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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991 σήµανε το τέλος της
ψυχροπολεµικής περιόδου, της ισορροπίας του διπολικού κόσµου, και είχε ως
αποτέλεσµα τον περιορισµό της δράσης του ρωσικού παράγοντα σε
περιφερειακό και µόνο επίπεδο.
Η διακυβέρνηση του Πούτιν από το 2000 µέχρι σήµερα, οδήγησε τη
Ρωσία στην οικονοµική ανάπτυξη και στην απόκτηση αυτοπεποίθησης ότι
µπορεί πλέον να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο σε ευρύτερο γεωπολιτικό
περιβάλλον. Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια, µε αρχή τη στρατιωτική επέµβαση
στη Γεωργία το 2008, ξαφνιάζει διαρκώς το ∆υτικό κόσµο µε µια ορθολογική
παράλληλη χρήση σκληρής και ήπιας ισχύος. Το µήνυµα που περνάει µε τη
δράση της κινείται κυρίως στο ψυχολογικό επίπεδο, επιδεικνύοντας
αναµφισβήτητη αποφασιστικότητα, τουλάχιστον όσον αφορά στην προάσπιση
των ζωτικών της συµφερόντων. Επίσης, δείχνει να διαβάζει καλά τις συνθήκες
που διαµορφώνονται και να µαθαίνει από τα λάθη της· ως αποτέλεσµα
εµφανίζεται ολοένα και πιο αποτελεσµατική. Ειδικά όσον αφορά το
στρατιωτικό κοµµάτι, έχει µετασχηµατίσει τις δοµές, τον εξοπλισµό και τα

-2µέσα,

την

εκπαίδευση,

την

ετοιµότητα

δράσης

και

την

πειθαρχία,

µετασχηµατίζοντας τις ένοπλες δυνάµεις της χώρας σε έναν ευέλικτο στρατό
που µπορεί να δρα αποτελεσµατικά, ακόµα και πέρα από την ευρύτερη
γεωγραφική περιφέρειά της.
Η Ρωσία διατηρεί την έννοια της καλής εννοούµενης γραφειοκρατίας
(bureaucracy) και τις παραδοσιακές δοµές του κρατικού µηχανισµού. Τα
στοιχεία αυτά όµως δεν αποτελούν τροχοπέδη, αντιθέτως φαίνεται να
λειτουργούν πλέον αρµονικά, κάτω από ένα συγκεντρωτικό σύστηµα λήψης
αποφάσεων από ανθρώπους του Προέδρου Πούτιν. Με την αξιοποίηση των
µηχανισµών του κράτους εξασφαλίζονται αφενός οι προϋποθέσεις εφαρµογής
συνέχειας στην πολιτική, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα ακριβούς
αξιολόγησης των καταστάσεων και ταχύτατης λήψης και εφαρµογής
αποφάσεων.
Οι αποφάσεις και δράσεις έρχονται να εκµεταλλευτούν - ακόµα και
καιροσκοπικά

-

ευκαιρίες

που

διαµορφώνονται.

Η

στρατηγική

έχει

προαποφασιστεί, αλλά αναµένονται οι κατάλληλες συνθήκες στη διεθνή
σκακιέρα για να εφαρµοστεί µε το βέλτιστο τρόπο, έχοντας εξασφαλίσει την
απαιτούµενη εσωτερική νοµιµοποίηση και αποφεύγοντας παράλληλα τις
αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας.
Η πρόσφατη επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη Συρία
εξυπηρετεί ζωτικά συµφέροντα της Ρωσίας στην περιοχή του Εύξεινου
Πόντου και της Ανατολικής Μεσογείου αντίστοιχα. Από τη µία πλευρά η
Ουκρανία και ειδικότερα η Κριµαία αποτελεί τη φυσική σύνδεση της Ρωσίας µε
τη Μεσόγειο, ενώ από την άλλη η υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ στη
Συρία, συνδέεται άµεσα µε την διατήρηση ενός στρατηγικού εταίρου σε µια
περιοχή που µετατοπίζεται το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Η ρωσική επέµβαση στις δυο αυτές περιοχές έγινε µε διαφορετικό
τρόπο, ωστόσο θα µπορούσαµε να πούµε ότι εκφράζει διαφορετικές όψεις
του ίδιου νοµίσµατος. Το νόµισµα αυτό αποδείχθηκε πολύ ενδιαφέρον
σχεδιαστικά, καθότι ενσωµάτωσε νέες πρακτικές και δυναµική. Επιπλέον, το
νόµισµα αυτό διατηρήθηκε εσκεµµένα προκλητικά γυαλισµένο, προκειµένου

-3να περάσει ισχυρά νοήµατα προς όλες τις κατευθύνσεις - είτε αυτές είναι οι
άµεσα γειτονικές χώρες της Ρωσίας, είτε ζωτικά συµφέροντα στην ευρύτερη
περιοχή. Η αποφασιστικότητα της Ρωσίας να επιδείξει προς όλες τις
κατευθύνσεις το νέο ρόλο που επιθυµεί να διαδραµατίσει, θα λέγαµε ότι
ενσαρκώνει, παράλληλα µε την εφαρµογή της δυναµικής εξωτερικής πολιτικής
της, όλον τον ορθολογισµό που κρύβεται πίσω από το διάλογο των Αθηναίων
- Μηλίων του Θουκυδίδη.
Οι άµεσα γειτονικές χώρες στη Ρωσία πρέπει να ξεχάσουν
ενδεχόµενο προσανατολισµό ένταξής τους στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή
Ένωση, και οποιαδήποτε περιφερειακή τους πρωτοβουλία θα πρέπει να έχει
ως σηµείο αναφοράς τη Ρωσία. Άλλωστε, αντίστοιχοι Οργανισµοί έχουν
συγκροτηθεί στην περιοχή µε κέντρο τη Ρωσία.
Σήµερα, διαµορφώνονται συνθήκες σε ευρύτερη γεωπολιτική κλίµακα,
που φέρνουν πιο κοντά από ποτέ το ενδεχόµενο ενός πολέµου, η έκταση και
η ένταση του οποίου δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί από τώρα, µε βάση
τους τελευταίους πολέµους.

1

Η παραβίαση - έστω και στο πλαίσιο

προάσπισης συµφερόντων της - από την αναδυόµενη Ρωσία της εθνικής
κυριαρχίας γειτονικών χωρών, τα επονοµαζόµενα «failed states» στο Νότο,
καθώς και η τροµοκρατία και ο πόλεµος στη Μέση Ανατολή, απειλούν την
παγκόσµια ειρήνη και σταθερότητα.
Όλα τα στοιχεία αυτά διαµορφώνουν το τοπίο της διεθνούς ασφάλειας
ολοένα και πιο περίπλοκο και ρευστό, καθώς το ενδεχόµενο µιας
στρατιωτικής σύγκρουσης δεν µπορεί να αντιµετωπίζεται - όπως µέχρι
πρόσφατα - ως ένα κατάλοιπο του παρελθόντος, καθώς πλέον αποτελεί
ορατή απειλή. Σήµερα, η ειρήνη δεν µπορεί (και δεν πρέπει) να θεωρείται πια
δεδοµένη, καθώς χάνονται όλες οι σταθερές και αυτό που κυριαρχεί πλέον
είναι η αβεβαιότητα.

1

Ο Παναγιώτης Κονδύλης προβλέπει ότι υπό τις συνθήκες του νέου γεωπολιτικού
περιβάλλοντος που διαµορφώθηκε µε το τέλος του ψυχρού πολέµου το 1989, ενός
«βαλκανοποιηµένου πλανήτη», οι πολεµικές αντιπαραθέσεις δεν θα είναι απαραίτητα οι
συχνές, χαµηλής έντασης και άµορφου χαρακτήρα συγκρούσεις - κάτι που ενδεχόµενα θα
φαινόταν εύλογο, τουλάχιστον σε µια µεταβατική περίοδο (Κονδύλης 1997, 341, 367, 371,
373).

-4Στο σηµερινό κόσµο υπάρχουν αναθεωρητικές δυνάµεις και φαίνεται
ότι ήδη τοποθετούν πιόνια στη διεθνή σκακιέρα για να ξεκινήσει µια παρτίδα η
οποία δεν µπορεί να έχει δύο νικητές. Μέχρι πρόσφατα, η µοναδική πλανητική
υπερδύναµη των ΗΠΑ µπορούσε να ορίζει του κανόνες του παιχνιδιού και να
αλλάζει καθεστώτα και πολιτικές, διατηρώντας καθαρά τα χέρια της. Αυτό
γινόταν µέχρι να θίξει ζωτικά συµφέροντα της Ρωσίας στο επονοµαζόµενο
«µαλακό υπογάστριό» της, στην Ουκρανία, καθώς και στη Συρία, στον
παραδοσιακό και µοναδικό σύµµαχο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή.
Η Ρωσία βλέποντας ότι απειλούνται άµεσα τα συµφέροντά της από το
γενικότερο

γεωπολιτικό

παιχνίδι

των

ΗΠΑ

των

«χρωµατιστών

επαναστάσεων», θεωρεί ήδη ότι βρίσκεται σε εµπόλεµη κατάσταση. Στο
πλαίσιο αυτό όταν ο πόλεµος (σύµφωνα µε την αντίληψή της) έφτασε στη
γειτονιά της δε δίστασε να επέµβει δυναµικά, δείχνοντας την ανάλογη
σοβαρότητα,

κινούµενη

µε

µεθοδευµένες

κινήσεις

και

τη

δέουσα

αποφασιστικότητα. Άλλωστε, ανεξάρτητα από την κατανοµή της ισχύος δε
σηµαίνει ότι στρατηγικά εύστοχες κινήσεις δε µπορούν να οδηγήσουν
µεσοπρόθεσµα σε ένα αποτέλεσµα µη αναµενόµενο.2
Η

προσέγγιση

του

θέµατος

που

εξετάζεται

στην

παρούσα

διπλωµατική, πραγµατοποιείται µε τον ακόλουθο τρόπο:
Στο

Κεφάλαιο

Α΄

παραθέτουµε

τη

µεθοδολογία

που

θα

ακολουθήσουµε για τη συγκριτική ανάλυση των ρωσικών επεµβάσεων στις
δύο περιοχές. Αναγνωρίζουµε ότι η σύγκριση δυο διαφορετικών καταστάσεων
εµπεριέχει τον κίνδυνο της απλούστευσης και προκειµένου να µην
εγκλωβιστούµε στην απόδειξη µιας θεώρησης πραγµάτων που κινείται στα
όρια των προσωπικών µας αντιλήψεων, ορίζουµε σχετικά κριτήρια σύγκρισης,
τα οποία εντάσσονται σε πέντε βασικές κατηγορίες. Κατά την ανάλυση, θα
επικεντρωθούµε κυρίως στα κριτήρια αυτά, προκειµένου να εξασφαλίσουµε
ότι η προσέγγισή µας θα είναι κατά το δυνατό αντικειµενική.

2

Η στρατηγική δεν µπορεί εύκολα να οριοθετηθεί σε κάποιον ορισµό, καθώς η έννοιά της
είναι στοχαστική, ωστόσο είναι αυτή που «οδηγεί σε µια σειρά από συντονισµένες κινήσεις,
ώστε οι µανούβρες να πετύχουν αιφνιδιαστικά αυτό που ακόµα και οι δικοί µας θεωρούν
ουτοπικό» (Λυγερός n.d.).

-5Στο Κεφάλαιο Β΄ θα αναφερθούµε στα γεγονότα που έλαβαν χώρα
στην Ουκρανία και οδήγησαν στην επέµβαση της Ρωσίας. Σκοπός της
συνοπτικής παράθεσης των λίγο ή πολύ γνωστών γεγονότων είναι να
αντιληφθεί ο αναγνώστης ότι µια χώρα που δεν έχει συνέχεια στην πολιτική
της και δε λειτουργεί µε ρεαλιστικό τρόπο, αυτοπαγιδεύεται και οδηγείται πολύ
εύκολα σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις, που υπονοµεύουν την ίδια την εθνική
της υπόσταση. Θα εστιάσουµε κυρίως στις υβριδικές δράσεις της Ρωσίας
στην Κριµαία και δευτερευόντως στην Ανατολική Ουκρανία, στην οποία
περιοχή πλέον έχει διαµορφωθεί µια νέα «παγωµένη σύγκρουση». Επιπλέον
θα γίνει µια συνοπτική αναφορά στη µη αποφασιστική αντίδραση της
Ουκρανίας.
Στο Κεφάλαιο Γ΄ θα εξετάσουµε πτυχές της ρωσικής επέµβασης στη
Συρία. ∆εδοµένου του ιδιαίτερου και πολυδιάστατου προβλήµατος και των
πολλαπλών δρώντων στην περιοχή, δεν θα γίνει ανάλογη µε την Ουκρανία
αναφορά σχετικά µε το πως οδηγηθήκαµε στην κρίση· η συγκεκριµένη
αναφορά θεωρούµε ότι δε θα πρόσφερε κάτι ιδιαίτερο, δεδοµένου ότι η
περίπτωση της Ουκρανίας και µόνο είναι ικανή να αναδείξει τις συνέπειες που
µπορεί να έχει ένα κράτος που δε λειτουργεί ορθολογικά. Στη Συρία θα
εστιάσουµε κατά κύριο λόγο στη χρησιµοποίηση των όπλων. Ειδικότερα θα
αναφερθούµε κυρίως στις αεροπορικές δυνάµεις και την αντιαεροπορική
οµπρέλα που πρόσφατα έχει αναπτύξει η Ρωσία στην περιοχή και θέτει νέα
δεδοµένα, όχι µόνο στη Συρία αλλά και στη Μέση Ανατολή γενικότερα.
Στο Κεφάλαιο ∆΄ δίνονται κάποια βασικά στοιχεία, τα οποία
θεωρούνται απαραίτητα για να κατανοήσουµε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται
σήµερα η Ρωσία τον κόσµο και το ρόλο που επιθυµεί να διαδραµατίσει σε
αυτόν. Έτσι, αρχικά θα γίνει µια αναφορά στην ηγετική προσωπικότητα του
αρχιστράτηγου και ενορχηστρωτή της σύγχρονης Ρωσίας, του σηµερινού
Προέδρου της Πούτιν. Στο πρόσωπο αυτό αναγνωρίζεται η τήρηση του
συνόλου των θεµελιωδών αρχών πολέµου, στις επεµβάσεις που εξετάζουµε·
επιπρόσθετα, η αποφασιστικότητα και δράση του παραλληλίζεται µε αυτή του
Αυτοκράτορα του Βυζαντίου Βασιλείου Β΄ του Βουλγαροκτόνου. Στη συνέχεια,
γίνεται µια ανάλυση για το πως η Ρωσία αντιλαµβάνεται σήµερα τον πόλεµο,

-6ο οποίος εστιάζει περισσότερο στη χρήση µη στρατιωτικών µέσων, για την
επίτευξη πολιτικών σκοπών. Παρουσιάζονται ενδιαφέροντα στοιχεία από το
στρατιωτικό της δόγµα (ή ορθότερα τη στρατιωτική στρατηγική αντίληψή της),
τα οποία δείχνουν την προσαρµογή της χώρας στα νέα αυτά δεδοµένα.
Ακολούθως, γίνεται αποτίµηση της συνέπειας και αξιοπιστίας της εθνικής
στρατηγικής της Ρωσίας.
Στο Κεφάλαιο Ε΄ πραγµατοποιούµε τη συγκριτική ανάλυση των δύο
επεµβάσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία και τη Συρία και εντοπίζουµε τα κοινά
στοιχεία και τις διαφορές, στις κατηγορίες που εξετάσαµε. Ανακαλύπτουµε
τελικά ότι τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία της ανάλυσης προκύπτουν όχι από
τη σύγκριση αλλά από τη σύνθεση των δύο επεµβάσεων. Από τη σύνθεση
γίνεται αντιληπτό ότι οι δύο αυτές ακραίες περιπτώσεις αποκαλύπτουν σε
πολύ µεγάλο βαθµό το νέο πρόσωπο της Ρωσίας και το ρόλο που επιθυµεί να
διαδραµατίσει στο διεθνές στερέωµα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ

Όπως έχει επισηµάνει ο Sun Tzu και έχει τονίσει ο Clausewitz, κάθε
πόλεµος είναι µοναδικός, δεδοµένου ότι οι καταστάσεις είναι µοναδικές και
δεν επαναλαµβάνονται.
Η πολυπλοκότητα και περιπλοκότητα3 κάθε πολέµου ξεχωριστά είναι
τεράστια. Ως συνέπεια, κάθε προσπάθεια σύγκρισης δυο τέτοιων οντοτήτων
προϋποθέτει εκ των πραγµάτων την απαίτηση της απλούστευσης. Εποµένως,
η απλούστευση είναι προαπαιτούµενο για τη µελέτη και το ερώτηµα δεν είναι
αν θα γίνουν απλουστεύσεις, αλλά ποιες απλουστεύσεις θα γίνουν.
Πρωταρχικός στόχος είναι να µην επηρεαστεί το τελικό ζητούµενο, που δεν
είναι άλλο παρά από την ανάλυση να οδηγηθούµε σε τεκµηριωµένες κατά το
δυνατόν απόψεις, αποφεύγοντας κυρίως να υποπέσουµε σε λανθασµένες
θεωρήσεις και εξαγωγή εσφαλµένων συµπερασµάτων.
Μια

ενδεχόµενη

αυστηρή,

µαθηµατικού

τύπου

προσέγγιση

µοντελοποίησης ίσως να παρουσίαζε τελικά µια εντελώς διαφορετική εικόνα,
από αυτήν του πραγµατικού κόσµου. Το κουβάρι της πολυπλοκότητας πρέπει
να ξετυλιχθεί µε τέτοιο τρόπο ώστε να µην πέσουµε στην παγίδα της
υπεραπλούστευσης. Είναι ζωτικής σηµασίας να διατηρηθούν τα βασικά

3

Είναι βασικό να κατανοηθεί η διαφορά του πολύπλοκου µε το περίπλοκο. Μια ενδιαφέρουσα
προσέγγιση που διευκρινίζει τις διαφορές των αντίστοιχων αγγλικών λέξεων Complicated και
Complex βρίσκεται στην ιστοσελίδα https://larrycuban.wordpress.com/2010/06/08/thedifference-between-complicated-and-complex-matters/.

-8χαρακτηριστικά στοιχεία, το πρωτογενές υλικό µέσα από την ολότητα,
αποµονώνοντας ωστόσο το υπό εξέταση στοιχείο από το όλον. Η προσέγγιση
αυτή εκτιµάται ότι µπορεί να εκφραστεί παραστατικά από τα παρακάτω
νοητικά σχήµατα της Εικόνας 1.

Εικόνα 1: Ο Κίνδυνος της Υπεραπλούστευσης και η Εστίαση της Προσοχής
σε Συγκεκριµένα Σηµεία.4
Η σύγκριση λοιπόν διαφορετικών δράσεων, ακόµα και όταν
αναφερόµαστε στον ίδιο δρώντα (Ρωσία) και ουσιαστικά σε κοινή χρονική
περίοδο, δεν είναι εύκολη και ενδεχοµένως να προκαλεί εντελώς διαφορετικές
προσλαµβάνουσες και θεωρήσεις. Ωστόσο, εάν η προσέγγιση γίνει µε
συστηµατικό τρόπο και επιλεγούν συγκεκριµένοι τοµείς πάνω στους οποίους
θα εστιαστεί η σύγκριση και παράλληλα καθοριστεί η µέθοδος µε βάση την
οποία θα πραγµατοποιηθεί αυτή, κάνοντας θεωρήσεις και αξιολογώντας το
βαθµό εµπιστοσύνης των θεωρήσεων αυτών, τότε διασφαλίζεται κατά το
δυνατόν ένα τεκµηριωµένο αποτέλεσµα (Martin 2008, 2). Η εξέταση ενός
φάσµατος κατηγοριών και η αποµόνωση συγκεκριµένων στοιχείων που
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, µπορεί να λειτουργήσει θετικά στην
αντικειµενική συγκριτική επισκόπηση των γεγονότων, αποφεύγοντας την
παγίδα να εγκλωβιστούµε στην απόδειξη µιας θεώρησης πραγµάτων, που
4

Τα αφαιρετικά σχέδια είναι από ιστοσελίδα του διαδικτύου (Foster 2014), µε µη συναφές µε
το αντικείµενο της διπλωµατικής θέµα.

-9κινείται στα όρια των προσωπικών µας αντιλήψεων και πεποιθήσεων, και η
οποία τελικά µπορεί να µην είναι αντικειµενική.
Η προσέγγιση µας θα στηριχθεί ξεκινώντας από απαντήσεις σε µια
τυποποιηµένη σειρά από ερωτήσεις, οι οποίες δε διαφέρουν πολύ από αυτές
που θα υποβάλλονταν από δηµοσιογράφους. Αυτές είναι το ποιοι είναι οι
δρώντες, που γίνεται η ενέργεια, τι αφορά αυτή, πότε γίνεται, µε ποιο τρόπο
και γιατί. Για κάθε διάσταση βέβαια των παραπάνω ερωτήσεων προκύπτει µια
σειρά από θέµατα και προβληµατισµούς.5
Σκοπός είναι µε τον τρόπο αυτό να αξιοποιήσουµε την πληροφορία
που επιζητούµε και µας ενδιαφέρει τελικά - αποµονώνοντας παράλληλα
οτιδήποτε

άλλο

λειτουργεί

ως

περισπαστικό

στοιχείο

ή

θόρυβος

-

προκειµένου να κατανοηθούν θεµελιώδεις παράµετροι του θέµατος που
εξετάζουµε. Τα παραπάνω στοιχεία συνοψίζονται στα νοητικά σχήµατα της
Εικόνας 2.

Εικόνα 2: Απαλοιφή του Θορύβου και Αποφυγή Εγκλωβισµού σε
Υποκειµενική Θεώρηση.6
Το πλαίσιο που θα χρησιµοποιηθεί, βασίζεται στην προσέγγιση των
Truda Gray και Brian Martin (Martin 2008, 4-12), οι οποίοι προτείνουν ως
τρόπο σύγκρισης πολέµων τη συστηµατική εξέταση και προσδιορισµό είκοσι
(20) συνολικά στοιχείων, τα οποία εντάσσονται σε πέντε (5) βασικές
κατηγορίες:
5

Στην περίπτωση π.χ. της Ουκρανίας αναφερόµενοι στο ποιοι είναι οι δρώντες, πέρα από το
βασικό διαχωρισµό σε στρατιώτες και άµαχο πληθυσµό προκύπτουν και νέα σχήµατα - αυτά
των «little green men» - που κινούνται στα όρια της παραδοσιακής έννοιας των ανταρτών.
6
Τα αφαιρετικά σχέδια είναι από ιστοσελίδα του διαδικτύου (Foster 2014), µε µη συναφές µε
το αντικείµενο της διπλωµατικής θέµα.

-10Κατηγορία 1η: Αιτίες και αφορµές (causes/rationales). Τα

-

επιµέρους πεδία στην κατηγορία αυτή έχουν ως στόχο να εξηγήσουν το γιατί
συνέβησαν

οι

επεµβάσεις.

