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Τυχαίνει η χώρα μας να διανύει και πάλι μια κομβική φάση στην υπερχιλιόχρονη ιστορία της. 
Είμαστε αναγκασμένοι να αντιμετωπίσουμε τις επιθετικές αντιδράσεις πολλών εξωτερικών 
παραγόντων στις απολύτως δικαιολογημένες ενέργειες για την προστασία των ζωτικών μας 
συμφερόντων στα δυτικά της Ρωσίας. Έχει προκύψει μια ανθρωπογενής κρίση στην ευρωπαϊκή 
ασφάλεια και σε ολόκληρη τη διεθνή τάξη που διαμορφώθηκε στον απόηχο του Β' 
Παγκοσμίου Πολέμου.

Παρόλο που περισσότερες από μία γενιές έχουν ενηλικιωθεί στη χώρα μας σε σχετικά ειρηνικούς 
καιρούς, μια κατάσταση σύγκρουσης είναι μια κάπως φυσιολογική κατάσταση για μια χώρα με τη 
γεωγραφία και τα συμφέροντα της Ρωσίας. Οι εγχώριοι αναλυτές κάνουν διάφορες ιστορικές 
αναλογίες. Ορισμένοι συγκρίνουν την τρέχουσα κατάσταση με την εποχή του Αλεξέι Μιχαήλοβιτς 
του Ησυχότερου, όταν το μοσχοβίτικο κράτος έπαιρνε σταδιακά πίσω τα δυτικά εδάφη της Ρωσίας. 
Άλλοι βλέπουν ομοιότητες με τον Κριμαϊκό Πόλεμο, όταν η Ρωσία αντιμετώπισε «πρωτοφανές 
μίσος από τη Δύση»[1].
Άλλοι πάλι αναφέρονται στην εμπειρία της τιθάσευσης των αυτοκρατορικών φιλοδοξιών της 
Σουηδίας μετά την Πολτάβα, της Γαλλίας μετά το Μποροντίνο, της Γερμανίας μετά το 
Στάλινγκραντ και το Βερολίνο προς όφελος του ιδίου και προς όφελος όλης της ανθρωπότητας [2].
[3] Άλλοι συγκρίνουν την αντιπαράθεση μεταξύ Ρωσίας και Δύσης με τον Ψυχρό Πόλεμο της 
δεκαετίας του 1940-1980. [3] Ορισμένοι πιστεύουν ότι η κλίμακα των σημερινών αλλαγών 
υπερβαίνει την τεκτονική μετατόπιση του 1989-1991, «όταν υπήρξε μια ριζική αλλαγή στην 
ισορροπία δυνάμεων, αλλά οι αρχές της διεθνούς πολιτικής και οι κανόνες συμπεριφοράς δεν έχουν
υποστεί θεμελιώδη αλλαγή»[4].

Παρ' όλο τον συμβατικό τους χαρακτήρα, οι παραλληλισμοί αυτοί έχουν ένα κοινό 
χαρακτηριστικό. Όλοι τους τονίζουν τη σημαίνουσα σημασία των γεγονότων που 
εκτυλίσσονται. Μπορεί να δηλωθεί χωρίς υπερβολή ότι η σημερινή ειδική στρατιωτική επιχείρηση
(ΕιΣτΕπ) έχει καταστεί ορόσημο στην πορεία προς μια νέα τάξη πραγμάτων και μια νέα 
ευθυγράμμιση δυνάμεων στη διεθνή σκηνή. Η κατάσταση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από 
τον τρόπο με τον οποίο θα εξελιχθούν οι εχθροπραξίες, τις αλλαγές στη δομή της παγκόσμιας 
οικονομίας και τις μεταβλητές στην πολιτική διευθέτηση της σύγκρουσης. Κάποια μέρα, θα 
ενωθούν τα κομμάτια αυτού του παζλ. Εν τω μεταξύ, η ίδια η μοίρα έχει τοποθετήσει και πάλι τη 
Ρωσία στη θέση ενός από τους κύριους δημιουργούς της παγκόσμιας ιστορίας.

* * *

Η ιστορική δημιουργικότητα προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, ένα ξεκάθαρο όραμα και την κατανόηση 
της υπάρχουσας πραγματικότητας. Βέβαια, όταν πολλά αλλάζουν και όταν πολλά πράγματα είναι 
ασαφή, υπάρχει ο πειρασμός να βγάλουμε απλά συμπεράσματα όπως «ο κόσμος δεν θα είναι 
ποτέ πια ο ίδιος». Τέτοια συμπεράσματα μπαίνουν εύκολα στο μυαλό, αλλά προσφέρουν 
ελάχιστα σε αυτό. Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι συμβαίνει, είναι καλό να έχουμε κατά νου 
τις μακροχρόνιες παγκόσμιες τάσεις ανάπτυξης που διαμορφώθηκαν πολύ πριν ξεκινήσει η 
ΕιΣτΕπ και θα συνεχίσουν να ρυθμίζουν τις λιθοσφαιρικές πλάκες της ιστορίας και μετά την 
ολοκλήρωση της πορείας της.

Ποιες είναι αυτές οι τάσεις;



Έχει νόημα να ξεκινήσουμε με την πλέον προφητική διαδικασία, δηλαδή τη διαμόρφωση μιας 
πολυπολικής παγκόσμιας τάξης. Αυτή είναι η ουσία των αλλαγών στο διεθνές σύστημα.«Όπως
έχει ξεκαθαρίσει ο πρόεδρος Πούτιν, πρόκειται για "τη μετάβαση από τον φιλελεύθερο 
παγκοσμιοποιητικό εγωκεντρισμό των ΗΠΑ σε έναν πραγματικά πολυπολικό κόσμο που βασίζεται 
στην πραγματική κυριαρχία των εθνών και των πολιτισμών».[5] Επιπλέον, σύμφωνα με τις γενικά 
αποδεκτές θέσεις, η παραπάνω μετάβαση ξεκίνησε λίγο μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 
Ένωσης και της σοσιαλιστικής κοινοπολιτείας σηματοδοτώντας έτσι το τέλος της διπολικής τάξης, 
η οποία στηριζόταν σε μια σοβιετοαμερικανική ισορροπία ισχύος, και την ιστορικά σύντομη 
«μονοπολική στιγμή» των αρχών της δεκαετίας του 1990, όταν ένας κοντόφθαλμος πολιτικός 
επιστήμονας διακήρυξε ξαφνικά «το τέλος της ιστορίας».

Όπως έχει συμβεί πολλές φορές, η πορεία προς μια νέα ισορροπία ισχύος πήρε έναν 
παρατεταμένο και μη γραμμικό χαρακτήρα. Η Ρωσία και άλλα ηγετικά κράτη θα πρέπει να 
διανύσουν αυτό το μονοπάτι, παρόλο που μπορεί να χρειαστούν πολλά ακόμη χρόνια. 
Αντικειμενικά γεγονότα και φαινόμενα που δεν εξαρτώνται από τις επιθυμίες κανενός δείχνουν ότι 
η σταθερότητα του σύγχρονου κόσμου θα διασφαλιστεί μέσω του συντονισμού των 
συμφερόντων αρκετών συστημικά σημαντικών κέντρων οικονομικής ισχύος και πολιτικής 
δύναμης. Ο χρόνος θα δείξει ποιοι και πόσοι θα είναι οι «μέτοχοι» σε αυτό το νέο πολυπολικό 
σύστημα.

