


ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ : ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ «ΕΜΒΟΛΙΟ»

Η Πρώτη Σκηνή στον Πάρσιφαλ του Βάγκνερ κλείνει καθώς ο σοφός και
σεβάσμιος ιππότης Γκούρνεμαντς, έχει προσκαλέσει στην τελετή του Αγίου
Δισκοπότηρου - Γκράαλ τον αθώο νεαρό που θα αποκαλυφθεί ως ο εκλεκτός
Πάρσιφαλ. Ο νεαρός, που αγνοεί τι είναι το Δισκοπότηρο, καθώς περπατούν
παρατηρεί ότι σχεδόν δεν κινείται, αν και αισθάνεται ωσαν να ταξίδεψε
μακριά. Ο Γκούρνεμαντς, καθώς ένα ορχηστρικό ιντερλούδιο αναπτύσσεται
κλιμακωτά για το πέρασμα στην Δεύτερη Σκηνή, του απαντά μ’ αυτά τα λόγια
για το μαγικό βασίλειο : «Εδώ ο χρόνος έχει γίνει χώρος». Τούτη η ρήση
είναι η υψίστη και ανυπέρβλητη διακήρυξη θριάμβου της Γεωπολιτικής.
Ακριβώς, το να σκεφθείς μέσω του πρίσματος του Χώρου, σημαίνει να
σκεφθείς με έναν ολότελα διαφορετικό τρόπο.

Το παρόν εγχειρίδιο  του φίλου Γιώργου Λιναρδή αποπειράται να αποκαλύψει
στο νου του μέσου «καλώς ανησυχούντος» αδαούς με  λόγο συνοπτικό και
πυκνό, (που όμως δεν χάνει την γλαφυρότητα της αφηγήσεως), την
γεωπολιτική διάσταση της ρωσικής παρουσίας και δράσης στην μετασοβιετική
περίοδο. Η μετάγγιση του ιζήματος της αποστακτικής αναλυτικής διεργασίας
του είναι ιδιαίτερα εύληπτη. Έχοντας την χαρά να απολαύσω το κείμενο
πρώτος μετά τον συγγραφέα, αισθάνθηκα την ανάγκη να «εμβάλλω»
προλογικά  μερικές παρατηρήσεις στην σκέψη του αναγνώστη, έτσι ώστε να
μεταβολιστεί  με την μεγίστη απόδοση το κατευθυντήριο πόνημα του έγκριτου
αναλυτή. Πόνημα που μετέρχεται την εξέταση της διαχρονίας και της
επικαιρότητος με έξοχη λογική αλληλουχία και διασαφηνιστική συνέπεια.

Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν εξ αρχής : Με τον όρο «Γεωγραφία», εννοούμε την
ολιστική μελέτη των φαινομένων και δρωμένων που λαμβάνουν χώρα
στην επιφάνεια της γης. Οτιδήποτε εντυπώθηκε ήδη στον χώρο διατηρείται σ’
αυτόν. Οτιδήποτε πρόκειται να ωριμάσει στον χώρο, περιέχεται ήδη σε αυτόν.
Αυτή είναι και η νοηματική βάση της «Πολιτικής Γεωγραφίας» του Γερμανού
γεωγράφου Φρίντριχ Ράτσελ (Friedrich Ratzel, 1844-1904), προπάτορα της
σύγχρονης γεωπολιτικής. Στο βιβλίο του με τίτλο «Politische Geographie»
(Εκδόσεις Rudolf Oldenburg, Μόναχο και Λειψία, 1897), όρισε αυτό το
ακαδημαϊκό πεδίο ως την μελέτη του κράτους ως «χωρικού οργανισμού», ήτοι
ενός φαινομένου στον χώρο, ενός γηίνου δεδομένου και απεφάνθη ότι, ο
χώρος και η θέση προσδιορίζουν αποφασιστικά τη μοίρα των κρατών. Η
Γεωπολιτική (βλακωδώς κατηγορηθείσα ως «αντιδραστική» και «φασιστική»)
είναι η μελέτη των διεθνών σχέσεων ως φαινομένων στον χώρο και επίσης
των συνεπειών που έχουν αυτές οι σχέσεις επί της μορφολογίας του
συνολικού πολιτικού χάρτη (όρα και λήμμα «Geopolitics» υπό του ιστορικού
και μέλους της Βρετανικής Ακαδημίας Noel Geoffrey Parker, στο συλλογικό
έργο: «The Blackwell Encyclopedia of Political Institutions», με επιμελητή
έκδοσης τον ομότιμο καθηγητή της Πολιτικής Επιστήμης στην Οξφόρδη
Vernon Bernard Bogdanor, Εκδόσεις Blackwell, 1987, σελίδες 254-255).
Αποπειρώμενος να συμπυκνώσω σημειολογικά και συμβολικά το κορυφαίο
αντικείμενο της γεωπολιτικής θα έλεγα πως αυτή αφορά στον διανυσματικό
λογισμό των διεθνών σχέσεων.



Δυστυχώς σήμερα στις Διεθνείς Σχέσεις ούτε ένα πρόβλημα δεν μπορεί να
εξεταστεί χωρίς αναφορά στην οικονομική σημασία των διαδικασιών και της
αλληλεπιδράσεως αυτών των διαδικασιών. Πολλοί ομιλούν για την σημασία
της αναγκαίας ισχυράς οικονομίας μίας χώρας, ώστε αυτή να διαθέτει ισχύ
στο διεθνές σύστημα. Ακόμη περισσότεροι ομιλούν περί της σημασίας της
ενέργειας ως παράγοντος οικονομικής ισχύος. Αλλά η γνώση της μετατροπής
της συλλήβδην οικονομικής δυναμικής σε οικονομική δύναμη και δη σε
πρακτική δυνατότητα ασκήσεως επιρροής, (δηλαδή ουσιαστικής ισχύος), είναι
μάλλον ελλειμματική.

Πράγματι, το μέγεθος της οικονομίας δεν επαρκεί αφ εαυτού για να
προσδιορίσουμε την οικονομική δύναμη μιας χώρας, η οποία είναι πολύ
πολυπλοκότερο ζήτημα. Σημαντικός παράγων της οικονομικής ισχύος είναι
και η δυνατότης μιας κυβέρνησης να προωθεί διεθνώς την μεγέθυνση της
εθνικής της οικονομίας, υποστηρίζουσα τους εθνικούς οικονομικούς στόχους
της με επιχειρήσεις μυστικών υπηρεσιών, με στρατιωτικές επιχειρήσεις αλλά
και βεβαίως με την άσκηση ανυποχώρητης αποφασιστικής επιρροής στη
διαμόρφωση των διεθνών οικονομικών, δικαιϊκών και πολιτικών θεσμών, όπως
π.χ. προσπαθεί μεθοδικώς η μετασοβιετική Ρωσία του Πούτιν.

Συχνά – πυκνά στις πολυεπίπεδες και πολυσύνθετες διεθνοπολιτικές
αναλύσεις δίδεται προτεραιότης στο επείγον, όπως επίσης και σε ποικίλες
αποσπασματικές συγκυρίες έναντι του καθεαυτό σημαντικού και ουσιώδους,
μάλιστα δε σε τέτοιον βαθμό, ώστε τελικώς αναλυτές και δέκτες χάνουν
ολότελα το σημαντικό. Μέσω μιας άρτιας γεωπολιτικής εκτιμήσεως,
βοηθούνται οι πολιτικά ευαισθητοποιημένοι και ενεργοί άνθρωποι (όπως οι
Έλληνες Εθνικιστές που αυτοπροσδιορίζονται ως «πολιτικοί στρατιώτες»)
ώστε να μη συντριβούν στους υφάλους της παραπληροφόρησης, να μη
βυθιστούν στη δίνη της υπερπληφόρησης και να μην προσαράξουν στα
θολερά αβαθή της υποπληροφόρησης. Έχοντας επίγνωση πως η σωστή
πληροφορία δίχως την σωστή ανάλυση είναι ανεπαρκής, απολαμβάνουμε
πληρέστερα την καθοδήγηση του ανά χείρα μεστότατου συνοπτικού κειμένου
και τον οιακισμό της σαφήνειάς του.

Ως παράδειγμα επιγνώσεως και αναλύσεως της πληροφορίας, παρατίθεται το
ακόλουθο γεγονός : προ διετίας, την 1η Ιουλίου 2014, ο Ρώσος Πρόεδρος
Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την διάρκεια μιας επισήμου  συναντήσεώς του με το
σύνολον των μονίμων διπλωματικών αντιπροσώπων και των πρέσβεων της
Ρωσίας, απεκάλυψε το σημαίνον γεωστρατηγικό παρασκήνιο ενός σκληρού
χρηματοοικονομικού και εμπορικού εκβιασμού, ο οποίος έλαβε χώρα εις
βάρος της Γαλλίας. To καθεστώς της Ουάσινγκτον, επεκαλέσθη τις κυρώσεις
που μονομερώς (συνεπώς de facto και αντικανονικώς) είχε επιβάλλει εναντίον
του Ιράν, της Κούβας και του Σουδάν, ώστε να τιμωρήσει την Γαλλία και
ειδικότερα την γαλλική τράπεζα «Banque Nationale de Paris et des Pays-Bas
– Paribas». H BNP - Paribas εκβιάσθηκε ωμά να πληρώσει πρόστιμο ύψους
8,97 δισεκατομμυρίων δολαρίων, επειδή «δεν συνεμορφώθη» προς τις
υποδείξεις της αυθαιρέτου και μονομερούς αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής,
μάλιστα δε ενόσω η Γαλλία, ως ανεξάρτητο κράτος, δεν είχε ταυτιστεί ή
συμπλεύσει με τις ΗΠΑ στα συγκεκριμένα ζητήματα. Μετά μιαν αλληλουχία
ενεργειών που προσέβαλαν την γαλλική εθνική κυριαρχία, ο Dominique Remy,
ανώτατο εκτελεστικό στέλεχος της BNP - Paribas, παρητήθη στα μέσα Μαΐου



2014, αφού προηγουμένως ένας τραπεζικός επιθεωρητής, ο Μπέντζαμιν
Λώσκυ, εκπρόσωπος των συμφερόντων της Wall Street, συμπεριέλαβε τον
Remy σε έναν κατάλογο δώδεκα προσώπων, τα οποία λόγω αυτού του
«αντιαμερικανικού σκανδάλου», όπως είπε, έπρεπε να χάσουν τις διοικητικές
θέσεις τους. Αξιωματικώς λοιπόν «Cuius regio, eius religio» για τους δήθεν
πλανητικούς κυριάρχους Αμερικανούς, που επιθυμούν στο «πλανητικό του
βασίλειο» να επιβάλλουν απροκαλύπτως την Θρησκεία της … δικής τους
ασέπτου ιερότητος.

Ο Πρόεδρος Πούτιν εν συνεχεία απεκάλυψε δημοσίως ότι, αυτή η επίθεση
εναντίον της ΒΝΡ-Paribas ενορχηστρώθηκε από τους αμερικανικούς
καθεστωτικούς κύκλους ώστε να εκβιαστεί η Γαλλία και η γαλλική κυβέρνηση
να υποχρεωθεί progressio να μην παραδώσει δύο γαλλικής κατασκευής
ελικοπτεροφόρα πλοία τύπου Mistral, τα οποία η Ρωσία έχει παραγγείλει από
την Γαλλία, αξίας 1,6 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Επιπλέον, στις 3 Ιουνίου
2014, στην εφημερίδα «Le Monde», o Πολωνός υπουργός Εξωτερικών
Ράντοσλαβ Σικόρσκι (Radosław Tomasz «Radek» Sikorski), δρων ως
αμερικανικό φερέφωνο, εκάλεσε την Γαλλία να ακυρώσει την ανωτέρω
αμυντική συμφωνία με την Ρωσία. Αυτό το περιστατικό αποτελεί
χαρακτηριστικό «εκπαιδευτικό» παράδειγμα των γεωστρατηγικών
ανταγωνισμών οι οποίοι διεξάγονται όπισθεν, παραλλήλως και μέσω των
διεθνών εμπορικών σχέσεων.

Δεν πρέπει ουδενί λόγω να λησμονούμε ότι, εξ αιτίας της τεραστίας
σημασίας της γεωπολιτικής, πολλοί παράγοντες, ειδικώς μετά την λήξη
του Δευτέρου Μεγάλου Πολέμου, επιχειρούν να αποσιωπήσουν ή και να
μηδενίσουν την σημασία της, καθώς και να πείσουν τις αμαθείς μάζες,
αφενός ότι η κρατούσα δυτική φιλελευθέρα ιδεολογία είναι μια αδιαμφισβήτητη
και ανυπέρβλητη ιστορική νομοτέλεια (και όχι απλώς μια μεταξύ των
διαφόρων ιδεολογιών), αφετέρου δε ότι «πάντα τα ανθρώπινα» είναι ζήτημα
οικονομικών σχέσεων και πως η γεωπολιτική, αλλά και γενικότερον η πολιτική
είναι παντελώς ασήμαντες, καθώς έχουν τελεσιδίκως αντικατασταθεί από τις
….οικονομικές σχέσεις. Μάλιστα, σε αυτές τις αμαθείς αποβλακούμενες μάζες,
οι οποίες υιοθετούν τάχιστα τέτοιες μεγαλόστομες και ρηχές ανοησίες,
περιλαμβάνονται ακόμη και κατά τα λοιπά, «επιτυχημένοι» επιχειρηματίες ή
και ολόκληρες «κυβερνήσεις» κρατών.

Οι οικουμενιστικές, φιλελεύθερες, οικονομίστικες αυτές ρητορείες
αποσκοπούν αποκλειστικώς στην ερμητική περίκλειση της γεωστρατηγικής
και της υψηλής πολιτικής στα όρια της παγκοσμιοποιητικής γεωστρατηγικής
και πολιτικής «ελίτ» Επικυριάρχων, οι οποίοι επιδιώκουν να διατηρήσουν το
μονοπώλιο της πολιτικής και γεωπολιτικής σκέψεως, επιτρέποντες
δειγματοληπτικώς στους υπολοίπους, διάσπαρτο ελεγχόμενο πλουτισμό, υπό
όρους όμως και συνθήκες που έχει διαμορφώσει αυτή ταύτη η παγκόσμια
εξουσιαστική ελίτ.

Η γεωπολιτική ως συγκροτημένη και ενεργός επιστήμη προσφέρει μια
καθολική, «σκιαλυτική» εποπτεία του κόσμου, εποπτεία η οποία επιχειρεί να
εντοπίσει «χωρικώς» συγκεκριμένα ζητήματα, είτε ο «χώρος» αναφέρεται
στην γηίνη επιφάνεια της Γης (παραδοσιακή γεωπολιτική και γεωοικονομία)
είτε ως «χώρος» αναφέρεται το δίκτυον το οποίον δημιουργείται από την



«επικοινωνία μεταξύ των συνειδήσεων» [από το 1999 «Νοοπολιτική»
(«Noopolitik») κατά John Arquilla και David Ronfeldt, καθώς και
«γεωπολιτιστικές» προσεγγίσεις].

Είναι λοιπόν η νοοπολιτική, δηλαδή η άσκηση πολιτικής στον πνευματικό
χώρο που δημιουργείται από την επικοινωνία των συνειδήσεων, αρρήκτως
συνδεδεμένη προς την γεωπολιτική και δη ως λεπτοφυές ανώτατο στάδιο της.
Εξ ου και οι ευθέως χειραγωγούμενες από την ατλαντική «Δύση» κοινωνικές
εξεγέρσεις στον πρώην σοβιετικό χώρο, όπως π.χ. δεν είναι καθόλου
«τυχαίο» ή «πηγαίο» πως η διαβόητη «Πορτοκαλί Επανάσταση» της
Ουκρανίας (2004) και το συνακόλουθο πραξικόπημα εναντίον της νομίμου
κυβερνήσεως του Προέδρου Γιανουκόβιτς, εξέσπασαν στις πνευματικές
κοιτίδες του ορθοδόξου χριστιανικού σλαβικού κόσμου.

Σε ότι αφορά στο Έθνος μας, ο διενεργούμενος διαρκής ασφυκτικός έλεγχος
της ορθοδόξου Ελλάδος από το NATO και την Ευρωπαϊκή Ένωση και
ειδικότερον : Η επιβολή στην Ελλάδα διαφόρων λακέδων του
ψευδοκοραϊτικού νεοφραγκισμού ή λακέδων του νεοωθομανισμού της «καθ’
ημάς Ανατολής», ως τάχα ταγών της δημοσίας ζωής, η ραγδαία διάλυση της
πρώην Γιουγκοσλαβίας, η εκτεταμένη και πολύπλευρη πολιτική και
πολιτιστική υπονόμευση της Σερβίας και της Ουκρανίας, η αυξομειουμένη
αλλά διαρκής αναμόχλευση εθνικιστικών ανταγωνισμών στα Βαλκάνια, καθώς
και η διευρυνόμενη ριζοσπαστικοποίηση των Μουσουλμάνων του Κοσόβου
από χρυσοφόρους Ουαχαμπίτες (καθώς μετά από την επελθούσα έξωθεν
διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας, το Κόσοβο σαφέστατα ελειτούργησε
στρατιωτικώς ως αμερικανικό προτεκτοράτο), αποτελούν κοσμογονικά
δραματικά γεγονότα στην ιστορία του φερομένου «πολέμου των πολιτισμών».

Επισημαίνεται επίσης ότι στις γεωπολιτικές μελέτες είναι σημαντικό ζήτημα η
λεγόμενη «ανάλυση εθνικού χαρακτήρος» : Στην κλασσική βιβλιογραφία,
υπάρχουν πολυποίκιλες αναλύσεις εθνικού χαρακτήρος, όπως οι ακόλουθες:
Η διεισδυτικότατη ανάλυση των αρχαίων Γερμανών από τον Ρωμαίο ιστορικό
Πούμπλιο Κορνήλιο Τάκιτο, η ανάλυση των αρχαίων σκανο-νορδικών λαών
από τον Ισλανδό ιστοριογράφο Σνόρι Στούρλουσον, η ανάλυση της «ρωσικής
ψυχής» («Русская душа») από τους Ρώσους μυθιστοριογράφους Νικολάϊ
Βασίλιεβιτς Γκόγκολ, Λεβ Νικολάγιεβιτς Τολστόι και  Φιοντόρ Μιχαήλοβιτς
Ντοστογιέφσκι. Σημαντικά συγγράμματα περί αναλύσεως του εθνικού
χαρακτήρος έχουν επίσης δημοσιεύσει και νεώτεροι κοινωνικοί επιστήμονες,
όπως π.χ. o Γερμανός Wilhelm Dibelius («Handbuch der englisch-
amerikanischen Kultur» αυτοέκδοση – 1922), ο Ισπανός Salvador de
Madariaga y Rojo «Englishmen, Frenchmen, Spaniards : An Essay in
Comparative Psychology» εκδόσεις Oxford University Press 1928) και ο
Γάλλος Andre Siegfried («L'Ame des peuples», εκδόσεις Hachette, 1950).
Είναι αξιοσημείωτο ότι οι ηγέτες της τέως ΕΣΣΔ υπήρξαν λίαν ικανοί αναλυτές
εθνικού χαρακτήρος, ενώ αυτού του είδους οι μελέτες τους απασχολούσαν
ιδιαιτέρως (όρα : «Psycho-cultural Hypotheses about Political Acts», του
κοινωνιολόγου και πολιτειολόγου Νathan Leites, στο «World Politics»,
εκδόσεις «Cambridge University Press», τόμος 1, τεύχος 1, του Οκτωβρίου
1948, σελίδες 102-119).



Επειδή στον «εθνικιστικό χώρο» -με αφορμή κάθε κειμενογραφική παραγωγή-
αναφύεται συχνότατα μια κριτική περί δήθεν «ιδεολογικών ελλείψεων»,
«χαλαρότητος», «αστικοποιήσεως» και «ρεφορμισμού», θέλω να τονίσω ότι, η
γεωπολιτική όχι μόνον δεν αγνοεί, ούτε βεβαίως αρνείται την ύπαρξη
συνωμοσιών, αλλά θεωρεί την συνωμοσία διαχρονικό ιδεολογικό,
πολιτικό και οικονομικό φαινόμενο της ιστορίας της ανθρωπότητος.
Όμως, εν αντιθέσει προς τις αφηρημένες ιστορίες «παγκοσμίου
συνωμοσίας», οι οποίες είναι εκ φύσεως και δομής, σκοπίμως ασαφείς,
ασκόπως άχρηστες, γενικόλογες, παραπλανητικές και ενίοτε
παραμυθολογικές, δηλαδή εν πολλοίς «ου»-τοπικές (δίχως συγκεκριμένους
χωροχρονικούς εντοπισμούς στο ιστορικό περιβάλλον) και επίσης «μη
διαψεύσιμες» ως ταυτολογικές, η γεωπολιτική επιστήμη ερευνά και
αποκαλύπτει συνωμοσίες συγκεκριμένες : Εντοπισμένες (στον πλανήτη
μας, στον μετρητό ιστορικό χωροχρόνο, ή και στην «σφαίρα των
ιδεών». «Σπουδάζει», μάλιστα δε μετά ενδελεχούς σπουδής, συγκρούσεις,
ανταγωνισμούς, συνεργασίες, συμμαχίες και αντιπαλότητες και υποδεικνύει
τρόπους νοηματοδοτήσεως της ζωής, αναφερομένη πάντοτε σε
συγκεκριμένους ιστορικούς δρώντες (είτε συλλογικότητες είτε
πρόσωπα).

Όσον αφορά στις ΗΠΑ και την εμμονοϊδεακή τύφλωση των εξουσιαστικών
τους ελίτ, επισημαίνεται πως οι μεν φανατικοί εμφανείς σιωνιστές
«νεοσυντηρητικοί» θεωρούν ότι αρκεί μια κυβέρνηση ενός άλλου κράτους να
εξυπηρετεί τα συμφέροντα των HΠA, ανεξαρτήτως από τις αξίες και την
ιδεολογία της εν λόγω κυβερνήσεως. Τουναντίον οι φανατικοί αφανείς
σιωνιστές «νεοφιλελεύθεροι» δεν αρκούνται μόνον σε αυτό. Η νεοφιλελευθέρα
ελίτ των ΗΠΑ επιζητεί εμπαθώς οι κυβερνήσεις των άλλων κρατών να
εξυπηρετούν κατά γράμμα τα συμφέροντα των ΗΠΑ, αλλά και να έχουν την
ιδεολογία και τις αξίες της, βασιζόμενες στην ηλιθιώδη ρητορική των
αντιιστορικών και αντιφυσικών γενικευμένων «ανθρωπίνων δικαιωμάτων»,
στην «ελεύθερη» αλλά αναγκαστική αστική κοινωνία, καθώς και στην
παγκοσμιοποίηση της διεθνούς πολιτικής οικονομίας.

Ο μετα-φιλελευθερισμός, που αποτελεί το ανώτατο στάδιο του
φιλελευθερισμού, οικοδομεί την «ατλαντική αυτοκρατορία» του με την απόλυτο
εξατομίκευση του φορέως της ελευθερίας, δηλαδή με το να αναγνωρίζει ως
φορέα της ελευθερίας το φυσικό άτομο, στοιχείο που οδηγεί μονοδρομημένα
σε μιαν αφηρημένη και ανυπόστατη έννοια της ελευθερίας, εφόσον
αποσιωπάται το γεγονός ότι η ελευθερία, για να έχει πρακτική σημασία,
πρέπει να ενεργείται στο πλαίσιο κοινωνικών σχέσεων, δηλαδή στο
πλαίσιο μιας κοινότητας. Ο μετα-φιλελευθερισμός είναι η τοξική πεμπτουσία
της αμερικανικής «ήπιας δύναμης» καθεαυτήν.

Επιπλέον παρατηρούμε ότι, η παρακμασμένη αμερικανόπληκτη «ευρώπη»
θρεμμένη με την πολύμορφη ψευδαίσθηση του υλικού σύμπαντος, δίχως
καμιά αίσθηση ταυτότητος, «γονάτισε» από την οικονομική επίθεση της
διεθνούς πλουτοκρατίας και «ξαναστήθηκε» από τους Επικυριάρχους σαν
σκιάχτρο τους. Το βαλσαμωμένο αυτό υλιστικό απόβλητο θα καταρρεύσει
αργά ή γρήγορα, ενώ θα αποκαλύπτεται το κρυμμένο νόημα της παγκοσμίου
ιστορίας, γεννημένο από την «αιωνία επιστροφή» στην μέλλουσα
«επαναξίωση όλων των αξιών».



Η «ευρώπη» της τωρινής «Δύσης», αβέβαιο άσυλο των εφήμερων
ανθρώπων, επί επτά δεκαετίες ασχολείται με την «στιγμιαία στιγμή» της
ζωής, επιδιώκει αδιακόπως την λήθη του θανάτου, και αυτό οδηγεί με διαρκή
επανολίσθηση στην πλήρη απώλεια της μνήμης και της ιστορίας. Αυτή η
ψευδεπίγραφη αντι-Ευρώπη, που στέκει εναντίον της Ρωσίας, είναι γεμάτη
από «μεταμοντέρνα πνευματική δηλητηρίαση», ζει προσκυνώντας  το ιερό
τοτέμ της ατομικής ελευθερίας και εισπνέει την εκχυλίζουσα νομιμοποίηση
όλων των μορφών της διαστροφής.

Το ανύπαρκτο βάρος αυτής της Ευρώπης, που σύρεται ως ενεργούμενο των
αμερικανοσιωνιστών καταφαίνεται στην σημασία που αποδίδεται στην
ατλαντική «ευρώπη», από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά γεγονότα :

Στις 13 Δεκεμβρίου 2013, σε διεθνές επιχειρηματικό συνέδριο για
την Ουκρανία το οποίον έλαβε χώρα στο «National Press Club» της
Ουάσινγκτον, η Βικτόρια Νούλαντ (Victoria Nuland), βοηθός
υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδια για θέματα Ευρώπης και
Ευρασίας, [κόρη του Σέπσελ Μπερ Νούντελμαν (ή Σέργουϊν
Νούλαντ), διασήμου καθηγητή βιοηθικής στο Γιέηλ και σύζυγος του
Ρόμπερτ Κάγκαν, νεοσυντηρητικού ιστορικού και σχολιαστή
εξωτερικής πολιτικής στο «Ινστιτούτο Μπρούκινγκς» - «Brookings
Institution»] παρεδέχθη ότι, από την ανεξαρτητοποίηση της
Ουκρανίας, το 1991, μέχρις το 2013, οι ΗΠΑ επένδυσαν πέντε
δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξουν «δημοκρατικούς
θεσμούς», δηλαδή ουσιαστικώς για να επιφέρουν αλλαγή
καθεστώτος, στην Ουκρανία.

Στις 4 Φεβρουαρίου του 2014, δημοσιεύθηκε στο YouTube μια
καταγραφή μιας τηλεφωνικής κλήσεως της 28ης Ιανουαρίου, 2014
μεταξύ της Κας Νούλαντ και του πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ουκρανία,
Τζέφρεϋ Πάϊατ. Το  «Στέϊτ Ντιπάρτμεντ» και ο Λευκός Οίκος
υπέδειξαν ότι ένας βοηθός του  Ρώσου Αναπληρωτή
Πρωθυπουργού Ντμίτρι Ρογκόζιν ήταν δήθεν η πηγή της διαρροής,
πράγμα που αυτός αρνήθηκε αμέσως και επισήμως. Στην
καταγραφή αυτήν, η Νούλαντ κάνει μια άσεμνη αναφορά στην
Ευρωπαϊκή Ένωση : Μετά από συζήτηση στοιχείων για την
ουκρανική αντιπολίτευση η Νούλαντ δηλώνει ότι προτιμά τα
Ηνωμένα Έθνη ως μεσολαβητή, αντί της Ευρωπαϊκής Ενώσεως
προσθέτοντας θρασύτατα «Γάμα την ΕΕ» και ο Πάϊατ Pyatt απαντά,
«Ω, ακριβώς ....»

Υπενθυμίζεται επίσης ότι : Μεταψυχροπολεμικώς, με την κατάρρευση του
«ανύπαρκτου σοσιαλισμού», οι ΗΠΑ δεν έπαυσαν να προβαίνουν σε
«προβολή ήπιας ισχύος» («soft power projection») μέσω κοινωνικών
κινημάτων, κοινωνικών εξεγέρσεων και κοινωνικών ακτιβιστών, αρκεί να
προωθούνται οι ιδεολογικές αρχές και τα συμφέροντα του αμερικανικού
κατεστημένου. Μάλιστα σε αυτό το πλαίσιο, ο Τζην Σαρπ (Gene Sharp),
ιδρυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Άλμπερτ Αϊνστάιν («Albert Einstein
Institution») στις ΗΠΑ, έχει από δεκαετίες, αναπτύξει μιαν ολόκληρη
μεθοδολογία και επιστήμη για τον τρόπο εκπαιδεύσεως «ακτιβιστών» και



κοινωνικών επαναστατών, ικανών για την ανατροπή καθεστώτων, αρχικώς
δίχως χρήση ενόπλου βίας, αλλά με μαζικές διαδηλώσεις, χιούμορ, μαζική
ανυπακοή, προκηρύξεις, αφίσες, μέσα κοινωνικής διαδικτυώσεως (sms,
Twitter, Facebook κ.λπ.), αφειδή προσφορά ασπασμών και ανθέων στις
εκάστοτε κρατικές δυνάμεις καταστολής, ώστε ψυχολογικώς να τις
«αφοπλίσουν» και κατόπιν να τις προσεταιριστούν.

Στη εν εξελίξει μεταψυχροπολεμική εποχή της δολίας αμερικανικής κυριαρχίας
– της «θαλασσοκρατορικής Δυνάμεως» ειδικότερον δε  κατά την διάρκεια της
τρίτης προεδρίας του Βλαντίμιρ Πούτιν, η Ρωσία κατέστησε πλέον ή σαφές ότι
είναι επί τέλους αποφασισμένη να αναλάβει τον γεωπολιτικό ρόλο της ως ο
πυρήν του γεωπολιτικού πόλου της «Χερσαίας Δυνάμεως» και να ενοποιήσει
γεωπολιτικώς τον πρώην σοβιετικό χώρο. Επίσης επιδιώκει να αντιδιασταλεί
προς τα σχέδια των Ατλαντιστών περί «πολυμερούς διπλωματίας μόνον υπό
την ηγεσία των ΗΠΑ», μονοπολικού κόσμου και παγκοσμίου πολιτικού
μονολόγου.