Στην

κατηγορία

γίνεται

προσπάθεια

να

7

προσδιοριστούν οι κινητήριες δυνάµεις (driving forces), τα περιστατικά που
πυροδότησαν το έναυσµα των επεµβάσεων (triggering events) και καθόρισαν
τις εξελίξεις, καθώς και οι ενέργειες που εξασφάλισαν την εσωτερική
νοµιµοποίηση (public rationales).
Κατηγορία 2η: Συµµετέχοντες (participants). Στην κατηγορία

-

αυτή αρχικά

προσδιορίζονται οι

συµµετέχοντες

σε επίπεδο Χώρας,

8

Κυβερνήσεων ή Οµάδων. Στην συνέχεια γίνεται ανάλυση σε χαµηλότερο
επίπεδο, σε επίπεδο εµπλεκόµενων δυνάµεων, µε αναφορά στον αριθµό των
µαχητών, το επίπεδο εκπαίδευσης και τον τρόπο εµπλοκής.9 Στην κατηγορία
αυτή προσδιορίζονται και οι έµµεσα εµπλεκόµενοι στον πόλεµο.
Κατηγορία 3η: Μέθοδος/Φύση (methods/nature). Προσδιορίζεται

-

ο τύπος του πολέµου (συµβατικός, ανταρτοπόλεµος, εµφύλιος πόλεµος,
πόλεµος µεταξύ κρατών, γενοκτονία).10 Επιπλέον, γίνεται αναφορά στα όπλα
και στον τρόπο που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και στην αξιοποίηση νέων
δυνατοτήτων (π.χ. drones), που θέτουν νέα δεδοµένα στο πεδίο της µάχης.11
Επίσης,

λαµβάνεται

οικονοµική).
7

12

υπόψη

η

κινητοποίηση

(κοινωνική,

πολιτική,

Προσδιορίζονται οι θεωρήσεις, οι αξιακές εικόνες που

Η προσέγγιση θα γίνει κάτω από τη φόρµα του κλασσικού ρεαλισµού.
Στην περίπτωση της Ουκρανίας έχουµε εµπλοκή παραστρατιωτικών δυνάµεων, σε αντίθεση
µε την περίπτωση της Συρίας όπου έχουµε εµφύλιο πόλεµο και επιπλέον εµπλοκή πολλών
ξένων δυνάµεων, διά αντιπροσώπων (proxy war).
9
Θα προσδιοριστούν οι άµεσα εµπλεκόµενοι στον πόλεµο, οι Μαχητές (π.χ. κληρωτοί,
επαγγελµατίες, τακτικός στρατός εναντίον ανταρτών, µισθοφόροι). Στην Ουκρανία π.χ. είναι
δυνατό να προσδιοριστεί µια πρώτη γραµµή, χωρίς όµως άµεση εµπλοκή των ενόπλων
δυνάµεων των χωρών. Από την άλλη πλευρά στη Συρία έχουµε εµπλοκή από απόσταση
χρησιµοποιώντας κατά κύριο λόγο βοµβαρδισµό από αεροπορικές δυνάµεις.
10
Αλλάζει η φύση του πολέµου και όπως έχει αναφέρει και ο Παναγιώτης Κονδύλης είναι
δύσκολο να προσδιοριστεί πλέον συγκεκριµένη τυπολογία. Η έκταση των µέσων και η
δυνατότητα χρησιµοποίησής τους µε ευέλικτο τρόπο δηµιουργεί πολύ σηµαντικές
δυνατότητες δράσης έξω από το κατεστηµένο και το αναµενόµενο.
11
Στα όπλα δεν θα πρέπει να ξεχάσουµε και τα όπλα ηλεκτρονικού πολέµου, η δράση των
οποίων είναι πολύ σηµαντική καθώς επιδρά άµεσα στο συνεκτικό ιστό των αντίπαλων
δυνάµεων.
12
Ουσιαστικά δεν υπήρξε απαίτηση και στις δυο επεµβάσεις κινητοποίησης του κοινωνικού
ιστού της Ρωσίας· δεν επηρεάστηκε η καθηµερινότητα του µέσου Ρώσου πολίτη. Η µόνη
ουσιαστική επίδραση ήταν στο ηθικό, το φρόνηµα και την κοινή αντίληψη της νέας θέσης της
Ρωσίας ως µεγάλης δύναµης, η οποία πλέον έχει τη δυνατότητα πλέον να ασκεί άµεση
επιρροή, µε εφαρµογή σκληρής ισχύος, τουλάχιστον στην ευρύτερη γειτονιά της.
8

-11προβάλλονται και τα στερεότυπα, σε αντίθεση (ή και παράλληλα) µε τα όπλα
και τη γενικότερη κινητοποίηση των υλικών αγαθών. Σε πολλές περιπτώσεις,
η προβολή και επιβολή των ιδεών αυτών εκλαµβάνεται ως προπαγάνδα· σε
κάθε περίπτωση όµως, πίσω από κάθε πόλεµο κρύβεται και µια πάλη ιδεών.
Τέλος, γίνεται αναφορά σε στοιχεία νοµιµότητας των πράξεων.
-

Κατηγορία 4η: Έκταση και διάρκεια (scale & duration). Στην

κατηγορία αυτή προσδιορίζεται ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιούνται οι
επεµβάσεις και οι περιοχές που προσβάλλονται. Λαµβάνονται υπόψη τα
χαρακτηριστικά των περιοχών στις οποίες έγιναν οι επεµβάσεις και ορισµένες
γεωγραφικές παράµετροι. Επιπλέον, η ένταση των ενεργειών, υπό την έννοια
του ρυθµού των επιχειρήσεων,13 καθώς και η διάρκεια αυτών.14
-

Κατηγορία 5η: Αποτελέσµατα (outcomes). Στην κατηγορία αυτή

παρατίθενται τα αποτελέσµατα των επεµβάσεων, υπό την έννοια των
θανάτων και τραυµατισµών, των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην
Οικονοµία, καθώς και πολιτικών επιπτώσεων. Ιδιαίτερη µνεία γίνεται στην
προοπτική λήξης των πολέµων, καθώς και στη στρατηγική εξόδου της
Ρωσίας.
Η παρούσα διπλωµατική θα διατηρήσει εσκεµµένα µια χαλαρή δοµή,
προκειµένου να αποτυπωθούν και να αναδειχθούν και κάποιες άλλες
παράµετροι, οι οποίες εκτιµάται ότι θα µας βοηθήσουν να αντιληφθούµε
καλύτερα τον τρόπο δράσης της σύγχρονης Ρωσίας - έχοντας ωστόσο πάντα
κατά νου τα σηµεία που αναφέραµε στις παραπάνω πέντε βασικές
κατηγορίες.
∆εν θα ακολουθηθεί δηλαδή µια αυστηρή κοινή δοµή και στις δύο
επεµβάσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση η προσοχή θα εστιαστεί εκεί που
θεωρούµε ότι πρέπει να αναδειχθούν οι δράσεις της Ρωσίας. Έτσι, στη
περίπτωση της Ουκρανίας θα εστιάσουµε την ανάλυση στη χρησιµοποίηση
του µη στρατιωτικού στοιχείου, ενώ στη Συρία θα αναδείξουµε τον τρόπο
13

Ο ρυθµός των επιχειρήσεων µπορεί να καθοριστεί µέσω µετρήσιµων αποτελεσµάτων, που
µπορεί να είναι ο αριθµός των βοµβών που έχουν ριφθεί, ο αριθµός των δυνάµεων που
εµπλέκονται, ο αριθµός των καταστροφών που πραγµατοποιούνται και ο αριθµός των
θανάτων.
14
Τα συναφή όρια στις επεµβάσεις που εξετάζουµε δεν είναι καθορισµένα.

-12δράσης της πολεµικής µηχανής. Στη Συρία θα αναφερθούµε στους
αεροπορικούς βοµβαρδισµούς, αλλά θα δοθεί και ιδιαίτερη έµφαση στη
δηµιουργία της αντιπυραυλικής ασπίδας από τη Ρωσία, η οποία θέτει νέα
δεδοµένα και περιορισµούς στην ευρύτερη περιοχή.
Στόχος είναι να λάβουµε όλες τις βασικές απαιτούµενες πληροφορίες
σχετικά µε τις ρωσικές επεµβάσεις στις δύο περιοχές που εξετάζουµε,
προκειµένου στη συνέχεια να εντοπιστούν τα κοινά στοιχεία, οι διαφορές και
να διατυπωθούν κάποια σχετικά σχόλια σε κάθε επιµέρους πεδίο - κατηγορία.
Τα σχόλια αυτά θα χρησιµοποιηθούν, προκειµένου να µας βοηθήσουν να
εξαγάγουµε γενικότερα συµπεράσµατα και τάσεις από τις δύο αυτές
µεµονωµένες επεµβάσεις, που αφορούν στη σύγχρονη Ρωσία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
Αµέσως µετά την ανεξαρτητοποίηση της Ουκρανίας το 1991,
προέκυψαν διαφορές της νέας χώρας µε τη Ρωσία, όπως ο διαµοιρασµός του
σοβιετικού στόλου και το πυρηνικό οπλοστάσιο.15 Ο ρωσόφωνος πληθυσµός
στην Κριµαία και την Ανατολική Ουκρανία δηµιούργησε εκ των πραγµάτων µια
ιδιότυπη σχέση µεταξύ των δύο χωρών, δεδοµένης και της συνταγµατικής
υποχρέωσης της Ρωσίας ως θεµατοφύλακας των απανταχού πολιτών
ρωσικής εθνότητας.
Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης σήµαινε ταυτόχρονα και τον
περιορισµό της δυνατότητας άσκησης ενεργούς εξωτερικής πολιτικής, λόγω
των περιορισµένων οικονοµικών δυνατοτήτων. Επιπλέον, η απώλεια
σηµαντικών λιµανιών στη Βαλτική θάλασσα και στον Εύξεινο Πόντο
δηµιούργησε εξαρτήσεις από τρίτες χώρες για τη διεξαγωγή του διεθνούς
εµπορίου.
Στη µεταψυχροπολεµική Ρωσία επικράτησαν δυο διαφορετικές
σχολές σκέψης, αναφορικά µε την εξωτερική πολιτική που έπρεπε να
15

Η Ουκρανία αποφάσισε να επιστρέψει στη Ρωσία 1.656 στρατηγικά πυρηνικά όπλα, πάνω
από 2.000 τακτικά, 44 βοµβαρδιστικά µε δυνατότητες µεταφοράς πυρηνικών βοµβών και 176
βαλλιστικούς πυραύλους. Όλα αυτά τα όπλα αντιστοιχούσαν στο τρίτο µεγαλύτερο πυρηνικό
οπλοστάσιο του κόσµου, και προφανώς για αυτή της την κίνηση υπήρξαν οικονοµικά
ανταλλάγµατα και εγγυήσεις για την ασφάλεια της χώρας (Péczeli 2015, 3).

-14ακολουθηθεί. Από την µια πλευρά ήταν οι «Ατλαντιστές», οι οποίοι πρότειναν
τον εκδηµοκρατισµό και τις οικονοµικές µεταρρυθµίσεις, µέσα από τη
συνεργασία µε τις ΗΠΑ και τις δυτικές χώρες. Από την άλλη πλευρά, οι
«Ευρασιανιστές», έβλεπαν την εξάρτηση από τη ∆ύση ως κίνδυνο περαιτέρω
αποδυνάµωσης της θέσης της Ρωσίας. Αυτοί, προέκριναν την προάσπιση
των εθνικών συµφερόντων µε εκµετάλλευση της πλεονεκτικής γεωπολιτικής
θέσης µεταξύ Ανατολής και ∆ύσης, συνδέοντας την Ευρώπη µε την Ασία και
αναδεικνύοντας τη θέση της Ρωσίας σε παγκόσµιο επίπεδο.
Οι «Ατλαντιστές» επί διακυβέρνησης του Γιέλτσιν ανέλαβαν την
οικονοµική µεταρρύθµιση µε δυτικό προσανατολισµό. Από το 1993 όµως και
µετά επικρατεί η προώθηση των ρωσικών συµφερόντων στο χώρο του «εγγύς
εξωτερικού», 16 ο οποίος ταυτίζεται µε το χώρο των πρώην Σοβιετικών
∆ηµοκρατιών. Επιδίωξη είναι η ενεργή επιρροή και η αποτροπή ένταξης των
γειτονικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και το ΝΑΤΟ.
Στο πλαίσιο αυτό, η Ουκρανία αποτελεί την πλέον σηµαντική οντότητα
στη µετασοβιετική εποχή (Faber 2005, 5), τόσο από πλευράς έκτασης,
πληθυσµού, παραγωγικών δυνατοτήτων και φυσικού πλούτου, αλλά και ως
διαµετακοµιστική οδός για την παροχή ενέργειας στην Ευρώπη.
Η Ουκρανία, αποτελεί σηµαντικό οικονοµικό εταίρο της Ρωσίας και
έχει ισχυρές συνδέσεις µε τη Ρωσία, για ιστορικούς, γεωπολιτικούς και
οικονοµικούς λόγους. Το πόσο σηµαντική είναι η Ουκρανία για τη Ρωσία
αποτυπώνεται στο απόφθεγµα του Μπρεζίνσκι ότι η Ρωσία χωρίς την
Ουκρανία παύει να είναι µια αυτοκρατορία, ενώ µε την Ουκρανία υποταγµένη
αυτοµάτως αποκτά τη δυναµική να γίνει µια αυτοκρατορία, γεφυρώνοντας την
Ευρώπη µε την Ασία (Brzezinski 1997, 24).
Επισηµαίνεται ότι το Κίεβο στη ρωσική συνείδηση αποτελεί την πρώτη
ρωσική πόλη. Επιπλέον, στην Κριµαία επικρατεί ρωσικό στοιχείο που
ανέκαθεν διατηρούσε ισχυρούς πολιτιστικούς δεσµούς µε τη µητέρα Ρωσία,
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Η πάγια πολιτική της Ρωσίας για εξασφάλιση της σταθερότητας στο εγγύς εξωτερικό της
(near abroad), ταυτίζεται σε αρκετές περιπτώσεις µε την προσπάθεια επιβολής της βούλησης
της Μόσχας (Kissinger 1994, 815).

-15ενώ και στο ανατολικό τµήµα της Ουκρανίας εντοπίζονται συµπαγείς ρωσικοί
και ρωσόφωνοι πληθυσµοί, οι οποίοι εµφανίζουν έντονες αυτονοµιστικές
τάσεις. Μέσω των πληθυσµών αυτών, η Ρωσία ασκεί πολιτική επιρροή στην
ουκρανική κυβέρνηση.
Το καθεστώς της Κριµαίας, αποτέλεσε από την ανεξαρτητοποίηση της
Ουκρανίας το 1991 ανοικτό θέµα. Έτσι, ενώ αρχικά η Κριµαία διακήρυξε
αυτοδιάθεση, ακολούθως, το Μάιο του 1992 το Κοινοβούλιο της Κριµαίας
αποφάσισε την παραµονή στην Ουκρανία µε καθεστώς αυτονοµίας.
Ένα επίσης σηµαντικό ζήτηµα αποτέλεσε ο σοβιετικός στόλος της
Μαύρης θάλασσας. Το θέµα αυτό διευθετήθηκε µόλις το 1997. Με
αντάλλαγµα τη διαγραφή µέρους του χρέους της Ουκρανίας και τη
σταθεροποίηση των τιµών του πετρελαίου και του αερίου, το 82% του στόλου
παρέµεινε στη Ρωσία, µε δικαίωµα ελλιµενισµού του στη Ναυτική βάση της
Σεβαστούπολης µέχρι το 2017 και µε δυνατότητα παράτασης για επιπλέον 5
χρόνια. Τον Απρίλιο του 2010, υπό την προεδρία των Μεντβέντεφ και
Γιανουκόβιτς, υπογράφηκε στο Χάρκοβο συµφωνία, η οποία επέκτεινε την
εκµίσθωση µέχρι το 2042.
Η ενσωµάτωση της Κριµαίας στη Ρωσία την 16η Μαρτίου 2014, µετά
από σχετικό δηµοψήφισµα, σήµανε και τη µονοµερή (από πλευράς Ρωσίας)
ακύρωση των συµφωνιών. Παράλληλα, άρθηκαν και σχετικοί περιορισµοί
στην εκµετάλλευση της ναυτικής βάσης, µε αποτέλεσµα η Ρωσία να κατέχει
πλέον χωρίς περιορισµούς µια ναυτική βάση που επιτρέπει τον έλεγχο του
Εύξεινου Πόντου, αλλά και την παρουσία της στη Μεσόγειο. 17 Το στοιχείο
αυτό αποκτά ιδιαίτερη σηµασία, λαµβάνοντας υπόψη τη χρήση του ρωσικού
στόλου στον πόλεµο της Συρίας.
Η Ουκρανία εξαρτάται ενεργειακά πλήρως από τη Ρωσία, τόσο σε
πετρέλαιο και φυσικό αέριο, όσο και σε πυρηνικά καύσιµα, για τη λειτουργία
των τεσσάρων (4) πυρηνικών εργοστασίων που διαθέτει. Από την άλλη
πλευρά βέβαια και η Ρωσία εξαρτάται από το εκτεταµένο δίκτυο αγωγών της
17

Η διατήρηση της ναυτικής βάσης στην Κριµαία συνεπαγόταν για τη Ρωσία τη δέσµευση
πώλησης του φυσικού αερίου σε χαµηλότερες τιµές ή εναλλακτικά την καταβολή µισθώµατος
ύψους 600 εκατοµµυρίων δολαρίων σε ετήσια βάση (Grubliauskas1 2015, 4).

-16Ουκρανίας, για την απρόσκοπτη διοχέτευση φυσικού αερίου και πετρελαίου
στην ΕΕ. Στο µέλλον βέβαια, το σχεδιαζόµενο δίκτυο αγωγών διαµορφώνεται
µε τέτοιο τρόπο, που ουσιαστικά υποβαθµίζει τους αγωγούς που διέρχονται
από την Ουκρανία. Η Ρωσία χρησιµοποιεί παραδοσιακά τη διπλωµατία της
ενέργειας ως µέσο πίεσης και όπως προκύπτει από την Εικόνα 3 η
αλληλεξάρτηση της Ουκρανίας µε τη Ρωσία είναι προφανής.

Εικόνα 3: Το Εκτεταµένο ∆ίκτυο Αγωγών στην Ουκρανία.18
Η ουκρανική οικονοµία ελέγχεται από λίγους οικονοµικούς ολιγάρχες,
οι οποίοι επηρεάζουν τα τεκταινόµενα στην πολιτική ζωή και δεν επιθυµούν
οποιαδήποτε αλλαγή που διαφοροποιεί τα πάγια συµφέροντά τους.
Ο ευρωπαϊκός προσανατολισµός της χώρας σήµαινε συναγερµό
αποµάκρυνσης της χώρας από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Η πρώτη
κρίση στις σχέσεις της Ουκρανίας µε τη Ρωσία παρουσιάστηκε το 2005, µετά
την εκλογή του Γιουσένκο, λόγω της µεταστροφής της Ουκρανίας προς το
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Το δίκτυο των αγωγών συνεπάγεται οικονοµική και πολιτική ισχύ και παράλληλα αποτελεί
υπόθεση εθνικής ασφάλειας. Με την προσάρτηση της Κριµαίας, η Ρωσία αποκτά πρόσβαση
σε υποθαλάσσια κοιτάσµατα φυσικού αερίου και πετρελαίου αξίας τρισεκατοµµυρίων
δολαρίων (Grubliauskas1 2015).

-17ΝΑΤΟ και την ΕΕ, µετά την λεγόµενη «Πορτοκαλί Επανάσταση». ∆εύτερη
σοβαρή κρίση (ενεργειακή) σηµειώνεται το 2009, λόγω µη αποπληρωµής
χρέους του προηγούµενου έτους και µη αποδοχής αύξησης της τιµής του
παρεχόµενου από τη Ρωσία φυσικού αερίου. Η κρίση αυτή δηµιούργησε
µεταξύ άλλων και δυσχέρειες στην τροφοδοσία τρίτων ευρωπαϊκών χωρών.
Η φιλορωσική πολιτική του Γιανουκόβιτς, ο οποίος εκλέχθηκε
Πρόεδρος της Ουκρανίας το 2010, αποκατέστησε σε σηµαντικό βαθµό τις
σχέσεις µε τη Ρωσία. Το Νοέµβριο του 2013 µάλιστα, µε αντάλλαγµα τη
µείωση τιµής του φυσικού αερίου και την παροχή δανείου ύψους 15
δισεκατοµµυρίων δολαρίων, ο Γιανουκόβιτς ανέστειλε τις εργασίες οι οποίες
γινόταν στο πλαίσιο της συµφωνίας σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένωση και
τάχθηκε υπέρ της τελωνειακής ένωσης που προωθούσε η Ρωσία. Η πολιτική
αυτή ήταν αντίθετη προς το κοινό αίσθηµα και οδήγησε σε διαδηλώσεις στην
πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου (Μαϊντάν).
Οι διαδηλώσεις αυτές οδήγησαν σε πολιτική αποσταθεροποίηση της
Ουκρανίας και ήταν τελικά αυτές που έδωσαν το έναυσµα για την επέµβαση
της Ρωσίας στην Κριµαία. Η ψήφιση νόµων κατά των διαδηλώσεων, οδήγησε
σε περαιτέρω κλιµάκωση και καταλήψεις σε κυβερνητικά κτίρια, και τελικά
στην ανατροπή της κυβέρνησης και το σχηµατισµό µεταβατικής κυβέρνησης.
Η σύνταξη σχεδίου νόµου από τη φιλοδυτική πλέον κυβέρνηση, που περιόριζε
τα πολιτιστικά δικαιώµατα των µειονοτήτων, προκάλεσε διαδηλώσεις, αυτήν
τη φορά της ρωσικής µειονότητας, σε διάφορες πόλεις του Ανατολικού και
Νότιου τµήµατος της Ουκρανίας.

Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΜΑΙΑ
Η προστασία του ρωσόφωνου και ρωσικής εθνότητας πληθυσµού
εκτός της ρωσικής επικράτειας, αλλά και των συµµάχων της, αποτελούν
προτεραιότητα για τη Ρωσία και εξασφαλίζονται µε οποιοδήποτε κόστος παρόλο που το κόστος αυτό, έχει επιτευχθεί να διατηρηθεί µάλλον στα
χαµηλότερα δυνατά επίπεδα, τουλάχιστον στις δύο επεµβάσεις που
εξετάζουµε στην παρούσα διπλωµατική εργασία.