Η πολιτισμική προσέγγιση φαίνεται να είναι αναλυτικά παραγωγική και πολιτικά ορθή. Σύμφωνα 
με αυτή τη λογική, οι παράγοντες σε παγκόσμιο επίπεδο θα περιλαμβάνουν πολιτικά 
εδραιωμένες πολιτιστικές κοινότητες με επικεφαλής ένα κράτος ηγέτη, όπως η Ρωσία και η 
ευρασιατική κοινότητα, η Κίνα και η κοινότητα της Ανατολικής Ασίας, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η αγγλοσαξονική σφαίρα, καθώς και ο ινδικός, ο αραβομουσουλμανικός, ο 
ηπειρωτικός ευρωπαϊκός και άλλοι πολιτισμοί.

Όποια και αν είναι η δομή της μελλοντικής παγκόσμιας τάξης πραγμάτων, ο ανταγωνισμός για το 
δικαίωμα θέσπισης των βασικών αρχών της, οι οποίες μπορούν απλά να αναφερθούν ως κανόνες 
συμπεριφοράς, εκτυλίσσεται ήδη από σήμερα. Τα ισχυρά και τεχνολογικά προηγμένα κράτη 
που είναι ικανά να προβάλλουν πνευματικές και ηθικές αξίες εκτός από τη στρατιωτική ισχύ 
θα έχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε αυτόν τον πολυδιάστατο ανταγωνισμό. Σύμφωνα 
με τον Σεργκέι Λαβρόφ, «το ζήτημα αυτό αφορά χώρες με καλά οργανωμένη κεντρική κυβέρνηση, 
οι οποίες είναι υπεύθυνες και ικανές και μπορούν να ανταποκριθούν με τη μέγιστη δυνατή 
αποτελεσματικότητα (όσον αφορά τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ασφάλειας των πολιτών
τους) σε φυσικές και άλλες καταστροφές. Η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Νότια Αφρική, το Ιράν, η 
Αίγυπτος, η Αργεντινή, το Μεξικό... με το οικονομικό κύρος έρχεται και η πολιτική επιρροή. Αυτό 
πρέπει να το υπολογίσουμε».[6].

Η ένωση των BRICS, η οποία διαδραματίζει ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο στη διεθνή σκηνή, 
έχει γίνει η επιτομή της πολυπολικής διπλωματίας. Η ατζέντα των BRICS είναι «κομμένη και 
ραμμένη» για την αντιμετώπιση των διεθνών αναπτυξιακών ζητημάτων που μοιράζονται τα μέλη 
της. Είναι λογικό να εξετάσουμε πιο προσεκτικά το μέλλον της ομάδας MIKTA, η οποία 
περιλαμβάνει περιφερειακές δυνάμεις όπως το Μεξικό, η Ινδονησία, η Νότια Κορέα, η Τουρκία και
η Αυστραλία, αν και ο πραγματικός αντίκτυπος των δραστηριοτήτων της δεν έχει ακόμη 
αξιολογηθεί. Σε κάθε περίπτωση, η G7, όπως ήταν αναμενόμενο, έχει χάσει το κύρος της ως 
παράγοντας λύσεων στα παγκόσμια προβλήματα, και έχει γίνει, στην πραγματικότητα, ένας 
μηχανισμός που χρησιμοποιεί η Ουάσινγκτον για να πειθαρχήσει τους δορυφόρους της σε 
θέματα ευκαιριακού ενδιαφέροντος για τις Ηνωμένες Πολιτείες.



Η κρίση της παγκοσμιοποίησης που έθεσε τέρμα στη νομισματική, χρηματοπιστωτική, τεχνολογική
και πολιτιστική κυριαρχία των ΗΠΑ συνέβαλε καταλυτικά στη διαμόρφωση του πολυκεντρισμού 
από τα μέσα της δεκαετίας του 2000. Κατά τη διάρκεια του χρηματιστηριακού κραχ του 2008-
2009, ο αμερικανικός πυρήνας του παγκόσμιου καπιταλιστικού συστήματος δέχτηκε ένα τόσο 
ισχυρό πλήγμα που ακόμη και σήμερα υποφέρει από το σοκ. Εν τω μεταξύ, η οικονομική 
δραστηριότητα μετατοπίζεται ταχύτατα στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού και η 
Κίνα κατακτά με ορμή τη θέση του παγκόσμιου οικονομικού ηγέτη. Σύμφωνα με την 
Παγκόσμια Τράπεζα, το 2017, το Πεκίνο ξεπέρασε την Ουάσινγκτον όσον αφορά το ΑΕΠ 
(υπολογιζόμενο σε ισοτιμία αγοραστικής δύναμης) και νωρίτερα, το 2010, όσον αφορά τη 
βιομηχανική παραγωγή. 
Η αλήθεια είναι ότι το ΑΕΠ δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη της οικονομικής κατάστασης. Με τις 
τεράστιες εκτάσεις γης και τους φυσικούς πόρους (η Παγκόσμια Τράπεζα τους υπολογίζει σε 75 
τρισεκατομμύρια δολάρια ή και περισσότερα) και τον υπάρχοντα υλικό και τεχνικό πλούτο, η 
Ρωσία δεν υστερεί σε σχέση με καμία οικονομία εκεί έξω (με το ΔΝΤ να κατατάσσει τη χώρα 
μας στην 11η θέση σε όρους ονομαστικού ΑΕΠ). Αξίζει να σημειωθεί ότι, κοιτάζοντας στον 
κόσμο του μέλλοντος, ορισμένοι Ρώσοι εμπειρογνώμονες προβλέπουν «τη διάσπαση του 
παγκόσμιου οικονομικού συστήματος σε διάφορες μεγάλες μακροπεριφέρειες»[7], ενώ άλλοι 
μιλούν για την ανάδυση δύο ή περισσότερων τεχνικών και οικονομικών μπλοκ, «μεγάλων 
τμημάτων της αγοράς», που περιλαμβάνουν «μια νομισματική ζώνη, ένα σύνολο πόρων, μια 
φιλοσοφία ανάπτυξης και ένα σύνολο βασικών τεχνολογιών που θα ανταγωνίζονται μεταξύ τους». 
[8]

Όλοι θα ωφεληθούν από την πολυπολικότητα και την αποπαγκοσμιοποίηση, υπό την 
προϋπόθεση ότι κανείς δεν θα παρεμβαίνει στη φυσική πορεία αυτών των αντικειμενικών 
διαδικασιών. Η συμπεριφορά των κυρίαρχων κύκλων της Βόρειας Αμερικής και της Δυτικής 
Ευρώπης είναι καθοριστικής σημασίας από αυτή την άποψη. Αν δεν αντιμετωπίσουν τον 
κατανοητό πόνο της απώλειας της εξουσίας πάνω στον κόσμο και δεν συνεχίσουν να 
«αρπάζουν το Κολτ» κάθε φορά που η κατάσταση απαιτεί υπομονετικές διπλωματικές 
προσπάθειες, η ανησυχητική τάση αύξησης της σημασίας του παράγοντα της ισχύος στις 
διεθνείς υποθέσεις θα συνεχιστεί και θα ενταθεί. Η δυτική αλαζονεία τροφοδοτείται από 
δεκαετίες (αν όχι αιώνες) ατιμωρησίας και ανεκτικότητας. Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγήσει 
κανείς την απερισκεψία των προέδρων των ΗΠΑ που συνηθίζουν να κηρύσσουν χώρες που 
βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τις Ηνωμένες Πολιτείες απειλή για την εθνική 
τους ασφάλεια; Ολόκληρες περιοχές έχουν αποσταθεροποιηθεί στον απόηχο στρατιωτικών 
επεμβάσεων, όπως στη Γιουγκοσλαβία, το Ιράκ, τη Λιβύη και το Αφγανιστάν.