Ο Πρόεδρος Πούτιν εχαρακτήρισε την σύγχρονη «παγκόσμια»
αμερικανοκρατούμενη  τάξη, με απόλυτη σαφήνεια και ψυχρή πληρότητα ως
ακολούθως: «Έχουμε εισέλθει σε μια περίοδο διαφορετικών ερμηνειών και
σκοπίμων αποσιωπήσεων στην παγκόσμια πολιτική. Το Διεθνές Δίκαιο
εξαναγκάζεται να υποχωρεί συνεχώς από την επίθεση του νομικού
μηδενισμού. Η αντικειμενικότης και η δικαιοσύνη έχουν θυσιασθεί στον βωμό
των πολιτικών σκοπιμοτήτων. Αυθαίρετες ερμηνείες και μεροληπτικές
εκτιμήσεις έχουν αντικαταστήσει τους νομικούς κανόνες. Την ίδια ώρα, ο
ολοκληρωτικός έλεγχος των παγκοσμίων μέσων ενημερώσεως κατέστησε
δυνατό, όταν είναι επιθυμητό, να απεικονίζουν το άσπρο ως μαύρο και το
μαύρο ως άσπρο».

Έναντι αυτής της μονοπολικής «δημοκρατικής τυραννίας», (όπου βεβαίως
ουδεμία αντικειμενικότης και αμεροληψία δεν είναι δυνατές όσον ο λόγος είναι
ο μονόλογος των πλανητικών Επικυριάρχων) η μετασοβιετική Ρωσία του
Προέδρου Πούτιν αντιπαραθέτει ένα σχέδιο πολυπολικού κόσμου,
αποτελουμένου από διαφορετικές πολιτισμικές ζώνες, σε αντιδιαστολή προς
τον βουλιμικό αμερικανικό μονοπολισμό. Ο Ρώσος πολιτειολόγος Αλεξάντρ
Γκέλιεβιτς Ντούγκιν (Алекса́ндр Ге́льевич Ду́гин), καθηγητής γεωπολιτικής
στο Κρατικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας, έχει εξηγήσει πολυπλεύρως και
λεπτομερέστατα ότι, εν αντιθέσει προς τα μοντέλα των ατλαντιστών περί
κυριάρχου «μονοπολικότητος» και «πολυπλευρικότητος» (πολυμερούς
αμερικανοκρατουμένης διπλωματίας), τα οποία βασίζονται στον ατλαντικό
φρενήρη μονόλογο, το ευρασιατικό «πολυπολικό» μοντέλο είναι ένα σύστημα
αυτονόμων ξεχωριστών και διαφορετικών συνεργαζομένων πολιτισμών, ή
άλλως ένα σύστημα διαφοροποιημένων και διαφορετικών περιφερειακών
ηγεμονιών. Οπωσδήποτε, η Ρωσσία ως απλό, έστω και κραταιό, εθνικό
Κράτος δεν μπορεί να ανταγωνιστεί μετωπικά την Δύση. Αλλά ως εφαλτήριο η
«Θεωρία του Πολυπολικού Κόσμου» αλλάζει άρδην την σημασία της. Δείκτης
της αλλαγής αυτής είναι η εξελισσομένη πολιτική της Ρωσσίας στον
μετασοβιετικό χώρο και η αποφασιστικότης στην σύναψη «μη δυτικών
συμμαχιών». Ο Πρόεδρος Πούτιν επί του παρόντος δοκιμάζει αυτό το
εννοιολογικό δυναμικό πολύ δειλά και διστακτικά.



To πολυπολικό μοντέλο του Ντούγκιν είναι ένα μοντέλο πολλών «Λόγων»,
που εκφράζει δηλαδή  διαφορετικές ομάδες ανθρώπων, η καθεμιά από τις
οποίες έχει την δική της κοσμοθεώρηση, την δική της ιδιαιτέρα σχέση με την
χρονικότητα και την χωρικότητα, το δικό της όραμα για τον κόσμο και την δική
της πολιτιστική ταυτότητα, αντί κατά τους Αμερικανούς να προσυπογράφουν
(διά της βίας ή της εξαπατήσεως) όλες οι ανθρώπινες ομάδες  μια
παγκοσμιοποιητική πολιτική βασισμένη σε έναν «δυτικό» - στην ουσία
αμερικανοκρατούμενο - μονόλογο. Ο Ντούγκιν και η ευρασιατική γεωπολιτική
σχολή συλλαμβάνουν και προτείνουν μια «πολύ-λογικότητα», στο πλαίσιο της
οποίας κατοχυρώνεται, ανθίζει και καρποφορεί η αληθινή ελευθερία των
«Λόγων» (των ιδιαιτέρων και ιδιοπροσώπων συλλογικών «καθολικών
αξιακών συστημάτων» των Λαών, Εθνών και Φυλών) και όχι μόνον η
αφηρημένη ελευθερία των φυσικών ατόμων.

Με κριτήριο την ιδιαιτερότητα του Λόγου, συμφώνως προς τον πολύ Ντούγκιν,
διακρίνουμε τις ακόλουθες γεωπολιτικές περιοχές: την «Δύση» (με τις δύο
προσωρινώς συμπληρωματικές συνιστώσες της, δηλαδή την αμερικανική και
την «ευρωπαϊκή», με δεδομένο βεβαίως ότι ορισμένες ηπειρωτικές
ευρωπαϊκές δυνάμεις, όπως η Γερμανία και η Γαλλία, τείνουν ενδεχομένως να
εξασφαλίσουν –ατυχώς η καθεμιά για τον εαυτό της- έναν πλέον αυτόνομο
ρόλο έναντι των ΗΠΑ), την Ευρασία, την Ισλαμική γεωπολιτική περιοχή, την
Κινεζική γεωπολιτική περιοχή, την Λατινοαμερικανική γεωπολιτική περιοχή,
την Ινδουιστική γεωπολιτική περιοχή, την Ιαπωνική περιφερειακή ηγεμονία και
έναν αφρικανικό, υπερσαχάριο ενοποιημένο πολιτικό χώρο. Όλοι οι
αντίστοιχοι «Λόγοι» είναι διαφορετικοί και δεν πρέπει να τους τοποθετήσουμε
σε κάποια ιεραρχία. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να εξοικειωθούμε
μαζί τους. Ο μεγάλος Ανρί Κορμπέν (1903-1978), Γάλλος φιλόσοφος και
προτεστάντης θεολόγος, μελετητής δια βίου του ιρανικού σιιτισμού και
καθηγητής ισλαμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, έλεγε για
τον εαυτό του «εμείς οι Σιίτες». Δεν ήταν Σιίτης με την θρησκευτική έννοια,
όμως αν δεν αισθανόταν ως Σιίτης δεν θα μπορούσε να διεισδύσει στο βάθος
του ιρανικού «Λόγου».

Όπως έχει εμφατικώς επισημάνει ο Ντούγκιν, ο «Μείζων Χώρος» ή άλλως
«Πολιτισμική Ζώνη» διαφέρει από τις υπάρχουσες υπολειμματικές εθνικές
κυβερνήσεις στο ότι αρθρώνεται και δομείται στηριζόμενος επάνω σε κοινές
αξίες και στην αρχή της ιστορικής συγγενείας, οπότε μπορεί να ενώνει
διαφορετικές κυβερνήσεις σε έναν κοινό πνευματικό ορίζοντα (ή όπως λέει ο
ίδιος ο Ντούγκιν σε μια «Κοινότητα Πεπρωμένου»).

Υπό το πρίσμα του φιλελευθερισμού, η ανθρωπότης αποτελείται
αποκλειστικώς από άτομα, ενώ οι κοινότητες (θρησκευτικές, εθνοτικές,
πολιτιστικές, κρατικές κ.ο.κ.) έχουν μηδαμινή σημασία, καθώς είναι απλώς
ιδιωτικές υποθέσεις ατόμων, όπως λ.χ. το ρούχο που θα αυτά φορέσουν ή το
αυτοκίνητο που θα οδηγήσουν. Καθώς λοιπόν οι διαφορετικές επιμέρους
πνευματικές κοινότητες και οι συλλογικές ταυτότητες αποδομούνται και
περιπίπτουν σε ασημαντότητα, η ανθρωπότης ωθείται σε μιαν άνευ
προηγουμένου ύπουλη παγκοσμιότητα και ρέπει προς μιαν αντιφυσική
ενοποίηση.



Αυτή η περίοδος που ζούμε είναι μια πολύ σοβαρή «στιγμή» του ιστορικού
γίγνεσθαι, διότι η παγκόσμια δύναμη ευρίσκεται σε κίνδυνο. Αν η Αμερική
επιτύχει, εναντίον της μετασοβιετικής Ρωσίας του Πούτιν, θα μπορούσε να
ευρεθεί επί κάποιο ικανό χρονικό διάστημα, σε μιαν απολύτως δεσπόζουσα
θέση. Αυτό θα αποτελούσε την αποκορύφωση της μονοπολικότητος και τον
θρίαμβο του αμερικάνικου παγκοσμίου φιλελευθερισμού. Εάν συμβεί, οι ΗΠΑ
θα σταθεροποιήσουν την δεσπόζουσα θέση τους. Όμως, αν η
αμερικανοκρατούμενη Δύση χάσει την εν εξελίξει τρίτη μάχη στην «Μείζονα
Μέση Ανατολή» (η πρώτη ήττα τους ήταν εκείνη του πολέμου της Τσετσενίας,
η δεύτερη ήταν ο Γεωργιανός πόλεμος), αυτό θα σημάνει το τέλος της
μεταπολεμικής κυριαρχίας των ΗΠΑ.

Ο ακήρυκτος Γ’ Μεγάλος - Παγκόσμιος πόλεμος λαμβάνει χώρα σε αυτήν την
φάση παρασκηνιακώς. Είναι ένας αόρατος πόλεμος που ευρίσκεται σε εξέλιξη
και αυτήν την στιγμή. Βεβαίως δε, μαίνεται γύρω από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ
Πούτιν. Ο Ρώσος Πρόεδρος ευρίσκεται υπό ακατάπαυστο τεραστία πίεση από
φιλελευθέρους αξιωματούχους του, φιλοαμερικανούς και φιλοϊσραηλινούς, οι
οποίοι προσπαθούν να τον πείσουν να είναι συναινετικός με τις ΗΠΑ. Οι
Αμερικανοί και οι λοιποί Δυτικοί προσπαθούν να ασκούν ακατάπαυστη πίεση
στον Πούτιν και χρησιμοποιούν όλα τα δίκτυά τους στη ρωσική πολιτική ελίτ
για να επηρεάσουν τις αποφάσεις του Προέδρου.

Πρέπει να εννοήσουμε πως η πολιτική κατάσταση στην Ρωσία είναι εντελώς
διαφορετική από την κατάσταση στις ΗΠΑ : Στην αμερικανική πλευρά, οι
προσωπικές πτυχές του Αμερικανού Προέδρου οπωσδήποτε είναι ολιγότερον
σημαντικές απ’ ότι στην ρωσική πλευρά. Στη Ρωσία ένα και μόνο πρόσωπο
αποφασίζει. Στην πλευρά αυτήν ίσταται ένα άτομο, ο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς
και η μεγάλη πλειοψηφία του ρωσικού πληθυσμού που τον υποστηρίζει, ενώ
οι άνθρωποι «γύρω από τον Πούτιν» (εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις)
αποτελούν την πέμπτη φάλαγγα της Δύσεως. Αυτό σημαίνει ότι ο Πούτιν έχει
μεν τον ρωσικό πληθυσμό μαζί του, αλλά όχι την ξενοκίνητη ή ξενόδουλη
πολιτική ελίτ. Είναι μόνος!

Στις ΗΠΑ ο Ομπάμα ή ο κάθε «διάδοχος Ομπάμα» είναι περισσότερον ένα
είδος θυρωρού των ιδιοκτητών, ένας γραφειοκράτης διαχειριστής για
λογαριασμό των Επικυριάρχων, (που κατά καιρούς παριστάνει και τον
«δοσά» τους, τον πλανητικό χωροφύλακα). Συνεπώς ο «κάθε Ομπάμα» είναι
εξόχως προβλέψιμος : Δεν ενεργεί για λογαριασμό του, ακολουθεί απλώς την
μεσαία γραμμή της μεταπολεμικώς παγιωμένης και μεταψυχροπολεμικώς
αναδιαρθρωμένης αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Πρέπει να
συνειδητοποιηθεί ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος δεν αποφασίζει κατ’ ουσίαν
τίποτα ! Είναι απλώς η εμβληματική μορφή, η «βιτρίνα» ενός πολιτικού
συστήματος, εκείνου το οποίο λαμβάνει τις πράγματι σημαίνουσες αποφάσεις.
Η αμερικανοσιωνιστική πολιτική ελίτ λαμβάνει τις αποφάσεις, ο εκάστοτε
Πρόεδρος ακολουθεί πειθήνια το σενάριο που γράφεται γι’ αυτόν. Συνεπώς
και στις κρισιμότατες ημέρες μας ο «κάθε Ομπάμα» δεν είναι τίποτα, ο
μοναδικός Βλαντίμιρ Πούτιν είναι το παν.

Μετά από την ανωτέρω παρορμητική χειμαρρώδη (και ελπίζω όχι περιττή)
παράθεση των ανωτέρω εισηγητικών πληροφοριών, προτρέπω τον



αναγνώστη να διαβάσει την συνοπτική μονογραφία του φίλου Γιώργου
Λιναρδή τουλάχιστον τρείς φορές : την πρώτη για εξοικείωση - ενημέρωση,
την δεύτερη για κατανόηση - αφομοίωση και την τρίτη για δραστικό
προβληματισμό. Με  έλλογο φόβο και υψιπετές πάθος, όπως αρμόζει στην
βελτιοδοξία της εθνικιστικής ιδεολογίας.

Επιπλέον επισημαίνω ότι το κείμενό του μας δίνει απλόχερα αφορμές να
σκεφτούμε με πληρότητα τις κρυφές και φανερές συγγένειες της Ρωσίας και
της Ελλάδος, τις ομοιότητες, τις διαφορές  και τις αντιθέσεις μας, καθώς και τις
δυσθεώρητες αναλογίες και αναντιστοιχίες των μεγεθών. Η φαντασία
προσδίδει έναν τεράστιο αριθμό δυνατοτήτων στους υπαινιγμούς κάθε
συγγραφέα, όταν μάλιστα  οι δυνατότητες αυτές δεν περιορίζονται από μιαν
αμετάβλητη περιορισμένη εικόνα. Και ο ρωσικός ορίζων, παραμένει
απεριόριστος, ζωντανός και μαγικός, γεμάτος από τα φάσματα των
Μπογκατύρι (Богатыри), των επικών Ρώσων περιπλανωμένων ηρώων –
ιπποτών, που με τα ανδρεία τους κατορθώματα, έσωζαν τον Λαό και την
Πίστη.

Η Γεωπολιτική μας προτρέπει να σκεπτόμαστε παγκόσμια και να
ενεργούμε τοπικά ! Εμπρός λοιπόν!

Α. Κωνσταντίνου



 

 

 

 

 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Κάθε χώρα καθορίζει και δομεί τον γεωπολιτικό της χώρο σύμφωνα με τα ζωτικής σημασίας εθνικά της 

συμφέροντα. Στην γεωπολιτική ανάλυση αυτού του γεωγραφικού-ζωτικού χώρου διατυπώνεται η 
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σπουδαιότητα συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών-ζωνών για την άσκηση εξωτερικής και αμυντικής 

πολιτικής.  

Η έννοια της «γεωγραφίας» στην γεωπολιτική είναι δυναμική και  όχι στατική, αφού ο χώρος, το έδαφος 

(εδαφική κυριαρχία), η απόσταση (προσανατολισμός) και τα σύνορα μπορούν να αλλάζουν στις αντιλήψεις 

των ανθρώπων και των ηγετών που παίρνουν τις αποφάσεις. Αυτό είναι σημαντικό ιδιαίτερα στην εποχή μας, 

στην εποχή με αυξανόμενες τάσεις παγκοσμιοποίησης και με αυξανόμενη διάχυση συμφερόντων μεταξύ 

μεγάλων αλλά και μικρών δυνάμεων. Η γεωπολιτική αναλύει τον τρόπο με τον οποίο ο παγκόσμιος 

γεωπολιτικός χώρος ακατάπαυστα αναδημιουργείται και ανασυσταίνεται, διαμορφώνοντας την εξωτερική 

αλλά και αμυντική πολιτική κάθε χώρας. 

Χαρακτηριστικό της ρωσικής γεωπολιτικής είναι η προσπάθεια της μετασοβιετικής Ρωσίας να απεγκλωβιστεί 

από την καταστροφή που επέφερε στην χώρα η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και η απόπειρα της να 

αναδιατάξει τις δυνάμεις της ώστε να επανέλθει στο status της υπερδύναμης. 

Η ρωσική γεωπολιτική είναι άμεσα συνδεδεμένη με τις ρωσικές γεωπολιτικές παραδόσεις της τσαρικής 

Ρωσίας, όμως ταυτόχρονα ενσωματώνει και τάσεις της γεωπολιτικής της Δύσης. Βασικές απόψεις 

παραμένουν όμως ο «Ευρασιατισμός» και η προσήλωση στην ρωσική αυτονομία με εθνικιστικές και 

πατριωτικές προεκτάσεις. Η Ρωσία πιστεύει ότι αποτελεί την ευρασιατική γέφυρα μεταξύ του Ατλαντικού και 

του Ειρηνικού και το ισχυρότερο παγκόσμιο ανάχωμα στον μονοπολικό κόσμο και στην δικτατορία της Νέας 

Παγκόσμιας Τάξης.  

Στο παρόν πόνημα διερευνάται η πολιτική κατάσταση στην μετασοβιετική Ρωσία με αναφορές στις 

περιόδους Γιέλτσιν και Πούτιν, στην στρατηγική και εξωτερική πολιτική της Μόσχας από την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης μέχρι των ημερών μας και αναλύεται διεξοδικά η δομή του «γεωπολιτικού χώρου» της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και η διαμόρφωση της γεωπολιτικής αυτής της χώρας την μετασοβιετική 

περίοδο. 

 

2. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 σηματοδότησε το τέλος της κομμουνιστικής οργάνωσης της 

οικονομίας καθώς και το πέρας της κομματικής μονοκρατορίας και άνοιξε τον δρόμο προς την ανανέωση του 

πολιτικού και οικονομικού συστήματος της χώρας. Η πολιτική αναδιαμόρφωση πραγματοποιήθηκε σε δυο 

φάσεις. Από το 1991 έως το 1999 ο Μπόρις Γιέλτσιν, που είχε εκλεγεί πρόεδρος της Ρωσίας τον Ιούνιο του 

1991, επέβαλε μεταρρυθμίσεις στον πολιτικό και οικονομικό τομέα. Με την ανάληψη της εξουσίας από τον 

Βλάντιμιρ Πούτιν το 1999/2000 διαμορφώθηκε μια ενοποίηση του πολιτικού συστήματος, σφάλματα και 

αδυναμίες της περιόδου Γιέλτσιν ξεπεράστηκαν, ενώ η άσκηση της κεντρικής εξουσίας έλαβε πιο 

απολυταρχικό χαρακτήρα. 

 

 

 



2.1 Η ΡΩΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΕΛΤΣΙΝ 

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης άνοιξε τον δρόμο προς μια ολική πολιτική μεταρρυθμίσεων η οποία 

συμπεριελάμβανε τέσσερα βασικά στοιχεία. Φιλελευθεροποίηση, ιδιωτικοποίηση, θεσμική ανάπτυξη, 

σταθερότητα. Με προεδρικό διάταγμα ο Γιέλτσιν στις 2 Ιανουαρίου 1992 ιδιωτικοποίησε το 80% του 

παραγωγικού τομέα και απελευθέρωσε τις τιμές στο 90% των καταναλωτικών προϊόντων. Η εφαρμογή αυτής 

της πολιτικής οδήγησε σε ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, οι τιμές των προϊόντων μέσα σε σύντομο 

διάστημα εικοσαπλασιάστηκαν και παράλληλα δημιουργήθηκε μια μικρή ομάδα υπερπλουσίων, ενώ μεγάλο 

τμήμα του λαού καταβαραθρώθηκε στην φτώχεια. Παρ’ όλα αυτά οι ιδιωτικοποιήσεις στην οικονομία 

συνεχίστηκαν με αμείωτο ρυθμό, πιθανότατα και με τον στόχο να δημιουργηθεί μια τάξη ευημερούντων ή 

ολιγαρχών που θα υποστήριζε πολιτικά τον Γιέλτσιν. 

Έως το τέλος του 1993 είχε ιδιωτικοποιηθεί το 70% των μικρών επιχειρήσεων, ενώ έως τον Απρίλιο του 1994 

το 80% των μεσαίων κρατικών επιχειρήσεων είχε μετοχοποιηθεί και είχε περάσει στα χέρια ιδιωτών. Με τις 

ιδιωτικοποιήσεις αναπτύχθηκε μια ιδιοκτησιακή δομή η οποία ήταν απαραίτητη για να λειτουργήσει μια 

ελεύθερη οικονομία απαλλαγμένη από σοβιετικά πρότυπα και κατάλοιπα, ταυτόχρονα όμως δημιουργήθηκε 

και μια νέα κοινωνική τάξη. Η φτωχοποίηση μεγάλης μερίδας του λαού οδήγησε σε αμφισβήτηση της 

πολιτικής Γιέλτσιν από το Ρωσικό Κοινοβούλιο (Δούμα), αλλά η διαδικασία μομφής εναντίον του τον Μάρτιο 

του 1993 απέτυχε. Το Κοινοβούλιο συνέχισε όμως να αμφισβητεί τις μεταρρυθμιστικές αποφάσεις του 

Γιέλτσιν, κάτι που οδήγησε σε μια κατάσταση ακυβερνησίας η οποία λύθηκε με την επέμβαση της 

στρατιωτικής ηγεσίας στις 4 Οκτωβρίου του 1993, που σαφώς τάχθηκε στο πλευρό του Γιέλτσιν και επέβαλλε 

την διάλυση του Κοινοβουλίου. 

Η ηγετική ομάδα Γιέλτσιν αμέσως μετά αποφάσισε την σύνταξη νέου Συντάγματος το οποίο έτυχε της 

έγκρισης του ρωσικού λαού στις 12 Δεκεμβρίου του 1993 και το οποίο καταργούσε το δυαδικό σύστημα 

εξουσίας (πρόεδρος, κοινοβούλιο) και συγκέντρωνε την πολιτική εξουσία στον προεδρικό θώκο. Το Σύνταγμα 

αυτό ισχύει μέχρι των ημερών μας και δίνει απόλυτη εξουσία στον πρόεδρο ο οποίος εκλέγεται απ’ ευθείας 

από τον λαό, είναι de facto ο απόλυτος άρχων με το Κοινοβούλιο να έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Είναι 

προφανές ότι το Σύνταγμα του 1993 επηρεάστηκε από την σύγκρουση του Γιέλτσιν με την Δούμα. Για να 

αποφευχθούν μελλοντικά τέτοιες συγκρούσεις ενισχύθηκε η θέση του προέδρου έτσι ώστε να έχει απόλυτο 

έλεγχο του Κοινοβουλίου, των Ενόπλων Δυνάμεων και της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής. Το Σύνταγμα 

του 1993 για πρώτη φορά στα ιστορικά χρονικά της Ρωσίας αναγνωρίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, το 

δικαίωμα της ιδιοκτησίας, προσδιορίζει την ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και δημιουργεί για την ρωσική 

κρατική υπόσταση ένα ομοσπονδιακό κανονιστικό πλαίσιο. 

Ταυτόχρονα με το δημοψήφισμα για το Σύνταγμα στις 12 Δεκεμβρίου 1993 διεξήχθηκαν και βουλευτικές 

εκλογές. Το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών ήταν απογοητευτικό για τις μεταρρυθμιστικές δυνάμεις των 

ιδιωτικοποιήσεων και του φιλελευθερισμού. Το εθνικιστικό κόμμα του Ζιρινόφσκι έλαβε το 23% των ψήφων,  

το κομμουνιστικό κόμμα το 13% ενώ οι μεταρρυθμιστικές δυνάμεις το 30%, κάτι που σήμαινε ότι η πολιτική 

του Γιέλτσιν δεν ετύγχανε απολύτως της έγκρισης του ρωσικού λαού. 

Μετά το δημοψήφισμα και τις εκλογές η Ρωσία εισήλθε σε μια φάση κανονικών ρυθμών διαχείρισης της 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής, κάτι που διαταράχτηκε από τον πόλεμο της Τσετσενίας και την 

εξέγερση των σουνιτών μουσουλμάνων αυτής της ρωσικής επαρχίας. Η κατάπαυση του πυρός και η εκεχειρία 



το 1996 στην Τσετσενία οδήγησε σε μια αύξηση της δημοτικότητας του Γιέλτσιν και σε αποδοχή του από 

μεγάλη μερίδα του ρωσικού λαού. Ο Γιέλτσιν εκμεταλλευόμενος αυτή την αποδοχή προχώρησε στην 

ιδιωτικοποίηση των μεγάλων κρατικών επιχειρήσεων (ορυκτά, ενέργεια) με μετοχοποιήσεις και πωλήσεις 

αυτών των μετοχών, πωλήσεις από τις οποίες επωφελήθηκαν κυρίως φίλοι και υποστηρικτές της πολιτικής 

του. Οι ίδιοι αυτοί «ολιγάρχες» υποστήριξαν σθεναρά τον Γιέλτσιν στις προεδρικές εκλογές το καλοκαίρι του 

1996 στις οποίες ο κομμουνιστής υποψήφιος Σγιουγκάνοφ έλαβε το 40% και ο Γιέλτσιν το 53% των ψήφων.  

Κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου ο Γιέλτσιν ήδη ήταν βαριά άρρωστος, κάτι που κρατήθηκε 

μυστικό. Μετά τις προεδρικές εκλογές επακολούθησε μια μακρά περίοδος κυβερνητικής αστάθειας και 

εντάσεων και ταχέων αλλαγών στον πρωθυπουργικό θώκο (Τσερνομίντριν, Κιριένκο, Πριμακόφ, Στεπάσιν). Ο 

Στεπάσιν μετά από 11 μήνες στην πρωθυπουργία αντικαταστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1999 από τον 

Βλαντίμιρ Πούτιν, διοικητή τότε των μυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας.  

Οι εναλλαγές στον πρωθυπουργικό θώκο σαφέστατα και υποδεικνύουν την αυξανόμενη ανασφάλεια στο 

περιβάλλον του Γιέλτσιν και της οικογενείας του, ιδιαίτερα της κόρης του και των διαπλεκομένων 

συμφερόντων αυτής με τους ολιγάρχες που είχε δημιουργήσει η μεταρρυθμιστική πολιτική της περιόδου 

1993-1999. Η «οικογένεια» Γιέλτσιν εν όψει και των επερχομένων προεδρικών εκλογών του 2000, αλλά και 

των ερευνών των εισαγγελικών αρχών για οικονομικά σκάνδαλα προσπαθούσε να απαγκιστρωθεί από την 

εξουσία και να την παραδώσει σε κάποιον που θα μπορούσε να εγγυηθεί μια πολιτική διέξοδο. Είναι η 

ιστορική στιγμή που ανατέλλει στο πολιτικό στερέωμα η προσωπικότητα του Πούτιν. 

 

2.2 Η ΡΩΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΟΥΤΙΝ  

Στην Ρωσία μεταξύ των ετών 1991-1999 τα πολιτικά και κοινωνικά δεδομένα είχαν αλλάξει θεμελιακά. Στην 

απόρροια των οικονομικών μεταρρυθμίσεων (φιλελευθεροποίηση, ιδιωτικοποίηση) η βαρύτητα στις 

κοινωνικές τάξεις μετατοπίστηκε. Οι ιδιωτικοποιήσεις δημιούργησαν μια νέα άρχουσα τάξη (έως τότε ήταν η 

νομενκλατούρα του κομμουνιστικού κόμματος), η οποία συμμετείχε και συνέβαλλε στην κοινωνική, 

οικονομική και πολιτική δομή του κράτους. Η συμμετοχή και συμβολή της νέας άρχουσας τάξης των 

ολιγαρχών στην δομή του κράτους ήταν αποτέλεσμα της ανάδειξης του νέου πολιτικού συστήματος το 1991, 

το οποία σταθεροποιήθηκε με το Σύνταγμα του 1993. 

Στην αρχική περίοδο αυτής της νέας τάξης πραγμάτων οι πρωταγωνιστές της διακήρυτταν την δημοκρατία 

και την ελεύθερη αγορά ως στόχο του νέου πολιτικού συστήματος. Όμως πολύ σύντομα η νέα 

δημιουργηθείσα πολιτική και οικονομική τάξη των ολιγαρχών απέκτησε μεγάλη επιρροή στις διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Οι ολιγάρχες ουδόλως ενδιαφέρονταν για την επιβολή και σταθεροποίηση της 

δημοκρατίας και την φιλελευθεροποίηση του συστήματος, αλλά μόνο για την προάσπιση και προαγωγή των 

δικών τους θέσεων και συμφερόντων. 

Το τελευταίο έτος της προεδρίας Γιέλτσιν χαρακτηρίστηκε από την προσπάθεια της «οικογενείας» του να 

βρεθεί ένας αντικαταστάτης στον προεδρικό θώκο, ο οποίος θα εξασφάλιζε τα προνόμια των ολιγαρχών, της 

οικογενείας Γιέλτσιν και ενός στενού κύκλου γραφειοκρατών της οικονομίας και των τραπεζών. Ο Γιέλτσιν 

τελικά αποφάσισε τον Σεπτέμβριο του 1999 να αναθέσει την πρωθυπουργία στον Πούτιν ο οποίος έως εκείνη 



την στιγμή ήταν σχεδόν άγνωστος στην ρωσική κοινή γνώμη, είχε όμως δρέψει δάφνες από την υπηρεσία του 

ως ανώτατο στέλεχος στις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας.   