-18Την 1η Μαρτίου του 2014, ο Πούτιν, κατόπιν σχετικής έγκρισης του
ρωσικού κοινοβουλίου και επικαλούµενος την προστασία του ρωσικού
πληθυσµού από τις κινήσεις της µεταβατικής ουκρανικής κυβέρνησης,
απέστειλε στρατιωτικές δυνάµεις, οι οποίες έθεσαν υπό τον έλεγχό τους,
αναίµακτα, ολόκληρη τη χερσόνησο της Κριµαίας.19 Επισηµαίνεται ότι, για την
πραγµατοποίηση της κατάληψης είχε προηγηθεί η αποστολή στρατιωτικών
χωρίς διακριτικά, οι οποίοι κατέλαβαν κυβερνητικά κτίρια και άλλες
στρατηγικές υποδοµές.
Με τον τρόπο αυτό, η Ρωσία, για δεύτερη φορά µετά το 2008 στη
Γεωργία, 20 έκανε χρήση στρατιωτικής ισχύος έναντι κυρίαρχου κράτους.
Ακολούθως, µε το δηµοψήφισµα της 16ης Μαρτίου 2014, το κοινοβούλιο της
Κριµαίας αποφάσισε την ένωση µε τη Ρωσία και µόλις δύο µέρες αργότερα
υπογράφηκε η συνθήκη ένταξης στη Ρωσία.
Σχεδόν ταυτόχρονα, την 21η Μαρτίου 2014, η µεταβατική κυβέρνηση
της Ουκρανίας υπέγραψε Συµφωνία Σύνδεσης µε την ΕΕ, λαµβάνοντας
παράλληλα σηµαντική οικονοµική ενίσχυση από την Ένωση και τις ΗΠΑ.
Το

αµέσως

επόµενο

διάστηµα,

εξελίχθηκε

δυναµική

δράση

ρωσόφωνων αυτονοµιστών, κυρίως στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, οι οποίοι
συγκρούστηκαν µε κυβερνητικές δυνάµεις. Οι αυτονοµιστές είχαν υλικοτεχνική
και οικονοµική υποστήριξη από τη Ρωσία. Στις 5 Σεπτεµβρίου 2014
υπογράφηκε µεταξύ εκπροσώπων της ουκρανικής, ρωσικής κυβέρνησης και
των αυτονοµιστών το Πρωτόκολλο Μινσκ I, µία συµφωνία εκεχειρίας. Η
υπόψη συµφωνία δεν τηρήθηκε και τη 12η Φεβρουαρίου του 2015, σε σύνοδο
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Ο Παναγιώτης Κονδύλης αναφέρει ότι «Η ρευστότητα και η αβέβαιη έκβαση των εξελίξεων
µετά την αποσύνθεση των παλιών αυτοκρατορικών ή ηγεµονικών δοµών προσφέρει σε κάθε
έθνος µια ευκαιρία για ν΄ απαιτήσει από τους γείτονές του ό,τι θεωρεί δικό του· άλλωστε η
συνένωση όλων των εθνικών δυνάµεων ενισχύει το καινούργιο κράτος και του παρέχει µια
καλύτερη αφετηρία για τη µελλοντική του δραστηριότητα µέσα στην παγκόσµια κοινωνία»
(Κονδύλης, Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο 1992, 91).
20
Η επέµβαση στη Γεωργία πραγµατοποιήθηκε αµέσως µετά τη Σύσκεψη του ΝΑΤΟ στο
Βουκουρέστι το 2008, η οποία έκανε δεκτές τη Γεωργία και την Ουκρανία ως υποψήφιες προς
ένταξη χώρες στο ΝΑΤΟ. Η Ρωσία αισθάνθηκε ασφαλής, δεδοµένου ότι η Γεωργία δεν
καλυπτόταν από το Άρθρο 5 της Συµµαχίας. Επιπλέον, µε τις επεµβάσεις στις δυο αυτές
χώρες ουσιαστικά η Ρωσία έχει καταφέρει να τις αποµακρύνει από το ΝΑΤΟ, καθότι πολύ
δύσκολα θα δεχόταν η Συµµαχία για νέο µέλος µια χώρα, έδαφος της οποίας είναι κατεχόµενο
από τη Ρωσία (Tertrais 2016, 4). Ωστόσο, το επιχείρηµα αυτό µάλλον σταδιακά
αποδυναµώνεται (Kamp 2013, 5).

-19των ηγετών της Ρωσίας, της Ουκρανίας, της Γερµανίας και της Γαλλίας,
υπογράφηκε το Πρωτόκολλο Μινσκ II, το οποίο τελικά οδήγησε στην
αποκλιµάκωση της έντασης, αλλά όχι και στον τερµατισµό των αψιµαχιών.
Η ανάπτυξη ρωσικών δυνάµεων και µέσων στην Κριµαία και στα
σύνορα µε την Ουκρανία, στο διάστηµα από 7 έως 12 Αυγούστου 2016, σε
συνδυασµό µε την πραγµατοποίηση ασκήσεων στα ∆υτικά σύνορα της
Ουκρανίας, στη Μολδαβία, πέραν από µέσον πίεσης, δείχνει τις δυνατότητες
της Ρωσίας να προσβάλει την Ουκρανία από πολλαπλά µέτωπα, όπως
φαίνεται στην Εικόνα 4 (Weinberger 2016).

Εικόνα 4: Ανάπτυξη Ρωσικών ∆υνάµεων στην Κριµαία στις 7-12 Αυγούστου
2016.21

21

http://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-build-and-around-ukraine-august12-2016

-20Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ
Η ουκρανική κυβέρνηση του Γιανουκόβιτς ήταν βαθιά διαβρωµένη και
ανίκανη να αντιδράσει στην απόσχιση της Κριµαίας. ∆εχόµενη πιέσεις να µη
χάσει άλλο έδαφος, η αντίδραση της Ουκρανίας θα µπορούσε µε επιείκεια να
χαρακτηριστεί ως σπασµωδική. Στις αρχές Απριλίου του 2014 ξεκίνησαν
«αντιτροµοκρατικές

επιχειρήσεις»,

µε

τη

χρησιµοποίηση

συµβατικών

δυνάµεων. Αυτό βέβαια ήταν µεγάλο λάθος, δεδοµένου ότι λίγοι ή κανένας
στρατός στον κόσµο δεν έχει δυνατότητα να διεξάγει επιχειρήσεις εναντίον
παραστρατιωτικών που διεξάγουν πόλεµο πόλεων, ανάµεσα σε κατοίκους
που χρησιµοποιούνται ως ανθρώπινες ασπίδες.
Επιπλέον, οι ένοπλες δυνάµεις της Ουκρανίας αριθµούσαν µόλις
41.000 άντρες, εκ των οποίων ετοιµοπόλεµοι ήταν µόλις 20.000 στα χαρτιά,
και περί τις 6.000 στην πράξη (Golts 2014, 9). Η ενίσχυση µε εφεδρείες κλήθηκε το 90% και οικειοθελώς προσήλθε µόνο το 10% αυτών - µάλλον
έκανε πιο δύσκολη την κατάσταση, δεδοµένου ότι η Ουκρανία φάνηκε ανίκανη
να οργανώσει αποτελεσµατική επιµελητεία των δυνάµεων αυτών. Το γεγονός
αυτό είχε άµεση επίπτωση στο ηθικό του στρατεύµατος. Υπό τις
συγκεκριµένες συνθήκες οι εφεδρείες όχι µόνο δεν είναι αποτελεσµατικές,
αλλά αποτελούν κίνδυνο για τις ίδιες τις φίλιες δυνάµεις.
Σύµφωνα µε δηλώσεις του Ποροσένκο, το 65% του πολεµικού υλικού
της πρώτης γραµµής έπεσε στα χέρια των αυτονοµιστών, κατά τις
συγκρούσεις στις περιοχές του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ (Golts 2014, 10).
Ωστόσο, ίσως και ο ίδιος να έπεσε θύµα προπαγάνδας, καθότι η Ρωσία είχε
κάθε λόγο να παρουσιάσει ότι οι επαναστάτες απόκτησαν πρόσβαση σε
στρατιωτικό υλικό του αντιπάλου, είτε µε κατάληψη αποθηκών, είτε κατά τη
διάρκεια µαχών. Με τον τρόπο αυτό θα µπορούσε να καλύψει την παροχή
βοήθειας στους αυτονοµιστές µε πολεµικό υλικό, το οποίο άλλωστε ήταν κοινό
µε αυτό που χρησιµοποιούσαν οι Ουκρανοί.
Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση της Ουκρανίας δεν ήταν άµεση,
στοιχείο το οποίο αποτελούσε αναγκαία προϋπόθεση για να έχει έστω και την
παραµικρή πιθανότητα επιτυχίας οποιαδήποτε δράση ανάκτησης του χαµένου

-21εδάφους. Ενδεχοµένως, οποιοσδήποτε έφερε όπλο και δεν είχε διακριτικά θα
έπρεπε να θεωρείται τροµοκράτης και να αντιµετωπίζεται ανάλογα (Praks
2015, 9-12). Στην περίπτωση βέβαια αυτή, υπήρχε πιθανότητα να
οδηγηθούµε σε περαιτέρω κλιµάκωση της έντασης, κάτι το οποίο απευχόταν
όλοι, καθότι το στρατηγικό βάθος της Ουκρανίας ήταν αποτρεπτικό για την
επέκταση των επιχειρήσεων (Praks 2015, 8), διατηρώντας τα χαρακτηριστικά
ενός ελεγχόµενου και περιορισµένου πολέµου.

ΥΒΡΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΘΟ∆ΟΙ ∆ΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Η πρόσφατη συµπεριφορά και δράση της Ρωσίας αναφέρεται στη
∆ύση ως «υβριδικός» (hybrid) ή µη γραµµικός (non-linear) πόλεµος. Πρόκειται
για έναν αποτελεσµατικό συνδυασµό στρατιωτικών και µη παραγόντων,
συµβατικών και µη µέσων και µεθόδων, συµπεριλαµβανοµένων επιχειρήσεων
κυβερνοπολέµου και επιχειρήσεων πληροφόρησης 22 (στην πραγµατικότητα
βέβαια παραπληροφόρησης). Χωρίς κανένα από τα επιµέρους στοιχεία να
είναι νέο,23 ο συνδυασµός ή η ενορχήστρωση διαφορετικών δράσεων επιφέρει
το στοιχείο της έκπληξης και δηµιουργεί κατάσταση αβεβαιότητας. Ως
αποτέλεσµα, δηµιουργούνται στο αντίπαλο στρατόπεδο συνθήκες, οι οποίες
περιορίζουν τη δυνατότητα αποτελεσµατικής αντίδρασης, ειδικά όσον αφορά
τους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, η λειτουργία των οποίων βασίζεται στην αρχή της
συναίνεσης (consensus).
Ο υβριδικός πόλεµος (hybrid warfare) µε τον τρόπο που εφαρµόστηκε
από τη Ρωσία στην Ουκρανία, µε µια δυναµική παράλληλη χρήση σκληρής
και ήπιας ισχύος και µε στόχο την επέκταση του στρατιωτικού ανταγωνισµού
στο επίπεδο της κοινωνίας ως σύνολο, µπορεί να χαρακτηριστεί ως
επανάσταση στο τρόπο στρατιωτικής δράσης (Revolution of Military Affairs 22

Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις χρησιµοποιούν παραδοσιακές και νέες τεχνικές
(Snecovaya 2015).
23
Υπάρχει και η άποψη ότι η προσέγγιση αυτή έχει ανασυρθεί από σοβιετικές θεωρητικές
µελέτες σχετικές µε την έννοια του «αντανακλαστικού ελέγχου» (reflexive control). Συνοπτικά,
κάτω από την έννοια αυτή αναφέρονται οι συστηµατικές µέθοδοι διαµόρφωσης των
αντιλήψεων και κατ΄ επέκταση των αποφάσεων του αντιπάλου, οδηγώντας τον τελικά να
δράσει σε µια κατεύθυνση η οποία ωστόσο εξυπηρετεί τα στρατηγικά συµφέροντα της Ρωσίας
(Kasapoglu 2015, 2, 4).

-22RMA). Βέβαια, από την άλλη πλευρά, υβριδική είναι και η προσέγγιση της
∆ύσης, η οποία πλέκει τη στρατιωτική διάσταση του πολέµου από απόσταση
(no-contact warfare), µε τον οικονοµικό εξαναγκασµό και τη χειραγώγηση του
λαού µέσα από επαναστάσεις διαφόρων αποχρώσεων, που έχουν ως στόχο
τη διαµόρφωση ενός ελεγχόµενου χαοτικού πλαισίου (controlled chaos)
ικανού να ανατρέψει κυβερνήσεις (Palmer 2015, 7-9) (Johnson 2015, 6).
Η Ρωσία στην Ουκρανία φαίνεται να έχει εκµεταλλευτεί πλήρως τα
διδάγµατα (lessons learned) από την ωµή στρατιωτική επέµβασή της στη
Γεωργία το 2008, όπου επικράτησε µάλλον λιγότερο εύκολα από όσο
ανέµενε. Στην Ουκρανία χρησιµοποίησε µια επιτυχηµένη µίξη κυρίως ειδικών
δυνάµεων και στοιχείων ήπιας ισχύος, όπως προπαγάνδα, οικονοµική πίεση,
σε συνδυασµό µε εκµετάλλευση κάθε άλλου δυνατού στοιχείου της, όπως π.χ.
της ενεργειακής εξάρτησης της Ουκρανίας.
Ο υβριδικός πόλεµος για τους Ρώσους σηµαίνει, χωρίς βέβαια να
περιορίζεται σε αυτά, τη χρησιµοποίηση των παρακάτω στοιχείων (Palmer
2015, 9):
- «Agit Prop»: αφορά στη χρησιµοποίηση µέτρων που έχουν ως
σκοπό να επηρεαστεί και να κινητοποιηθεί ένα συγκεκριµένο ακροατήριο που
έχει στοχοποιηθεί. Προέρχεται από τη σύντµηση των λέξεων «Agitation and
Propaganda» και χρησιµοποιείται από την εποχή των Μπολσεβίκων ακόµα.
- «Maskirovka»: στη λέξη αυτή συµπεριλαµβάνεται το σύνολο των
µέτρων και τακτικών παραπλάνησης, απόκρυψης και παραλλαγής.
- «Spetsnaz»: είναι οι ειδικές δυνάµεις που είναι εκπαιδευµένες στη
διεξαγωγή µη συµβατικών επιχειρήσεων, µε τρόπους που είναι σύµφωνοι ή
έχουν ως στόχο την επίτευξη Maskirovka.
- Μυστικές επιχειρήσεις: υποστηρίζονται από ένα ευρύ δίκτυο
πολιτικών και στρατιωτικών µυστικών υπηρεσιών, το οποίο διατηρείται από
την εποχή ακόµα του Συµφώνου της Βαρσοβίας και περιλαµβάνει ακόµα και
κατασκόπους που ενεργοποιούνται µόνο για ειδικό σκοπό (sleeper agents).
- Επιχειρήσεις

Ηλεκτρονικού

Πολέµου

και

ελέγχου

του

Ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος: είναι επιθετικές επιχειρήσεις σε σταθερά και
κινητά κέντρα και δίκτυα επικοινωνιών, και έχουν ως στόχο την υποβάθµιση

-23των επικοινωνιών του αντιπάλου. Απώτερος

σκοπός

είναι

να

πληγεί

η

αλυσίδα διοίκησης και ελέγχου των αντίπαλων δυνάµεων. Οι επιχειρήσεις
κυβερνοπολέµου εντάσσονται στην κατηγορία αυτή.
Το

σύνολο

των

στοιχείων

αυτών

εφαρµόστηκαν

µε

αποτελεσµατικότητα στην προσάρτηση της Κριµαίας, αλλά και κατά την
υποστήριξη των αυτονοµιστών στην Ανατολική Ουκρανία.
Στη ρωσική επέµβαση στην Ουκρανία µπορούν να διακριθούν πέντε
(5)

κύρια

στοιχεία,

τα

οποία

λειτούργησαν

παράλληλα

και

αλληλοεπικαλυπτόµενα (Palmer 2015, 3-8):
- ∆ράσεις σύµφωνες µε το νόµο ή τουλάχιστον νοµιµοφανείς:
Ειδικότερα, ο Πούτιν στο εσωτερικό της Ρωσίας δηµιούργησε ένα προσωπείο
νοµιµότητας, το οποίο βέβαια ήταν ασύµβατο µε τη χρησιµοποίηση
στρατιωτικών δυνάµεων στον ακήρυχτο πόλεµο. Επιπλέον, δηµιούργησε
νέους ή απλούστευσε υφιστάµενους νόµους και κανονισµούς, προκειµένου να
προετοιµάσει το έδαφος ενσωµάτωσης της Κριµαίας (ή οποιασδήποτε άλλης
περιοχής, δεδοµένου ότι η αναφορά είναι γενική) και της αναγνώρισης νέων
ρώσων πολιτών. Στην Κριµαία το δηµοψήφισµα, αν και δεν έγινε σύµφωνα µε
τα διεθνή πρότυπα, παρουσίασε την ενσωµάτωσή της στη Ρωσία ως
εκπεφρασµένη βούληση του λαού της, σε πλήρη µάλιστα αναλογία µε την
περίπτωση του Κοσσόβου. Τέλος, στην Ανατολική Ουκρανία παρουσιάστηκε
το φαινόµενο διάθεσης ρωσικών διαβατηρίων, ακόµα και µε πενιχρά
ανταλλάγµατα, προκειµένου να παρουσιαστεί κατά το δυνατό µεγαλύτερος ο
αριθµός του πληθυσµού που καλείται να προστατεύσει η Ρωσία.
- Στρατιωτική επίδειξη δύναµης και ετοιµότητας: Στο µέσο της κρίσης
των διαδηλώσεων στην Πλατεία Ανεξαρτησίας του Κιέβου (Μαϊντάν), η Ρωσία
πραγµατοποίησε µη προγραµµατισµένη άσκηση κοντά στα σύνορα µε την
Ουκρανία, στην οποία συµµετείχαν µεγάλες δυνάµεις (30-40.000 άτοµα),
επιδεικνύοντας ετοιµότητα επέµβασης, εάν απαιτηθεί. Επίσης, εκτέλεσε
έκτακτες επιθεωρήσεις σε δυνάµεις που διατηρούν ετοιµότητα ανάπτυξης
εντός 72 ωρών. Οι έκτακτες επιθεωρήσεις, οι οποίες χρησιµοποιούνταν κατά
τη σοβιετική περίοδο, επανήλθαν µετά το 2013. Επιδεικνύουν την ετοιµότητα
της Ρωσίας να επέµβει στρατιωτικά, τουλάχιστον στην ευρύτερη γειτονιά της,

-24οπουδήποτε και οποτεδήποτε απαιτηθεί. Με τον τρόπο αυτό ενσαρκώνεται
ένας µοχλός πίεσης, αυτός της σκληρής ισχύος, ο οποίος δεν αποτελεί πλέον
το

ύστατο

καταφύγιο,

αλλά

αντιθέτως

επιδεικνύεται

η

ετοιµότητα

χρησιµοποίησής του στο πλαίσιο «συνέχισης της πολιτικής µε άλλα µέσα»
κατά Clausewitz (Golts 2014, 4).
- Οι «little green men»: Με την ονοµασία αυτή (ή µε άλλες όπως
«polite

people»)

ονοµάστηκαν

οι

δυνάµεις

που

φορούσαν

τυπικές

στρατιωτικές φόρµες, χωρίς ωστόσο να φέρουν πάνω τους κανένα διακριτικό
προσδιορισµού της προέλευσής τους. Κάτω από την ενδυµασία αυτή ήταν
άτοµα των ρωσικών ειδικών δυνάµεων 24 και η παρουσία τους είχε ισχυρή
επίπτωση, κυρίως στο ψυχολογικό τοµέα. Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο είναι
το γεγονός ότι για κάθε ενδεχόµενη πράξη τους δεν θα µπορούσε να ζητηθεί
αντίστοιχη πολιτική ευθύνη.25
- Εκµετάλλευση των τοπικών µειονοτήτων και της πολιτοφυλακής:
Κάτω από το πρόσχηµα προστασίας των κατοίκων της Ουκρανίας µε ρωσική
εθνότητα26 (των συµπατριωτών - compatriots), η Ρωσία νοµιµοποιήθηκε για
τη δράση της στην Κριµαία και την Ανατολική Ουκρανία (στην Κριµαία η
πλειονότητα του τοπικού πληθυσµού είναι ρωσικής εθνότητας - περίπου το
58% του πληθυσµού, ενώ στις Ανατολικές περιοχές το ποσοστό αυτό φτάνει
έως και σε 40%). Στα πρώτα στάδια, στις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ
οι ρωσικές ειδικές δυνάµεις βοήθησαν στην εκπαίδευση των αυτονοµιστών και
στην εξοικείωσή τους µε τη χρησιµοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού. Η
άµεση εµπλοκή ρωσικών δυνάµεων αποφεύχθηκε, προκειµένου να µη
διαταραχθεί η εικόνα της µη άµεσης συµµετοχής. Ακόµα και όταν οι απώλειες
δεν µπορούσαν να κρυφτούν, υιοθετήθηκε το αφήγηµα της εθελοντικής
συµµετοχής ατόµων, στο πλαίσιο ενός προσωπικού αγώνα για ατοµικά
24

Η τακτική αυτή είχε εφαρµοστεί και στον πόλεµο της Τσετσενίας το 1994, παρόλο που δεν
έτυχε ευρείας προβολής από τα media.
25
Ένα άλλο θέµα που έφεραν στο προσκήνιο αυτές οι δυνάµεις ήταν κατά πόσο καταπατείται
η Συνθήκη της Γενεύης. Ωστόσο, η κρίση στην Κριµαία δεν εξελίχθηκε ποτέ σε εµπόλεµη
κατάσταση για να τεθούν στην πράξη σχετικά ζητήµατα.
26
Η έννοια «συµπατριώτες» (compatriots) ορίζεται µε σαφήνεια σε σχετικό Νόµο της Ρωσίας
(FEDERATION 1999) ως τα άτοµα που έχουν γεννηθεί σε ένα κράτος, ζουν σε αυτό και έχουν
στοιχεία γλωσσικά, ιστορικά, πολιτιστικής κληρονοµιάς, παραδόσεων και εθίµων, που
απορρέουν από κάποια εθνότητα που ιστορικά βρισκόταν εντός της ρωσικής επικράτειας,
καθώς επίσης και οι απόγονοι αυτών (Peck 2016, 4). Η Ρωσία έχει διακηρύξει και
χρησιµοποιεί την προστασία των οµάδων ρωσικής εθνότητας ως ένα εργαλείο πολιτικής και
άσκησης πίεσης (Praks 2015, 4) και ως ένα πρόσχηµα επέµβασης.

-25πιστεύω υπέρ της ελευθερίας και κατά του φασισµού, κατά τη διάρκεια της
άδειάς τους για διακοπές (vacation narrative). 27 Οι αναφερόµενοι και ως
«τουρίστες του Πούτιν» (Putin’s Tourists) κατάφεραν να περάσουν προς τα
έξω την εικόνα του λαού που επαναστατεί, παρόλο που - τουλάχιστον κατά
τους ∆υτικούς - το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού παρέµεινε παθητικό στις
εξελίξεις (Praks 2015, 5). ∆εδοµένου ότι η προσέγγιση των δυτικών µέσων
είναι µάλλον προκατειληµµένη (biased), η αλήθεια πιθανότατα και στην
περίπτωση αυτή, βρίσκεται κάπου ενδιάµεσα στις δυο αυτές ακραίες
τοποθετήσεις

-

του

επαναστατηµένου

λαού

και

των

αποκλειστικά

χρησιµοποιούµενων ρωσικών ειδικών δυνάµεων.
- Προπαγάνδα: Η παραπληροφόρηση έγινε µε συστηµατικό τρόπο,
µε αποστολή περίπου 300 δηµοσιογράφων από τα ρωσικά κρατικά κανάλια
ενηµέρωσης. Αυτοί προετοίµασαν το πεδίο δράσης στην Κριµαία αλλά και την
Ανατολική Ουκρανία µε:


Στοχευµένη και συστηµατική παραπληροφόρηση µε,

µεταξύ άλλων, στιγµατισµό της κίνησης Μαϊντάν ως φασιστικής,
ξυπνώντας µνήµες του ρωσικού λαού. Το στοιχείο του σαφή
διαχωρισµού µεταξύ του ρωσόφωνου πληθυσµού και των
υποστηρικτών του Ναζισµού, αποτέλεσε το κύριο µήνυµα που
επεδίωξε να περάσει η ρωσική προπαγάνδα, ενεργοποιώντας
αντανακλαστικά στη ρωσική κοινωνία αλλά και στο εξωτερικό
(Praks 2015, 5).


