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Εισαγωγή: Μελέτη της στρατηγικής και πολιτικής σημασίας 

της Αρκτικής – Στόχοι της εργασίας 
 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι κυρίως η μελέτη των κρατών, τα 

οποία έχουν οικονομικά ή/και ενεργειακά μερίσματα στην Αρκτική. Ως 

αποτέλεσμα της μελέτης αυτής, θα προσπαθήσουμε να αναδείξουμε τη 

στρατηγική και πολιτική σημασία της. Ωστόσο, αυτή η διεργασία θα 

επικεντρωθεί υπό το πρίσμα των κρατών που έχουν δικαιωματικά θέση στην 

ευρύτερη περιοχή και κατά πόσο μπορούν ή όχι να εκμεταλλευτούν τα 

πλεονεκτήματα της Αρκτικής. 

Ο κύριος στόχος μας είναι, αν μέσω των οικονομικών ωφελειών, 

ενεργειακών επενδύσεων και στρατηγικών αμυντικών σχεδιασμών, τα 

συμβαλλόμενα κράτη έχουν τη δυνατότητα να επιτύχουν ωφέλη ατομικά ή σε 

συλλογικό επίπεδο δημιουργώντας επιμέρους συμμαχίες ή οργανισμούς, οι 

οποίοι διαμέσου της αλληλεξάρτησης που θα διαμορφώσουν ανάμεσα στα 

συμβαλλόμενα κράτη –μέλη, θα δημιουργήσουν συμμαχίες οι οποίες θα είναι 

ικανές να ανατρέψουν το status quo της εγγύς περιοχής και όχι μόνο. 

Ειδικότερη μνεία θα δώσουμε στη κάθε χώρα, προκειμένου, να γίνει 

προσπάθεια αποσαφήνισης του ρόλου καθεμίας από αυτές, εστιάζοντας στα 

κίνητρα, βάσει των οποίων, σκοπεύουν να κινηθούν. 

Η Αρκτική τα τελευταία χρόνια υπάγεται και αυτή με τη σειρά της σε κάποια 

νομοθετικά πλαίσια τα οποία οφείλουμε να τονίσουμε, ώστε, να δημιουργηθεί 

μία πλήρης εικόνα του πλαισίου μέσα στο οποίο οι κινήσεις (των κρατών) 

περιορίζονται. Επίσης,  ένα άλλο σημαντικό γεγονός που μπορεί να ανατρέψει 

τις λεπτές ισορροπίες είναι και το ‘‘φαινόμενο του θερμοκηπίου’’, καθώς, 

αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα αλλόιωσης της γεωγραφικής έκτασης και 

επαναπροσδιορισμού των εδαφικών κτήσεων. 

Στο πρώτο κεφάλαιο  αρχικά γίνεται μια σύντομη ιστορική αναδρομή στη 

στρατηγική σημασία της Αρκτικής την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ενώ στη 

συνέχεια γίνεται αναφορά στο 1987, σε μία ιστορική καμπή για την Αρκτική και 

τα παρελκόμενα της, με την ομιλία του Μιχαήλ Γκορμπατσόφ στο Μουρμάνσκ 

της Ρωσίας, η οποία έμεινε γνωστή ως «η Πρωτοβουλία του Μουρμάνσκ». Η 

ανωτέρω πρωτοβουλία αφορούσε την πρόσκληση σε διάλογο και αφοπλισμό 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης και στη μεταμόρφωση της Αρκτικής σε μια «ζώνη 
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ειρήνης». Η πρωτοβουλία αυτή έχει ιστορική σημασία για την Αρκτική, καθώς, 

αποτέλεσε την αφετηρία για την έναρξη των συνεργατικών πρωτοβουλιών 

ανάμεσα στα αρκτικά κράτη, οι οποίες οδήγησαν αργότερα στη δημιουργία του 

Αρκτικού Συμβουλίου (Arctic Council), μία βασική θεσμική διάσταση για την 

‘‘αρκτική’’ στρατηγική.  

Στο επόμενο κεφάλαιο αναλύεται το αρκτικό φυσικό περιβάλλον και οι 

προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν τα αρκτικά κράτη εξαιτίας των 

επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Στη συνέχεια, γίνεται αναφορά στους 

φυσικούς πόρους της Αρκτικής και στις εκτιμήσεις της γεωλογικής έρευνας των 

Η.Π.Α. (USGS, 2007), σύμφωνα με την οποία, ο πυθμένας του Αρκτικού 

Ωκεανού αποτελεί ίσως τη μεγαλύτερη ανεξερεύνητη περιοχή με ορυκτό 

πετρέλαιο και με αποθέματα που υπολογίζονται σε 90 δισεκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου και 1.669 δισεκατομμύρια κυβικά φυσικού αερίου.  

Η δημοσίευση της έρευνας προκάλεσε το διεθνές ενδιαφέρον και την 

προσπάθεια πολλών, να συμμετάσχουν στις γεωπολιτικές εξελίξεις στην 

περιοχή. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται η σημασία της διάνοιξης των οδών 

ναυσιπλοΐας στην Αρκτική (NorthwestPassage, Northern Sea Route), ως 

αποτέλεσμα της τήξης των πάγων στον Αρκτικό Ωκεανό. Το γεγονός αυτό, 

μπορεί να έχει πολύ σημαντικές επιπτώσεις για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα 

καθώς θα σημάνει τη μείωση του κόστους και των αποστάσεων των θαλάσσιων 

μεταφορών κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα υπάρχοντα 

περάσματα. Οι πόροι του αρκτικού πυθμένα και η διάνοιξη των οδών 

ναυσιπλοΐας αποτελούν δύο από τις σημαντικότερες συνιστώσες της αρκτικής 

στρατηγικής σημασίας.  

Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως, ότι εντός της Αρκτικής Ζώνης, πέραν των 

νέων συμφερόντων, συμμαχιών και στρατηγικών των κρατών, υπάρχουν και οι 

μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βάσει του Διεθνούς Δικαίου έχουν 

σημαντικά δικαιώματα αυτοδιάθεσης, τα οποία αναμένεται να διαδραματίσουν 

ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Είναι σημαντικό να 

κατανοήσουμε ότι οι αυτόχθονες αυτοί λαοί της Αρκτικής, παράλληλα με το ότι 

αποτελούν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στη διαμόρφωση της αρκτικής 

πραγματικότητας, μπορούν ταυτόχρονα να αποτελέσουν ένα ισχυρό ‘όπλο’ για 

κάποιους επιδέξιους ‘‘παίκτες’’ (διεθνείς δρώντες, είτε με τη μορφή ηγετών, είτε 

με τη μορφή κρατικών οντοτήτων σύμφωνα με τις αρχές του ρεαλισμού). 



3 
 

Στο πλαίσιο λοιπόν ενός περιβάλλοντος διαρκών αλλαγών και εξωγενών 

παρεμβάσεων στον χώρο (που για αυτούς αποτελεί πατρίδα και τόπο 

διαβίωσης), αυτοί θα προσπαθήσουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους και να 

προασπίσουν τα δικαιώματά τους με βασικό νομικό κείμενο τη Διακήρυξη για τα 

Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών (UNDRIPS). Παράλληλα, συμμετέχουν στις 

πολιτικές διαβουλεύσεις για την περιοχή, κυρίως μέσω του Αρκτικού 

Συμβουλίου αλλά και ανεξάρτητων δράσεων των οργανώσεων των 

αυτοχθόνων, και ιδιαίτερα του InuitCircumpolar Council.  

Στη συνέχεια της εργασίας, αναλύεται η θεσμική διάσταση του αρκτικού 

ζητήματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από τη λειτουργία του Αρκτικού 

Συμβουλίου και τη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS III). Το 

Αρκτικό Συμβούλιο, το οποίο ιδρύθηκε το 1996 από τα οκτώ αρκτικά κράτη με 

τη Διακήρυξη της Οττάβα, αποτελεί ένα διακυβερνητικό forum, στο οποίο 

μετέχουν τα αρκτικά κράτη και οι οργανώσεις των αυτοχθόνων, με σκοπό τη 

λήψη πρωτοβουλιών και δράσεων αναφορικά με ζητήματα της αρκτικής 

περιοχής και κυρίως του αρκτικού φυσικού περιβάλλοντος, και την 

αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων.  

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, αποτελεί το νομικό κείμενο που 

έχουν επιλέξει τα πέντε αρκτικά παράκτια κράτη, (Δανία, Η.Π.Α., Καναδάς, 

Νορβηγία, Ρωσία) με Διακήρυξή τους το 2008 (The Ilulissat Declaration) για την 

επίλυση όποιων ζητημάτων ανακύπτουν αναφορικά με τον Αρκτικό Ωκεανό. 

Παράλληλα, αποτέλεσε έναν τρόπο ευθείας δήλωσης των παράκτιων κρατών 

πως δεν επιθυμούν τη δημιουργία ενός νέου, ξεχωριστού νομικού καθεστώτος 

για την Αρκτική, ανάλογου της Συνθήκης για την Ανταρκτική, επιχειρώντας με 

αυτόν τον τρόπο να σταματήσουν τις ανάλογες συζητήσεις που είχαν αρχίσει να 

αναπτύσσονται.  

Ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που επιχειρούν να φέρουν στο 

προσκήνιο  τα αρκτικά κράτη, είναι η δυνατότητα που έχουν, βάσει της 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας, να επεκτείνουν το εξωτερικό όριο της 

υφαλοκρηπίδας τους, μετά από κατάθεση σχετικών πληροφοριών στην 

Επιτροπή για τα Όρια της Υφαλοκρηπίδας (CLCS), όπως ορίζεται στη 

Σύμβαση. Σε αυτό το σημείο, δημιουργούνται ζητήματα αλληλεπικαλυπτόμενων 

αξιώσεων για την επίλυση των οποίων τα αρκτικά κράτη φαίνεται αρχικά, πως 

συνεργάζονται μεταξύ τους. Επιπρόσθετα, η σημασία της επέκτασης της 
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υφαλοκρηπίδας των παρακτίων κρατών έχει πλέον αποκτήσει ιδιαίτερη 

σημασία, μετά τις πρόσφατες εκτιμήσεις για την ύπαρξη τεραστίων αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων στον Αρκτικό Ωκεανό.  

Σε επόμενη ενότητα, παρουσιάζονται οι εθνικές πολιτικές των αρκτικών 

κρατών για την Αρκτική έτσι όπως εκτίθενται μέσα από τα επίσημα κυβερνητικά 

έγγραφα. Στις πολιτικές, καθίσταται φανερή η σημασία που δίνουν τα αρκτικά 

κράτη στην περιοχή, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, μέσα από την 

προσπάθεια να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους όλες τις εκφάνσεις του 

αρκτικού περιβάλλοντος και των προκλήσεων που δέχεται σε συνδυασμό με τη 

στρατηγική για τη μεγιστοποίηση της δυνατότητας διαφύλαξης των εθνικών 

συμφερόντων στην περιοχή και την αποκόμιση οφέλους από τις ευκαιρίες που 

προβάλλουν.  

Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την 

ανωτέρω εργασία, με κυρίαρχο γνώρισμα την ύπαρξη πολλών και αστάθμητων 

παραγόντων, οι οποίοι μάλιστα τείνουν να διαφοροποιούνται. Και τούτο 

συμβαίνει διότι, τα δεδομένα που προκύπτουν αρχικά από την κλιματική αλλαγή 

λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, έπειτα από τα επίπεδα της 

τεχνολογικής εξέλιξης τα οποία διαμορφώνουν τρόπους και κόστος 

εκμετάλλευσης των Αρκτικών πόρων, και τέλος το προσδοκώμενο κέρδος που 

συνεχώς καταγράφεται και ανανεώνεται, χωρίς να μπορεί ακόμη να μπορεί να 

προβλεφθεί το ύψος στο οποίο μπορεί να φθάσει, είτε οικονομικά λογω των 

συνεχιζόμενων ερευνών, είτε στρατηγικά ένεκα των διεθνών εξελίξεων, 

βρίσκονται σε ένα διαρκώς μεταβλητό επίπεδο σε συνάρτηση με το χρόνο.  

Εντούτοις, αν και γίνονται σοβαρές προσπάθειες για την διασφάλιση της 

ισορροπίας στην περιοχή, εντός των απαραίτητων ορίων για τη διατήρηση της 

διεθνούς ασφάλειας, τα αρκτικά παράκτια κράτη είτε σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

είτε στη μεταξύ τους ‘‘μορασιά’’, τείνουν με τις Στρατηγικές και Πολιτικές που 

δαμορφώνουν, να βαδίζουν σε ένα τεντωμένο σκοινί, που είναι λογικό να 

αντέξει όσο το αναμενομένομενο κέρδος είναι πεπερασμένο. Αν αυτό 

μεγαλώσει επικίνδυνα, θα δημιουργηθούν νέες συνθήκες, οι συνέπειες των 

οποίων δύσκολα μπορούν να υπολογιστούν σε διεθνές επίπεδο.  
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Κεφάλαιο 1ο: Η περιοχή της Αρκτικής – Ιστορικό πλαίσιο 
 

 

Είναι γνωστό ότι η γεωγραφική θέση της Αρκτικής, την καθιστά ευάλωτη ως 

προς τις κλιματικές αλλαγές. Ειδικότερα, μετά την εμφάνιση του φαινομένου του 

θερμοκηπίου και σε συνδυασμό με τα συμφέροντα των παρακείμενων χωρών, 

η αξιοποίηση της περιοχής, χρήζει ενδελεχούς έρευνας. Το πλούσιο υπέδαφος 

της, την καθιστά «μήλον της έριδος», αφού η εκμετάλλευση των ενεργειακών 

αποθεμάτων μπορεί να αποφέρει μεγάλο ενεργειακό όφελος.  

Η Αρκτική ξεκίνησε να διεκδικείται με τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου 

πολέμου, καθώς μερικά χρόνια μετά η παγκόσμια σκακιέρα εξουσιαζόταν από 

τις δύο υπερδυνάμεις της εποχής: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Η.Π.Α.) και 

Σοβιετική Ένωση (Ε.Σ.Σ.Δ.). Αμφότερα τα δύο κράτη επιζητούσαν τη 

γεωγραφική θέση της Αρκτικής για να ενισχύσουν την κυριαρχία τους έναντι του 

αντίπαλου δέους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν αρκετές στρατιωτικές 

βάσεις. Σκοπός τους ήταν η άμεση πλήξη με βαλλιστικούς πυραύλους του 

αντιπάλου και η γρήγορη κυριαρχία σε περίπτωση ανοιχτής πρόκλησης. 

Ειδικότερα εκείνη την περίοδο, η Αρκτική κατείχε μια ιδιάζουσα στρατηγική 

θέση καθώς γεωγραφικά παρείχε στα δύο κράτη τη δυνατότητα για 

συντομότερες αποστάσεις βολής, αλλά και μια έγκαιρη προειδοποίηση σε 

περίπτωση που η μία ή η άλλη, θα έκανε κάποια επιθετική κίνηση. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την οικονομική ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας αμφότερων 

των αντιπάλων με βάσεις και πολεμικό υλικό. Βέβαια, δεν παραμελήθηκαν οι 

φυσικοί πόροι (πετρέλαιο) και η αλιεία, για τον λόγο ότι πέρα από τα προφανή 

ωφέλη, η εκμετάλλευση του φυσικού και ορυκτού πλούτου, θα έδινε στο 

απώτερο μέλλον, περιουσιακά και εθιμικά δικαιώματα έναντι αξιώσεων από 

έτερους διεκδικητές.  

Με την πάροδο του χρόνου, οι υπόλοιπες χώρες που βρίσκονται κοντά 

στην περιοχή θέλησαν να συμμετέχουν στην εκμετάλλευση των φυσικών 

πόρων αυτών και ξεκίνησαν συζητήσεις επί των προκειμένω. Στην ατζέντα των 

συζητήσεων αυτών, προστέθηκαν και εδαφικές διεκδικήσεις με το πρόσχημα 

της απρόσκοπτης και ασφαλούς εκμετάλλευσης από τα υπόλοιπα κράτη. Ο 

ψυχρός πόλεμος όμως, δεν άφησε τα περιθώρια για κάποια ρηξικέλευθη λύση 

που θα ικανοποιούσε όλους τους συμβαλλόμενους (RoucekS. J., 1983). 
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1.1  Αρκτική και ψυχρός πόλεμος 

 

Η στρατηγική χρησιμότητα της ευρύτερης περιοχής αποτέλεσε σημείο - 

κλειδί για τους συμμάχους κατά τη διάρκεια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, αφού 

μπορούσαν να μεταφέρουν και να έχουν σημεία ελέγχου (βάσεις) και 

ανεφοδιασμού στην κοινή τους προσπάθεια. Με το πέρας του πολέμου, επήλθε 

και η πυρηνικοποίηση της Αρκτικής, καθώς ήδη,από το 1958 αμερικανικά 

υποβρύχια που έφεραν πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς, καταδύονταν στα 

παγωμένα νερά του Αρκτικού Ωκεανού χωρίς να γίνονται ανιχνεύσιμα. Στη 

συνέχεια, σειρά είχε το 1960 η λειτουργία του πυρηνικού σταθμού 

CampCentury κάτω από το καλυμμένο με πάγο έδαφος της Γροιλανδίας. Από 

την άλλη πλευρά όμως, η ΕΣΣΔ εκμεταλλευόμενη το Μουρμάνσκ, το οποίο 

βρίσκεται στην περιοχή που διοικείται από τη ρωσική πλευρά, αποτελούσε ίσως 

τη μεγαλύτερη στρατιωτική βάση με καίρια στρατηγική σημασία για τη χώρα. 

Μετά τη δεκαετία του 50’, οι δύο υπερδυνάμεις θέλησαν να βρουν τρόπους 

για εκμετάλλευση των νέων όπλων που δημιουργήθηκαν (βαλλιστικά – 

πυρηνικά). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να δημιουργηθούν αεροδρόμια και 

αεροπορικές βάσεις, αυτήν τη φορά στις αχανείς εκτάσεις της Αρκτικής. 

Ωστόσο, καθυστέρησαν αισθητά να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα που τους 

παρείχε μία τέτοια προοπτική και αυτό οφείλεται στις δυσμενείς καιρικές 

συνθήκες, όπου οι επιστήμονες θεωρούσαν μακρόπνοο σχέδιο. Παρόλα αυτά 

όμως, αρκετές συζητήσεις έλαβαν χώρα προκειμένου να παρακάμψουν τις 

τεχνικές δυσκολίες και τελικά τη δεκαετία του 60’ ξεκίνησαν οι κατασκευές.  

Κύριος στόχος τόσο των Αμερικανών όσο και των Σοβιετικών, ήταν οι 

φυσικοί πόροι και δη τα κοιτάσματα πετρελαίου. Είχε γίνει αντιληπτό πως η 

Μέση Ανατολή ήταν αμφίρροπη ως προς το ποιος θα μπορεί να την ελέγξει, 

γιατί υπήρχαν και άλλα κράτη εκεί προέβαλαν διεκδικήσεις. Εκείνη την περίοδο, 

η τεχνολογία δεν είχε φτάσει σε επίπεδα πλήρους επέκτασης σε ένα τόσο 

απρόσιτο περιβάλλον (λόγω ψύχους και γεωλογικής αστάθειας), όμως γίνονταν 

πολλές προσπάθειες από τη μεριά των ΗΠΑ προκειμένου να ξεπεραστούν και 

να μπορέσουν να απεξαρτηθούν από την ανάγκη τους για πετρέλαιο από τα 

αραβικά κράτη. Βέβαια, μεγάλη έμφαση είχε δοθεί και για τα μεταλλεύματα που 

κρύβονται στο υπέδαφος, αλλά και για την αλιεία η οποία απέφερε σημαντικά 

κέρδη. 
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Οι κύριοι λόγοι των επεκτατικών κινήσεων των δύο υπερδυνάμεων της 

εποχής του ψυχρού πολέμου, ήταν η ασφάλεια και η επίδειξη δύναμης, χωρίς 

να εμπλακούν σε πραγματικό πόλεμο. Οπότε, τα στρατηγικά πλεονεκτήματα 

που παρείχε στις αμφότερες πλευρές, τόσο εξαιτίας της γεωγραφικής της 

θέσης, όσο και της αχανής έκτασης, κατέστησαν την Αρκτική ως ένα θέατρο 

διαφορετικού πολέμου: επέκτασης και κυριαρχίας. Παρόλα αυτά, οι αψιμαχίες 

δεν έλειψαν και η ένταση συχνά πλανιόταν πάνω από τους πάγους, με 

αποτέλεσμα οι στρατιωτικές βάσεις που είχαν αναπτυχτεί να βρίσκονται σε 

πλήρη ετοιμότητα. (RoucekS. J., 1983, GouldM. L., 1948). 

 

1.2 Η Αρκτική μετά τον ψυχρό πόλεμο 

 

Έχοντας γίνει γνωστό πως υπάρχουν κράτη, τα οποία διεκδικούν την 

ευρύτερη περιοχή, θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν και να τονιστεί ο ρόλος 

της καθεμίας από αυτές. Αρχικά έχουμε τις ΗΠΑ και την Ρωσία (ως νέα κράτη 

μετά τη λήξη του ψυχρού πολέμου) καθώς και τη Νορβηγία, τη Δανία, τον 

Καναδά, τη Φινλανδία, τη Σουηδία και την Ισλανδία. Συνολικά, οχτώ χώρες ή 

αλλιώς οχτώ «παίχτες» στην αρκτική σκακιέρα, με την κάθε μία να έχει για τους 

δικούς της λόγους έρεισμα για την σταθεροποίηση της κυριαρχία της. 

 

 

Εικόνα 1: Τα εμπλεκόμενα κράτη που διεκδικούν την Αρκτική 
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Η έντονη διεκδίκηση και η ολοένα αυξανόμενη προσπάθεια κατάκτησης 

μικρών περιοχών, με απώτερο σκοπό την ολική κατάκτηση, ή τουλάχιστον του 

μεγαλύτερου μέρους της επιφάνειας, κατέστησε προφανές ότι είχε αρχίσει να 

αναζητείται μία σταθερή λύση στο Αρκτικό ζήτημα. 

Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, το πολιτικό κλίμα άρχισε να 

μεταβάλλεται προς μία πιο ειρηνική επίλυση. Οι αυτόχθονες της περιοχής, 

άρχισαν να βρίσκουν έναν τρόπο διασύνδεσης και συνεργασίας, ενώ 

ταυτόχρονα διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις ανελάμβαναν πρωτοβουλίες 

σχετικά με την προστασία του αρκτικού περιβάλλοντος. Όλα αυτά συνέβησαν 

την εποχή όπου έμελλε να αλλάξει εκ βάθρων όλη η πολιτική σκηνή. Έτσι, τον 

Οκτώβριο του 1987, ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ  επισκέφθηκε το Μουρμάνσκ, το 

οποίο βρίσκεται στη ρωσική αρκτική επικράτεια, στο πλαίσιο πολιτικών 

πρωτοβουλιών ενσωματωμένων στην περίφημη περεστρόικα. Εκεί, εκφώνησε 

μια ομιλία που έμεινε γνωστή ως «η Πρωτοβουλία του Μουρμάνσκ». Σκοπός 

της πρωτοβουλίας ήταν, η μετατροπή της Αρκτικής από ένα θέατρο 

στρατιωτικών επιχειρήσεων σε μια «ζώνη ειρήνης», και η πρόσκληση σε 

αφοπλισμό με έναρξη διαλόγου ανάμεσα σε Ανατολή και Δύση. Στο εσωτερικό, 

η ΕΣΣΔ αντιμετώπιζε την ομιλία ως ένα μέσο περιορισμού του επιπέδου 

στρατιωτικής αντιπαράθεσης στην περιοχή. Βέβαια, για μία εξαντλημένη 

οικονομικά από τον Ψυχρό Πόλεμο ΕΣΣΔ, η ανωτέρω πρωτοβουλία να ήταν 

μονόδρομος. Σημασία όμως είχε, ότι πλέον ο δρόμος για μία ειρηνική επίλυση 

του Αρκτικού ζητήματος είχε ανοίξει. 

Η πρωτοβουλία διακρίνεται σε οκτώ σημεία, από τα οποία τα τρία αφορούν 

στο στρατιωτικό τομέα, ενώ τα υπόλοιπα, αφορούν σε μη στρατιωτικές 

δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα, η ομιλία καλεί σε αποπυρηνικοποίηση με τη 

δημιουργία μια ζώνης ελεύθερης από πυρηνικά όπλα, περιορισμό των ναυτικών 

επιχειρήσεων και την οικοδόμηση μέτρων εμπιστοσύνης στην περιοχή. Τα μη 

στρατιωτικά μέτρα αφορούν στη δημιουργία μιας «ειδικής ζώνης» ενεργειακής 

συνεργασίας, επιστημονικής συνεργασίας με τη δημιουργία μιας πρωτοβουλίας 

για την αρκτική έρευνα, ζητήματα αυτοχθόνων (δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 

στους Ινουΐτ της Σοβιετικής Ένωσης να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη του 

InuitCircumpolar Council το 1989 στη Γροιλανδία), περιβαλλοντική συνεργασία 

με την ανάληψη κοινών μέτρων για την προστασία του αρκτικού περιβάλλοντος 

και τη διάνοιξη της Βόρειας Θαλάσσιας Οδού (Northern Sea Route), 
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προτείνοντας παράλληλα τη διάνοιξη του Βορειοδυτικού Περάσματος 

(NorthwestPassage) για τη διεθνή ναυσιπλοΐα (Åtland, K., 2008, Heininen, L., 

1987). 

Η ομιλία του Γκορμπατσόφ στο Μουρμάνσκ οδήγησε σε συνεργατικές 

πρωτοβουλίες, με την Αρκτική να αντιμετωπίζεται ως «ξεχωριστή» περιοχή. 

Επίσης, αποτέλεσε τον προπομπό για τη δημιουργία της Στρατηγικής για την 

Προστασία του Αρκτικού Περιβάλλοντος (Arctic Environmental Protection 

Strategy - AEPS). Ήταν μια πρωτοβουλία που σηματοδότησε την έναρξη της 

συνεργασίας των αρκτικών κρατών και η οποία αργότερα εξελίχθηκε στο θεσμό 

του Αρκτικού Συμβουλίου - Arctic Council (Young, O., 2011).  

Σύμφωνα με την ανάλυση που κάνει ο Åtland, η ομιλία στο Μουρμάνσκ 

σήμαινε την «αποασφαλειοποίηση» των διακρατικών σχέσεων στην Αρκτική. 

Συγκεκριμένα, αναφέρεται στη διαδικασία όπου αποφεύγεται η επικοινωνία με 

όρους ασφάλειας. Η διαχείριση των ζητημάτων γίνεται χωρίς την εμφάνιση 

διλημμάτων ασφαλείας και όλα τα ζητήματα ασφαλείας μεταμορφώνονται σε 

απλά ζητήματα καθημερινής πολιτικής. 

Οι όροι «ασφαλειοποίηση» και «αποασφαλειοποίηση» εισήχθησαν στην 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων από τη Σχολή της Κοπεγχάγης. Ο Barry Buzan, 

κύριος εκπρόσωπος της Σχολής της Κοπεγχάγης, αναφέρεται στην έννοια της 

ασφαλειοποίησης ως την επιτυχημένη δημιουργία (κατασκευή) μιας απειλής 

έναντι ενός αντικειμένου και την εν συνεχεία λήψη εξαιρετικών μέτρων σε 

απάντηση αυτής της απειλής. Ως επιτυχημένο παράδειγμα, αναφέρει την 

κομμουνιστική απειλή (ΕΣΣΔ) απέναντι στη Δύση μετά το 1947, ενώ ως 

αποτυχημένο αναφέρει την αδυναμία των Η.Π.Α. να εξασφαλίσουν και να 

διατηρήσουν την απαραίτητη υποστήριξη για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. 