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ο Πούτιν εντυπωσίασε τους πάντες. Εντός τεσσάρων μηνών ο έως 

τότε άγνωστος πρωθυπουργός αύξησε την δημοτικότητα του από το 2% σε πάνω από το 40% σε κυλιόμενες 

δημοσκοπήσεις. Με την αλλαγή του χρόνου 1999/2000 ο Γιέλτσιν παραιτήθηκε από πρόεδρος (λόγω της 

σοβαρής του ασθένειας) και ο Πούτιν ανέλαβε να τον αντικαταστήσει έως τις προεδρικές εκλογές του 

Μαρτίου 2000. Σε αυτές τις εκλογές ο Πούτιν έλαβε το υψηλό ποσοστό του 52,9% των ψήφων και εκλέχτηκε 

νέος πρόεδρος της Ρωσίας. Η νίκη αυτή επετεύχθη με μια άνευ προηγουμένου μαζική και πλούσια 

προεκλογική εκστρατεία κατά την διάρκεια της οποίας έγινε χρήση άνευ ενδοιασμών όλων των μέσων. 

Στην ραγδαία αύξηση της δημοτικότητας του Πούτιν συνέβαλλε και η επιτυχής και δυναμική στρατιωτική 

εκστρατεία κατά των εξεγερθέντων εξτρεμιστών μουσουλμάνων της Τσετσενίας, αλλά και οι καλές σχέσεις με 

τους ολιγάρχες και φίλους της οικογένειας Γιέλτσιν. Όμως αυτές οι καλές σχέσεις έθεσαν τον νεοεκλεγέντα 

πρόεδρο προ ενός διλήμματος. Ο Πούτιν ήταν ένα «δημιούργημα» της οικογένειας Γιέλτσιν και των 

ολιγαρχών. Όμως ο Πούτιν είχε κερδίσει τις εκλογές με την εικόνα ενός ειλικρινούς και δυναμικού πολιτικού 

ανδρός που ήθελε να καταπολεμήσει την οικογενειοκρατία και την κακοδιαχείριση. Μεταξύ των προσδοκιών 

των ολιγαρχών και του ρωσικού λαού ο Πούτιν προτίμησε να υλοποιήσει τις προσδοκίες του λαού του, 

επιβεβαιώνοντας την φήμη του ως άξιος φιλολαϊκός πολιτικός και εθνικός ηγέτης. 

Έτσι ο νέος πρόεδρος αντιμετώπισε στην αρχή της πολιτικής του πορείας ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα. Έπρεπε 

να σταθεροποιήσει την θέση του και ταυτόχρονα να επιλύσει τα πολυσχιδή προβλήματα στην οικονομία και 

κοινωνία. Για να σταθεροποιήσει την θέση του έπρεπε να αντιμετωπίσει τους ολιγάρχες της περιόδου 

Γιέλτσιν και την γραφειοκρατία στην κρατική μηχανή που αυτοί ανέπτυξαν και τροφοδοτούσαν, κυρίως στις 

ομοσπονδιακές περιφέρειες της Ρωσίας. Με μια μεταρρύθμιση που αφορούσε το ομοσπονδιακό σύστημα 

διακυβέρνησης ο Πούτιν περιόρισε δραστικότατα τα δικαιώματα των κυβερνήσεων των περιφερειών και την 

επιρροή αυτών στην άσκηση της κεντρικής εξουσίας. Ο δε αγώνας κατά των ολιγαρχών ξεκίνησε με μια διπλή 

στρατηγική του Πούτιν. Από την μια πλευρά οι δικαστικές αρχές άρχισαν να ερευνούν για οικονομικά 

σκάνδαλα των ολιγαρχών και από την άλλη ο Πούτιν σε διάλογο με την πλειοψηφία των επιχειρηματιών 

κατάφερε να τους πείσει για την ορθότητα της πολιτικής του. Λόγω των οικονομικών σκανδάλων πολλοί 

ολιγάρχες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την χώρα και τις μεγάλες επιχειρήσεις τους στον τομέα της 

ενέργειας και των ορυκτών (Μπερεσόφσκι, Χοντορκόφσκι, Γκουσίνσκι) και έτσι ο έλεγχος των επιχειρήσεων 

τους, αλλά και ο έλεγχος που αυτοί ασκούσαν μέσω της μεγάλης οικονομικής τους δύναμης στα ΜΜΕ της 

Ρωσίας εξέλιπε. Το μήνυμα του Πούτιν προς τους ολιγάρχες έγινε σε σύντομο διάστημα κατανοητό από όλο 

το επιχειρηματικό και οικονομικό κατεστημένο, ήτοι η ενασχόληση τους με την πολιτική και η επιρροή τους 

στην κρατική μηχανή και στην κεντρική εξουσία είχε λάβει τέλος. 

Ο Πούτιν με τις εκλογές του 2000 ανέλαβε την εξουσία χωρίς να διαθέτει μηχανισμούς στην εξουσία, πέραν 

αυτών στις μυστικές υπηρεσίες. Για αυτό και στην αρχή στηρίχθηκε σε ένα ετερογενές και ασταθές πλαίσιο 

πολιτικής συμμαχίας. Στο τέλος του 2001 είχε καταφέρει να σταθεροποιήσει επαρκώς την θέση του στην 

Μόσχα και τα επόμενα χρόνια συνέχισε να εδραιώνει την δύναμη της εξουσίας του και να ενισχύει την 

δυναμική της πολιτικής του. Ταυτόχρονα η δημοτικότητα του έφτασε σε επίπεδα της τάξεως του 80%, κάτι 

που του επέτρεψε να αναδιαμορφώσει εκ θεμελίων το πολιτικό σύστημα της χώρας του.  



Το 2008 μετά από δυο προεδρικές περιόδους ο Πούτιν σύμφωνα με την συνταγματική επιταγή έπρεπε να 

εγκαταλείψει την εξουσία. Πρόεδρος εκλέχτηκε ο επί σειρά ετών συνεργάτης του και αναπληρωτής 

πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ ενώ την πρωθυπουργία ανέλαβε ο Πούτιν, κάτι που δεν προσέκρουε στο 

Σύνταγμα του 1993. 

Ο Μεντβέντεφ ως πρόεδρος συνέχισε να εφαρμόζει το πολιτικό πρόγραμμα του Πούτιν, όπως την 

αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης, την αδυναμία του συστήματος απονομής δικαιοσύνης, την 

διαφθορά της γραφειοκρατίας και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της ρωσικής βιομηχανίας, κυρίως της 

αμυντικής. Το κράτος επωμίσθηκε αυτό τον εκσυγχρονισμό διαθέτοντας οικονομικούς πόρους, ενώ οι 

κρατικές επιχειρήσεις ανέλαβαν να υλοποιήσουν μακροπρόθεσμο πρόγραμμα με στόχο τον εξορθολογισμό 

και την εξυγίανση τους.  

Στις προεδρικές εκλογές του Μαΐου 2012 ο Πούτιν μη έχοντας συνταγματικό κώλυμα επανήλθε στον 

προεδρικό θώκο, ενώ ο Μεντβέντεφ ανέλαβε την πρωθυπουργία. Η νέα κυβέρνηση αποτελείται κυρίως από 

τεχνοκράτες και από επιτυχημένα πολιτικά στελέχη της τελευταίας δεκαετίας. Με την εν τω μεταξύ 

αναθεώρηση του Συντάγματος, η προεδρική θητεία έγινε εξαετής από τετραετής που ήταν και έτσι ο Πούτιν 

θα είναι πρόεδρος έως το 2018.    

 

3. Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΣΟΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης τους τελευταίους μήνες του 1991 σήμανε για μεγάλο τμήμα του ρωσικού 

λαού όχι μόνο την απελευθέρωση από τον κομμουνισμό. Η επελθούσα ανεξαρτησία των 14 σοβιετικών 

δημοκρατιών (Ουκρανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Βαλτικές-Καυκάσιες-Κεντροασιατικές Δημοκρατίες) 

συρρίκνωσε το έδαφος της πρώην Σοβιετικής Ένωσης κατά 76% και περίπου 25 εκατομμύρια Ρώσοι 

βρέθηκαν ξαφνικά στο εξωτερικό, έγιναν ξένοι με περιορισμένα δικαιώματα σε χώρες μάλιστα που λόγω του 

σοβιετικού παρελθόντος δεν έτρεφαν και τα φιλικότερα αισθήματα προς την Ρωσία. 

Με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και την δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών κρατών ανέκυψε το 

ερώτημα για την αυτοκατανόηση της «Ρωσικής Ομοσπονδίας» η οποία ήταν πλέον διάδοχος της ΕΣΣΔ (Ένωση 

Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών). Προέκυψαν ερωτήματα όπως «που οδηγείται η Ρωσία», «ποια η 

σχέση μας με την Σοβιετική Ένωση» και «ποιοι είμαστε» για μεγάλο τμήμα του ρωσικού λαού, αλλά και για 

τους πολιτικούς, τους φιλοσόφους και την ρωσική ορθόδοξη εκκλησία. Ερωτήματα τα οποία χαρακτήριζαν 

την εναγώνια αναζήτηση της Ρωσίας για εθνική και πολιτισμική ταυτότητα. 

Η διάλυση της ΕΣΣΔ είχε διαφανεί από την εποχή του Μιχάηλ Γκορμπατσόφ (1985-1991). Η πολιτική της 

«περεστρόικα» (διαφάνεια, αναδιαμόρφωση, ειλικρίνεια) που είχε εισαγάγει ο Γκορμπατσόφ, βασιζόταν στα 

πρώτα βήματα της στην αναδιαμόρφωση της οικονομίας και  των αναχρονιστικών δομών του σοβιετικού 

κράτους. Όμως το σύνθημα «περεστρόικα» δημιούργησε πολύ σύντομα στην κοινωνία μια ροπή για ριζική 

αναθεώρηση του σοβιετικού συστήματος εξουσίας και μια εκ βάθρων κριτική στην μαρξιστική-λενινιστική 

ιδεολογία και τον σταλινισμό. Ενέκυψαν ερωτήματα στην κοινωνία για την αναγκαιότητα της Οκτωβριανής 

Επανάστασης και για το αν η Ρωσία θα μπορούσε να είχε ακολουθήσει έναν άλλο δρόμο κοινωνικής και 

πολιτικής εξέλιξης. 



Τα χρόνια του Γκορμπατσόφ σηματοδοτήθηκαν από την ελπίδα της κοινωνίας για εκδημοκρατισμό και από 

την προσδοκία για μια ελεύθερη οικονομία δυτικών προτύπων. Η αναζήτηση για νέες αξίες που ξεκίνησε με 

την περεστρόικα συνεχίστηκε και επί εποχής Γιέλτσιν. Η αναζήτηση αυτή είχε άμεση σχέση με το κενό που 

άφησε η απόρριψη της μαρξιστικής-λενινιστικής ιδεολογίας. Αυτό το ιδεολογικό κενό έπρεπε να 

συμπληρωθεί με μια νέα εθνική και πολιτισμική ταυτότητα στην μετασοβιετική-μετακομμουνιστική Ρωσία. 

Πως έπρεπε η Ρωσία να αντιμετωπίσει της σοβιετική της κληρονομιά και τον σοβιετικό μύθο; Σε ποιο 

ιστορικό παρελθόν έπρεπε να βασιστεί η Ρωσία για να δικαιολογήσει την νέα της πορεία; Ποιο παρελθόν 

έπρεπε να διαγραφεί και ποιο να αφυπνιστεί; Ποιες αξίες έπρεπε να αναδειχθούν;  

Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και ο μύθος του σοβιετικού κράτους είχε ήδη καταδικαστεί ως 

πραξικόπημα από όλες τις πολιτικές δυνάμεις με εξαίρεση τους κομμουνιστές. Παράλληλα με την διαδικασία 

απομυθοποίησης της Σοβιετικής Ένωσης ξεκίνησε και η μυθοποίηση της προ Οκτωβριανής Επανάστασης 

ρωσικής ιστορίας. Η ιστορία της Ρωσικής Αυτοκρατορίας αντικατέστησε τα σύμβολα και εμβλήματα της 

Οκτωβριανής Επανάστασης και του Σοβιετικού Κράτους. Η σημαία του Μέγα Πέτρου πήρε την θέση του 

σφυροδρέπανου, ο βυζαντινός δικέφαλος αετός αντικατέστησε το κόκκινο αστέρι. Το ορθόδοξο Πάσχα και τα 

Χριστούγεννα επανήλθαν ως ημέρες εορτής και αργίας και η ρωσική ορθόδοξη εκκλησία επανέκαμψε για να 

βοηθήσει την Ρωσία στην πνευματική και ηθική της αναγέννηση. Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί ότι ο 

μοναδικός θεσμός της Ρωσίας ο οποίος είχε ρίζες στην προκομμουνιστική περίοδο της Ρωσίας είναι η 

ορθόδοξη εκκλησία. Τα δεινά που υπέστη η εκκλησία κατά την περίοδο της Σοβιετικής Ένωσης την 

αναγορεύουν σε «μάρτυρα του κομμουνισμού», αν και είναι γνωστό ότι η ανώτατη ιεραρχία αυτής της 

εκκλησίας ήταν συνεργάτης της KGB, κάτι που δεν έχει θεματοποιηθεί στην σημερινή Ρωσία.  

Κατά την διάρκεια της περιόδου Γιέλτσιν έγινε προσπάθεια αποκατάστασης προσοβιετικών αξιών και 

μνημών με εκτεταμένο αποκλεισμό του σοβιετικού παρελθόντος. Στην περίοδο Πούτιν εγκαινιάστηκε το νέο 

εθνικό όραμα το οποίο έχει την μορφή ρωσοσοβιετικής ταυτότητας. Με το νέο αυτό εθνικό όραμα γίνεται 

αποδεκτή τόσο η κληρονομιά της Αυτοκρατορικής Ρωσίας όσο και η κληρονομιά του Σοβιετικού Κράτους, ως 

μια αδιάσπαστη συνέχεια της ρωσικής ιστορίας και του ρωσικού πατριωτισμού. Ο ίδιος ο Πούτιν σε ομιλία 

του στις 13 Δεκεμβρίου του 2012 απευθυνόμενος στην Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξήγησε ότι η 

ρωσική ιστορία δεν ξεκίνησε ούτε με την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, ούτε με την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης το 1991. Τόνισε ότι το ρωσικό έθνος βασίζεται σε μια χιλιόχρονη ιστορία και ότι ο ρωσικός 

πολιτισμός και η ρωσική γλώσσα είναι ο συνδετικός κρίκος αυτής της ιστορίας. Ο Πούτιν, αλλά και ο Γιέλτσιν, 

ήταν πεπεισμένοι ότι το ρήγμα μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας θα μπορούσε να γεφυρωθεί μόνο με 

ένα εθνικό όραμα που θα ίσχυε για όλους τους Ρώσους και θα συμπεριελάμβανε έννοιες όπως 

πατριωτισμός, εθνικισμός, ένδοξη ιστορία. 

Στο πλαίσιο αυτό είναι σαφές ότι το εθνικό όραμα του Πούτιν περιλαμβάνει την πατριωτική 

διαπαιδαγώγηση, την πατριωτική επίγνωση και την αναγκαιότητα προάσπισης των συμφερόντων της 

πατρίδας. Στην πολιτική εθνικού οράματος του Πούτιν ρόλο κλειδί έχει η παράδοση του ισχυρού ρωσικού 

κράτους και η ορθόδοξη εκκλησία ως ένας φυσικός σύμμαχος της εκπλήρωσης αυτού του οράματος. Ο 

ρωσικός πατριωτισμός που οραματίζεται ο Πούτιν έχει ως σκοπό να ενδυναμώσει το αδιάσπαστο της 

συνέχειας της ρωσικής ιστορίας και να βοηθήσει στην ενοποίηση  της κοινωνίας που τόσο υπέφερε από την 

πολιτική καταστολής της σοβιετικής περιόδου. 



Ο Πούτιν προσπαθεί, έχοντας επιτυχή αποτελέσματα, με έννοιες όπως πατριωτισμός, εθνικισμός και κυρίως 

με την παραδοχή της αδιατάρακτης συνέχειας της ρωσικής ιστορίας να θέσει τα θεμέλια ενός ισχυρού 

κράτους και μιας κοινωνίας με οράματα, διότι χωρίς εθνικό όραμα που συμβολίζουν αυτές οι έννοιες δεν 

δύναται να υπάρξει ισχυρό εθνικό κράτος και ρωσοκεντρική πολιτική, όπως ισχυρό κράτος δεν μπορεί να 

υπάρξει χωρίς ισχυρή αμυντική πολιτική.  

 

4. ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η από το 2015 νέα έκδοση του αμυντικού δόγματος προσδιορίζει την σύγκρουση στην Ουκρανία, την προς 

ανατολάς επέκταση του ΝΑΤΟ και την πιθανότητα πρόκλησης ενός παγκοσμίου στρατιωτικού χτυπήματος 

από τις ΗΠΑ ως προεξάρχουσες απειλές για την ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η τροποποιημένη 

έκδοση του αμυντικού δόγματος σχετικά με την χρησιμοποίηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Ρωσίας για 

την αντιμετώπιση αυτών των απειλών  προβλέπει σαφώς και την χρήση πυρηνικών δυνάμεων αποτροπής, 

ήτοι πυρηνικό πλήγμα εναντίον του εχθρού, αν και αναφέρεται ρητά ότι τούτο θα γίνει ως εσχάτη λύση 

υπεράσπισης.  

Το νέο δόγμα επιτρέπει στην Ρωσία να ενεργήσει στρατιωτικά σε περιοχές εκτός ρωσικής επικράτειας όπου 

κινδυνεύουν  ζωές ρώσων πολιτών ή ρωσόφωνου πληθυσμού. Η αναφορά αυτή σαφώς προσδιορίζει την 

κατάσταση στην Ουκρανία, αλλά και την κατάσταση σε άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που έχουν 

ενσωματωθεί στο ΝΑΤΟ ή αποσκοπούν στο μέλλον να το πράξουν, όπως π.χ. η Μολδαβία και η περιοχή της 

ρωσόφωνης Υπερδνειστερίας. 

Το νέο ρωσικό αμυντικό δόγμα το επεξεργάστηκε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων αποτελούμενη από 

στρατιωτικά στελέχη και στελέχη μυστικών υπηρεσιών με επικεφαλή τον γραμματέα του Ρωσικού 

Συμβουλίου Ασφαλείας Νικολάϊ Πατρούσεφ, πρώην διοικητή της μυστικής υπηρεσίας FSB. Το 

επικαιροποιημένο αμυντικό δόγμα έχει και ένα «άκρως απόρρητο» σκέλος, το οποίο αναφέρεται στην χρήση 

του πυρηνικού οπλοστασίου. 

Η αναδιατύπωση του δόγματος που έγινε το 2015 είναι μια αντίδραση της Ρωσίας στις απειλητικές ενέργειες 

των ΗΠΑ και των προθύμων συμμάχων τους στην Βόρεια Αφρική, την Συρία, το Ιράκ, το Αφγανιστάν και την 

Ουκρανία, όπου γίνεται προσπάθεια να επιβληθούν τα συμφέροντα των ΗΠΑ, χρησιμοποιώντας ακόμη και 

μισθοφόρους, δολοφόνους, εξτρεμιστικές οργανώσεις και ισλαμοσυμμορίτες. 

Σύμφωνα με το δημοσιευθέν κείμενο του αμυντικού δόγματος, που φέρει τον τίτλο Στρατηγική Εθνικής 

Ασφαλείας της Ρωσίας, «η Ρωσική Ομοσπονδία θα εδραιωθεί ως μια υπερδύναμη έχοντας ως στόχο την 

εξασφάλιση παγκόσμιας στρατηγικής σταθερότητας με αμοιβαίες συνεργασίες σε έναν πολυπολικό κόσμο». 

Όσον αφορά τις εθνικές προτεραιότητες στο κείμενο αναφέρεται εμφατικά ότι προέχει η περαιτέρω 

ενδυνάμωση της εθνικής άμυνας και η προστασία του συνταγματικού συστήματος της χώρας, της εθνικής 

ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας. Επίσης αναγνωρίζεται η ανάγκη ανάπτυξης της ποιότητας ζωής 

των πολιτών, διατηρώντας όμως ταυτόχρονα την πολιτισμική ταυτότητα της χώρας. Επίσης προβλέπεται η 

χρήση στρατιωτικών δυνάμεων για προληπτικούς σκοπούς και εφόσον έχουν αποτύχει, έχουν γίνει 

ατελέσφορες μη βίαιες προσεγγίσεις με τον αντίπαλο. Η στρατηγική ετοιμότητα και το στρατιωτικό δυναμικό 



της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του πυρηνικού οπλοστασίου, πρέπει να είναι σε επίπεδο που θα 

εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του έθνους υπό οποιεσδήποτε απειλητικές συνθήκες.  

Στο νέο αμυντικό δόγμα τονίζεται ιδιαιτέρως η παγκόσμια οικονομική ανισορροπία: «Η δομική ανισορροπία 

της παγκόσμιας οικονομίας, ήτοι η ιλιγγιώδης αύξηση του παγκοσμίου χρέους και η μεταβλητότητα της 

αγοράς ενέργειας, αυξάνει τον κίνδυνο οικονομικής κρίσεως. Η αυξανόμενη επιρροή γεωπολιτικών 

παραγόντων στις οικονομικές διεργασίες και στις οικονομίες μεμονωμένων κρατών αποδυναμώνει την 

ελαστικότητα του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος». Οι Ρώσοι καλούνται δια του κειμένου της 

Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας να βοηθήσουν στην ενδυνάμωση του οικονομικού συστήματος, 

εξασφαλίζοντας μια σταθερή συναλλαγματική αξία για το ρωσικό νόμισμα και μειωμένα επιτόκια, με στόχο 

την ανεξαρτησία της ρωσικής οικονομίας. Στο κείμενο αναφέρεται επίσης ότι απαρέγκλιτη πολιτική της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι η εξασφάλιση του κρατικού ελέγχου στην βιομηχανία ενέργειας και καυσίμων, 

κάτι που όπως τονίζεται μελλοντικά εγγυάται την κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.  

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, προτεραιότητα για την Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί η ολοκλήρωση της 

ενσωμάτωσης της Νότιας Οσετίας και Αμπχαζίας, καθώς και οι καλές σχέσεις με την Κίνα, την Ινδία και χώρες 

της Νοτίου Αμερικής και Αφρικής. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι η υποστήριξη του πραξικοπήματος του Κιέβου από 

τις ΗΠΑ και την ΕΕ έχει διχάσει την κοινωνία της Ουκρανίας και έχει οδηγήσει σε εμφύλιο πόλεμο και 

εμφύλια αντιπαλότητα. Η δημιουργία αντιπαλότητας στην ουκρανική κοινωνία και η προσπάθεια 

αποσταθεροποίησης άλλων ευρασιατικών χωρών έχει αρνητικό αντίκτυπο στα εθνικά συμφέροντα της 

Ρωσίας και θα πρέπει να αντιμετωπισθεί καταλλήλως. Διαπιστώνεται επίσης ότι η προσπάθεια των ΗΠΑ και 

της ΕΕ να επιλύουν διεθνή προβλήματα με στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή και Αφρική αυξάνει 

την μετανάστευση από αυτές τις περιοχές προς την Ευρώπη, οδηγεί στην χρεωκοπία του περιφερειακού 

συστήματος ασφαλείας με κίνδυνο την ανάφλεξη μιας παγκόσμιας σύρραξης.  

Στο έγγραφο αναφέρεται ρητά ότι η ανεξαρτησία της Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προκαλεί την αντίδραση 

των ΗΠΑ  και των συμμάχων τους. «Η Ρωσία θα αντισταθεί στην προσπάθεια των ΗΠΑ να εξασφαλίσουν 

παγκόσμια κυριαρχία στα διεθνή ζητήματα»  αναφέρεται εμφατικά στο κείμενο της νέας Στρατηγικής Εθνικής 

Ασφαλείας. Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς τα ρωσικά σύνορα δηλώνεται ότι αποτελεί απειλή για την εθνική 

ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ενώ κύριες απειλές για την κοινωνία της Ρωσίας «είναι οι 

δραστηριότητες ομάδων και οργανισμών που χρηματοδοτούνται από ΜΚΟ και άλλους εξωθεσμικούς 

οικονομικούς παράγοντες, όπως και από ιδιώτες που έχουν σκοπό την αποσταθεροποίηση και υπονόμευση 

της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την καταστροφή των παραδόσεων και των ηθικών αξιών των Ρώσων». 

Στην νέα Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας της Ρωσίας γίνεται συν τοις άλλοις παραδοχή ότι η εξάπλωση της 

τρομοκρατίας, του εξτρεμισμού, της εθνικής και θρησκευτικής αντιπαλότητας είναι αποτέλεσμα μιας 

προσχηματικής πολιτικής που έχει ως σκοπό την αποσταθεροποίηση κρατών όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, η 

Λιβύη, η Συρία και την εξάπλωση του οργανωμένου εγκλήματος, του εμπορίου όπλων, του εμπορίου λευκής 

σαρκός, του εμπορίου ναρκωτικών και την συστηματική παραβίαση των δικαιωμάτων εκατομμυρίων 

ανθρώπων.  

Το αμυντικό δόγμα συνεπικουρείται και βασίζεται στην ισχύ των ενόπλων δυνάμεων και στην τεχνολογική 

υπεροχή της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας. Το ρωσικό στρατιωτικό τεχνολογικό δυναμικό είναι καθ’  όλα 

συγκρίσιμο και ίσως σε κάποιους τομείς ανώτερο από αυτό των ΗΠΑ. Τούτο διαφαίνεται από την πρόσφατη 



δραστηριότητα των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην Συρία. Αρκετοί δυτικοί αναλυτές υποστήριζαν τα 

τελευταία χρόνια ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις είναι αδύναμες, ιδιαίτερα όσον αφορά τον αεροπορικό 

και ναυτικό τομέα. Όμως οι αεροπορικές επιδρομές στην Συρία αποδεικνύουν ότι όλοι αυτοί είχαν κάνει 

λάθος στις εκτιμήσεις τους. Οι αξιολογήσεις τους για την ρωσική στρατιωτική μηχανή ήταν ανακριβείς, όπως 

παραδέχεται και το πασίγνωστο αμερικανικό think tank «Brookings Institution», το οποίο κατατάσσεται στα 

think tank με την μεγαλύτερη επιρροή ανά τον κόσμο. Όπως αναφέρει σε δημοσίευση του το Brookings: 

«Κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν θα μπορούσε να αντιπαραβληθεί με όσα κατάφερε η Ρωσία στους ουρανούς 

της Συρίας». Επιπροσθέτως οι New York Times σχετικά με το ίδιο θέμα αναφέρουν σε άρθρο τους ότι «οι 

αεροπορικές επιδρομές της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας εναντίον των τζιχαντιστών είναι ακριβέστατες και 

υπερβαίνουν σε μια τυπική ημέρα τις 50 εξόδους, κάτι που η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ δεν θα μπορούσε 

να επιτύχει υπό τις ίδιες συνθήκες». 

Η Ρωσία εκτοξεύοντας πυραύλους από πλοία επιφανείας στην Κασπία Θάλασσα κατά στόχων τζιχαντιστών 

στην Συρία απέδειξε την υπεροχή της και στον ναυτικό και πυραυλικό τομέα. Απέδειξε μια πρωτοφανή 

ικανότητα στην τεχνολογία πυραύλων cruise μεγάλης εμβέλειας, κάτι που σαφώς τονίζει τα αποτελέσματα 

του εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων αυτής της χώρας, αποτελέσματα τα οποία δεν έχουν γίνει εισέτι 

ορατά σε όλο τους το εύρος. Μάλιστα όσον αφορά τον ναυτικό τομέα δίνεται έμφαση από στρατιωτικούς 

εμπειρογνώμονες στο γεγονός ότι η Ρωσία κατάφερε να εκτοξεύσει πυραύλους cruise μεγάλης ακτίνας 

δράσης από πλοία επιφανείας της κλάσης Buyan-M εκτοπίσματος μόλις 950 τόνων, κάτι που το πολεμικό 

ναυτικό των ΗΠΑ για την ίδια δύναμη πυρός το καταφέρνει με τα πολύ μεγαλύτερα πλοία επιφανείας της 

κλάσης Arleigh Burke και Ticonderoga, εκτοπίσματος περίπου 8.000 και 9.000 τόνων αντίστοιχα. 

Οι στρατιωτικές επιτυχίες της Ρωσίας στην Συρία δεν είναι κεραυνός εν αιθρία, αλλά μια άψογα σχεδιασμένη 

αμυντική πολιτική των δυο τελευταίων δεκαετιών και ένα από τα διακριτά χαρακτηριστικά της θητείας του 

Πούτιν ως προέδρου της Ρωσίας, που είναι η προσπάθεια του να αναζωογονήσει την στρατιωτική ισχύ της 

χώρας του. Ο Πούτιν είχε διαγνώσει από την θητεία του στις μυστικές υπηρεσίες ότι η ρωσική στρατιωτική 

αδυναμία, η οποία είχε γίνει αντιληπτή μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έκανε την χώρα του τρωτή 

σε εξωτερικές πιέσεις και ευάλωτη σε διαλυτικές τάσεις στο εσωτερικό. Έτσι από την αρχή της ενασχόλησής 

του με τα προεδρικά καθήκοντα έβαλε ως στόχο την αύξηση της χρηματοδότησης για τις Ένοπλες Δυνάμεις, 

ώστε να τις καταστήσει μια ισχυρή αλλά ταυτόχρονα σύγχρονη, ευέλικτη και τεχνολογικά προηγμένη 

πολεμική μηχανή. Κατά τον Πούτιν η διασφάλιση της χώρας του  από μια ισχυρή και τεχνολογικά προηγμένη 

στρατιωτική δύναμη αποτελεί άρχουσα προτεραιότητα και απόδειξη ισχύος για την κατοχύρωση των 

γεωπολιτικών συμφερόντων της Ρωσικής Συνομοσπονδίας. 