Στο πλαίσιο της πραγματικής πολυπολικότητας, το ίδιο το ζήτημα του στρατιωτικού ελέγχου 
απομακρυσμένων εδαφών, πόσο μάλλον οι στρατιωτικές επεμβάσεις προς το συμφέρον του 
περιορισμού άλλων κέντρων ισχύος, προκαλεί έντονη αντίδραση και αντίθεση. Οι κίνδυνοι 
απρόβλεπτων συνεπειών των στρατιωτικών ενεργειών πολλαπλασιάζονται από το γεγονός ότι η 
ίδια η φύση της πολιτικής ισχύος αλλάζει και η γραμμή που διαχωρίζει τα στρατιωτικά από τα μη 
στρατιωτικά μέσα άσκησης πολιτικής είναι ασαφής. Η διατάραξη της ισορροπίας σε παγκόσμιο 
επίπεδο διπλασιάζει την προθυμία των περιφερειακών παραγόντων να επιδιώξουν τα συμφέροντά 
τους με κάθε διαθέσιμο μέσο, ενίοτε καιροσκοπικά. 
Με πρωτοβουλία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι μηχανισμοί ελέγχου των εξοπλισμών και 
διατήρησης της στρατηγικής σταθερότητας που δημιουργήθηκαν από γενιές 
διαπραγματευτών διαλύονται. Σε δογματικό επίπεδο, οι Αμερικανοί έχουν μειώσει το κατώφλι
για τη χρήση πυρηνικών όπλων. Αυτές και άλλες ανησυχητικές εκτιμήσεις επαναφέρουν για 
άλλη μια φορά στο μυαλό των στρατιωτικών σχεδιαστών τα πιο επικίνδυνα σενάρια μιας 
σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων που είναι φορτωμένη με καταστροφικές συνέπειες.



Μια ακόμη επιστημονική και τεχνολογική επανάσταση οδηγεί σε βαθιές και δύσκολα προβλέψιμες 
μεταμορφώσεις στην κοινωνικοοικονομική και πολιτική εικόνα του κόσμου. Η εκκολαπτόμενη 
τεχνολογική τάξη βασίζεται σε προηγμένες ΤΠΕ και ενεργειακές, βιοϊατρικές και νανοτεχνολογίες, 
καθώς και σε στοιχεία τεχνητής νοημοσύνης. Η διασφάλιση της τεχνολογικής κυριαρχίας 
αποτελεί στρατηγικό καθήκον για κάθε υπεύθυνο κράτος που διεκδικεί ανεξάρτητο ρόλο σε 
αυτή την άκρως ανταγωνιστική εποχή. Η θέσπιση ηθικών κανόνων για τη χρήση της καινοτόμου 
τεχνολογίας, η ανάπτυξη κανόνων υπεύθυνης συμπεριφοράς των κρατών, η προσαρμογή των 
φορέων διαχείρισης στον τομέα της ασφάλειας των πληροφοριών, της υγειονομικής περίθαλψης, 
του περιβάλλοντος και του κλίματος καθίστανται μείζονα θέματα πολυετούς ισχύος στη 
διπλωματική ατζέντα.

Η μετατόπιση των εξωτερικών ισορροπιών και η αυξημένη επιρρέπεια σε συγκρούσεις στο διεθνές 
περιβάλλον ενθαρρύνουν τις χώρες να αναζητήσουν εσωτερικά αποθέματα και να στραφούν στα 
θεμέλια της ιστορίας και του πολιτισμού τους. Το γεγονός ότι η δυτική παγκοσμιοποιητική τάξη 
προωθεί τη νεοφιλελεύθερη αξιακή ατζέντα (ανθρώπινα δικαιώματα, πολιτική των φύλων, 
νομιμοποιήσεων, ταυτοτήτων, βιοηθική, διανθρωπισμός κ.λπ.) λειτουργεί επίσης προς αυτή 
την κατεύθυνση ως απόδειξη μέσω της αντίφασης. Η σημασία του πολιτιστικού και 
πολιτισμικού παράγοντα αυξάνεται σταθερά ως φυσική ανθρώπινη απάντηση σε αυτές τις 
παρακμιακές εκδηλώσεις. Παρεμπιπτόντως, η ουκρανική κρίση συμπυκνώνει πλήρως τη νέα 
πραγματικότητα: με λίγες εξαιρέσεις, οι εκπρόσωποι όλων των πολιτισμικών κοινοτήτων της 
Ανατολής και του Νότου, συμπεριλαμβανομένου του αραβομουσουλμανικού κόσμου, των 
πολιτισμών της Αφρικής και της Λατινικής Αμερικής και της κοινότητας ASEAN, βλέπουν την 
εκστρατεία αντιρωσικών κυρώσεων που διεξάγεται από τη δυτική μειονότητα ως υποτροπή 
της νεοαποικιακής σκέψης.

* * *

Η κατανόηση των παγκόσμιων τάσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και η χώρα μας, συμβάλλει 
στον καθορισμό των κατευθύνσεων της εξωτερικής πολιτικής. Είναι σημαντικό να 
συνειδητοποιήσουμε ότι η διπλωματία ενός κράτους όπως η Ρωσία είναι βέβαιο ότι θα έχει 
συνέχεια. Η εξωτερική μας πολιτική, όπως ένα ισχυρό υπερωκεάνιο που ακολουθεί σταθερά 
την πορεία του, δεν χαρακτηρίζεται από απότομες στροφές.

 Η Ρωσική Ομοσπονδία ανέπτυξε το εννοιολογικό θεμέλιο της εξωτερικής της πολιτικής σταδιακά 
και η διαδικασία σκέψης δεν σταμάτησε ποτέ. Τα στρατηγικά έγγραφα του 1993, του 2000, του 
2008, του 2013 και του 2016, τα οποία εγκρίθηκαν από την εθνική ηγεσία, αποτέλεσαν 
ορόσημα σε αυτή τη μακρά πορεία.

Σε αντίθεση με μια συνήθη παρανόηση, πολλές ιδεολογικές αντιλήψεις της εσωτερικής 
διπλωματικής σχολής δεν εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια ή μήνες. Ενστικτωδώς, υπήρχε 
πάντα μια σωστή κατανόηση των εθνικών συμφερόντων, ακόμη και στην αφελή και 
ρομαντική δεκαετία του 1990, με την απερίσκεπτη αποκήρυξη της σοβιετικής κληρονομιάς σε
όλες τις μορφές, συμπεριλαμβανομένης της μοναδικής εμπειρίας χειρισμού των διακρατικών 
αντιπαραθέσεων και της διατήρησης της πρακτικής συνεργασίας με τον αναπτυσσόμενο 
κόσμο.