Αντίστοιχα, ως αποσφαλειοποίηση αναφέρει την αποδόμηση μιας προηγούμενα 

κατασκευασμένης και αποδεκτής απειλής. Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου 

σηματοδότησε αυτή τη διαδικασία γενικά αλλά και ειδικά σε συγκριμένες 

περιοχές, όπως στην Αρκτική (Τζιφάκης Ν., 2004, Åtland, K., 2008).  

Βέβαια, η έννοια της ασφάλειας την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου ήταν 

διαφορετική ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Στη Δύση η ασφάλεια 

αφορούσε αποκλειστικά σε στρατιωτικά ζητήματα ενώ στην Ανατολή 

περιελάμβανε και πολλά μη στρατιωτικά ζητήματα. Ιδιαίτερα για την Αρκτική, η 

υπερβολική συζήτηση με όρους ασφαλείας είχε οδηγήσει στην απομόνωση της 
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περιοχής, τον έντονο περιορισμό της κοινωνίας και τη συρρίκνωση της 

οικονομίας της. Επομένως, η ομιλία του Γκορμπατσόφ οδηγούσε στην 

αντιστροφή αυτής της κατάστασης, σηματοδοτώντας την αλλαγή όλης της 

υπάρχουσας θεώρησης. Επίσης, αποτέλεσε την αφορμή της αλλαγής του 

καθεστώτος και του πνεύματος των σχέσεων της περιοχής, από μία εν γένει 

σύγκρουση σε μία ανοιχτή συνεργασία.  

Ακόμη, η σταθερότητα και η ειρήνη που επετεύχθη, σε συνδυασμό με την 

ενδυνάμωση των σχέσεων των αρκτικών κοινωνιών ήταν το αποτέλεσμα μιας 

διαδικασίας ριζικών αλλαγών, την οποία βεβαίως επιτάχυνε, η κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ. Η νέα αρκτική πραγματικότητα, άρχισε να διαμορφώνεται 

διαφοροποιώντας σταδιακά τις μέχρι πρότινος αντιλήψεις για συνεργασία και 

ζητήματα κυριαρχίας, απομακρύνοντας έτσι την Αρκτική πολύ γρήγορα από την 

περιοριστική ψυχροπολεμική λογική (Åtland, K., 2008, Heininen, L., 1987). 

Έπειτα από την λήξη του ψυχρού πολέμου και την αυγή της νέας εποχής, 

τον Ιανουάριο του 1989, ξεκίνησε μία σειρά από διαβουλεύσεις και συμφωνιών 

με πρωτεργάτες τους Φινλανδούς, οι οποίοι απέστειλαν την πρόταση τους για 

μία ευρεία συνδιάσκεψη των υπολοίπων «παιχτών», με θέμα την προστασία 

του περιβάλλοντος.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, την υπογραφή της συμφωνίας 

AEPS – Arctic Environmental Protection Strategy (Στρατηγική Προστασίας του 

Αρκτικού Περιβάλλοντος), κάνοντας το πρώτο βήμα προς μία ειρηνική 

διευθέτηση. Εν συνεχεία, ακολούθησε η Διακήρυξη της Οτάβα το 1996, όπου 

ιδρύθηκε το Αρκτικό Συμβούλιο που σαν στόχο του έθεσε την προώθηση της 

συνεργασίας και του αμοιβαίου συντονισμού, με γνώμονα τις αλληλεπιδράσεις 

μεταξύ των κρατών της Αρκτικής (Arctic Council, 1996). 

Όταν το 1982 υπεγράφη το Δίκαιο της Θάλασσας, προέβλεπε ότι κάθε 

χώρα ορίζει 200 ναυτικά μίλια από την ακτογραμμή της. Ως αποτέλεσμα του 

ανωτέρω κειμένου, υπάρχουν τα εξής τμήματα – περιοχές: η περιοχή η οποία 

ανήκει στην Ρωσία, η περιοχή που ανήκει στην Νορβηγία, αυτή που ανήκει στην 

Δανία, (Γροιλανδία), ενώ αντίστοιχες περιοχές έχει ο Καναδάς και οι ΗΠΑ. 

Υπάρχει όμως η περιοχή στο μέσο της Αρκτικής Ζώνης και την οποία, μέχρι 

σήμερα κανείς δεν έχει κατορθώσει να την προσαρτήσει. Βέβεια, σύμφωνα με 

την προϋπάρχουσα συνθήκη οι πέντε χώρες δύναται να διεκδικήσουν ένα 

ποσοστό αυτής της περιοχής, εφόσον φυσικά κατορθώσουν να αποδείξουν ότι 
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η ηπειρωτική τους υφαλοκρηπίδα συνεχίζεται στο βυθό της θάλασσας, 

περιγράφοντας ουσιαστικά μία επέκταση της εν λόγω περιοχής.  

Οι εν λόγω χώρες έχουν ριχτεί στη μάχη, ώστε με επιχειρήματα, να 

αποδείξουν ό τι το συγκεκριμένο σημείο της ηπειρωτικής τους υφαλοκρηπίδας 

προεκτείνεται από την ήπειρο στην οποία ανήκουν. Όπως χαρακτηριστικά 

δήλωσε σε συνέντευξή του ο Ρώσος δημοσιογράφος Πωλ Αμπέλσκυ, «τα 

επιστημονικά Ινστιτούτα των χωρών προσπαθούν να χαρτογραφήσουν τον 

βυθό του ωκεανού για να αποδείξουν ότι η ηπειρωτική τους περιοχή εκτείνεται 

και συνδέεται με το κομμάτι που βρίσκεται στο κέντρο» (Αυγερόπουλος, 2007).  

Οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Ρωσία, η Δανία και η Νορβηγία εποφθαλμιούν την 

πλούσια σε ενεργειακούς πόρους περιοχή του Βόρειου Πόλου, η οποία, προς 

το παρόν, βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία της Διεθνούς Αρχής για τον Θαλάσσιο 

Βυθό (International Seabed Authority-ISA) του ΟΗΕ. Πιο συγκεκριμένα, η 

Ρωσία διεκδικεί από το 2001 μια περιοχή του Βόρειου Πόλου μεγαλύτερη από 

τη Γαλλία, την Ιταλία και τη Γερμανία μαζί. Η εν λόγω αξίωση, ήταν εκείνη που 

οδήγησε τους Ρώσους επιστήμονες να τοποθετήσουν συμβολικά μια ρωσική 

σημαία, στον βυθό του Αρκτικού ωκεανού, στην υποθαλάσσια κορυφογραμμή 

Λομονόσοφ, διακηρύττοντας έτσι τα κυριαρχικά δικαιώματα του Κρεμλίνου στην 

περιοχή.  

Η Ράχη Λομονόσοφ είναι μια τεραστίων διαστάσεων υποθαλάσσια 

κορυφογραμμή που διασχίζει τον Αρκτικό Ωκεανό λειτουργώντας ως 

υποβρύχιος διάδρομος μεταξύ Ρωσίας, Γροιλανδίας και Καναδά.  

Το Κρεμλίνο υποστηρίζει ότι, το μήκους 1.240 μιλίων και πλάτους 100 

μιλίων υποβρύχιο μόρφωμα, αποτελεί συνέχεια της «ηπειρωτικής 

υφαλοκρηπίδας» της Ρωσίας, γεγονός το οποίο αν αποδειχθεί επιστημονικά, θα 

κατοχυρώσει και επίσημα πλέον ένα μεγάλο μέρος του Βόρειου Πόλου ως 

ρωσικό έδαφος.  

Στις επεκτατικές βλέψεις του Κρεμλίνου αντιδρούν έντονα τόσο η Δανία, 

επαρχία της οποίας είναι η Γροιλανδία, όσο και ο Καναδάς, χώρες που 

θεωρούν με τη σειρά τους ότι η αμφιλεγόμενη κορυφογραμμή Λομονόσοφ 

αποτελεί φυσική συνέχεια των δικών τους εδαφών και όχι της Ρωσίας.  

Έτσι, ενώ η Διεθνής Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, 

αναγνωρίζει στα παραπάνω κράτη κυριαρχικά δικαιώματα σε ακτίνα διακοσίων 

ναυτικών μιλίων από την «ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα» τους, εντούτοις, τα όρια 
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της τελευταίας συχνά αμφισβητούνται. Η μορφολογία του εδάφους της Αρκτικής 

περιπλέκει ακόμη περισσότερο τη διαμάχη γύρω από τα εδάφη της. 

 Οι ΗΠΑ μέσω της Αλάσκα, δεν έχουν επικυρώσει ακόμη την εν λόγω 

συνθήκη. Το 1982, ήταν ένα από τα 4 κράτη που δεν ψήφισαν υπέρ της νέας 

Συνθήκης για το Δίκαιο της Θάλασσας και από τότε αρνούνται να 

προσχωρήσουν παρότι χρησιμοποιούν διάφορα άρθρα της Συνθήκης που 

θεωρούν ότι εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους. 

  



13 
 

Κεφάλαιο 2ο: Η περιοχή της Αρκτικής - Χαρακτηριστικά 
 

2.1 Γεωγραφική θέση και κλίμα 

 

Το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτικής καταλαμβάνει ο Αρκτικός Ωκεανός, μια 

αχανή έκταση που περικλείεται από παγωμένο έδαφος και τμήματα οκτώ 

χωρών (Καναδάς, Η.Π.Α., Ρωσία, Δανία(Γροιλανδία), Φινλανδία, Ισλανδία, 

Νορβηγία, Σουηδία). Πάνω από το 90% της επιφάνειας του Αρκτικού Ωκεανού 

είναι καλυμμένο από κινούμενο πάγο. Κατοικείται από 10 εκατομμύρια 

κατοίκους μέσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται πολλοί ξεχωριστοί 

αυτόχθονες λαοί που μπορούν να διακριθούν σε πάνω από 30 διαφορετικές 

ομάδες. 

Η περιοχή της Αρκτικής ορίζεται από τους επιστήμονες ως η περιοχή 

βορείως του Αρκτικού Κύκλου, μια νοητή κυκλική γραμμή σε γεωγραφικό 

πλάτος 66°32” της υφηλίου, με έκταση 33 εκατομμυρίων τετραγωνικών 

χιλιομέτρων. Ο Αρκτικός Κύκλος, σηματοδοτεί το γεωγραφικό πλάτος πάνω 

από το οποίο ο ήλιος δεν δύει το καλοκαίρι και δεν ανατέλλει για τουλάχιστον 

μια μέρα στο μέσο του χειμώνα, ενώ ανατέλλει και δύει μια φορά κάθε χρόνο. 

Συνεπώς, υπάρχουν 6 μήνες συνεχούς ημέρας και 6 μήνες συνεχούς νύχτας. 

Ορισμένοι επιστήμονες, προτιμούν να ορίζουν την Αρκτική λαμβάνοντας υπόψη 

άλλες μεταβλητές. Στη μια περίπτωση η Αρκτική ορίζεται ως η περιοχή βορείως 

της αρκτικής δένδρο-γραμμής και στη δεύτερη περίπτωση, βάσει της 

θερμοκρασίας, όπου περιλαμβάνει τις περιοχές που βρίσκονται σε υψηλά 

γεωγραφικά πλάτη και όπου η μέση ημερήσια θερμοκρασία το καλοκαίρι δεν 

ξεπερνά τους 10 βαθμούς Κελσίου (National SnowandIce Data Center - 

NSIDC).  

Το περιβάλλον της Αρκτικής είναι πολύ ευάλωτο στην κλιματική αλλαγή που 

βιώνει ολόκληρος ο πλανήτης τις τελευταίες δεκαετίες. Και τούτο, διότι οι 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής προβάλλουν δυσοίωνα, τόσο για το φυσικό 

περιβάλλον, όσο και για τους ανθρώπους που διαβιούν εκεί. Οι πιο πρόσφατες 

επιστημονικές ανακαλύψεις και εκτιμήσεις έχουν παρουσιαστεί από το AMAP 

(Arctic Monitoring and Assessment Programme) του Αρκτικού Συμβουλίου, στο 

πλαίσιο ενός προγράμματος για τις αλλαγές που υφίσταται το αρκτικό 

περιβάλλον. Ειδικότερα, αναφέρεται στις αλλαγές της αρκτικής «κρυoσφαίρας» 
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(cryosphere), όπως ορίζεται το τμήμα εκείνο της επιφάνειας της γης που είναι 

εποχικά ή παντοτινά παγωμένο.  Αναφορικά με την Αρκτική, η κρυοσφαίρα 

δομεί το φυσικό περιβάλλον της, υπηρετώντας τις ανάγκες του ανθρώπινου 

πληθυσμού της περιοχής, όπως είναι η παροχή φρέσκου νερού και τα 

θαλάσσια περάσματα (AMAP, 2012).  

Η υπερθέρμανση του πλανήτη, έχει γίνει ιδιαίτερα αισθητή στην περιοχή και 

μάλιστα την πενταετία 2005-2010 σημειώθηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες 

στην ιστορία της Αρκτικής. Οι περισσότεροι επιστήμονες συμφωνούν πως η 

κλιματική αλλαγή στην περιοχή οφείλεται στην ανθρώπινη δραστηριότητα. Το 

πρώτο εξάμηνο του 2010, παρατηρήθηκε αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4°C 

σε σχέση με τα τελευταία 30 χρόνια. Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώνεται το 

φθινόπωρο στις περιοχές όπου έχει λιώσει ο πάγος με το πέρας του 

καλοκαιριού. Αυτό σημαίνει πως η απώλεια του πάγου, οδηγεί σε μεγαλύτερη 

απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας από τη θάλασσα η οποία στη συνέχεια 

απελευθερώνεται ως ζέστη κατά το φθινόπωρο. Ως συνέπεια, ακόμη και την 

άνοιξη παρατηρείται λιώσιμο του πάγου στη χερσαία επιφάνεια, εξαιτίας της 

αύξησης της θερμοκρασίας. 

Το λιώσιμο του πάγου αποτελεί την πιο εξέχουσα και ιδιαίτερη φυσική 

αλλαγή που έχει συμβεί ποτέ σε ωκεανό. Αυτό το φαινόμενο είναι διαχρονικό 

και συνέβαινε ανέκαθεν.  Ωστόσο, αυτό που παρατηρείται σήμερα είναι ότι, ο 

βαθμός με τον οποίο λιώνει ο πάγος είναι πολύ μεγαλύτερος από το βαθμό με 

τον οποίο «ξαναπαγώνει». Ως εκ τούτου, πλέον γίνεται συζήτηση για την 

εποχική «απουσία πάγου» (icefree) της Αρκτικής στα επόμενα 20 χρόνια 

(AMAP, 2012). 

Η μείωση του πάγου δεν μπορεί να εξηγηθεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

φυσικές μεταβλητές. Άρχισε να παρατηρείται το 19ο αιώνα και επιταχύνθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες. Το μεγαλύτερο μέγεθος έκτασης πάγου παρατηρείται το 

Μάρτιο και το ελάχιστο το Σεπτέμβριο. Η αύξηση της θερμοκρασίας μπορεί να 

επηρεάσει και τα καιρικά συστήματα πέρα από την Αρκτική. Επίσης, οδηγεί σε 

διάβρωση των ακτών λόγω της κίνησης των κυμάτων. Εκτός από την αύξηση 

της θερμοκρασίας που επιτυγχάνεται με το λιώσιμο των πάγων και την 

απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, απελευθερώνεται μεθάνιο και διοξείδιο 

του άνθρακα από τη θέρμανση των εδαφών, των υδάτων και το λιώσιμο 

αρχαιοτάτων παγετώνων στον πυθμένα της θάλασσας.  Αυτές οι διαδικασίες 
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περιγράφονται με τον όρο «ανατροφοδοτήσεις» (feedbacks). Αναφορικά με την 

Αρκτική, πολλοί μηχανισμοί ανατροφοδότησης έχουν παρατηρηθεί, χωρίς 

ωστόσο να είναι δυνατή η διενέργεια προβλέψεων. Γενικά, θεωρείται πως όλοι 

οι μηχανισμοί οδηγούν σε επιτάχυνση της υπερθέρμανσης ενώ μόνο ένας 

μπορεί να οδηγήσει σε διαδικασία ψύξης (Lieutenant Colonel Sharp, 2011). 

Ως εκ τούτου, η αλλαγή που βιώνει η «κρυοσφαίρα» της Αρκτικής είναι 

φανερή μέσα από διαφορετικές εκδηλώσεις. Καταρχήν η έκταση αλλά και η 

διάρκεια του χιονιού και του θαλάσσιου πάγου έχει μειωθεί, ενώ η θερμοκρασία 

του «permafrost» έχει αυξηθεί κατά τουλάχιστον 2°C. Μια εξαιρετικά σημαντική 

εκτίμηση, προβλέπει καλοκαίρια άνευ πάγου (ice – freesummers) εντός του 

αιώνα που διανύουμε. Εύκολα συνάγεται το συμπέρασμα, ότι, οι εξελίξεις αυτές 

θα προκαλέσουν αλλαγές στα οικοσυστήματα της Αρκτικής αλλά και στις 

κοινωνίες των ανθρώπων που διαβιούν εκεί, επωφελούμενοι από αυτά. 

Αλλαγές διαμηνύονται και για τον παραδοσιακό τρόπο ζωής τους, χωρίς 

ωστόσο να αποκλείονται οφέλη και νέες ευκαιρίες από αυτές τις αλλαγές. 

Οι συνέπειες βέβαια, δεν περιορίζονται μόνο στην περιοχή, αλλά 

επηρεάζουν και όλον τον πλανήτη. Η αύξηση του επιπέδου της θάλασσας κατά 

τρία χιλιοστά, όπως καταγράφηκε στο διάστημα 2003-2008 οφείλεται στο 

λιώσιμο μεγάλων εκτάσεων πάγου και αναμένεται μεγαλύτερη αύξηση τα 

επόμενα χρόνια. Ο κίνδυνος της πλημμύρισης των παράκτιων πόλεων θα είναι 

αυξημένος. Επίσης, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής των υπαρχουσών 

υποδομών και  κτιρίων, πολλά από τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με μόνιμη 

παρουσία πάγου -«permafrost». Εάν τελικά συμβούν όλες αυτές οι προβλέψεις 

αναφορικά με το λιώσιμο των πάγων και τις αρνητικές επιπτώσεις για όλα τα 

διαφορετικά επίπεδα που προαναφέρθηκαν, οι κάτοικοι θα πρέπει είτε να 

προσαρμοστούν, εάν αυτό είναι δυνατό, είτε να αποτελέσουν μια νέα γενιά 

περιβαλλοντικών προσφύγων σε ορισμένα τουλάχιστον, σημεία της Αρκτικής. 

Ωστόσο, οι επιπτώσεις δεν προβλέπεται να έχουν μόνο αρνητική χροιά, 

καθώς η δυνατότητα μείωσης των αποστάσεων που διανύουν τα εμπορικά 

κυρίως πλοία, σε ποσοστό μέχρι και 40% σε σύγκριση με τις υφιστάμενες οδούς 

ναυσιπλοΐας, θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση των εκπομπών αερίων και 

των χρησιμοποιούμενων καυσίμων (Lieutenant Colonel Sharp, 2011).  

Οι αλλαγές που υφίσταται το αρκτικό περιβάλλον επηρεάζουν τη χλωρίδα 

και την πανίδα της περιοχής. Για παράδειγμα, σημειώθηκε αύξηση της 
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συγκέντρωσης των θαλάσσιων ελεφάντων και των πολικών αρκούδων στη 

βορειοδυτική ακτή της Αλάσκας εξαιτίας της μείωσης του πάγου, ενώ είναι υπό 

εξαφάνιση οι κόκκινες αλεπούδες της Αρκτικής. Επίσης, παρατηρείται αλλαγή 

στο μέγεθος και τον πληθυσμό των ψαριών, τα οποία αποτελούν σημαντικό 

τμήμα της αλυσίδας του αρκτικού οικοσυστήματος. Η Αρκτική είναι αποδέκτης 

ρυπαντών, όπως είναι τα βαρέα μέταλλα και τα POPs (Persistent Organic 

Pollutants), τα οποία έχουν την πιο επικίνδυνη δράση στην περιοχή αυτή. Ο 

λόγος έγκειται στο ότι βιοαπορροφούνται από τα θαλάσσια θηλαστικά τα οποία 

στη συνέχεια καταναλώνουν οι αυτόχθονες. Συγκεκριμένα, οι Ινουΐτ του Καναδά 

και της Γροιλανδίας έχουν τη μεγαλύτερη έκθεση σε υδράργυρο και σε PCB 

(Polychlorinated Biphenyls) που έχει μετρηθεί στον πλανήτη. 

Τα αρκτικά κράτη, ευθύνονται για το 40% των εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα, που αποτελεί και έναν από τους λόγους της αλλαγής που βιώνει το 

αρκτικό περιβάλλον. Συνεπώς, εάν υπήρχε η πολιτική βούληση από τα ίδια τα 

κράτη αυτά, θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην επιβράδυνση του ρυθμού της 

κλιματικής αλλαγής, μέσω της υποστήριξης των απαραίτητων προληπτικών και 

κατασταλτικών μέτρων. Τα αρκτικά κράτη έχουν κατά καιρούς δείξει πως είναι 

διατεθειμένα να συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να μετριάσουν τις 

συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Ο τομέας του περιβάλλοντος, είναι ο τομέας 

ο οποίος κατεξοχήν φανερώνει την αλλαγή στην αρκτική στρατηγική, μετά το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Το περιβάλλον αποτελεί ίσως έναν από τους 

πρώτους συνδετικούς κρίκους στη διαμόρφωση της αρκτικής στρατηγικής των 

κρατών και την αφετηρία για την εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ τους (Stokke, 

S. O., 2007). 

 

 

2.2  Το υπέδαφος της Αρκτικής 

 

Η Αρκτική έχει μεγάλα κοιτάσματα πετρελαίου με τις πρώτες ενδείξεις να 

έχουν λάβει χώρα τη δεκαετία του ’50. Οι μελέτες απέδειξαν πως υπάρχουν 

περιοχές οι οποίες είναι πλούσιες σε πετρέλαιο στην Αρκτική, ενώ φαίνεται να 

γίνεται χρήση τους εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η χρήση αυτή, αφορά την 

ανθρώπινη εκμετάλλευση από την εμφάνιση στο έδαφος αρκετών διαρροών 
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πετρελαίου «oil seeps», οι οποίες προέρχονται από υπόγειες πηγές και που 

έχουν συνήθως πισσώδη σύσταση (άσφαλτος).  

 

 

Εικόνα 2: Διαρροές πετρελαίου ’‘oil seeps’’. 

 

Η εξόρυξη πετρελαίου και η εμπορική εκμετάλλευση ξεκίνησε τη δεκαετία 

του 1920 στο NormanWells στον Καναδά και σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη μετά 

το 1960. Το 1933 κατασκευάστηκε διυλιστήριο στην ίδια περιοχή, με σκοπό την 

παροχή καυσίμου στην τοπική κοινωνία. Ακολούθησαν η Ρωσία και η Αλάσκα 

με εξόρυξη πετρελαίου και αερίου. Εκτιμάται πως μεταξύ 1977-2004 στο 

PrudhoeBay στην Αλάσκα παρήχθησαν πάνω από 15 δισεκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου, ενώ μέχρι το 2008 η συγκεκριμένη περιοχή προσέφερε το 25% της 

παραγωγής αργού πετρελαίου (Blank, S., 2011).  

 

Εικόνα 3: Διαρροές πετρελαίου ’‘oil seeps’’στον πάγο 
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Τη δεκαετία του 1940, κατασκευάστηκε αγωγός πετρελαίου 925 μέτρων 

που θα μετέφερε το πετρέλαιο από το Norman Wells στον αγωγό Alaska High 

Way. Στη Ρωσία το 1960, ανακαλύφθηκαν σημαντικά κοιτάσματα αερίου και 

πετρελαίου στην αρκτική της επικράτεια και το 1972 ξεκίνησε η παραγωγή. Στην 

Αλάσκα το 1977, ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Trans-Alaska Pipeline 

System. Το υψηλό κόστος μεταφοράς του πετρελαίου και του αερίου από αυτές 

τις περιοχές ανέστειλε την κατασκευή περισσότερων αγωγών ακόμη και σε 

περιοχές που ήταν αρκετά πλούσιες σε κοιτάσματα. Στη Γροιλανδία, τα πρώτα 

κοιτάσματα βρέθηκαν το 1970 μετά από σεισμικές έρευνες και στην συνέχεια 

προχώρησαν στην άντλησή τους. Μετά το 1980, οι δραστηριότητες 

επεκτάθηκαν σε πιο βόρεια τμήματα της Αρκτικής με την Αλάσκα να επεκτείνει 

τις δραστηριότητές της σε υπεράκτιες περιοχές. Ακολούθησε η Νορβηγία, η 

οποία σκοπεύει να προβεί στην εκμετάλλευση των τεράστιων αποθεμάτων που 

βρίσκονται στη Θάλασσα Μπάρεντς, το ίδιο και η Ρωσία (Gazprom) η οποία το 

Δεκέμβριο του 2013 ανακοίνωσε την εξόρυξη πετρελαίου στην Pechora Sea 

(AMAP, 2007).  

Το 2008 ο Οργανισμός Γεωλογικών Ερευνών των Η.Π.Α. (U.S. Geological 

Survey), ανέλαβε τη διενέργεια μιας έρευνας με σκοπό την εκτίμηση των πόρων 

που υπάρχουν στην περιοχή του Αρκτικού Κύκλου (Circum-Arctic Resource 

Appraisal - CARA). Για την ακρίβεια, το 2008 εξέδωσε τη σχετική έκθεση με τις 

εκτιμήσεις που προέκυψαν μετά από έρευνα. Στην έρευνα αυτή, έγινε ποσοτική 

εκτίμηση των πετρελαϊκών δυνατοτήτων σε περιοχές βορείως του Αρκτικού 

Κύκλου και σε εκείνες τις γεωλογικές περιοχές όπου υπήρχε η πιθανότητα ενός 

ελάχιστου ποσοστού 10%, ύπαρξης σημαντικής ποσότητας συσσωρευμένου 

πετρελαίου ή αερίου. Το μέγεθος του όγκου των αποθεμάτων για να θεωρηθούν 

«σημαντικά», υπολογίστηκε σε τουλάχιστον 50 εκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου ή αερίου ή έστω με συνδυασμό αυτών. Επίσης, στη μελέτη 

συμπεριλήφθηκαν μόνο εκείνες οι πηγές που θα μπορούσαν να ανακτηθούν με 

τη χρήση της υπάρχουσας τεχνολογίας, ενώ δεν εξαιρέθηκαν οι περιοχές όπου 

υπάρχει μόνιμη παρουσία πάγου.  

Η έρευνα λοιπόν, σε χερσαίες εκτάσεις του Καναδά, της Ρωσίας και της 

Αλάσκας,  αποκάλυψε την ύπαρξη περισσότερων των 400 οικοπέδων αερίου 

και πετρελαίου βορείως του Αρκτικού Κύκλου. Αυτό ισοδυναμεί με 240 

δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου και ισοδύναμου φυσικού αερίου, ήτοι το 
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10% των παγκοσμίων πόρων, βάσει της παραγωγής και των εκτιμούμενων 

αποθεμάτων. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της Αρκτικής είναι ανεξερεύνητο. 