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις με την βοήθεια της αμυντικής βιομηχανίας της χώρας έχουν γίνει πλέον πολύ 

πιο ισχυρές απ’ ότι ήταν την δεκαετία της διάλυσης της Σοβιετικής Ένωσης. Όταν δε ολοκληρωθεί έως το 

2020 το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού που βρίσκεται εν εξελίξει, τότε θα είναι άτρωτες. Να υπενθυμίσουμε ότι 

σύμφωνα με αυτό το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού το 2020 ο ρωσικός στρατός θα είναι δομημένος από 

μάχιμες  και ευέλικτες ταξιαρχίες, εξοπλισμένες τουλάχιστον κατά 70% με οπλικά συστήματα νέας γενιάς. Ο 

αριθμός των στρατιωτών υπό τα όπλα θα ανέρχεται σε 1 εκατομμύριο και θα υποστηρίζεται από 2.300 νέα 

άρματα μάχης, 1.200 μαχητικά ελικόπτερα και αεροσκάφη, 50 πολεμικά πλοία επιφανείας και 28-30 

σύγχρονα υποβρύχια. Οι ένοπλες δυνάμεις θα υποστηρίζονται επίσης από περίπου 100 νέους δορυφόρους 

με δυνατότητες τηλεπικοινωνιών και διοίκησης-ελέγχου πεδίου μάχης. Η Ρωσία για όλα αυτά θα έχει 

δαπανήσει την δεκαετία 2010-2020  περίπου 755 δισεκατομμύρια δολάρια. 



 

5. ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ-ΕΥΡΩΠΗΣ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Η ρωσοκεντρική ταυτότητα της μετασοβιετικής εποχής έχει σημαντική επιρροή στις σχέσεις Ρωσίας-

Ευρώπης, στις σχέσεις Ρωσίας-Δύσης. Από την εποχή του Μέγα Πέτρου η Ευρώπη ήταν το πρότυπο του 

εκσυγχρονισμού για την Ρωσία. Ήδη από το 19ο αιώνα υφίστατο στην ρωσική πολιτική σκηνή και στην 

ρωσική κοινωνία μια διχοτόμηση με έννοιες όπως «σλαβόφιλοι» και «δυτικοί». Για τους «σλαβόφιλους» η 

Ρωσία ήταν μια ανεξάρτητη πολιτισμική οντότητα της οποίας οι ορθόδοξες και ηθικές αξίες δεν μπορούσαν 

να συγκριθούν με τον υποδεέστερο ορθολογισμό της Δύσης. Για τους «δυτικούς» η Δύση ήταν συνώνυμο του 

εκσυγχρονισμού και της αποτίναξης της οπισθοδρομικότητας.  

Στην μετασοβιετική εποχή μετά το 1991 η διχοτόμηση αυτή έγινε για λίγο διάστημα και πάλι επίκαιρη. Ο 

Γκορμπατσόφ λίγο πριν την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης επικαλέστηκε μια πολιτική του «ενωμένου 

ευρωπαϊκού χώρου». Ο Γιέλτσιν εξέφρασε την άποψη για μια «μεγάλη Ευρώπη» η οποία θα 

συμπεριελάμβανε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ρωσία με φιλοατλαντικό ορίζοντα. Ουσιαστικά δηλαδή 

Γκορμπατσόφ και Γιέλτσιν με την πολιτική τους εξέφραζαν τους λεγόμενους «δυτικούς» και όχι τους 

«σλαβόφιλους» ή «νεοσλαβόφιλους». Όμως με το πέρας του χρόνου στις αρχές του 21ου αιώνα οι Ρώσοι 

άρχισαν να αμφιβάλλουν στο δυτικοφιλελεύθερο πρότυπο της οικονομίας και στις αξίες και τα επιτεύγματα 

του δυτικού πολιτισμού. Απέναντι σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία δυτικών προτύπων οι Ρώσοι 

αισθάνθηκαν την ανάγκη να ενδυναμώσουν την εθνική τους ταυτότητα και ιδιορρυθμία, όχι στο πλαίσιο της 

Δύσης ή της Δυτικής Ευρώπης αλλά στο πλαίσιο της Ευρασίας. 

Από την σκοπιά του Πούτιν η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης ήταν «η μεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή 

του 20ου αιώνα». Για τους ιδεολόγους του «ευρασιατισμού» όπως ο στοχαστής Αλεξάντρ Ντούγκιν η έννοια 

«Ευρασία» αντισταθμίζει, εξισορροπεί την ταπείνωση της Ρωσίας με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και 

τον περιορισμό της εδαφικής της επικράτειας. Η Ρωσία για τον Πούτιν και τον Ντούγκιν δεν είναι τμήμα της 

Ευρώπης των ψευδεπίγραφων αξιών και προτύπων, αλλά μια ανεξάρτητη πολιτισμική οντότητα με δικές της 

αξίες. Η ρωσική κυριαρχία στον ευρασιατικό χώρο βασίζεται στον ρωσικό πολιτισμό και τις παραδόσεις. Ένας 

πολιτισμός που ενσωματώνει κοινωνίες και ανθρώπους πέρα από κρατικά σύνορα και μπορεί να 

μετουσιωθεί σε ένα σύστημα αξιών με οικονομικούς και πολιτικούς σκοπούς.  

 

5.1 ΣΧΕΣΕΙΣ ΡΩΣΙΑΣ-ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα ρωσικά think tanks προβάλλουν και εστιάζουν στην έννοια της «αγίας Ρωσίας» 

και στην εθνοπολιτισμική συνάφεια των ορθοδόξων και σλαβόφωνων λαών της πρώην Ρωσικής 

Αυτοκρατορίας, ιδιαίτερα των λαών της Ουκρανίας και Λευκορωσίας.  

Πρωτίστως η Ουκρανία αποτελεί για την Ρωσία τον πυρήνα του ρωσικού κόσμου, δηλαδή τον πυρήνα της 

σφαίρας επιρροής της. Σε συνάρτηση με την ιδεολογία της ρωσοκεντρικής πολιτικής από τις αρχές του 21ου 

αιώνα στο ρωσικό πολιτικό λεξιλόγιο εμφανίστηκε ο όρος «Νέα Ρωσία», ο οποίος αναφέρεται στα εδάφη της 

ανατολικής και νότιας Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένων και εδαφών της Μολδαβίας. Ο Πούτιν 

αναφερόμενος την άνοιξη του 2014 στα εδάφη αυτά χρησιμοποίησε τον όρο «Νοβορώσιγια» και εξεδήλωσε 

το νόμιμο ενδιαφέρον της Ρωσίας για τους ρωσόφωνους που κατοικούν σε αυτά. Στο λεξιλόγιο του Πούτιν 



υπάρχει και ο όρος «Ρους» που αναφέρεται στους λαούς της Λευκορωσίας, της Ουκρανίας και της 

Μολδαβίας, ενώ πριν την ενσωμάτωση της Κριμαίας ο ίδιος όρος χρησιμοποιείτο και για τον λαό της 

Κριμαίας. 

Όταν το 1991 η Ουκρανία ανακήρυξε την ανεξαρτησία της, το παρελθόν της ως ανεξάρτητη κρατική οντότητα 

ήταν άκρως αμελητέο. Ανεξάρτητο κράτος υπήρξε για λίγο χρονικό διάστημα τον 17ο αιώνα υπό την ηγεμονία 

των Κοζάκων και μεταξύ 1918-1920 ως Λαϊκή Δημοκρατία. Το μεγαλύτερο τμήμα της Ουκρανίας επί πολλούς 

αιώνες ήταν επαρχία της τσαρικής Ρωσίας και μετέπειτα της Σοβιετικής Ένωσης. Η δυτική Ουκρανία που 

ενσωματώθηκε το 1939 στην Σοβιετική Ένωση ανήκε έως το 1918 στην αυστροουγγρική μοναρχία των 

Αψβούργων και από το 1920 έως το 1939 στην Πολωνία. Η ιστορική κληρονομιά της Ουκρανίας έχει ως 

συνέπεια την σημερινή ασυμμετρία που παρατηρείται στις σχέσεις Ρωσίας-Ουκρανίας και την μη 

αναγνώριση της τελευταίας ως ανεξάρτητης κρατικής οντότητας, τουλάχιστον όχι των ρωσόφωνων 

ανατολικών και νοτίων επαρχιών της. 

Η ρωσική εξωτερική πολιτική αναφορικά με την Ουκρανία και την Κριμαία κάνει σαφές ότι η μετασοβιετική 

Ρωσία αναζητά την ταυτότητα της στο ιστορικό της παρελθόν. Ένα ιστορικό παρελθόν που λανθασμένα η 

δυτική προοπτική αντιλαμβάνεται και θεωρεί ως «πεθαμένο» μετά το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης. Η 

ρωσοκεντρική πολιτική της μετασοβιετικής εποχής επουλώνει τα τραύματα της σοβιετικής περιόδου 

αναδεικνύοντας τις ηγεμονικές αξιώσεις της σημερινής Ρωσίας. Η αποσοβιετοποίηση της ρωσικής κοινωνίας 

δεν μπορεί να ολοκληρωθεί χωρίς την ανάδειξη της Ρωσίας ως παγκόσμιας δύναμης, απαιτεί την ρωσική 

υπεροχή ως μεγάλη δύναμη.  Μεγάλο μέρος του ρωσικού λαού αισθάνεται την διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης ως ακρωτηριασμό και όσο διάστημα θα υφίσταται η λαχτάρα αυτής της απώλειας η ηγεσία της 

Ρωσίας είναι υποχρεωμένη να εμφυσήσει στον λαό  τον προσανατολισμό και την υπεροχή της ρωσοκεντρικής 

της πολιτικής. 

 

6. Η ΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΙΝΑ 

Μετά την μαζική επιδείνωση των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και γενικότερα με την Δύση, ως 

απόρροια του πραξικοπήματος της Ουάσιγκτον και του ΝΑΤΟ στο Κίεβο που έγινε με προφανή στόχο την 

ένταξη της Ουκρανίας στην Βορειοατλαντική Συμμαχία και την ΕΕ, η Ρωσία προσανατολίστηκε ενισχυμένα 

προς την Κίνα. Η προσέγγιση αυτή παρατηρήθηκε κυρίως στους στρατηγικούς τομείς της Άμυνας και της 

Ενέργειας, μια προσέγγιση που έχει παγκόσμιες πολιτικές επιπτώσεις, ενώ δεν πρέπει να υποτιμάται και η 

μακροχρόνια έκταση αυτών των επιπτώσεων. Οι τεκτονικές μετατοπίσεις που μπορούν να προέλθουν από 

την μακροχρόνια έκταση αυτής της προσέγγισης στην παγκόσμια πολυπολική πολιτική που ασπάζονται οι 

δυο χώρες ιδιαίτερα στον ευρασιατικό χώρο είναι τεράστιας σημασίας. 

Ήδη από το πέρας του Ψυχρού Πολέμου η Ρωσία είχε αρχίσει να αναπτύσσει σταδιακά τις σχέσεις της με την 

Κίνα. Αυτά τα στάδια ήταν το 1994 η συμφωνία για «Εποικοδομητική Συνεργασία», το 1996 η «Συνεργασία 

για Στρατηγικό Συντονισμό» και το 2010 η συμφωνία για «Ολοκληρωμένη Στρατηγική Συνεργασία». Ενώ από 

το 1960 έως το 1980 οι δυο χώρες αντιμετώπιζαν αρκετές τριβές στις μεταξύ τους σχέσεις, από το 1990 και 

μετά η συνεργασία σε τομείς κοινών συμφερόντων είναι εξαιρετικά καλές. Η συνεργασία αυτή έχει ως βάση, 

ως κοινό τόπο, την απόρριψη της αμερικανοσιωνιστικής πολιτικής για παγκόσμια ηγεμονία και την καταδίκη 



και καταπολέμηση των δήθεν επαναστατικών κινημάτων τύπου «πλατείας Μαϊντάν» στο Κίεβο ή της 

«αραβικής άνοιξης» στην Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή. 

Η συνεργασία των δυο χωρών είναι στρατηγικού χαρακτήρα στους τομείς Άμυνας και Ενέργειας. Η εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ που φέρει τον τίτλο «pivot to Asia» και η προσπάθεια της Ρωσίας και Κίνας να 

αντιμετωπίσουν τον νεοιμπεριαλισμό της Ουάσιγκτον στην Ευρασία έφερε περαιτέρω ορμή και δυναμική 

στις σχέσεις Μόσχας-Πεκίνου. Από την στιγμή που επήλθε επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-Δύσης ως 

αποτέλεσμα της ουκρανικής κρίσης, η προσέγγιση Ρωσίας-Κίνας δεν είναι πλέον μια συμπληρωματική 

συνιστώσα της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας, αλλά μια βασική παράμετρος επαναπροσανατολισμού της 

και απομάκρυνσης της από την Δύση. 

 

6.1 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 

Στον τομέα της Άμυνας η Ρωσία ακολουθεί μια διπλή στρατηγική έναντι της Κίνας. Το ένα σκέλος αυτής της 

στρατηγικής είναι ο στρατιωτικοπολιτικός διάλογος, τα κοινά στρατιωτικά γυμνάσια και η συνεργασία στην 

αμυντική τεχνολογία και βιομηχανία. Με αυτό τον τρόπο η Ρωσία επιζητεί να διευρύνει την κοινή αμυντική 

αποτελεσματικότητα έναντι κινδύνων όπως ισλαμική τρομοκρατία και λαθρεμπόριο ναρκωτικών, καθώς και 

να διαπλατύνει την κοινή αμυντική αποτελεσματικότητα έναντι της αυξημένης στρατιωτικής παρουσίας των 

ΗΠΑ στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και Ειρηνικού. Οι κοινές στρατιωτικές ασκήσεις βοηθούν 

επίσης την ρωσική και κινεζική ηγεσία ως επίδειξη δύναμης έναντι του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. 

Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής στον τομέα της Άμυνας αφορά την ανησυχία της Ρωσίας σχετικά με τις 

μακροχρόνιες γεωπολιτικές προθέσεις της Κίνας και την αλματώδη άνοδο της στον στρατιωτικό τομέα. Μετά 

το πέρας του Ψυχρού Πολέμου το ισοζύγιο δύναμης μεταξύ των δυο χωρών σε πολλούς τομείς έχει 

μετατοπισθεί υπέρ της Κίνας. Το κινεζικό ακαθάριστο εθνικό προϊόν είναι σήμερα τετραπλάσιο του ρωσικού, 

ενώ στις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις η Κίνα υπερτερεί τουλάχιστον ποσοτικά. Οι εξοπλιστικές δαπάνες 

της Κίνας είναι περίπου τριπλάσιες από αυτές της Ρωσίας. Βεβαίως η Μόσχα γνωρίζει ότι η δύναμη του 

Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον των συμφερόντων της Ρωσίας, αλλά εναντίον της νεοιμπεριαλιστικής 

πολιτικής των ΗΠΑ που αμφισβητεί τις ηγετικές αξιώσεις της Κίνας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Όμως η αυξημένη στρατιωτική ανισορροπία εγκυμονεί τον κίνδυνο στο μέλλον η Κίνα να έχει περισσότερες 

γεωπολιτικές απαιτήσεις όπως π.χ. στην πρόσβαση στα ενεργειακά κοιτάσματα της Αρκτικής. Για αυτό τον 

λόγο το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής της Ρωσίας στον τομέα της Άμυνας είναι η διατήρηση της 

πρωτοπορίας της στις πυρηνικές δυνάμεις. Το δεύτερο σκέλος της στρατηγικής περιλαμβάνει επίσης το 

αντιστάθμισμα της ανισορροπίας στις συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις με την προμήθεια σύγχρονων 

οπλικών συστημάτων σε αντιπάλους της Κίνας στην περιοχή όπως στην Ινδία και το Βιετνάμ.  

Μετά την κρίση της Ουκρανίας είναι εμφανές ότι η Ρωσία επεκτείνει και τα δυο σκέλη της στρατηγικής της 

στον τομέα της Άμυνας με την Κίνα. Ο αριθμός, η ένταση και η διακλαδικότητα των κοινών στρατιωτικών 

ασκήσεων μεταξύ των δυο χωρών έχει αυξηθεί, ήδη το 2015 το πολεμικό ναυτικό των δυο χωρών έκανε 

ασκήσεις στην Μεσόγειο (Μάιος) και στην Ιαπωνική Θάλασσα (Αύγουστος). Με τα κοινά γυμνάσια Μόσχα 

και Πεκίνο αυξάνουν την ικανότητα των ενόπλων τους δυνάμεων να αντιμετωπίζουν από κοινού έκρυθμες 

καταστάσεις τόσο στην Θάλασσα της Νότιας Κίνας όσο και στην Κεντρική Ασία, αλλά και σε άλλες περιοχές 

του πλανήτη όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα τους. 



Τα κοινά γυμνάσια στην Ιαπωνική Θάλασσα και η συνεργασία τους σε υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα 

(αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα, μαχητικά αεροσκάφη) κάνει εμφανές ότι η Ρωσία ενδυναμώνει την 

κινεζική θέση ισχύος στην Νοτιοανατολική Ασία και Ειρηνικό έναντι της Ιαπωνίας και των ΗΠΑ, ενώ 

ταυτόχρονα εκδηλώνει και την απομάκρυνση της Μόσχας από την ουδετερότητα που την χαρακτήριζε έως 

τώρα σε αντιπαραθέσεις σε αυτή την περιοχή. 

 

6.2 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παραδοσιακά η Ευρώπη είναι για την Ρωσία η κυρίαρχη αγορά για το πετρέλαιο και το φυσικό της αέριο. 

Περίπου τα 2/3 του πετρελαίου και το 1/2 του φυσικού αερίου κατευθύνονται μέσω αγωγών προς την 

Ευρώπη. Μετά την κρίση της Ουκρανίας και την επιδείνωση των σχέσεων Ρωσίας-ΕΕ, η Μόσχα άρχισε την 

ανακατεύθυνση των προτεραιοτήτων της στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.  

Από το 2014 η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας στον ενεργειακό τομέα είναι εμφανής, κάτι που υπαγορεύεται και 

από τις γεωοικονομικές εξελίξεις στην Ασία. Οι γεωοικονομικές αυτές εξελίξεις, πέραν της κρίσης της 

Ουκρανίας, είναι ένας επιπλέον λόγος για μια διαφοροποίηση της ενεργειακής πολιτικής της Μόσχας. Η 

διαφοροποίηση αυτή έχει σχέση με την αλματώδη αύξηση της ζήτησης για πετρέλαιο και φυσικό αέριο στην 

Ασία σε μια περίοδο που η αγορά της ΕΕ είναι στάσιμη με πτωτικές τάσεις. 

Ήδη το 2010 η Ρωσική Ομοσπονδία είχε διατυπώσει στην πολιτική της για την «Ενεργειακή Στρατηγική 2030» 

την επέκταση των εμπορικών της δραστηριοτήτων με την Ασία και προέβλεπε ως στόχο τον διπλασιασμό έως 

το έτος 2035 των ενεργειακών της συναλλαγών. Για την ρωσική ηγεσία αυτός ο διπλασιασμός των 

συναλλαγών δεν έχει μόνο οικονομική σημασία, αλλά υπαγορεύεται και από την απόφαση της να 

αξιοποιήσει τα κοιτάσματα της Ανατολικής Σιβηρίας. Η ενεργειακή στροφή λοιπόν προς την Κίνα και 

γενικότερα προς την Ασία ακολουθεί την ίδια λογική και στρατηγική που εφαρμόστηκε το δεύτερο ήμισυ του 

20ου αιώνα με την ενεργειακή της πολιτική προς την Ευρώπη. Η πλούσια σε κοιτάσματα Ρωσία συνεργάζεται 

με την διψασμένη για ενέργεια Κίνα. Την αξιοποίηση των κοιτασμάτων της Ανατολικής Σιβηρίας θα 

ακολουθήσει και η ανάπτυξη της εκμετάλλευσης των υποθαλασσίων κοιτασμάτων της Αρκτικής και της 

νήσου Σαχαλίν, κάτι που θα μεγιστοποιήσει τα ενεργειακά αποθέματα της Ρωσίας και την ανάγκη για 

ενίσχυση των εξαγωγών και την εξ αυτών εξασφάλιση κεφαλαίων για αυξημένες εξοπλιστικές δαπάνες. 

Η κρίση της Ουκρανίας λειτούργησε ως καταλύτης για επιτάχυνση και ενδυνάμωση της ενεργειακής 

συνεργασίας Ρωσίας-Κίνας. Το 2014 αποφασίστηκε η κατασκευή του αγωγού «Power of Siberia», ο οποίος 

από τις αρχές της δεκαετίας 2020 και για τα επόμενα 30 χρόνια θα διοχετεύει στην Κίνα 38 δισεκατομμύρια 

κυβικά μέτρα φυσικού αερίου ετησίως. Ήδη από το 2011 λειτουργεί ο αγωγός «Eastern Siberia Pacific Ocean» 

(ESPO) μέσω του οποίου διοχετεύονται ετησίως στην Κίνα 15 εκατομμύρια τόνοι αργού πετρελαίου. Ο 

αγωγός ESPO είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος αγωγός αργού πετρελαίου στον κόσμο, με μια δυναμικότητα 1 

εκ. βαρελιών ημερησίως (1 βαρέλι ισούται με 159 λίτρα). Μεταξύ 2010 και 2015 οι ρωσικές εξαγωγές αργού 

πετρελαίου προς την Κίνα διπλασιάστηκαν και το μερίδιο στην κινεζική αγορά του ρωσικού πετρελαίου 

αγγίζει το 15% με αυξητικές τάσεις για τα επόμενα χρόνια. 

 

 



6.3 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ-ΚΙΝΑΣ 

Η στροφή της Ρωσίας προς την Κίνα δεν έχει μόνο συμβολικό χαρακτήρα, αλλά τα τελευταία χρόνια σε όλους 

τους τομείς κερδίζει σε ουσία. Η Κίνα την μετασοβιετική εποχή είναι ο κυριότερος συνεργάτης της Ρωσίας 

στον αμυντικό και ενεργειακό τομέα, βέβαιο δε είναι ότι τα επόμενα χρόνια η συνεργασία τους αυτή, με την 

ταυτόχρονη άρση των όποιων συγκρουσιακών εστιών που απορρέουν από την σοβιετική εποχή, θα οδηγήσει 

σε μια κραταιά και ισχυρότατη συμμαχία η οποία θα ηγεμονεύσει στον χώρο της Ασίας. 

Η συνεργασία Ρωσίας-Κίνας και οι γεωοικονομικές και γεωπολιτικές επιπτώσεις αυτής της συνεργασίας 

επηρεάζουν θετικά την όλη εξωτερική πολιτική της Μόσχας, καθώς και την οικονομική συνεργασία των BRICS 

(Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και την συνεργασία των 

χωρών SCO (Shanghai Cooperation Organisation). Η συνεργασία των δυο χωρών στους γεωοικονομικούς 

χώρους των BRICS, της Ευρασιατικής Ένωσης και της SCO (Οργάνωση για την Συνεργασία της Σαγκάης) 

προμηνύει γεωπολιτικές μετατοπίσεις τεκτονικών διαστάσεων και παγκόσμιας σημασίας.  

 

7. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ BRICS ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 

Η Ρωσία και η Κίνα είναι στρατηγικοί εταίροι. Συνεργάζονται στους G-20, στους BRICS και στην Οργάνωση  

SCO. Ο κύριος στόχος των δυο χωρών σε αυτές και άλλες οργανώσεις είναι η δημιουργία ενός πολυπολικού 

κόσμου (multipolar world) χωρίς πιέσεις και εκφοβισμούς από την νεοιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ. 

Συνεργάζονται για ένα ισόρροπο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα χωρίς την τεχνητή υπεροχή του 

πετροδολαρίου και για μια παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Ένας 

πολυπολικός κόσμος συνεπάγεται εξ ορισμού την απομάκρυνση του ΝΑΤΟ από την Ευρασία και βεβαίως τον 

πλήρη αναπροσανατολισμό και ακύρωση των γεωπολιτικών σχεδίων της Ουάσιγκτον, ήτοι περικύκλωση της 

Ρωσίας και της Κίνας. 

 Η Ρωσία και η Κίνα συνεργαζόμενες με τις υπόλοιπες χώρες-μέλη των BRICS και με την SCO (Shanghai 

Cooperation Organisation) αποφάσισαν να συμπράξουν στην βάση μιας κοινής ατζέντας που θα έχει ως 

στόχο την στρατηγική, πολιτική και οικονομική αναβίωση του γεωπολιτικού χώρου μεταξύ Βλαδιβοστόκ στον 

Ειρηνικό και Γιερεβάν στην Αρμενία. Η προσπάθεια τους αυτή συνεπικουρείται από την New Development 

Bank των BRICS και την Asian Infrastructure and Investment Bank της SCO. Οι σχετικές αποφάσεις που 

ελήφθησαν τον Ιούλιο του 2015 στην ρωσική πόλη Ουφά από τους ηγέτες των χωρών Ρωσίας, Κίνας, 

Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Κιργιστάν, Καζακστάν, Μογγολίας, Ινδίας, Αρμενίας, Λευκορωσίας, Ιράν, Νοτίου 

Αφρικής και Βραζιλίας έθεσαν τις βάσεις για το μέλλον της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. Η δημιουργία 

αυτής της Οικονομικής Ένωσης είναι το αποτέλεσμα μιας στοχαστικής απόφασης που ξεκίνησε πριν από 

περίπου 20 χρόνια και το κύριο βάρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης το φέρει η Ρωσική Ομοσπονδία. Η 

στρατηγική της ολοκλήρωσης δεν περιλαμβάνει μόνο οικονομικά κριτήρια, αλλά και πολιτικά. 

Κάποιοι θα μπορούσαν να μεμψιμοιρήσουν ότι χώρες όπως η Μογγολία, το Κιργιστάν ή η Αρμενία δεν έχουν 

καμία παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα και ως εκ τούτου η συμμετοχή τους σε μια ατζέντα για την 

αναβίωση της Οικονομικής Ένωσης δεν προσδίδει κύρος στην προσπάθεια, όμως αυτό αποτελεί μια αβάσιμη 

θεώρηση. Και τούτο διότι οι συνεργασίες που θα προκύψουν με την αναβίωση του νέου «δρόμου του 

μεταξιού» στους τομείς ενέργειας, μεταφορών, υποδομών και επενδύσεων μεταξύ όλων των 



προαναφερθεισών χωρών, ακόμη και αυτών που δεν απολαμβάνουν παγκόσμια πολιτική σπουδαιότητα, θα 

δημιουργήσουν τεράστιο δυναμικό ανάπτυξης για όλους τους συμμετέχοντες. Οι ενεργειακοί αγωγοί 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο) θα δημιουργήσουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας με αποτέλεσμα την 

εδραίωση και επέκταση των οικονομιών των χωρών που συμμετέχουν σε αυτή την συνεργασία. Τα δίκτυα 

μεταφορών του νέου «δρόμου του μεταξιού» θα προσκομίσουν τεράστια οικονομικά οφέλη, ενώ ο 

ενεργειακός εφοδιασμός θα διευκολύνει την ανάπτυξη της βιομηχανίας και των υποδομών των 

συμμετεχόντων χωρών. Εάν ρίξουμε μια ματιά στον χάρτη που περιλαμβάνει την περιοχή των χωρών που 

προαναφέρθηκαν θα κατανοήσουμε τα τεράστια οφέλη που θα προκύψουν από αυτή την γεωπολιτική και 

γεωοικονομική συνεργασία.  

Η συνεργασία αυτή των ευρασιατικών χωρών, που ειρήσθω εν παρόδω διαθέτουν τα μεγαλύτερα ενεργειακά 

αποθέματα παγκοσμίως, πλήττει προφανώς τα συμφέροντα των ΗΠΑ και την ηγεμονική πολιτική της 

Ουάσιγκτον και τονίζει τον ηγετικό ρόλο που θα παίξει στην παγκόσμια γεωπολιτική σκηνή η Ρωσία. Η 

εμβάθυνση και η ολοκλήρωση της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης θα οδηγήσει αναπόφευκτα στην 

εμφάνιση της Ευρασιατικής Ένωσης με θύλακες στην λατινική Αμερική και νότια Αφρική και θα δημιουργήσει 

μια εναλλακτική πρόταση στην ηγεμονία των ΗΠΑ, μιας μονοπολικής υπερδύναμης που το τέλος της 

διαγράφεται.  

 

8. ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

ΤΑΞΗ 

Η Ρωσία έχει πολλά και διαφορετικά συμφέροντα στην Μεσόγειο τα οποία συνοψίζονται πρώτον στην 

επιδίωξη της να δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας σε αυτή την λεκάνη με σκοπό την αναχαίτιση της 

ισλαμικής τρομοκρατίας και της μουσουλμανικής επεκτατικότητας, καθ’ όσον αυτές οι δυνάμεις θα 

μπορούσαν να απειλήσουν τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή και στην ίδια την Ρωσία, και δεύτερον στην 

διατήρηση της θαλάσσιας πρόσβασης από την Μαύρη Θάλασσα μέσω των στενών του Βοσπόρου και των 

Δαρδανελλίων και του Αιγαίου Πελάγους προς την λεκάνη της Μεσογείου για τα πολεμικά και εμπορικά της 

σκάφη.  