Αρκεί να πούμε ότι οι Κύριες Προβλέψεις της Αντίληψης της Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας του 1993 αναφέρουν ότι στη μεταδιπολική εποχή οι σχέσεις θα πρέπει να βασίζονται 
στις αρχές του πολυκεντρισμού. Το έγγραφο αναφέρει επίσης την ιδιαίτερη σημασία της 
προάσπισης των ρωσικών συμφερόντων στο πλησιέστερο γεωπολιτικό περιβάλλον - 
«αποτρέποντας τις διαδικασίες αποσύνθεσης στο έδαφος της πρώην ΕΣΣΔ». Εκτός από το 



φιλόδοξο έργο της αναβάθμισης της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε επίπεδο στρατηγικής 
εταιρικής σχέσης, η Ρωσία έθεσε ως στόχο την αντιμετώπιση των προσπαθειών των ΗΠΑ να 
γίνουν η μόνη υπερδύναμη. Ο στόχος αυτός έχει μια ιδεολογική πτυχή - την άρνηση αποδοχής 
ενός αυταρχικού, ηγεμονικού συστήματος διεθνών σχέσεων, που μόνο ισχυροποιήθηκε στα 
χρόνια που ακολούθησαν.

Η τάση προς την οικονομική και εξουσιαστική κυριαρχία των ΗΠΑ περιγράφηκε ως απαράδεκτη 
εξέλιξη στη βασική αντίληψη της εξωτερικής πολιτικής που ενέκρινε ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν
το 2000. Ως εκ τούτου, η ρωσική διπλωματία επικεντρώθηκε στον εκδημοκρατισμό των 
διεθνών σχέσεων και στη δημιουργία ενός μοντέλου με επίκεντρο τα Ηνωμένα Έθνη που θα 
βασίζεται στη συλλογικότητα και στην υπεροχή του διεθνούς δικαίου. Η συνεργασία Ρωσίας-
Κίνας χαρακτηρίστηκε με οξυδέρκεια, ως πυλώνας της παγκόσμιας σταθερότητας. Αυτό 
έθεσε τις βάσεις για τις μελλοντικές σχέσεις Ρωσίας-Κίνας της συνολικής εταιρικής σχέσης 
και της στρατηγικής συνεργασίας.

Η επικαιροποιημένη έκδοση της βασικής αντίληψης, που εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο Ντμίτρι 
Μεντβέντεφ το 2008, χαρακτήρισε τη Ρωσία για πρώτη φορά «μεγάλη ευρασιατική δύναμη». 
Τόνισε τη σημασία των ιδεολογικών, φιλοσοφικών και πολιτισμικών πτυχών του διεθνούς 
ανταγωνισμού. Η Αντίληψη διαπίστωνε μια μακροπρόθεσμη τάση που είχε γίνει πλήρως εμφανής 
τα τελευταία χρόνια - χάνοντας τις θέσεις του παγκόσμιου ηγέτη και του κύριου ωφελημένου από 
την παγκοσμιοποίηση, η Δύση υιοθέτησε μια πορεία προς την κατεύθυνση της «ανάσχεσης» της
Ρωσίας. Η χώρα μας δεν επεδίωκε τη σύγκρουση - το έγγραφο ανέφερε ότι η ισότιμη 
συνεργασία στο τρίγωνο Ρωσία-ΕΕ-ΗΠΑ θα προωθούσε τη σταθερότητα στην 
ευρωατλαντική περιοχή.

Η αντίληψη του 2013 που υιοθετήθηκε πέντε χρόνια αργότερα περιέγραφε λεπτομερέστερα το 
καθήκον της προώθησης της ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας και της μετάβασής της σε 
καινοτόμες τροχιές. Υπογράμμιζε την ανάγκη ευρείας χρήσης μέσων για τη δημιουργία θετικής 
εικόνας της Ρωσίας και της εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της στην παγκόσμια κοινή γνώμη.

Η τρέχουσα επικαιροποίηση της «αντίληψης», η οποία εγκρίθηκε από τον Πρόεδρο Βλαντίμιρ 
Πούτιν το 2016, υιοθετεί τις δοκιμασμένες αρχές της εξωτερικής πολιτικής - ανεξαρτησία, 
πολυδιάστατη προσέγγιση, ρεαλισμός, διαφάνεια και προσπάθεια επίλυσης όλων των 
προβλημάτων με πολιτικές και διπλωματικές μεθόδους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Το 
έγγραφο συντάχθηκε ως απάντηση στις σοβαρές αλλαγές που σημειώθηκαν στις διεθνείς 
σχέσεις στο πλαίσιο της ουκρανικής κρίσης του 2014-2015 και των πολιτικών αναταραχών 
στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. Επισημαίνεται ότι η μετάβαση σε μια πολυπολική 
διεθνή τάξη δεν είναι απαλλαγμένη από συγκρούσεις και συνοδεύεται από την όξυνση των 
παγκόσμιων και περιφερειακών διαφορών, τον διακρατικό ανταγωνισμό και τον αυξανόμενο 
ρόλο του παράγοντα της ισχύος στην παγκόσμια πολιτική. 
Στα πλαίσια της επικαιροποιημένης αντίληψης που υιοθετήθηκε τότε, αναπτύχθηκε περαιτέρω η 
ιδέα ότι η επιδίωξη της Δύσης να διατηρήσει τις θέσεις της αντανακλάται στην προσπάθειά 
της να περιορίσει τα εναλλακτικά κέντρα εξουσίας, εν μέρει, μέσω της πολύπλευρης πίεσης 
που ασκούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ στη χώρα μας. Παρ' όλα αυτά, στα σχετικά κείμενα που
περιέγραφαν τις βασικές κατευθύνσεις της εξωτερικής πολιτικής μας, επαναβεβαιώθηκε η 
επιθυμία της Ρωσίας να δημιουργήσει έναν κοινό χώρο ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας 
στην ευρωατλαντική περιοχή και να οικοδομήσει ρεαλιστικές αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με 
τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενόψει της ιδιαίτερης ευθύνης των δύο κρατών αναφορικά με την 
παγκόσμια στρατηγική σταθερότητα και τη διεθνή ασφάλεια. Η σημαντικότερη καινοτομία 
ήταν η επαναπροσδιορισμός των προτεραιοτήτων στην Ευρασία, λαμβάνοντας υπόψη τη 
συγκρότηση της ευρασιατικής οικονομικής Ένωσης (ΕΑΟΕ) και με στόχο τη δημιουργία μιας 



ανοικτής οικονομικής εταιρικής σχέσης, που στη βάση της θα περιλαμβάνει τον Οργανισμό 
Συνεργασίας της Σαγκάης  (ΟΣΣ) και τις χώρες της ASEAN. παράλληλα επισημαίνονταν θετικά η 
συμμετοχή της Ρωσίας σε πολυμερή σχήματα όπως η G20, οι BRICS και η RIC (Ρωσία-Ινδία-
Κίνα).

Αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό τα κύρια στοιχεία της ιδεολογικής μας προοπτικής. Πρόκειται 
για ένα εικονικό σημείο εκκίνησης για περαιτέρω διεργασίες σχετικά με τον καθορισμό του 
εννοιολογικού πλαισίου της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής στις νέες συνθήκες.

* * *
Η πολυδιάστατη διαδικασία επεξεργασίας της νέας έκδοσης της Αντίληψης της  Εξωτερικής 
Πολιτικής με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων κυβερνητικών φορέων και της κοινότητας 
των εμπειρογνωμόνων ξεκίνησε στις αρχές του 2021. Οι βασικές αρχές του εγγράφου 
εξετάστηκαν σε πρόσφατη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο 
Ιανουάριο. Σήμερα επικαιροποιούνται με γνώμονα τις διεθνείς εξελίξεις. Θα ήθελα να 
επικεντρωθώ σε ορισμένες βασικές πτυχές της ανάλυσής μας.