Άρνηση γεγονότων µε αληθοφανή επιχειρηµατολογία.



Επίκληση ανθρωπιστικής βοήθειας.



Ευρεία

χρησιµοποίηση

του

όρου

«Νέα

Ρωσία»

(Novorossiya), ο οποίος παραδοσιακά χρησιµοποιείται για τις
περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας.
Θα πρέπει να επισηµανθεί βέβαια, ότι η Ουκρανία δεν είναι µέλος του
ΝΑΤΟ και η Ρωσία αισθάνθηκε πολύ ασφαλής να δράσει σε αυτόν τον
ακήρυχτο πόλεµο, καθώς ορθά διέγνωσε, ότι κανένας δε θα επιθυµούσε
27

Ο Alexander Zakharchenko, ηγέτης των φιλορώσων αυτονοµιστών, σε συνέντευξη δήλωσε
ότι 3-4.000 ρώσοι στρατιωτικοί πολεµούσαν στο πλευρό τους, επικαλούµενος βέβαια το
αφήγηµα των «τουριστών του Πούτιν»
(http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/germany/
angela-merkel/11060559/Serving-Russian-soldiers-on-leave-fighting-Ukrainian-troopsalongside-rebels-pro-Russian-separatist-leader-says.html).

-26πραγµατικά να εισέλθει σε µια πολεµική σύγκρουση µε αυτήν, ειδικά σε ένα
πεδίο στο οποίο έχει το στρατηγικό πλεονέκτηµα. Επιπρόσθετα, οι κύριες
συνιστώσες της υβριδικής προσέγγισης της Ρωσίας στην επέµβαση στην
Ουκρανία ήταν µη στρατιωτικές και θα έπρεπε να απαντηθούν µε πολιτικά
µέσα και µε εκστρατείες πληροφόρησης. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αποτελούν
αντικείµενα τα οποία εκφεύγουν των πεδίων δράσης της Συµµαχίας (Golts
2014, 10-11).

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ - ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ
ΠΑΓΩΜΕΝΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ
Ο υβριδικός πόλεµος στην Ουκρανία, φανέρωσε τις δυνατότητες
ταχείας αντίδρασης του εξελισσόµενου σε πλήρως επαγγελµατικό στρατού
της Ρωσίας - να αναπτύσσεται πολύ γρήγορα και να δρα µε τρόπο που
προδίδει υψηλή πειθαρχία και εκπαίδευση. Οι δυνάµεις ταχείας αντίδρασης
αποδείχθηκαν ιδιαίτερα αποτελεσµατικές στον υβριδικό πόλεµο. Την ίδια
στιγµή βέβαια από τις επιχειρήσεις στην Ουκρανία αναδείχθηκε και ένα άλλο
θέµα: οι δυνάµεις της Ρωσίας δεν είναι επαρκείς για την εκτέλεση µεγάλης
κλίµακας πολεµικών επιχειρήσεων, όπως θα απαιτούνταν στις περιοχές
Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ. Ίσως το γεγονός αυτό να συνδέεται µε τις δηλώσεις
του Πούτιν περί προοπτικής χρησιµοποίησης τακτικών πυρηνικών όπλων.
Οι

περιορισµένες

στρατιωτικές

δυνατότητες

της

Ρωσίας

παρουσιάζονται ως ένας πιθανός λόγος που το σενάριο της Κριµαίας δεν
επαναλήφθηκε στην Ανατολική Ουκρανία (Golts 2014, 8). Η Ρωσία δε διέθετε
τις απαιτούµενες κατάλληλες στρατιωτικές δυνάµεις για την κατάκτηση και
διατήρηση των περιοχών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ. Το σύνολο των
επίλεκτων δυνάµεων είχε δεσµευτεί στην Κριµαία και δεν υπήρχαν οι
απαραίτητες εφεδρείες, λόγω αλλαγής της δοµής των δυνάµεων που εστιάζει
πλέον στη διατήρηση ευέλικτων δυνάµεων, οι οποίες συγκροτούνται από

-27επαγγελµατικό στρατό και έχουν δυνατότητα ταχείας ανάπτυξης σε περιοχές
που παρουσιάζεται κρίση.28
Η ουσιαστική αποκοπή της Κριµαίας τακτικά αποτελεί µια εύκολη
υπόθεση,

καθώς

πραγµατοποιείται

µε

έλεγχο

συγκεκριµένων

αυτόκινητοδρόµων και γραµµών τραίνου. Κάτι τέτοιο όµως σε καµία
περίπτωση δε µπορεί να συµβεί στις περιοχές του Ντονέτσκ και του
Λουγκάνσκ, δεδοµένου ότι υπάρχει ένα ευρύτατο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων,
το οποίο δεν θα µπορούσε να αποκοπεί - και πολύ περισσότερο να ελεγχθεί –
εύκολα, ακόµα και µε µερικές δεκάδες χιλιάδες στρατό.
Από την άλλη πλευρά, η προσάρτηση της Ανατολικής Ουκρανίας είχε
απορριφθεί ως επιλογή από τη Γαλλία και τη Γερµανία, κατά τις
διαπραγµατεύσεις της Συµφωνίας Mink II. Επιπλέον, στην περίπτωση αυτή,
το κόστος της πολιτικής και οικονοµικής αποµόνωσης της Ρωσίας από τις
ΗΠΑ και την ΕΕ θα ήταν δυσβάστακτο για τη Ρωσία, ειδικά εν µέσω της
κατάρρευσης των τιµών του πετρελαίου (Gardner 2015, 14).
Η κατάσταση στην Ανατολική Ουκρανία δηµιουργεί συνθήκες µακράς
αστάθειας στην περιοχή. Επιτυγχάνει τον κύριο στόχο της Ρωσίας να
αποµακρύνει την Ουκρανία από την προοπτική ένταξής της στο ΝΑΤΟ και την
ΕΕ, ωστόσο το τίµηµα είναι µεγάλο, καθώς, σε µεσοπρόθεσµο τουλάχιστον
ορίζοντα, έχει αποµακρύνει την Ουκρανία και από τη Ρωσία (Golts 2014, 10).
Η Ρωσία έχει δηµιουργήσει µια ακόµα παγωµένη σύγκρουση, την οποία έχει
την ευελιξία να τη χρησιµοποιήσει σε κατάλληλο χρόνο που αυτή θα επιλέξει,
για να αποσταθεροποιήσει περαιτέρω την περιοχή ή και να στρέψει εκεί το
ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας, για να µπορέσει να εκτελέσει
απερίσπαστα άλλες δράσεις. Στην Εικόνα 5 φαίνονται οι παγωµένες
συγκρούσεις και ο τρόπος που η ρωσική πολιτική τις εκµεταλλεύεται, και στην
28

Η Ρωσία ως χώρα αποτελεί µια ιδιαίτερη περίπτωση, καθώς συνορεύει µε τρεις
διαφορετικές πολιτισµικές σφαίρες - την Ευρώπη, την Ασία και το Μουσουλµανικό κόσµο. Με
την προσάρτηση παρακείµενων περιοχών γιγαντώθηκε σε µεγάλο βαθµό και αισθανόταν
αβεβαιότητα, λόγω της ενσωµάτωσης πληθυσµού µη ρωσικής εθνότητας και συνείδησης.
Αυτή η ανασφάλεια την είχε οδηγήσει παραδοσιακά στη διατήρηση µεγάλων στρατών, το
µέγεθος των οποίων δεν δικαιολογούνταν από τις απειλές (Kissinger 1994, 24). Αυτό όµως
φαίνεται να αλλάζει στη σύγχρονη δοµή των ενόπλων δυνάµεων, η οποία προσανατολίζεται
πλέον στην δηµιουργία ενός ευέλικτου σχήµατος ταχυκίνητων δυνάµεων (pool of rapid
deployment forces).

-28Εικόνα 6 - µε κόκκινες κουκίδες - η περιοχή που διεκδικείται από τη «Νέα
Ρωσία».

Εικόνα 5: Οι Παγωµένες Συγκρούσεις.

Εικόνα 6: Η Περιοχή που ∆ιεκδικείται από τη «Νέα Ρωσία» (Ratsiborynska
2016, 4).
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Ο περιορισµός της Ρωσίας από υπερδύναµη σε απλό περιφερειακό
παράγοντα, επέφερε κρίση ταυτότητας και απώλεια προσανατολισµού. Στο
νέο µεταψυχροπολεµικό γεωπολιτικό περιβάλλον, η εξωτερική πολιτική της
Ρωσίας επιζητούσε νέο ρόλο που θα της επέτρεπε τουλάχιστον να διατηρήσει
τη θέση της ως περιφερειακή δύναµη και να ελέγξει, ως κύριος οικονοµικός
παράγων, τις ανεξάρτητες πλέον χώρες που προέκυψαν από διαµελισµό της
Σοβιετικής Ένωσης. Επιπλέον, η Ρωσία είχε να διαχειριστεί τις «παγωµένες
συγκρούσεις» (frozen conflicts) που υπόβοσκαν από τη Σοβιετική εποχή, οι
οποίες προέκυψαν στο πλαίσιο της εφαρµοζόµενης τακτικής του «διαίρει και
βασίλευε». Τα στοιχεία αυτά εκµεταλλεύτηκε και εκµεταλλεύεται η Ρωσία, ως
µοχλό πίεσης ή ακόµα και ως πρόσχηµα δράσης, προκειµένου να ασκήσει
παρεµβατική πολιτική.
Στην περίπτωση της Κριµαίας, πέτυχε την απόσχισή της µε το
µικρότερο

δυνατό

κόστος.

Επιπλέον,

αποφασίζει

να

επιδείξει

την

πολυδιάστατη στρατηγική της µε την εµπλοκή της στη Μέση Ανατολή,
διασφαλίζοντας και πάλι ζωτικά της συµφέροντα και δρώντας προληπτικά
στον κίνδυνο εξάπλωσης του Ισλαµικού Κράτους στην εγγύτερη περιφέρειά
της.
Από την επέµβαση στην Ουκρανία το τελικό ισοζύγιο είναι
αναµφισβήτητα θετικό για τη Ρωσία. Οι συνθήκες που έχουν επικρατήσει στην
Ανατολική Ουκρανία διαµορφώνουν τις προϋποθέσεις ύπαρξης µια ακόµα
παγωµένης σύγκρουσης, την οποία ενδέχεται να εκµεταλλευτεί σε χρόνο που
αυτή θα επιλέξει.
Το τελικό αποτέλεσµα δεν αποκλείεται να λειτουργεί ενθαρρυντικά για
τη Ρωσία, ώστε να στρέψει το ενδιαφέρον της στην ολοκλήρωση άλλων
επιδιώξεων στη Μολδαβία, το Καζακστάν, αλλά και σε άλλες παγωµένες
συγκρούσεις. Τα εµπλεκόµενα αυτά κράτη θα πρέπει να αποφύγουν
λανθασµένες κινήσεις που θα έδιναν έρεισµα επέµβασης στη Ρωσία, µέσω
ορθολογικής διακυβέρνησης και τήρησης των δικαιωµάτων των µειονοτήτων
(Golts 2014, 11). Επιπλέον, η ανοικτή δήλωση προάσπισης των δικαιωµάτων
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Βαλτικής και ιδιαίτερα στην Εσθονία και τη Λετονία, όπου πάνω από το 25%
του πληθυσµού είναι ρωσικής εθνότητας (Praks 2015, 4).
Ένα κράτος στόχος της Ρωσίας θα πρέπει να εργαστεί σοβαρά για
την

περαιτέρω

αύξηση

της

ανθεκτικότητας

(resilience)

έναντι

του

ανορθόδοξου πολέµου, όλων των ειδών ενεργειών αντιπερισπασµού,
προκλήσεων και µαζικής ξένης προπαγάνδας. Όλα τα στοιχεία αυτά,
συµβάλουν στην αποτροπή και ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων να
αποτελέσουν το επόµενο θύµα της ρωσικής επιθετικότητας (Praks 2015, 12).
Η Ρωσία αυτό που επιδιώκει να πετύχει µε την εξωτερική πολιτική
της, είναι να προωθήσει µια κοινή οικονοµική, πολιτική και στρατηγική γραµµή
για όλα τα όµορα κράτη, προκειµένου να τα διατηρήσει στη δική της σφαίρα
επιρροής, όπως καταδεικνύει το δόγµα του εγγύς εξωτερικού και το εγχείρηµα
της Ευρασιατικής Οικονοµικής Ένωσης. Η χρήση στρατιωτικής ισχύος στη
Γεωργία και την Ουκρανία για την αποσταθεροποίησή τους, κατέστησε σαφές
ότι δεν είναι διατεθειµένη να αφήσει στρατηγικά σηµαντικούς γείτονές της να
ενσωµατωθούν σε µη φιλικούς στρατιωτικούς συνασπισµούς, όπως το ΝΑΤΟ,
και δυνητικά να είναι σε θέση να πλήξουν βασικά στρατηγικά της συµφέροντα.
Η Ρωσία παρ’ όλα αυτά, αποτελεί ένα γεωγραφικά ανασφαλές κράτος
που βρίσκεται σε πληθυσµιακή συρρίκνωση, λόγω του έντονου δηµογραφικού
προβλήµατος,
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µε κίνδυνο εξασθένισης της πολιτικής, οικονοµικής και

στρατιωτικής επιρροής ακόµη και στην ίδια την περιφέρειά του.
Η στρατηγική της Ρωσίας φαίνεται να περιλαµβάνει την κατοχή
ισχυρής στρατιωτικής ισχύος και τη δηµιουργία ουδέτερων ζωνών κατά µήκος
των συνόρων της, µέσω της αποδυνάµωσης και αποσταθεροποίησης των
γειτονικών κρατών που ελκύονται από τις ευρωατλαντικές δοµές (όπως έγινε
στην περίπτωση της Ουκρανίας, αλλά και της Γεωργίας).
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Τα δεδοµένα σε σχέση µε το δηµογραφικό ίσως να µην είναι τόσο σοβαρά όσο συχνά
παρουσιάζονται από τη ∆ύση. Στην πραγµατικότητα υπάρχει µια σταθερότητα την τελευταία
δεκαετία (http://www.tradingeconomics.com/russia/population).
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έχουν επιβληθεί, λόγω της προσάρτησης της Κριµαίας και της εµπλοκής στη
σύγκρουση της Ανατολικής Ουκρανίας, αποδυναµώνουν τη ρωσική οικονοµία.
Τα υψηλά ποσοστά όµως της δηµοτικότητας του Πρόεδρου Πούτιν
καταδεικνύουν ότι το ρωσικό έθνος είναι διατεθειµένο να υποστηρίξει την
πολιτική που έχει υιοθετήσει ο Πούτιν και να υποµείνει υλικές δοκιµασίες,
όπως και στο παρελθόν, για την εξυπηρέτηση των ζωτικών εθνικών
συµφερόντων και την ανάδειξη της Ρωσίας ως µιας µεγάλης δύναµης που θα
έχει επιρροή σε παγκόσµιο επίπεδο.
Οι αλλαγές που επέρχονται στην περιοχή µε την προσάρτηση της
χερσονήσου της Κριµαίας και τη δυνατότητα αύξησης της ισχύος του ρωσικού
ναυτικού που αυτή συνεπάγεται, αναµφισβήτητα ισχυροποιούν τη ρωσική
ικανότητα προβολής ισχύος, όχι µόνο στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας
αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο.
Πέρα από τα παραπάνω, η Ρωσία πλέον έχει έρθει πιο κοντά στην
Τουρκία. Η Τουρκία πιθανότατα βλέπει το ρόλο της να υποβαθµίζεται σε µια
περιοχή που είχε σκοπό να εµφανίζεται ως περιφερειακή δύναµη. Η
κατάρριψη ρωσικού µαχητικού αεροσκάφους την 24η Νοεµβρίου 2015, κατά
τη διάρκεια αποστολής βοµβαρδισµού στο θέατρο επιχειρήσεων της Συρίας
από τουρκικά µαχητικά, δηµιούργησε σοβαρή κρίση στις διπλωµατικές
σχέσεις των δύο κρατών και οδήγησε σε ραγδαία επιδείνωση των
ρωσοτουρκικών σχέσεων. Η στρατιωτική επέµβαση της Ρωσίας και η
κλιµακούµενη εµπλοκή των ένοπλων δυνάµεων της από την 30η Σεπτεµβρίου
2015 σε επιχειρήσεις εναντίον των διαφόρων αντικαθεστωτικών δυνάµεων,
που µάχονται το καθεστώς Άσαντ, αλλά και εναντίον δυνάµεων του
αυτοαποκαλούµενου Ισλαµικού Κράτους, µετέβαλε το συσχετισµό ισχύος που
είχε διαµορφωθεί στη στρατιωτική σύγκρουση στη Συρία. Η ισχυρή παρουσία
της Ρωσίας, επηρεάζει αρνητικά τους τουρκικούς σχεδιασµούς σε µία περιοχή
που θεωρείται νευραλγική για την ασφάλεια της Τουρκίας. Η επιδείνωση των
ρωσοτουρκικών σχέσεων,30 υποδηλώνει ότι η Τουρκία είναι διατεθειµένη να
30

Στις 16 Μαΐου 2016 η Τουρκία και η Ουκρανία υπέγραψαν στρατιωτική συµφωνία
συνεργασίας των χωρών τους στους τοµείς αµυντικού σχεδιασµού, στρατιωτικής
εκπαίδευσης, ασκήσεων και συµβουλευτικής υποστήριξης.

-32προωθήσει τα συµφέροντά της στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, παρά το
µεγάλο οικονοµικό και διπλωµατικό αντίκτυπο που θα έχει η πολιτική
σύγκρουσης µε τους ρωσικούς σχεδιασµούς στην περιοχή.

(http://www.understandingwar.org/sites/default/files/099%20RusEuro%20Map.pdf).
Προφανώς τέτοιες ενέργειες δεν µπορούν να εκλαµβάνονται από τη Ρωσία µε θετική
προδιάθεση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ

Η ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ∆ΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
Η Ρωσία έχει ισχυρό έρεισµα στην περιοχή της Συρίας. Η Συρία,
πέραν του ότι είναι παραδοσιακός σύµµαχός της στην ευαίσθητη περιοχή της
Μέσης Ανατολής, αποτελεί για τη Ρωσία έναν από τους σηµαντικότερους
αγοραστές ρωσικών οπλικών συστηµάτων. Επιπλέον, το συριακό καθεστώς
έχει παραχωρήσει τη ναυτική βάση στο Ταρτούς,31 η οποία είναι απαραίτητη
για τη ναυτική παρουσία της Ρωσίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ρωσία
εποµένως έχει ζωτικά συµφέροντα στη Συρία, ενώ µε την αστραπιαία
επέµβασή της32 απέτρεψε την επανάληψη του «λιβυκού σεναρίου», δηλ. τη
στρατιωτική επέµβαση των ∆υτικών χωρών, µε αποχή της Μόσχας από το
σχετικό ψήφισµα του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (Καραγιάννης 2012,
39) (Samaan 2012, 1).
Επίσης, η Ρωσία έχει υποστεί τροµοκρατικές επιθέσεις από ακραία
ισλαµιστικά

στοιχεία,

ενώ

στη

χώρα

διαβιεί

σηµαντικός

αριθµός

µουσουλµάνων, ο οποίος ανέρχεται σε 16 εκατοµµύρια, και τοποθετείται
31

Πληροφορίες σχετικές µε τις δυνατότητες της ναυτικής βάσης παρέχονται στο
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Backgrounder_Russian_NavalBaseTartus.
pdf
32
Ο Παναγιώτης Κονδύλης αναφέρει ότι «Οι αστραπιαίοι προληπτικοί πόλεµοι θα γίνουν
πιθανότεροι και πολυαριθµότεροι, αν αποδεικνυόταν ότι ήδη για τεχνικούς λόγους µονάχα
τέτοιοι πόλεµοι µπορούν να κερδηθούν. Τότε η διάκριση ανάµεσα σε επιθετικούς και
αµυντικούς πολέµους θα εξαλειφόταν εντελώς και γενικά θα γινόταν όλο και πιο ρευστά τα
όρια µεταξύ πολέµου και ειρήνης» (Κονδύλης, Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο
1992, 121).
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Η εκστρατεία της Ρωσίας στη Συρία πραγµατοποιήθηκε για τη
διάσωση του συριακού καθεστώτος. Σκοπός της επέµβασης, ήταν η
επανακατάκτηση από το συριακό στρατό του µεγαλύτερου δυνατού µέρους
των

εδαφικών

απωλειών,

προκειµένου

τα

στρατιωτικά

κέρδη

να

στόχο

τις

διαµορφώσουν µια πολύ ισχυρότερη διαπραγµατευτική θέση.
Οι

επιθέσεις,

τουλάχιστον

αρχικά,

είχαν

ως

αντικαθεστωτικές δυνάµεις (τον Army of Conquest και τον Free Syrian Army),
οι οποίες ήταν γύρω και εντός του εδάφους που ήλεγχε το καθεστώς του
Άσαντ. Συνδυασµένες ρωσικές δυνάµεις, µαζί µε ιρανικές και συριακές, µε την
υποστήριξη της Χεζµπολάχ, είχαν ως στόχο αντικαθεστωτικούς αντάρτες που
δεν ανήκαν στο Ισλαµικό Κράτος (KOFMAN 2015).
Από τον πόλεµο των Σοβιετικών στο Αφγανιστάν δεν είχε αναπτυχθεί
από τη Ρωσία οποιαδήποτε εκστρατευτική επιχείρηση, ακόµη και σε
περιορισµένη έκταση. Από τη µια πλευρά, µια τέτοια πρωτόγνωρη για τα
σύγχρονα ιστορικά δεδοµένα κίνηση, σηµαίνει ότι η Ρωσία ελπίζει να
αποκοµίσει σηµαντικά κέρδη. Από την άλλη, τα µέσα που χρησιµοποιεί είναι
µάλλον περιορισµένα - τα πλέον απαραίτητα για να πετύχει τον πολιτικό
σκοπό.
Επιπλέον, ένα ενδιαφέρον στοιχείο που προέκυψε από την επέµβαση
της Ρωσίας, είναι η έκταση που η εφαρµογή της αεροπορικής κυρίως ισχύος
µπορεί να λειτουργήσει ως σηµαντικός παράγοντας αλλαγής των δεδοµένων
στο έδαφος. Παρακάτω θα δούµε συνοπτικά τα όπλα και τις πλατφόρµες που
η Ρωσία έχει αναπτύξει, ως µέρος αυτής της εκστρατείας, καθώς και τον
τρόπο που χρησιµοποιεί τα µέσα αυτά. Από το οπλοστάσιο της Ρωσίας που
αξιοποιείται στη Συρία, γίνονται φανερές οι προσπάθειες εκσυγχρονισµού των
στρατιωτικών δυνάµεων της Ρωσίας.
Η αναγνώριση των δυνάµεων που έχουν µετασταθµεύσει και
επιχειρούν από τη Συρία, γίνεται µε αξιοποίηση δορυφορικών φωτογραφιών,
η ανάλυση των οποίων (ακόµα και αυτών που αποδεσµεύονται για

-35δηµοσίευση) είναι εξαιρετική και παρέχει λεπτοµέρειες. 33 Το ίδιο βέβαια
συµβαίνει και µε επιβεβαιωµένες απώλειες δυνάµεων.34
Ρωσικές Αεροπορικές ∆υνάµεις
Η Ρωσία ανέπτυξε αρχικά στη Συρία ένα µείγµα των πλέον
σύγχρονων και αναβαθµισµένων αεροσκαφών της ρωσικής αεροπορίας. Η
συνολική δύναµη που αναπτύχθηκε αρχικά ήταν 12 Su-24M FEBCER D, 12
Su-25SMs και Su-25 UBMS, 4 Su-30 FLANKER H, και 5 ή 6 Su-34
FULLBACK. (KOFMAN 2015).
Στις αρχές του 2016, προστέθηκαν στη δύναµη 4 Su-35 FLANKER E.
Τα αεροσκάφη αυτά είχαν παραδοθεί για επιχειρησιακή εκµετάλλευση στη
ρωσική αεροπορία µόλις τον Οκτώβριο µε Νοέµβριο του 2015, και στάλθηκαν
στη Συρία προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητά τους και να
πιστοποιηθούν οι δυνατότητές τους σε πραγµατικές συνθήκες µάχης
(Bogdanov 2016).
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Επίσης στην αρένα των επιχειρησιακών δοκιµών

προστέθηκε και το υπερσύγχρονο Tu-214 (Cenciotti 2016), το οποίο
ολοκλήρωσε µε επιτυχία αποστολές συλλογής πληροφοριών και ηλεκτρονικής
αναγνώρισης (sputniknews 2016). Τέλος γίνεται αξιοποίηση περιορισµένου
αριθµού UAVs τύπου FORPOST και ORLAN-10 (2-3 ανά τύπο), ενώ
υπάρχουν πληροφορίες για προµήθεια από το Ισραήλ 10 Searcher Drones
(Hilsman 2016).
Το µεγαλύτερο µέρος της αεροπορικής δύναµης, αποτελείται από
τακτικά βοµβαρδιστικά και αεροσκάφη επίγειας υποστήριξης, µε τα µαχητικά
πολλαπλού ρόλου Su-30 και Su-35 να παρέχουν κάλυψη από αέρος, ενάντια
σε οποιαδήποτε αεροπορική απειλή.
Ο ρυθµός διεξαγωγής των επιχειρήσεων ήταν µέτριος, ξεκινώντας
από 20 εξόδους ανά ηµέρα και αυξάνοντας σε πάνω από 60. Οι αεροπορικές
33

Ενδεικτικές δορυφορικές φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας ρωσικών δυνάµεων στο
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Al%20Assad%20Airport_24September201
5_AllSourceAnalysis_0.pdf
34
Καταστροφή ρωσικών ελικοπτέρων στο https://www.stratfor.com/analysis/discerningdamage-crucial-syrian-air-base
35
Η παρουσία τους συνδέεται και µε αποστολές συνοδείας των βοµβαρδιστικών, µετά την
κατάρριψη του Su-24 από τους Τούρκους.