Ένας άλλος ρωσικός γεωπολιτικός στόχος είναι η προώθηση των οικονομικών συμφερόντων της Μόσχας στην 

περιοχή της Μεσογείου, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα καθ’ όσον η ρωσική οικονομία εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για την επιδίωξη αυτού του στόχου η 

Ρωσία πρέπει να ανταγωνιστεί με χώρες όπως η Αλγερία, η Λιβύη (εφόσον αναστραφεί η διάλυση της), το 

Αζερμπαϊτζάν, τα εμιράτα της Αραβικής Χερσονήσου και δυνητικά με το Ιράν. Σημαντικό ρόλο σε αυτόν τον 

ανταγωνισμό παίζουν οι ενεργειακοί αγωγοί που διέρχονται μέσω της Τουρκίας και αυτοί που θα 

κατασκευαστούν για να συνδέσουν τις ενεργειακές πηγές του Ιράν και του Ιράκ με τα παράλια της Συρίας, 

εφόσον εξομαλυνθεί η κατάσταση και οι δυο χώρες Ιράκ και Συρία επανακτήσουν την κρατική τους οντότητα. 

Ωστόσο και οι χώρες που ανταγωνίζονται την Ρωσία στην αγορά των υδρογονανθράκων μπορεί να παρέχουν 

επενδυτικές ευκαιρίες για ρωσικές επιχειρήσεις. 

Η διατήρηση στρατιωτικών δυνάμεων στην Μεσόγειο αποτελεί για την Ρωσία ύψιστη γεωπολιτική 

στρατηγική. Οι στρατιωτικές δυνάμεις αυτές εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους, όπως η παροχή 

υποστήριξης στο καθεστώς Άσαντ, κυρίως όμως εξυπηρετούν την προβολή της εικόνας της Ρωσίας ως 



μεγάλης και αδιαφιλονίκητης δύναμης. Η επιδίωξη αυτής της εικόνας και του σκοπού απαιτεί χώρες και 

κυβερνήσεις στην περιοχή της Μεσογείου που είναι ή θα είναι πρόθυμες να παρέχουν στην Ρωσία 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις όπως η Συρία. 

Η Μόσχα βλέπει τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εχθρικές οντότητες των συμφερόντων 

της και επιδιώκει να συνεργαστεί με δυνάμεις και να υποστηρίξει φορείς (κυβερνήσεις, πολιτικά κόμματα) 

που συμπλέουν με τους γεωπολιτικούς της οραματισμούς, συμπεριλαμβανομένου του καθεστώτος Άσαντ και  

σιιτικών δυνάμεων όπως το Ιράν και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.  

Η Μόσχα έχει υιοθετήσει την άποψη ότι η λεγόμενη Δύση υποσκάπτει τα γεωπολιτικά της συμφέροντα. 

Αντιλαμβάνεται επίσης ότι η υπονόμευση των συμφερόντων της στην Μεσόγειο έχει ως αιχμή του δόρατος 

την ισλαμιστική απειλή, είτε πρόκειται περί της τρομοκρατικής είτε περί της εξάπλωσης της. Προς τούτο η 

Ρωσία προσανατολίζεται, μετά την επιτυχή στρατιωτική της επέμβαση στην Συρία, να δημιουργήσει μια ζώνη 

ασφαλείας στην Μεσόγειο για να αναχαιτίσει την απειλή των ισλαμιστών, τόσο στην Μέση Ανατολή όσο και 

στην ζώνη του Μαγρέμπ (Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη). Η δημιουργία αυτής της ζώνης ασφαλείας έχει επίσης ως 

σκοπό την συγκράτηση της τουρκικής επεκτατικότητας τόσο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής όσο και των 

Βαλκανίων. Η Μόσχα προσανατολίζεται να εφαρμόσει το επιτυχές παράδειγμα της Συρίας τόσο στην Βόρεια 

Αφρική, όσο και σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής που κινδυνεύουν από αποσταθεροποιητικές τάσεις που 

έχουν ως φύτρα την αμερικανοσιωνιστική πολιτική.  Δηλαδή η Μόσχα από την μια πλευρά θέλει να 

αναχαιτίσει τα νεοοθωμανικά σχέδια της Άγκυρας και ταυτόχρονα να ανακόψει την οποιαδήποτε σουνιτική-

τζιχαντιστική επιρροή στην Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή, σε μια ζώνη που εκτείνεται από το Σαράγιεβο 

έως το Κάιρο και από το Μαρόκο έως τις παρυφές της Ρωσικής επικράτειας, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον ότι 

το 15% του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι μουσουλμάνοι και δεύτερον ότι αυτοί οι 

μουσουλμάνοι επηρεάζονται από την πολιτική της Άγκυρας και των σουνιτικών μοναρχιών του Αραβικού 

Κόλπου. 

Κατά συνέπεια το ρωσικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον στην Μεσόγειο και Μέση Ανατολή είναι η δημιουργία 

μιας εναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής που θα διαπερνά τις μουσουλμανικές χώρες της περιοχής, έχοντας 

ως κατεύθυνση νέες συμμαχίες και προσανατολισμούς για τις χώρες κυρίως της Ανατολικής Μεσογείου, 

προσανατολισμούς στους οποίους η Ελλάδα θα ηδύνατο να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.  

 

8.1 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ-ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ  

 Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην Μέση Ανατολή είναι οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η 

Τουρκία, οι Κούρδοι, το Χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους και  βέβαια η Ρωσία. 

Ο δηλωμένος στόχος του Ισλαμικού Κράτους και η επιδίωξη του είναι η διάλυση των συνόρων που έχουν 

θεσπιστεί στην Μέση Ανατολή το 1916 με την συμφωνία Sykes-Picot, έτσι ώστε να επανασχεδιαστεί το 

σύνολο της Αραβικής Χερσονήσου. Η επιθετική και  επεκτατική στρατηγική του Χαλιφάτου απαιτεί υπακοή 

από όλους τους μουσουλμάνους και ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ένταξη όλου του 

μουσουλμανικού κόσμου στην κυριαρχία του Ισλαμικού Κράτους. Η φιλοδοξία αυτή είναι σαφώς 

αποτυπωμένη στην σημαία του Χαλιφάτου, αλλά και εμφανής στις δηλώσεις του αρχηγού του Χαλιφάτου αλ 



Μπαγκντάτι. Το Χαλιφάτο θέλει να επιδιώξει την συνεχή του επέκταση, ανεξαρτήτως κόστους, σε περιοχές 

πέρα από το Ιράκ και την Συρία, που είναι αυτή την στιγμή οι κύριες βάσεις των ενεργειών του. 

Το Χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους διαθέτει μια ολόκληρη βιβλιοθήκη με μύθους και προφητείες που 

χρησιμοποιεί για να δελεάσει και να έλκει τους μαχητές του σε μια πορεία του 21ου αιώνα και μια μεγάλη 

τελική μάχη στην βόρειο Συρία όπου θα νικήσει τους «άπιστους». Οι μαχητές του είτε θα πεθάνουν και θα 

ανταμειφθούν με τον παράδεισο ή θα επιβιώσουν για να απολαύσουν την επίγεια ουτοπία υπό θεοκρατικό 

έλεγχο. Αυτό αποτελεί σήμερα την έκκληση και την προπαγάνδα του Ισλαμικού Κράτους. 

Στις 4 Ιουλίου 2014 ο Αμπού Μπακρ αλ Μπαγκντάτι  (ψευδώνυμο, αληθινό όνομα Ιμπραχίμ αλ Μπάντρι) 

πήγε στο μεγάλο τέμενος της Μοσούλης και ανακήρυξε τον εαυτό του χαλίφη του Ισλαμικού Κράτους, ήτοι 

διάδοχο του προφήτη Μωάμεθ. Στην τελετή που έγινε στο τέμενος φορούσε τα μαύρα ράσα των χαλίφηδων 

των Αββασιδών, του Χαλιφάτου δηλαδή που βασίλεψε από το 750 έως το 1258 και η επικράτεια του 

εκτείνονταν από την Αραβική έως την Ιβηρική Χερσόνησο και περιελάμβανε περιοχές της Κεντρικής Ασίας και 

τις νότιες περιοχές του Πακιστάν. 

Οι σουνίτες μουσουλμάνοι όλου του κόσμου έλαβαν την εντολή να κινηθούν προς την επικράτεια του 

Χαλιφάτου, να πολεμήσουν στο πλευρό του χαλίφη τους και να δείξουν την πίστη τους στον ιερό πόλεμο 

(τζιχάντ). Ο εκπρόσωπος τύπου του Χαλιφάτου Αμπού Μοχάμεντ Αντνάνι ανακοίνωσε στους μουσουλμάνους 

σε όλο τον κόσμο ότι «είναι υπόσχεση του Θεού η αναγνώριση του χαλίφη αλ Μπαγκντάτι και όποιος δεν το 

κάνει θα αντιμετωπίσει την οργή του Ισλαμικού Κράτους», ο ίδιος δε ο χαλίφης δήλωσε ότι το Ισλαμικό 

Κράτος θα περιλαμβάνει σε πέντε χρόνια εδάφη της Ινδίας και της νότιας Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης 

της Ελλάδας), όπως επίσης και εδάφη του Χαλιφάτου του Αφγανιστάν του μουλά Ομάρ, ο οποίος έχει 

στενούς δεσμούς με την αλ Κάϊντα και η οργάνωση του έχει υποσχεθεί υποταγή στον αλ Μπαγκντάτι, όπως 

εξ άλλου και πολλές άλλες ισλαμικές τρομοκρατικές οργανώσεις παγκοσμίως, όπως η Μπόκο Χαράμ της 

Νιγηρίας, η Αλ Σαμπάαμπ της Σομαλίας κ.α. 

Ο χαλίφης αλ Μπαγκντάτι προσφέρει στους πιστούς της σουνιτικής πτέρυγας των μουσουλμάνων ένα ταξίδι 

οκτώ αιώνων πίσω στην ιστορία, ένα ταξίδι στην εποχή του Χαλιφάτου των Αββασιδών, όταν το Ισλάμ είχε 

κατορθώσει την πλήρη εδαφική εξάπλωση του. Ο σύγχρονος χαλίφης προσπαθεί να αναβιώσει και να 

ανασυστήσει την παλαιά «αίγλη» του Χαλιφάτου στον υπόλοιπο κόσμο. Την μακρινή εκείνη εποχή οι 

Χριστιανοί και οι άλλοι «άπιστοι» της επικράτειας του Χαλιφάτου είχαν την ευκαιρία να ζήσουν ως πολίτες 

δεύτερης κατηγορίας καταβάλλοντας σχετικό φόρο (τζίσγια). Όποιος ηρνείτο ή δεν μπορούσε να καταβάλλει  

τον τζίσγια αποκεφαλιζόταν και η οικογένεια του πωλείτο στα σκλαβοπάζαρα. Τα πάντα για τις διοικητικές 

αυτές πρακτικές και ενέργειες των χαλίφηδων εκείνης της εποχής διατυπώνονται με σαφήνεια στο Κοράνι 

και στα άλλα ιερά κείμενα των μουσουλμάνων. Το Κοράνι και τα ιερά κείμενα που διδάσκονται σε όλα τα 

μουσουλμανικά ιεροδιδασκαλεία και τεμένη δίνουν σαφείς οδηγίες για μαζικές δολοφονίες, 

αποκεφαλισμούς και άλλες δολοφονικές πρακτικές που εφαρμόστηκαν δεκάδες αιώνες πριν από τους 

χαλίφηδες των Αββασιδών και εφαρμόζονται σήμερα από τους σουνίτες βαχαμπιστές και σαλαφιστές. Ο 

χρόνος που διέρρευσε από τότε ουδόλως έχει τροποποιήσει αυτές τις πρακτικές και εντολές του Κορανίου 

και τις αρχαίες ισλαμικές διδασκαλίες. 

Όταν ο σημερινός χαλίφης αλ Μπαγκντάτι απευθύνεται προς τους πιστούς του μουσουλμάνους χρησιμοποιεί 

ακριβώς αυτές τις εντολές του Κορανίου, εμπλουτισμένες με την φρασεολογία και διδασκαλία που 



χρησιμοποιούσε ο σεΐχης αλ Βαχάμπ, ο οποίος τον 18ο αιώνα επικαλέστηκε την πρακτική του Τακφίρ. Ο 

ισλαμικός κανόνας του Τακφίρ διατείνεται ότι κάθε μουσουλμάνος ο οποίος δεν υποστηρίζει την αληθινή 

πίστη πρέπει να πεθάνει, η περιουσία του να κατασχεθεί και η οικογένεια του να πωληθεί στα 

σκλαβοπάζαρα. Δηλαδή επεκτείνεται ουσιαστικά αυτό που ίσχυε για τους «άπιστους» μη μουσουλμάνους 

και στους άπιστους μη αληθινούς μουσουλμάνους. Σύμφωνα με αυτή την πρακτική οι σιίτες δεν θεωρούνται 

μουσουλμάνοι και η ζωή τους πρέπει να αφαιρεθεί. 

Η αίρεση του Βαχάμπ, ο Βαχαμπισμός, αντικατέστησε τον αραβικό εθνικισμό στρεφόμενη τόσο κατά των 

διεφθαρμένων αράβων ηγεμόνων, όσο και κατά των ξένων αποικιοκρατών. Ο Ιμπν Σάουντ ως ηγέτης μιας 

μικρής ομάδας φυλών στην έρημο της Αραβικής Χερσονήσου είδε την αίρεση αυτή ως ένα όχημα που θα 

μπορούσε να εξυπηρετήσει τις φιλοδοξίες του. Ο Βαχαμπισμός προσέφερε στον ηγέτη την απόλυτη 

αφοσίωση των οπαδών της αίρεσης και έτσι οι Σάουντ απέκτησαν εξουσία και κυρίευσαν το μεγαλύτερο 

μέρος της Αραβικής Χερσονήσου και ο Βαχαμπισμός έγινε ο πυρήνας πίστης της Σαουδικής μοναρχίας και 

άρχισε να μεταδίδεται σε όλη την Μέση Ανατολή. 

Η δύναμη, η έλξη και η γοητεία που ασκεί σήμερα το Χαλιφάτο του Ισλαμικού Κράτους συνίσταται στο ότι 

δίνει στα εκατομμύρια των φτωχών μουσουλμάνων ανά τον κόσμο, που βλέπουν τους εαυτούς τους ως 

καταπιεσμένους, την ευκαιρία να οδηγηθούν στην ουτοπική υπόσχεση του 21ου αιώνα. Οι πιστοί του 

Χαλιφάτου θα αποκομίσουν όλα τα οφέλη είτε επί γης, είτε στον παράδεισο, ενώ οι άπιστοι θα λάβουν ως 

ανταμοιβή τον ατιμωτικό θάνατο. 

Για τους πιστούς του Χαλιφάτου όλα τα σημερινά γεγονότα τα είχε προφητεύσει ο Μωάμεθ περίπου 

δεκατρείς αιώνες πριν, όταν είπε προς τις μελλοντικές γενιές των μουσουλμάνων ότι θα διεξαχθεί μια μεγάλη 

μάχη μεταξύ του Ισλάμ και των απίστων στην βόρεια Συρία, κοντά στα τουρκικά σύνορα. Σύμφωνα με την 

προφητεία σε αυτή την μάχη ο παλαιός κόσμος θα ηττηθεί και μόνο οι αγνοί και καθαροί μουσουλμάνοι θα 

απολαύσουν μετά από αυτή την μάχη την νέα ευημερία. Το μόνο λοιπόν που χρειάζεται για να εκπληρωθεί η 

προφητεία, σύμφωνα με τους σημερινούς πιστούς του Ισλαμικού Κράτους, είναι η άφιξη του στρατού των 

απίστων. Οι δολοφονίες, οι αποκεφαλισμοί και οι άλλες φρικτές τους πράξεις των πέντε περίπου τελευταίων 

ετών έχουν ως στόχο να προκαλέσουν και να καλέσουν τους «σταυροφόρους» στο πεδίο της μάχης και 

ταυτόχρονα να ενώσουν τους μουσουλμάνους κατά της επιστροφής των νέων αποικιοκρατών. Οι 

«σταυροφόροι» Αμερικανοσιωνιστές έχοντας ως όχημα τους σουνίτες Βαχαμπιστές και εκμεταλλευόμενοι 

αυτή την κατάσταση θα δεχθούν την πρόκληση στο πεδίο της μάχης, ώστε να εκπληρώσουν την δική τους 

«προφητεία» για αποσταθεροποίηση και διάλυση της Μέσης Ανατολής.     

Το στρατηγικό επεκτατικό σχέδιο του Ισραήλ συνίσταται στην θραυσματοποίηση των αραβικών κρατών και 

στην δημιουργία του «Μεγάλου Ισραήλ», το οποίο θα επεκτείνεται από την κοιλάδα του Νείλου έως τον 

Ευφράτη, δημιουργώντας εντολοδόχα κρατίδια στις περιοχές του Λιβάνου, της Συρίας, της Ιορδανίας και του 

Ιράκ. Το σχέδιο αυτό αναφέρεται στην βιβλιογραφία ως «Yinon Plan» και προβλέπει επανακαθορισμό του 

γεωπολιτικού περιβάλλοντος δια μέσου διάσπασης των αραβικών κρατών σε μικρότερα, ούτως ώστε το 

Ισραήλ να απολαμβάνει άνευ αντιπάλου τον ηγεμονικό του ρόλο στην περιοχή. Να υπενθυμίσουμε ότι η 

ονομασία Yinon προήλθε το 1982 από τον εμπνευστή του στρατηγικού αυτού σχεδίου Oded Yinon, που ήταν 

ανώτατο στέλεχος του Υπ. Εξωτερικών του Ισραήλ.  



Στο βιβλίο του αμερικανοσιωνιστή Μπρεζίνσκι, πολιτικός και γεωστρατηγικός επιστήμονας ο οποίος 

διετέλεσε σύμβουλος πολλών αμερικανών Προέδρων, «The Grand Chessboard: American Primacy And Its 

Geostrategic Imperatives» («Η μεγάλη σκακιέρα: Η αμερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της 

επιταγές») βασίζεται η σημερινή εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Η πάγια εξωτερική πολιτική της 

Ουάσιγκτον για την Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική είναι η διάλυση των κρατών που δεν συμπλέουν με τις 

εντολές της και η ανάληψη της εξουσίας από εντολοδόχες κυβερνήσεις. Η πολιτική αυτή είναι συσκευασμένη 

σε πολυτελές περιτύλιγμα που φέρει ετικέτες όπως «ανθρώπινα δικαιώματα», «αραβική άνοιξη» ή 

«δημοκρατία» και χρησιμοποιεί ως εργαλείο τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους, κάτι που τόνισε και ο 

Μπρεζίνσκι σε συνέντευξη του στους Financial Times όταν χαρακτήρισε τους ισλαμοσυμμορίτες ως 

«American assets», τουτέστιν «περιουσιακό στοιχείο των ΗΠΑ». Μια εξωτερική πολιτική που φέρνει 

καταστροφές και αιματηρές συγκρούσεις υπό τον μανδύα δημοκρατικών και ανθρωπιστικών επιχειρήσεων. 

Ότι ξεκίνησε η σιωνιστική Ουάσιγκτον ως «αραβική άνοιξη» έχει μετατραπεί σε έναν «αραβικό χειμώνα», ότι 

ξεκίνησε ως «απελευθέρωση» και «εκδημοκρατισμός» μετατράπηκε σε καταστροφή λαών και διάλυση 

κρατών. 

Μαζί με την Συρία, το Ιράκ και την Λιβύη, η Υεμένη είναι η τέταρτη χώρα της περιοχής που συμπαρασύρεται 

στο χάος και αποσυντίθεται πολιτικά και εδαφικά με ευθύνη των ΗΠΑ και των βαχαμπιστικών εμιράτων του 

Αραβικού Κόλπου. Στον απόηχο της περίφημης «αραβικής άνοιξης» των Αμερικανοσιωνιστών που ξεκίνησε 

πριν τέσσερα περίπου χρόνια, δημιουργείται μια ακόμη εστία κρίσης και αποσταθεροποίησης, με προφανή 

σκοπό να απειληθεί η κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα και αυτής της χώρας και ταυτόχρονα να ασκηθεί 

γεωστρατηγική πίεση στο σιιτικό Ιράν.  

Το κουρδικό ζήτημα έχει πολλές και διαφορετικές επιπτώσεις στις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας για 

περισσότερα από ογδόντα χρόνια, από τότε δηλαδή που ιδρύθηκε το νεοτουρκικό κράτος. Το κουρδικό 

ζήτημα όμως έχει κυρίως επηρεάσει τις σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της Συρία, Ιράκ και Ιράν, τρεις 

χώρες που έχουν επίσης κουρδικές μειονότητες. 

Ιστορικά το κουρδικό ζήτημα έχει συμβάλλει με παράδοξο τρόπο στις σχέσεις της Τουρκίας με την Συρία, το 

Ιράκ και το Ιράν. Υπήρξαν εποχές που το ζήτημα αυτό παρείχε στους Τούρκους κίνητρο για σιωπηλές ή 

φανερές συμμαχίες με τις κυβερνήσεις των γειτονικών κρατών, ενώ σε άλλες περιπτώσεις το κουρδικό 

δημιούργησε εντάσεις και αντιπαλότητες με αυτά τα γειτονικά κράτη. Το κουρδικό ζήτημα συνιστά για την 

Τουρκία έναν γόρδιο δεσμό που συνδέει εξωτερικά και εσωτερικά προβλήματα. Στην σημερινή εποχή το 

πρόβλημα αυξάνεται λόγω της γιγάντωσης του κουρδικού απελευθερωτικού κινήματος στα τέσσερα τμήματα 

του «Μεγάλου Κουρδιστάν», ήτοι τμήματα στα εδάφη της σημερινής Τουρκίας, Συρίας, Ιράκ και Ιράν. 

Μπροστά στον κίνδυνο να δημιουργηθεί το Μεγάλο Κουρδιστάν η Τουρκία έχει αναγκαστεί τα τελευταία 

χρόνια να αναθεωρήσει την στρατηγική της για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Η κατάρρευση των τουρκικών 

συμμαχιών με τους γείτονες τα τελευταία τρία χρόνια, εξ αιτίας των μεγαλεπήβολων σχεδίων του 

«νεοοθωμανισμού» και του συμμοριτοπόλεμου της Συρίας, άφησε την Άγκυρα χωρίς φίλια γειτονικά κράτη 

που θα μπορούσαν να την βοηθήσουν στην λύση του προβλήματος. 

Κατά το παρελθόν η Τουρκία μπορούσε να βασίζεται σε συμμαχίες και συμφωνίες με τους γείτονες της που 

την βοηθούσαν να καταστείλει τα απελευθερωτικά κινήματα των Κούρδων. Παραδείγματα τέτοιων 

συμφωνιών υπάρχουν πολλά. Το 1937 το σύμφωνο Σαανταμπάντ, το 1955 το σύμφωνο της Βαγδάτης, την 

δεκαετία του 1980 στην διάρκεια του πολέμου Ιράκ-Ιράν η συμφωνία Τουρκίας-Ιράκ που στόχευε στην 



εξολόθρευση των Κούρδων του PKK (Partiya Karkeren Kurdistan) και η μυστική συμφωνία μεταξύ Τουρκίας-

Ιράν-Συρίας αρχές της δεκαετίας του 2000 που είχε στόχο την διακοπή από την Τεχεράνη και την Δαμασκό 

της υποστήριξης των Κούρδων ανταρτών που δρούσαν στα εδάφη της Τουρκίας. Η ειρωνεία της παρούσας 

ιστορικής στιγμής είναι ότι η Τουρκία έχει διαρρήξει τις σχέσεις της με όλους αυτούς τους γείτονες και 

ταυτόχρονα στο γειτονικό Ιράκ και στην γειτονική Συρία αναδύεται αυτόνομο κουρδικό κράτος που θα 

ελέγχει τα σύνορα Τουρκίας-Ιράκ και Τουρκίας-Συρίας, ενώ στο εσωτερικό της Τουρκίας αυξάνεται 

αλματωδώς η πίεση των Κούρδων. 

Η πρώτη δραματική μεταμόρφωση των προτεραιοτήτων της Τουρκίας με τους γείτονες της σχετικά με το 

κουρδικό έγινε με το Ιράκ. Η Τουρκία μετά την πτώση του σουνίτη Σαντάμ το 2003 και την εγκαθίδρυση 

αυτόνομης κουρδικής κυβέρνησης στο Αρμπίλ προτίμησε για οικονομικούς κυρίως λόγους να συνεργαστεί με 

το αναδυόμενο αυτόνομο κουρδικό κράτος, αντί να συνεχίσει την συνεργασία με την σιιτική Βαγδάτη. Οι 

οικονομικοί λόγοι της συνεργασίας με το Αρμπίλ σχετίζονται με τα πετρελαϊκά κοιτάσματα αυτής της 

κουρδικής περιοχής που συνορεύει με την ανατολική Τουρκία. Επίσης στρατηγικά και πολιτικά οι Τούρκοι 

ήλπιζαν ότι η συνεργασία με τους Κούρδους του Ιράκ θα παθητικοποιούσε και θα καθησύχαζε τους 

Κούρδους στο εσωτερικό της χώρας, αφού πολλές από τις βάσεις των εξεγερμένων Κούρδων βρίσκονται στις 

περιοχές του αυτόνομου κουρδικού κράτους του Αρμπίλ. 

Η δεύτερη δραματική μεταμόρφωση των προτεραιοτήτων και επιλογών της Άγκυρας αφορούσε τις σχέσεις 

με την Συρία. Στην διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990 οι σχέσεις των δυο χωρών είχαν δηλητηριαστεί 

από το κουρδικό ζήτημα. Η Συρία είχε αποφασίσει να χρησιμοποιήσει τους Κούρδους ως εργαλείο εναντίον 

της Άγκυρας για να πιέσει την Τουρκία σε συμφωνία όσον αφορά την εκμετάλλευση των υδάτων του 

ποταμού Ευφράτη. Η Συρία τότε είχε προσφέρει καταφύγιο και υποστήριξη στους Κούρδους μαχητές που 

πολεμούσαν στην Τουρκία. Στο τέλος της δεκαετίας του 1990 η Δαμασκός έπαψε αυτή την υποστήριξη αφού 

σύναψε συμφωνία με την Άγκυρα, συμφωνία η οποία διεκόπη το 2011 μετά την απόφαση των Τούρκων να 

υποστηρίξουν τους ισλαμιστές-σουνίτες μισθοφόρους εναντίον του Άσσαντ.  

Η υποστήριξη αυτή της Τουρκίας προς τους μισθοφόρους συμμορίτες δημιούργησε τα εξής αλληλένδετα 

προβλήματα. Στην Συρία δημιουργήθηκε ένεκα των συγκρούσεων μια αυτόνομη κουρδική ζώνη. Αυτό είχε ως 

επακόλουθο το άνοιγμα ενός δεύτερου κουρδικού μετώπου στα νότια σύνορα της Τουρκίας, πλην αυτού που 

υφίσταται στα ανατολικά της σύνορα. Η εξέλιξη αυτή είχε άμεσο αντίκτυπο στην αναπτέρωση του ηθικού 

των Κούρδων της Τουρκίας, που διεφάνη με την αύξηση των διαδηλώσεων και διαμαρτυριών τους εναντίον 

της κυβέρνησης του Ερντογάν καθώς και με την κλιμάκωση των επιθέσεων σε τουρκικούς στόχους και 

συνδέεται βέβαια με την δράση των τουρκικών σωμάτων ασφαλείας εναντίον κουρδικών πόλεων και χωριών 

στις νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας. Η υποστήριξη των ισλαμιστών μισθοφόρων σηματοδότησε 

επίσης την διάρρηξη των σχέσεων Τουρκίας-Ιράκ-Ιράν αφού είναι γνωστό ότι οι κυβερνήσεις της Βαγδάτης 

και Τεχεράνης υποστηρίζουν τον Άσαντ. 

Εν κατακλείδι οι ενέργειες των τελευταίων ετών της Τουρκίας σχετικά με το κουρδικό ζήτημα περιέπλεξαν τις 

εξωτερικές σχέσεις αυτής της χώρας και δημιούργησαν μια πόλωση και διάσπαση στο εσωτερικό της. Η 

Τουρκία βούλιαξε βαθύτερα στην κινούμενη άμμο του κουρδικού ζητήματος. Κουρδικό ζήτημα που η εξέλιξη 

του θα εξαρτηθεί από την Νέα Στρατηγική Τάξη που διαμορφώνεται με την παρουσία της Ρωσίας στην Μέση 

Ανατολή. 



Με την έκρηξη της κρίσης στην Συρία το 2011 η Ρωσία αρχικά περιορίστηκε στον παραδοσιακό της ρόλο στην 

Μέση Ανατολή, προμηθεύοντας όπλα, υλικοτεχνική υποδομή και στρατιωτικούς συμβούλους στην 

κυβέρνηση της Δαμασκού. Όταν ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ μετά από παρέλευση 2-3 ετών 

συμμοριτοπόλεμου άρχισε να εξασθενεί, αν και είχε επιτυχίες στο πολεμικό μέτωπο, οι Ρώσοι αύξησαν 

γεωμετρικά την στρατιωτική τους βοήθεια, κυρίως προμήθειες σύγχρονων οπλικών συστημάτων, προς την 

Δαμασκό. Μετά και την δραματική μείωση του αριθμού των στρατιωτών που μάχονταν στο πλευρό του 

Άσαντ, η Ρωσία αποφάσισε να επέμβει με την πολεμική της αεροπορία και το ναυτικό στο έδαφος της Συρίας 

(Σεπτέμβριος 2015). 

Η κίνηση αυτή της Ρωσίας ουσιαστικά συνιστά μια επαναστατική πράξη για τον παραδοσιακό της ρόλο (και 

του ρόλο της ως Σοβιετική Ένωση) στην Μέση Ανατολή και προμηνύει μια βαθύτερη αλλαγή στην πολιτική 

της Μόσχας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε και στο πρόσφατο κείμενο της νέας Στρατηγικής για την Εθνική 

της Ασφάλεια όπου ρητά αναφέρεται ότι η Ρωσία θα αντιταχθεί σε όποια προσπάθεια των ΗΠΑ για 

αποσταθεροποίηση της Μέσης Ανατολής.  