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια και την έκβαση της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης, είναι ήδη 
δυνατό να πούμε ότι η 30ετής εποχή της γενικά εποικοδομητικής, αν και όχι χωρίς 
προβλήματα, συνεργασίας με τη Δύση έχει φτάσει αμετάκλητα στο τέλος της. Η τρέχουσα 
κατάσταση παρέχει μια μοναδική ευκαιρία να απορρίψουμε τις εναπομείνασες ψευδαισθήσεις και 
να οδηγήσουμε τη Ρωσία πέρα από το παράδειγμα της «φιλικής εξαγοράς», κάτι που οι 
δυτικοί συνάδελφοί μας προσπάθησαν να αναπαράγουν πολλές φορές από το 1992 και 
μετέπειτα. Προφανώς, δεν θα υπάρξει επιστροφή στην κατάσταση πριν από τις 24 
Φεβρουαρίου στις σχέσεις μας με τις Βορειοαμερικανικές και Ευρωπαϊκές χώρες.

Παρεμπιπτόντως, δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο στην αντιπάθεια της Δύσης για τη Ρωσία. 
Κατά τη διάρκεια του Κριμαϊκού πολέμου (1854-1856) ο Βρετανός ποιητής, λόρδος Άλφρεντ 
Τένυσον, δήλωσε ανοιχτά ότι μισούσε τους Ρώσους και τη Ρωσία. Ο Γερμανός Κάιζερ Γουλιέλμος 
(1888-1918) έγραψε στα απομνημονεύματά του: «Δεν μπορώ να αντισταθώ. Ξέρω ότι αυτό δεν 
είναι σύμφωνο με τον χριστιανικό τρόπο, αλλά μισώ τους Σλάβους».[9] Η ρωσοφοβία δεν είναι 
κάτι περιθωριακό. Ο ιός αυτός είναι βαθιά ριζωμένος στη συνείδηση της πνευματικής και 
πολιτικής ελίτ.

Ορισμένοι εγχώριοι αναλυτές υποστηρίζουν ότι η τρέχουσα διαμάχη για την Ουκρανία βάζει τέλος 
σε ολόκληρη την ιστορική εποχή της προσέγγισης της Ρωσίας με την Ευρώπη που ξεκίνησε από 
την εποχή του Μεγάλου Πέτρου- σήμερα «αφήνουμε πίσω μας τη σελίδα του Πέτρου στην ιστορία 
μας»[10] Είναι δυνατόν να συμφωνήσει κανείς με αυτό, αλλά μόνο σε έναν ορισμένο βαθμό. 
Δεν θα μπορούσα να μιλήσω με σιγουριά για απομόνωση της Μόσχας από τη Δύση πριν από τον 
Μέγα Πέτρο. Υπάρχουν πολλά επιχειρήματα που ενισχύουν μια αντίθετη άποψη - από το εξωτερικό
εμπόριο και την πολιτιστική συνεργασία του Βελίκι Νόβγκοροντ με τις πόλεις της Χανσεατικής 
Ένωσης και τον εγκεκριμένο από το Βατικανό γάμο του Ιβάν Γ' με τη Σοφία Παλαιολόγου μέχρι 
την επιθετική πολιτική του Ιβάν Δ' στη Δύση. Λογικότερο είναι να μιλάμε για την εισαγωγή από 
τον Μέγα Πέτρο του Δυτικισμού στη νοοτροπία των κυρίαρχων στρωμάτων στη Ρωσία και τη
δημιουργία συνθηκών ιδεολογικού διαχωρισμού από τις λαϊκές μάζες.
Οι πολιτικοί επιστήμονες παρατηρούν ότι «από την εποχή του Μεγάλου Πέτρου, η ρωσική ελίτ 
κοιτούσε προς τη Δύση, υιοθετούσε τη δυτική μόδα και συμπεριφορά, εισήγαγε δυτικούς θεσμούς, 
δανειζόταν δυτικές φιλοσοφίες και προσπαθούσε να γίνει μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη- στη 
σοβιετική εποχή ήθελε να γίνει παγκόσμια υπερδύναμη και αργότερα βασική συνιστώσα της 
Μεγάλης Ευρώπης από τη Λισαβόνα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Αυτή είναι μια διαδρομή που είναι 



δύσκολο να αλλάξει».[11] Το παράλογο πρόσημο της εξομοίωσης μεταξύ δυτικού και 
«προοδευτικού» και δυτικού και «ελκυστικού», έχουν προκαθορίσει τις κατευθύνσεις 
ανάπτυξης τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας σε διάφορα 
στάδια της ιστορίας μας σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό. Σήμερα, αυτή η προσέγγιση δεν 
ισχύει πλέον. Εμείς έχουμε πλέον αλλάξει, αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος έχει επίσης αλλάξει.

Η Ρωσία έχει εισέλθει σε μια οξεία φάση αντιπαράθεσης με μια επιθετική συμμαχία μη 
φιλικών κρατών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Στόχος του εχθρού είναι να επιφέρει στρατηγική 
ήττα στη χώρα μας, απομακρύνοντάς την ως γεωπολιτικό αντίπαλο. Είναι απαραίτητο να 
κατανοήσουμε ότι η ρωσοφοβική, συλλογική Δύση παραμένει ένας επικίνδυνος, 
υποκινούμενος και ακόμη ισχυρός αντίπαλος παρά τη σταδιακή και ανεπανόρθωτη 
αποδυνάμωση της συνολικής της ισχύος. Διαθέτει προηγμένο στρατιωτικό-τεχνολογικό 
δυναμικό και ελέγχει σημαντικό μέρος των παγκόσμιων αγορών, των οικονομικών πόρων, των
αλυσίδων εφοδιασμού και των ροών πληροφοριών.

Αυτή η στροφή έχει γίνει μια δυσάρεστη έκπληξη για κάποιους από εμάς, η οποία είναι κατανοητή.
Οι στρατηγικές της σύγκλισης, της ολοκλήρωσης, του διαλόγου και των κοινών χώρων κατείχαν 
για πολλά χρόνια, εξέχουσα θέση στο σχεδιασμό. Ωστόσο, την ώρα Χ αποδείχτηκε ότι ένα 
εχθρικό μπλοκ του ΝΑΤΟ κινείται σε εδάφη που γειτνιάζουν με ζωτικές περιοχές της 
κεντρικής Ρωσίας (στη περιοχή της Βαλτικής και στην Ουκρανία) και ότι η Ευρωπαϊκή 
Ένωση εξαπλώνει τη νεοαποικιοκρατική της επιρροή σε όλη την Ανατολική Ευρώπη, τον 
Νότιο Καύκασο και την Κεντρική Ασία, αγνοώντας τις περιφερειακές ενώσεις (την ΕΟΕΕ και
την ΚΑΚ). Αυτή η πραγματικότητα είναι σαφώς το αποτέλεσμα της μακροχρόνιας αλαζονικής
παράβλεψης των ειλικρινών προσπαθειών της Ρωσίας να έρθει σε συμφωνία με τη Δύση, με 
βάση τους κανόνες της συνύπαρξης. Δεν μπορούμε να συμφιλιωθούμε πλέον με αυτή την 
πολιτική.