Επομένως, λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιφάνεια της καλύπτει το 6% της 

επιφάνειας της γης με 21 εκατομμύρια τετραγωνικά χιλιόμετρα, οι 

υφαλοκρηπίδες της Αρκτικής, υπολογίζεται πως αποτελούν τη μεγαλύτερη 

ανεξερεύνητη περιοχή με πιθανότητα ύπαρξης πετρελαίου (AMAP, 2007). 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν πως περισσότερο από 

το 70% των ανεξερεύνητων πετρελαϊκών πόρων βρίσκεται στις περιοχές της 

αρκτικής Αλάσκας, της Αμερικανοασιατικής Λεκάνης (Amerasia Basin), στις 

Λεκάνες του σχίσματος της Ανατολικής Γροιλανδίας, στις Λεκάνες της 

Ανατολικής Θάλασσας του Μπάρεντς, και μεταξύ Δυτικής Γροιλανδίας-

Ανατολικού Καναδά. Αντίστοιχα, περισσότερο από το 70% των ανεξερεύνητων 

πόρων φυσικού αερίου εκτιμάται πως βρίσκεται στη Λεκάνη της Δυτικής 

Σιβηρίας, στις Λεκάνες της Ανατολικής Θάλασσας του Μπάρεντς και στην 

αρκτική Αλάσκα. Το 84% των ανεξερεύνητων πόρων εκτιμάται πως βρίσκεται 

στις υπεράκτιες περιοχές. Συνολικά οι ανεξερεύνητοι πόροι συμβατικού 

πετρελαίου και αερίου στην Αρκτική υπολογίζονται σε 90 δισεκατομμύρια 

βαρέλια πετρελαίου, 1,669 κυβικά φυσικού αερίου και 44 δισεκατομμύρια 

βαρέλια υγρής μορφής φυσικού αερίου (USGS). 

 

 

Εικόνα 4: Αμερικανοασιατική Λεκάνη (Amerasia Basin) 

 

Εκτός όμως από τη μελέτη του USGS, το Αρκτικό Συμβούλιο μέσω του 

προγράμματος AMAP, εξέδωσε μια ενδιαφέρουσα έκθεση με την οποία γίνεται 
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εκτίμηση των επιπτώσεων από τις δραστηριότητες που σχετίζονται με το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Δίνοντας έμφαση στις περιοχές όπου υπάρχει 

αυτή η δυναμική, γίνεται αναφορά και στο περιβάλλον της περιοχής, το οποίο 

λαμβάνεται υπόψη ως ένας πολύ σημαντικός παράγων, συμπεριλαμβανομένης 

της χλωρίδας και της πανίδας.  

Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε, όταν η πετρελαιοκηλίδα που σχηματίστηκε μετά 

από την πρόσκρουση του πετρελαιοφόρου Exxon-Valdez σε ύφαλο στην 

περιοχή της Αλάσκας στις 24 Μαρτίου του 1989, θεωρήθηκε ως μια από τις 

μεγαλύτερες καταστροφές που έχει προκαλέσει η ανθρώπινη δραστηριότητα. 

Πιο συγκεκριμένα, θεωρείται πως η σχετική δραστηριότητα θα θέσει τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις για την εξισορρόπηση της ανάπτυξης των πόρων, την 

προστασία του περιβάλλοντος και τις κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη την ιστορία των δραστηριοτήτων στην περιοχή, εξάγεται 

το συμπέρασμα ότι δεν μπορεί να αποκλειστούν όλοι οι κίνδυνοι, όπως για 

παράδειγμα οι διαρροές από τα δεξαμενόπλοια ή τους αγωγούς, ακόμη και με 

τεχνολογικά προηγμένα συστήματα ελέγχου. Για το λόγο αυτό, γίνεται πρόταση 

λήψης των απαραίτητων μέτρων, τα οποία περιλαμβάνουν συνεχή έρευνα, 

εκτιμήσεις και κατευθυντήριες οδηγίες, με στόχο την προστασία των ανθρώπων 

και του περιβάλλοντος της Αρκτικής. Οι προτάσεις αφορούν συνάμα και 

συνδυασμό προληπτικών μέτρων, χωρίς να αμελείται ο οικονομικός 

παράγοντας, όπως αυτός εκφράζεται μέσα από τις οικονομικές δραστηριότητες 

των κατοίκων και τον τρόπο με τον οποίο θα επηρεαστούν από τις σχετικές 

δραστηριότητες (AMAP, 2007). 

Ωστόσο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θεωρούνται σύμφωνα με την 

έκθεση, οι πιο πολύτιμες μη-ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ρωσία θεωρείται 

η μεγαλύτερη παραγωγός πετρελαίου και αερίου, με το 75% του αρκτικού 

πετρελαίου και το  90% του αρκτικού αερίου, που είναι μέχρι σήμερα γνωστά, 

να βρίσκονται στην επικράτειά της. Παράλληλα, με τη συνεχή αύξηση της 

παγκόσμιας ζήτησης, γίνεται πρόβλεψη για αύξηση της δραστηριοποίησης στην 

περιοχή. Αυτή περιλαμβάνει την κατασκευή νέων υποδομών για την ανάπτυξη 

και τις μεταφορές. Επιπρόσθετα εκτιμάται ότι, η εξάντληση των παγκόσμιων 

αποθεμάτων μπορεί να οδηγήσει στην αύξηση του ενδιαφέροντος και για μη 

συμβατικούς πόρους όπως είναι το βαρύ πετρέλαιο (πετρέλαιο υψηλής 
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πυκνότητας), το μεθάνιο που βρίσκεται σε κοιτάσματα άνθρακα, και πηγές 

ένυδρου μεθανίου που εκτιμάται πως βρίσκονται στην περιοχή. 

Πρόσφατες μελέτες έδειξαν ότι το 10% της παγκόσμιας παραγωγής 

πετρελαίου και φυσικού αερίου προέρχεται από την Αρκτική. Το ενδιαφέρον για 

την περιοχή, εξαιτίας ακριβώς της ύπαρξης των ενεργειακών πόρων, 

εκδηλώθηκε με πολλούς και ορισμένες φορές μη συμβατικούς τρόπους. 

Καταρχήν, η προβολή των διεκδικήσεων και των αξιώσεων για επέκταση των 

εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας των παράκτιων κρατών συνδέεται στενά 

με τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των πόρων που βρίσκονται εκεί. Μια ακραία 

έκφραση κυριαρχικής αξίωσης υπήρξε η ρωσική κίνηση με την τοποθέτηση της 

ρωσικής σημαίας στον πυθμένα του Αρκτικού Ωκεανού τον Αύγουστο του 2007, 

κίνηση που προκάλεσε τον έντονο σχολιασμό από τα ΜΜΕ, αλλά τη σχετικά 

ήπια αντίδραση των υπολοίπων κρατών. Επίσης, αξίζει να αναφερθούν οι 

προσπάθειες της Arctic Oil and Gas Corporation , μιας πετρελαϊκής εταιρείας 

συμμετοχών, να διεκδικήσουν τη δική τους «Arctic Ocean Commons Prospect». 

Συγκρίνοντας την Αρκτική με το Ιράκ και την ενεργειακή σημασία του περσικού 

κόλπου, και χαρακτηρίζοντας την Αρκτική ως το τελευταίο «ενεργειακό σύνορο» 

και ως τη «μεγαλύτερη ενεργειακή ιστορία όλων των εποχών», προκάλεσαν το 

ενδιαφέρον (Vallson, T., Ulfarsson, G. F., 2011). 

Αν και οι υδρογονάνθρακες της Αρκτικής θεωρούνται «δαπανηροί», εξαιτίας 

της ιδιαιτερότητας του αρκτικού περιβάλλοντος, ωστόσο αποτελούν μια 

αξιόπιστη εναλλακτική και ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα με τον OPEC. Η 

τεχνολογία θα μπορούσε να ξεπεράσει τα υπάρχοντα εμπόδια στην 

εκμετάλλευση των πόρων της Αρκτικής. Η ανάγκη της νέας τεχνολογίας για 

άντληση σε βαθιά ύδατα και της αντοχής των ροών του πάγου, ευνοεί 

περισσότερο τη Ρωσία, καθώς τα συμφέροντά της τοποθετούνται στη Βόρεια 

Θαλάσσια Οδό, στην οποία τα νερά είναι σχετικά ρηχά και έχουν τεράστιες 

ιζηματογενείς λεκάνες. Τα παγοθραυστικά θεωρούνται απαραίτητα σε αυτήν την 

περίπτωση, ωστόσο είναι επίσης, πολύ δαπανηρά. Χρειάζονται περίπου 8-10 

χρόνια για να κατασκευαστεί ένα παγοθραυστικό και περίπου ένα 

δισεκατομμύριο δολάρια. Για αυτό το λόγο η οικονομία αποτελεί ένα πολύ 

σημαντικό παράγοντα για τα σχέδια των κρατών στην Αρκτική. 

Οι φυσικοί πόροι της Αρκτικής και κυρίως οι υδρογονάνθρακες, αποτελούν 

έναν από τους σημαντικότερους λόγους αύξησης του ενδιαφέροντος των 
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κρατών για την περιοχή και σημαντικό παράγοντα διαμόρφωσης της αρκτικής 

στρατηγικής. Η έρευνα του γεωλογικού ινστιτούτου των Η.Π.Α. αποτέλεσε ίσως 

έναν τρόπο «αφύπνισης» κυρίως για τα παράκτια κράτη τα οποία, όπως θα 

φανεί στη συνέχεια, προέβησαν στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να 

διασφαλίσουν το μέγιστο της δυνατότητας εκμετάλλευσης των αποθεμάτων που 

βρίσκονται στον πυθμένα του Αρκτικού Ωκεανού. Παράλληλα, εμφανίστηκαν και 

άλλοι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι προσπάθησαν, και εξακολουθούν να καθιστούν 

φανερή την παρουσία τους στην περιοχή (Young, O., 2011).  

Ωστόσο, υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι καθιστούν φανερή την 

παρουσία τους στη περιοχή με μη συμβατικό τρόπο. Η δράση της Greenpeace 

αποτελεί ένα τέτοιο παράδειγμα, με την προσπάθειά της να εμποδίσει την 

εξόρυξη πετρελαίου στον Αρκτικό Ωκεανό προκειμένου να προλάβει μια πιθανή 

οικολογική καταστροφή. Η ανακοίνωση από την Gazprom το Δεκέμβριο του 

2013 ότι θα προέβαινε στην εξόρυξη πετρελαίου στη Θάλασσα Πεκόρα από την 

εξέδρα άντλησης Prirazlomnaya, προκάλεσε την έντονη αντίδραση των 

ακτιβιστών. Συγκεκριμένα, το Σεπτέμβριο του 2013 και πριν γίνει η επίσημη 

ανακοίνωση από την Gazprom, η διαμαρτυρία των ακτιβιστών της Greenpeace, 

οδήγησε στη σύλληψη 30 ατόμων (28 ακτιβιστών και δύο δημοσιογράφων) από 

τις ρωσικές αρχές, όπου 22 από τα 30 άτομα ήταν υπό κράτηση για 

περισσότερο από δύο μήνες. Η ολλανδική κυβέρνηση (της οποίας τη σημαία 

έφερε το πλοίο) υποστήριξε ότι η σύλληψη ήταν παράνομη αφού έγινε σε 

περιοχή εκτός της ρωσικής δικαιοδοσίας και ζήτησε την άμεση απελευθέρωση 

των κρατουμένων. Η αρνητική απάντηση της Ρωσίας είχε ως αποτέλεσμα να 

καταφύγει η Ολλανδία στο Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της Θάλασσας 

(ITLOS) το οποίο στις 22/11/2013 όρισε την άμεση απελευθέρωση των 

κρατουμένων έναντι μεγάλης χρηματικής εγγύησης. 

 

 

2.3 Επιπτώσεις στο ναυτικό διάπλου 

 

Μια πολύ σημαντική επίπτωση της κλιματικής αλλαγής είναι η διάνοιξη νέων 

οδών για τη ναυσιπλοΐα. Όπως όλες οι σημαντικές αλλαγές, ενέχει ευκαιρίες 

αλλά και κινδύνους. Η αύξηση της δραστηριότητας στον Αρκτικό Ωκεανό 



23 
 

συνεπάγεται επιπτώσεις στο περιβάλλον αλλά και στις ζωές των κατοίκων της 

περιοχής.  

Το Αρκτικό Συμβούλιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει έγκαιρα τους 

κινδύνους και τις προκλήσεις που θα επέλθουν από την κλιματική αλλαγή και τη 

συνακόλουθη αύξηση της ναυτιλιακής δραστηριότητας στην περιοχή, εξέδωσε 

την έκθεση “Arctic Marine Shipping Assessment” το 2009. Σκοπός της έκθεσης 

ήταν να ληφθούν υπόψη η τοπική και περιφερειακή προοπτική. Επικεντρώνει 

την προσοχή της στα πλοία και ειδικά στη χρήση του Αρκτικού Ωκεανού από 

αυτά, στις πιθανές επιδράσεις στους ανθρώπους, το αρκτικό θαλάσσιο 

περιβάλλον και στις απαιτήσεις για θαλάσσιες υποδομές. Πρόσθετα, στο τέλος 

της έκθεσης γίνονται προτάσεις αναφορικά με τη λήψη μέτρων για τα 

προαναφερθέντα. Σύμφωνα μάλιστα με τον Klaus Dodds, το «Arctic Marine 

Shipping Assessment», αποτελεί ένα από τα εμφανέστερα παραδείγματα της 

ικανότητας του Αρκτικού Συμβουλίου να δρα ως στρατηγικός παράγοντας 

(Arctic Marine Shipping Assessment, 2009).   

Στην αρκτική ναυσιπλοΐα δύο είναι τα πλέον σημαντικά περάσματα: το 

Βορειοδυτικό Πέρασμα (Northwest Passage), το οποίο περνά μέσα από το 

Καναδικό Αρχιπέλαγος και συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανό, και 

το Βορειανατολικό Πέρασμα (Northeast Passage), το οποίο επίσης συνδέει 

Ατλαντικό και Ειρηνικό, και διασχίζει τις Θάλασσες Μπάρεντς, Κάρα, Λάπτεβ, 

Ανατολική Σιβηρική και Τσούκτσι. Υπάρχει επίσης και η Βόρεια Θαλάσσια Οδός 

(Northern Sea Route) η οποία αποτελεί τμήμα του Βορειοανατολικού 

Περάσματος, χωρίς όμως να περιλαμβάνει τη Θάλασσα Μπάρεντς και χωρίς να 

φτάνει στον Ατλαντικό Ωκεανό. Πολλές φορές χρησιμοποιείται μια από τις δύο 

ονομασίες χωρίς να αλλάζει το νόημα.  

Τα έτη 2007 και 2008, το Βορειοδυτικό Πέρασμα παρέμεινε ανοιχτό για δύο 

περίπου εβδομάδες. Επίσης, τον Αύγουστο του 2009 δύο γερμανικά εμπορικά 

πλοία διέσχισαν τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό χωρίς τη συνοδεία παγοθραυστικών, 

ταξιδεύοντας από το Βλαδιβοστόκ μέχρι την Ολλανδία, πραγματοποιώντας το 

πρώτο θαλάσσιο ταξίδι μέσω αυτής της διαδρομής. 

Στον χάρτη που ακολουθεί, φαίνονται τα Αρκτικά περάσματα, με το 

διαφαινόμενο μήκος των δρομολογίων να φαντάζει πολύ μικρό για τις περιοχές 

που θα μπορούσε να συνδέσει: 
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Εικόνα 5: Αρκτική ναυσιπλοΐα – περάσματα 

 

Η διάνοιξη όμως των δύο κύριων θαλάσσιων περασμάτων, θέτει ερωτήματα 

ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα καθώς θα σημάνει τη διέλευση πλοίων διαφόρων 

τύπων. Θα σημάνει ακόμη και την πιθανότητα κινητικότητας από πλοία με 

παράνομη δραστηριότητα όπως η διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Επίσης, 

αποτελεί πιθανή περιβαλλοντική απειλή, αν για παράδειγμα βυθιστεί ένα 

δεξαμενόπλοιο πετρελαίου, ή ακόμη και στρατιωτική απειλή, εξαιτίας της 

πιθανότητας διείσδυσης τρομοκρατών, καθώς θα είναι λιγότερο ελεγχόμενη η 

περιοχή. Θα μπορούσε να τεθεί κια θέμα ανθρώπινης ασφάλειας εάν για 

παράδειγμα βυθιστεί ένα επιβατικό πλοίο (όπως συνέβη το 2007 με το 

κρουαζιερόπλοιο MS Explorer, που βυθίστηκε μετά από σύγκρουση με 

παγόβουνο στην περιοχή της Ανταρκτικής). (Lassere, F., Rothwell, R., D., 

2014). 

Παρ’ όλα αυτά, η σημασία των Περασμάτων θεωρείται μεγάλη για την 

εμπορική ναυτιλία. Μάλιστα, ο χαρακτηρισμός «Πολική Μεσόγειος» (Polar 

Mediterranean) για τον Αρκτικό Ωκεανό, αντανακλά ξεκάθαρα τη σημασία που 

αναμένεται να έχει η διάνοιξη των θαλάσσιων οδών για την παγκόσμια 

ναυσιπλοΐα. Ως ένας ηπειρωτικός «σύνδεσμος», υπόσχεται την ανεμπόδιστη 

διέλευση των πλοίων με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα ενδιαφερόμενα κράτη. Η 

διάνοιξη του Βορειοδυτικού Περάσματος θα μειώσει την απόσταση μεταξύ 

Ευρώπης-Ασίας πάνω από 4000 χλμ, αλλάζοντας τον μέχρι σήμερα τρόπο 
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λειτουργίας της εμπορικής ναυτιλίας και μειώνοντας τα σχετικά ναυτιλιακά κόστη 

κατά δισεκατομμύρια δολάρια. 

Το Βορειοδυτικό Πέρασμα και η κυριαρχία επί αυτού, αποτελεί σύμφωνα με 

ορισμένους μελετητές ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα στην Αρκτική. Η 

διαμάχη Καναδά - Η.Π.Α. εντοπίζεται αφενός στην αξίωση του Καναδά ότι 

αποτελεί τμήμα των εσωτερικών του υδάτων, και συνεπώς ασκεί πλήρη 

κυριαρχία, και αφετέρου στην πεποίθηση των Η.Π.Α. ότι αποτελεί διεθνές στενό 

ναυσιπλοΐας. Μια διαμάχη που υπήρχε από το 1970, αλλά αναζωπυρώθηκε τη 

δεκαετία του 1990 με τις συζητήσεις για το λιώσιμο των πάγων και τη διάνοιξη 

των οδών ναυσιπλοΐας.  

Η αξιολόγηση των αρκτικών περασμάτων όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην 

οικονομική διάσταση. Η σημασία της διάνοιξης των περασμάτων μπορεί να 

σημάνει την αλλαγή στην ναυτική στρατηγική. Σημεία μεγάλης κίνησης όπως τα 

Στενά της Μαλάκκας και η Διώρυγα του Σουέζ, μπορεί να χάσουν μέρος της 

σημασίας τους, και ταυτόχρονα, να αυξηθεί η ευελιξία των ευρωπαϊκών και 

ασιατικών ναυτικών στόλων. Άλλωστε, τα κανάλια που χρησιμοποιούνται 

σήμερα βρίσκονται στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Αυτό σημαίνει πως μια 

αύξηση στην παγκόσμια κυκλοφορία εμπορευμάτων θα ήταν αδύνατο να 

εξυπηρετηθεί από αυτά (Gratz, J., 2012). 

Αν και αποτελούν σημαντική μείωση της απόστασης που πρέπει να 

διανύσουν τα πλοία, η μείωση του πάγου, δε σημαίνει την εξαφάνισή του σε μια 

νύχτα. Στο κοντινό μέλλον, τα περάσματα θα είναι ανοιχτά για ορισμένη περίοδο 

του χρόνου και όχι συνεχώς, ενώ η ύπαρξη τμημάτων πάγου και παγόβουνων 

θα τα καθιστά επικίνδυνα. Σε συνδυασμό με άλλους περιορισμούς όπως είναι η 

πολιτική αβεβαιότητα, το κόστος ασφάλισης των πλοίων και η δαπανηρότητα 

της συντήρησης και χρήσης των παγοθραυστικών, οι δίοδοι αυτές, καθίστανται 

από την άλλη μεριά λιγότερο ελκυστικές για την εμπορική ναυτιλία.  

Θα πρέπει επομένως, να υπάρχει σύγκριση κόστους – οφέλους, αναλόγως 

των περιστάσεων. Επίσης, η έλλειψη ναυτιλιακής βοήθειας, οι ανεπαρκείς 

παράκτιες υποδομές και η χαμηλή προβλεψιμότητα των παρασυρόμενων 

πάγων και των καταιγίδων, αποτελούν σημαντικούς περιορισμούς. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο που λειτουργεί η παγκόσμια εμπορική ναυτιλία 

θα ήταν σχεδόν αδύνατο να υπάρξουν συνεπή χρονοδιαγράμματα. Ως εκ 

τούτου, η υπέρβαση αυτών των εμποδίων απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό ο 
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οποίος είναι συνάμα χρονοβόρος και απαιτεί την ύπαρξη ισορροπίας μεταξύ 

εθνικής και διεθνούς δικαιοδοσίας όπως επίσης, σταθερά νομοθετικά πλαίσια 

από τη μεριά των κρατών. Σύμφωνα λοιπόν με τον Young, το πιο πιθανό είναι ο 

όγκος των μεταφορών και της κίνησης να συγκεντρωθεί στη Βόρεια Θαλάσσια 

Οδό, και να αφορά ενδοπεριφερειακή κυκλοφορία και όχι παγκόσμια. 

Η αλήθεια είναι ότι, το λιώσιμο των πάγων είναι πιο ταχύ στην περιοχή της 

Σιβηρίας, ενώ,  ο πάγος των σιβηρικών ακτών είναι αρκετά λεπτότερος σε 

σχέση με τον πάγο του καναδικού αρχιπελάγους. Ως εκ τούτου, το πιθανότερο 

είναι πως η Βόρεια Θαλάσσια Οδός θα είναι ανοιχτή για τα πλοία για 

μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσα στο χρόνο σε σχέση με το Βορειοδυτικό 

Πέρασμα. Αυτό έχει οδηγήσει τη Ρωσία, στο σχεδιασμό και την κατασκευή των 

απαραίτητων υποδομών κατά μήκος των αρκτικών ακτών της, προσδοκώντας 

τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες από αυτό. Ωστόσο, και σε αυτήν την περίπτωση 

οι Η.Π.Α. αλλά και η Ε.Ε. ισχυρίζονται ότι περνά μέσα από διεθνή στενά, 

αμφισβητώντας με αυτόν τον τρόπο την κυριαρχική υπεροχή της Ρωσίας. Μια 

υπεροχή που δεν είχε αμφισβητηθεί μέχρι πρότινος. Άλλωστε, η ονομασία 

«Βόρεια Θαλάσσια Οδός» αποτελεί μετάφραση της ρωσικής ονομασίας, έναντι 

του «Βορειοανατολικού Περάσματος» που χρησιμοποιούνταν στην Ευρώπη. 

Υπάρχουν πολλές χώρες που εκδηλώνουν άμεσα ή έμμεσα το ενδιαφέρον τους 

για την περιοχή, όπως είναι η Κίνα και η Γερμανία και που θα ήθελαν να μη 

μείνουν εκτός μιας τόσο μεγάλης και σημαντικής αλλαγής που μπορεί να 

επέλθει στην παγκόσμια ναυτιλία. Ωστόσο, η άσκηση κυριαρχίας του Καναδά 

και της Ρωσίας στο Βορειοδυτικό Πέρασμα και τη Βόρεια Θαλάσσια Οδό 

αντίστοιχα, έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα άλλων ενδιαφερομένων οι 

οποίοι προτιμούν να χαρακτηρίζουν τα περάσματα ως υποκείμενα σε καθεστώς 

διεθνών στενών (Young, O., 2011). 

Ιστορικά, οι μεγάλες θαλάσσιες δίοδοι συνεπάγονταν την παρουσία των 

μεγάλων ναυτικών δυνάμεων. Μια αλλαγή στο ισχύον καθεστώς, θα σημάνει 

ταυτόχρονα αλλαγή της ισορροπίας και αλλαγή της κατανομής ισχύος των 

κρατών. Ο Mahan είχε πει κάποτε ότι, «εκεί που πάνε τα εμπορικά πλοία, 

σίγουρα θα ακολουθήσουν πόλεμοι». Η χάραξη στρατηγικής και πολιτικής 

λογικής στην Αρκτική, έχει διαφορετική λειτουργία σε σχέση με τις 

παραδοσιακές γνώσεις και πρακτικές σχετικά με την ισχύ και την ισορροπία 

δυνάμεων. Είναι πολλοί και αστάθμητοι οι παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν 
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την πολιτική των αρκτικών κρατών. Η διαμόρφωση της αρκτικής 

πραγματικότητας περιλαμβάνει διεθνείς δρώντες, οι οποίοι σε διάφορα επίπεδα 

συνεργάζονται και συζητούν μεταξύ τους, δημιουργώντας ένα αρκετά 

περίπλοκο δίκτυο σχέσεων που αρχικά καλεί σε αναζήτηση ισορροπιών και όχι 

σύγκρουσης. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι μέχρι τώρα έχουμε γίνει μάρτυρες 

άγριων αντιπαραθέσεων μέχρι και σκληρών στρατιωτικών συγκρούσεων μεταξύ 

λιγότερων ανταγωνιστών και για πολύ μικρότερο διακύβευμα. Αν τελικά 

υπερισχύσει η διπλωματική οδός, θα είναι μάλλον έκπληξη, και θα έχει 

περισσότερο προσωρινό χαρακτήρα μέχρι οι εμπλεκόμενοι να κατανοήσουν 

πλήρως την αξία της Αρκτικής Ζώνης. Οι αστάθμητοι παράγοντες όπως η 

κλιματική αλλαγή, η τεχνολογική εξέλιξη και η διάθεση των εμπλεκομένων θα 

παίζουν κάθε χρονική στιγμή ένα νέο ρόλο για το είδος των εξελίξεων στην 

περιοχή. 

 

2.4 Οι κάτοικοι της Αρκτικής – Αυτόχθονες λαοί 

 

Ο Ο.Η.Ε. δεν έχει υιοθετήσει έναν επίσημο ορισμό για τον περιεχόμενο του 

όρου «αυτόχθονες λαοί». Λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορές ανάμεσα στους 

αυτόχθονες λαούς έχει αναπτυχθεί και προτείνεται ένας σύγχρονος τρόπος 

κατανόησης του όρου, ο οποίος βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό τους ως 

αυτοχθόνες λαοί, στην ιστορική συνάφεια με προ-αποικιακές κοινωνίες, στους 

ισχυρούς δεσμούς με τα εδάφη και τους φυσικούς πόρους που έχουν, στα 

ξεχωριστά κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά συστήματα, στην ξεχωριστή 

γλώσσα, τον πολιτισμό και τις πεποιθήσεις τους, στο σχηματισμό μη-κυρίαρχων 

κοινωνικών ομάδων, και στην απόφασή τους να διατηρήσουν και να 

αναπαράξουν τα προγονικά περιβάλλοντα και συστήματα ως ξεχωριστοί λαοί 

και κοινότητες (United Nations).  