-36επιθέσεις αρχικά επικεντρώθηκαν έναντι γνωστών σταθερών στόχων, στους
οποίους συµπεριλαµβανόταν αποθήκες οπλισµού και κέντρα ∆ιοίκησης και
Ελέγχου. Κατά την πρώτη εβδοµάδα, η Ρωσία στοχοποίησε εξοπλισµό που οι
αντάρτες κατέλαβαν από τις δυνάµεις του Ασάντ, προκειµένου να τους
αποδυναµώσει πριν τη συριακή αντεπίθεση. Ακολούθως, η προσπάθεια
εστιάστηκε στην άµεση αεροπορική υποστήριξη της χερσαίας αντεπίθεσης
των συριακών δυνάµεων, η οποία ξεκίνησε από τη Λατάκια και τη Χάµα.
Στις επιχειρήσεις χρησιµοποιήθηκαν και ρωσικά ελικόπτερα Mi-24, Mi35, Mi-8, Mi-17, ενώ στην πορεία προστέθηκαν και τα υπερσύγχρονα Ka-52
Alligator, και πάλι, µεταξύ άλλων, για δοκιµή σύγχρονων συστηµάτων στο
πεδίο της µάχης (Akulov 2016).
Στους

βοµβαρδισµούς,

χρησιµοποιήθηκε

µια

σειρά

από

καθοδηγούµενα και µη όπλα. Ενώ η Ρωσία ανέπτυξε κατευθυνόµενα όπλα
ακριβείας, όπως η ΚΑΒ-500S GPS / GLONASS καθοδηγούµενη βόµβα ή το
Kh-25ML λέιζερ-κατευθυνόµενο βλήµα, το µεγαλύτερο µέρος των βοµβών
που χρησιµοποιήθηκε ήταν χωρίς καθοδήγηση βόµβες βαρύτητας και βόµβες
διασποράς της σειράς OFAB 250 - 270. Σε αυτά τα µη καθοδηγούµενα όπλα
προστίθενται και τα BETAB-M, που χρησιµοποιούνται κατά κτιρίων, καθώς
και οι βόµβες διασποράς RBK-500-SPBE-D, εναντίον οχηµάτων και αρµάτων
µάχης. Η στοχοποίηση σταθερών στόχων και υποδοµών έγινε µε όπλα
µεγαλύτερης ακρίβειας.
Η ρωσική Πολεµική Αεροπορία, φαίνεται να διεξάγει µια σχετικά
οικονοµική εκστρατεία βοµβαρδισµών, χρησιµοποιώντας εκσυγχρονισµένο
εξοπλισµό στόχευσης µε παλαιότερου τύπου βόµβες, ενώ επιλεκτικά
δοκιµάζει στο πεδίο τα πλέον σύγχρονα αεροσκάφη και όπλα ακριβείας.
Πολλοί από τους πιθανούς στόχους δεν αξίζουν τη χρήση ακριβών όπλων,
ενώ θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και περιορισµοί κόστους που έχουν τεθεί,
όπως επίσης και περιορισµοί στα διαθέσιµα όπλα στην πρώτη γραµµή και τη
συνακόλουθη δυνατότητα αναπλήρωσής τους. Σε αντίθεση µε την Πολεµική
Αεροπορία των ΗΠΑ, η Ρωσία δεν έχει την πολυτέλεια να ρίξει χιλιάδες
βόµβες ακριβείας εναντίον ακόµα και οχηµάτων Toyota, τα οποία οπλισµένα
µε αντιαεροπορικά ZU-23-2 κυριαρχούν σε αυτό το πεδίο µάχης. Επιπλέον,

-37ενδεχοµένως η Ρωσία να έλαβε νωρίς υπόψη διδάγµατα από τις πρόσφατες
επιχειρήσεις στη Λιβύη, όπου η έλλειψη βοµβών ακριβείας αντιµετωπίστηκε
πολύ σύντοµα από την έναρξη των επιχειρήσεων (Jaffe 2011).
Τον Αύγουστο του 2016 χρησιµοποιήθηκαν σε βοµβαρδισµούς κατά
του ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) έξι (6) στρατηγικά βοµβαρδιστικά Tu22M3, τα οποία απογειώθηκαν από βάση της Ρωσίας αλλά και από το Ιρανικό
αεροδρόµιο Hamedan, για την πλήξη στόχων υψηλής αξίας. Su-30 and Su35, τα οποία απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση Hmeymim στη Συρία,
χρησιµοποιήθηκαν ως αεροσκάφη συνοδείας (Ministry of Defence of the
Russian Federation 2016).
Ένα σύστηµα το οποίο αξίζει ιδιαίτερης αναφοράς, είναι το SVP-24.
Το σύστηµα αυτό παρουσιάζεται να φέρεται από τα Su-24, Su-25 και τα
ελικόπτερα Ka-52, και πραγµατοποιεί αυτόµατη άφεση παλαιού τύπου
βοµβών, µε ακρίβεια ανάλογη των σύγχρονων «έξυπνων» βοµβών. Αυτό το
καταφέρνει συγκρίνοντας συνεχώς τη τρέχουσα θέση του αεροσκάφους σε
σχέση µε το στόχο (µε τη χρήση του ρωσικού GPS GLONASS) και
λαµβάνοντας υπόψη παραµέτρους της πτήσης (ύψος, ταχύτητα, διόπτευση,
γωνία προσβολής), τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες (ατµοσφαιρική πίεση,
υγρασία, ταχύτητα ανέµου), καθώς και πρόσθετες πληροφορίες από άλλα
αεροσκάφη, µέσω διασυνδέσεων δεδοµένων (Data Links) (The Saker 2015).
Η όλη φιλοσοφία του συστήµατος θυµίζει τις γνωστές ιστορίες της απλής
σκέψης και επίλυσης προβληµάτων από τους ρώσους µηχανικούς, σε σχέση
µε τον υπερ-πολύπλοκο τρόπο προσέγγισης των ίδιων προβληµάτων από
τους αµερικανούς (Peck 2016).
Ρωσικές Επίγειες ∆υνάµεις
Εκτός από τα εναέρια µέσα της στη Συρία, η Ρωσία ανέπτυξε και ένα
σύστηµα αεράµυνας Pantsir-S1, περιορισµένο αριθµό αρµάτων µάχης, και
πεζοναύτες. Ο πραγµατικός αριθµός των επίγειων δυνάµεων δεν µπορεί να
προσδιοριστεί. Εκτιµάται ότι, το στρατιωτικό προσωπικό που βρίσκεται στη
βάση της Ταρτούς ανέρχεται περί τα 1700 άτοµα, µε σκοπό τη διεύρυνση της

-38βάσης και την ανοικοδόµηση της προβλήτας, η οποία παραµένει περισσότερο
µια πλωτή αποβάθρα παρά ένα πραγµατικό λιµάνι.
Εν τω µεταξύ, σύµφωνα µε πληροφορίες, γίνονται εργασίες για την
περαιτέρω

επέκταση

της

στρατιωτικής

παρουσίας

της

Ρωσίας

στις

στρατιωτικές εγκαταστάσεις στις Al-Sansobar και Istamo, αν και αυτές οι
επεκτάσεις φαίνεται να προορίζονται για την εξυπηρέτηση των εκτοπισµένων
Μονάδων του Συριακού στρατού, καθώς δεν υπάρχει σηµαντική ρωσική
δραστηριότητα στις βάσεις αυτές (Gibbons-Neff 2015).
Οι επίγειες δυνάµεις του Άσαντ, φαίνεται να υποστηρίζονται από τον
ιρανικό στρατό και τη Χεζµπολάχ. Ο αριθµός των δυνάµεων που µπορεί να
παρατάξει ο συριακός στρατός παραµένει ασαφής, δεν υπάρχει όµως
αµφιβολία ότι απαιτείται να ενισχυθεί σε µεγάλο βαθµό από το Ιράν,
προκειµένου να έχει πιθανότητες επιτυχίας. Οι ρωσικές αεροπορικές
επιδροµές είχαν µεγάλη επίπτωση στο ηθικό και τη δυναµική του συριακού
στρατού.
Ρωσική παρουσία στη Θάλασσα
Υπό την ηγεσία του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, η Ρωσία
εξασφάλισε αποτελεσµατική αεράµυνα στα ανοικτά των ακτών της Συρίας. Οι
ναυτικές δυνάµεις που χρησιµοποίησε, ήδη από το τέλος του 2012,
αποτελούνταν από περίπου δέκα πλοία και αριθµό βοηθητικών σκαφών, τα
οποία αναλάµβαναν ετοιµότητες κυκλικά. Οι ναυτικές αυτές δυνάµεις,
υποστηρίζονταν

από

τις

ναυτικές

βάσεις

του

Νοβοροσίσκ

και

της

Σεβαστούπολης στη Μαύρη θάλασσα και το λιµάνι της Ταρτούς στη Συρία
(Desk 2015). Επιπλέον, µεταγενέστερη συµφωνία της Ρωσίας µε την Κύπρο,
επέτρεψε τον ελλιµενισµό ρωσικών πλοίων στα λιµάνια της Κύπρου. Ο ρόλος
των πλοίων ήταν η υποστήριξη των χερσαίων επιχειρήσεων.
Η κύρια µονάδα ναυτικής πυρός ήταν το καταδροµικό Moskva,
κλάσης Slava. Αν και σχετικά απαρχαιωµένο, καθώς είναι ναυπήγησης του
1983, παρέχει το µεγαλύτερο µέρος της δύναµης πυρός. Επισηµαίνεται ότι το
υπόψη πλοίο ενσωµατώνει µια ναυτική παραλλαγή του συστήµατος
αεράµυνας S-300, παρέχοντας έναν ευέλικτο τρόπο διατήρησης S-300 κοντά

-39στην Λατάκια και την βάση της Ταρτούς, από την αρχή των ρωσικών
επιχειρήσεων, χωρίς να απαιτηθεί να αναπτύξει ένα αντίστοιχο σύστηµα επί
εδάφους (τουλάχιστον σε πρώτο χρόνο). 36 Ενδεχοµένως, µε την παρουσία
της αντιπυραυλικής κάλυψης των δυνάµεων µε τον τρόπο αυτό, δόθηκε
χρόνος στη ρωσική πλευρά να επιβεβαιώσει ότι η αντιπυραυλική ασπίδα που
εγκατέστησε στη συνέχεια, όπως θα δούµε παρακάτω, δεν είναι αντίθετη στα
συµφέροντα των αµερικανών στην περιοχή.
Επιπλέον, χρησιµοποιήθηκαν δύο φρεγάτες κλάσης Krivak και ένα
αντιτορπιλικό κλάσης Kashin. Η παρέµβαση στη Συρία αποκάλυψε αδυναµίες
εξασφάλισης επαρκούς εφοδιαστικής αλυσίδας, οι οποίες καλύφθηκαν από
εµπορικού τύπου µεταφορικά πλοία.
Από την Κασπία θάλασσα, κορβέτες κλάσης Buyan-M και φρεγάτες
κλάσης Gepard πραγµατοποίησαν εκτοξεύσεις πυραύλων εδάφους - εδάφους
Kalibr-ΝΚ (3M-14T) προς τη Συρία. Ορισµένοι από τους πυραύλους αυτούς,
σύµφωνα µε δυτικές πηγές, έπεσαν κάπου στο Ιράν (Diamond 2015). Η
ενέργεια αυτή δεν είχε πρακτικό επιχειρησιακό όφελος, αλλά περισσότερο
αποτέλεσε κίνηση προβολής ισχύος - απόδειξη ότι ο ρωσικός στόλος κατέχει
αξιόπιστα

όπλα

ακριβείας

µεγάλου

βεληνεκούς,

αντίστοιχα

µε

τους

πυραύλους των ΗΠΑ Tomahawk.
Από τις 15 Νοεµβρίου 2016 ανέλαβε επιχειρησιακή δράση στη Συρία
και το µοναδικό ρωσικό αεροπλανοφόρο Admiral Kuznetsov, από το οποίο
επιχειρούν Su-33, MIG-29KR Fulcrum και ελικόπτερα Ka-52 (Beng 2016).
Η Ρωσία το προσεχές διάστηµα, αναµένεται να αυξήσει την
επιχειρησιακή της δράση κατά του ISIS,37 εµφανιζόµενη ως µεγάλη δύναµη
που επιθυµεί να έχει ρόλο στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις στην περιοχή και
παράλληλα να παρουσιαστεί ως αξιόπιστος εταίρος εναντίον του βίαιου
εξτρεµισµού. Επιπλέον, στόχος είναι να αναζωογονήσει την εγχώρια στήριξη
36

Αυτό είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, καθότι το ενεργό βεληνεκές ανάπτυξης ενός τέτοιου
συστήµατος επί συριακού εδάφους θα κάλυπτε και τον εναέριο χώρο του Ισραήλ, εγείροντας
ενδεχοµένως και θέµατα εσωτερικής ασφάλειας.
37
Σύµφωνα µε τη ρωσική πλευρά οι στόχοι είναι επιλεγµένοι µετά από σχολαστική και
εµπεριστατωµένη αναγνώριση. Κύριοι στόχοι είναι: αποθήκες πυροµαχικών, συγκεντρώσεις
στρατιωτικών µονάδων, κέντρα εκπαίδευσης παράνοµων ένοπλων σχηµατισµών ή
τροµοκρατών (http://en.kremlin.ru/events/president/news/53256)

-40στη συνέχιση της συµµετοχής της στο συριακό εµφύλιο πόλεµο (Casagrande,
Warning Update: Russia Prepares to Escalate Military Intervention in Syria
2016).
Η κατάσταση παρακολουθείται από διάφορα διαδικτυακά µέσα, τα
οποία παρέχουν σε τακτά χρονικά διαστήµατα αναλύσεις και παράθεση των
κύριων γεγονότων που λαµβάνουν χώρα. Ενδεικτικά, τα κυριότερα γεγονότα
που συνέβησαν στην περιοχή από 10 έως 18 Νοεµβρίου 2016 αναφέρονται
επιγραµµατικά στην παρακάτω Εικόνα 7.

Εικόνα 7: Αναφορά Κυριότερων Γεγονότων στη Συρία από το ISW.38

38

http://www.understandingwar.org/sites/default/files/November18%20EDITS%20COT.pdf

-41Με οπτική και µόνο ανάλυση των στόχων που πλήττονται, µε βάση
σχετικούς χάρτες που παραθέτονται σε ανάλυση των ρωσικών αεροπορικών
επιχειρήσεων από το Σεπτέµβριο του 2015 µέχρι το Σεπτέµβριο του 2016,
διαφαίνεται ότι η ρωσική αεροπορία εστιάζει κατά κύριο λόγο σε
συγκεκριµένες περιοχές, που έχουν ως κύριο στόχο την εδραίωση των
καθεστωτικών δυνάµεων, οι οποίες στον τελευταίο χρόνο έχουν ανακτήσει
σηµαντικό ποσοστό των απολεσθέντων εδαφών, όπως φαίνεται στην Εικόνα
8 (Casagrande, Russian Airstrikes in Syria: September 30, 2015-September
19, 2016 2016).39

Εικόνα 8: Η Εδραίωση των Καθεστωτικών ∆υνάµεων στη Συρία.40
Στα

πλέον

σύγχρονα

συστήµατα

που

αναπτύχθηκαν,

συµπεριλαµβάνεται το σύστηµα ηλεκτρονικού πολέµου Krasukha-4, το οποίο
έχει τη δυνατότητα να επηρεάζει τα συστήµατα των αεροσκαφών. Η ανάπτυξη
του υπόψη συστήµατος, είχε ως αποτέλεσµα να σκεφτούν δύο φορές οι ΗΠΑ
την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στην Ανατολική Ουκρανία (GROLL
2015). Επιπλέον, αναπτύχθηκε και το πλέον σύγχρονο σύστηµα ∆ιοίκησης
και

Ελέγχου

C4I2

(Command,

Control,

Communications,

Computer,

Intelligence, and Information) Andromeda-D (todaynews24h 2015).41

39

Οι βοµβαρδισµοί των ΗΠΑ εστιάζονται ανατολικότερα, κυρίως σε περιοχές του Ιράκ (A. J.L. Samaan 2014, 8)
40
http://www.understandingwar.org/sites/default/files/Russian%20Airstrikes%20Maps%20SEP
T%202015-SEPT%202016.pdf
41
Αποτελεί ένα πλέον σύγχρονο σύστηµα, µέσω του οποίου µετουσιώνεται αυτό που
αναφέρει ο Παναγιώτης Κονδύλης ως η δυνατότητα «διάσπασης του παλαιού ενιαίου πεδίου

-42Μέχρι στιγµής, η ρωσική παρέµβαση ενεργεί ως συνδετικός κρίκος
στη συνεργασία Συρίας - Ιράν και επιπλέον δρα θετικά στο ηθικό του
συριακού στρατού. Στο έδαφος, οι αεροπορικές επιδροµές σίγουρα έχουν
θετικό αντίκτυπο στον πόλεµο κατά των ανταρτών.
Μπορεί

τα

αποτελέσµατα

να

µην

είναι

συγκρίσιµα

µε

την

αποτελεσµατικότητα του Ναυτικού και της Αεροπορίας των ΗΠΑ, ωστόσο
διαφαίνεται µια αλµατώδης εξέλιξη συγκριτικά µε την κατάσταση του 2008.
Στρατιωτικές µεταρρυθµίσεις, µια µεγάλη προσπάθεια εκσυγχρονισµού και
ένα

αδυσώπητο

πρόγραµµα

στρατιωτικών

ασκήσεων

και

έκτακτων

επιθεωρήσεων, έχουν βελτιώσει δραµατικά την αποτελεσµατικότητα του
ρωσικού στρατού. Εν τω µεταξύ, η ρωσική πυραυλική τεχνολογία σε
ορισµένες περιπτώσεις, έχει ξεπεράσει εκείνη της δύσης.
Στις περιοχές των επιχειρήσεων, εµφανίζεται πολλές φορές υψηλή
αεροπορική δραστηριότητα από ιπτάµενα µέσα (πολιτικά, στρατιωτικά
µεταγωγικά, UAVs), πέραν των στρατιωτικών αεροσκαφών που επιχειρούν.
Σε πολλές περιπτώσεις, 30 πτητικά µέσα πετούν πάνω από τον ίδιο χώρο την
ίδια στιγµή, δηµιουργώντας συνθήκες πρόκλησης ατυχήµατος. Προς αποφυγή
περιστατικών ασφάλειας πτήσεων, έχει υπογραφεί µε τις ΗΠΑ συµφωνία για
καθορισµό διαδικασιών (Federation 2015). Επιπλέον, για την αποφυγή
ακούσιων παραβιάσεων, έχει ενεργοποιηθεί απευθείας τηλεφωνική γραµµή µε
την Τουρκία και το Ισραήλ.

Η ΑΝΤΙΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΣΠΙ∆Α ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Στην αρχή των επιχειρήσεων βοµβαρδισµού στη Συρία, τα ρωσικά
αεροσκάφη δεν έφεραν πυραύλους αέρος - αέρος για την προστασία τους,
δεδοµένου ότι δεν υπήρχε αεροπορική απειλή. Η πολιτική αυτή ακολουθήθηκε
µάχης σε πολλά και διάσπαρτα», χωρίς να δηµιουργούνται συνθήκες σύγχυσης, καθώς το
ενιαίο της µάζας διασφαλίζεται από ένα «αόρατο συνεκτικό ιστό», µέσω της διαρκούς
επικοινωνίας των επιχειρησιακά αυτόνοµων µονάδων, οι οποίες µπορούν πλέον να κινούνται
µε περισσότερους βαθµούς ελευθερίας, ευέλικτα και ταχυκίνητα. «Όµως, η αυτοτέλεια στο
επίπεδο της τελευταίας µονάδας γίνεται αποφασιστικός παράγοντας µόνο χάρη στο
συντονισµό µιας µάζας τέτοιων µονάδων, µε την αλληλοσυµπλήρωση των πρωτοβουλιών και
µε την πυκνή επικοινωνία» (Κονδύλης 1997, 347).