Η Ρωσία για να δικαιολογήσει την άμεση ανάμιξη της στον συμμοριτοπόλεμο της Συρίας ισχυρίστηκε ότι με 

την στρατιωτική της παρουσία (αεροπορία, ναυτικό) προτίθεται να εξολοθρεύσει το Ισλαμικό Κράτος από το 

οποίο κινδυνεύει και η ίδια (Νταγκεστάν, Τσετσενία), πέραν της βοήθειας που θέλει να προσφέρει στον 

σύμμαχο της Άσαντ. Δηλαδή η Ρωσία επιχειρεί να καταστρέψει το Ισλαμικό Κράτος στην Συρία, πριν οι 

τζιχαντιστές προωθηθούν προς τις μουσουλμανικές επαρχίες της Ρωσίας, όπου εν δυνάμει θα εύρισκαν 

πρόσφορο έδαφος. Αυτό είναι αλήθεια και άκρως ρεαλιστικό. 

Οι προθέσεις όμως της Ρωσίας δεν είναι μόνο αυτές. Υπάρχουν και άλλα κίνητρα που την οδήγησαν στην 

ανάμιξη της στην Συρία, τονίζουμε πέραν της βοήθειας που ήθελε να παράσχει στον Άσαντ εμποδίζοντας την 

διάλυση της χώρας αυτής και κατ’ επέκταση του Ιράκ. Σημαντικό κίνητρο για την Ρωσία ήταν η διασφάλιση 

της στρατιωτικής της παρουσίας στην Μεσόγειο, κάτι βέβαια που ακούγεται εύλογο και κάτι που αποτελεί 

κίνητρο εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας από την εποχή του Μέγα Πέτρου (1682-1725). 

Λιμάνια και βάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο είναι μεγάλης γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας, όχι 

μόνο για την Ρωσία. Μην ξεχνάμε ότι η Ρωσική Αυτοκρατορία έχει διεξάγει αρκετούς πολέμους με την 

Οθωμανική Αυτοκρατορία στην προσπάθεια της να βρει διέξοδο προς τις λεγόμενες θερμές θάλασσες, Αιγαίο 

και Μεσόγειο. Η κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας αμέσως μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και η 

διάλυση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας από τους κομμουνιστές ανέστειλαν τα ρωσικά σχέδια για κάθοδο προς 

την Μεσόγειο. Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο  και με τις επελθούσες γεωπολιτικές ανακατατάξεις, η 

Σοβιετική Ένωση είχε συγκαταλεχθεί στους νικητές αυτού του πολέμου, η Μόσχα απέκτησε πρόσβαση στο 

λιμάνι  Ταρτούς της Συρίας (1971). Έκτοτε και έως πρόσφατα τίποτε δεν είχε διαφοροποιηθεί σε αυτή την 

κατάσταση, η οποία την δεκαετία της ρωσικής οικονομικής κατάρρευσης μετά την διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης (1990) θα λέγαμε ότι ήταν αρκετά ασταθής. 

Τι άλλαξε λοιπόν και ώθησε την Ρωσία σε μια δραματική, έντονη στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή; 

Τι άλλαξε στην ρωσική εξωτερική πολιτική; Η Ρωσία με την έντονη στρατιωτική της παρουσία στην Μέση 

Ανατολή ουσιαστικά έδωσε αυτό που λένε οι Αμερικανοί το «goodbye kiss» στην συμβατική περιφερειακή 

της πολιτική για την Μέση Ανατολή που ακολουθούσε επί πολλά χρόνια, ήτοι στον παραδοσιακό ρόλο της 



που προμήθευε με όπλα και συμβούλους τους παραδοσιακούς της συμμάχους Συρία, Αίγυπτο (εν μέρει) και 

Ιράν.  

Η πρόσφατη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας συμπίπτει, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, με κάποια 

γεγονότα πολύ ενδιαφέροντα. Πρώτον η συμφωνία του Ιράν με τις ΗΠΑ, γνωστή και ως συμφωνία P5+1 

(ΗΠΑ, Βρετανία, Γαλλία, Ρωσία, Κίνα και Γερμανία), για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η συμφωνία αυτή 

προσδίδει ουσιαστικά στην Τεχεράνη έναν διακεκριμένο ρόλο στην Αραβική Χερσόνησο λόγω της άρσης των 

εμπορικών, οικονομικών και στρατιωτικών  κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην χώρα τα τελευταία χρόνια. 

Δεύτερον η ηγεσία της Αιγύπτου έδωσε δείγματα ανεξαρτητοποίησης από την Ουάσιγκτον και πλησίασε 

περισσότερο προς την Μόσχα, κάτι βέβαια που οφείλεται στην οικτρή αποτυχία της σαλαφιστικής 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας να κυβερνήσει την χώρα αυτή, Μουσουλμανική Αδελφότητα η οποία ήρθε 

στην εξουσία ως αποτέλεσμα της «αραβικής άνοιξης», ήτοι μιας «παρδαλής επανάστασης» (color revolution) 

που χρηματοδοτήθηκε από σιωνιστικά κέντρα των ΗΠΑ. Τρίτον η εισβολή της Σαουδικής Αραβίας στην 

Υεμένη με προτροπή και συμμετοχή των ΗΠΑ δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, αφού μέχρι στιγμής οι 

σιίτες-ζαϊντί πολιτοφύλακες Χούτι αντιστέκονται με την βοήθεια του Ιράν με επιτυχία στα σχέδια του Ριάντ.  

Όλα τα ανωτέρω είναι σημάδια ότι η εποχή της μεγάλης επιρροής των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή βαίνει προς 

το τέλος της και ότι το μέλλον αυτής της περιοχής θα χαρακτηρίζεται από εντελώς μειωμένη παρουσία των 

ΗΠΑ. Ίσως κάποιοι να μην συμφωνούν με αυτό τον συλλογισμό, ήτοι ότι οι ΗΠΑ οικειοθελώς θα 

εγκαταλείψουν τον ρόλο τους στην Μέση Ανατολή, αλλά οι ενέργειες και οι πράξεις της Ρωσίας και των 

συμμάχων της (συμπεριλαμβανομένης και της Κίνας) οδηγούν τις ΗΠΑ αναγκαστικά προς αυτή την 

κατεύθυνση, εκτός και αν θέλουν να διακινδυνεύσουν παγκόσμια σύρραξη. 

Η ρωσική στρατιωτική παρουσία στην Μέση Ανατολή με τα πλέον σύγχρονα οπλικά συστήματα που έχει 

εγκαταστήσει στο έδαφος της Συρίας υποδηλώνει ότι ήρθε για να μείνει ή για να το πούμε απλά, με ένα 

σμπάρο πλην των τζιχαντιστών θέλει να σκοτώσει και άλλα πουλιά. Τι θέλει να επιτύχει η Ρωσία; 

1. Η Μόσχα θέλει πρωτίστως να υπαγορεύσει την πολιτική της βούληση για τις διαπραγματεύσεις που 

θα αφορούν το μέλλον της Συρίας και του Ιράκ. Κύριο μέλημα της Ρωσίας είναι αυτές οι δυο χώρες να 

παραμείνουν αδιαίρετες ούτως ώστε να μην πιέζεται το Ιράν από αποσταθεροποιητικές τάσεις, ενώ 

ταυτόχρονα επηρεάζει και τις εξελίξεις στο κουρδικό ζήτημα. 

2. Η Ρωσία σκοπεύει να επεκτείνει την στρατιωτική της παρουσία όχι μόνο στην Συρία, αλλά σε όλη την 

περιοχή, κυρίως στο Ιράκ, στην Αίγυπτο και στην Υεμένη. 

3. Η Ρωσία με την εξολόθρευση των τζιχαντιστών στο έδαφος της Συρίας αποτρέπει οποιαδήποτε 

εξέλιξη αποσταθεροποιητικών τζιχαντιστικών κινημάτων στις μουσουλμανικές της επαρχίες.  

4. Η γεωπολιτική νίκη της Ρωσίας στην Μέση Ανατολή της δίνει επιβλητικό προνόμιο στην 

διαπραγμάτευση για το μέλλον της Ουκρανίας. 

5. Με την στρατιωτική της επέμβαση η Ρωσία αποδεικνύει σε όλο τον κόσμο την ανωτερότητα των 

οπλικών της συστημάτων και βοηθά στην άνθιση της πολεμικής της βιομηχανίας. Ποιος γνώριζε πέραν 

των ειδημόνων τα μαχητικά Su-25 ή Su-30, τα ελικόπτερα Mi-28 ή Mi-35, τους S-400, τα 

αντιαεροπορικά Pantsir, τα ρωσικά stealth υποβρύχια, τους πυραύλους cruise Kalibr;  

Το συμπέρασμα είναι ότι η Ρωσία θα πρέπει πλέον να υπολογίζεται από όλους ως ένας μείζων παίκτης στην 

γεωπολιτική σκηνή της Ανατολικής Μεσογείου-Μέσης Ανατολής, κάτι που θα πρέπει να λάβουν πολύ σοβαρά 



υπόψη τους περιφερειακές χώρες της Ανατολικής Μεσογείου όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, έχοντας πάντα 

υπόψη ότι η διεθνής πολιτική δεν είναι εξίσωση που ισούται με το μηδέν. Δηλαδή οι απώλειες του ενός 

συμμετέχοντος (π.χ. Τουρκία-Κούρδοι) δεν συνεπάγονται απαραίτητα ωφέλειες για κάποιον άλλο 

συμμετέχοντα ή αντίπαλο (π.χ. Ελλάδα).  

 

8.2 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΙΙΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Οι σχέσεις της Ρωσίας με την ισλαμική Μέση Ανατολή έχουν μετασχηματιστεί και έχουν αλλάξει από τότε 

που διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση. Η ρωσική υποστήριξη προς την κυβέρνηση Άσαντ της Συρίας και η 

συνεργασία με το Ιράν έχει προκαλέσει ανησυχία μεταξύ των Σουνιτών της Μέσης Ανατολής και οι αραβικές 

χώρες υπό την ηγεσία των βαχαμπιστών-σουνιτών της Σαουδικής Αραβίας προσπαθούν να αντιμετωπίσουν 

αυτή την ρωσο-σιιτική συμμαχία με ποικίλους τρόπους, χωρίς όμως μέχρι στιγμής θετικά για τους λαούς της 

περιοχής αποτελέσματα. 

Η Ρωσία διακατέχεται εδώ και αρκετά χρόνια από σκεπτικισμό και ανησυχία έναντι της Σαουδικής Αραβίας, 

μιας χώρας η οποία έχει στενότατους στρατηγικούς και οικονομικούς δεσμούς με τις ΗΠΑ, μιας χώρας η 

οποία υποστηρίζει ενεργά τους αυτονομιστές μουσουλμάνους των ρωσικών επαρχιών Νταγκεστάν, 

Τσετσενίας και Ινγκουσετίας του Βορείου Καυκάσου. Πέραν αυτού η Σαουδική Αραβία ως η μεγαλύτερη 

πετρελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου και ελέγχοντας την διεθνή τιμή αυτού του ενεργειακού πόρου 

έβλαψε και συνεχίζει να βλάπτει  τα οικονομικά συμφέροντα της ρωσικής οικονομίας, αφού τα τελευταία 

χρόνια αύξησε την παραγωγή πετρελαίου και εντέχνως μείωσε την διεθνή τιμή του. Η ρωσική οικονομία η 

οποία εξαρτάται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από τις εξαγωγές υδρογονανθράκων αναγκάστηκε ένεκα αυτών 

των ενεργειών της Σαουδικής Αραβίας να μειώσει τους ρυθμούς ανάπτυξης της και να αναθεωρήσει σχέδια 

σημαντικών εξοπλιστικών της προγραμμάτων. 

Όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια τις τεταμένες σχέσεις Ρωσίας-Σαουδικής Αραβίας σε 

επίπεδο γεωπολιτικής και στρατηγικού ρεαλισμού, κάτι που επιδεινώνεται και από τον προφανή γεωπολιτικό 

σχεδιασμό των ΗΠΑ για περικύκλωση της Ρωσίας μέσω της αποσταθεροποίησης του Ιράν και έχοντας ως 

σύμμαχο την Σαουδική Αραβία. Έτσι η Μόσχα επέλεξε την συνεργασία-συμμαχία με την Τεχεράνη παρά τις 

όποιες ιδεολογικές και στρατιωτικές αντιπαραθέσεις του παρελθόντος. Ο άξονας Ρωσίας-Ιράν που 

δημιουργήθηκε στην Μέση Ανατολή μετά την δεύτερη εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ, ως αντίπαλο δέος του 

άξονα ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ, συνδέει και συναρτά την ρωσική εξωτερική πολιτική με την σιιτική 

γεωπολιτική του Ιράν στην περιοχή. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην συμμαχία Ρωσίας-Ιράν σημαντικό υπομόχλιο ήταν η πολυετής απομόνωση 

του Ιράν από την Δύση, λόγω του αμφιλεγόμενου πυρηνικού του προγράμματος. Έτσι σήμερα η Μόσχα 

εμφανίζεται στην Μέση Ανατολή ως  υποστηρίκτρια της σιιτικής γεωπολιτικής, μιας γεωπολιτικής που φέρει 

εν δυνάμει συγκρουσιακά χαρακτηριστικά μεταξύ Σιιτών-Σουνιτών. Η εν εξελίξει κρίσεις και συγκρούσεις 

στην Συρία, στο Ιράκ και στην Υεμένη έχουν φέρει την Μέση Ανατολή στο χείλος ενός σεκταριστικού-

θρησκευτικού πολέμου μεταξύ βαχαμπιστών-σουνιτών που αντιπροσωπεύονται κυρίως από την Σαουδική 

Αραβία και των σιιτών που αντιπροσωπεύονται κατ’ εξοχήν από το Ιράν.   



Η ζωτικής σημασίας υποστήριξη της Μόσχας και της Τεχεράνης στην κυβέρνηση Άσαντ, υποστήριξη η οποία 

έσωσε την Δαμασκό από τους μισθοφόρους-ισλαμοσυμμορίτες των ΗΠΑ, δημιούργησε τεράστια 

δυσαρέσκεια στο στρατόπεδο των Σουνιτών (συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας), οι οποίοι επεδίωκαν 

διακαώς την  απομάκρυνση του Άσσαντ και τον διαμελισμό της Συρίας.  

Παρόμοια με την Συρία και η Υεμένη πλέον αποτελεί ένα νευραλγικό σημείο στο πλαίσιο ενός σεκταριστικού-

θρησκευτικού ανταγωνισμού Σουνιτών-Αράβων και Σιιτών-Ιρανών. Η γεωγραφική θέση της Υεμένης (Κόλπος 

Άντεν, Ερυθρά Θάλασσα) αναμφίβολα προσδίδει στην αναμέτρηση και χαρακτηριστικά γεωπολιτικής 

σύγκρουσης που έχει σχέση με θαλάσσιες μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου από τον Αραβικό 

Κόλπο. Η στρατιωτική ανάμιξη της Σαουδικής Αραβίας και οι αεροπορικές επιδρομές της πολεμικής της 

αεροπορίας εναντίον των σιιτών Χούτι στην Υεμένη, οι οποίοι προελαύνουν υποστηριζόμενοι από το Ιράν, 

ενισχύει το γεωπολιτικό ρήγμα μεταξύ άξονα Ρωσίας-Ιράν και του άξονα ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ.  

Οι σχέσεις της Ρωσίας με τους Σιίτες της Μέσης Ανατολής, αλλά και γενικότερα οι σχέσεις της με τον αραβικό 

κόσμο, πλεονεκτούν σε ένα βασικό σημείο, πλην των όποιων άλλων γεωπολιτικών συμφερόντων. Οι σχέσεις 

των ΗΠΑ με τους λαούς της περιοχής χτίστηκαν πάνω στα ερείπια-συντρίμια της αποικιοκρατίας και του 

ιμπεριαλισμού. Μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και αφού τα ιδεολογικά όρια διαχύθηκαν, η Ρωσία 

ανέτειλε ως μια εναλλακτική δύναμη προστασίας και συνεργασίας στην Μέση Ανατολή έναντι της 

αποικιοκρατικής Δύσης, Δύση η οποία χρησιμοποιεί την υπεροχή και κυριαρχία της για να αποσταθεροποιεί 

την περιοχή εδώ και δεκαετίες με πραξικοπήματα, στρατιωτικές επιδρομές και μισθοφόρους.  

Η Ρωσία σήμερα αναδεικνύεται σε μια ηγέτιδα δύναμη της Μέσης Ανατολής και έχοντας αυτό τον ρόλο 

προσπαθεί να αποτρέψει την περαιτέρω κλιμάκωση της κρίσης, ήτοι έναν γενικευμένο πόλεμο μεταξύ 

Σουνιτών-Σιιτών, κάτι που επιδιώκουν οι ΗΠΑ με την προσδοκία της αποσταθεροποίησης του Ιράν και 

επαρχιών της Ρωσίας με μουσουλμανικό πληθυσμό (Βόρειος Καύκασος). Το γεωπολιτικό αυτό αδιέξοδο στην 

Μέση Ανατολή μεταξύ των αξόνων Ρωσίας-Ιράν και ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας-Ισραήλ αυξάνει και εν δυνάμει 

δημιουργεί προϋποθέσεις γενικευμένης σύγκρουσης. 

 

9. ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΚΤΙΚΗ 

Για την ρωσική γεωπολιτική ο γεωγραφικός χώρος της Αρκτικής έχει δεσπόζουσα σημασία. Σε όλες τις 

γεωστρατηγικές αναλύσεις η Αρκτική παίζει κρίσιμο ρόλο, αλλά συνάμα και παραγνωρισμένο ως το τέταρτο 

σημείο του ορίζοντα που περικλείει τον πυρήνα της Ευρασίας, την Ρωσία. Η Ρωσία πρόσφατα ξεκίνησε μια 

τεράστια προσπάθεια για να προστατεύσει αποτελεσματικά τα μήκους 6.200 χλμ βόρεια σύνορα της και τα 

γεωστρατηγικά της συμφέροντα στην υφαλοκρηπίδα της Αρκτικής που κείται σε απόσταση 500 χλμ από τα 

σύνορα της. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξασφαλιστεί στρατιωτικά η άμυνα μιας περιοχής 3,1 

εκατομμυρίων τετραγωνικών χλμ. που έως πρόσφατα ήταν παραγνωρισμένη λόγω του ψυχρού κλίματος, των 

άγονων και παγωμένων εδαφών και των ατέρμονων παγωμένων εποχών. 

Προς αυτό τον σκοπό η Μόσχα αποφάσισε την δημιουργία ενός νέου στρατηγείου (Joint Strategic Command-

North) που θα είναι υπεύθυνο για αυτή την περιοχή. Η αεράμυνα αυτής της τεράστιας έκτασης  

συμπεριλαμβάνει τα συστήματα Pantsir-1 και S-400, ενώ σε τακτά διαστήματα πραγματοποιούνται γυμνάσια 

στα βόρεια σύνορα της Ρωσίας και στην Αρκτική με την συμμετοχή χιλιάδων στρατιωτών, μαχητικών 



αεροσκαφών, πολεμικών πλοίων επιφανείας και υποβρυχίων, κάτι που εμφανώς υποδηλώνει το ενδιαφέρον 

της Μόσχας για την περιοχή.  

Εξ αιτίας της σχετικά πρόσφατης υπερθέρμανσης του πλανήτη και το λιώσιμο των πάγων κατά μήκος της 

ακτής της Αρκτικής, η περιοχή αυτή άρχισε να προκαλεί το ενδιαφέρον των μεγάλων δυνάμεων, αφού ο 

ρόλος της Αρκτικής στην γεωπολιτική δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας αντιπαράθεσης πέραν αυτών 

που ήδη υφίστανται. Η Αρκτική έχει την δυνατότητα να επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια ναυτιλία, 

τον ανταγωνισμό στους ενεργειακούς πόρους και να μετατρέψει ούτως το γεωπολιτικό τοπίο. 

Ενώ οι πάγοι στην Αρκτική λιώνουν ο κόσμος γίνεται μάρτυρας της εμφάνισης ενός νέου ωκεανού, κάτι που 

είχε να προκύψει στην γη από την εποχή των παγετώνων. Αυτός ο νέος πέμπτος ωκεανός υπόσχεται να 

δημιουργήσει νέες θαλάσσιες οδούς μεταξύ Ασίας, Ευρώπης και Αμερικής και την εκμετάλλευση νέων 

ενεργειακών πόρων. Ιδιαίτερο ρόλο στην Αρκτική παίζει το λεγόμενο Βορειοδυτικό Πέρασμα (Northwest 

Passage), το οποίο επί εκατοντάδες χρόνια ήταν το όνειρο των ναυτικών, των εξερευνητών και των εμπόρων. 

Μέχρι προσφάτως αυτό το Πέρασμα ήταν παγωμένο και αδύνατη η διέλευση του, παρά μόνον από 

εξειδικευμένα πλοία, χωρίς όμως εμπορική βιωσιμότητα. Τα τελευταία χρόνια με τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής έχει αρθεί επαρκώς το στρώμα του πάγου και το όνειρο της ναυσιπλοΐας μέσω του 

Βορειοδυτικού Περάσματος άρχισε να γίνεται πραγματικότητα. Πέραν της προσοδοφόρας εμπορικής 

διαμετακόμισης μέσω της Αρκτικής, η περιοχή αυτή περιέχει, σύμφωνα με τελευταίες έρευνες, το 30% των 

παγκοσμίων αποθεμάτων σε φυσικό αέριο και το 15% των παγκοσμίων αποθεμάτων σε πετρέλαιο. 

Οι χώρες που έχουν δικαιώματα στην Αρκτική, ήτοι Ρωσία, Καναδάς, Δανία, Νορβηγία, Ισλανδία, Σουηδία, 

Φινλανδία και ΗΠΑ, μέσω του διεθνούς οργανισμού «Αρκτικό Συμβούλιο» συμφώνησαν να λύσουν τα 

προβλήματα κυριαρχίας σε αυτή την περιοχή με ειρηνικό και διπλωματικό τρόπο. Μέχρι στιγμής η 

πιθανότητα στρατιωτικής αντιπαράθεσης είναι απομακρυσμένη, αλλά η Ρωσία γνωρίζοντας τις 

αμερικανοσιωνιστικές πρακτικές της Ουάσιγκτον και των συμμάχων της, ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο. 

Είναι εξ άλλου γνωστό ότι η αμερικανική σημαία πάντα ακολουθεί τα σιωνιστικά συμφέροντα και οι 

αμερικανοί στρατιώτες ακολουθούν την σημαία. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον η 

υφαλοκρηπίδα της Αρκτικής και τα δύο Περάσματα, Βορειοδυτικό και Βορειοανατολικό, να γίνουν 

διαπραγματευτικό θέμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες διεθνείς εξελίξεις στην 

παγκόσμια σκηνή. Ως παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε την περίπτωση της Κίνας της οποίας οι 

εισαγωγές-εξαγωγές εξαρτώνται κατά ένα μεγάλο βαθμό από τον Ινδικό Ωκεανό (Στενά της Μάλακα) και της 

διαδρομής του Σουέζ. Το Πεκίνο θα μπορούσε να εξοικονομήσει με σημερινά δεδομένα τουλάχιστον 120 

δισεκατομμύρια δολλάρια ετησίως με την ανεμπόδιστη ναυσιπλοΐα μέσω του Βορειοανατολικού 

Περάσματος τη Αρκτικής προς την Ευρώπη. Το ίδιο ισχύει και για οποιαδήποτε άλλη χώρα εξαρτάται από την 

θαλάσσια διαμετακομιδή μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Το θαλάσσιο πέρασμα της Αρκτικής θα μειώσει στο 

μέλλον την σημασία άλλων παραδοσιακών περασμάτων όπως τα Στενά της Μάλακα, της Διώρυγας του 

Σουέζ, της διώρυγας του Παναμά και των Στενών του Βοσπόρου.  

Ο συνδυασμός της κλιματικής αλλαγής με το λιώσιμο των πάγων, το οικονομικό όφελος από την 

χρησιμοποίηση των νέων θαλάσσιων οδών, την εκμετάλλευση των υποθαλασσίων κοιτασμάτων και την 

ανταγωνιστικότητα σε εδαφικές αξιώσεις των χωρών της Αρκτικής θα μεταμορφώσουν αυτή την περιοχή από 

στρατηγικό τέλμα που ήταν έως σήμερα σε ένα σταυροδρόμι τεραστίου στρατηγικού ενδιαφέροντος και 

δεσπόζουσας σημασίας για την γεωπολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας. 



  

10.  Η ΦΘΙΝΟΥΣΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Σύμφωνα με την επιστήμη της γεωπολιτικής ένα κράτος το οποίο χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια υπερδύναμη, 

ως παγκόσμια ηγεμονία, είναι ένα κράτος το οποίο λειτουργικά θα πρέπει να είναι ισοδύναμο μιας 

υπερεθνικής παγκόσμιας αρχής. Η παγκόσμια ηγεμονία αυτού του κράτους βασίζεται στην παραδοχή ότι η 

παγκόσμια τήρηση κανόνων και προδιαγραφών μπορεί να διασφαλιστεί μόνο με την ιεραρχική δομή που 

εκπορεύεται από αυτό το κράτος και με κυρώσεις για αυτούς που δεν υπακούουν σε αυτή την ιεραρχική 

δομή. Η ιεραρχική αυτή δομή δεν είναι μια τυπική νομική εξουσία, αλλά μια άτυπη ιεραρχία που βασίζεται 

στην δύναμη. Κατ’ επέκταση η παγκόσμια ηγεμονία είναι μια κατάσταση που απορρέει από την 

πραγματικότητα και όχι από κάποιο κανονιστικό δίκαιο. 

Οι χαρακτηριστικές ιδιότητες μιας παγκόσμιας ηγεμονικής δύναμης είναι η υπεροχή στον στρατιωτικό, 

οικονομικό και πολιτισμικό-ιδεολογικό τομέα, καθώς και η υπεροχή στα αποτελέσματα της εφαρμοζόμενης 

πολιτικής. Τουτέστιν η παγκόσμια υπερδύναμη θα πρέπει να είναι σε θέση να παράγει διεθνείς κανόνες και 

να εφαρμόζει κυρώσεις ή να απειλεί με κυρώσεις αυτούς που δεν συμμορφώνονται. Δεύτερον θα πρέπει να 

έχει την ικανότητα του πολιτικού ελέγχου και της επίλυσης διακρατικών προβλημάτων. Τρίτον θα πρέπει να 

μπορεί να παρέχει δημόσια αγαθά, όχι μόνο για το δικό της όφελος, αλλά και προς όφελος των άλλων χωρών 

που ηγεμονεύει. 

Οι ΗΠΑ κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν μια παγκόσμια δύναμη σε ένα διπολικό κόσμο. Μετά 

το πέρας της διπολικής τάξης οι ΗΠΑ εξακολούθησαν να είναι μια υπερδύναμη, ενώ ο δεύτερος πόλος είχε 

καταρρεύσει. Η σημερινή παγκόσμια κυριαρχία τους ωστόσο είναι  σχετική, επειδή πολλά κράτη  επιδιώκουν 

πλέον την ανεξαρτησία τους από τις ηγεμονικές δομές αυτής της υπερδύναμης, ενώ έχουν  κάνει την 

εμφάνιση τους δυναμικά οι διεθνείς συνασπισμοί  BRICS, Ευρασιατική Οικονομική Ένωση και SCO, 

συνασπισμοί που ουδόλως επηρεάζονται από τις ΗΠΑ.  

Στον τομέα επίλυσης διακρατικών προβλημάτων οι ΗΠΑ δεν αποδίδουν τα αναμενόμενα ως παγκόσμια 

ηγεμονία, αφού εδώ και πολλά έτη ενεργούν ως παγκόσμιος αστυνόμος και αυτοεκτίθενται με 

«αυτοκρατορικό» τρόπο σε περιφερειακούς πολέμους. Ακόμη και αν οι ΗΠΑ είχαν πραγματικό ενδιαφέρον 

για την παγκόσμια ειρήνη και αν ήταν πραγματικά μια καλοκάγαθη ηγεμονική υπερδύναμη, στο άμεσο 

μέλλον δεν θα είναι σε θέση να κατευνάσουν αντιμαχόμενες χώρες ή να περιορίσουν το διεθνές 

τρομοκρατικό έγκλημα. Για να το κάνουν αυτό θα χρειάζονται όλο και περισσότερο την συνδρομή άλλων 

διεθνών παραγόντων ή την συνδρομή ολοένα και περισσοτέρων μισθοφορικών στρατευμάτων που θα 

χρησιμοποιούν με ανήθικο τρόπο. 

Οι εξελίξεις ιδιαίτερα από το τέλος του 20ου αιώνα και μετά μαρτυρούν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι ένας 

καλοκάγαθος ηγεμόνας. Η απόρριψη του πρωτοκόλλου του Κιότο, η καταστρατήγηση του Διεθνούς Δικαίου, 

η επιλεκτική επιθετικότητα και οι κυρώσεις κατά φτωχών χωρών, οι οικονομικοί πόλεμοι για εξασφάλιση 

πρώτων υλών, οι δολοφονίες αντιπάλων, η κατασκοπευτική δραστηριότητα εναντίον συμμάχων και 

υποτελών χωρών αποδεικνύουν το προφανές. Η νομιμότητα της εκάστοτε κυβέρνησης των ΗΠΑ έχει καταστεί 

προβληματική, ειδικά επειδή τα συμφέροντα των ομάδων που ασκούν σε αυτές τις κυβερνήσεις ισχυρό και 

ασφυκτικό έλεγχο διέπονται από ολιγαρχικά-σιωνιστικά συμφέροντα, προκαλώντας έτσι συμμετοχικό χάσμα 

όσον αφορά την δημοκρατική νομιμοποίηση των όποιων αποφάσεων.  