Εδώ και χιλιάδες χρόνια, βρίσκονται αυτόχθονες λαοί στην Αρκτική, οι 

οποίοι αποτελούν το 10% του πληθυσμού της. Πιο συγκεκριμένα, από τα 

τέσσερα εκατομμύρια κατοίκων της Αρκτικής, περίπου 500.000 είναι 

αυτόχθονες. Οι εθνικές ομάδες που διακρίνονται είναι πάνω από σαράντα, 

όπως και οι γλώσσες τους. Όλες οι αρκτικές χώρες, με εξαίρεση την Ισλανδία 

έχουν αυτόχθονες πληθυσμούς στην αρκτική τους επικράτεια. 
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Οι πιο γνωστοί λαοί είναι οι Σάμι που βρίσκονται στις Σκανδιναβικές χώρες 

και τη βορειοδυτική Ρωσία, οι Νένετς, οι Κάντοι, οι Εβένκ, οι Τσούτσκι που 

βρίσκονται στη Ρωσία, οι Αλουΐτ, οι Γιουπί και οι Ινουΐτ στην Αλάσκα, οι Ινουΐτ 

του Καναδά και οι Ινουΐτ της Γροιλανδίας. Οι πολιτισμικές, ιστορικές και 

οικονομικές διαφορές είναι αρκετές, αλλά τους συνδέουν πολλά κοινά, όπως για 

παράδειγμα το πώς επηρεάζονται οι ζωές τους από τις τρέχουσες αλλαγές και 

την παγκοσμιοποίηση.  

Η εκπροσώπηση των αυτοχθόνων λαών στο Αρκτικό Συμβούλιο αποτελεί 

μια πολλή σημαντική παράμετρο για τις ζωές τους. Έξι οργανισμοί αυτοχθόνων, 

οι Arctic Athabaskan Council(AAC), Aleut International Association (AIA), 

Gwich’in Council International (GCI), International Circumpolar Council (ICC), 

Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Saami 

Council (SA), αποτελούν Μόνιμα Μέλη του Αρκτικού Συμβουλίου. Το καθεστώς 

τους ως Μόνιμα Μέλη στο Αρκτικό Συμβούλιο, εκτός από μοναδικό είναι και 

σπάνιο για τους αυτόχθονες πληθυσμούς ανά τον κόσμο (Heininen, L., 2011). 

Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές στην αντιμετώπιση από το κράτος στο οποίο 

υπάγονται. Για παράδειγμα, η Νορβηγία αναγνωρίζει με συνταγματική 

τροποποίηση τους Σάμι, ως λαό. Αντίθετα, η Φινλανδία τους αναγνωρίζει 

μονάχα ως γλωσσική μειονότητα. Οι Σάμι των Σκανδιναβικών χωρών 

εκπροσωπούνται από τρία αντίστοιχα κοινοβούλια. Το 2000 τα τρία αυτά 

κοινοβούλια ίδρυσαν το «Sami Parliamentary Council». Στη Ρωσία, βρίσκονται 

πάνω από 44 αυτόχθονες λαοί, δηλαδή περίπου 250.000 άνθρωποι (αν και η 

χώρα αναγνωρίζει επίσημα περίπου 55.000 αυτόχθονες κατοίκους). Στον 

Καναδά επίσης, υπάρχει μεγάλος πληθυσμός αυτοχθόνων, με πάνω από 

42.000 κατοίκους, με αναγνωρισμένα δικαιώματα.Οι  Ινουΐτ, αποτελούν τη 

μεγαλύτερη και καλύτερα οργανωμένη ομάδα αυτοχθόνων και έχουν καταφέρει 

να αποκτήσουν σημαντικό βαθμό αυτονομίας. Στη Γροιλανδία, οι Ινουΐτ, 

εργάζονται με αρκετή επιτυχία προς την αύξηση της αυτονομίας τους από τη 

Δανέζική κυβέρνηση. Το πρώτο πολιτικό κόμμα στη Γροιλανδία,  ιδρύθηκε το 

1964 και ήταν το Inuit Partiiat, το οποίο έδινε έμφαση στα δικαιώματα, την 

ιστορία και τον πολιτισμό των Ινουΐτ (Strandsbjerg, J., 2014). 

Μια εξίσου σημαντική πρόκληση είναι η διατήρηση των γλωσσών των 

αυτοχθόνων λαών. Έχουν γίνει ορισμένες προσπάθειες, όπως της Δανίας, η 

οποία αναγνώρισε τη Γροιλανδική ως επίσημη γλώσσα το 1979 και της 
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κυβέρνησης του Νουναβούτ στον Καναδά, που με νομοθετική ρύθμιση 

εγκαθίδρυσε δίγλωσση εκπαίδευση και διασφάλιση χρήσης της γλώσσας 

Ινουκτιτούτ από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ωστόσο, πολλές γλώσσες κινδυνεύουν 

να εξαφανιστούν εξαιτίας της σταδιακής εξαφάνισης πληθυσμών που τις 

ομιλούν. 

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και μπορεί να επηρεάσει περισσότερο τις 

ζωές των αυτοχθόνων κατοίκων. Με την αύξηση της θερμοκρασίας στην 

Αρκτική να γίνεται με μεγαλύτερο ρυθμό απ’ ότι στον υπόλοιπο κόσμο, το 

λιώσιμο των πάγων προκαλεί βλάβες στις υποδομές στην Αλάσκα και τη 

Σιβηρία. Οι κτηνοτρόφοι και οι κυνηγοί επηρεάζονται επίσης σε υψηλό βαθμό, 

αφού τα ζώα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση στην τροφή. Βέβαια, η διάνοιξη των 

οδών ναυσιπλοΐας μπορεί να σημάνει νέες οικονομικές ευκαιρίες για τους 

αυτόχθονες της Αρκτικής, με την ανάπτυξη νέων βιομηχανιών όπως για 

παράδειγμα των ορυκτών. Εμφανίζεται επομένως, ένα δίλημμα για τους 

αυτόχθονες κατοίκους της Αρκτικής ανάμεσα στην αλλαγή του τρόπου ζωής και 

στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος των κεντρικών κυβερνήσεων λόγων των 

προσοδοφόρων δραστηριοτήτων, όπως είναι η εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, η αλιεία και τα μεταλλεύματα.  

Υπάρχουν δύο τρόποι προσαρμογής στις νέες συνθήκες: Η εκ των υστέρων 

προσαρμογή και η προληπτική, δηλαδή, η προετοιμασμένη προσαρμογή. Η 

προληπτική προσαρμογή είναι σαφώς καλύτερη και απαραίτητη. Χωρίς τις 

πρέπουσες κατευθυντήριες οδηγίες και τους κανονισμούς που θα 

προετοιμάσουν τους κατοίκους της περιοχής για τις επιπτώσεις της κλιματικής 

αλλαγής, τη βιομηχανική ανάπτυξη και την εκμετάλλευση των πόρων, οι 

κοινωνίες θα είναι πιο ευάλωτες στις νέες συνθήκες. Η έκδοση του Polar Code 

από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO), ο οποίος θέτει κανονισμούς 

ασφαλείας για τα πλοία που πλέουν στα πολικά ύδατα, αποτελεί ένα καλό 

παράδειγμα προληπτικής δράσης. 

Η υγεία και η ευημερία των ανθρώπων μπορεί να επηρεαστεί άμεσα από τις 

επικίνδυνες ταξιδιωτικές συνθήκες ή και έμμεσα από την αύξηση για 

παράδειγμα της υπεριώδους ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας, καθώς και την 

επιτάχυνση της μεταφοράς στελεχών ασθενειών. Μπορεί να επηρεαστεί ακόμη 

και από μολυσμένα τρόφιμα ή νερό, εξαιτίας των ελλιπών υποδομών, την 

απελευθέρωση POPs (Persistent Organic Pollutants) και μεθανίου από τους 
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λιωμένους πάγους καθώς και την έκθεση απορριμμάτων από εγκαταλειμμένες 

στρατιωτικές βάσεις ή πετρελαϊκές εγκαταστάσεις (Hovelsrud, K. G., Poppel, B., 

OortvanB., Reist, D. J., 2011). 

Οι ψυχολογικές επιπτώσεις είναι εξίσου σημαντικές. Η εμφάνιση νέων 

επαγγελμάτων και η πιθανή εξαφάνιση παλαιών εξαιτίας των νέων συνθηκών, η 

επαφή με περισσότερους ανθρώπους από την αύξηση της κίνησης στην 

περιοχή αποτελούν προκλήσεις που ζητούν την έγκαιρη και κατάλληλη 

προετοιμασία. Η αλλαγή χωρίς πρότερη εμπειρία θα είναι μια πρόκληση για τις 

παλαιότερες γενιές και την παραδοσιακή γνώση που φέρουν. Οι πολιτισμικές 

και κοινωνικές σχέσεις ενδέχεται να αλλάξουν επηρεάζοντας την ψυχολογία των 

κατοίκων. Ήδη τα ποσοστά αλκοολισμού, αυτοκτονιών και εγκατάλειψης του 

σχολείου είναι αρκετά υψηλά για τους ανθρώπους που κατοικούν στις 

απομονωμένες αυτές περιοχές. Θα πρέπει να υπάρξει συνειδητοποίηση από τις 

κεντρικές κυβερνήσεις ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αποτελούν μονάχα τη 

διασφάλιση των συνόρων και την παρουσία της σημαίας τους, αλλά ισότιμους 

πολίτες που αξίζουν ιδιαίτερης μέριμνας εξαιτίας των συνθηκών που βιώνουν 

και των αλλαγών που υφίστανται. 

 

2.5 Inuit Circumpolar Council 

 

Το Inuit Circumpolar Council (ICC) αξίζει ξεχωριστής αναφοράς εξαιτίας της 

σημασίας που έχει για τους αυτόχθονες κατοίκους της Αρκτικής και όχι μόνο. 

Ιδρύθηκε το 1977 και εκπροσωπεί περίπου 160.000 Ινουΐτ της Αλάσκας, του 

Καναδά, της Γροιλανδίας και της Ρωσίας και έχει Συμβουλευτικό Καθεστώς 

στον Ο.Η.Ε. Κύριοι στόχοι του είναι, η ενίσχυση της συνοχής των Ινουΐτ της 

Αρκτικής, η προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων τους σε διεθνές 

επίπεδο, η διασφάλιση και ανάπτυξη του πολιτισμού τους και για τις 

επερχόμενες γενιές, η επιζήτηση πλήρους συμμετοχής στην οικονομική, 

πολιτική και κοινωνική ανάπτυξη στις πατρίδες τους, η ανάπτυξη και προώθηση 

πολιτικών που να προστατεύουν το αρκτικό περιβάλλον και η εργασία για τη 

διεθνή αναγνώριση των δικαιωμάτων όλων των αυτοχθόνων λαών. Μάλιστα 

μετά από έντεκα χρόνια συνεχούς προσπάθειας και εργασίας συνετέλεσε στην 

υιοθέτηση της Διακήρυξης για τα Δικαιώματα των Αυτοχθόνων Λαών 

(UNDRIPS). 
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Σύμφωνα με το ICC, η Διακήρυξη αποτελεί το πιο σημαντικό όργανο για το 

δικαίωμα των αυτοχθόνων στη συμπερίληψη τους στις διαβουλεύσεις για την 

αρκτική κυριαρχία. Δίνει στους αυτόχθονες «φωνή» και θέτει ζητήματα 

αυτοκυριαρχίας των αυτοχθόνων λαών στις διαδικασίες διεθνούς λήψης 

αποφάσεων.Επίσης, οι τελευταίες εδαφικές αξιώσεις των Ινουΐτ στον Καναδά 

διευθετήθηκαν, με τη δημιουργία της Κυβέρνησης του Νουνατσιαβούτ στο 

Λαμπραντόρ, ενώ η Γροιλανδία έχει επιτύχει μεγάλο βαθμό αυτοδιοίκησης. 

Μετά τη Διακήρυξη του Ilulissat το 2008 από τα πέντε παράκτια κράτη, την 

καταφανή αγνόηση των αυτοχθόνων στην όλη διαδικασία, και των δικαιωμάτων 

τους, το 2009 εξέδωσαν τη Διακήρυξη των Ινουΐτ για την Κυριαρχία στην 

Αρκτική-Circumpolar Inuit Declaration on Sovereignty in the Arctic, δηλώνοντας 

εμφατικά πως κατοικούν στην αρκτική γη, τη γνωρίζουν και τη χρησιμοποιούν 

και πως οτιδήποτε ενδιαφέρει και αφορά στην Αρκτική αφορά και τους Ινουΐτ. 

Επισημαίνουν πως η έννοια της κυριαρχίας αλλάζει ανάλογα με τη ιστορική 

συγκυρία και πως δεν υπάρχει ένας συγκεκριμένος ορισμός για το περιεχόμενό 

της. Προτείνουν την αντιμετώπιση των ζητημάτων κυριαρχίας υπό το πρίσμα 

της μακράς ιστορίας των λαών στην περιοχή και του αγώνα για την κατάκτηση 

του σεβασμού των δικαιωμάτων τους (Nicol, H. L., 2010). 

Επομένως, οι Ινουΐτ αναγνωρισμένοι ως «λαός», έχουν το δικαίωμα στην 

αυτοδιάθεση, την εκμετάλλευση και χρήση του χώρου όπου διαβιούν. Έχουν το 

δικαίωμα να διαχειρίζονται τις γλώσσες, την επικράτεια, τη ζωή και τον 

πολιτισμό τους. Η αντίληψη των αυτοχθόνων για το χώρο που διαβιούν οδηγεί 

συγχρόνως στην απομάκρυνση από τις παραδοσιακές εννοιολογήσεις του 

χώρου και τη διάκριση ακόμη μεταξύ χερσαίας και θαλάσσιας επικράτειας. 

Ιδιαίτερα στη περίπτωση του πάγου, αφού για τους αυτόχθονες της Αρκτικής ο 

πάγος θεωρείται «έδαφος», ενώ στο Διεθνές Δίκαιο αναφέρεται ως θαλάσσιος 

χώρος. 

Όπως έχει επισημανθεί, το ICC συνέβαλε στον επαναπροσδιορισμό της 

Αρκτικής ως περιοχής. Σύμφωνα με τον Shadian, συμβολίζει κάτι παραπάνω 

από μία Μ.Κ.Ο.: Συμβολίζει την κορύφωση των διεθνών σχέσεων της Αρκτικής, 

μέσω της διεθνούς αυτονομίας που έχουν λάβει οι Ινουΐτ της Αρκτικής, σ’ ένα 

περιβάλλον συνεχών αλλαγών. Χάρη στο ICC, επιλύθηκε το 2010 η διαφωνία 

μεταξύ του Νουναβούτ και Γροιλανδίας, μέσω άμεσων συνομιλιών με την 

κυβέρνηση της Γροιλανδίας, όταν το πρώτο αμφισβητούσε τη δυνατότητα της 
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Γροιλανδίας για εξερεύνηση πετρελαίου στη Θάλασσα Μπάφιν. Το 

συγκεκριμένο περιστατικό καθιστά φανερό το ρόλο που μπορεί να 

διαδραματίσουν οι περιφερειακοί σχηματισμοί στην Αρκτική και τη δυνατότητα 

πραγματοποίησης συνεργασίας μέσω της δράσης των αυτοχθόνων και των 

υποεθνικών οντοτήτων.  

Η αντιμετώπιση της Αρκτικής και των αρκτικών ζητημάτων από τη μεριά της 

εκάστοτε περιοχής-περιφέρειας θα αποτελούσε ουσιαστική βοήθεια και ώθηση 

για τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία στις 

διάφορες περιοχές που μπορούν να διακριθούν στην Αρκτική. Σε κάθε περιοχή 

υπάρχει και μια εστία αυτοχθόνων οι οποίοι όμως δεν ασκούν μεγάλη επιρροή 

στις πολιτικές των αρκτικών κρατών. Η λύση σε αυτό, θα ήταν η μεταφορά 

εξουσιών και αρμοδιοτήτων προς τις περιφερειακές αρχές και η πολιτική 

αναγνώριση και εμπλοκή. Μια τέτοια οπτική θα έδειχνε σεβασμό στα 

δικαιώματα των αυτοχθόνων λαών και στον πολιτισμό και τις παραδόσεις που 

φέρουν και που σήμερα υφίστανται δραματικές αλλαγές.Θα αποτελούσε ένα 

ακόμη παράδειγμα της ιδιαιτερότητας της αρκτικής πολιτικής ρευστότητας και 

της δυνατότητας να επιλύονται ζητήματα και να επέρχεται συμφωνία μέσα από 

τη συνεργασία πολλών διακριτών παραγόντων. 

 

2.6 Δικαιοδοτικοί θεσμοί – Νομικό πλαίσιο 

 

2.6.1 Αρκτικό συμβούλιο 

 

Το Αρκτικό Συμβούλιο αποτελεί τη βασική θεσμική διάσταση που αφορά 

στην Αρκτική και την πολιτική που ακολουθούν τα κράτη της περιοχής για τη 

διακυβέρνησή της. Ιδρύθηκε το 1996 με τη Διακήρυξη της Οττάβα. Σκοπός του 

Αρκτικού Συμβουλίου ήταν, να αποτελέσει ένα αναβαθμισμένο διακυβερνητικό 

forum προκειμένου να παράσχει τα μέσα για τη συνεργασία, τον συντονισμό και 

τη διάδραση ανάμεσα στα αρκτικά κράτη με τη συμμετοχή των κοινοτήτων των 

αυτοχθόνων της περιοχής αναφορικά με τα αρκτικά ζητήματα, δίνοντας 

μεγαλύτερη έμφαση στα ζητήματα βιώσιμης ανάπτυξης και περιβαλλοντικής 

προστασίας. 
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Προπομπός του Αρκτικού Συμβουλίου υπήρξε η Στρατηγική για την Αρκτική 

Περιβαλλοντική Προστασία – Arctic Environmental Protection Strategy - AEPS. 

Με Φιλανδική πρωτοβουλία, το Σεπτέμβριο 1989 εκπρόσωποι των οκτώ 

κρατών (Δανία/Γροιλανδία, Νήσοι Φερόες), Η.Π.Α., Ισλανδία, Καναδάς, 

Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία) συναντήθηκαν στο Ροβανιέμι της 

Φινλανδίας προκειμένου να συζητήσουν για τη λήψη συνεργατικών μέτρων 

αναφορικά με την προστασία του αρκτικού περιβάλλοντος. Συμφώνησαν στη 

διενέργεια των ακόλουθων προπαρασκευαστικών συναντήσεων των αρμόδιων 

υπουργών των οκτώ αρκτικών κρατών: στο Γέλοουναϊφ του Καναδά τον 

Απρίλιο 1990, στην πόλη Κιρούνα της Σουηδίας τον Ιανουάριο 1991 και ξανά 

στο Ροβανιέμι τον Ιούνιο 1991. 

Το Αρκτικό Συμβούλιο έλαβε τη σκυτάλη για τη συνέχιση και τον 

εμπλουτισμό του έργου που ξεκίνησε η AEPS. Το ουσιαστικό έργο του 

Συμβουλίου έχουν αναλάβει έξι Ομάδες Εργασίας (Working Groups) , οι οποίες 

αντικατοπτρίζουν τα ζητήματα που ενδιαφέρουν και απασχολούν το Συμβούλιο. 

Ενδεικτικά, οι ομάδες αυτές είναι οι εξής: ACAP (Arctic Contaminants Action 

Programme), AMAP (Arctic Monitoring and Assessment Programme), CAFF 

(Conservation of Arctic Flora and Fauna), EPPR (Emergency Prevention, 

Preparedness and Response), PAME (Protection of the Arctic Marine 

Environment), Sustainable Development Working Group (SDWG).  

Το πεδίο ενδιαφέροντος για τις Ομάδες Εργασίας εκτείνεται από την 

περιβαλλοντική προστασία μέχρι την αντιμετώπιση καταστάσεων εκτάκτου 

ανάγκης. Έκαστη ομάδα λειτουργεί κατά ορισμένη εντολή, με εκπροσώπους 

από τα υπουργεία, ερευνητές και ειδικούς. Υπάρχει ξεχωριστή Προεδρία, 

Διοικητικό Συμβούλιο και Γραμματειακή υποστήριξη. Οι Ομάδες Εργασίας έχουν 

την ευθύνη της εκτέλεσης των προγραμμάτων που τους ανατίθενται από το 

Συμβούλιο μετά από σχετική Υπουργική Διακήρυξη, ενώ διέπονται από την 

Αρχή της Συναίνεσης, η οποία αφορά στην προαπαιτούμενη σύμφωνη γνώμη 

και των οκτώ κρατών μελών για τις αποφάσεις που λαμβάνει το Αρκτικό 

Συμβούλιο και τα επικουρικά του σώματα (Arctic – Counsil, 2014). 

Τα οκτώ αρκτικά κράτη, ήτοι Δανία (Γροιλανδία, Νήσοι Φερόες), Η.Π.Α., 

Ισλανδία, Καναδάς, Νορβηγία, Ρωσία, Σουηδία, Φινλανδία, αποτελούν τα κράτη 

μέλη και εναλλάσσονται εκ περιτροπής στην προεδρία του Συμβουλίου κάθε 

δύο χρόνια. Όπως αναφέρθηκε προηγούμενα, το καθεστώς μονίμων 
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συμμετεχόντων, έχει αποδοθεί σε έξι οργανώσεις αυτοχθόνων, (Arctic 

Atabaskan Council - AAC, Aleut International Association - AIA, Gwich’in 

Council International - GCI, Inuit Circumpolar Council - ICC, Russian 

Association of Indigenous Peoples of the North - RAIPON, Saami Council), οι 

οποίες υποστηρίζονται από τη Γραμματεία των Αυτοχθόνων Λαών (Indigenous 

Peoples Secretariat). 

Πρόσθετα, το Αρκτικό Συμβούλιο έχει προβλέψει την υποδοχή 

παρατηρητών στις συνεδριάσεις του, μετά την απονομή του σχετικού 

καθεστώτος - observer status. Ως παρατηρητές έχουν γίνει αποδεκτά  δώδεκα 

κράτη από την ευρωπαϊκή και την ασιατική ήπειρο, εννέα διακυβερνητικοί και 

διακοινοβουλευτικοί οργανισμοί (όπως η Διάσκεψη των Κοινοβουλευτικών 

Εκπροσώπων της Αρκτικής - Conference of Parliamentarians of the Arctic 

Region), όπως επίσης, και σε έντεκα μη κυβερνητικούς οργανισμούς. Η ισχύς 

του καθεστώτος των παρατηρητών, εναπόκειται στη συναίνεση των υπουργών 

των οκτώ κρατών μελών και ρητά αναφέρεται πως η αντίθετη, με τη Διακήρυξη 

της Οττάβα ή τον εσωτερικό κανονισμό, δράση από μέρους των παρατηρητών, 

συνεπάγεται αναστολή του καθεστώτος του παρατηρητή. 

Μερικά χρόνια πριν, άρχισε να συζητείται η ανάγκη περεταίρω 

ενδυνάμωσης και μεταρρύθμισης του Συμβουλίου ώστε να ανταποκριθεί στις 

προκλήσεις τις εποχής όπως αυτές διαμορφώνονται με την κλιματική αλλαγή 

και τις συνέπειες που αυτή επιφέρει. Η ανησυχία για το μέλλον του Αρκτικού 

Συμβουλίου ως προς τις «αναδυόμενες προκλήσεις» καταγράφεται στη 

Διακήρυξη του Nuuk 2011, οπότε και αποφασίστηκε η ίδρυση μόνιμης 

γραμματείας με έδρα το Tromso της Νορβηγίας, προς ενίσχυση του Συμβουλίου 

(NuukDeclaration, 2011).  

Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία για το ρόλο του Αρκτικού Συμβουλίου ως 

οργανισμού αλλά και ως δικτύου, σχετίζεται με τον τρόπο που γίνεται αντιληπτή 

η Αρκτική ως περιοχή, είτε εδαφικά είτε σε σχέση με τους ενδιαφερόμενους 

δρώντες σε αυτή. Ο ρόλος, για παράδειγμα, των παρατηρητών θεωρείται 

αποσταθεροποιητικός για τις οργανώσεις των αυτοχθόνων, αφού υπενθυμίζει 

την εκτός γηγενών ανάμειξη και προσπάθεια ελέγχου της αρκτικής περιοχής. 

Αυτό έγινε φανερό και με τη δήλωση της Σουηδίας στην εθνική της στρατηγική 

για την Αρκτική, όπου σαφώς αναφέρει το ότι κάποιοι δρώντες μπορεί να είναι 

πιο ευπρόσδεκτοι από κάποιους άλλους, και πως η δημιουργία ενός κοινού 
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μέλλοντος εξαρτάται ακριβώς από τη δυνατότητα να συμφωνήσουν στην 

αντίληψη της κατάστασης που διαμορφώνεται στην περιοχή. 

Αυτό που θα πρέπει επομένως να αναγνωρίσει το Συμβούλιο είναι ο ρόλος 

του «ως μείζονος παραγωγού διαλόγου και ουσιαστικών πραγμάτων και την 

ικανότητά του να δρα ως ρυθμιστικός παράγων». Το γεγονός όμως ότι αποτελεί 

ένα θεσμό ήπιας ισχύος περιορίζει ίσως την εμβέλεια της δράσης του (άλλωστε, 

στην ιδρυτική Διακήρυξη της Οττάβα το 1996 υπήρχε υποσημείωση όπου 

ανέφερε τη μη ανάμειξη του Συμβουλίου σε ζητήματα στρατιωτικής ασφάλειας). 

Αν όμως θεωρηθεί πως το περιβάλλον δεν αποτελεί ζήτημα χαμηλής, αλλά 

υψηλής πολιτικής, μπορεί να αλλάξει όλη η αντίληψη για το ρόλο του 

Συμβουλίου. Και όπως παρατηρούν ορισμένοι μελετητές, από το 1980 έχει 

αλλάξει το παγκόσμιο πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνει εν μέρει την 

περιβαλλοντική πολιτική της περιοχής, προς μια κατεύθυνση αντιμετώπισης του 

περιβάλλοντος ως πεδίου άσκησης υψηλής πολιτικής (Dodds, K., 2013). 

Την επιθυμία για μεγαλύτερο βαθμό δέσμευσης, στο πλαίσιο της αρκτικής 

συνεργασίας, εξέφρασαν τα αρκτικά κράτη όταν στις 12 Μαίου 2011 υπέγραψαν 

το Σύμφωνο για τη Συνεργασία στην Αεροναυτική και Θαλάσσια Έρευνα και 

Διάσωση (Agreement on Cooperation on Aeronautical and Maritime Search and 

Rescue in the Arctic - Arctic SAR Agreement). Το Σύμφωνο αυτό αποτελεί το 

πρώτο νομικά δεσμευτικό κείμενο που υπέγραψαν τα αρκτικά κράτη στο 

πλαίσιο της λειτουργίας του Αρκτικού Συμβουλίου. Αυτή η απόφαση για 

δέσμευση γέννησε ερωτήματα αναφορικά με την αλλαγή του υπάρχοντος 

καθεστώτος και την πιθανότητα να μετατραπεί σταδιακά το Αρκτικό Συμβούλιο 

από ένα θεσμό «ήπιου δικαίου» (soft law) σε ένα θεσμό «αυστηρού δικαίου» 

(hard law).Η υπογραφή του δεύτερου δεσμευτικού Συμφώνου στις 15 Μαίου 

2013, «Agreement on Cooperation on Marine Oil PollutionPreparedness and 

Response in the Arctic», ίσως να είναι δηλωτική της διάθεσης των αρκτικών 

κρατών για αλλαγή. 