-43µέχρι την κατάρριψη του ρωσικού Su-24 από τουρκικά µαχητικά, στις 24
Νοεµβρίου 2015. Αµέσως µετά την κατάρριψη, τα πρώτα µέτρα που
λήφθηκαν, ήταν η συνοδεία των βοµβαρδιστικών µε αεροσκάφη προστασίας αναχαίτισης και η τοποθέτηση βληµάτων αέρος – αέρος, για αυτοπροστασία.
Ακολούθησε η εγκατάσταση συστήµατος S-400, το οποίο καλύπτει
σχεδόν όλη τη Συρία. Το υπόψη σύστηµα αποτέλεσε φόβητρο για την
Τουρκία, καθώς µε την ανάπτυξή του οι Τούρκοι εγκατέλειψαν τις
αεροπορικές επιχειρήσεις τους στην περιοχή (Wetzel 2015). Οι ικανότητες
εµπλοκής πολλαπλών στόχων, σε συνδυασµό µε τις δυνατότητες γρήγορης
αναδίπλωσης και µετακίνησής του, κάνουν το S-400 έναν από τους πιο
δύσκολους τακτικούς στόχους για τους δυτικούς. Στην παρακάτω Εικόνα 9
φαίνεται ο τρόπος που η εµβέλεια του S-400 καλύπτει τις στρατιωτικές και µη
αεροπορικές βάσεις στην περιοχή.

Εικόνα 9: Η Εµβέλεια του S-400 στη Συρία.42
42

http://understandingwar.org/map/s-400-missile-radius-map

-44Κατόπιν εντολής του Πούτιν και µε σκοπό την αξιόπιστη προστασία
των ρωσικών ναυτικών και αεροπορικών δυνάµεων στην ναυτική βάση της
Ταρτούς και στο αεροδρόµιο Khmeimim, τον Οκτώβριο του 2016, στο ήδη
αναπτυγµένο σύστηµα S-400, προστέθηκε συστοιχία S-300V4, η οποία
καλύπτει πρακτικά όλη την θαλάσσια περιοχή µέχρι την Κύπρο. Επιπλέον,
ρώσοι τεχνικοί αποκατέστησαν τη λειτουργική κατάσταση των συριακών
αντιαεροπορικών µεγάλης εµβέλειας S-200VE, ενώ µε το SA-22 Pantsir-S1
εξασφαλίζεται η προστασία των ρωσικών δυνάµεων που έχουν αναπτυχθεί
στην περιοχή από απειλές χαµηλού ύψους. Επισηµαίνεται ότι, τα παραπάνω
συστήµατα

λειτουργούν

διασυνδεµένα

µε

ολοκληρωµένο

τρόπο,

δηµιουργώντας µια περιοχή προστασίας, µια σφαίρα (bubble) κάλυψης των
φίλιων δυνάµεων (Sochi 2016).
Με τα παραπάνω µέσα, διαµορφώνεται µια αντιπυραυλική ασπίδα,
τουλάχιστον τριών επιπέδων (Khodaryonok 2016):
- Το πρώτο επίπεδο καλύπτουν τα S-400 και τα S-200VE,
συστήµατα µακράς εµβέλειας.
- Το δεύτερο, τα συστήµατα µεσαίας εµβέλειας S-300FM Fort-M και
Buk-M2E.
- Το τρίτο επίπεδο, τα συστήµατα µικρής εµβέλειας SHORAD (Short
Range Air Defense) Osa-AKM and S-125 Pechora-2M.
- Επιπλέον, υπάρχει και το Pantsir-S1, για την προστασία του
αεροδροµίου και των S-400 από απειλές χαµηλού ύψους.
Τα συστήµατα αυτά είναι ολοκληρωµένα (integrated), υπό την έννοια
της διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών στόχων µεταξύ τους,
παρέχοντας µια συνολική κάλυψη από πολλαπλά αλληλοεπικαλυπτόµενα
επίπεδα, θωρακίζοντας την περιοχή από µεγάλο εύρος απειλών και
καλύπτοντας όλα τα ύψη. Στην ασπίδα αυτή προστίθενται και οι δυνατότητες
του Moskva, το οποίο φέρει τη ναυτική έκδοση του S-300 (S-300F).
Το εύλογο ερώτηµα είναι, ποια είναι η απειλή που απαιτεί την
ανάπτυξη ενός τέτοιου ολοκληρωµένου αντιπυραυλικού συστήµατος στη
Συρία, δεδοµένου ότι ο ISIS δε διαθέτει αεροπορικές δυνάµεις. Επιπλέον, τα

-45συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί υπερκαλύπτουν το εύρος στο οποίο είναι
ανεπτυγµένες και επιχειρούν οι ρωσικές δυνάµεις, δηµιουργώντας γενικότερα
διαφορετικούς όρους της ρωσικής παρουσίας στην περιοχή της Μέσης
Ανατολής.
Τα αντιαεροπορικά συστήµατα που έχουν αναπτυχθεί αναφέρονται
συχνά µε την ευρύτερη ορολογία A2/AD, από τα αρχικά των αγγλικών λέξεων
«Anti-Access / Area Denial», περιγράφοντας δυο διαφορετικές διαστάσεις της
επιχειρησιακής αξιοποίησής τους. Ειδικότερα:
- Α2 (Anti-Access) - «Μη-πρόσβαση»: είναι γενικότερος όρος που
αναφέρεται σε στρατηγικό επίπεδο και αφορά τον περιορισµό εισόδου σε µια
περιοχή, µε τη χρησιµοποίηση οποιουδήποτε µέσου απαιτείται, µε σκοπό να
περιπλέξει και να ελέγξει την πρόσβαση αντίπαλων δυνάµεων σε αυτή.
- AD (Area-Denial) - «Περιοχή Άρνησης»: εφαρµόζεται σε τακτικό και
επιχειρησιακό επίπεδο, ελαχιστοποιώντας την ελευθερία των κινήσεων του
αντιπάλου στο θέατρο των επιχειρήσεων.
Όπως µπορεί να γίνει αντιληπτό, οι παραπάνω έννοιες είναι απόλυτα
συνδεδεµένες µεταξύ τους. Στην περίπτωση της Συρίας, η ανάπτυξη της
αντιπυραυλικής οµπρέλας, έχει ως στόχο την προστασία των ρωσικών
δυνάµεων. ∆εδοµένου όµως του γεγονότος ότι δεν υπάρχει ουσιαστική
αεροπορική απειλή, ο στόχος ανάπτυξης των συστηµάτων ανάγεται
περισσότερο σε στρατηγικό επίπεδο.
∆ιαφαίνεται ότι η ανάπτυξη των υπόψη συστηµάτων είναι µέρος µιας
γενικότερης πολιτικής της Ρωσίας, η οποία ανατρέπει την ισορροπία της
ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, της Ανατολικής
Μεσόγειου και της Μέσης Ανατολής, µε τη δηµιουργία µεγάλων ζωνών
A2/AD.43
Η ασπίδα αυτή χρησιµοποιείται για την προβολή της δύναµης της
Ρωσίας σε αυτές τις περιοχές και επεκτείνεται περαιτέρω, µέχρι τη Βαλτική.
43

Η ανάπτυξη του συστήµατος αεράµυνας S-400 στη Συρία ολοκληρώθηκε το Νοέµβριο του
2015 και στην Κριµαία τον Αύγουστο του 2016.

-46Τα προηγµένα συστήµατα αεράµυνας δηµιουργούν τις αποκαλούµενες
«A2/AD bubbles», οι οποίες δρουν ανασταλτικά για οποιοδήποτε αντίπαλο,
στην απόκτηση και διατήρηση αεροπορικής υπεροχής, στοιχείο το οποίο τουλάχιστον στους τελευταίους πολέµους - είναι το πρώτο που εξασφαλίζεται
πριν την έναρξη των κύριων επιχειρήσεων. Επισηµαίνεται ότι, στη κύρια
σύµµαχο της Ρωσίας, τη Λευκορωσία, αλλά και την Αρµενία, τα συστήµατα
λειτουργούν µε συνεκµετάλλευση, στο πλαίσιο ενοποίησης των δικτύων
αεράµυνας των χωρών τους (Weinberger 2016).
Το ερώτηµα εάν τα συστήµατα αυτά έχουν αναπτυχθεί από τη Ρωσία
για επίδειξη δύναµης και εκφοβισµό ή απλά για τη δηµιουργία µιας ουδέτερης
ζώνης, που έχει ως σκοπό την υπεράσπιση του εδάφους της, την προστασία
των συµφερόντων της και τη διαφύλαξη των συνόρων της, µάλλον είναι πολύ
δύσκολο να απαντηθεί.

Εικόνα 10: Οι A2/AD Bubbles της Ρωσίας.44

44

http://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-anti-access-and-area-denial-a2adrange

-47Στην παραπάνω Εικόνα 10, µετουσιώνεται µια «νέα γραµµή
αντιπαράθεσης που έχει δηµιουργηθεί και ξεκινάει από τη Βαλτική Θάλασσα,
περνάει από την Ουκρανία και καταλήγει στη Συρία». (Καραγιάννης,
kathimerini.gr 2016) Η θέση της Τουρκίας στην αντιπαράθεση αυτή, έχει
πραγµατικά µεγάλο ενδιαφέρον, δεδοµένου ότι πιθανότατα η γειτονική χώρα
προσπαθεί να αποκτήσει ξανά τον ρόλο του «επιτήδειου ουδέτερου».
Ωστόσο, οι ισορροπίες σίγουρα θα είναι πιο λεπτές, µε τη ρωσική
αντιπυραυλική ασπίδα να στραγγαλίζει ουσιαστικά τον εναέριο ζωτικό χώρο
της (Marcus 2015). Εδώ, δεν θα πρέπει να ξεχνάµε και τις αντιαεροπορικές
δυνατότητες (αντίστοιχες των S-300) που είναι εγκατεστηµένες σε ρωσικά
πλοία, όπως το Moskva, αλλά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και το ελληνικό S300, µε το οποίο ουσιαστικά σφραγίζεται ο νότιος τοµέας της Τουρκίας,
αποµονώνοντάς τις αεροπορικές δυνάµεις της Τουρκίας από το χώρο της
Μέσης Ανατολής.
Η ανάλυση της γενικότερης απειλής των ρωσικών συστηµάτων
A2/AD, έχει πολλαπλές διαφορετικές διαστάσεις (Marrone 2016, 4-5), από τις
οποίες, σε σχέση µε το θέµα που εξετάζουµε, επισηµαίνεται ότι:
- Σε στρατηγικό επίπεδο, το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των
όπλων είναι ότι ενώ φαίνονται από πρώτη άποψη να είναι αµυντικά, µπορούν
άµεσα να µεταπέσουν σε επιθετικά, σε επιχειρησιακό πεδίο. Το κυριότερο
στοιχείο που πρέπει να τονιστεί, είναι ότι τα συστήµατα αυτά κρίνονται ως
ασταθή για την ισορροπία στην περιοχή που είναι εγκατεστηµένα σε περίοδο
κρίσης, δεδοµένου ότι για τον αντίπαλο η καταστροφή τους αποτελεί πρώτη
προτεραιότητα, πράγµα το οποίο παράλληλα αυξάνει και την πιθανότητα
χρήσης τους.
- Σε πολιτικό επίπεδο, γενικότερα, από την τοποθέτηση των υπόψη
συστηµάτων

υπάρχει

ο

κίνδυνος

επιστροφής

σε

ψυχροπολεµικές

καταστάσεις.45 Ειδικά για τη περίπτωση της Συρίας, όπου λαµβάνουν χώρα
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Στο άρθρο 21κ του στρατιωτικού δόγµατος της Ρωσίας αναγνωρίζεται ως κύρια αποστολή
της Ρωσίας για την αποτροπή και τον περιορισµό των στρατιωτικών συγκρούσεων η
δηµιουργία µηχανισµών αµοιβαίας επωφελούς διµερούς και πολυµερούς συνεργασίας στην
αντιµετώπιση των ενδεχόµενων απειλών πυραύλων, συµπεριλαµβανοµένων, εάν απαιτείται,
τη δηµιουργία κοινών συστηµάτων αντιπυραυλικής άµυνας µε τη συµµετοχή της Ρωσίας σε
ισότιµη βάση (υπονοεί αναλογικά µε το πυρηνικό οπλοστάσιο).

-48ουσιαστικά αεροπορικές επιχειρήσεις από πολλές χώρες, το να πετάς σε έναν
χώρο που ελέγχει ο ρώσος ή πολύ περισσότερο να ζητάς έγκριση για αυτό,
παίζει σηµαντικό ρόλο σε ψυχολογικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά, η
παρουσία των συστηµάτων αυτών µπορεί να αποτελέσει και γέφυρα
συνεργασίας. Ήδη έχουν συναφθεί συµφωνίες µε τους αµερικανούς και τους
ισραηλινούς, που καθορίζουν διαδικασίες για να πετάνε µε ασφάλεια στην
περιοχή.46
Στις 7 Οκτωβρίου 2016 εγκρίθηκε οµόφωνα από τη ρωσική
κυβέρνηση, συµφωνία µε τη Συρία, η οποία επιτρέπει τις ρωσικές δυνάµεις να
εγκατασταθούν στην αεροπορική βάση Hmeimim, στην επαρχία της Λατάκιας,
επ΄ αόριστον (presstv 2016). Με τον τρόπο αυτό, η Ρωσία αποκτά µια
προκεχωρηµένη αεροπορική και ναυτική βάση στον ευρύτερο χώρο της
Μέσης Ανατολής, πιθανότατα ως αντάλλαγµα για τις υπηρεσίες της στο
καθεστώς του Άσαντ.
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Η συνεργασία του ΝΑΤΟ µε τη Ρωσία, ειδικά στην περιοχή της Συρίας, µάλλον θα πρέπει
να θεωρείται δεδοµένη (Frühling 2015, 9).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΡΩΣΙΑ

Ο ΗΓΕΤΗΣ ΠΟΥΤΙΝ

Εικόνα 11: Τα 15 Χρόνια της ∆ιακυβέρνησης του Πούτιν σε Αριθµούς.47
47

https://en.dailypakistan.com.pk/opinion/blog/15-years-of-putin-v-s-7-years-of-obama/

-50Ο Πούτιν, όπως πολύ απλά πιστοποιείται από τα νούµερα της
παραπάνω Εικόνας 11, έχει µεταµορφώσει τη Ρωσία. Παρόλο που οι
ηµεροµηνίες

που

έχουν

επιλεγεί

αντικατοπτρίζουν

τη

µεγαλύτερη

διαφοροποίηση στις τιµές των αναφερόµενων δεικτών (π.χ. από το 2013 στο
2015 έχουµε κατακόρυφη πτώση του GDP σε 1.326 bil. USD), ωστόσο είναι
ενδεικτικές των αλλαγών που έχουν επέλθει στη ρωσική οικονοµία. Σηµαντικό
στοιχείο επίσης είναι ότι τα συναλλαγµατικά αποθέµατα διατηρούνται, ακόµα
και σήµερα, στο τέλος του 2016, σε υψηλά επίπεδα, στα 400 bil. USD
περίπου, παρά την παγκόσµια οικονοµική κρίση σε συνδυασµό και τις
κυρώσεις που έχει δεχτεί η χώρα, και παρόλο που οι µισθοί συνεχίζουν να
αυξάνονται. Η οικονοµική άνθηση της ρωσικής οικονοµίας, κατά τη
διακυβέρνηση του Πούτιν, επιτεύχθηκε µέσω του κρατικού ελέγχου 48 της
ενεργειακής βιοµηχανίας και της πολιτικής σταθερότητας.
Αλλά δεν είναι µόνο τα οικονοµικά στοιχεία που είναι στο επίκεντρο
της πολιτικής του Πούτιν. Τα εθνικά θέµατα φαίνεται να είναι µε διαφορά το
νούµερο ένα στις προτεραιότητές του. Μετά την επέκταση του ΝΑΤΟ στις
χώρες της Βαλτικής το 2004 και την Πορτοκαλί Επανάσταση της Ουκρανίας
στα τέλη του 2004 µε αρχές του 2005, ο Ρώσος Πρόεδρος αισθάνθηκε να
απειλείται από την αυξανόµενη επιρροή της ∆ύσης στις χώρες της πρώην
Σοβιετικής Ένωσης. Σε οµιλία του στο κοινοβούλιο, τον Απρίλιο του 2005,
φέρεται να έχει αποκαλέσει το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης ως «την
µεγαλύτερη γεωπολιτική καταστροφή του 20ου αιώνα». Η πραγµατική δήλωση
που έγινε, ήταν ακόµα πιο ασαφής και θα µπορούσε να µεταφραστεί ως «η
τεράστια γεωπολιτική καταστροφή της εποχής» (Waal 2014).
Κάτω από τη διακυβέρνησή του, η Ρωσία άρχισε να πιέζει κατά της
δυτικής επέκτασης, µέσω εργαλείων τόσο σκληρής όσο και ήπιας ισχύος. Η
υποστήριξη των Ρώσων στις αποσχισθείσες περιοχές της Γεωργίας, της
Νότιας Οσετίας και της Αµπχαζίας, καθώς της Κριµαίας και της Ανατολικής
Ουκρανίας, αποτελούν χαρακτηριστικά παραδείγµατα. Οι δράσεις της Ρωσίας,
για τη διεύρυνση της σφαίρας επιρροής της στην ευρύτερη γειτονιά της, έχουν
48

Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Κονδύλη «η ιδιωτική οικονοµία δεν µπορεί να εγγυηθεί τίποτε
ούτε να αναλάβει ευθύνες για τίποτε, εφ’ όσον πρόκειται για υποθέσεις γενικού συµφέροντος*
η ανοµία µπορεί να καταπολεµηθεί µονάχα µε τα παραδοσιακά µέσα του κυρίαρχου
κράτους*» (Κονδύλης, Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο 1992, 55).

-51ως σκοπό να αποδυναµώσουν το ΝΑΤΟ, µειώνοντας την απειλή κατά µήκος
των δυτικών συνόρων.
Οι «νίκες» της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας, εξαργυρώνονται στο
εσωτερικό

της

χώρας

µε

τη

στήριξή

του

από

το

ρωσικό

λαό.

Πιθανότατα να µην υπάρχει ιστορικό προηγούµενο πολιτικού µε τέτοια ευρεία
αποδοχή στην πορεία 15ετούς και πλέον παρουσίας του στο προσκήνιο.49
Αναµφισβήτητα, ο Πούτιν απολαµβάνει απόλυτη αποδοχή στο εσωτερικό της
χώρας του, όπως αποτυπώνεται στην παρακάτω Εικόνα 12.

Εικόνα 12: Η ∆ηµοτικότητα του Πούτιν.50
Το Φεβρουάριο του 2014 η δηµοτικότητά του ήταν στο 65%. Σε
µερικές µόνο µέρες από το δηµοψήφισµα της Κριµαίας, για την ένωση µε τη
Ρωσία, η δηµοτικότητα ανήλθε στο 80%. Τον Οκτώβριο του 2015 µε την
ανάπτυξη δυνάµεων στη Συρία, η δηµοτικότητα ανήλθε σε 89.9%. (Levada
Analytical Center n.d.) (Alberto Nardelli 2015)
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Είναι γνωστό το απόφθεγµα του Πούτιν ότι «είµαστε από αυτούς τους ανθρώπους που ποτέ
δεν αποσύρονται από το προσκήνιο» (Giles, Who Gives the Orders in the New Russian
Military? 2012, 5)
50
http://www.economist.com/news/europe/21689626-russias-president-impervious-woesafflict-normal-leaders-vladimir-unbound, µε βάση στοιχεία από το
http://www.levada.ru/eng/indexes-0

-52Υπάρχουν πολλές αντικρουόµενες απόψεις για την προσωπικότητα
και την ψυχοσύνθεση του Πούτιν. Ωστόσο, το πιο δύσκολο να απαντήσει
κάποιος είναι το ερώτηµα κατά πόσο έχει κάποιο συγκεκριµένο στρατηγικό
όραµα και ενεργεί στο πλαίσιο µια γενικότερης µακροπρόθεσµης πολιτικής, σε
στρατηγικό επίπεδο, ή απλώς ενεργεί - οµολογουµένως επιτυχηµένα στην
πλειονότητα των περιπτώσεων - σε τακτικό επίπεδο, εκµεταλλευόµενος
βραχυπρόθεσµες ευκαιρίες.
Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο Πούτιν βλέπει τις ΗΠΑ ως αντίπαλο και
όχι ως «εταίρο», όπως συνηθίζει να τις αποκαλεί µάλλον ειρωνικά. Επιδιώκει
να προωθήσει τα συµφέροντα της Ρωσίας εξασφαλίζοντας µια σφαίρα
επιρροής γύρω από τη χώρα του. Προς την κατεύθυνση αυτή, εκµεταλλεύεται
το

πρόσχηµα

προστασίας

αυτονοµιστικές

φιλοδοξίες·

του

ρωσικού

επίσης,

πληθυσµού,

εκµεταλλεύεται

ενθαρρύνοντας
τις

παγωµένες

συγκρούσεις που υφίστανται, στον κατάλληλο για τη Ρωσία χρόνο (Andrew F.
Krepinevich 2016, 44).
Ο Πούτιν, εφαρµόζει µια ρεαλιστική προσέγγιση και φαίνεται να µην
ενδιαφέρεται για την κατάκτηση των γειτόνων του, γιατί γνωρίζει ότι αυτό είναι
δύσκολο να επιτευχθεί και πολύ περισσότερο δύσκολο να νοµιµοποιηθεί και
να διατηρηθεί, καθώς απαιτεί µεγάλους οικονοµικούς και στρατιωτικούς
πόρους. Θέλει απλά, µε κάθε κόστος, να διατηρήσει τους γείτονες στη σφαίρα
επιρροής της Ρωσίας και για να το επιτύχει αυτό είναι αποφασισµένος να
λαµβάνει