Οι ΗΠΑ χαρακτηρίζονται σήμερα από ελλιπή και ανέντιμη αποτελεσματικότητα, από στρατιωτική και 

πολιτική επιθετικότητα και μη νόμιμο παρεμβατισμό στο διεθνές επίπεδο. Οι ΗΠΑ ολοένα θυμίζουν μια 

κλασική Ολιγαρχία που προσπαθεί να μετεξελιχθεί σε Αυτοκρατορία με πρότυπο μια οικουμενιστική-

σιωνιστική κοσμοθεωρία. Το σχέδιο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα (Project for the New American Century, 

PNAC) έχει πλέον αποδειχθεί ως μια επικίνδυνη ουτοπία. Το όραμα, η επιδίωξη της Pax Americana δεν ισχύει 

και στα επόμενα χρόνια συνεχώς θα ξεθωριάζει, ενώ το διεθνές μίσος κατά των ΗΠΑ θα μεγιστοποιείται. 

Οι ΗΠΑ έχουν εγκαταλείψει την ιδέα μιας καλοπροαίρετης παγκόσμιας ηγεμονίας, που ίσως είχαν κατά την 

διάρκεια της διπολικής τάξης, και έχουν παρασυρθεί από τον διεθνή Σιωνισμό σε έναν αγώνα στρατηγικής 

υπέρ της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. Σκοπός τους πλέον είναι να αποτρέψουν την σύμπραξη των υποτελών τους 

κρατών («divide et impera»), ώστε να διατηρηθεί η εξάρτηση αυτών σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας, 

ήτοι να είναι υπάκουα και υποτελή (βλ. σημερινή Ελλάδα). Η στρατηγική της μονοπολικής τους ισχύος έχει 

αποτύχει, κάτι που γίνεται πλέον ορατό και από τους μη επαΐοντες. 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οι ΗΠΑ σπατάλησαν τις πιθανότητες τους για παγκόσμια 

ηγεμονία. Η ζημιά που έπαθαν οι ΗΠΑ, καθοδηγούμενες από τον διεθνή Σιωνισμό, στον στρατιωτικό, 

οικονομικό και πολιτικό τομέα είναι τόσο μεγάλη, ώστε είναι πολύ απίθανη η επανάκτηση της υπεροχής τους 

στο νέο παγκόσμιο περιβάλλον, έχοντας απέναντι τους την αναδυόμενη υπερδύναμη Ρωσία η οποία πέραν 

της Κίνας το τελευταίο διάστημα αναπτύσσει στενές σχέσεις και με την ετέρα αναδυόμενη οικονομική 

δύναμη της Ασίας, την Ινδία. 

Η Ινδία τα τελευταία χρόνια έχει επεκτείνει και ενισχύσει την συνεργασία και τις σχέσεις της με την Ρωσία και 

την Κίνα. Δεν συμμετέχει στις οικονομικές κυρώσεις εναντίον της Μόσχας που έχουν επιβάλλει οι ΗΠΑ και η 

ΕΕ και παίρνει ενεργά μέρος στην οικοδόμηση παγκοσμίων θεσμών που αντιτάσσονται στα σχέδια της 

παγκόσμιας ηγεμονίας των ΗΠΑ. Σε αυτούς τους θεσμούς συμπεριλαμβάνονται η Τράπεζα Αναπτύξεως των 

BRICS (New Development Bank) και η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων AIIB (Asian Infrastructure Investment 

Bank). 

Η Ινδία παρά την πίεση που ασκήθηκε από τις ΗΠΑ και την ΕΕ αρνήθηκε σθεναρά να υποκύψει και να 

επιβάλλει κυρώσεις εναντίον της Μόσχας εξ αιτίας της κρίσης στην Ουκρανία, δηλώνοντας ότι «η Ρωσία και η 

Ινδία αντιτίθενται σε οικονομικές κυρώσεις που δεν έχουν επιβληθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ», 

ενώ κατά την διάρκεια επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Πούτιν στο Νέο Δελχί έγινε σαφές από τον Ινδό 

πρόεδρο Μόντι ότι «η Ρωσία θα παραμείνει ο σημαντικότερος αμυντικός εταίρος μας, ανεξαρτήτως της 

όποιας επιλεκτικής συνεργασίας με την Δύση». Η Ινδία ενισχύει την συνεργασία της και με την Κίνα 

επεκτείνοντας τις πολύ καλές οικονομικές σχέσεις. Ήδη η Κίνα είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της 

Ινδίας, κυρίως στα γεωργικά και φαρμακευτικά προϊόντα, ενώ το Πεκίνο υποστηρίζει τεχνολογικά και 

οικονομικά την ανακαίνιση του σιδηροδρομικού δικτύου και την κατασκευή βιομηχανικών πάρκων σε αυτή 

την χώρα. Υπολογίζεται ότι οι κινεζικές επενδύσεις στην Ινδία έως το 2020 θα ανέλθουν σε 20 δις δολλάρια. 

Οι δυο χώρες συνεργάζονται επίσης στενά στους τομείς της πυρηνικής ενέργειας και της αεροδιαστημικής. 

Η πολυεπίπεδη συνεργασία της Ρωσίας με την Κίνα και την Ινδία στο πλαίσιο της ευρασιατικής πολιτικής 

περικλείει και την διαμόρφωση μιας ιδεολογίας ως ένα απαραίτητο βήμα για την επιτυχή ανάπτυξη 

ολόκληρης της περιοχής της Ευρασίας. Η ιδεολογία της Ευρασιατικής Ένωσης θα πρέπει να εκπέμπει ένα 

ισχυρό μήνυμα εδραίωσης των πολυπολικών δημιουργικών δυνάμεων εναντίον της παγκοσμιοποίησης, 



λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική κατάσταση κάθε κράτους, καθώς και την εθνική και 

ιστορική του υπόσταση, κάτι για το οποίο συμφωνούν απόλυτα η Ρωσία, η Κίνα και η Ινδία.   

Όσο και αν προσπαθούν οι ΗΠΑ να εμποδίσουν την ανάδυση ενός πολυπολικού κόσμου, μιας πολυπολικής 

εξουσίας, οι οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ευρασία εναντίον της παγκοσμιοποίησης δεν 

σταματούν. Οι αναδυόμενες δυνάμεις Ινδία και Κίνα σε συνεργασία με την Ρωσία εργάζονται σκληρά και 

μεθοδικά για να περιορίσουν και να ανατρέψουν την «αυτοκρατορική» πολιτική των ΗΠΑ στην Ευρασία. 

 

 

 

11.  Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 

Η καταβαράθρωση του λεγόμενου υπαρκτού σοσιαλισμού στην Ανατολική Ευρώπη είχε ως αποτέλεσμα και 

την αναβίωση της γεωπολιτικής στις πρώην κομμουνιστικές χώρες, κυρίως στην μετασοβιετική Ρωσία. Αυτό 

από μια πρώτη εκτίμηση φαίνεται αξιοπερίεργο, αλλά θα πρέπει να θυμηθούμε ότι επί εποχής Σοβιετικής 

Ένωσης η επιστήμη της γεωπολιτικής είχε χαρακτηριστεί ως «φασιστική», «ιμπεριαλιστική» και  

«αντιδραστική» και ως εκ τούτου είχε απορριφθεί από το κομμουνιστικό κατεστημένο. Όσοι τόλμησαν να 

ασχοληθούν με αυτή την επιστήμη κατά την διάρκεια των 70 ετών κομμουνιστικής εξουσίας στην Σοβιετική 

Ένωση κατέληξαν στα κάτεργα και στα στρατόπεδα εργασίας ως πράκτορες ενός απροσδιόριστου εχθρού. 

Η αναβίωση της γεωπολιτικής στην μετασοβιετική Ρωσία οφείλεται κυρίως σε τρεις αιτίες. Η πρώτη είναι η 

απώλεια της κυριαρχίας εδαφών τα οποία πολλοί Ρώσοι χαρακτήριζαν και αποκαλούν και σήμερα εθνικά. Η 

δεύτερη αιτία είναι ότι αυτή η απώλεια εθνικών εδαφών συνδυάστηκε με την στέρηση του τίτλου 

«παγκόσμια δύναμη» που απολάμβαναν οι Ρώσοι και επί τσαρικής Αυτοκρατορίας αλλά και επί Σοβιετικής 

Ένωσης. Η τρίτη αιτία έχει σχέση με την ιδεολογία του μαρξισμού-λενινισμού. Στην Σοβιετική Ένωση ο 

μαρξισμός-λενινισμός ως επίσημη κρατική ιδεολογία πρόσφερε επί 70 χρόνια μια αληθοφανή ανάλυση 

πρακτικά σε όλα τα ζητήματα και προβλήματα. Μετά την διάλυση του σοβιετικού συστήματος εξέλιπε μια 

γενικευμένη κρατική ιδεολογία, ένα ολοκληρωμένο δόγμα το οποίο θα απαντούσε στα σημαντικά εθνικά 

ζητήματα. Όπως ο μαρξισμός έτσι και η γεωπολιτική αποτελούν μια οικουμενική προοπτική και αξιολογικά 

έχουν την ίδια σημασία ως αντικειμενική επιστήμη. Έτσι από πολλούς Ρώσους η γεωπολιτική προβλήθηκε ως 

άξιος αντικαταστάτης του μαρξισμού-λενινισμού. Βεβαίως και η αντικατάσταση ενός φιλοσοφικού-

ιδεολογικού συστήματος με μια επιστήμη δεν μπορεί να δώσει απαντήσεις σε όλα τα εθνικά θέματα, παρά 

μόνο σε αυτά που αποτελούν σκοπό και αντικείμενο αυτής της επιστήμης. Όμως παρ’ όλα αυτά ως 

αντικειμενική επιστήμη η γεωπολιτική μπορεί να αποτελεί ένα στοιχείο της κρατικής ιδεολογίας. 

Στις αναφερθείσες τρεις αιτίες για την αναβίωση της γεωπολιτικής στην μετασοβιετική Ρωσία αιτιολογικό 

υπόβαθρο έδωσε ο Πούτιν με την ομιλία του στις 25.4. 2005 στην Συνέλευση της Ρωσικής Ομοσπονδίας: «Θα 

πρέπει πρωτίστως να αναγνωρίσουμε ότι η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης αποτέλεσε την μεγαλύτερη 

γεωπολιτική καταστροφή του αιώνα. Για τον ρωσικό λαό η διάλυση αυτή ήταν ένα πραγματικό δράμα.  

Εκατομμύρια Ρώσοι πολίτες βρέθηκαν ξαφνικά εκτός ρωσικής επικράτειας. Η επιδημία της διάλυσης 

εξαπλώθηκε στην ίδια την Ρωσία. Οι οικονομίες των πολιτών αχρηστεύθηκαν, οι αξίες και τα ιδανικά 

καταστράφηκαν. Η ενότητα της χώρας αποσυντέθηκε. Ομάδες ολιγαρχών οι οποίες ήλεγχαν τα ΜΜΕ 



προωθούσαν τα δικά τους ιδιοτελή συμφέροντα. Η μαζική φτώχεια έγινε μια καθημερινότητα, ενώ ο 

κοινωνικός ιστός παρέλυσε. Πολλοί σκέφτηκαν ότι η νέα μας δημοκρατία δεν ήταν μια συνέχιση του ρωσικού 

κράτους, αλλά η τελική εναγώνια κατάρρευση του σοβιετικού συστήματος». 

Η «νομιμοποίηση» λοιπόν της γεωπολιτικής στην μετασοβιετική Ρωσία και η αφύπνιση της ήταν 

προεξοφλημένη δια των γιγαντιαίων παγκοσμίων μετατοπίσεων στο τέλος του 20ου αιώνα, από την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, το τέλος του διπολικού κόσμου και την ανάδειξη του μονοπολικού και 

την δημιουργία μιας γεωπολιτικής ανισορροπίας. Η αναζήτηση νέων οραμάτων για την Ρωσία ήταν 

αναπόφευκτη, καθώς και η εξ αυτών απορρέουσα δημιουργία ενός γεωπολιτικού δόγματος. Τα σύνορα της 

μετασοβιετικής Ρωσίας δεν είχαν πλέον από πλευράς αμυντικής ασφαλείας «ζώνες ανάσχεσης» όπως είχε η 

Σοβιετική Ένωση με τις σοβιετικές δημοκρατίες και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ενώ το ΝΑΤΟ εξαπλωνόταν 

στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και τα ρωσικά δυτικά σύνορα. Όλα αυτά έχριζαν και απαιτούσαν 

επιβεβλημένα γεωπολιτική ανάλυση. 

Η γεωπολιτική προσφέρει σημαντικά επιχειρήματα για την στρατιωτική-αμυντική ασφάλεια κάθε κράτους 

και από την άλλη πλευρά οι πτυχές της αμυντικής πολιτικής επενεργούν στην διατύπωση, στο δόγμα της 

γεωπολιτικής της κρατικής οντότητας. Έτσι και στην μετασοβιετική Ρωσία υφίσταται μια αλληλεξάρτηση 

μεταξύ γεωπολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και άμυνας. Η Ρωσική Ομοσπονδία προσανατολίστηκε τόσο 

στην υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση, όσο και στις υπάρχουσες θεωρίες αυτής της επιστήμης. 

Στις βάσεις της υφιστάμενης διεθνούς κατάστασης μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

διατυπώθηκαν από την Ρωσία οι εξής βασικοί άξονες της γεωπολιτικής: 

1. Προτεραιότητα έχουν οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες και κυρίως η Ουκρανία, η Λευκορωσία και το 

Καζακστάν. 

2. Ο δεύτερος κύκλος προτεραιότητας ανήκει στις περιοχές του πλανήτη όπου η Ρωσία έχει ζωτικά 

συμφέροντα. Αυτές οι περιοχές είναι η Ανατολική Ευρώπη, η Κεντρική Ασία (Καύκασος), η Ανατολική 

Μεσόγειος, η Μέση και Άπω Ανατολή.  

3. Ο τρίτος κύκλος προτεραιότητας αφορά τις σχέσεις με την Δύση, κυρίως τις οικονομικές σχέσεις με 

την Δυτική Ευρώπη. 

Από τους ανωτέρω βασικούς άξονες  για την Ρωσία προκύπτουν συγκεκριμένες «σταθερές» για την άμυνα 

και ασφάλεια της στον γεωπολιτικό χώρο της Ευρασίας. Η κατάρρευση του διπολικού κόσμου αποδεδειγμένα 

δεν μείωσε παγκοσμίως την στρατιωτική παρουσία και βία, τουναντίον την αύξησε, κάτι που αναγκαστικά 

συνεπάγεται της ύπαρξης και ανάπτυξης ισχυρών ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Οι γεωπολιτικές απαιτήσεις 

για την άμυνα και ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να συνδυάζονται και με τις από αρχές του 21ου 

αιώνα αξιώσεις ισχύος ως ανατέλλουσας υπερδύναμης στην παγκόσμια σκακιέρα, ως δεσπόζουσας δύναμης 

στην Ευρασία, καθώς και ως κέντρο επιρροής ενός πολυπολικού κόσμου. 

 

12.  Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟ  

Σύμφωνα με το παραδοσιακό γεωπολιτικό σκεπτικό των Ρώσων η χώρα τους ανήκει στην ευρασιατική ήπειρο 

και είναι μια ευρασιατική δύναμη. Στον ευρασιατικό χώρο η Ρωσία κατέχει μια ιδιαίτερη θέση ως μια από τις 

μεγαλύτερες χώρες του κόσμου με χιλιετή ιστορία και πλούσιες πολιτισμικές παραδόσεις. Η βαρύτητα της 



στον οικονομικό, επιστημονικό-τεχνολογικό και στρατιωτικό τομέα της παρέχει μια εξέχουσα θέση στην 

ευρασιατική ήπειρο, καθώς και ένα σπουδαίο ρόλο στις παγκόσμιες γεωπολιτικές διαδικασίες.  

Ο ορισμός της Ρωσίας ως ευρασιατική δύναμη έχει δοθεί με γλαφυρότητα σε ομιλία του πρώην υπουργού 

Άμυνας Σεργκέι Ιβανόφ: «Η πληθυσμιακή σύνθεση, το πνεύμα, ο πολιτισμός και η επικρατούσα θρησκεία 

κάνουν την Ρωσία μια ευρωπαϊκή χώρα. Όμως τα δυο τρίτα του εδάφους της και το κυρίως τμήμα του 

οικονομικού της δυναμικού εδράζονται στην Ασία. Βασίζουμε την γεωπολιτική ανάλυση μας στο αξίωμα της 

ευρασιατικής τοποθεσίας, στον ρόλο της ως φυσική γέφυρα μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, μεταξύ δυο 

πολιτισμών, έναν ρόλο που η Ρωσία παίζει εδώ και αιώνες». Ο «Ευρασιατισμός» της Ρωσίας έχει τις ρίζες του 

σε αυτές τις αναφερθείσες προσεγγίσεις.  

Οι προσεγγίσεις αυτές έλαβαν στρατηγική προτεραιότητα στην τρίτη περίοδο προεδρικής θητείας του 

Πούτιν, ο οποίος στην ομιλία ανάληψης των καθηκόντων του τόνισε τα εξής: «Το επόμενο διάστημα θα είναι 

κρίσιμο για την διαμόρφωση του ρωσικού μέλλοντος στις δεκαετίες που έρχονται. Θα πρέπει όλοι να 

κατανοήσουμε ότι η ζωή των επομένων γενεών και η προοπτική της χώρας μας εξαρτώνται από την 

αποφασιστικότητα μας να αναπτύξουμε τις απέραντες εκτάσεις μας από την Βαλτική έως τον Ειρηνικό, και 

από την ικανότητα μας να γίνουμε ηγέτιδα δύναμη και κέντρο βαρύτητας για όλη την Ευρασία». 

Η εξέλιξη της χρήσης του όρου «Ευρασία» στην ρωσική πολιτική αποκαλύπτει κάποια ενδιαφέροντα 

προκαταρκτικά συμπεράσματα. Η εξ αρχής αδιευκρίνιστη αυτή γεωπολιτική περιοχή στην οποία η Ρωσία 

καταλαμβάνει το κεντρικό της τμήμα, μεταμορφώθηκε σε μια περιοχή η οποία κυριαρχείται από την Ρωσία 

και στην οποία η χώρα αυτή όλο και περισσότερο προσπαθεί να θεσμοθετήσει την κυριαρχία της μέσω νέων 

στρατηγικών ρυθμίσεων, όπως η δημιουργία της Ευρασιατικής Ένωσης. Η Ρωσία κατανοεί την κεντρική της 

θέση στην Ευρασία ως προϋπόθεση για τον δυναμικό και ηγετικό της ρόλο στην παγκόσμια πολιτική σκηνή 

και μέσω συμμαχιών όπως οι BRICS, SCO (Shanghai Cooperation Organization), CSTO (Collective Security 

Treaty Organization) και G-20.  

Η θεωρία του «Ευρασιατισμού» δεν αποτελεί μια αντιγραφή των γεωπολιτικών επιστημονικών σκέψεων του 

Mackinder και άλλων επιστημόνων όπως οι Haushofer και Schmitt. Ο Ευρασιατισμός έχει τις ρίζες του στην 

ρωσική κουλτούρα και αποτελεί μια ανεξάρτητη παράδοση. Οι ρίζες του βρίσκονται στην φιλοσοφία των 

λεγόμενων σλαβοφίλων και στην διένεξη αυτών με τις επιρροές της Δύσης. Ο Ευρασιατισμός στον οποίο 

στηρίζεται σήμερα η Ρωσία εκδηλώθηκε το 1921 στους κύκλους των Ρώσων μεταναστών που είχαν διαφύγει 

στην Πράγα και στην Σόφια και αργότερα στο Βερολίνο και στο Βελιγράδι, θέλοντας να γλυτώσουν από την 

κομμουνιστική λαίλαπα. Αφετηρία στην θεωρητική σκέψη των σλαβοφίλων ήταν ο ορισμός της θέσης της 

Ρωσίας στο σύστημα των γεωπολιτικών συντεταγμένων Ανατολή-Δύση. Εξέχοντες εκπρόσωποι του 

Ευρασιατισμού ήταν ο γεωγράφος Σαβίτσκι και ο σλαβόφιλος Τρουμπετσκόϊ. Ο Σαβίτσκι σχεδίασε ένα νέο 

γεωγραφικό και ιστορικό μοντέλο για την Ρωσία με τον τίτλο «η Ρωσία είναι ο πυρήνας της Ευρασίας». Ο 

όρος «Ευρασία» είναι γεωγραφικής προέλευσης και σύμφωνα με τον Σαβίτσκι η Ρωσία και ο ρωσικός 

πολιτισμός καταλαμβάνει το κέντρο αυτού του γεωγραφικού χώρου.  

Ο γεωγραφικός ορισμός της «Ευρασίας» έχει βεβαίως και γεωπολιτικές συνέπειες και προεκτάσεις τις οποίες 

εκπροσωπεί ο θεμελιωτής της σύγχρονης ρωσικής σχολής γεωπολιτικής Αλεξάντρ Ντούγκιν. Στο βιβλίο του 

«Βάσεις της Γεωπολιτικής» υπεραμύνεται της σύγχρονης θέσης περί της γεωπολιτικής αντιπαράθεσης 

Ατλαντισμού-Ευρασιατισμού, βασιζόμενος και στην θεωρία του Mackinder περί ανταγωνισμού-διαπάλης 



θαλασσίων και χερσαίων μεγάλων δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Ντούγκιν «η ευρασιατική Ρωσία θα πρέπει να 

αναλάβει τον ρόλο του απελευθερωτή της Ευρώπης από την αμερικανική πολιτική, οικονομική και 

πολιτισμική κατοχή. Η ρωσική ιστορία, η ευρασιατική κουλτούρα, η ορθόδοξη θρησκεία και η πυρηνική 

δύναμη της Ρωσίας αποτελούν υπό γεωπολιτικούς όρους ισχυρούς και συμπληρωματικούς παράγοντες οι 

οποίοι εξασφαλίζουν την ελευθερία και ανεξαρτησία της ρωσικής κρατικής υπόστασης».  

 

13.  Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΉΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Η κύρια ανησυχία της Ρωσίας είναι η μονοπολική παγκόσμια δομή δυνάμεων ως αποτέλεσμα της 

κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης. Η μονοπολική αυτή δομή θεωρείται από την Ρωσία ως μέγιστη 

γεωπολιτική απειλή και πρόκληση για τα εθνικά της συμφέροντα. Στο δόγμα της εξωτερικής πολιτικής της 

Ρωσίας αναφέρεται ότι «η μονοπολική παγκόσμια δομή και η οικονομική και στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ 

αποσταθεροποιεί την διεθνή ισορροπία και προκαλεί εθνικές και θρησκευτικές ενδοκρατικές αντιπαραθέσεις 

ανά τον κόσμο. Η εφαρμογή βίαιων επεμβάσεων που παρακάμπτουν το διεθνές δίκαιο δεν ενδείκνυνται για 

την λύση των διεθνών προβλημάτων και υποσκάπτουν την διεθνή νομιμότητα. Η Ρωσία έχει ως στόχο την 

εγκαθίδρυση ενός πολυπολικού συστήματος παγκόσμιας εξουσίας το οποίο θα αντιπροσωπεύει με επάρκεια 

την περιπλοκότητα και τα συμφέροντα του σημερινού κόσμου». 

Η έννοια του πολυπολικού κόσμου ερμηνεύεται ως προσπάθεια της Ρωσίας να αντισταθμίσει ιδεολογικά την 

ασυμμετρία που υπάρχει στο διεθνές γίγνεσθαι με την υπεροχή που απέκτησαν οι ΗΠΑ μετά την κατάρρευση 

της Σοβιετικής Ένωσης. Με την έννοια «πολυπολικός κόσμος» η Μόσχα θέλει να τονίσει την δική της 

αυτονομία και τον δικό της πόλο ως ανατέλλουσα υπερδύναμη. Η αυτονομία της ρωσικής γεωπολιτικής έχει 

τις βάσεις της, όπως προαναφέραμε, στην ευρασιατική κοσμοθεωρία. Η Ρωσία του 21ου αιώνα θέλει να 

παραμείνει μια ανεξάρτητη πολιτισμική οντότητα που θα βασίζεται στο status μιας μεγάλης ευρασιατικής 

δύναμης. Το ιστορικό μέλλον της Ρωσικής Ομοσπονδίας και η αναγόρευση της σε αδιαφιλονίκητη 

υπερδύναμη θα εξαρτηθεί από τους εξής αντικειμενικούς παράγοντες. 

1. Η μοναδική γεωπολιτική θέση της Ρωσίας η οποία καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα της 

ευρασιατικής ηπείρου. Η Ευρώπη και η Ασία είναι τα θεμέλια στα οποία θα στηριχθεί η Ρωσία για την 

οικονομική και πνευματική της πρόοδο. Ευρώπη και Ασία είναι το γεωπολιτικό κέντρο του κόσμου, 

είναι μια περιοχή  που συνδέει χερσαία τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Ο έλεγχος αυτής της περιοχής 

είναι ζωτικής σημασίας για την Ρωσία και αυτός ο έλεγχος επηρεάζει όλο τον κόσμο. Το γεωπολιτικό 

προνόμιο της Ρωσίας έγκειται στο γεγονός ότι αποτελώντας ως κράτος την ευρασιατική γέφυρα που 

ενώνει Ατλαντικό-Ειρηνικό, δύναται να αποκομίσει από αυτή την σύζευξη οφέλη τεράστιας ιστορικής 

σημασίας. 

2. Η γεωπολιτική θέση της Ρωσίας εδράζεται σε μια περιοχή με σχεδόν ανεξάντλητα ορυκτά και 

ενεργειακά κοιτάσματα τα οποία μπορούν να τροφοδοτήσουν Ευρώπη και Ασία και τα οποία είναι 

αναγκαία για την ανάπτυξη των δυο αυτών ηπείρων.  

3. Η σημαντικότητα της Ρωσίας ως πυρηνική και στρατιωτική μηχανή.  

4.  Το υψηλό πνευματικό δυναμικό του ρωσικού λαού και το πατριωτικό φρόνημα αυτού. 

Από την οπτική γωνία της γεωπολιτικής η μελλοντική Ρωσία, η οποία αναδύθηκε από τις στάχτες της 

σοβιετικής κατάρρευσης, πέραν από το status της μεγάλης δύναμης που επαξίως ήδη έχει κατακτήσει θα 



προσπαθήσει να ενσωματώσει στην επικράτεια της όλες τις ρωσόφωνες περιοχές της Ευρασίας. Για να φέρει 

εις πέρας αυτό το σχέδιο θα πρέπει να λύσει τα σημαντικά πολιτικά προβλήματα που αναφέρονται 

ακολούθως. 

1. Το θέμα της Ουκρανίας με την ενσωμάτωση των ανατολικών και νοτίων ρωσόφωνων περιοχών. 

2. Το θέμα των ρωσόφωνων περιοχών της Βαλτικής, της Ρουμανίας και της Μολδαβίας-Υπερδνειστερίας. 

3. Το θέμα της μουσουλμανικής Κεντρικής Ασίας με την δημιουργία ζώνης ανάσχεσης από τα κράτη 

Καζακστάν, Κιργιζία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν και Αφγανιστάν. Αυτή η ζώνη ανάσχεσης θα πρέπει 

να ενσωματώνει οικονομικά στοιχεία (Ευρασιατική Οικονομική Ένωση), ενώ παράλληλα θα πρέπει να 

είναι προληπτική στην γεωπολιτική εξάπλωση του Ισλάμ. 

4. Το θέμα του Καυκάσου με την αναχαίτιση του νεοιμπεριαλισμού των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. 

 

14.  ΕΥΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΝΕΑΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΑΞΗΣ  

Η κεντρική ιδέα του ευρασιατικού κινήματος είναι η δημιουργία ενός κοινού πολιτικού, οικονομικού και 

πολιτιστικού χώρου στην ευρασιατική ήπειρο με την καθοδηγητική δύναμη της Ρωσίας και την στρατηγική 

συνεργασία της Κίνας και της Ινδίας. Ο κοινός πολιτικός χώρος εξυπακούεται ότι θα συμπεριλαμβάνει και την 

αμυντική ολοκλήρωση.  

Ο πρώτος αρχηγός κράτους που είχε την ιδέα της δημιουργίας της Ευρασιατικής Ένωσης ήταν ο πρόεδρος 

του Καζακστάν Ναζαρμπάγιεφ από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, κάτι που αμέσως εγκολπώθηκε ο Ρώσος 

πρόεδρος Πούτιν. Ένας από τους σημαντικότερους υποστηρικτές της Ευρασιατικής Ένωσης είναι ο  

διανοούμενος Αλεξάντρ Ντούγκιν, εδώ και πολλά χρόνια σύμβουλος του Πούτιν, ο οποίος υποστηρίζει 

σθεναρά το ευρασιατικό κίνημα και έχει γράψει πολλά βιβλία και μελέτες σχετικά με αυτό. Το 2001 ο 

Ντούγκιν δημοσίευσε το μανιφέστο του ευρασιατικού κινήματος όπου ταξινομεί τις κύριες ιδέες και τους 

στόχους της ευρασιατικής ολοκλήρωσης, υποστηρίζοντας σθεναρά την πολιτική του Πούτιν που διέπεται από 

την ευρασιατική ιδεολογία. Στο μανιφέστο υποστηρίζεται ότι η μονοπολική πολιτική των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, 

που στόχο έχει την παγκόσμια κυριαρχία και την χειραγώγηση της Ρωσίας και των άλλων κρατών της 

Ευρασίας, μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την Ευρασιατική Ένωση. Η Ευρασιατική Ένωση είναι αυτή η 

δύναμη που θα ηγηθεί της απελευθέρωσης από τον μονοπολικό άξονα των ΗΠΑ σε ένα πλαίσιο όπου όλα τα 

έθνη της Ευρασίας θα μπορούν να συνυπάρξουν χωρίς κάποιο από αυτά να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 

γεωπολιτικό αυτό χώρο.   