Η εποικοδομητική συνεργασία με όλους τους γείτονες, συμπεριλαμβανομένης της ευρωατλαντικής 
περιοχής, ανταποκρίνεται σίγουρα στα συμφέροντα της Ρωσίας. Είναι απαραίτητο να επιδιωχθεί
αυτός ο στόχος, αλλά όχι εις βάρος μονομερών παραχωρήσεων, για να μην αναφέρουμε την 
παραχώρηση σε εκείνους που δηλώνουν ανοιχτά ότι η Ρωσία είναι η κύρια απειλή, όπως 
εκφράζεται στη στρατηγική αντίληψη του ΝΑΤΟ που υιοθετήθηκε στη σύνοδο κορυφής στη 
Μαδρίτη στα τέλη Ιουνίου 2022. Υπό αυτές τις συνθήκες, η συνεργασία με μη φιλικά κράτη είναι 
δυνατή μόνο ως μεμονωμένη συναλλαγή κατά περίπτωση - και μπορεί να συναφθεί μόνο στο 
βαθμό που ωφελεί τη Ρωσία και όταν δεν υπάρχει άλλη αποδεκτή εναλλακτική λύση.

Το επιχείρημα ότι μια ρήξη με την Ευρώπη ωφελεί τους Αγγλοσάξονες είναι μόνο εν μέρει αληθές,
δηλαδή στο βαθμό που οι ατλαντιστές πολιτικοί εξακολουθούν να εξουσιάζουν τα βασικά 
ευρωπαϊκά κράτη. Οι εσωτερικοί μετασχηματισμοί των ευρωπαϊκών κοινωνιών και 
κοινωνικοοικονομικών συστημάτων δεν θα διατηρήσουν απαραίτητα την υπάρχουσα πολιτική 
ευθυγράμμιση. Η επιδίωξη της Ευρώπης για στρατηγική αυτονομία παραμένει ισχυρή και τα 
εθνικά προσανατολισμένα κόμματα και κινήματα απολαμβάνουν αυξανόμενης δημοτικότητας.
Μια πρακτική πρόκληση για τη Ρωσία είναι να προσφέρει στην Ευρώπη μια φόρμουλα για τη 
μελλοντική συνεργασία, η οποία αφενός θα υποστηρίζει τις αυτονομιστικές φιλοδοξίες των 
Ευρωπαίων και αφετέρου θα εγγυάται ότι η ασφάλεια της χώρας μας σε οποιονδήποτε τομέα 
(στρατιωτικό, οικονομικό, τεχνολογικό, πολιτιστικό, ανθρωπιστικό κ.λπ.) δεν θα απειλείται από την
Ευρώπη.

Οι αυξανόμενες διαφορές μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είχαν, όπως ήταν αναμενόμενο, αρνητικό 
αντίκτυπο στην πολυμερή διπλωματία. Αποδείχτηκε ότι χωρίς τη βούληση για έναν ειλικρινή 



διάλογο οι οργανισμοί και οι λέσχες συζητήσεων που ιδρύθηκαν σε καλύτερες εποχές 
μετατρέπονται γρήγορα από πλατφόρμες διαπραγμάτευσης σε αρένες πολέμου προπαγάνδας.

Στην πραγματικότητα, η τάση αυτή έχει αποκτήσει δυναμική εδώ και χρόνια. Για παράδειγμα, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μπλοκάρει τη λειτουργία του Οργάνου Επίλυσης Διαφορών του ΠΟΕ 
και οι υπουργοί Εξωτερικών του ΟΑΣΕ προσπαθούν εδώ και χρόνια να συντονίσουν μια κοινή 
πολιτική δήλωση. Μετά την έναρξη της Ειδικής Στρατιωτικής Επιχείρησης, οι δυτικές χώρες 
έβαλαν στόχο να εξοβελίσουν τη Ρωσία από παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς, 
όπως το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Τουρισμού και το Συμβούλιο των Κρατών της Βαλτικής Θάλασσας. Η κατάσταση στον διεθνή
αθλητισμό έχει παραμορφώσει το πανανθρώπινο πνεύμα του Ολυμπιακού κινήματος και είναι 
απολύτως απαράδεκτη.

Η έννοια της «τάξης που βασίζεται σε κανόνες», με τις διάφορες εταιρικές σχέσεις, τους 
συνασπισμούς και τις «εκκλήσεις» που επικαλύπτουν τις λειτουργίες των εξειδικευμένων οργάνων 
του ΟΗΕ, αποσκοπεί στην υπονόμευση του κεντρικού συντονιστικού ρόλου του παγκόσμιου 
οργανισμού. Η Δύση έχει στην πραγματικότητα ιδιωτικοποιήσει τα εκτελεστικά όργανα του 
ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γραμματείας και των γραφείων των ειδικών απεσταλμένων 
του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ και των αντιπροσώπων που είναι υπεύθυνοι για 
μεμονωμένες χώρες και έργα, εξασφαλίζοντας την εκλογή του «δοκιμασμένου» προσωπικού σε
αυτά, καθώς και σε όργανα εκτός ΟΗΕ, όπως η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού για την 
Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW).

Το χειρότερο είναι ότι ο ιός έχει φτάσει στα ιερά και όσια του ΟΗΕ: το Συμβούλιο Ασφαλείας. 
Προσπαθούν να απαξιώσουν την ουσία του δικαιώματος βέτο, το οποίο οι ιδρυτές του έδωσαν στα 
μόνιμα μέλη του Συμβουλίου για να αποτρέψουν την προσβολή των συμφερόντων οποιασδήποτε 
από τις μεγάλες δυνάμεις και, ως εκ τούτου, να προστατεύσουν τον κόσμο από μια ανοιχτή 
αντιπαράθεση μεταξύ τους, η οποία θα ήταν επιβαρυμένη με καταστροφικές συνέπειες στην 
πυρηνική εποχή. Ένα σύμπτωμα της ασθένειας είναι η άρνηση των τριών δυτικών δυνάμεων 
να συνεργαστούν με τη Ρωσία και την Κίνα για την ιδέα μιας συνόδου κορυφής των πέντε 
μόνιμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, την οποία πρότεινε ο πρόεδρος 
Βλαντίμιρ Πούτιν τον Ιανουάριο του 2020. Στόχος μιας τέτοιας συνάντησης είναι η εξεύρεση 
σημείων επαφής για τα πιο εκρηκτικά τρέχοντα προβλήματα και η επαναβεβαίωση της ισχύος των 
θεμελιωδών αρχών των διεθνών σχέσεων, πρωτίστως της βασικής Βεστφαλιανής αρχής της 
κυρίαρχης ισότητας των κρατών.

Δεν υπάρχουν απλές συνταγές για τη βελτίωση της κατάστασης. Θα χρειαστούν πολύ περισσότερες
συνειδητές προσπάθειες και φαντασία όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του ΟΗΕ. Το Συμβούλιο 
Ασφαλείας πρέπει να γίνει πιο δημοκρατικό, κυρίως μέσω της ευρύτερης εκπροσώπησης των 
χωρών της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής. Ήρθε πλέον η ώρα να 
αναρωτηθείτε αν η ατζέντα του ΟΗΕ ανταποκρίνεται στα συμφέροντα της πλειοψηφίας των 
κρατών μελών. Πολλά από αυτά επικεντρώνονται στην πρόσβαση σε φτηνή ενέργεια (ΟΧΙ στην 
πράσινη τεχνολογία), στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη (ΟΧΙ στα ανθρώπινα δικαιώματα στην 
υπερφιλελεύθερη παρουσίασή τους) και στην ασφάλεια και την κυρίαρχη ισότητα (ΟΧΙ στη βίαιη 
εισαγωγή της δυτικής εκλογικής δημοκρατίας). Και τέλος, το έργο της ολοκλήρωσης της 
διαδικασίας αποαποικιοποίησης και του τερματισμού των νεοαποικιακών πρακτικών των 
πολυεθνικών εταιρειών για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων των αναπτυσσόμενων 
χωρών έχει έρθει και πάλι στο προσκήνιο.