οποιοδήποτε

µέτρο

απαιτείται,

συµπεριλαµβανοµένων

και

στρατιωτικών. Στην περίπτωση της Ουκρανίας, για να αποτρέψει τη
φιλοδυτική παρέκκλισή της εκµεταλλεύτηκε τον εκεί ρωσικό πληθυσµό για να
νοµιµοποιήσει τη δράση του.
Η Ρωσία έχει περισσότερα, συγκριτικά µε τους δυτικούς, ζωτικά
συµφέροντα στις γειτονικές της χώρες και για το λόγο αυτό νοµιµοποιείται και
είναι λογικό να δείχνει µεγαλύτερη αποφασιστικότητα ενεργούς δράσης, στις
περιπτώσεις που θίγονται αυτά. Από την άλλη πλευρά, η ενεργός δράση της
Ρωσίας λειτουργεί αποτρεπτικά σε ενδεχόµενες φιλοδυτικές τάσεις άλλων
γειτονικών χωρών, λόγω του φόβου από τα αναµενόµενα αντίποινα από τη
Ρωσία.
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στην ευρύτερη γειτονιά της Ρωσίας, µόνο στην περίπτωση που η Ρωσία
αποφασίσει να εµπλέξει το ρωσικό πληθυσµό που υπάρχει στην Εσθονία και
τη Λετονία. Οι χώρες αυτές είναι µέλη του ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια υπάρχει η
δέσµευση προστασίας της εδαφικής ακεραιότητάς τους, σύµφωνα µε το
Άρθρο 5 της Συµµαχίας (Posner 2014).
Στα λόγια πρώην αµερικανού Πρέσβη στη Ρωσία (από το 1997 έως το
2001) συνοψίζεται η δυναµική του Πούτιν, η οποία έχει εφαρµοστεί και στις
δύο επεµβάσεις που εξετάζουµε: «Έχει δεσµευτεί να εκµεταλλεύεται τις
ευκαιρίες, όπου µπορεί, για να ενισχύσει τον παγκόσµιο ρόλο της Ρωσίας και
ενάντια σε οτιδήποτε θα µπορούσε να µοιάζει µε απώλεια» (BENNETT 2016).
Η πολύχρονη παραµονή του Πούτιν στα πολιτικά πράγµατα της
Ρωσίας έχει ως αποτέλεσµα (όχι αδίκως) να ταυτίζεται µε το πρόσωπό του, η
διαµόρφωση της τρέχουσας υψηλής στρατηγικής και των επιµέρους
στρατηγικών στόχων της Ρωσίας. Ο Πούτιν επιδιώκει να αποτρέψει την
εµφάνιση µιας ισχυρής αντιπολίτευσης που θα µπορούσε να απειλήσει την
απόλυτη κυριαρχία του στα ρωσικά δρώµενα. Ο θεµελιώδης στόχος του στο
εσωτερικό για τη διατήρηση του καθεστώτος, παντρεύεται αποτελεσµατικά µε
τη γεωπολιτική επιδίωξη αύξησης της ενεργούς συµµετοχής της Ρωσίας στα
παγκόσµια δρώµενα, η οποία, υπό µία έννοια, εµφανίζεται ως επιδίωξη
ανατροπής του αποτελέσµατος του ψυχρού πολέµου. Στο πλαίσιο αυτό, οι
ΗΠΑ για τον Πούτιν δεν µπορούν να µη θεωρούνται ως απειλή στη διατήρηση
ή και στην αύξηση του καθεστώτος του. Όπως αποτυπώνεται και στην
παρακάτω Εικόνα 13 οι διαφορές µε τις επιδιώξεις των ΗΠΑ είναι πολλές και
τα σηµεία σύγκλισης ελάχιστα (Frederick W. Kagan 2016, 27).
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Εικόνα 13: Οι Επιδιώξεις της Ρωσίας σε Επίπεδο Υψηλής Στρατηγικής και
Στρατηγικών Στόχων (Frederick W. Kagan 2016, 27).
Η πλειοψηφία των στόχων υψηλής στρατηγικής και οι µέθοδοι που
χρησιµοποιεί, περιστρέφονται γύρω από την ανάδειξη της θέσης της Ρωσίας
ως µεγάλης δύναµης - ανταγωνιστή των ΗΠΑ. Η έντονη αντιπαράθεση του
Πούτιν µε τις ΗΠΑ εξυπηρετεί τη διατήρηση του καθεστώτος, κινητοποιώντας
την εγχώρια στήριξη ενάντια σε έναν εξωτερικό εχθρό, αποµονώνοντας µε τον
τρόπο αυτό τη ρωσική κοινωνία από την επιρροή των ΗΠΑ. Ο Πούτιν
επιδιώκει να µειώσει την εξουσία των ΗΠΑ άµεσα, µεταξύ άλλων και µε την
αποβολή πηγών δυτικής επιρροής στη Ρωσία, αλλά παράλληλα και µε την
οικοδόµηση συνεργασιών, για την αντιµετώπιση των ΗΠΑ στο εξωτερικό.
Επιδιώκει όµως και έµµεσα την αποµείωση της εξουσίας των ΗΠΑ, µε την
αναθεώρηση των κανόνων στρατιωτικής εµπλοκής και τη δηµιουργία
απρόβλεπτων καταστάσεων µεταξύ των συµµάχων των ΗΠΑ. Η Εθνική
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του 2014, στο οποίο θα αναφερθούµε στη συνέχεια, αποδεικνύουν την
εξίσωση της ρωσικής ασφάλειας µε την επιβίωση του καθεστώτος και την
ανάδειξη των ΗΠΑ ως την κύρια απειλή που αντιµετωπίζει η Ρωσία.
Για το λόγο αυτό, εναντιώνεται σε κάθε µορφή επέκτασης του ΝΑΤΟ,
καθώς αυτή έρχεται σε σύγκρουση µε την πρόσβαση σε περιοχές που
ανήκουν στην παραδοσιακή σφαίρα επιρροής της Ρωσίας και επιπλέον
λειτουργούν υπό µία έννοια ως υπενθύµιση της ήττας της Ρωσίας στο ψυχρό
πόλεµο.
Ο Πούτιν έχει σταµατήσει την περαιτέρω διεύρυνση της ΕΕ σε
περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στη Γεωργία και την Ουκρανία, µε
εξαναγκασµό των συµµάχων του και χρησιµοποιώντας αποσταθεροποιητικές
τακτικές

στους

αντιπάλους,

σε

αρκετές

περιπτώσεις

αξιοποιώντας

αµφισβητούµενες περιοχές ως πηγές συγκρούσεων.
∆οκιµάζει τα όρια του ΝΑΤΟ παραβιάζοντας τον εναέριο χώρο µελών
του και εταίρων του, συµπεριλαµβανοµένων της Σουηδίας, της Φινλανδίας,
της Νορβηγίας, χωρών της Βαλτικής, καθώς και της Τουρκίας. Επίσης,
υποστηρίζει ακροδεξιά και ακροαριστερά ευρωπαϊκά κόµµατα, προκειµένου
να σταθεί εµπόδιο στην περαιτέρω ενοποίηση της ΕΕ.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΥΤΙΝ
Η

στάση

της

Ρωσίας

είναι

άµεσα

συνυφασµένη

µε

την

προσωπικότητα του Πούτιν, ο οποίος επιχειρεί µε την πολιτική του να
αναδείξει τη Ρωσία ως µεγάλη δύναµη και να ακυρώσει ουσιαστικά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, µε το τέλος του ψυχρού πολέµου. Η ήττα
αυτή, ήρθε µε πρωτόγνωρο τρόπο για τα ιστορικά δεδοµένα, χωρίς να έπεται
µιας ήττας στο στρατιωτικό επίπεδο, αλλά εκ των έσω. Το στοίχηµα του
Πούτιν είναι η εσωτερική ενδυνάµωση σε όλα τα επίπεδα ήτοι οικονοµικό,
στρατιωτικό και διπλωµατικό, προκειµένου να επανακτήσει η χώρα την
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δύναµη, ίσως και ως η «Τρίτη Ρώµη».
Ο Πούτιν ως ηγήτορας, έδειξε, και στις δυο περιπτώσεις των
επεµβάσεων που εξετάζουµε, να εφαρµόζει µε ευλάβεια το σύνολο των
παραδοσιακών αρχών πολέµου. Σε κάθε περίπτωση επιδεικνύει µοναδική
εµµονή στον αντικειµενικό σκοπό, ο οποίος ήταν σαφώς προσδιορισµένος
από την αρχή. Κινείται επιθετικά και αποφασιστικά, χρησιµοποιώντας
συγκέντρωση δυνάµεων στα αποφασιστικά σηµεία.
Ωστόσο, παράλληλα παρουσιάζεται εγκρατής ώστε να περιµένει την
κατάλληλη ευκαιρία για να προξενήσει - σε ανύποπτο χρόνο - τετελεσµένες
καταστάσεις που έχει προσχεδιάσει. Προχωρεί σε περιορισµένο και
ελεγχόµενο

πόλεµο,

προκειµένου

να

αποφύγει

άσκοπες

απώλειες,

εφαρµόζοντας την αρχή της οικονοµίας δυνάµεων. Η αρχή της ασφάλειας
φαίνεται να είναι πρωταρχικό µέληµά του και δε θέτει το στρατό του σε
περιττά ρίσκα. Ιδιαίτερη σηµασία δίνει στις πληροφορίες και για το σκοπό
αυτό υπάρχει αναπτυγµένο ένα ευρύ δίκτυο κατασκοπείας. Βέβαια, τη
σηµασία των πληροφοριών τη γνωρίζει καλύτερα απ΄ όλους ο ίδιος, όντας
πρώην κατάσκοπος των µυστικών υπηρεσιών της Ρωσίας. Η αποφυγή
κατατριβής των φίλιων στρατευµάτων ήταν ανέκαθεν πάγια επιδίωξη της
Ρωσίας, καθώς λόγω της αχανούς έκτασής της και του µεγάλου µήκους των
συνόρων της, εκ των πραγµάτων αντιµετωπίζει πληθώρα απειλών σε
διάφορα θέατρα, και τα διατιθέµενα µέσα δεν µπορούν ποτέ να είναι επαρκή.
∆ε διστάζει να εφαρµόζει µε καινοτόµες τακτικές τις αρχές του
ελιγµού, της παραπλάνησης και του αιφνιδιασµού, όπου απαιτούν (και
επιτρέπουν) οι συνθήκες, αναλύοντας κατάλληλα το περιβάλλον και
εκµεταλλευόµενος τις ευνοϊκές συγκυρίες, φέρνοντας τον αντίπαλο σε
δυσχερή θέση και δηµιουργώντας τετελεσµένα. Η αρχή της ενότητας της
διοίκησης εφαρµόζεται στο µέγιστο βαθµό, επιβλέποντας ο ίδιος τις
επιχειρήσεις.
Η αρχή της απλότητας εφαρµόζεται µε την επιλογή απλών και σε
πολλές περιπτώσεις καινοτόµων λύσεων, οι οποίες προκύπτουν αναλύοντας
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στρατεύµατος διατηρείται πάντα σε υψηλό επίπεδο εµπνέοντας εµπιστοσύνη,
ενώ ο ίδιος προκαλεί φόβο και δέος στον αντίπαλο, κυρίως λόγω του
απρόσµενου χαρακτήρα της δράσης του.
Πέραν των ανωτέρω, η εµπλοκή της Ρωσίας και στα δύο µέτωπα
προφανώς απαιτεί σηµαντικούς πόρους για την υποστήριξή της. Το σηµείο
αυτό

αποκτά

ιδιαίτερη

σηµασία,

τη

στιγµή

που

οι

δράσεις

αυτές

πραγµατοποιούνται εν µέσω οικονοµικής κρίσης και µάλιστα σε µια περίοδο
µε ιδιαίτερα χαµηλή την τιµή του πετρελαίου, από το οποίο εξαρτάται σε πολύ
σηµαντικό βαθµό η ρωσική οικονοµία. Στο πλαίσιο αυτό βλέπουµε να
εφαρµόζεται

µια

πολύ

ισορροπηµένη

χρήση

στρατιωτικών

µέσων,

διπλωµατίας, στρατιωτικής και γενικότερης στρατηγικής, µε παράλληλη
εξασφάλιση της ισορροπίας στο εσωτερικό της Ρωσίας.
Ο Πούτιν φαίνεται ιδιαίτερα οργανωτικός, ενώ επιδεικνύει µια ιδιαίτερη
ευχέρεια να προσαρµόζει τη στρατηγική και τακτική του, ανάλογα µε τον
αντίπαλο που έχει να αντιµετωπίσει, όντας προνοητικός και παρορµητικός
µόνο όπου απαιτείται, προκαλώντας δέος µε την αποφασιστικότητα των
κινήσεών του.
Ο εκµοντερνισµός των ρωσικών ενόπλων δυνάµεων αποτελεί ύψιστη
προτεραιότητα, προκειµένου να αποκτήσει ευέλικτες δυνάµεις, µε δυνατότητα
άµεσης ανταπόκρισης στις εκάστοτε απαιτήσεις. Ο στρατός επιδεικνύει όλες
τις απαιτούµενες αρετές όπως πειθαρχία και αποφασιστικότητα. Επίσης, έχει
αναβαθµιστεί η εξάσκηση και ο εξοπλισµός του, ενώ και η διοίκησή του
φαίνεται ιδιαίτερα αποτελεσµατική. Η εκπαίδευση και η σκληραγωγία, ειδικά
των ειδικών δυνάµεων, αποτελεί σηµείο αναφοράς, τουλάχιστον σε επίπεδο
εντυπώσεων. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η οργάνωση και η πειθαρχία, σε
συνδυασµό µε την οργανωµένη επιµελητεία, αποτελεί προαπαιτούµενο για να
λειτουργεί ο στρατός ως ένα ενιαίο και απόλυτα συντονισµένο σώµα και να
επιτυγχάνει τη µέγιστη αποτελεσµατικότητα.
Η πολιτική των εξισορροπήσεων εφαρµόζεται µε επιτυχία τόσο στην
περίπτωση της Ουκρανίας, όπου ουσιαστικά εκµεταλλεύεται την παθητική
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στη Συρία, εµφανιζόµενος να δρα αυτόνοµα, αλλά ταυτόχρονα και στο
πλαίσιο µιας κοινής δράσης µε τις δυτικές δυνάµεις εναντίον του κοινού
εχθρού ISIS.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο ακολουθεί την άµεση προσέγγιση, ακόµα
και εάν αυτό αποκαλύπτει τις κινήσεις, οι οποίες στο σύγχρονο περιβάλλον µε
τα πολύπλοκα διατιθέµενα µέσα παρακολούθησης και κατασκοπείας, έτσι και
αλλιώς µάλλον δεν µπορούν να διατηρηθούν κρυφές επί µακρόν. Ωστόσο, σε
τακτικό επίπεδο διατηρεί στοιχεία έµµεσης προσέγγισης, επιτυγχάνοντας το
σκοπό µε τουλάχιστον µη αναµενόµενες πρακτικές, που αφήνουν σε
ορισµένες περιπτώσεις αποσβολωµένο το δυτικό κόσµο.
Αν θέλαµε να βρούµε κάποιο ιστορικό προηγούµενο που να
αποτυπώνει τη φυσιογνωµία και την αποφασιστικότητα του Πούτιν, τη
προσήλωση στους σκοπούς που θέτει, τη προσωπική επιλογή των
συνεργατών του και το συγκεντρωτισµό στη διοίκηση, ακόµα και τη
µακροχρόνια διακυβέρνηση της χώρας, αυτό θα ήταν ο Αυτοκράτορας του
Βυζαντίου Βασίλειος Β΄ ο Βουλγαροκτόνος.51
Ανέλαβε και αυτός τη χώρα σε περίοδο µεγάλης κρίσης, όπου
ουσιαστικά κυβερνούσαν οι ολιγάρχες. Η προτεραιότητά του ήταν να
αποµακρύνει από τη διοίκηση διεφθαρµένους πολιτικούς, να διαµορφώσει µια
αυστηρή κάθετη δοµή διοίκησης σε όλα τα επίπεδα και να αντιµετωπίσει
αποσχιστικές τάσεις στην περιφέρεια της αυτοκρατορίας. Στο τέλος της
διακυβέρνησής του, άφησε την αυτοκρατορία µεγαλύτερη από ποτέ και
οικονοµικά δυνατή. Το µόνο που του προσήψαν ήταν ότι δεν άφησε πίσω του
απογόνους - διαδόχους, για τη συνέχιση του έργου του. Ωστόσο, ακόµα και
αυτό ο Πούτιν φαίνεται να το έχει κατά νου - ήδη το έχει φροντίσει µε την
διαδοχή στην Προεδρία της χώρας, του στενού συνεργάτη του Ντµίτρι
Μεντβέντεφ το 2008.
51

Αποτέλεσε έκπληξη να ανακαλύψω σε δεύτερο χρόνο από την σχετική θεώρηση που έκανα
ότι είχε προβληθεί σε φιλικά προσκείµενο της κυβέρνησης Πούτιν τηλεοπτικό σταθµό ταινία, η
οποία δηµιουργεί στο τηλεθεατή αντίστοιχες αναγωγές http://www.iwm.at/publications/5junior-visiting-fellows-conferences/vol-xxiv/saving-the-third-rome/ Papkova, Irina. 2009.
Saving the Third Rome: “Fall of the Empire,” Byzantium and Putin’s Russia. In: Reconciling
the Irreconcilable, ed. I. Papkova, Vienna: IWM Junior Visiting Fellows’ Conferences, Vol. 24.
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ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Οι «υβριδικές» επιχειρήσεις που ακολούθησαν τις διαδηλώσεις στην
πλατεία Ανεξαρτησίας (Μαϊντάν), συχνά αναφέρεται στη ∆ύση λανθασµένα ότι
ακολούθησαν το «δόγµα Γερασίµοφ» (Gerasimov’s Doctrine). Το υπόψη
«δόγµα» παρουσιάζεται ως µια καινοτόµα ρωσική προσέγγιση σύγχρονης
διεξαγωγής πολέµου, η οποία συνδυάζει συµβατικές και µη µορφές πολέµου,
µε άλλες πτυχές της εθνικής ισχύος (Giles 2016, 9-10).
Στην πραγµατικότητα, ο Στρατηγός Βάλερι Γερασίµοφ,52 στo πλαίσιo
των αρµοδιοτήτων του, ανέλυσε το επιχειρησιακό περιβάλλον και τη φύση του
νέου πολέµου και δηµοσίευσε την προσέγγισή του σε ευρείας κυκλοφορίας
περιοδικό µε στρατιωτικά θέµατα. Στόχος της δηµοσίευσης, η οποία
πραγµατοποιήθηκε το 2013, ήταν να περάσει το µήνυµα ότι το Υπουργείο
Άµυνας είναι σε θέση να αντιµετωπίσει τις τρέχουσες και µελλοντικές απειλές,
παρά το περιβάλλον περιορισµένων διαθέσιµων οικονοµικών και µη πόρων
(Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 31).
Σύµφωνα µε την προσέγγισή του, η παραβίαση της διεθνούς
µεταψυχροπολεµικής τάξης ξεκίνησε µε το διαµελισµό της Γιουγκουσλαβίας,
τη στιγµή που η Ρωσία ήταν στην πλέον αδύναµη κατάσταση. Η επέµβαση
στη Γιουγκουσλαβία ήταν παράνοµη, δεδοµένου ότι δεν είχε την έγκριση του
Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ η γενοκτονία ήταν απλά ένα πρόσχηµα
επέµβασης.
Η επέµβαση για ανατροπή µη αρεστών καθεστώτων µέχρι πρόσφατα,
ακολουθούσε µια «Παραδοσιακή» προσέγγιση, στην οποία αρκούσε η
επίκληση
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µιας

προσχηµατικής

αιτίας

(γενοκτονία,

όπλα

µαζικής

Ο στρατηγός Valery Gerasimov είναι Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των ρωσικών
Ενόπλων ∆υνάµεων και αποτελεί προσωπική επιλογή του Προέδρου Πούτιν. Είναι
υπεύθυνος για τη χάραξη εθνικής στρατιωτικής στρατηγικής, καθορισµού της δοµής
δυνάµεων, καθώς και των προτεραιοτήτων εκσυγχρονισµού του ρωσικού στρατού (Bartles,
Getting Gerasimov Right 2016, 37). Ο Πούτιν, µέσω του Συµβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας,
ελέγχει πλήρως το ρωσικό στρατό. Επιπλέον, έχει πραγµατοποιηθεί ριζικός µετασχηµατισµός
των ρωσικών ενόπλων δυνάµεων, ο οποίος είχε ως αποτέλεσµα η συνολική αλυσίδα
διοίκησης και ελέγχου να πραγµατοποιείται πλέον σε τρία (3) επίπεδα αντί για έντεκα (11)
(Giles 2012).

-60καταστροφής), για την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων, µε σκοπό την
ανατροπή του µη επιθυµητού καθεστώτος, όπως φαίνεται στην Εικόνα 14.

Εικόνα 14: Η «Παραδοσιακή» Προσέγγιση Επίτευξης Πολιτικών Σκοπών
(Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 32).
Η προσέγγιση αυτή πλέον έχει αντικατασταθεί µε µια «Νέα» µέθοδο.
Αντί των στρατιωτικών επιχειρήσεων, η επίθεση πραγµατοποιείται µε µη
στρατιωτικά µέσα, µε την εδραίωση µιας ισχυρής αντιπολίτευσης, µε την
αξιοποίηση µέσων προπαγάνδας, του Internet, των µέσων κοινωνικής
δικτύωσης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ). Όταν το κίνηµα
εναντίον του καθεστώτος γίνει αρκετά δυνατό, τότε µπορεί να ενισχυθεί και µε
επιχειρήσεις ειδικών δυνάµεων, που έχουν ως σκοπό την εκπαίδευση σε
τακτικές και µέσα που παρέχονται, ακόµα και µε προσωπικό ιδιωτικών
επιχειρήσεων παροχής στρατιωτικών υπηρεσιών. Ακόµα και στην περίπτωση
που αποτύχει το κίνηµα, η προστασία του «επαναστατηµένου» λαού
δηµιουργεί ένα καλό πρόσχηµα επέµβασης, δεδοµένου ότι η νόµιµη
κυβέρνηση θα αναγκαστεί εκ των πραγµάτων να χρησιµοποιήσει µέτρα βίαιης
καταστολής. Στην περίπτωση που δε δοθεί τέτοιο έρεισµα, η επίκληση
κατοχής όπλων µαζικής καταστροφής είναι ένα έτοιµο πρόσχηµα για την
επιβολή οικονοµικών και άλλων κυρώσεων. Τελικά, το καθεστώς θα οδηγηθεί
αργά ή γρήγορα σε κατάρευση, προκειµένου να αντικατασταθεί από µια
φιλοδυτική κυβέρνηση. Τα παραπάνω, παρουσιάζονται στην Εικόνα 15.
Η θεωρία αυτή µπορεί να ακούγεται πολύ εξεζητηµένη στα αυτιά των
αµερικανών (Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 33), ωστόσο αποτελεί

-61µια κοινή θεώρηση στους ρώσους (αλλά και στους Έλληνες που έχουν τη
δυνατότητα να λαµβάνουν µια αντικειµενικότερη επισκόπηση των γεγονότων).

Εικόνα 15: Η «Νέα» Προσέγγιση Επίτευξης Πολιτικών Σκοπών
(Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 33-34).
Με βάση τη θεώρηση αυτή, µέχρι πρόσφατα, ο κίνδυνος για τη νόµιµη
κυβέρνηση προερχόταν από την παρουσία ενός στρατού στα σύνορα. Σήµερα
ωστόσο, η απειλή προέρχεται από έµµεσες και ασύµµετρες προσεγγίσεις, µε
τη χρησιµοποίηση µέσων εξίσου πολυδιάστατων και ασύµµετρων, µε τις ΜΚΟ
να παίζουν και αυτές το ρόλο τους. Η αντιµετώπιση των νέων αυτών απειλών
είναι πολύ δυσκολότερη, για τους λόγους που περιγράφονται στον πίνακα
που ακολουθεί (Εικόνα 16):

Κλασσική Επίθεση

Επίθεση της µορφής
«χρωµατιστής επανάστασης»

Αντικείµενα
αντιπαράθεσης

Ένοπλες ∆υνάµεις των
εµπολέµων κρατών

Κυβερνητικές ∆υνάµεις εναντίον των
αντικυβερνητικών δυνάµεων, που υποστηρίζονται
από ξένες ένοπλες δυνάµεις

Ταυτότητα Εχθρού

Ο αντίπαλος επιτιθέµενος
είναι προφανής

Ο αντίπαλος επιτιθέµενος δεν είναι προφανής παρατάσσεται στην πλευρά των αντιµαχόµενων

Σκοπός της επιθετικής
ενέργειας
Ενέργειες του
αµυνόµενου κράτους
Πόροι που δαπανά ο
επιτιθέµενος

Είναι δυνατό να
προσδιοριστούν περιοχές
εντός των οποίων λαµβάνουν
χώρα οι εχθροπραξίες
Συστράτευση για την
αντιµετώπιση του εξωτερικού
εχθρού
Υψηλοί

Το σύνολο της επικράτειας της χώρας είναι εν
δυνάµει περιοχή εχθροπραξιών

∆ιχασµός και αµοιβαία καταστροφή

Χαµηλοί

Εικόνα 16: Η Σύγκριση της Κλασσικής Επίθεσης µε τη Νέα Μορφή.53
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Οι πληροφορίες έχουν αντληθεί από το https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fspublic/legacy_files/files/publication/140529_Russia_Color_Revolution_Summary.pdf

-62Επιπλέον, διαβεβαιώνει ότι οι ρώσοι στρατιωτικοί δεν έχουν
υιοθετήσει τέτοια προσέγγιση στη γενικότερη στρατηγική τους· εξάλλου όλες
οι πτυχές που συνδέονται µε τον υβριδικό πόλεµο υφίστανται από τη γέννηση
του φαινοµένου του πολέµου.
Η ανάλυση της δυτικής σκέψης αναθεωρεί και τον τρόπο που
αντιλαµβάνονται πλέον και οι ρώσοι το φαινόµενο του πολέµου: πλέον ο
πόλεµος έχει πολλές περισσότερες διαστάσεις, από την καθαρή στρατιωτική
εµπλοκή. Ο πόλεµος σήµερα, σηµαίνει τη χρησιµοποίηση µη στρατιωτικών
µέσων σε αναλογία 4:1 σε σχέση µε τα κατεξοχήν στρατιωτικά µέσα. Στα µη
στρατιωτικά µέσα περιλαµβάνονται οι οικονοµικές κυρώσεις, η πολιτική και
διπλωµατική πίεση, και η σύναψη συνασπισµών συµµαχιών, όπως φαίνεται
στην Εικόνα 17 που ακολουθεί.