Τον Οκτώβριο του 2011 ο Πούτιν δημοσίευσε την πρόθεση του για την ίδρυση της Ευρασιατικής Ένωσης. Είχε 

προηγηθεί το 2010 η ίδρυση της Ευρασιατικής Οικονομικής-Τελωνειακής Συνεργασίας με μέλη την Ρωσία, 

την Λευκορωσία, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν, το Καζακστάν, στην οποία οικονομική ένωση αργότερα 

προσετέθη και η Αρμενία. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να τονισθεί ότι η ίδρυση της Ευρασιατικής Ένωσης 

περιλαμβάνει και την στενή συνεργασία με την οργάνωση των χωρών BRICS, αλλά και με άλλους 

οργανισμούς που η πολιτική τους δεν διέπεται ή καθοδηγείται από τον μονοπολικό άξονα των ΗΠΑ. Η ίδρυση 

της Ευρασιατικής Ένωσης βοηθά περαιτέρω τις γεωπολιτικές θέσεις της Ρωσίας για την διαμόρφωση ενός 

πολυπολικού κόσμου, ενώ ταυτόχρονα η αμυντική συνεργασία των χωρών της Ένωσης θα σημάνει και την 

πλήρη ανατροπή των στρατιωτικών επεκτατικών σχεδίων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στην Ευρασία.  



Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας έχει ως στόχο την ολοκλήρωση της Ευρασιατικής Ένωσης, που ο Πούτιν θα 

ήθελε να περιλαμβάνει κράτη από τον Ατλαντικό έως τον Ειρηνικό και την στρατηγική συνεργασία της Κίνας 

και Ινδίας, κάτι το οποίο οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις το κάνουν μάλλον εφικτό. Η Ρωσία δεν έχει την 

αξίωση να αναλάβει σε αυτή την Ένωση τον ρόλο της παγκόσμιας δύναμης, αυτό που επιδιώκει είναι η 

τήρηση των αρχών του διεθνούς δικαίου και ο σεβασμός της εθνικής ανεξαρτησίας των λαών.  

 

15.  ΡΩΣΙΑ-ΕΛΛΑΣ  ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Οι απόψεις για την Ελλάδα των Ρώσων διανοητών και μεγάλης μερίδας των πολιτικών αυτής της χώρας  

συνοψίζονται χαρακτηριστικά σε συνέντευξη ενός εκ των υποστηρικτών της «Ευρασιατικής Ένωσης», του 

Αλεξάντρ Ντούγκιν προς ελληνικό έντυπο τον Ιούλιο του 2015: «Oι Ρώσοι βρίσκονται στο πλευρό των 

Ελλήνων, δεν θα τους αφήσουμε μόνους στα δεινά τους, θα τους βοηθήσουμε και θα τους παράσχουμε κάθε 

στήριξη. Οι Βρυξέλλες και η φιλελεύθερη ηγεμονία επιδιώκουν να διαλύσουν την Ελλάδα. Εμείς θέλουμε να 

την σώσουμε. Πήραμε από τους Έλληνες την θρησκευτική πίστη, την γραμματεία και τον πολιτισμό. 

Φέρνουμε ευθύνη για τον ελληνικό λαό, ο οποίος είναι ο ιστορικός δάσκαλος των Ρώσων, ο ιδρυτής του 

πνευματικού και του λόγιου πολιτισμού μας. Φέρουμε ευθύνη για την Ευρώπη και πρέπει να υπάρξουμε 

εγγυητές της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας της». Ο Ντούγκιν υποστηρίζει επίσης στην 

συνέντευξη του ότι «η ευρωγραφειοκρατία των Βρυξελλών έχει υποβάλλει στις ευρωπαϊκές χώρες την 

δογματική της πολιτική με στόχο την κατάλυση των ανεξάρτητων, κυρίαρχων οικονομιών. Οι ευρωπαϊκές 

χώρες (ειδικά οι μεσογειακές και πρώτη απ’ όλες η Ελλάδα) που βούλιαξαν στα δάνεια, τις πιστώσεις και 

αποπληρωμές επιτοκίων πάνω σε επιτόκια (εις το διηνεκές) κατέληξαν, μέσα στον λαβύρινθο αυτού του 

ιστού των επιτοκίων, στο αναμενόμενο τέρμα». 

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι της Ανατολικής Μεσογείου, η Ελλάδα του Αιγαίου και της Κύπρου βρίσκεται στην 

πρώτη γραμμή επίθεσης των δυνάμεων της παγκοσμιοποίησης που έχουν ως συνιστώσες το διεθνές 

χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο, την νεοοθωμανική επεκτατική πολιτική και πρόσφατα ως εμπροσθοφυλακή 

τους ισλαμιστές λαθρομετανάστες. Η Ελλάδα κινδυνεύει να πολτοποιηθεί ανάμεσα στις οικονομικοπολιτικές 

συμπληγάδες των Βρυξελλών και στις στρατιωτικοπολιτικές συμπληγάδες του ΝΑΤΟ, ενώ την ίδια στιγμή  

έχοντας καταρρεύσει οικονομικά και στρατιωτικά, μη αντικρούοντας την εισβολή των μουσουλμάνων 

λαθρομεταναστών και τις επεκτατικές ενέργειες της Άγκυρας και έχοντας στην ηγεσία της εθνοκτόνους 

πολιτικούς και στρατιωτικούς αντιμετωπίζει άμεσα τον κίνδυνο εθνικού ακρωτηριασμού.  

Τα επεκτατικά σχέδια της Άγκυρας για το Αιγαίο, την Θράκη και την Κύπρο εντάσσονται σε έναν ευρύτερο 

σχεδιασμό γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή, ανακατατάξεις που περιλαμβάνουν την 

περιθωριοποίηση της χώρας μας σε έδαφος πιο περιορισμένο του σημερινού, την ανακοπή της ρωσικής 

καθόδου στην Ανατολική Μεσόγειο και την οριστική εξάλειψη οποιασδήποτε αντίστασης στο γεωπολιτικό 

δόγμα της μονοπολικότητας και παγκοσμιοποίησης. Η Ελλάδα υφίσταται σήμερα τις συνέπειες της τυφλής 

προσάρτησης της στο ΝΑΤΟ και στον γεωπολιτικό χάρτη της Δύσης. Ενώ οι γεωπολιτικές πλάκες 

μετακινούνται εμφανώς, η Ελλάδα ως απόρροια του χαμηλού πολιτικού και στρατιωτικού της ορίζοντα 

παραμένει σφιχτά εναγκαλισμένη με συμμαχίες που μόνο καταστροφές έχουν φέρει στην χώρα.  

Χαρακτηριστικά και επεξηγηματικά των ανωτέρω παραθέτουμε τα εξής αδιαφιλονίκητα στοιχεία για τον όγκο 

των στρατευμάτων του κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ Τουρκίας, που είναι παρατεταγμένα σε θέση εισβολής 



στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Η 1η τουρκική Στρατιά με κλιμακωτή σε βάθος διάταξη είναι παρατεταγμένη 

απέναντι από την γραμμή του Έβρου στον βορά μεταξύ Αδριανούπολης και Κωνσταντινούπολης, στο νότο 

μεταξύ Κεσσάνης και Σηλυβρίας και απαρτίζεται από 8 μεραρχίες πεζικού, 2 μηχανοκίνητες μεραρχίες, 3 

τεθωρακισμένες ταξιαρχίες, 1 ταξιαρχία πεζικού και 1 σύνταγμα τεθωρακισμένων. Η 4η τουρκική Στρατιά 

(Στρατιά Αιγαίου) είναι παρατεταγμένη απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και 

απαρτίζεται από 1 μεραρχία πεζικού, 1 ταξιαρχία πεζικού με 3 συντάγματα, 4 ταξιαρχίες, 1 ταξιαρχία 

πεζοναυτών και μονάδες ειδικών δυνάμεων με 120 αποβατικά σκάφη και με κύρια αποστολή την διεξαγωγή 

επιθετικών και αποβατικών επιχειρήσεων. Στο κατεχόμενο βόρειο τμήμα της Κύπρου σταθμεύουν 40.000 

άνδρες και υποστηρίζονται από τουλάχιστον 30 αποβατικά σκάφη στις τουρκικές ακτές. Στις παραπάνω 

αναφερθείσες δυνάμεις προστίθενται το τουρκικό ναυτικό και η αεροπορία που παρατάσσονται σε 

επιθετικούς σχηματισμούς σε όλο το μήκος των συνόρων από τον Έβρο, κατά μήκος του Αιγαίου έως την 

Κύπρο. Η 1η και 4η Στρατιά τελούν υπό ενοποιημένη διοίκηση (Δυτική Στρατιά) με έδρα το Selimiye της 

Κωνσταντινούπολης. 

Εάν το ΝΑΤΟ ήταν μια επωφελής συμμαχία για την Ελλάδα και δεν αποσκοπούσε στην στρατηγική 

επικράτηση της Τουρκίας στο μέτωπο Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος, τότε θα έπρεπε να φροντίσει για την 

εξασφάλιση της ισορροπίας των δυνάμεων μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας. Αυτό δεν συμβαίνει και το αβίαστο 

συμπέρασμα είναι ότι οι «σύμμαχοι» κινούνται συντονισμένα εναντίον της χώρας μας με πρώτο στόχο, μετά 

την διχοτόμηση και «Ιμβροποίηση» της Κύπρου και τις γκρίζες ζώνες, την διχοτόμηση του Αιγαίου. Η απειλή 

είναι προφανής και υπαρκτή και δεν υπάρχει αμφιβολία. Μια απειλή που συνοδεύεται από την χρεωκοπία 

της χώρας που επέφερε το διεθνές τοκογλυφικό κεφάλαιο και από την εισβολή ελέω ΝΑΤΟ και Τουρκίας  

χιλιάδων μουσουλμάνων λαθρομεταναστών. Για να κατοχυρώσει η Ελλάδα την επιβίωση της, για να 

αποφύγει τον γεωπολιτικό στραγγαλισμό πρέπει άμεσα να προωθήσει την χάραξη νέας εθνικής στρατηγικής 

τόσο για την οικονομία, όσο και για την ασφάλεια και άμυνα της.  

Η Ελλάδα βρίσκεται υπό άμεση γεωπολιτική απειλή, ουσιαστικά ασφυκτιά γεωπολιτικά. Είναι μια χώρα 

διαλυμένη οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά, μια χώρα της οποίας η εθνική κυριαρχία απειλείται όχι 

μόνο από την νεοοθωμανική επεκτατική πολιτική, αλλά και από κρατίδια-δορυφόρους τουρκονατοϊκής 

επιρροής όπως η Αλβανία και τα Σκόπια. Στο ελληνικό έθνος-κράτος επικρέμαται ο αφανισμός, η δε ελληνική 

Κύπρος πνέει τα λοίσθια και «κοσοβοποιείται» ή «ιμβροποιείται». Η μόνη σοβαρή ελπίδα είναι η 

επανεμφάνιση στην διεθνή σκηνή της Ρωσίας ως γεωπολιτικού αντίβαρου στα σχέδια της 

Παγκοσμιοποίησης. Για την Μόσχα η στρατηγική ζώνη που εκτείνεται από την Ουκρανία έως τα σύνορα του 

Πακιστάν και περιλαμβάνει την Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το Αιγαίο, την Κύπρο, τον Λίβανο, την Συρία, το 

Ιράκ και το Ιράν είναι παγκόσμιας σημασίας, είναι μια ζώνη που πρέπει να υπερασπιστεί για να διασφαλίσει 

τα συμφέροντα της. 

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να εκμεταλλευτεί τον ρόλο που θέλει να αναλάβει στο παγκόσμιο στερέωμα η 

Ρωσία, αντισταθμίζοντας το γεωπολιτικό βάρος της Τουρκίας στην περιοχή και επαναφέροντας την χώρα στη 

διεθνή θέση που της αρμόζει. Η Ελλάδα και η Ρωσία αντιμετωπίζουν μια επικίνδυνη περικύκλωση που 

αποσκοπεί, άμεσα για την μεν μακροπρόθεσμα για την δε, να τις υποτάξει και να τις συντρίψει. Η Ελλάδα 

πρέπει να μάθει να επιζεί στηριζόμενη στην γεωπολιτική της αξία και με συμμάχους που δεν αποσκοπούν 

στην αυτοαπαξίωση και στην ιστορική της αυτοκτονία.  



Η Ελλάδα πρέπει να  συμβαδίσει με το ρωσικό γεωπολιτικό ενδιαφέρον για την Μεσόγειο που είναι η 

δημιουργία μιας εναλλακτικής εξωτερικής πολιτικής η οποία θα διαπερνά τις μουσουλμανικές χώρες της 

περιοχής, έχοντας ως κατεύθυνση νέες συμμαχίες και προσανατολισμούς για τις χώρες κυρίως της 

Ανατολικής Μεσογείου, προσανατολισμούς στους οποίους η Ελλάδα θα ηδύνατο να έχει πρωταγωνιστικό 

ρόλο.   

 

16.  ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις των επομένων ετών θα χαρακτηρίζονται από αστάθεια, αστάθεια τόσο στις σχέσεις 

μεταξύ των κρατών, όσο και στις σχέσεις μεταξύ ομάδων εντός των κρατών (Τουρκία-Κούρδοι, Ιράκ- Συρία-

εθνοτικές ομάδες-Σιίτες-Σουνίτες). Διεθνώς θα υπάρξουν κλιματικές αλλαγές, ραγδαία αύξηση πληθυσμού, 

περιορισμός στην διαθεσιμότητα τροφής και νερού, αναζωπύρωση ιδεολογικών αντιθέσεων και το κυριότερο 

μετατόπιση του κέντρου της παγκόσμιας δύναμης από την Δύση προς την Ανατολή. Ήδη τα πρώτα σημάδια 

είναι ορατά από τα αποτελέσματα της κρίσης στην Ουκρανία, στον Καύκασο και την αναποτελεσματικότητα 

των πολεμικών επεμβάσεων των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στην Μέση Ανατολή και Βόρεια Αφρική, καθώς  

και από την επίδειξη στρατιωτικής και οικονομικής δύναμης της Κίνας και της Ινδίας στην Νοτιοανατολική 

Ασία.  

Η διανομή της παγκόσμιας δύναμης λοιπόν, το κέντρο της παγκόσμιας δύναμης θα μετατοπιστεί. Το κέντρο 

βάρους της παγκόσμιας δύναμης απομακρύνεται από τις ΗΠΑ προς την Ασία ως αποτέλεσμα της ρωσικής 

γεωπολιτικής, ενώ το παγκόσμιο σύστημα μετατοπίζεται από μια μονοπολική προς μια πολυπολική διανομή. 

Η μετατόπιση του παγκόσμιου γεωπολιτικού συστήματος από μια μονοπολική σε πολυπολικές δυνάμεις 

είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Για μια αρκετά μακρά περίοδο στον 20ο αιώνα η παγκόσμια δύναμη ήταν 

συγκεντρωμένη σε ένα διπολικό σύστημα, ενώ μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης οι ΗΠΑ 

εμφανίστηκαν στο προσκήνιο ως ο παγκόσμιος ηγεμών. Η ανόρθωση όμως της Ρωσίας και η αφύπνιση της 

ρωσικής γεωπολιτικής, η εμφάνιση της Κίνας στο προσκήνιο και η επιρροή που ασκούν αυτές οι δυο χώρες 

σε Ινδία, Βραζιλία, Ιράν και άλλα μικρότερα κράτη μειώνουν την αποτελεσματικότητα των ΗΠΑ στην άσκηση 

της παγκόσμιας ηγεμονίας τους και ξεθωριάζουν με ταχύτατους ρυθμούς την επιρροή των. 

Η μετατόπιση λοιπόν του κέντρου της παγκόσμιας δύναμης σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση του 

πληθυσμού, την έλλειψη τροφής και νερού στις πολυπληθέστερες περιοχές του πλανήτη και την κλιματική 

αλλαγή θα έχει ως αποτέλεσμα την αστάθεια στις διεθνείς σχέσεις, μια αστάθεια που θα συνοδεύεται από 

τον έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των υπερδυνάμεων. Η ηγεμονική υπεροχή των ΗΠΑ τα επόμενα χρόνια θα 

ξεθωριάσει. Θα παραμείνει μεν μια διαπρεπής στρατιωτική δύναμη, αλλά σε πολιτικό και οικονομικό 

επίπεδο όλο και περισσότερο θα περιορίζεται, ενώ οι άλλες υπερδυνάμεις θα κερδίζουν σε επιρροή και 

εμπιστοσύνη. Η στρατηγική ισορροπία μεταξύ στρατιωτικών δυνάμεων θα αλλάξει, καθώς δυνάμεις όπως η 

Ρωσία και η Κίνα κλείνουν ραγδαία το τεχνολογικό χάσμα με την Δύση, ενώ ταυτόχρονα  διατηρούν και 

αυξάνουν τις ένοπλες δυνάμεις των και κατασκευάζουν και εξάγουν υπερσύγχρονα αμυντικά-στρατιωτικά 

προϊόντα. 

Η τάση για παγκοσμιοποίηση θα εξακολουθήσει να υφίσταται, κυρίως στις παγκόσμιες τηλεπικοινωνίες και 

στην πληροφόρηση του διαδικτύου και στις ροές κεφαλαίων και αγαθών. Πολιτικά όμως η τάση για 

παγκοσμιοποίηση που εκπορεύεται από την Δύση θα αυξήσει το επίπεδο της θέλησης κρατών και λαών για 



ανεξαρτησία και θα οδηγήσει μετά βεβαιότητας σε πολιτικές δυνάμεις να ενστερνιστούν αποφάσεις 

περιορισμού της παγκοσμιοποίησης, έτσι ώστε να προστατεύσουν τους λαούς των από τις αρνητικές 

επιπτώσεις της. 

Ο κόσμος τα επόμενα χρόνια δεν θα γίνει πιο ειρηνικός. Διαφωνίες για ζώνες επιρροής μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων  και οι άξονες γεωστρατηγικής των ΗΠΑ για προσπάθεια ελέγχου της Ευρασίας θα οδηγήσουν σε 

σοβαρές αντιπαραθέσεις, συμπεριλαμβανομένων και τοπικών πολέμων. Οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να 

προκαλούν δια μέσου των μισθοφορικών τους στρατευμάτων ή μέσω των δορυφόρων συμμάχων τους, αλλά 

θα μάχονται πλέον από την πλευρά μιας σχετικά μειονεκτικής θέσης.  

Οι ένοπλες συγκρούσεις την επόμενη δεκαετία θα βαίνουν αυξανόμενες ως αποτέλεσμα της μετάβασης από 

ένα μονοπολικό σε ένα πολυπολικό κόσμο και της απεγνωσμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να διατηρήσουν τον 

ηγεμονικό τους ρόλο, κάτι που μπορεί να οδηγήσει και σε παγκόσμια σύρραξη. Ο ανταγωνισμός για τους 

ενεργειακούς πόρους θα αυξήσει την γεωπολιτική σημασία ορισμένων περιοχών, όπως π.χ. του Αιγαίου και 

της Ανατολικής Μεσογείου. Η ισλαμική τρομοκρατία, καθοδηγούμενη ή μη, θα συνεχίσει να δημιουργεί 

απειλές. Οι απειλές αυτές δεν θα έχουν μόνο τοπικό χαρακτήρα, αλλά θα εξαπλωθούν λόγω της 

λαθρομετανάστευσης σε όλη την Ευρώπη και σε ορισμένες περιοχές της Ασίας. 

Η συντήρηση και η επέκταση της γεωπολιτικής επιρροής θα αποτελέσει τα επόμενα χρόνια σημαντικότατο 

παράγοντα θεώρησης των υπερδυνάμεων. Η διαμόρφωση της ρωσικής γεωπολιτικής οδηγεί σε νέες σφαίρες 

επιρροής και συνεπακόλουθα περιφερειακές δυνάμεις θα δημιουργήσουν συμμαχίες σε περιφερειακό 

επίπεδο, συμμαχίες βασιζόμενες κυρίως στον τομέα του εμπορίου και της οικονομίας, σε μια προσπάθεια 

μεγιστοποίησης της συλλογικής ευημερίας και επιρροής, αλλά και συμμαχίες βασιζόμενες στον στρατιωτικό 

τομέα. Αυτές οι τάσεις περιφεριοποίησης σε συνδυασμό με τις νέες σφαίρες επιρροής θα είναι 

ανταγωνιστικές στην παγκοσμιοποίηση. Οι σφαίρες επιρροής που θα δημιουργηθούν θα έχουν συνάφεια με 

γεωγραφική εγγύτητα, κοινές προκλήσεις ασφαλείας, οικονομικούς δεσμούς, πολιτισμικές-θρησκευτικές 

συγγένειες και ιδεολογικούς δεσμούς. 

Το αποτέλεσμα όλων των ανωτέρω θα είναι η απώλεια του ηγεμονικού ρόλου των ΗΠΑ, αφού οι 

αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις Ρωσία, Κίνα και Ινδία θα αυξάνουν ραγδαία την οικονομική, τεχνολογική και 

στρατιωτική τους ικανότητα, ενώ η πρόταση της ρωσικής γεωπολιτικής θα βρίσκει όλο και περισσότερους 

υποστηρικτές και υπέρμαχους. 

 

17.  Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Ποια είναι η υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση σήμερα; Ποιες γεωπολιτικές εξελίξεις έχουν συμβεί τα 

τελευταία χρόνια, ποιες εστίες κρίσης και αντιπαράθεσης υφίστανται σήμερα; Τι ρόλο παίζει η ρωσική 

γεωπολιτική στις διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες; 

Έχουμε εστίες κρίσης, σύγκρουσης και αντιπαράθεσης στην Ευρώπη (Ουκρανία), στην Μέση Ανατολή (Συρία, 

Ιράκ, Υεμένη), στην Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Νιγηρία, Σουδάν), στην Νοτιοανατολική Ασία (Κίνα, Ταϊβάν 

Ιαπωνία) και στην Ανατολική Ασία (Βόρειος-Νότιος Κορέα). Πρέπει να αντιληφθούμε ότι όλες αυτές οι εστίες 

κρίσης και αντιπαράθεσης αποτελούν μια και μοναδική γεωπολιτική σύγκρουση με έπαθλο την κατάκτηση 

της Ευρασίας και του πυρήνα της που είναι η Ρωσία. 



Για τις ΗΠΑ η Ευρασία είναι το κέντρο του κόσμου και αυτός που την ελέγχει, ελέγχει τον κόσμο. Οι ΗΠΑ 

πιστεύουν ότι δεν πρέπει να αφήσουν καμία διεκδικήτρια δύναμη να κυριαρχήσει στην περιοχή και κατά 

συνέπεια να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των, μια πρωτοκαθεδρία που κατέχουν μετά την διάλυση του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Οι ΗΠΑ τα χρόνια μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης έχουν δώσει την μέγιστη βαρύτητα της 

εξωτερικής τους πολιτικής στην περιοχή της Ευρασίας. Γιατί;  Διότι η Ευρασία είναι καθοριστικής σημασίας 

για την παγκόσμια ισχύ, για την παγκόσμια ηγεμονία. Για να μπορέσουν οι ΗΠΑ να διατηρήσουν τον ρόλο 

τους ως παγκόσμια υπερδύναμη και να αποτελέσουν την μοναδική ηγεμονική δύναμη οφείλουν να ελέγχουν 

την πολιτική και οικονομική κατάσταση της Ευρασίας, είτε με έμμεσο, είτε με άμεσο τρόπο. Σύμφωνα με το 

δόγμα εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ οι γεωστρατηγικοί άξονες που ελέγχουν την Ευρασία είναι στην 

Ευρώπη η Ουκρανία, στην Νότια Ασία-Μέση Ανατολή η Τουρκία, το Ιράν και το Αζερμπαϊτζάν (ουσιαστικά  

μια προέκταση της Τουρκίας), στην Νοτιοανατολική Ασία η Κίνα και στην Ανατολική Ασία η Νότιος Κορέα. 

Συμπερασματικά όλες οι εστίες κρίσης και συγκρούσεων της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον έχουν άμεση 

σχέση με τους γεωστρατηγικούς άξονες μέσω των οποίων οι ΗΠΑ επιθυμούν να ελέγξουν και να 

κυριαρχήσουν στην Ευρασία.  

Παραδοσιακά η Ρωσία εκλαμβάνει τον εαυτό της ως μέλος δυο ηπείρων, της Ευρώπης και της Ασίας. Οι 

Ρώσοι πολιτικοί ηγέτες αντιλαμβάνονται την Ρωσία να έχει αυτές τις δυο ευέλικτες ταυτότητες. Κάθε ένας 

από αυτούς τους δυο γεωγραφικούς χώρους φέρει διάφορα χαρακτηριστικά και καταλαμβάνει έναν 

συγκεκριμένο ρόλο στην αντίληψη περί της θέσης της Ρωσίας στο παγκόσμιο γίγνεσθαι. Η Ρωσία ως μέλος 

του γεωπολιτικού χώρου Ευρασία έχει μια διαλεκτική σπουδαιότητα ως μεγάλη δύναμη σε αυτές τις δυο 

ηπείρους. Επειδή η Ρωσία είναι μέλος της Ευρώπης και Ασίας είναι μια μεγάλη δύναμη και ως μεγάλη 

δύναμη έχει συμφέροντα σε κάθε μια από τις δυο ηπείρους. Επιπροσθέτως η ιδιότητα του μέλους σε αυτούς 

τους δυο γεωπολιτικούς χώρους είναι ένα εργαλείο της εξωτερικής πολιτικής της Μόσχας και της αντίληψης 

της για την θέση της στο διεθνές σύστημα εξουσίας. 

Οι ηγέτες της Ρωσίας αντιλαμβάνονται ότι η χώρα τους ανήκει στις κύριες και επιφανείς δυνάμεις ενός 

πολυπολικού κόσμου. Οι κρίσεις στην Ουκρανία, στην Μέση Ανατολή, στην Βόρεια Αφρική και στην 

Νοτιοανατολική Ασία έφεραν στο φως ότι η παραδοσιακή αντιπαλότητα δεκαετιών με τις ΗΠΑ εξακολουθεί 

να είναι επίκαιρη και να υφίσταται, να αποτελεί ουσιαστικά αδιέξοδο στις σχέσεις των δυο χωρών. Αυτό το 

αδιέξοδο των σχέσεων ώθησε την Ρωσία στην επικαιροποίηση του ευρασιατικού της προσανατολισμού και 

στην επιτάχυνση της ευρασιατικής ολοκλήρωσης. Αφ’ ης στιγμής η Ρωσία προσανατολίστηκε προς την 

Ευρασία, η οποία αντιπροσωπεύει την παραδοσιακή της θέση ως μεγάλη δύναμη μεταξύ Ατλαντικού και 

Ειρηνικού, η στροφή της προς την Ανατολή και ιδιαίτερα προς την Κίνα έλαβε πρωταρχική σπουδαιότητα. Η 

μετατόπιση του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος προς την Ασία και την Κίνα προσδίδει στην Ευρασιατική 

Οικονομική Ένωση νέες διαστάσεις για ανάπτυξη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι στην λέξη Ευρασία η Μόσχα 

τονίζει περισσότερο την λέξη Ασία από την λέξη Ευρώπη. Όμως αναπόφευκτα η σπουδαιότητα της Ασίας 

στην Ευρασιατική Οικονομική Ένωση θα επηρεάσει και το σκέλος των ευρωπαϊκών χωρών και θα οδηγήσει 

στην επέκταση της ολοκλήρωσης και προς αυτή την κατεύθυνση. 

Η θέση της Ρωσίας στην παγκόσμια τάξη δεν επηρεάστηκε βέβαια μόνο από το γεωπολιτικό δόγμα των ΗΠΑ 

και από τις διεθνείς κρίσεις που προέκυψαν από την εφαρμογή αυτού του δόγματος. Η γεωπολιτική της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας επηρεάστηκε με την ίδια τουλάχιστον βαρύτητα από το όραμα της να χαράξει μια νέα 



θέση για την χώρα στο παγκόσμιο στερέωμα στην μετασοβιετική εποχή, αφ’ ης στιγμής το διεθνές σύστημα 

σχέσεων μετατοπίζεται προς μια νέα πολυκεντρική παγκόσμια τάξη. 

Η Ρωσία είναι ένα από τα κέντρα αυτού του νέου πολυπολικού συστήματος και το επηρεάζει με σκοπό να το 

βελτιώσει, να το ενδυναμώσει και να το σταθεροποιήσει. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η Ρωσία έχει 

καθοριστικό και αναντικατάστατο ρόλο σε αυτό το πολυπολικό σύστημα ασφάλειας, τόσο στην Ευρώπη όσο 

και στην Ασία. Σε αυτό το πλαίσιο προσπαθεί να αφυπνίσει χώρες και εταίρους από την Ευρώπη, την Ασία, 

την Αφρική και την Λατινική Αμερική. Η Ρωσία είναι έτοιμη να ενώσει τις προσπάθειες της με όλες τις χώρες 

που θέλουν να συνεργαστούν με σκοπό τις αρχές της ισότητας, του αμοιβαίου συμφέροντος, του αμοιβαίου 

σεβασμού και τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου. Οι BRICS και η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση αποτελούν 

παραδείγματα αυτών των κοινών προσπαθειών. Αυτό που δεν πρόκειται να πράξει η Ρωσία είναι να 

υποκύψει σε οποιεσδήποτε προσπάθειες εκβιασμού οικονομικού ή στρατηγικού χαρακτήρα. 

Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι πεπεισμένη ότι το γεωπολιτικό της δόγμα έχει την δυναμική να ενώσει 

οικονομικά και πολιτισμικά τον γεωγραφικό χώρο από την Λισαβόνα έως το Βλαδιβοστόκ, να ενώσει τον 

χώρο μεταξύ Ατλαντικού και Ειρηνικού, με την Ρωσία να λειτουργεί ως γέφυρα η οποία θα στηρίζεται σε ίση 

και αδιαίρετη πολιτική ασφαλείας και έχοντας ως στρατηγικό ορίζοντα την διάπλαση μιας νέας  

αρχιτεκτονικής δομής για την παγκόσμια εξουσία. 

Γ. ΛΙΝΑΡΔΗΣ 
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