Όσον αφορά τη λειτουργία του, το Αρκτικό Συμβούλιο θεωρείται πετυχημένο 

καθώς, αφενός προώθησε τη συνεργασία σε επιστημονικό επίπεδο και 

αφετέρου, διαμόρφωσε την εκπροσώπηση των αυτοχθόνων και την πρόσβασή 

τους στις διαδικασίες υψηλού επιπέδου λήψης αποφάσεων. Πρόσθετα, το 

γεγονός ότι αποτελεί ένα διευρυμένο forum με τη συμμετοχή, πέραν των 
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κρατών της περιοχής, κατοίκων, οργανώσεων αυτοχθόνων και παρατηρητών με 

ενδιαφέρον στην Αρκτική, το καθιστά μοναδικό.  

Η αποτελεσματικότητα του Αρκτικού Συμβουλίου θα εξαρτηθεί από την 

αναγνώριση της μοναδικότητας της Αρκτικής, γεωφυσικά και κοινωνικοπολιτικά, 

καθώς και της διασύνδεσης αυτών των δύο χαρακτηριστικών.  Η αρκτική 

Στρατηγική διαμορφώνεται παράλληλα με τις εξελίξεις. Το Αρκτικό Συμβούλιο 

έχοντας αντιληφθεί τις συνεχείς αλλαγές και την ανάγκη έγκαιρης προσαρμογής 

σε αυτές, όπως φαίνεται, ισχυροποιεί και επικαιροποιεί συνεχώς την παρουσία 

του, διατηρώντας μια ξεχωριστή και υπερέχουσα θέση στους Αρκτικούς 

συσχετισμούς ισχύος (Kao, S.-M., Pearre, S. N., Firestone, J., 2012). 

 

2.6.2 Η διακήρυξη του Ilulissat 

 

Το Μάιο 2008, τα πέντε παράκτια αρκτικά κράτη υπέγραψαν μια Διακήρυξη 

στο Ilulissat της Γροιλανδίας, μετά από σχετική πρόσκληση του Δανού 

υπουργού εξωτερικών και του προέδρου (Premier) της Γροιλανδίας. Δανία, 

Καναδάς, Η.Π.Α. Νορβηγία και Ρωσία, συναντήθηκαν σε πολιτικό επίπεδο 

προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν στις αλλαγές που 

υφίσταται η αρκτική περιοχή και κυρίως ο Αρκτικός Ωκεανός.  

Η Διακήρυξη αφορά στην αναγνώριση των αλλαγών που συνεπάγεται η 

κλιματική αλλαγή και το λιώσιμο των πάγων τόσο για το εύθραυστο 

οικοσύστημα της περιοχής αλλά και για τις ζωές των κατοίκων και των 

κοινοτήτων των αυτοχθόνων και τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των φυσικών 

πόρων. Με γνώμονα τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και τα ζητήματα 

δικαιοδοσίας στον Αρκτικό Ωκεανό, τα πέντε παράκτια κράτη δήλωσαν πως 

είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν αυτές τις αλλαγές και προκλήσεις. 

Αναγνωρίστηκε η ανάγκη ενός νομικού πλαισίου που να βρίσκει εφαρμογή στον 

Αρκτικό Ωκεανό, και ότι το Δίκαιο της θάλασσας είναι το θεσμικό κείμενο που 

αντανακλά, τόσο στα δικαιώματα και στις υποχρεώσεις των κρατών, όσο και 

στη χάραξη των εξωτερικών ορίων της υφαλοκρηπίδας αυτών, στην προστασία 

του περιβάλλοντος, στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας, στη θαλάσσια 

επιστημονική έρευνα καθώς και σε άλλες πιθανές χρήσεις της θάλασσας. 

Πρόσθετα στη Διακήρυξη γίνεται αναφορά στο περιβάλλον της Αρκτικής και 

στον κίνδυνο ρύπανσης από τις διάφορες δραστηριότητες. Σε αυτό το σημείο 
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επισημαίνεται ο ρόλος του IMO, για την έκδοση οδηγιών και μέτρων αναφορικά 

με την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (The ilulissat Declaration, 2008).  

Τα πέντε παράκτια κράτη, δήλωσαν πίστη στο κείμενο της Σύμβασης για το 

Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, για κάθε ζήτημα όπως και για τις 

αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις. Η ρητή διαπίστωση της επάρκειας της 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (ΣΔΘ), για όλα τα νομικά ζητήματα που 

μπορεί να ανακύψουν στον Αρκτικό Ωκεανό, συνεπάγεται την άμεση απόρριψη 

οποιασδήποτε άλλης μορφής νομικού καθεστώτος για τη διακυβέρνηση της 

Αρκτικής. Αυτή η δήλωση δεν υπήρξε τυχαία, αλλά ήταν απάντηση στις 

συζητήσεις για την ανάγκη δημιουργίας ενός νέου συστήματος ανάλογου του 

συστήματος που εφαρμόστηκε στην περίπτωση της Ανταρκτικής με τη 

δημιουργία ειδικής Συνθήκης (ATS 1959). Αυτή η ιδέα βρίσκει ένθερμους 

υποστηρικτές, αλλά και αντιπάλους, με πρωτεργάτες  βέβαια τα παράκτια 

κράτη, τα οποία ασκούν κυριαρχία σε περιοχές του Αρκτικού Ωκεανού.  

Για ορισμένους μελετητές, η ιδέα μιας νέας Συνθήκης για το καθεστώς στον 

Αρκτικό Ωκεανό, εικάζεται πως θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση εξαιτίας 

της θέσης που έχει η ΣΔΘ, αναγνωρισμένη από τα πέντε παράκτια κράτη ως 

κυρίαρχο νομικό καθεστώς. Συνήθως, η δημιουργία ενός νομικά δεσμευτικού 

κειμένου απαιτεί χρόνιες διαβουλεύσεις και διαδικασίες που πιθανόν να μην 

αποδώσουν, αφού τα κράτη είναι συνήθως διστακτικά στην απόφαση 

δέσμευσής τους. Επίσης, όπως ήδη επισημάνθηκε, η Αρκτική είναι ένα χώρος 

που μεταβάλλεται συνεχώς. Η δημιουργία ενός κειμένου που να προβλέπει 

όλες τις εξελίξεις είναι αδύνατη και η μεταγενέστερη επικαιροποίηση μιας 

Συνθήκης πολύ δύσκολη. Αυτό δε σημαίνει βέβαια, ότι δεν υπάρχει ανάγκη 

δημιουργίας κανονιστικών ρυθμίσεων αναφορικά με τη δράση των κρατών στον 

Αρκτικό Ωκεανό. Ωστόσο, ίσως θα ήταν πιο κατάλληλο ένα ολοκληρωμένο 

ρυθμιστικό καθεστώς το οποίο δηλαδή θα αφορά στην ευρύτερη αρκτική 

περιοχή και όχι μόνο στον Αρκτικό Ωκεανό (Young O., 2011).  

Αυτοί κυρίως που αντιτίθενται σε μια τέτοια απόφαση, συγκρίνοντας τα δύο 

υποσυστήματα, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι είναι εκ διαμέτρου 

διαφορετικά. Ενώ η Ανταρκτική βρέθηκε στο επίκεντρο του πολιτικού 

ενδιαφέροντος αναφορικά με τη δημιουργία ενός νομικού καθεστώτος που να 

διέπει την περιοχή, μοιρασμένη ανάμεσα στους πολλούς διεκδικητές, η  Αρκτική 

απείχε από το πολιτικό προσκήνιο για πολλά χρόνια. Οι διαφορές είναι καίριες 
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και ουσιαστικές. Η Ανταρκτική, ρυθμιζόμενη από μια διεθνή Συνθήκη, αποτελεί 

ένα χώρο περίκλειστο από θάλασσα που καταλαμβάνουν πληθυσμοί 

πιγκουΐνων. Αντίθετα στην Αρκτική, η οποία αποτελείται κυρίως από την αχανή 

και παγωμένη έκταση του Αρκτικού Ωκεανού, υπάρχουν αυτόχθονες κάτοικοι οι 

οποίοι υπάγονται στην κυριαρχική δικαιοδοσία κρατών. Ως εκ τούτου, όπως 

αναφέρει ο Strandsbjerg, οι δύο περιοχές δεν αποτελούν παρόμοιες 

καταστάσεις, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετες «mirror opposites». 

Ο λόγος δημιουργίας της Συνθήκης για την Ανταρκτική, ήταν η διασφάλιση 

της ειρήνης στην περιοχή, η συνεργασία και το δικαίωμα των κρατών για 

επιστημονική έρευνα. Στην Αρκτική, τα κράτη επιζητούν περισσότερο την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και την επέκταση των 

κυριαρχικών τους δικαιωμάτων. Επομένως, οι αντίθετες απόψεις αναφορικά με 

το αν θα πρέπει ή όχι να χρησιμοποιηθεί το ATS ως μοντέλο για την Αρκτική, 

είχαν ως αποτέλεσμα τον παραμερισμό και την αποτυχία των όποιων 

ουσιαστικών διαλόγων για την ανάγκη ύπαρξης και δημιουργίας ενός νομικού 

καθεστώτος για την Αρκτική.  

Ως εκ τούτου, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν στο μεταβαλλόμενο αρκτικό 

περιβάλλον, τα πέντε παράκτια κράτη, έλαβαν την πρωτοβουλία και ρητά 

δήλωσαν πως το μόνο νομικό καθεστώς κατάλληλο να διέπει τα αρκτικά 

ζητήματα είναι η ΣΔΘ, απομακρύνοντας, έστω και πρόσκαιρα, σχετικές 

συζητήσεις. Το πνεύμα της συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης αλλά 

και διαφάνειας διαπνέει τη Διακήρυξη αναφορικά με τις σχέσεις των παρακτίων 

κρατών μεταξύ τους αλλά και με άλλους δρώντες στην περιοχή, με την 

ανταλλαγή πληροφοριών, επιστημονικών δεδομένων και την προστασία του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος. Επίσης, στο κείμενο της Διακήρυξης αναγνωρίζεται 

η συνεισφορά του Αρκτικού Συμβουλίου σε ζητήματα που αφορούν στην 

περιοχή και δηλώνεται η συνέχιση της συνεργασίας και συνεισφοράς στο έργο 

που επιτελεί το Αρκτικό Συμβούλιο (Young O., 2011).  

Το γεγονός ότι γίνεται αναφορά στο ρόλο και τη συνεισφορά του Αρκτικού 

Συμβουλίου στην αντιμετώπιση σημαντικών ζητημάτων της αρκτικής περιοχής, 

δε σημαίνει ότι δεν υπήρξε δυσαρέσκεια από τα τρία μη παράκτια αρκτικά κράτη 

(Ισλανδία, Σουηδία, Φινλανδία), τα οποία παραμερίστηκαν στην όλη διαδικασία. 

Όπως επίσης παραμερίστηκαν και οι οργανώσεις των αυτοχθόνων, οι οποίοι 

έχουν συμφέροντα ζωτικής σημασίας στην περιοχή, μια και η εν λόγω περιοχή 
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αποτελεί για αυτούς πέρα από τον τόπο διαβίωσης, την ίδια τους την πατρίδα, 

την πολιτιστική τους κληρονομιά και την ίδια τους την ταυτότητα.  

Γενικά, υπάρχει μια αβεβαιότητα σχετικά με το καθεστώς των μη παράκτιων 

αρκτικών κρατών, στα αρκτικά ζητήματα μετά από αυτήν την εξέλιξη. Η 

ανησυχία για σταδιακό παραγκωνισμό του Αρκτικού Συμβουλίου έγινε γρήγορα 

φανερή, αν και μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ως όργανο ήπιας ισχύος, 

δεν μπορεί να καταπιαστεί με ζητήματα εκμετάλλευσης πόρων και κυριαρχίας. 

Η διαφορά στην προσέγγιση από την μια μεριά των Αρκτικών Πέντε, (τα πέντε 

παράκτια κράτη) και από την άλλη μεριά από τα υπόλοιπα τρία αρκτικά κράτη, 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως μονομερής ή πολυμερής προσέγγιση αντίστοιχα. 

Το αν όμως αυτό, δηλαδή η μονομερής δράση των πέντε, σημαίνει την 

επιστροφή στον εθνικισμό όπως αυτός γίνεται αντιληπτός από την μονομερή 

δράση των κρατών και την κυριαρχία για την αρκτική περιοχή, μένει να διαφανεί 

από τις προσεχείς εξελίξεις και ζυμώσεις στην περιοχή. 

 

2.6.3 Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας-UNCLOS III 

 

Η Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας αποτελεί τη δεύτερη θεσμική 

διάσταση της αρκτικής πολιτικής. Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα πέντε 

παράκτια αρκτικά κράτη με τη διακήρυξη στο Ilulissat το Μάιο του 2008, 

συμφώνησαν πως το μόνο νομικό κείμενο που θα διέπει τα ζητήματα που 

ανακύπτουν στον Αρκτικό Ωκεανό είναι η ΣΔΘ. Ένα ικανό και επαρκές νομικό 

κείμενο που αποκλείει την ανάγκη δημιουργίας ειδικού καθεστώτος που θα 

διέπει την Αρκτική, ανάλογου της Συνθήκης για την Ανταρκτική. Οι Η.Π.Α. είναι 

το μόνο κράτος που δεν έχει επικυρώσει ακόμη τη Σύμβαση, αν και συναινούν 

στη χρήση της από τα αρκτικά κράτη (ilulissat Declaration). Ως εκ τούτου 

εξαρτώνται από διεθνές εθιμικό δίκαιο για τα αρκτικά ζητήματα, το οποίο βέβαια 

αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της ΣΔΘ. Για ορισμένους μελετητές, η αποτυχία 

των Η.Π.Α. να επικυρώσουν τη Σύμβαση, συνεπάγεται την άρνηση της 

ηγεμονίας τους. 

Διακρίνονται δύο σημαντικές χρήσεις της ΣΔΘ που ενδιαφέρουν την 

Αρκτική. Η πρώτη αφορά στον ορισμό της χωρικής θάλασσας και της ΑΟΖ στα 

12 ναυτικά μίλια και 200 ναυτικά μίλια αντίστοιχα. Η δεύτερη σχετίζεται με τον 

τρόπο που τα κράτη χρησιμοποιούν την ΣΔΘ για να δικαιολογήσουν τις 
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αξιώσεις τους σε υπεράκτια ύδατα, τον πυθμένα, το υπέδαφος και κυρίως στους 

πόρους που έχουν. Αυτό, γίνεται μέσα από τις προβλέψεις των άρθρων 76-77 

της ΣΔΘ για τα μέσα επέκτασης της υφαλοκρηπίδας πέρα των 200ναυτικών 

μιλίων . Η επέκταση μπορεί να φτάσει τα 350 ναυτικά μίλια, εάν υπάρχουν οι 

επιστημονικές αποδείξεις (γεωλογικά) (Lieutenant Colonel Sharp, L.T,  2011). 

Το σώμα που είναι υπεύθυνο για τις αξιώσεις που υποβάλλονται σχετικά με 

την επέκταση της υφαλοκρηπίδας, είναι η Επιτροπή για τα Όρια της 

Υφαλοκρηπίδας (CLCS). Τα κράτη έχουν τη δυνατότητα υποβολής αξιώσεων 

εντός δέκα ετών από την υπογραφή και επικύρωση της Σύμβασης. Όσον αφορά 

τις διαφορές που μπορεί να υπάρξουν, αυτή δεν αποτελεί διαιτητικό σώμα για 

την επίλυσή τους εκτός και αν τα κράτη μέρη συμφωνήσουν σε αυτό. Επίσης, η 

Επιτροπή δε θα πρέπει να εξετάζει τις υποβολές αιτημάτων σε περιοχές που 

είναι υπό αμφισβήτηση. Ωστόσο, ο περιορισμός αυτός δεν εμπόδισε τα κράτη 

από τη διεκδίκηση των αξιώσεών τους. Η Νορβηγία, συγκεκριμένα, βρήκε 

τρόπο να παρακάμψει αυτόν τον περιορισμό λαμβάνοντας και στη συνέχεια 

προσκομίζοντας τη συγκατάθεση της Ρωσίας και της Δανίας πως η εργασία της 

Επιτροπής για τη σχετική υποβολή της Νορβηγίας δε θα έθιγε την εν συνεχεία 

διμερή οριοθέτηση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στην CLCS να 

εξετάσει τα αιτήματα ακόμη και για διαφιλονικούμενες περιοχές. 

Σύμφωνα με τη ΣΔΘ, η υφαλοκρηπίδα η οποία είναι ένα γεωλογικό 

φαινόμενο, αποτελεί το πρώτο τμήμα του υφαλοπλαισίου, το οποίο αποτελείται 

από όλη την περιοχή «του βυθού από τις ακτές ως και το σημείο κλίσης προς 

την ωκεάνια άβυσσο». Η υφαλοκρηπίδα «αρχίζει από την ακτή και συνεχίζεται 

μέχρι το σημείο όπου σημειώνεται μια σημαντική κλίση του πυθμένα….σε 

απόσταση 42-45 μιλίων από την ακτή…και το μέγιστο βάθος του είναι περίπου 

150-200 μέτρα». Η υφαλοκρηπίδα, αποτελεί ένα νομικό όρο που απεικονίζει τις 

περιοχές του θαλάσσιου πυθμένα όπου το παράκτιο κράτος ασκεί δικαιοδοσία. 

Επίσης, η νομική διάσταση της υφαλοκρηπίδας μπορεί να συμπεριλάβει στην 

έκτασή της το σύνολο του υφαλοπλαισίου, αφού μπορεί να επεκταθεί μέχρι το 

εξωτερικό του όριο. Σε αντίθεση με την επιστημονική έννοια, όπου μπορεί να 

φτάσει μέχρι τα ρηχά τμήματα του εσωτερικού του.Το άρθρο 76§8 προβλέπει 

σχετικά με την επέκταση της υφαλοκρηπίδας πέρα των 200ν.μ. και βάσει αυτού 

τα αρκτικά κράτη υπέβαλαν τις σχετικές πληροφορίες στην Επιτροπή για τα 
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Όρια της Υφαλοκρηπίδας, για να στηρίξουν τις αξιώσεις τους (Ιωάννου, Κ., 

Στράτη, 2013).  

Άρθρο 76§8  

«..Πληροφορίες για τα όρια της υφαλοκρηπίδας πέρα των 200ν.μ…..θα 

πρέπει να κατατεθούν από το παράκτιο κράτος στην Επιτροπή για τα Όρια της 

Υφαλοκρηπίδας…η Επιτροπή θα πρέπει να κάνει συστάσεις στα παράκτια 

κράτη πάνω σε ζητήματα σχετικά με την εγκαθίδρυση των εξωτερικών ορίων της 

υφαλοκρηπίδας τους…όρια της υφαλοκρηπίδας που θα καθιερωθούν από το 

παράκτιο κράτος βάσει αυτών των συστάσεων θα πρέπει να είναι τελικά και 

δεσμευτικά…» 

Η μορφολογία του Αρκτικού Ωκεανού, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη με 

απειρόβαθα πεδία, κορυφογραμμές και ανυψώματα, τα οποία μπορεί να 

αποτελέσουν τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας πέρα των 200 ν.μ. Η 

Κορυφογραμμή Λομονόσοφ (Εικόνα 6) χωρίζει τον Αρκτικό Ωκεανό σε δύο 

μέρη: την ευρασιατική λεκάνη και την αμερικανική λεκάνη. Ως εκ τούτου, εάν η 

CLCS συμφωνήσει στη δυνατότητα αυτών των μορφολογικών σχηματισμών να 

αποτελέσουν εξωτερικά όρια υφαλοκρηπίδας, τότε το μεγαλύτερο μέρος και των 

δύο λεκανών θα βρεθεί υπό εθνική δικαιοδοσία. 

 

 

Εικόνα 6: Κορυφογραμμή Λομονόσοφ – Lomonosov Ridge 

 

Η Ρωσία είναι το πρώτο κράτος που αξίωσε την επέκταση της 

υφαλοκρηπίδας της το 2001. Μετά την υιοθέτηση των προτάσεων της CLCS το 

2002, η Ρωσία υπέβαλλε ξανά στοιχεία το 2013 αναφορικά με τη θάλασσα 
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Οκότσκ. Ακολούθησε η Νορβηγία το 2006. Η υποβολή της Νορβηγίας αφορά τις 

περιοχές του LoopHole, της Θάλασσα Μπάρεντς, το Western Nansen,Basin 

στον Αρκτικό Ωκεανό και το Banana,Hole στη Νορβηγική Θάλασσα (Norwegian 

Sea). Πρόσθετα, σημείωσε πως μπορεί να υποβάλλει ξεχωριστά πληροφορίες 

για άλλες περιοχές, καθώς η συγκεκριμένη κατάθεση αφορούσε μόνο αυτές τις 

τρείς.  

Το 2009 η Επιτροπή, υιοθέτησε συστάσεις αναφορικά με την υποβολή της 

Νορβηγίας. Ο Καναδάς υπέβαλε το αίτημα το Δεκέμβριο 2013 με τη σημείωση 

ότι είναι μερική και θα υποβάλει συμπληρωματικές πληροφορίες αναφορικά με 

την επέκταση της υφαλοκρηπίδας του πέρα των 200 ν.μ. Η Δανία υπέβαλε τις 

σχετικές πληροφορίες για την επέκταση της νότιας υφαλοκρηπίδας της 

Γροιλανδίας τον Ιούνιο 2012 σύμφωνα πάντα με το άρθρο 76§8 της ΣΔΘ. 

Επίσης, η υποβολή της ήταν μερική, καθώς, όπως επεσήμανε, σκοπεύει να 

αποστείλει ξεχωριστές πληροφορίες για τις θαλάσσιες περιοχές βόρεια και 

βορειοανατολικά της Γροιλανδίας. Οι Η.Π.Α. είναι το μόνο αρκτικό παράκτιο 

κράτος το οποίο δε δύναται να υποβάλει πληροφορίες για σχετική αξίωση, και 

δεν έχει τη διαδικαστική υποχρέωση, καθώς δεν έχει επικυρώσει ακόμη τη 

Σύμβαση (Ebinger, K., Ch., Zambetakis, E., 2009). 

Υπάρχουν δύο ζητήματα νομικής και πολιτικής φύσης που προκύπτουν 

από την επέκταση της υφαλοκρηπίδας πέρα των 200 ν.μ. Το πρώτο αφορά, 

όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, στη πιθανή δημιουργία αλληλεπικαλυπτόμενων 

αξιώσεων στο κέντρο του Αρκτικού Ωκεανού, με κάθε κράτος να προσπαθεί να 

δικαιολογήσει τη θέση του και να ισχυροποιήσει την αξίωσή του στη σχετική 

περιοχή. Η επίλυση αυτών των αλληλεπικαλυπτομένων αξιώσεων είναι 

υποκείμενη σε πολιτική διαπραγμάτευση βάσει των προβλέψεων του διεθνούς 

δικαίου για την οριοθέτηση θαλάσσιων περιοχών. 

Το δεύτερο, αφορά στις περιοχές που δεν εμπίπτουν στη δικαιοδοσία 

κανενός κράτους και συνεπώς, ως «κοινή κληρονομιά της ανθρωπότητας», οι 

πόροι που βρίσκονται στον πυθμένα του ωκεανού εμπίπτουν στην αρμοδιότητα 

της Διεθνούς Αρχής των Θαλάσσιων Βυθών (ISA). Ως εκ τούτου, όλα τα κράτη 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τις αξιώσεις τους στο εξωτερικό όριο της 

υφαλοκρηπίδας τους, ώστε, να αποφευχθεί η υπαγωγή της διαχείρισης 

ορυκτών πόρων στην ISA.  
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Το διεθνές νομικό πλαίσιο για την υφαλοκρηπίδα πέρα των 200 ν.μ. έχει 

τρία ξεχωριστά συστατικά. Το πρώτο από αυτά είναι τα διεθνή νομικά 

δικαιώματα που έχει ένα παράκτιο κράτος αναφορικά με την επέκταση της 

υφαλοκρηπίδας πέρα από τα 200 ν.μ. βάσει της ΣΔΘ. Τα ουσιαστικά 

δικαιώματα, που αποτελούν εθιμικό δίκαιο, προέρχονται από την προηγούμενη 

Σύμβαση της Γενεύης για την Υφαλοκρηπίδα του 1958 αλλά και τις Υποθέσεις 

της Βόρειας Θάλασσας του 1969.  

Το δεύτερο συστατικό αφορά στα κριτήρια και τη διαδικασία που προβλέπει 

η ΣΔΘ για την οριοθέτηση του εξωτερικού ορίου της υφαλοκρηπίδας. Η 

διαδικασία αυτή, περιλαμβάνει και την χάραξη των θαλασσίων συνόρων στον 

πυθμένα μεταξύ του εκάστοτε κράτους και της ISA.  

Το τρίτο στοιχείο, αποτελεί η πρακτική των κρατών και των διεθνών 

δικαστηρίων, συμπληρωματικά με τις προβλέψεις της ΣΔΘ, αναφορικά με τη 

διμερή οριοθέτηση των θαλασσίων συνόρων για την επέκταση της 

υφαλοκρηπίδας πέρα από τα 200 ν.μ. (Ιωάννου, Κ., Στράτη, 2013).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι, το διεθνές νομικό πλαίσιο 

αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα, έχει ιστορική συνάφεια με τους πόρους 

υδρογονανθράκων. Η Συνθήκη μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Βενεζουέλας το 

1942 για την «Εκμετάλλευση του Βυθού του Κόλπου της Παρία» αφορούσε στο 

χωρισμό των θαλάσσιων οικοπέδων πετρελαίου ανάμεσα στη Βενεζουέλα και 

το Τρινιντάντ.  

Το κρίσιμο και αποφασιστικό γεγονός για τη διαμόρφωση της θεωρίας της 

υφαλοκρηπίδας ήταν η Διακήρυξη του Τρούμαν στις 28 Σεπτεμβρίου 1945 , η 

οποία χωρίς να θίγει τις παραδοσιακές ελευθερίες της ανοικτής θάλασσας, 

αφορούσε μόνο «jurisdiction and control», δηλαδή δικαιοδοσία και έλεγχο, για 

τις πηγές της Αμερικανικής υφαλοκρηπίδας, και όχι κυριαρχία πάνω σ’ αυτή. Η 

διακήρυξη αυτή ήταν μεγάλης πολιτικής σπουδαιότητας γιατί προερχόταν από 

τον Πρόεδρο ενός σημαντικού παρακτίου κράτους. Για το λόγο  αυτό έθεσε το 

περίγραμμα της μεταγενέστερης θεωρίας και πρακτικής σχετικά με την 

εκμετάλλευση των πηγών  της ηπειρωτικής και της νησιωτικής υφαλοκρηπίδας. 