Ανεξάρτητα από το τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον ΟΗΕ, τον ΠΟΕ, το ΔΝΤ, την Παγκόσμια 
Τράπεζα, την G20 και άλλους παγκόσμιους θεσμούς στους οποίους η Ρωσία έχει διαδραματίσει 



εποικοδομητικό ρόλο, η διχαστική πολιτική της Δύσης καθιστά επιτακτική την ανάγκη να 
δημιουργηθεί τα επόμενα χρόνια μια νέα υποδομή για τις διεθνείς σχέσεις σε τομείς όπως η 
πολιτική, η οικονομία, το εμπόριο, το νόμισμα και τα χρηματοοικονομικά, καθώς και ο 
πολιτισμός, η εκπαίδευση και η διεθνής ασφάλεια. Αυτή η νέα υποδομή, όπως ορθά σημειώνουν
οι Ρώσοι εμπειρογνώμονες, θα πρέπει πρωτίστως να συμφωνεί με το πραγματικό περιεχόμενο των 
διεθνών υποθέσεων[12]. εκτός από τη συμμετοχικότητα και την αρχή της εθελοντικής συμμετοχής, 
ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό της υποδομής θα πρέπει να είναι η ανοσία στις εξωτερικές 
επιταγές και τις ιδιοτροπίες των δυτικών συναδέλφων μας. Μετά τις κατάφωρα δόλιες 
αποφάσεις και ενέργειές τους σε σχέση με τη Ρωσία, τους πολίτες της και τα περιουσιακά της 
στοιχεία, απλά δεν μπορούμε να έχουμε την πολυτέλεια να μην εξετάζουμε εναλλακτικές 
επιλογές. 

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα από τη στιγμή που πολλοί φίλοι μας που έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους 
στην καλή θέληση και την ειλικρίνεια της Δύσης το σκέφτονται επίσης. Ουσιαστικά, η 
δημιουργία ενός ανεξάρτητου σχήματος για την παγκόσμια διαχείριση ξεκίνησε πριν από 
αρκετό καιρό και ένα παράδειγμα αυτού είναι η επιτυχής εξέλιξη των BRICS. Ωστόσο, τώρα, 
χωρίς αμφιβολία, η διαδικασία αυτή θα αποκτήσει δυναμική, μεταξύ άλλων μέσω μιας 
ευρύτερης συμμετοχής στον ΟΣΣ, της αυξανόμενης αποτελεσματικότητας του Κινήματος των 
Αδεσμεύτων και της δημιουργίας της Ομάδας Φίλων για την Υπεράσπιση του Χάρτη των 
Ηνωμένων Εθνών και άλλων μορφών.

Η στήριξη στα εθνικά συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο συνεπάγεται την ευρεία εισαγωγή ιδεών 
των οποίων η βιωσιμότητα έχει δοκιμαστεί στο χρόνο, όπως η ιδέα ενός πολυπολικού κόσμου 
που βασίζεται στη συνεργασία με βάση το τρίγωνο «Ρωσία-Κίνα-Ινδία», η οποία προτάθηκε 
από τον Γιεβγκένι Πριμακόφ στη δεκαετία του 1990. Είναι σκόπιμο να υπενθυμίσουμε εδώ ότι
πολύ πριν επιδεινωθούν οι σχέσεις με τη Δύση, ο Γιεβγκένι Πριμακόφ είχε ταχθεί υπέρ του να 
δοθεί πολύ μεγαλύτερη προσοχή στην ανατολική και τη νότια διάσταση της ρωσικής 
διπλωματίας. Η Ρωσία καταβάλλει πολλές προσπάθειες για να κάνει πραγματικότητα αυτή 
την κατευθυντήρια γραμμή αρχών, ενώ η τρέχουσα ψυχρότητα στις σχέσεις με τη Δύση έχει 
απελευθερώσει αντικειμενικά πρόσθετους πόρους για την εφαρμογή της.

Νέα επιχειρήματα αναδύονται υπέρ της ανάδειξης της πρωτοβουλίας του προέδρου Βλαντίμιρ 
Πούτιν για τη δημιουργία της Ευρύτερης Ευρασιατικής Εταιρικής Σχέσης σε εμβληματικό σχέδιο 
εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας. Βλέπουμε την Ευρύτερη Ευρασιατική Εταιρική Σχέση ως 
ένα σχήμα-πλαίσιο ανοιχτό σε όλες τις χώρες και τις ενώσεις της ηπείρου για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων της οικονομικής ολοκλήρωσης και της ασφάλειας. Η 
προστιθέμενη αξία του έργου έγκειται στην ισορροπημένη συνέργεια των έργων ολοκλήρωσης, των
εθνικών στρατηγικών ανάπτυξης, των βιομηχανικών αλυσίδων και των αλυσίδων εφοδιασμού, 
καθώς και των διαδρόμων μεταφορών και ενέργειας. Μια πορεία προς την οικοδόμηση ενός νέου 
μοντέλου σχέσεων για τη Ρωσία και τους Ευρωπαίους γείτονές της στην επόμενη ιστορική φάση θα
μπορούσε να βασιστεί ακριβώς στο παράδειγμα της Ευρύτερης Ευρασίας, με έμφαση στα 
φυσικά, είτε γεωγραφικά είτε άλλα, ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μιας τέτοιας εταιρικής 
σχέσης.

Ένας άλλος λόγος για τον οποίο η υγιής, από πολλές απόψεις, αποκοπή από τη Δύση δημιουργεί 
συνθήκες για ευρύτερη συνεργασία με την παγκόσμια Ανατολή και τον Νότο είναι ότι σήμερα 
έχουμε εκεί περισσότερους ομοϊδεάτες και καλούς φίλους από οπουδήποτε αλλού, γεγονός που 
αποδείχθηκε από τη στοχαστική και ισορροπημένη αντίδρασή τους στις ενέργειες της Ρωσίας 
για την υπεράσπιση του λαού του Ντονμπάς και τη ρητή άρνηση τους να ενταχθούν στον 
αντιρωσικό συνασπισμό και στις κυρώσεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Είναι αλήθεια ότι θα 
πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η Ειδική Στρατιωτική Επιχείρηση και ό,τι σχετίζεται με αυτήν δεν 



είναι το κύριο θέμα στην εθνική και εξωτερική πολιτική ατζέντα του μη δυτικού κόσμου - κάθε 
άλλο. Εκεί βλέπουν τα γεγονότα στην Ουκρανία και πέριξ αυτής τελείως διαφορετικά σε 
σχέση με την εικόνα που δίνουν τα ρεπορτάζ των προκατειλημμένων δυτικών και διεθνών 
μέσων ενημέρωσης, τα οποία παρουσιάζουν με έμφαση τη Ρωσία ως μια χώρα ένοχη για όλες 
τις αμαρτίες και υπεύθυνη για όλα σχεδόν τα παγκόσμια προβλήματα. Σίγουρα, ο ρόλος της 
Ασίας, της Μέσης Ανατολής και της Λατινικής Αμερικής ως κατευθύνσεις προτεραιότητας 
για τα επόμενα χρόνια θα αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στη νέα έκδοση της 
Αντίληψης της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής.