Πράγματι, αργότερα στην υπόθεση οριοθέτησης της Υφαλοκρηπίδας της 

Βόρειας Θάλασσας, το Διεθνές Δικαστήριο σημείωσε ότι η Διακήρυξη του 

Προέδρου Τρούμαν αποτελεί αφετηρία του θετικού δικαίου . Αποτέλεσμα 

λοιπόν της Διακήρυξης που εξέδωσε ο Τρούμαν, ήταν να καταγραφεί η πρώτη 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t51/t51_06.html#_ftn7
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επιχείρηση ρύθμισης των ζητημάτων της υφαλοκρηπίδας και να αποτελέσει την 

«ιστορική αφετηρία της νομικής ρύθμισης της υφαλοκρηπίδας» (Ιωάννου, Κ., 

Στράτη, 2013). 

Το κείμενο της ΣΔΘ σχετικά με τη διευθέτηση των αλληλεπικαλυπτόμενων 

αξιώσεων, θεωρείται αμφιλεγόμενο. Δηλωτικό είναι το γεγονός ότι, όλα τα κράτη 

με την εξαίρεση της Νορβηγίας, επέλεξαν να απορρίψουν τη ΣΔΘ για την 

επίλυση των σχετικών διαφορών.Το άρθρο 279 της Σύμβασης για την 

υποχρεωτική διαδικασία επίλυσης των διαφορών δεν περιλαμβάνει ζητήματα 

δικαιοδοσίας όπως είναι αυτά που προκύπτουν στην περίπτωση της Αρκτικής. 

Συνεπώς, η απουσία ενός αποτελεσματικού νομικού καθεστώτος, είναι πολύ 

πιθανό να περιπλέξει τη διαδικασία χάραξης των θαλασσίων συνόρων σε 

περιοχές που υπάρχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις.  

Επίσης, το άρθρο 279 της ΣΔΘ προβλέπει για την ειρηνική επίλυση των 

διαφορών και την εύρεση λύσης σύμφωνα με το 2§3 και 33§1 του Χάρτη. Ως 

μεθόδους επίλυσης προτείνει το Διεθνές Δικαστήριο για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, το Διεθνές Δικαστήριο Δικαιοσύνης, ή ένα από τα δύο διαιτητικά 

δικαστήρια (όπως προβλέπονται από τα Παραρτήματα VII και VIII της ΣΔΘ - 

Άρθρο 287 της ΣΔΘ). Σαν τελευταία προσπάθεια επίλυσης διαφορών, η 

Σύμβαση προτείνει τη διαιτησία. Επίσης, επιτρέπει στα κράτη να απορρίψουν 

κάποια μέθοδο επίλυσης όταν αυτή εμπίπτει σε συγκεκριμένες κατηγορίες 

όπως είναι οι συνοριακές διαφορές ανάμεσα σε κράτη με γειτνιάζουσα χωρική 

θάλασσα ή υφαλοκρηπίδα (Άρθρο 298). Έτσι, ο Καναδάς αλλά και η Ρωσία, δεν 

αποδέχονται καμία διαδικασία όπως αναφέρεται στο παραπάνω άρθρο.  

Η γεωλογία όχι μόνο δεν αποτελεί έναν εύκολο δρόμο στην επίλυση των 

αλληλεπικαλυπτόμενων αξιώσεων, αλλά ούτε και μια ξεκάθαρη λύση. Στην 

περίπτωση που τα κράτη έχουν αλληλεπικαλυπτόμενες αξιώσεις ή/και όμορες 

χωρικές θάλασσες,  η γεωλογία δεν προβλέπει τη χάραξη συνοριακών 

γραμμών. Για το λόγο αυτό, το άρθρο 76 της ΣΔΘ δεν εφαρμόζεται σε τέτοιες 

περιπτώσεις.  

Ιδιαίτερα στην περίπτωση της Αρκτικής, η ύπαρξη αλληλεπικαλυπτόμενων 

αξιώσεων, όπως προαναφέρθηκε, είναι πολύ πιθανή λόγω της εγγύτητας των 

κρατών μεταξύ τους. Επιπροσθέτως, κάποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι η ΣΔΘ 

αποτελεί απομάκρυνση από τη λογική της ιστορικής πρακτικής, αφού δεν 

επιτρέπει το συνυπολογισμό της ανωτέρω πρακτικής σε περιπτώσεις 
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γειτνιαζόντων ΑΟΖ ή υφαλοκρηπίδων (κάτι που δέχεται σε περιπτώσεις 

όμορων χωρικών θαλασσών) (Holmes, S., 2008). 

Μία σημαντική πτυχή της ΣΔΘ είναι ότι, προβλέπει την προστασία 

εκτάσεων, οι οποίες είναι καλυμμένες από πάγο,. Το άρθρο 234 της ΣΔΘ, δίνει 

τη δυνατότητα στα παράκτια κράτη να υιοθετήσουν νόμους και κανονισμούς 

σχετικά με την πρόληψη, τη μείωση και τον έλεγχο της θαλάσσιας μόλυνσης 

από σκάφη. Η εφαρμογή αυτή, λαμβάνει χώρα εντός της ΑΟΖ τους, σε περιοχές 

όπου εξαιτίας των δριμείων κλιματικών συνθηκών υπάρχει παρεμπόδιση και 

υψηλή επικινδυνότητα για τη ναυσιπλοΐα και συνακόλουθα για την οικολογική 

ισορροπία. Επίσης, η χρήση επιστημονικών δεδομένων και γνώσης, θεωρείται 

απαραίτητη. Η πρόβλεψη αυτή έγινε μετά από πρόταση του Καναδά και της 

ΕΣΣΔ . Μάλιστα για τον Καναδά, είχε συμβολική σημασία αφού παρείχε διεθνή 

αναγνώριση και νομιμοποίηση για το νόμο που είχε εκδώσει το 1970 για την 

προστασία των αρκτικών υδάτων (Arctic Waters Pollution Act). 

Η μη επικύρωση της Σύμβασης από τις Η.Π.Α. θεωρείται πως μπορεί να 

υποβαθμίζει τη ΣΔΘ ως προς την αποτελεσματικότητα και τη δυνατότητα 

διαχείρισης του ζητήματος της επέκτασης της υφαλοκρηπίδας. Ωστόσο, η 

«ποικιλία» και η εξειδίκευση που επιφέρει η κατάσταση στην Αρκτική, ίσως, να 

την καθιστά για αρκετούς ως την πιο αποτελεσματική διέξοδο, και ταυτόχρονα 

την πλέον εφικτή, σε σχέση με έτερες μεθόδους, για τη δυνατότητα επίτευξης 

της πολυπόθητης συμφωνίας. 

 

2.7 Τα οκτώ αρκτικά κράτη – Στρατηγικές και προσεγγίσεις 

 

2.7.1 Δανία – Βασίλειο της Δανίας 

 

Στη στρατηγική που εξέδωσε η Δανία για την Αρκτική, με χρονικό ορίζοντα 

το 2011 - 2020, δηλώνεται η κοινή αντιμετώπιση και δράση για το Δανικό 

Βασίλειο, ήτοι Δανία, Γροιλανδία και Νήσοι Φερόες. Γίνεται φανερή η 

προσπάθεια να καταστεί ξεκάθαρο ότι, υπάρχει μια ενοποιημένη και ενιαία 

αντιμετώπιση των αρκτικών ζητημάτων, χωρίς την πρόθεση να υπάρξει αλλαγή 

στην αναλογία ισχύος των τριών κρατών του Βασιλείου. Όσον αφορά στα πεδία 

πολιτικής που εστιάζει, αρχικά αναφέρεται στην εκμετάλλευση των 
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μεταλλευμάτων που είναι υπό Γροιλανδική εποπτεία και ευθύνη. Στη συνέχεια, 

τονίζεται πως οποιαδήποτε δράση θα είναι καταρχήν με γνώμονα το όφελος 

των κατοίκων των αρκτικών περιοχών και με σεβασμό στον πολιτισμό τους. 

Επίσης, η στρατηγική έχει ως αφετηρία τη Διακήρυξη του ιlulissat (2008) για τη 

συνεργασία προς διαχείριση των ευκαιριών, των προκλήσεων αλλά και των 

διαμαχών έτσι ώστε να εξαλειφθεί «ο μύθος για ανταγωνισμό στο Βόρειο 

Πόλο». 

Γενικά, η προσέγγιση του Δανικού Βασιλείου (εφεξής Δανία) για την αρκτική 

πολιτική είναι συνεργατική, προς αποφυγή των συγκρούσεων και τη 

στρατιωτικοποίηση και με στόχο αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες. Επίσης, η 

έκδοση της στρατηγικής αποτελεί τρόπο εγκαθίδρυσης της θέσης της ως 

αρκτικής δύναμης. Σημείο κλειδί της στρατηγικής της είναι, η ασφαλής και 

σταθερή Αρκτική, μέσω της εφαρμογής των κανόνων του Διεθνούς δικαίου, της 

συνεργασίας για τη θαλάσσια ασφάλεια με προληπτικά μέτρα και εκπαίδευση, 

όπως επίσης και η άσκηση κυριαρχίας από τις ένοπλές δυνάμεις της Δανίας, 

ενώ παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της εμπιστοσύνης και 

στη συνεργασία με τα υπόλοιπα αρκτικά κράτη.  

Σε επόμενο στάδιο, η στρατηγική της Δανίας υποστηρίζει τη βιώσιμη 

ανάπτυξη, θέτοντας τις υψηλότερες προδιαγραφές ασφάλειας στην 

εκμετάλλευση των μεταλλευμάτων με διαφάνεια ως προς την επιστροφή των 

κερδών στην κοινωνία. Επίσης, υποστηρίζει την αύξηση της χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη βιώσιμη συγκομιδή όλων των ζώντων 

πόρων όπως είναι τα θαλάσσια θηλαστικά και τα ψάρια. Υποστηρίζει επίσης την 

εκμετάλλευση των ευκαιριών που αναδύονται στην Αρκτική με αύξηση των 

εξαγωγών και την επιστημονική έρευνα για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και 

της τοπικής κοινωνίας με βιώσιμο τρόπο με την προώθηση της συνεργασίας 

στους σχετικούς τομείς. 

Η συνεργασία αυτή θα είναι ακόμη πιο έντονη στον τομέα του 

περιβάλλοντος καθώς θα πρέπει να εκμεταλλευθεί κάθε επιστημονικό δεδομένο 

αναφορικά με τη διαχείριση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής και της 

παγκόσμιας προσαρμογής σε αυτό, με γνώμονα, την προστασία του αρκτικού 

περιβάλλοντος και των δικαιωμάτων των κοινοτήτων των αυτοχθόνων. Επίσης, 

αναφέρεται στην προώθηση της συνεργασίας με το Αρκτικό Συμβούλιο και την 

Ε.Ε. αλλά τονίζει και τη σημασία των Αρκτικών Πέντε ως forum διαλόγου, όπως 
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επίσης, και τη διμερή συνεργασία προκειμένου να προασπίσει τα συμφέροντα 

της. Επιπρόσθετα, η Δανία όρισε μια εποπτική επιτροπή προκειμένου να 

διασφαλίσει την αποτελεσματική εφαρμογή της στρατηγικής, γεγονός που 

καθιστά φανερό το έντονο ενδιαφέρον της χώρας για την επιτυχή εφαρμογή των 

στόχων που έχει θέσει για την Αρκτική (Kingdom of Denmark Strategy for the 

Arctic). 

 

2.7.2 Η. Π. Α. 

 

Αναφορικά  με τη Συνθήκη για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982, το έτος 

2011 ο Πρόεδρος Ομπάμα την έστειλε στη Γερουσία για επικύρωση. Ήταν η 

τέταρτη φορά που η αμερικανική κυβέρνηση επιχείρεισε να πείσει τη Γερουσία 

προκειμένου να επικυρώσει αυτή τη Συνθήκη, ως κρίσιμη για τα αμερικανικά 

συμφέροντα. Η πρώτη ήταν το 2000 επί κυβέρνησης Κλίντον, η δεύτερη το 

2004 και η τρίτη το 2007 επί κυβέρνησης Μπους, αλλά και τις τρεις φορές η 

Γερουσία δεν έφερε το θέμα για ψηφοφορία. 

Εντούτοις, η συνθήκη δεν επικυρώθηκε για άλλη μία φορά. Το πρόβλημα, 

φαίνεται να έγκειται στο γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμοι όλοι οι Δημοκρατικοί 

Γερουσιαστές να επικυρώσουν τη Συνθήκη. Κάποιοι Γερουσιαστές δεν είχαν 

καν διαβάσει τι περιέχει η Συνθήκη και όταν ήρθε η ώρα της ψηφοφορίας, 

ψήφισαν εκείνη την πλευρά που είχε τον καλύτερο μηχανισμό προπαγάνδας. 

Η κατάσταση παραμένει δύσκολη, μιας και -κατά το αμερικανικό Σύνταγμα- 

χρειάζονται τα 2/3 (67) των ψήφων της Γερουσίας για να επικυρωθεί μια 

διεθνής συνθήκη. Χωρίς μια τέτοια επικύρωση, η Ουάσιγκτον δεν θα μπορέσει 

να αξιοποιήσει πολλά από τα συμφέροντά της στο Αρκτικό Πέλαγος και θα 

βρεθεί σε πολύ μειονεκτική θέση απέναντι σε κράτη όπως η Ρωσία και ο 

Καναδάς, που από καιρό τώρα έχουν επικυρώσει τη Συνθήκη για το Δίκαιο της 

Θάλασσας.  

Εντούτοις κατά καιρούς, έχουν δημιουργηθεί επιτροπές για θέματα της 

Αρκτικής, προσκαλώντας ειδικούς για την περιοχή. Όλοι ανεξαιρέτως, 

συζητώντας τη στρατιωτική αξία της ευρύτερης ζώνης, καθώς και τις 

οικονομικές προεκτάσεις του πολύ πλούσιου Αρκτικού Πελάγους, τόνισαν τη 

σημασία που έχει η επικύρωση από τις ΗΠΑ της Συνθήκης. 
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Η χώρα με τη μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στο κόσμο, με τις τεράστιες ακτές 

και μια από τις μεγαλύτερες Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες, έχει να κερδίσει 

πολλά με το να επικυρώσει τη Συνθήκη. Άρθρα της προσδιορίζουν θέματα 

ναυσιπλοΐας και υπερπτήσεων, καθώς επίσης θέματα που αφορούν τη 

προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, της ρύπανσης, της παγκόσμιας 

αλιείας και της εξόρυξης των μεταλλευμάτων των ωκεάνιων βυθών. 

Τα κράτη μπορούν να διεκδικήσουν μεταλλευτικά δικαιώματα μέχρι το τέλος 

της υφαλοκρηπίδας τους που φτάνει τα 350 ναυτικά μίλια (και σε ορισμένες 

περιστάσεις μπορεί να ξεπερνάει αυτό το όριο). Αυτή η περίπτωση ευνοεί 

αφάνταστα τις ΗΠΑ, καθώς και είναι ένα μία από τις λίγες χώρες που διαθέτουν 

ηπειρωτικές παρυφές ιδιαίτερα στο Βόρειο Ατλαντικό, στο Κόλπο του Μεξικού, 

στη Θάλασσα του Μπέρινγκ και στον Αρκτικό Ωκεανό. 

Αλλά τα κράτη για να διεκδικήσουν αυτά τα δικαιώματά τους πρέπει 

αναγκαστικά να επικυρώσουν τη συνθήκη για να μπορέσουν αυτές οι 

διεκδικήσεις τους να γίνουν διεθνώς αποδεκτές. Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το 

γεγονός ότι οι αμερικανικές βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου 

επιθυμούν σφόδρα την επικύρωση της συνθήκης από τη Γερουσία, μια και θα 

τους δώσει την ευκαιρία να εξερευνήσουν μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις πέρα 

από το 200 ναυτικά μίλια των ακτών των ΗΠΑ. Οι νέες και εξελισσόμενες 

τεχνολογίες, θα επιτρέψουν την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου σε 

περιοχές που προηγουμένως δεν μπορούσαν να εξερευνηθούν. Εάν η Αμερική 

τελικά επικυρώσει τη Συνθήκη, τότε θα μπορέσει να επεκτείνει την περιοχή 

εκμετάλλευσης και παραγωγής μεταλλευμάτων σε μια επιπλέον περιοχή 

300.000 ναυτικών μιλίων. 

Βέβαια, οι εχθροί της Συνθήκης υποστηρίζουν με φανατισμό ότι αυτή η 

Συνθήκη είναι ό,τι χειρότερο για τα αμερικανικά συμφέροντα και ισχυρίζονται ότι 

θα είναι σχεδόν προδοτική τυχόν επικύρωσή της από τη Γερουσία. Λένε πως θα 

δημιουργήσει προβλήματα στην κυριαρχία, την ασφάλεια και στην πολιτική 

ανεξαρτησία των ΗΠΑ. Διαμαρτύρονται, γιατί πιστεύουν ότι θα επιβάλλει 

μεταφορά τεχνολογίας και πλούτου από τις πλούσιες στις φτωχές χώρες. 

Ισχυρίζονται επίσης, ότι οι νέες θαλάσσιες ζώνες που καθορίζουν μια αιγιαλίτιδα 

ζώνη 12 ναυτικών μιλίων και μία Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 200 ναυτικών 

μιλίων, αποτελούν σοβαρά εμπόδια στα κυριαρχικά δικαιώματα των ΗΠΑ. 
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 Διαχρονικά, για τις Η.Π.Α. ο Βορράς ταυτίζονταν αποκλειστικά με την 

περιοχή της Αλάσκας. Η ένταξη του Bορρά στη στρατηγική των Η.Π.Α. έγινε την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, οπότε και άλλαξε η όποια σημασία της Αρκτικής. 

Ο πολυδιάστατος ρόλος της Αρκτικής είχε αναδειχθεί κατά τον Ψυχρό Πόλεμο, 

στη μάχη ενάντια στην αντίπαλη δύναμη και στην κατασκευή της γραμμής 

ραντάρ D.E.W. Line (Εικόνες 7,8).  

 

 

Εικόνα 7: Βάση radar στη Distant Early Warning Line 

 

Εικόνα 8: Χάρτης βάσεων της Distant Early Warning Line κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου 

 

Η εθνική στρατηγική ασφάλειας για την Αρκτική εκδόθηκε το 2013. Είχε 

προηγηθεί η εθνική στρατηγική του 2009, επί προεδρίας G. W. Bush λίγες 

μέρες πριν τελειώσει τη θητεία του και αναλάβει ο B. Obama. Και στις δύο 

στρατηγικές, δηλώνεται ξεκάθαρα ότι οι Η.Π.Α. αποτελούν ένα αρκτικό έθνος με 
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θεμελιώδη συμφέροντα στην περιοχή της Αρκτικής. Αν και στη στρατηγική του 

2013 γίνεται πιο ολοκληρωμένη έκφραση των αμερικανικών συμφερόντων στην 

περιοχή, η στρατηγική 2009 παραμένει το πιο θεμελιώδες και ουσιαστικό 

έγγραφο της πολιτικής των Η.Π.Α. για την περιοχή. Επιθυμώντας να 

ανταποκριθούν στις αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες οι Η.Π.Α. θέτουν 

στρατηγικές προτεραιότητες και στόχους προς εξυπηρέτηση των εθνικών τους 

συμφερόντων. 

Με άξονα προσπαθειών τριών κατευθύνσεων, οι Η.Π.Α. δηλώνουν πως θα 

προωθήσουν τα εθνικά συμφέροντα ασφαλείας στην περιοχή με την επιχείρηση 

πλοίων και αεροσκαφών σύμφωνα με το Διεθνές δίκαιο, τη βελτίωση των 

υποδομών και την κατασκευή ειδικών πλοίων με δυνατότητα πλεύσης σε 

παγωμένα ύδατα. Επίσης δηλώνουν πως θα επιδιώξουν την προστασία του 

περιβάλλοντος και των πόρων της Αρκτικής, με τη θεσμοθέτηση ενός 

ολοκληρωμένου διαχειριστικού πλαισίου, τη χαρτογράφηση της περιοχής και τη 

χρήση γνώσης για την κατανόηση της Αρκτικής. Στη τρίτη κατεύθυνση θα 

ενδυναμώσουν τη διεθνή συνεργασία, με διμερείς συμφωνίες και πολυμερείς 

σχηματισμούς όπως το Αρκτικό Συμβούλιο για την προώθηση των συλλογικών 

συμφερόντων και την περιφερειακή ασφάλεια. Επίσης, δηλώνεται η πρόθεση 

προσχώρησης στην ΣΔΘ που ακόμη δεν έχει επικυρωθεί 

Οι κατευθυντήριες αρχές της προσέγγισης είναι η διασφάλιση της ειρήνης 

της περιοχής,  απαλλαγμένης από συγκρούσεις, σε συνεργασία με τους 

εταίρους και η διατήρηση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Προτείνεται η λήψη 

των αποφάσεων με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και τη γνώση για την 

περιοχή, καθώς και η περισσότερο αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση 

των δυνατοτήτων, παράλληλα με την προώθηση συνεργασιών με την πολιτεία 

της Αλάσκας, τους διεθνείς εταίρους και τον ιδιωτικό τομέα. Αν και λαμβάνει 

υπόψη το «αυστηρό δημοσιονομικό περιβάλλον» της εποχής, εστιάζεται στην 

προσπάθεια προώθησης των στρατηγικών συμφερόντων. Επίσης, ως 

κατευθυντήρια αρχή θέτει τη διαβούλευση με τους αυτόχθονες κατοίκους της 

Αλάσκας, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη νομική σχέση της τοπικής κυβέρνησης 

με τις Η.Π.Α. και την ευκαιρία ενημέρωσης της ομοσπονδιακής πολιτικής 

αναφορικά με ζητήματα που επηρεάζουν τις κοινότητες των αυτοχθόνων της 

Αλάσκας. 
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Γενικά οι Η.Π.Α., ερχόμενες αντιμέτωπες με τις ραγδαίες εξελίξεις που 

επιφέρει η κλιματική αλλαγή στην Αρκτική, φαίνονται διατεθειμένες να 

επωφεληθούν από τις νέες ευκαιρίες αντιμετωπίζοντας συγχρόνως τις νέες 

προκλήσεις. Θέτουν ως προτεραιότητα την προστασία του περιβάλλοντος και 

τη συνεργασία με την πολιτεία της Αλάσκας καθώς και με άλλους διεθνείς 

εταίρους. Σύμφωνα με τη Αμερικάνικη Στρατηγική, η επιτυχία της προσπάθειας 

έγκειται στις καινοτόμες σκέψεις και δράσεις που συνδυάζουν τον ιδιωτικό με το 

δημόσιο τομέα (Steinberg, E. Ph., 2014). 

 

2.7.3 Ισλανδία 

 

Το ισλανδικό κοινοβούλιο εξέδωσε το 2011, απόφαση σχετικά με την 

πολιτική της χώρας για την Αρκτική, με σκοπό, να διαφυλάξει τα ισλανδικά 

συμφέροντα ενόψει των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των 

περιβαλλοντικών θεμάτων, των φυσικών πόρων, της ναυσιπλοΐας, της 

κοινωνικής ανάπτυξης καθώς και τη συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη που 

έχουν ενδιαφέρον στην περιοχή. Η πολιτική βασίζεται σε έναν άξονα δώδεκα 

κυρίων αρχών, όπως θα εκτεθούν παρακάτω. 

Πρώτη αρχή είναι η προώθηση και η ενδυνάμωση του Αρκτικού Συμβουλίου 

ως το σημαντικότερο σημείο διαλόγου και λήψης αποφάσεων για την επίλυση 

των ζητημάτων της Αρκτικής. Εν συνεχεία, διατείνεται υπέρ της λήψης των 

διεθνών αποφάσεων για τα περιφερειακά ζητήματα με νομικά, οικονομικά, 

οικολογικά και γεωγραφικά επιχειρήματα. Παρότι δεν αποτελεί παράκτιο κράτος 

στην Αρκτική, υπερασπίζει τη θέση της ως τέτοιου, βασιζόμενη στο γεγονός ότι 

η ΑΟΖ της βόρειας Ισλανδίας εμπίπτει στην Αρκτική εκτεινόμενη ως τη 

Γροιλανδική θάλασσα που συνεφάπτεται του Αρκτικού Ωκεανού, και ως εκ 

τούτου, υποστηρίζει πως έχει έδαφος και δικαιώματα σε θαλάσσιες περιοχές 

βορείως του Αρκτικού Κύκλου (ένα επιχείρημα προς επίρρωση του οποίου 

συνεχίζει να εργάζεται η κυβέρνηση). Επίσης, υπερασπίζεται την άποψη της 

ευρείας οριοθέτησης της Αρκτικής όχι μόνο στο Βόρειο Πόλο αλλά μέχρι και το 

Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό, με τον οποίο συνδέεται. Μάλιστα, αναφορικά με τα 

ζητήματα ασφαλείας, οικολογίας, οικονομίας και πολιτικής υποστηρίζει την 

άποψη της Αρκτικής πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια, ως μια «διευρυμένη 

περιοχή».  
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Για την Ισλανδία, η ΣΔΘ αποτελεί το κατάλληλο νομικό κείμενο για την 

επίλυση των διαφορών στα ζητήματα του Ωκεανού. Σημαντική είναι η 

ενδυνάμωση των σχέσεων με τη Γροιλανδία και τις Νήσους Φερόες για την 

προώθηση των πολιτικών συμφερόντων των τριών κρατών στην περιοχή, 

όπως επίσης η υποστήριξη των αυτοχθόνων λαών σε συνεργασία με τους 

οργανισμούς των αυτοχθόνων της Αρκτικής. Ορισμένα από τα σημαντικότερα 

ζητήματα που αναφέρει στην πολιτική της είναι τα εξής:  

 Η οικοδόμηση σχέσεων και η υπογραφή Συμφώνων με άλλα 

ενδιαφερόμενα κράτη που επηρεάζουν τα ισλανδικά συμφέροντα.  

 Η προσπάθεια μείωσης της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και 

περιβαλλοντικής μόλυνσης, και η διασφάλιση της παραδοσιακής 

ζωής και κουλτούρας των αυτοχθόνων λαών.  

 Η διασφάλιση των συμφερόντων ασφαλείας με πολιτικά μέσα και η 

αποτροπή της στρατιωτικοποίησης της περιοχής και η προστασία 

της βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας.  

 Η ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με τα κράτη της περιοχής προς 

εκμετάλλευση των οικονομικών ευκαιριών που ανακύπτουν.  

 Η ανάπτυξη της γνώσης για την Αρκτική, με την Ισλανδία ως το 

μέρος όπου θα διενεργούνται επιστημονικά συνέδρια, παράλληλα με 

την ενίσχυση των κέντρων έρευνας και εκπαίδευσης.  

 Η κατανόηση της σημασίας της Αρκτικής στο εσωτερικό επίπεδο 

μέσω του δημοκρατικού διαλόγου.  

Ενδιαφέρον σημείο του κοινοβουλευτικού σχολιασμού της πολιτικής της 

Ισλανδίας αποτελεί η αναγνώριση πως στην περιοχή της Αρκτικής στο μέλλον, 

λόγω των αξιώσεων των κρατών σχετικά με τις υφαλοκρηπίδες, δεν 

αποκλείονται οι διαταραχές των διακρατικών σχέσεων. Μάλιστα αναφέρεται στη 

διαδικασία των Αρκτικών Πέντε (μέλος της οποίας δεν είναι), προειδοποιώντας 

πως σε περίπτωση επισημοποίησης της ως forum συνεργασίας για την 

Αρκτική, θα αποτελέσει αιτία διάσπασης της αλληλεγγύης μεταξύ των αρκτικών 

κρατών και αποδυνάμωσης του Αρκτικού Συμβουλίου. Αυτή η δήλωση της 

Ισλανδίας, είναι δηλωτική της «αγωνίας» της χώρας, για πιθανό παραγκωνισμό 

των τριών μη-παράκτιων αρκτικών κρατών από τις πολιτικές διεργασίες και 

εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή (A Parliamentary Resolution on 

Iceland’s Arctic Policy, 2011).  
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2.7.4 Καναδάς 

 

Για τον Καναδά, η Αρκτική αποτελεί μια περιοχή μεγάλης εθνικής σημασίας. 

Υπάρχουν κοινότητες αυτοχθόνων στην καναδική επικράτεια που αποτελούν 

μέρος της ιστορίας και κληρονομιάς του Καναδά. Εξ’ αρχής, αυτό δηλώνεται 

ρητά στο κείμενο της εθνικής στρατηγικής, τονίζοντας τη θεμελιώδη σημασία 

του «μακρινού Βορρά» για τον Καναδά, ως μέρος της «κληρονομιάς, του 

μέλλοντος και της ταυτότητάς του». Αναγνωρίζοντας τις αλλαγές που υφίσταται 

το περιβάλλον και την αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την περιοχή, 

δηλώνει την πρόθεση να αναλάβει ηγετική δράση για την ευημερία και τη 

σταθερότητα της περιοχής. Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, στόχος είναι η υγιής 

ανάπτυξη και διαβίωση των κατοίκων της περιοχής οι οποίοι θα μπορούν να 

ορίζουν το πεπρωμένο τους, η βιώσιμη ανάπτυξη για την προστασία του 

περιβάλλοντος, η ενδυνάμωση της διακυβέρνησης ώστε να διαφυλάσσονται τα 

συμφέροντα του Καναδά, με περιπολίες στην επικράτεια ώστε να 

προστατεύεται το έδαφός του. 

Η ιδέα μιας στρατηγικής για το Βορρά ξεκίνησε το 1940 αλλά δεν 

προχώρησε μέχρι τη δεκαετία του 1980, όπου υπήρξε ενσωμάτωση των 

κοινοτήτων των αυτοχθόνων στην πολιτική ατζέντα της χώρας.  

Ωστόσο, από το 1990 η έμφαση στο περιβάλλον, στην ανθρώπινη 

ασφάλεια και τη βιωσιμότητα του Βορρά, άρχισε να διαμορφώνει την αρκτική 

επεκτατική προσέγγιση της χώρας. Ο Καναδάς συνδέει την εθνική του 

ταυτότητα με την Αρκτική, καθώς το 90% των Καναδών ζουν νοτίως της 

Αρκτικής και πάντοτε, από γεωγραφικής άποψης, η Αρκτική αποτελούσε σημείο 

προφύλαξης και προστασίας της χώρας, ως αμυντικό ανάχωμα. Σήμερα, η 

προοπτική μιας προσβάσιμης Αρκτικής θέτει νέα ερωτήματα και προκλήσεις για 

τη χώρα.  

Η στρατηγική του Καναδά, βασίζεται κυρίως σε έναν άξονα τεσσάρων και 

ισοδύναμων προτεραιοτήτων, όπως είναι η άσκηση της αρκτικής κυριαρχίας, η 

προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, η προστασία της 

περιβαλλοντικής κληρονομιάς του Καναδά και η βελτίωση και ανάπτυξη της 

διακυβέρνησης στο Βορρά. Η άσκηση της αρκτικής κυριαρχίας βασίζεται στην 
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ιστορία και συγκεκριμένα, στους αυτόχθονες πληθυσμούς που διαβιούν εκεί 

πολύ πριν τεθεί οιοδήποτε θέμα κυριαρχίας στην περιοχή.  

Παρόλα αυτά, για τον Καναδά, είναι απαραίτητη η έντονη παρουσία στην 

περιοχή, με σκοπό την προστασία της, μέσω της στρατιωτικής δράσης και της 

δημιουργίας κέντρων εκπαίδευσης. Θεωρεί απαραίτητο και τον εκσυγχρονισμό 

της δράσης των «Canadian Rangers», μιας ομάδας αστυνόμευσης που έχει την 

ευθύνη της προστασίας των μακρινών και απομονωμένων παράκτιων 

κοινοτήτων. Ως ζήτημα ζωτικής σημασίας, προβάλλεται η προστασία από τη 

μόλυνση του περιβάλλοντος και η απόκτηση γνώσης της περιοχής με τη 

συλλογή επιστημονικών δεδομένων. Σε αυτό το σημείο, σημαντικό ρόλο 

διαδραματίζει η ΣΔΘ αναφορικά με την οριοθέτηση των εξωτερικών ορίων της 

υφαλοκρηπίδας και γι’ αυτό το σκοπό υποστηρίζει τη συνεργασία των αρκτικών 

κρατών στη διενέργεια των ερευνών.  

Σύμφωνα με τη στρατηγική της χώρας, η αρκτική κυριαρχία θεωρείται 

αδιαφιλονίκητη με εξαίρεση τη Νήσο Χανς η οποία αξιώνεται και από τη Δανία, 

μια διαμάχη που επιλύεται σταδιακά μέσω της διπλωματικής οδού. Παράλληλα, 

τονίζεται η σημασία των κατοίκων του Βορρά ώστε η βιώσιμη ανάπτυξη να γίνει 

προς τη δική τους ευημερία και ωφέλεια, με την κατασκευή έργων υποδομής, 

και χρηματοδότηση από την καναδική κυβέρνηση. Επίσης όπως επισημαίνεται, 

η κατασκευή υπερσύγχρονων παγοθραυστικών αλλά και η δημιουργία ενός 

υπερσύγχρονου ερευνητικού σταθμού στην Αρκτική θα συμβάλει στην ηγετική 

παρουσία του Καναδά στην επιστημονική έρευνα, όπου συμμετέχουν ενεργά 

και οι κοινότητες των αυτοχθόνων. Η στρατηγική περιλαμβάνει επίσης, την 

ενδυνάμωσης της τοπικής διακυβέρνησης, την οικονομική ανάπτυξη 

(τουρισμός, κατασκευή αγωγών αερίου – Mackenzie Gas Project, ορυχεία), τη 

διασφάλιση της ευημερίας των κατοίκων (προγράμματα υγείας, εκπαίδευσης) 

και την περιβαλλοντική προστασία με την κατασκευή του πρώτου σημείου 

παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, στο Nahanni National Park Reserve, 

καθώς και άλλων πάρκων για την προστασία της άγριας πανίδας και χλωρίδας 

(wildlife).  

Σε διεθνές επίπεδο, τονίζεται η συνεργασία με τα αρκτικά κράτη προς 

επίτευξη των κοινών στόχων αλλά και ο ρόλος του Αρκτικού Συμβουλίου στην 

κατανόηση της περιοχής, στη συνεργασία των αρκτικών κρατών και στη 

δημιουργία κοινών αρκτικών πολιτικών. Επίσης, γίνεται αναφορά και σε άλλα 
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fora και οργανισμούς, οι οποίοι μπορούν να συμβάλλουν στην Αρκτική πολιτική 

(όπως επιστημονικά ερευνητικά fora, ο IMO και η UNFCCC).  Αναμενόμενα από 

την Καναδική στρατηγική, δεν απουσιάζει η Διακήρυξη του ilulissat του 2008, 

προκειμένου του νομικού πλαισίου που θα εφαρμόζεται στην περιοχή. 

Όπως δήλωσε ο πρώην Πρωθυπουργός του Καναδά, και υπέρμαχος μιας 

ισχυρής αρκτικής πολιτικής Stephen Harper, «…η σημασία της Αρκτικής δεν 

υπήρξε ποτέ εντονότερη όπως επίσης και τα συμφέροντα του Καναδά στην 

περιοχή». Η εκπόνηση αυτής της φιλόδοξης στρατηγικής για το Βορρά, 

αποτελεί τη συνέχεια αυτής της πολιτικής. Ο Καναδάς δηλώνει ξεκάθαρα το 

καθεστώς του ως Αρκτική δύναμη, βάσει της δυναμικής που έχει στην ενέργεια 

και στους πόρους που προέρχονται από το Βορρά, και την πρόθεση ανάληψης 

ισχυρής ηγεσίας στην περιοχή. Επίσης, η άσκηση κυριαρχίας αποτελεί, 

σύμφωνα με τον Harper, εκπλήρωση καθήκοντος απέναντι σε αυτούς που 

αποκαλούν το Βορρά σπίτι τους, αλλά και πίστη σε εκείνους που προηγήθηκαν. 

Η συνεργασία, η διπλωματία και ο σεβασμός στο Διεθνές δίκαιο αποτελούν 

αέναη προτεραιότητα για την πολιτική του Καναδά στην Αρκτική. Πλέον, σε 

αντίθεση με την πολιτική του Ψυχρού Πολέμου που χαρακτήριζε την Αρκτική ως 

περιοχή αντιπαλότητας και στρατηγικής αποκλεισμού, σήμερα τονίζεται η 

σημασία του αρκτικού χώρου ως μια περιοχή «ενσωμάτωσης» και 

συνεργασίας. 

Ωστόσο, όπως δηλώνεται, δεν πρόκειται να παρεκκλίνει από τη δέσμευση 

να προστατεύσει την περιοχή από οποιαδήποτε συμπεριφορά που αντιτίθεται 

στα συμφέροντα του Καναδά, από τις σχέσεις συνεργασίας που έχει 

οικοδομήσει, και να αντιδράσει σε τυχόν «έλλειψη ευαισθησίας» προς τα 

συμφέροντα των λαών της Αρκτικής. Η ανάγκη προσαρμογής στις νέες 

συνθήκες είναι επιτακτική για όλα τα αρκτικά κράτη. Ο Καναδάς, ωστόσο, 

θεωρείται ως το πλέον έτοιμο, αποφασισμένο και κατάλληλα προετοιμασμένο 

κράτος, ικανό να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες (Canada’s Northern 

Strategy). 

 

2.7.5 Νορβηγία 

 

Η Αρκτική αποτελεί για τη Νορβηγία στρατηγική προτεραιότητα και θα 

συνεχίσει να αποτελεί για τα επόμενα χρόνια βάσει της στρατηγικής που 
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εξέδωσε το 2006 για την περιοχή της Αρκτικής. Στους κύριους στόχους αυτής 

της στρατηγικής, είναι η ξεκάθαρη άσκηση κυριαρχίας στον «Υψηλό Βορρά» 

(High North όπως ονομάζει την περιοχή), με συνεπή και αξιόπιστο τρόπο. 

Στους στόχους περιλαμβάνεται, η ένθερμη συμμετοχή στις διεθνείς 

προσπάθειες απόκτησης γνώσης για την περιοχή και η προστασία του 

περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Νορβηγία, στην εξόρυξη πετρελαίου 

στη Θάλασσα Μπάρεντς, με σκοπό την περεταίρω ανάπτυξη των 

δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων, 

όπως επίσης και την προστασία των τοπικών κοινοτήτων και των αυτοχθόνων 

πληθυσμών. Επίσης, προτεραιότητα αποτελεί και η ενδυνάμωση της 

συνεργασίας που έχει αναπτύξει με τη Ρωσία.  

Λίγα χρόνια αργότερα, και έχοντας ήδη ξεκινήσει με την υλοποίηση αυτών 

των στόχων, η νορβηγική κυβέρνηση αναθεώρησε τη στρατηγικής της και 

συμπληρωματικά έθεσε νέους στόχους και προτεραιότητες. Με χρονικό 

ορίζοντα 10-15 ετών, σκοπεύει στην ανάπτυξη της γνώσης του κλίματος και του 

περιβάλλοντος της περιοχής, στη βελτίωση της θαλάσσιας ασφάλειας και των 

συστημάτων ελέγχου και έκτακτης ανάγκης, στην προώθηση της βιώσιμης 

ανάπτυξης του πετρελαίου και των θαλάσσιων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

την ανάπτυξη των επιχειρήσεων στην ξηρά καθώς επίσης και των υποδομών. 

Επαναλαμβάνει τη συνέχιση της άσκησης κυριαρχίας και της διασυνοριακής 

συνεργασίας, όπως επίσης, την προστασία και τη διασφάλιση του τρόπου 

διαβίωσης των αυτοχθόνων λαών και του πολιτισμού τους. 

Όπως επισημαίνεται, αυτό το στρατηγικό σχέδιο αποτελεί περισσότερο τη 

χάραξη μιας καινούριας πορείας και θα πρέπει να αντιμετωπίζεται με δυναμικό 

τρόπο, και όχι άκαμπτα, βάσει των νέων προκλήσεων και ευκαιριών που θα 

εμφανίζονται αλλά και της γνώσης για την περιοχή, που σταδιακά θα αυξάνεται. 

Η Νορβηγία, επιθυμεί η στρατηγική της να αποτελέσει το μέσο διεθνούς 

προβολής και ισχυροποίησης της θέσης της στην περιοχή. Επίσης, επιθυμεί οι 

προσπάθειές της να ερμηνεύονται μέσα σε ένα στρατηγικά σταθερό πλαίσιο και 

θεωρεί πως η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας για την περιοχή θα είναι 

αρκετά επωφελής για αυτήν, έχοντας σε περίοπτη θέση, τη συνεργασία της με 

τη Ρωσία. 

Για τη Νορβηγία, η ιδέα του «Υψηλού Βορρά» όπως συχνά 

επαναλαμβάνεται στη στρατηγική της, μπορεί να ερμηνευθεί , ως η προσπάθειά 
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της να ορίσει την Αρκτική στο πλαίσιο μίας επεκτατικής πρακτικής, όπου η 

εδαφικότητα χρησιμοποιείται προκειμένου να γίνει εφαρμογή και λειτουργία των 

πολιτικών, οικονομικών και άλλων συμφερόντων. Διαφαίνεται ως η πολιτική 

παρέμβαση του νορβηγικού κράτους, προκειμένου, να καταστήσει το χώρο του 

«υπολογίσιμο» (The Norwegian Government’s High North Strategy,2006, New 

Building Blocks in the North, 2009). 

 

2.7.6 Ρωσία 

 

Η Ρωσία το έτος 2008 διαμόρφωσε μια πολιτική για την Αρκτική με χρονικό 

ορίζοντα το 2020. Τα ρωσικά εθνικά συμφέροντα στην Αρκτική περιλαμβάνουν 

την εκμετάλλευση της περιοχής ως βάσης πόρων για την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, τη διατήρηση της ως «ζώνης ειρήνης και συνεργασίας», τη 

διατήρηση του ξεχωριστού οικολογικού συστήματος, και τη χρήση του Northern 

Sea Route ως μοναδικού εθνικού περάσματος για τις θαλάσσιες μεταφορές. 

Περίπου το είκοσι τοις εκατό της ρωσικής επικράτειας, εμπίπτει στον Αρκτικό 

Κύκλο και στην ευρύτερη περιοχή της Αρκτικής. Επίσης, στη Ρωσία βρίσκονται 

οι τρεις μεγαλύτερες κοινότητες της Αρκτικής (Murmansk, Norilsk, Vorkuta), ενώ 

η αρκτική ρωσική ακτογραμμή ξεπερνά τα 17.500 χλμ. Συνεπώς, και μόνο από 

γεωγραφικής άποψης, η Αρκτική είναι στενά συνδεδεμένη με τη Ρωσία. 

Οι στρατηγικές προτεραιότητες της Ρωσίας αναφορικά με την οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη, είναι η εκμετάλλευση των πόρων της Αρκτικής για την 

κάλυψη των αναγκών σε υδρογονάνθρακες, υδάτινους βιολογικούς και άλλους 

πόρους στρατηγικής σημασίας. Στο στρατιωτικό επίπεδο, επικεντρώνει στην 

επιχειρησιακή ετοιμότητα και στη δυναμική των ρώσικων ενόπλων δυνάμεων, 

για την κάλυψη των ρωσικών συνόρων στην Αρκτική. Στρατηγική 

προτεραιότητα αποτελεί η διατήρηση του περιβαλλοντικού συστήματος της 

περιοχής, η δημιουργία ενός πληροφοριακού συστήματος που θα λαμβάνει 

υπόψη τις φυσικές ιδιαιτερότητες της περιοχής, όπως επίσης και η επιστημονική 

έρευνα για την απόκτηση γνώσης με τη δημιουργία βάσεων γεω-

πληροφόρησης που θα περιλαμβάνει δυνατότητες αντιμετώπισης αμυντικών 

ζητημάτων και ζητημάτων ασφαλείας. Επίσης, υποστηρίζει την αμοιβαία 

επωφελή συνεργασία με άλλα αρκτικά κράτη βάσει του Διεθνούς δικαίου, 

κυρίως αναφορικά με την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών. 
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Η πραγματοποίηση της στρατηγικής χωριζόταν σε τρία χρονικά στάδια:  

1. Το πρώτο (2008-2010), αφορούσε κυρίως τη συλλογή στοιχείων, τις 

προοπτικές της διεθνούς συνεργασίας και τη χρηματοδότηση των 

σχεδίων.  

2. Το δεύτερο (2011-2015), αφορούσε στο νομικό σχηματισμό για την 

οριοθέτηση των εξωτερικών συνόρων της αρκτικής ζώνης της Ρωσίας 

και τις διάφορες υποδομές.  

3. Το τρίτο στάδιο 2016-2020, αφορά στο μετασχηματισμό της ρωσικής 

αρκτικής ζώνης σε στρατηγική βάση πόρων και στη διατήρηση του ρόλου 

της ως ηγέτιδας αρκτικής δύναμης, διατηρώντας συγχρόνως την 

ασφάλεια και την ειρήνη της περιοχής. Για τη Ρωσία, η εθνική στρατηγική 

αποτελεί έναν τρόπο διεκδίκησης της θέσης της ως Μεγάλης Δύναμης.  

 

Έχοντας συνειρμικά συνδέσει την εθνική ασφάλεια με την οικονομική 

ευρωστία, η Αρκτική, εξαιτίας των μεγάλων αποθεμάτων σε φυσικούς πόρους, 

αποτελεί πλέον προτεραιότητα για την εξωτερική και εσωτερική πολιτική της 

χώρας (Basics of the State Policy of the Russian Federation in the Arctic for the 

Period till 2020 and for a Further Perspective, 2009). 

 

2.7.7 Σουηδία 

 

Για τη Σουηδία η Αρκτική δεν αποτέλεσε ποτέ πεδίο ξεχωριστής πολιτικής. 

Οι όποιες δράσεις της περιορίζονταν στο πλαίσιο της εσωτερικής πολιτικής, 

κυρίως της οικονομικής και περιφερειακής, καθώς το 25% της χώρας βρίσκεται 

βορείως του Αρκτικού Κύκλου. Τα τελευταία χρόνια, άρχισε να αυξάνεται το 

ενδιαφέρον για την περιοχή, εξαιτίας των νέων εξελίξεων. Το 2011, η Σουηδία 

παρουσίασε την πρώτη Αρκτική Στρατηγική, ενώ η λέξη «Αρκτική», σε αντίθεση 

με παλαιότερα, χρησιμοποιείται πλέον σε επίσημα κυβερνητικά έγγραφα.  

Η σουηδική στρατηγική για την Αρκτική, δίνει ιδιαίτερη έμφαση και σημασία 

στη συνεργασία σε πολυμερές κυρίως επίπεδο, αλλά και σε διακρατικό. 

Επιθυμεί καταρχήν, τη διατήρηση χαμηλής πολιτικής έντασης στην περιοχή, με 

την ενδυνάμωση του Αρκτικού Συμβουλίου και του Barents – Euro Arctic 

Council (BEAC) για την επίλυση των αρκτικών ζητημάτων. Επίσης, υποστηρίζει 

την ανάπτυξη μιας Ευρωπαϊκής Πολιτικής για την Αρκτική, με την Ε.Ε. να 
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αποτελεί εταίρο σε επιμέρους ζητήματα. Όπως επισημαίνεται, τη συνεργασία με 

το Nordic Council και το Barents-Euro Arctic Council σκοπεύει να την 

εκμεταλλευτεί προς όφελος των αρκτικών ζητημάτων, με όλες τις αποφάσεις και 

τις δράσεις που αναλαμβάνονται να εμπίπτουν στο Διεθνές δίκαιο. Επίσης, 

γίνεται αρνητική αναφορά στο σχηματισμό των Αρκτικών Πέντε και θεωρεί πως 

η ενδυνάμωση του Αρκτικού Συμβουλίου θα απέτρεπε τη λήψη αποφάσεων σε 

αυτό το ξεχωριστό πλαίσιο που έχουν επιλέξει τα παράκτια κράτη καθώς η 

συμμετοχή των υπολοίπων τριών μη-παράκτιων αρκτικών κρατών (Σουηδία, 

Φινλανδία, Ισλανδία) στη λήψη αποφάσεων, είναι σημαντική για τη σταθερότητα 

στην περιοχή.  

Η Σουηδία βλέπει την Αρκτική ως την περιοχή που εμφανίζει νέες ευκαιρίες 

και προκλήσεις. Μέσα στο θετικό πολιτικό κλίμα που υπάρχει, υποστηρίζεται 

πως η περιοχή θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με βάση την ευρύτερη έννοια της 

ασφάλειας με προτίμηση τη χρήση αστικών/πολιτικών οργάνων και όχι 

στρατιωτικών. Επίσης, σύμφωνα με την πολιτική που έχει αναπτύξει το Αρκτικό 

Συμβούλιο, η στρατηγική θα πρέπει να είναι μακροπρόθεσμη με γνώμονα τη 

βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη και ενιαία θεώρηση των οικονομικών, 

περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων. Βάσει αυτών των τριών 

διαστάσεων (περιβαλλοντική-κλιματική, οικονομική και ανθρώπινη),  η Σουηδία 

αναπτύσσει τη στρατηγική της και δίνει σημασία στην εκπαιδευτική και 

ερευνητική προσπάθεια για απόκτηση γνώσης. Κάθε μία από τις διαστάσεις 

αναπτύσσεται εκτενώς περιλαμβάνοντας ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και 

συμφερόντων, με βάση τα οφέλη που επιθυμεί να αποκομίσει η Σουηδία αλλά 

και τα υπόλοιπα συνεργαζόμενα κράτη (Sweden’s Strategy for the Arctic 

Region, 2011). 

 

 

2.7.8 Φινλανδία 

 

Η Φινλανδία είναι ένα μη-παράκτιο αρκτικό κράτος. Ωστόσο, όπως 

αναφέρει και στη στρατηγική της, περίπου το 1/3 των κατοίκων που ζουν πάνω 

από τον 60ο παράλληλο, είναι Φιλανδοί. Η στρατηγική που εκδόθηκε το 2013, 

αποτελεί ανανέωση της πολιτικής του 2010 με μια περισσότερο ευρεία και 

αποφασιστική πολιτική. Ως αρκτικός δρών, επιθυμεί να αναλάβει την 
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καθοδήγηση προς τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής λαμβάνοντας υπόψη την 

κλιματική αλλαγή και την ιδιαιτερότητα του αρκτικού περιβάλλοντος ως ένα από 

τα πιο φυσικά και διαφυλαγμένα περιβάλλοντα. Επιθυμεί να διαχειρισθεί τους 

κινδύνους από την αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας και την αύξηση των 

μεταφορών στην περιοχή, με τελική διάθεση ωστόσο, να εκμεταλλευθεί τις 

οικονομικές ευκαιρίες που αναπτύσσονται.  

Στο διεθνές επίπεδο, καθώς αποτελεί μέλος του Αρκτικού Συμβουλίου, του 

Barents Euro-Arctic Council, της Ε.Ε. και του Ο.Η.Ε., τονίζει τη σημασία της 

παρουσίας και συμμετοχής στις διεθνείς προσπάθειες και συνεργασίες για την 

αρκτική περιοχή, με πρώτιστο παράδειγμα τη διαδικασία «Rovaniemi» δηλαδή 

την ίδρυση του AEPS το 1991 που αποτέλεσε τον πρόδρομο του Αρκτικού 

Συμβουλίου. 

Η Φινλανδία τονίζει στη στρατηγική της, τη θέση της ως ηγέτιδας δύναμης 

στη ναυσιπλοΐα και τη ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς και τη θέση της ως 

πρωτοπόρου στη βιώσιμη εκμετάλλευση των ορυκτών. Επίσης, αναγνωρίζει τις 

ευκαιρίες που αναδύονται από το άνοιγμα των οδών ναυσιπλοΐας από το 

Βορειοανατολικό Πέρασμα. Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τα τεράστια 

αποθέματα αερίου και πετρελαίου που εκτιμάται πως βρίσκονται στην Αρκτική, 

αναφέρει πως επιθυμεί να συμμετέχει και να συνεισφέρει με την παροχή των 

ειδικών επιστημόνων και της τεχνογνωσίας που κατέχει για την κατάλληλη 

εκμετάλλευση και προώθηση των εξαγωγών. Επίσης, τονίζεται η σημασία της 

εκπαίδευσης, της έρευνας αλλά και της διαφάνειας ως προς τη γνώση της 

Αρκτικής προκειμένου να γίνει αντιληπτή η συνολική αλλαγή που υφίσταται η 

περιοχή, με τα περιβαλλοντικά ζητήματα να κατέχουν εξέχουσα θέση στις 

σχετικές εκτιμήσεις. 

Για τη φιλανδική εξωτερική πολιτική, η Αρκτική αποτελεί μια πολύ σημαντική 

διάσταση και γι’ αυτό το λόγο επιθυμεί την προώθηση της διεθνούς 

συνεργασίας για την περιοχή. Τονίζοντας σαφώς την ταυτόχρονη ανάγκη για 

σταθερότητα και ασφάλεια, η οποία λειτουργεί προς όφελος όλων, δεν 

παραβλέπει την ευημερία των κοινοτήτων των αυτοχθόνων και 

δραστηριοποιείται με σεβασμό προς τις συνθήκες διαβίωσής τους. Όπως 

τονίζεται, οι Saami της Λαπωνίας, αποτελούν το μοναδικό αυτόχθονα λαό της 

Ε.Ε. και θα πρέπει να διαφυλαχθεί η θέση τους και να διασφαλισθεί η 
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προστασία της κουλτούρας τους (Finland’s Strategy for the Arctic Region, 

2013). 

Όπως γίνεται φανερό, όλα τα αρκτικά κράτη, έχουν εκδώσει στρατηγικές για 

την Αρκτική. Έχοντας διακρίνει τις προκλήσεις της εποχής θεώρησαν 

απαραίτητη την έκδοση ολοκληρωμένων και επίσημων πολιτικών, που να 

αρθρώνουν ξεκάθαρα τα σχέδια και τις προθέσεις τους. Καθώς οι 

προσλαμβάνουσες είναι πολλές, όπως και οι μορφές των αναδυόμενων 

προκλήσεων, κάθε αρκτικό κράτος επικεντρώνει σε ξεχωριστά σημεία στη 

στρατηγική του που θεωρεί πως άπτονται των εθνικών του συμφερόντων, αλλά 

και σε κοινά σημεία που αφορούν όλα τα κράτη της περιοχής. Με διακριτικό ή 

ενίοτε καταφανή τρόπο, είτε μέσω της υποστήριξης της πολυμερούς 

συνεργασίας και των συνεργατικών πρωτοβουλιών, είτε προβάλλοντας 

περισσότερο την εθνικότητα και τη σημασία της Αρκτικής σε όρους εθνικών 

κυριαρχικών συμφερόντων, τα αρκτικά κράτη αρθρώνουν τα περισσότερα 

ζητήματα της αρκτικής «κατάληψης», ενώ παράλληλα τα διαμορφώνουν. 