* * *

Η Ρωσία μπορεί είτε να είναι ισχυρή είτε να χαθεί - οι τελευταίες εξελίξεις απέδειξαν με κάθε 
σαφήνεια την ακρίβεια αυτής της αξιωματικής δήλωσης. Οι κυρώσεις, οι στρατιωτικές, μιντιακές 
και πολιτικές πιέσεις και οι προσπάθειες να μας αποκόψουν από τις παγκόσμιες αγορές και να μας 
στερήσουν την τεχνολογία είναι αποτελεσματικές μόνο όσο παραμένουμε μέσα σε ένα πλέγμα 
που διαμορφώνεται από εκείνους που είναι εχθρικοί απέναντί μας. Η πολιτική της Ρωσίας για 
την ενίσχυση της εθνικής της κυριαρχίας τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ασύμβατη με τη
συμμετοχή της σε παγκόσμιες διαδικασίες με τους όρους κάποιου άλλου ή ως μέλος 
δυτικοκεντρικών δομών, όπως η Ομάδα των Οκτώ, από την οποία η Ρωσία αποχώρησε 
οριστικά το 2014.
Η εισαγωγή περισσότερης ανεξαρτησίας σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του κόσμου 
των ιδεών, της πολιτικής, του πολιτισμού, της έρευνας, της οικονομίας, των χρηματοοικονομικών 
και άλλων πεδίων, παραμένοντας παράλληλα ανοιχτή σε ευρεία αμοιβαία εμπλουτιζόμενη δίκαιη 
διεθνή συνεργασία, μπορεί κάλλιστα να βάλει τη Ρωσία στο δρόμο της σταθερής ανάπτυξης και να 
εξασφαλίσει τη θέση που της αξίζει στην πολυπολική παγκόσμια τάξη. Μεταξύ άλλων, πρέπει να 
αναπροσαρμόσουμε τις έννοιες της εξωτερικής πολιτικής που προέρχονται από τη δυτική 
σχολή σκέψης ώστε να ταιριάζουν με την εθνική μας αφήγηση. Είναι οι ιδεολογικοποιημένες 
κατασκευές όπως, για παράδειγμα, η ήπια ισχύς ή η δημόσια διπλωματία σχετικές με το 
εσωτερικό πλαίσιο και την πρακτική της Ρωσίας; Μήπως θα είχε περισσότερο νόημα να 
μιλάμε για «πολιτιστική και ανθρωπιστική πολιτική», καθώς και για «πληροφοριακή 
υποστήριξη των δραστηριοτήτων της εξωτερικής πολιτικής»;

Είναι καιρός για τη Ρωσία να επιστρέψει στις ρίζες της και να συνειδητοποιήσει ότι αποτελεί 
τον ιστορικό πυρήνα ενός πολιτισμού με μοναδική ταυτότητα και ότι είναι, στην 
πραγματικότητα, η μεγαλύτερη δύναμη της Ευρασίας και του Ευρω-Ειρηνικού και ένα από τα
ισχυρότερα γεωπολιτικά κέντρα του κόσμου.

Η ειδική στρατιωτική επιχείρηση δημιουργεί άφθονες ευκαιρίες για την ανάκτηση αυτής της 
ταυτότητας. Ρώσοι, Τσετσένοι, Αβάροι, Τάταροι, Γιακούτσοι, Τουβανίτες και μέλη άλλων 
αυτόχθονων λαών πολεμούν όλοι στο πλαίσιο ενός πολυεθνικού και πολυθρησκευτικού ρωσικού 
στρατού εναντίον των στρατευμάτων του καθεστώτος μαριονέτας του Κιέβου, το οποίο έχει 
ποντάρει σε μια οπισθοδρομική πολιτική ριζοσπαστικού εθνικισμού και σε μια άνευ όρων και 
ταπεινωτική υποταγή στους ξένους αφέντες του. Κοζάκοι και Τσετσένοι ήταν αντίπαλοι για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, αλλά τώρα συνεργάστηκαν για να απελευθερώσουν το Λισιτσάνσκ και 
αποκαλούν ο ένας τον άλλον σύντροφο στα όπλα. Ένας Τσετσένος διοικητής έλαβε ένα 
στρατιωτικό βραβείο Κοζάκων. Αυτό είναι κάτι που αξίζει να πάρπυμε υπόψη μας. Είναι εμφανές 
ότι οι προσπάθειες για την προαγωγή μιας διεθνοτικής ενότητας και των παραδοσιακών 
αξιών αναπτύσσουν δημιουργικές δράσεις, ενώ η εμμονή σε ένα παραποιημένο όραμα της 
ιστορίας και σε ψευδαισθήσεις για το μέλλον είναι αφύσικη, ανοίγοντας το δρόμο στην 
εσωτερική αστάθεια και την επιθετικότητα κατά των διαφωνούντων.



Φυσικά, η επιστροφή στις ρίζες είναι αδύνατη χωρίς την κινητοποίηση του κράτους και της 
κοινωνίας στο ιδεολογικό μέτωπο. Αυτή είναι μια άλλη βασική προϋπόθεση για μια 
αποτελεσματική εξωτερική πολιτική, καθώς απομακρυνόμαστε από την εξάρτησή μας από τη Δύση
σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της. Διακεκριμένοι Ρώσοι ερευνητές έχουν επισημάνει αυτό το 
σημείο, καθώς προανήγγειλαν πολλά από τα ζητήματα που προέκυψαν στην παρούσα ιστορική 
φάση. Ο Ιβάν Σολόνεβιτς έγραψε το 1951 ότι η μοναδική φύση του ρωσικού πολιτισμού 
μπορεί να οριστεί ως «ένα μοναδικό εθνικό κράτος και πολιτισμικό σύνολο που διαφέρει 
σαφώς τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Ασία»[13]. 1993, ο Βαντίμ Τσιμπούρσκι 
αναφέρθηκε στη Ρωσία ως «ειδική εθνική και πολιτισμική πλατφόρμα»[14] Ο Αλεξάντερ 
Ζινόβιεφ έγραψε το 2003 ότι η Ευρώπη είναι το δυτικό άκρο της ευρασιατικής ηπείρου 
λέγοντας «Η ευημερούσα Δύση που ονειρεύεται η Ρωσία δεν είναι παρά ένα μικρό νησί στον 
ωκεανό της βρωμιάς και της δυστυχίας»[15].

Η ιστορία επέλεξε τη Ρωσία ως μια δύναμη έτοιμη να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια νέα 
παγκόσμια τάξη πραγμάτων μέσω της επιμονής και της σταθερής αποφασιστικότητάς της να 
επιτύχει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη για όλους. Όχι μόνο οι θέσεις της εξωτερικής 
πολιτικής της Ρωσίας, αλλά και η σταθερότητα ολόκληρου του συστήματος διεθνών σχέσεων 
εξαρτώνται από την ικανότητά μας να διαδραματίσουμε ενοποιητικό ρόλο και να 
δημιουργήσουμε ένα διαπολιτισμικό δίκτυο εταίρων προτεραιότητας εντός της επόμενης 
δεκαετίας.
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