 

 

2.8 Σημεία τριβής ανάμεσα στα αρκτικά κράτη 

 

Η Αρκτική κατά το μεγαλύτερο μέρος της αποτελείται από τον Αρκτικό 

Ωκεανό. Η όλη συζήτηση για την επέκταση του εξωτερικού ορίου της 

υφαλοκρηπίδας των αρκτικών παράκτιων κρατών (Δανία, Η.Π.Α., Καναδάς, 

Νορβηγία, Ρωσία) συνεπάγεται την αλληλοεπικάλυψη αξιώσεων σε ορισμένες 

περιοχές. Τα περισσότερα παράκτια αρκτικά κράτη έχουν διαφωνία με ένα ή 

περισσότερα γειτονικά αρκτικά κράτη. Οι σημαντικότερες των μεταξύ τους 

τριβών παρατίθεται στη συνέχεια. 

 

 

2.8.1 Η. Π. Α. – Καναδάς 

 

Τα δύο παράκτια αρκτικά κράτη έχουν διαφωνία ως προς το Βορειοδυτικό 

Πέρασμα (Northwest Passage) και ένα τμήμα της Θάλασσας Μποφόρ. 

Σύμφωνα με τον Καναδά, το Βορειοδυτικό Πέρασμα εντάσσεται στα εσωτερικά 



62 
 

του ύδατα, ενώ αντίθετα για τις Η.Π.Α. αποτελεί Διεθνές στενό Ναυσιπλοΐας. Η 

διαφορά ξεκινά από το 1969, μετά το περιστατικό με το αμερικανικό 

πετρελαιοφόρο SS Manhattan. Η Θάλασσα Μποφόρ εκτιμάται πως έχει 

τεράστια αποθέματα πετρελαίου ενώ η αξία του Βορειοδυτικού Περάσματος 

είναι σημαντική σε οικονομικό, πολιτικό και εμπορικό επίπεδο.  

Για τις Η.Π.Α., η καναδική αξίωση σημαίνει περιορισμό στη δράση και την 

κινητικότητά της στον Αρκτικό Ωκεανό. Επίσης, οι Η.Π.Α. επιθυμούν να 

αποφύγουν τη δημιουργία προηγούμενου, που θα οδηγούσε και άλλα κράτη να 

προβούν σε παρόμοιες κυριαρχικές αξιώσεις. Η διαφωνία των δύο κρατών 

αφορά και στο θαλάσσιο πυθμένα. Η επέκταση της υφαλοκρηπίδας, αποτελεί 

σημαντικότατο ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια καθώς εκτιμάται πως στη 

θαλάσσια περιοχή ανοιχτά των ακτών της Αλάσκας τα αποθέματα πετρελαίου 

είναι τέτοιου μεγέθους, ικανά να την καταστήσουν τον επόμενο «Κόλπο του 

Μεξικού» (Liutenant Colonel Sharp L.T., 2011). 

 

2.8.2 Δανία – Καναδάς – Ρωσία 

 

Η Δανία και ο Καναδάς από τη μια πλευρά, και η Ρωσία από την άλλη, 

διαφωνούν σχετικά με το καθεστώς της Κορυφογραμμής του Λομονόσοφ και 

του Μεντεέλεφ (Lomonosov and Mendeleev Ridges) στον Αρκτικό Ωκεανό. 

Καθεμία πλευρά υποστηρίζει, ότι αποτελούν φυσικές προεκτάσεις της εδαφικής 

τους επικράτειας. Ο Καναδάς, προκειμένου να υποστηρίξει την αξίωσή του 

κατασκευάζει στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη βόρεια επικράτειά του, ενώ έχει 

αρχίσει ναυτικές περιπολίες στην περιοχή. Η Δανία έχει ξεκινήσει περιπολίες και 

εκπαιδευτικά προγράμματα προκειμένου να είναι σε θέση οι ναυτικές της 

δυνάμεις να κάνουν υδρογραφική έρευνα καθώς και άλλες επιχειρήσεις στην 

περιοχή. Η Ρωσία ανακοίνωσε τα σχέδιά της για τη δημιουργία στρατιωτικής 

δύναμης εντεταλμένης να διαφυλάττει τα αρκτικά συμφέροντα, μιας και η 

περιοχή είναι πολύ σημαντική για την ενεργειακή τροφοδότηση της χώρας 

ιδιαίτερα στα επόμενα δεκαπέντε χρόνια. 

Ένα πιθανό σημείο τριβής, κυρίως μεταξύ Δανίας-Ρωσίας, είναι η 

αμερικανική βάση πυραύλων στο Thule της Γροιλανδίας, με συστήματα ραντάρ 

έγκαιρης ειδοποίησης. Μάλιστα, το 2004 η Δανία δέχτηκε να γίνει αναβάθμιση 

του συστήματος για την αμερικανική άμυνα. Η Ρωσία απάντησε με επιφύλαξη 
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απέναντι στις αμερικανικές διαβεβαιώσεις ότι το σύστημα δε τη στοχοποιεί, 

καθώς η γεωγραφική θέση τη βάσης αποτελεί πιθανή απειλή για την εθνική 

ασφάλεια της χώρας (Liutenant Colonel Sharp L.T., 2011). 

 

2.8.3 Δανία – Καναδάς 

 

Η διαφωνία ανάμεσα στα δύο κράτη, αφορά τη Νήσο Χανς , η οποία 

γεωγραφικά τοποθετείται στο σημείο που συνδέονται ο Κόλπος Μπάφιν με τη 

Θάλασσα Λίνκολν και εκεί όπου χωρίζεται η Νήσος Έλσμιρ από τη Βόρεια 

Γροιλανδία. Η υφαλοκρηπίδα ανάμεσα στις δύο χώρες οριοθετήθηκε με μια 

απόφαση επικυρωμένη από τον Ο.Η.Ε. το 1973, χωρίς όμως να περιλαμβάνει 

τη Νήσο Χανς, με αποτέλεσμα η διαφωνία ως προς το καθεστώς της να 

υπάρχει ακόμη. Και οι δύο χώρες προχώρησαν στην τοποθέτηση σημαιών στο 

νησί (οι Δανοί το 1984 και οι Καναδοί το 2005). Η σημασία του νησιού είναι 

κυρίως στρατηγική για τις δύο χώρες, αναφορικά με την πρόσβαση που τους 

παρέχει στην Αρκτική και τους ενεργειακούς πόρους που αυτή η πρόσβαση 

συνεπάγεται, καθώς η έκταση του νησιού (1.3 τετραγωνικά χιλιόμετρα), είναι 

πολύ μικρή (EbingerK., Ch. ZambetakisE., 2009). 

 

Εικόνα 9: Το Hans Island 
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2.8.4 Νορβηγία – Ρωσία 

 

Η Νορβηγία αξιώνει ζώνη 200 ν.μ. γύρω από το Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, 

κάτι που απορρίπτουν τα περισσότερα αρκτικά κράτη. Ιδιαίτερα με τη Ρωσία, 

υπάρχει διαφορά για το καθεστώς στη Θάλασσα Μπάρεντς, όπου η Ρωσία 

σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός τεράστιου οικοπέδου φυσικού αερίου, κάτι που 

ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη Νορβηγία.  

Αυτή η διαφορά η οπόια υπάρχει από το 1970, τερματίστηκε με την 

υπογραφή μιας συνθήκης μεταξύ των δύο χωρών, η οποία χωρίζει τη 

διαφιλονικούμενη περιοχή σε δύο ισοδύναμα μέρη και πρόσθετα προβλέπει για 

τη δυνατότατα αναζήτησης υδρογονανθράκων στην περιοχή. Η Συνθήκη 

υπεγράφη στο Μουρμάνσκ της Ρωσίας στις 15 Σεπτεμβρίου 2010 από το Ρώσο 

Πρόεδρο Μεντβέντεφ και τον νορβηγό Πρωθυπουργό Στόλτενμπεργκ. Η 

συμφωνία αυτή αποτελεί, σύμφωνα με το Ρώσο Πρόεδρο παράδειγμα επίλυσης 

των διαφορών που υπάρχουν στην Αρκτική.  

Για τη Νορβηγία, επειδή το οικονομικό της μέλλον εξαρτάται κατά ένα 

βαθμό από τις σχέσεις της με τη Ρωσία, η συμφωνία αποτέλεσε μια πολύ θετική 

έκβαση της μακροχρόνιας αυτής διαμάχης. Ωστόσο, υπάρχει και ένα άλλο 

πιθανό σημείο τριβής ανάμεσα στις δύο χώρες και αφορά στην εκμεταλλευτή 

των αλιευμάτων στο Αρχιπέλαγος Σβάλμπαρντ, όπου ενώ η Νορβηγία έχει 

κυριαρχικά δικαιώματα στα νησιά που βρίσκονται εκεί, η Συνθήκη 

Σπιτσμπέργεν του 1920, προβλέπει την ελεύθερη πρόσβαση στα ύδατα και 

στους πόρους του. 

Γενικότερα, η Νορβηγία είναι πιο μετριοπαθής από τη Ρωσία στις αξιώσεις 

της και μάλιστα έχει παραδεχθεί ότι η υφαλοκρηπίδα της δεν εκτείνεται στο 

Βόρειο Πόλο. Εκτός από την πολύ σημαντική συμφωνία Νορβηγίας - Ρωσίας 

αναφορικά με τις αξιώσεις τους στον Αρκτικό Ωκεανό, υπάρχουν άλλες δύο 

συμφωνίες ανάμεσα σε αρκτικά κράτη που είχαν ανάλογες διαφορές. Η πρώτη 

υπεγράφη από τη Ρωσία και τις Η.Π.Α. το 1990, ωστόσο δεν έχει τεθεί ακόμη σε 

ισχύ. Η δεύτερη υπεγράφη από τη Δανία/Γροιλανδία και τη Νορβηγία το 2006 

και αφορά στην οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ζώνης αλιευμάτων 

(McDorman, L., T., 2009). 
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Κεφάλαιο 3ο: Συμπεράσματα 
 

Η περιοχή της Αρκτικής ως πεδίο διεθνών σχέσεων, στα πλαίσια της 

πολιτικής και στρατηγικής που την χαρακτηρίζουν, αποτελούν ένα ιδιαίτερο 

πεδίο μελέτης, το οποίο απομακρύνει τον μελετητή από προκαθορισμένες 

αντιλήψεις και στερεότυπα των μέχρι σήμερα διεθνών σχέσεων. Αυτή είναι και η 

βασική αιτία που η κριτική προσέγγιση στο «αρκτικό πρόβλημα» προσφέρει τη 

δυνατότητα κατανόησης του αρκτικού περιβάλλοντος μόνο εφόσον τείνει να το 

προσεγγίσει κανείς με τρόπο που να καλύπτει όλες του τις πλευρές και έχοντας 

καταφέρει να τις αναλύσει διεξοδικά. Έξετάζοντας τις βασικότερες συνιστώσες, 

καθίσταται φανερή η ποικιλομορφία αυτών καθώς και η συμβολή τους στην 

ετερότητά της ίδιας της Αρκτικής.  

Το  Αρκτικό περιβάλλον υφίσταται ουσιώδεις μεταβολές, οι οποίες 

οφείλονται στην κλιματική αλλαγή. Η αλλαγή αυτή συνιστά καίριο παράγοντα 

στο αρκτικό περιβάλλον και καθορίζει κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τις 

όποιες διεθνείς εξελίξεις στην περιοχή. Οι αλυσιδωτές επιπτώσεις από την τήξη 

των πάγων στους ζώντες φυσικούς πόρους της αρκτικής (φυτά, αλιεύματα, 

ζώα), επηρεάζουν άμεσα την τροφική αλυσίδα και συνεπώς τους αυτόχθονες 

κατοίκους της περιοχής οι οποίοι διαβιούν εκεί εδώ και χιλιάδες χρόνια. Βέβαια, 

οι επιπτώσεις αυτές επεκτείνονται και στους λειτουργικούς τομείς της 

καθημερινής διαβίωσης, όπως είναι οι υποδομές και τα υπάρχοντα δίκτυα 

μεταφορών και επικοινωνιών.  

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και η 

προσπάθεια μετριασμού αυτών αποτελεί ήδη προτεραιότητα στις πολιτικές των 

αρκτικών κρατών που, είτε σε μονομερές εθνικό επίπεδο, είτε σε πολυεθνικό 

μέσα από τη δράση του Αρκτικού Συμβουλίου, διεξάγουν έρευνες και μελέτες 

για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προκειμένου να επιτευχθεί το βέλτιστο 

δυνατό αποτέλεσμα.  

Ωστόσο τα αρκτικά κράτη, εκτός από τις προκλήσεις, διαβλέπουν την 

εμφάνιση νέων ευκαιριών μέσα από την αλλαγή στο φυσικό περιβάλλον της 

Αρκτικής. Η διάνοιξη νέων οδών για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα που διασχίζουν 

τον Αρκτικό Ωκεανό, είναι μια εξέλιξη που πέρα από την οικονομία σε καύσιμα 

και χρόνο που θα προσφέρει, λόγω της σημαντικής μείωσης των αποστάσεων 
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σε σύγκριση με τα υπάρχοντα περάσματα, θα σημάνει και τη μετατόπιση της 

εμπορικής δραστηριότητας προς το Βορρά.  

Είναι γνωστό ότι, στα σημεία που υπάρχει μεγάλη ροή εμπορευμάτων, τα 

εμπορικά πλοία συνοδεύονται από τους ναυτικούς στόλους των εθνικών 

κρατών. Επομένως, μια τέτοια εξέλιξη στον Αρκτικό Ωκεανό θα επιφέρει 

κραδασμούς στις ισχύουσες εθνικές και πολιτικές δομές και τη μετατόπιση του 

διεθνούς  ενδιαφέροντος στην περιοχή. 

Επιπλέον των ανωτέρω, η ύπαρξη πετρελαίου στην Αρκτική είναι γνωστή 

εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι όμως και τα αποθέματα (αριθμός βαρελιών) 

στον πυθμένα του Αρκτικού Ωκεανού. Η δημοσίευση της έρευνας του 

οργανισμού γεωλογικών ερευνών των Η.Π.Α. το 2008, η οποία χαρακτήρισε τον 

Αρκτικό Ωκεανό ως μια από τις μεγαλύτερες σε όγκο πετρελαϊκών αποθεμάτων, 

ανεξερεύνητες περιοχές του πλανήτη, προκάλεσε την άμεση αντίδραση των 

αρκτικών κρατών αλλά και μη-αρκτικών παραγόντων που επιθυμούν να 

συμμετάσχουν στις εξελίξεις και να επωφεληθούν από την εκμετάλλευση των 

πόρων του αρκτικού πυθμένα. Η κλιματική αλλαγή φαίνεται να επηρεάζει θετικά 

τα σχέδια των αρκτικών κρατών αφού το λιώσιμο των πάγων καθιστά πιο 

εύκολη, εφικτή και ίσως λιγότερο δαπανηρή τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου 

και αερίου στον Αρκτικό Ωκεανό.  

Η επιθυμία των αρκτικών παράκτιων κρατών να επεκτείνουν το εξωτερικό 

όριο της υφαλοκρηπίδας τους σύμφωνα με τη δυνατότητα που τους παρέχει η 

Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας συνδέεται στενά με τις εκτιμήσεις για την 

ύπαρξη πετρελαϊκών αποθεμάτων στον Αρκτικό Ωκεανό και ως εκ τούτου σε 

τμήματα της υφαλοκρηπίδας τους. Η μεγιστοποίηση του δυνατού οφέλους από 

την εκμετάλλευση των πόρων του αρκτικού πυθμένα, οδήγησε τα παράκτια 

κράτη στη διεξαγωγή ερευνών για τη συλλογή στοιχείων που να θεμελιώνουν 

την αξίωση επέκτασης της υφαλοκρηπίδας τους, ώστε να τις καταθέσουν στην 

Επιτροπή για τα Όρια της Υφαλοκρηπίδας όπως ορίζεται στη Σύμβαση.  

Οι έρευνες αυτές και τα προσδοκώμενα οφέλη από την οικονομική και 

στρατηγική αξιοποίηση της Αρκτικής Ζώνης, οδήγησαν τα παράκτια κράτη στο 

διαχωρισμό της θέσης τους από τα υπόλοιπα αρκτικά κράτη και τη Διακήρυξη 

του ilulissat το 2008 με την οποία ρητά δήλωσαν πίστη στο νομικό κείμενο της 

Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας αναφορικά με την επίλυση όποιων 

ζητημάτων ανακύψουν για το καθεστώς στον Αρκτικό Ωκεανό. Στην ουσία 
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πρόκειται για μία προσπάθεια να μοιραστεί η ‘‘πίττα’’ όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα, και κυρίως, σε λιγότερα κομμάτια. Έτσι, ήταν λογικό να υπάρξουν 

αντιδράσεις από τα υπόλοιπα κράτη, τα οποία χρησιμοποιώντας διεθνείς 

οργανισμούς και διπλωματικά ‘‘όπλα’’, προσπαθούν να ανατρέψουν την 

προσπάθεια των Αρκτικών Πέντε. 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφερθεί μια ακόμη ιδιαιτερότητα της αρκτικής 

Ζώνης: οι αυτόχθονες λαοί. Όπως αναλύθηκε στο κείμενο της εργασίας, οι 

αυτόχθονες λαοί στην Αρκτική αποτελούν μια πολύ σημαντική διάσταση στον 

καθορισμό της Αρκτικής Στρατηγικής των κρατών. Για τους αυτόχθονες λαούς, 

η Αρκτική είναι τόπος διαβίωσης και συνεπάγεται την ύπαρξη θεμελιωδών 

δικαιωμάτων τα οποία ορίζονται στη Σύμβαση των Η.Ε. για τα Δικαιώματα των 

Αυτοχθόνων Λαών (UNDRIPS). Ιδιαίτερα στην περιοχή της Αρκτικής οι 

οργανώσεις των αυτοχθόνων έχουν πετύχει τη συμμετοχή τους στις 

διαβουλεύσεις των αρκτικών ζητημάτων κυρίως μέσα από τη συμμετοχή τους 

στο Αρκτικό Συμβούλιο. Το γεγονός αυτό είναι μοναδικό για τους αυτόχθονες 

πληθυσμούς ανά τον κόσμο γενικά.  

Η κίνηση των παράκτιων κρατών με τη Διακήρυξη του ilulissat, στην οποία 

καταφανώς αγνοήθηκαν οι οργανώσεις των αυτοχθόνων, οδήγησε ένα χρόνο 

αργότερα, σε μια εξίσου μοναδική εξέλιξη, τη Διακήρυξη του Inuit Circumpolar 

Council, για την Αρκτική Κυριαρχία των Ινουΐτ. Η θέση των αυτοχθόνων στην 

αρκτική πραγματικότητα είναι ουσιαστική και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τα 

αρκτικά κράτη, ιδιαίτερα εκείνα που έχουν μεγάλους πληθυσμούς αυτοχθόνων 

στην αρκτική τους επικράτειά, έχουν συμπεριλάβει στις εθνικές τους 

στρατηγικές για την Αρκτική ζητήματα αυτοχθόνων με άξονα το σεβασμό και τη 

διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους και την προστασία του περιβάλλοντος όπου 

διαβιούν.  

Το Αρκτικό Συμβούλιο, αποτελεί ίσως τη σημαντικότερη διάσταση της 

αρκτικής στρατηγικής και το διακυβερνητικό forum που ίδρυσαν τα αρκτικά 

κράτη σε μια προσπάθεια θεσμικής οργάνωσης των πρωτοβουλιών για την 

αντιμετώπιση των αρκτικών ζητημάτων και κυρίως των επιπτώσεων της 

κλιματικής αλλαγής στο αρκτικό περιβάλλον. Παρόλο που αποτελεί όργανο 

«ήπιου δικαίου» (soft law) πρόσφατες εξελίξεις φανερώνουν την τάση να του 

προσδώσουν ισχυρότερο λόγο και θέση, όσον αφορά την επίλυση των 

Αρκτικών ζητημάτων. 
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Η υπογραφή από τα αρκτικά κράτη το 2011 και το 2013 των πρώτων 

νομικά δεσμευτικών συμφώνων στην ιστορία της αρκτικής διακυβερνητικής 

συνεργασίας, από την ίδρυση του Αρκτικού Συμβουλίου το 1996, είναι δηλωτική 

της διάθεσης για αλλαγή του καθεστώτος στο Αρκτικό Συμβούλιο και τη 

μεταμόρφωσή του σε όργανο «αυστηρού δικαίου» (hardlaw). Η αναγνώριση 

αυτή, αποτελεί συγχρόνως μια απάντηση στις συζητήσεις για την ανάγκη 

δημιουργίας ενός νέου, ολοκληρωμένου και νομικά δεσμευτικού κειμένου για 

την περίπτωση της Αρκτικής, ανάλογα της Συνθήκης για την Ανταρκτική (ATS).  

Οι περιορισμοί όμως που εκτέθηκαν μέσα στη συζήτηση για το νέο κείμενο 

των δεσμευτικών συμφωνιών (χρονοβόρες διαδικασίες, επικαιροποίηση σε ένα 

περιβάλλον συνεχούς αλλαγής, απόφαση για διεθνή δέσμευση), καθώς και η 

ακαταλληλότητα ενός κειμένου όπως ισχύει στην περίπτωση της Ανταρκτικής 

(καθώς αποτελούν δυο εκ διαμέτρου αντίθετα συστήματα), απομακρύνουν 

εύκολα τη σκέψη από σχετικούς επίμονους ισχυρισμούς. Ο δρόμος που 

φαίνεται πως έχουν επιλέξει τα αρκτικά κράτη μέσα από τη δημιουργία 

δεσμευτικών κειμένων αναλόγως των περιστάσεων και ανά συγκεκριμένο τομέα 

δράσης, ίσως να είναι ένας αποτελεσματικότερος τρόπος ρύθμισης των 

αρκτικών ζητημάτων. Παράλληλα, η ενδυνάμωση του ρόλου του Αρκτικού 

Συμβουλίου μέσω αυτών των συμφωνιών αλλά και της ευρύτερης δράσης του 

στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των αρκτικών ζητημάτων, θα προσέφερε 

σημαντικά στη διαχείριση των νέων προκλήσεων.  

Ο συνυπολογισμός πολλών και αστάθμητων παραγόντων στη διαμόρφωση 

της αρκτικής στρατηγικής των κρατών είναι ουσιαστικός και δεν παραμένει σε 

ρητορικό επίπεδο. Οι εθνικές κυβερνήσεις αναγνωρίζουν πως στην περίπτωση 

της Αρκτικής θα πρέπει να εκτείνουν τις πρακτικές τους σε ζητήματα πέρα από 

εκείνα που αφορούν στη εθνική τους δικαιοδοσία, σε μια συντονισμένη 

προσπάθεια να ενσωματώσουν στις πολιτικές τους όλες τις εκφάνσεις της 

αρκτικής «μοιρασιάς». Ο ανθρώπινος παράγοντας είναι βασικός στη 

διαμόρφωση της αρκτικής προσπάθειας για επέκταση και κατάληψη όσο το 

δυνατόν περισσότερων εδαφών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Τα 

αρκτικά κράτη το αναγνωρίζουν και προσπαθούν να διατηρήσουν το σεβασμό 

σε αυτόν.  

Η σημασία της περιοχής (region) και η εκχώρηση εξουσιών σε τοπικό 

επίπεδο θα μπορούσε να αποδειχτεί πολύ αποτελεσματικός τρόπος 
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διακυβέρνησης στην Αρκτική, εμβαθύνοντας έτσι στην αντιμετώπιση των 

προβλημάτων των τοπικών κοινωνιών οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με τις 

μεγαλύτερες προκλήσεις.  

Η αρκτική περιοχή και η στρατηγική της κάθε χώρας που την διεκδικεί 

περιλαμβάνει ένα περίπλοκο δίκτυο σχέσεων, με διαρκή αναζήτηση ισορροπίας 

στην προσπάθεια αποφυγής συγκρούεων και στη διατήρηση της διεθνούς 

ασφάλειας. Έτσι, ως αξιοσημείωτο γεγονός στη διαμόρφωση της Αρκτικής 

Στρατηγικής των Κρατών, φαίνεται ότι αρχικά τα αρκτικά κράτη τείνουν να 

συνεργάζονται μεταξύ τους ακόμη και στην περίπτωση των ζητημάτων 

αλληλεπικαλυπτόμενων ή διαφιλονικούμενων διεκδικήσεων που έχουν, 

προκειμένου να πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, το ύψος του 

διακυβεύματος την σημερινή εποχή φαίνεται ακόμη μετρήσιμο. Όμως, δεν παύει 

να είναι και αβέβαιο, λόγω των αστάθμητων παραγόντων που επηρεάζουν την 

αξιοποίηση της περιοχής. Και έτσι, ενώ φαίνεται όλοι να αποζητούν την διεθνή 

ασφάλεια, στην ουσία, η οσμή των νέων ευκαιριών για μεγιστοποίηση της 

εσωτερικής ισχύος φαίνεται να ξυπνά τα ‘‘άγρια’’ ένστικτα των παρακείμενων 

κρατών ως διεθνεις δρώντες, και η διεθνής ασφάλεια να είναι έτοιμη να 

δοκιμαστεί τόσο, όσο μεγαλύτερο μοιάζει με την πάροδο του χρόνου, το 

ποικιλόμορφο όφελος από την εκμετάλλευση της Αρκτικής Ζώνης. 

Ένεκα των ανωτέρω, τα εθνικά συμφέροντα των κρατών πολλές φορές θα 

αποτελέσουν αιτία προστριβών μεταξύ τους. Υπάρχουν διαφιλονικούμενες 

περιοχές στην Αρκτική για το καθεστώς των οποίων, τα αρκτικά κράτη 

προβάλουν διεκδικήσεις που τα φέρνουν σε άμεση ή έμμεση αντιπαράθεση.  

Εντούτοις, ορισμένες από αυτές επιλύθηκαν πρόσφατα μέσα στα πλαίσια 

των διαπραγματεύσεων,  ανοίγοντας το δρόμο για την επίλυση τέτοιων 

ζητημάτων με συνεργασία και όχι με αντιπαράθεση ή σύγκρουση. Το άμεσο 

μέλλον θα δείξει κατά πόσο, ο περιβαλλοντικός παράγοντας, οι τεχνολογικές 

εξελίξεις, το ύψος του αναμενόμενου κέρδους και τέλος, η επιδεξιότητα των 

παικτών (παράλληλα με τη θέληση τους ως ορθολογικοί δρώντες να 

αποσκοπούν στην κατοχύρωση – μεγιστοποίηση της ασφάλειας και ευημερίας 

τους μέσω αύξησης της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος τους), θα 

μπορέσουν να επιτρέψουν στα κράτη, να συνεχίσουν να επιλύουν τα Αρκτικά 

ζητήματα εντός των ορίων της διαπραγμάτευσης, ή εάν τελικά, η Αρκτική θα 

γίνει ένα πεδίο σκληρής αντιπαράθεσης με επίδειξη στρατιωτικής ισχύος, 
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κλυδωνίζοντας τις βάσεις της διεθνούς ασφάλειας τόσο στην εγγύς περιοχή, 

όσο και στον παγκόσμιο χάρτη, ένεκα του δυσθεώρητου μεγέθους κάποιων 

‘‘παικτών’’ της περιοχής.  
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