Εικόνα 17: Η Χρήση Μη Στρατιωτικών Μέσων στον Πόλεµο
(Johnson 2015, 7).

-63Επειδή η κάθε σύγκρουση αλλά και η κάθε κρίση είναι τελείως
διαφορετικές µεταξύ τους, η δράση θα πρέπει να µην ακολουθεί αυστηρές
νόρµες, αλλά θα πρέπει να προσαρµόζεται ευέλικτα στα δεδοµένα και στην
ανάλυση του περιβάλλοντος. Έτσι, ενώ σε τακτικό επίπεδο απαιτείται η
χρησιµοποίηση

µοντέλων

και

µεθόδων,

για

τον

προσδιορισµό

του

συσχετισµού των δυνάµεων και κατ΄ επέκταση της δράσης που θα
ακολουθηθεί, σε ανώτερω επίπεδο (επιχειρησιακό και στρατηγικό), πρέπει να
ακολουθηθεί µια ευρύτερη πολιτική, µε τη χρησιµοποίηση όλων των δυνατών
µη στρατιωτικών µέσων (πολιτικών, διπλωµατικών, οικονοµικών κ.α.), σε
συνδυασµό µε την πίεση των στρατιωτικών δυνάµεων. Τα στοιχεία των
παραδοσιακών και των νέων πλαισίων και µεθόδων, παρουσιάζονται στην
παρακάτω Εικόνα 18.

Εικόνα 18: Η Σύγκριση των Παραδοσιακών και Νέων Μεθόδων
(Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 36).
Επισηµαίνεται ότι, ο Γερασίµοφ δεν προτείνει µια νέα µέθοδο δράσης,
αλλά ουσιαστικα αναλύει το δυτικό τρόπο σκέψης και αναδεικνύει τις ΗΠΑ ως
την κύρια απειλή για τη Ρωσία. Ειδικότερα, µέσα από την ανάλυσή του,
αντιλαµβάνεται ως κύρια απειλή της εθνικής κυριαρχίας της Ρωσίας τις
χρηµατοδοτούµενες από τις ΗΠΑ κοινωνικές και πολιτικές κινήσεις, όπως

-64είναι οι χρωµατιστές επαναστάσεις, η Αραβική Άνοιξη και η εξέγερση στην
πλατεία Ανεξαρτησίας (Μαϊντάν).
Η κατανόηση του νέου περιβάλλοντος, όπως αυτό διαµορφώνεται µε
τις ασύµµετρες απειλές, δηµιουργεί την απαίτηση της ταχύτερης δυνατής
µετάπτωσης από κατάσταση ειρήνης σε κατάσταση αντιµετώπισης µιας
κρίσης, η οποία απαιτείται να καταστέλεται εν τη γενέσει της, γιατί διαφορετικά
είναι δυνατό να πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις. 54 Στην περίπτωση της
Κριµαίας, αυτό το κατάφερε µε το βέλτιστο τρόπο η Ρωσία, εφαρµόζοντας
παραδοσιακές στρατιωτικές και µη, τακτικές και πρακτικές, µε καινοτόµο όµως
τρόπο (Giles 2016, 12).
Πέραν των ανωτέρω, ο συνδυασµός της ΝΑΤΟϊκής αντιβαλιστικής
ασπίδας που αναπτύσσεται πολύ κοντα στα σύνορα της Ρωσίας, σε
συνδυασµό µε το πρόγραµµα Prompt Global Strike (PGS),55 το οποίο έχει ως
σκοπό την απόκτηση δυνατότητας να πληγούν µε συµβατικά όπλα
στρατηγικές δυνατότητες της Ρωσίας, διαταράσσουν για πρώτη φορά την
ισορροπία των εξοπλισµών και την πυρηνική αποτροπή, ιδιαίτερα εάν ληφθεί
υπόψη και η προσθήκη στο οπλοστάσιο υπερηχητικών όπλων (Bartles,
Getting Gerasimov Right 2016, 36).
Η προσέγγιση της Ρωσίας στο νέο περιβάλλον που διαµορφώνεται
είναι περιορισµένοι πόλεµοι, αύξηση χρησιµοποίησης δικτυακών συστηµάτων
διοίκησης και ελέγχου, ροµποτικών συστηµάτων και όπλων αυξηµένης
ακρίβειας. Άλλα στοιχεία στα οποία εστιάζεται η προσπάθεια, είναι η αύξηση
της συνεργασίας µεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών, η εκπαίδευση σε
πόλεµο πόλεων και η ανάληψη στρατιωτικής δράσης για την εξυπηρέτηση
καθορισµένων πολιτικών σκοπών από το στρατηγικό µέχρι και το τακτικό
επίπεδο.
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Θα µπορούσαµε να παροµοιάσουµε µια τέτοια κατάσταση µε τη φωτιά. Στην αρχή η φωτιά
µπορεί να σβήσει µε ένα ποτήρι νερό, σε λίγο µε έναν κουβά, όσο περνά η ώρα τόσο
δυσκολεύουν τα πράγµατα, ενώ σε λιγότερο χρόνο από ότι αρχικά θα µπορούσαµε να
εκτιµήσουµε, οδηγούµαστε σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις.
55
Περισσότερες πληροφορίες στο https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf.

-65ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ∆ΟΓΜΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ
Μια ισχυρή χώρα διατυπώνει και γνωστοποιεί τη στρατηγική της µέσω
ενός δόγµατος και προβαίνει σε όλες εκείνες τις απαιτούµενες ενέργειες για να
υποστηρίξει και να επιβάλει τις θέσεις που αναφέρονται σε αυτό.
Το υφιστάµενο Στρατιωτικό ∆όγµα της Ρωσίας ή ορθότερα η
«Στρατιωτική Στρατηγική Αντίληψη της Ρωσικής Οµοσπονδίας» εκδόθηκε το
2014 και είναι η τέταρτη κατά σειρά έκδοση, από την αρχική του 1993 και τις
µετέπειτα του 2000 και 2010.56
Η παραδοσιακή σκέψη αντιµετώπιζε ως κύρια απειλή της εθνικής
κυριαρχίας µια απροκάλυπτη στρατιωτική εισβολή, η οποία θα έφερνε αλλαγή
του καθεστώτος. Η Ρωσία σήµερα αναγνωρίζει ως κύρια απειλή αλλαγής του
καθεστώτος, το νέο τρόπο που διεξάγεται ο πόλεµος, µε έναν συνδυασµό
στρατιωτικών και µη µεθόδων. Η νέα προσέγγιση και αντίληψη της Ρωσίας για
το πώς διεξάγεται ο σύγχρονος πόλεµος, έχει ενσωµατωθεί µε µικρές αλλαγές
στο ενηµερωµένο κείµενο του δόγµατος. Κάτω βέβαια από το πρίσµα αυτό, οι
αλλαγές αποκτούν ξεχωριστή σηµασία (Bartles, The Significance of Changes
in Russia’s Military Doctrine 2015, 80-83).
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, µερικά σηµεία τα οποία εκτιµάται ότι
αξίζουν ιδιαίτερης µνείας, σε σχέση µε το θέµα που πραγµατευόµαστε, είναι
τα ακόλουθα (R. Federation, The Military Doctrine of the Russian Federation
2014):
Στο Άρθρο 5 του κειµένου, διατυπώνεται η δέσµευση για την ανάληψη
στρατιωτικής δράσης, µόνο µετά από την εξάντληση όλων των δυνατοτήτων
των πολιτικών, διπλωµατικών, νοµικών, οικονοµικών, πληροφοριακών και
άλλων µη βίαιων µέσων.
Στο Άρθρο 10, αναφέρεται ότι πολλές περιφερειακές συγκρούσεις
παραµένουν άλυτες και επισηµαίνεται ότι υπάρχει µια διαρκής τάση προς την
κατεύθυνση της επίλυσής τους µε τη χρήση βίας, ακόµη και σε περιοχές που
56

Η αλλαγή του δόγµατος γίνεται κατά κανόνα σε δεκαετή βάση, εκτός στην περίπτωση που
συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν την τροποποίησή του. Η αλλαγή του δόγµατος
µέσα σε µια τετραετία σηµαίνει ότι έχει αλλάξει σηµαντικά το γεωπολιτικό περιβάλλον και οι
απειλές ή/και η Ρωσία θέλει να περάσει σχετικά µηνύµατα προς τη ∆ύση.

-66συνορεύουν µε την Ρωσία. Επιπλέον, τονίζεται ότι η υφιστάµενη διεθνής
αρχιτεκτονική ασφάλειας δεν εξασφαλίζει το ίδιο επίπεδο ασφαλείας για όλα
τα κράτη.
Στο Άρθρο 12, ως πρώτες στη σειρά των κύριων εξωτερικών
στρατιωτικών κινδύνων αναφέρονται, χωρίς περιστολές:
- η συσσώρευση δυναµικού ισχύος του ΝΑΤΟ, σε συνδυασµό µε
δράσεις που εκτελούνται κατά παράβαση των κανόνων του διεθνούς
δικαίου,57 φέρνοντας τη στρατιωτική υποδοµή των χωρών-µελών του
ΝΑΤΟ κοντά στα σύνορα της Ρωσίας, συµπεριλαµβανοµένης της
περαιτέρω επέκτασης της συµµαχίας.
- η αποσταθεροποίηση της κατάστασης στα ανεξάρτητα κράτη και
περιφέρειες και η υπονόµευση της παγκόσµιας και περιφερειακής
σταθερότητας.
- η ανάπτυξη στρατιωτικών σωµάτων ξένων κρατών (ή οµάδων
κρατών) στα εδάφη των κρατών που συνορεύουν µε τη Ρωσία και
τους συµµάχους της, καθώς και σε παρακείµενα ύδατα, για την
άσκηση πολιτικής και στρατιωτικής πίεσης στη Ρωσία.
- εδαφικές διεκδικήσεις κατά της Ρωσίας και των συµµάχων της και
παρέµβαση στις εσωτερικές τους υποθέσεις.
- χρήση στρατιωτικής δύναµης στα εδάφη των κρατών που
συνορεύουν µε τη Ρωσία και τους συµµάχους της, κατά παράβαση
του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών και άλλων κανόνων του διεθνούς
δικαίου.
- εµφάνιση ένοπλων συγκρούσεων και κλιµάκωσή τους στα εδάφη
των κρατών που συνορεύουν µε τη Ρωσία και τους συµµάχους της.
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Ίσως αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγµα καθαρότητας τοποθετήσεων, χωρίς να
γίνεται καµία προσπάθεια να λειανθεί ο λόγος

-67Στο Άρθρο 13, προσδιορίζονται οι κύριοι εσωτερικοί στρατιωτικοί
κίνδυνοι.58 Ειδικότερα, ως τέτοιοι θεωρούνται:
- δραστηριότητες

που

στοχεύουν

στη

βίαιη

αλλαγή

του

συνταγµατικού συστήµατος της Ρωσίας, µε αποσταθεροποίηση της
εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής κατάστασης της χώρας,
διαταράσσοντας τη λειτουργία των φορέων της κρατικής διοίκησης,
σηµαντικών κρατικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και
της πληροφοριακής υποδοµής της Ρωσίας.
- δραστηριότητες τροµοκρατικών οργανώσεων και ανεξαρτήτων
ατόµων, οι οποίες στοχεύουν στην υπονόµευση της κυριαρχίας και
παραβιάζουν την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Ρωσίας.
- ανατρεπτικές δραστηριότητες ενηµέρωσης κατά του πληθυσµού,
ιδίως των νέων πολιτών του κράτους, µε στόχο την υπονόµευση των
ιστορικών,

θρησκευτικών

και

πατριωτικών

παραδόσεων

που

σχετίζονται µε την άµυνα της πατρίδας.
- πρόκληση δια-εθνοτήτων και κοινωνικών εντάσεων, εξτρεµισµού,
και καλλιέργεια εθνοτικού και θρησκευτικού µίσους ή εχθρότητας.
Στο Άρθρο 21r, αναφέρεται ως κύρια αποστολή της Ρωσίας, σε σχέση
µε την αποτροπή και πρόληψη στρατιωτικών συγκρούσεων, η συµµετοχή της
στην καταπολέµηση της διεθνούς τροµοκρατίας.
Στο Άρθρο 22, αναφέρεται ότι η Ρωσία έχει το νόµιµο δικαίωµα να
αναπτύξει τις Ένοπλες ∆υνάµεις, άλλες µονάδες και φορείς, για την
απόκρουση της επιθετικότητας εναντίον της ή / και των συµµάχων της, για να
διατηρήσει την ειρήνη, µετά από απόφαση του Συµβουλίου Ασφαλείας του
ΟΗΕ ή άλλου συλλογικού οργάνου ασφάλειας, καθώς και για να προστατεύσει
τους πολίτες της στο εξωτερικό, σύµφωνα µε τις γενικά αναγνωρισµένες
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Στο υπόψη Άρθρο υπάρχει µια θεµελιώδης διαφορά σε σχέση µε την προηγούµενη έκδοση
του 2010. Πλέον, πέραν από την εξωτερική απειλή πολέµου αναγνωρίζεται και εν δυνάµει
εσωτερική απειλή, η οποία για την αντιµετώπιση της απαιτεί την ανάπτυξη των Ενόπλων
∆υνάµεων.
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Ρωσίας.
Στο Άρθρο 23, αναφέρεται ότι σε καιρό ειρήνης, οι Ένοπλες ∆υνάµεις,
άλλες µονάδες και φορείς, αναπτύσσονται κατόπιν απόφασης του Προέδρου
της Ρωσίας, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται από την
οµοσπονδιακή νοµοθεσία. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, πρέπει να
χρησιµοποιούνται δυναµικά, για συγκεκριµένο σκοπό και µε ολοκληρωµένο
τρόπο, µε βάση την έγκαιρη και συνεχή αξιολόγηση της στρατιωτικής,
πολιτικής και στρατηγικής κατάστασης.
Στο Άρθρο 32n, αναφέρεται µεταξύ των κύριων έργων των Ένοπλων
∆υνάµεων, άλλων µονάδων και φορέων, σε ειρηνική περίοδο, ότι είναι και η
µάχη κατά τροµοκρατών στο εσωτερικό της Ρωσίας, αλλά και η καταστολή
των διεθνών τροµοκρατικών δραστηριοτήτων στο εξωτερικό.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, θα µπορούσε κανείς να πει ότι το
στρατιωτικό δόγµα της Ρωσίας προαναγγέλλει υπό µία έννοια τη δράση της
Ρωσίας στο σύγχρονο κόσµο. Το δόγµα προσδιορίζει µε σαφήνεια τους
κινδύνους που αντιλαµβάνεται η Ρωσία, εσωτερικούς και εξωτερικούς, την
αντίληψη που υιοθετεί αναφορικά µε την προάσπιση των συµφερόντων της
στην περιφέρειά της, αλλά και των συµφερόντων των συµµάχων της. Επίσης,
δείχνει συνέπεια µε το ∆ιεθνές ∆ίκαιο (το οποίο δηλώνει ότι η πλευρά των
ΗΠΑ και ΝΑΤΟ επανειληµµένως καταπατά) και δηλώνει ότι η καταφυγή στα
όπλα γίνεται εφόσον εξαντληθούν όλα τα διπλωµατικά και άλλα µη βίαια µέσα.
Οι απειλές που περιλαµβάνονται στο στρατιωτικό δόγµα της Ρωσίας
διακηρύσσονται, µε κάθε ευκαιρία, µε απροκάλυπτο, καθαρό και χωρίς
περιστολές λόγο, όπως π.χ. έγινε από το Στρατηγό Γερασίµοφ παρουσία
στρατιωτικών διπλωµατών από πάνω από 60 χώρες (M. o. Federation 2015).
Με βάση την παραπάνω ανάλυση, η νέα αντίληψη και προσέγγιση της
Ρωσίας στο φαινόµενο του πολέµου µπορεί δικαίως να αποκαλείται
«υβριδική», ωστόσο η συγκεκριµένη ετικέτα ενδεχοµένως να είναι άχρηστη
και παραπλανητική, καθώς προσδίδει εντύπωση καινοτοµίας, η οποία
προφανώς δεν ισχύει. Το στοιχείο που πρέπει να κρατήσουµε και να
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Ρωσία, από το 2014 «έπαψε να είναι ένα ρίσκο και µετετράπη σε µια ζοφερή
πραγµατικότητα» (Trenin 2014).

Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ
Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Ήφαιστο, οι καθοριζόµενοι σκοποί και τα
διατιθέµενα µέσα για την ενάσκηση της εθνικής στρατηγικής µιας χώρας
«συµπλέκονται και αναπτύσσουν άπειρους συνδυασµούς και όριο είναι ο
ουρανός για διαρκή βέλτιστη και µέγιστη εκπλήρωσή τους» (Ήφαιστος n.d.,
12). Εξετάζοντας κριτήρια και παράγοντες της αξιοπιστίας της εθνικής
στρατηγικής της Ρωσίας, µπορούµε να καταλήξουµε στα ακόλουθα
συµπεράσµατα:
- Η Ρωσία διαθέτει σίγουρα ικανότατη πολιτική διακυβέρνηση. Το
καθεστώς Πούτιν µπορεί να µην είναι επαρκώς δηµοκρατικά νοµιµοποιηµένο,
σύµφωνα τουλάχιστον µε τις δυτικές αντιλήψεις, ωστόσο έχει την αποδοχή
του ρωσικού λαού σε µεγάλο ποσοστό, σύµφωνα µε τα στοιχεία της
δηµοτικότητας του προσώπου του. Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη
σηµασία εάν λάβουµε υπόψη ότι η ∆ύση κάνει ότι είναι δυνατό προκειµένου
να δαιµονοποιηθεί το καθεστώς.
- Υπό τον Πούτιν έχουν αναβαθµιστεί σηµαντικά τα διαθέσιµα
στρατιωτικά συστήµατα. Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από τον
προϋπολογισµό µε ένα πολύ µεγάλο πρόγραµµα εκσυγχρονισµού όλων των
οπλικών συστηµάτων σε γη, αέρα, θάλασσα, αλλά και το διάστηµα. Στα
πλαίσια του προγράµµατος αυτού παρουσιάζονται πρωτοποριακά καινοτόµα
συστήµατα, τα οποία ενσωµατώνουν την πλέον σύγχρονη τεχνολογία και
προηγούνται

σε

πολλές

περιπτώσεις

των

αντίστοιχων

δυτικών.

Το

πρόγραµµα αυτό πραγµατοποιείται παράλληλα µε µεταρρυθµίσεις στη δοµή
των ενόπλων δυνάµεων της χώρας, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ευελιξία
και τη δυνατότητα γρήγορης δράσης, σε οποιοδήποτε πεδίο απαιτηθεί. Η
εκπαίδευση επίσης έχει εκσυγχρονιστεί και υποστηρίζεται από ασκήσεις
µεγάλης κλίµακας.
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στρατιωτική ηγεσία δε µπορεί παρά να είναι σε πλήρη σύµπνοια µε την
πολιτική - άλλωστε ο Πούτιν επιλέγει ο ίδιος τους άµεσους συνεργάτες του,
εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη συναντίληψη. Η συντονισµένη και άµεση δράση
των ενόπλων δυνάµεων στις επιταγές της πολιτικής εξουσίας, υποδεικνύει την
αγαστή συνεργασία, η οποία µεγιστοποιεί τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και
εξασφαλίζει τη συντονισµένη δράση.
-

Η οικονοµία της Ρωσίας φαίνεται να υποστηρίζει την όλη

προσπάθεια. Παρόλο που έχει συνδεθεί σε πολύ µεγάλο ποσοστό µε τις τιµές
του πετρελαίου και του αερίου, και παρόλο που οι τιµές αυτές εσκεµµένα
έχουν µειωθεί µε απώτερο στόχο να πληγεί η οικονοµία της Ρωσίας, η
οικονοµία

φαίνεται

να

αντέχει

(Μαρκεζίνης

2011).

Τα

διαθέσιµα

συναλλαγµατικά αποθέµατα και τα αποθέµατα χρυσού έχουν καταφέρει να
αποσβέσουν σε σηµαντικό βαθµό τις ευρύτερες επιπτώσεις της παγκόσµιας
οικονοµικής κρίσης, αλλά και τις οικονοµικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί
λόγω της προσάρτησης της Κριµαίας. Επίσης, τα ανοίγµατα ευρύτερης
οικονοµικής συνεργασίας µε υπογραφή γιγαντιαίων συµφωνιών µε την Κίνα
διαµορφώνουν ευοίωνες προοπτικές.
- Ένα επίσης σηµαντικό στοιχείο είναι το υψηλό φρόνηµα του
ρωσικού λαού, ο οποίος υποστηρίζει την προσπάθεια της Ρωσίας να
εµφανιστεί εκ νέου ως παγκόσµια δύναµη και φαίνεται διατεθειµένος να
υποστεί θυσίες για το σκοπό αυτό, εάν απαιτηθεί. Εξάλλου το πατριωτικό
αίσθηµα είναι διαχρονικά ισχυρό στην κουλτούρα των Ρώσων.59 Έτσι ο λαός,
µαζί µε την στρατιωτική και πολιτική ηγεσία δείχνουν βούληση προάσπισης
των εθνικών συµφερόντων.
- Η πολιτική ηγεσία είναι ικανή και αξιόπιστη στους λόγους και στις
πράξεις της και διατηρεί υψηλό κύρος, το οποίο ενίοτε προκαλεί από σεβασµό
µέχρι έκπληξη και φόβο. Παρόλο που κινείται πολλές φορές σε τακτικό
επίπεδο σε οριακές γραµµές, εκµεταλλευόµενη τις διεθνείς συγκυρίες, από το
59

Ο παραδοσιακός ρωσικός εθνικισµός, ιστορικά έχει µια ιεραποστολική και ιµπεριαλιστική
µορφή, η οποία λειτουργεί ως µια ενωτική δύναµη για την επίτευξη των εθνικών σκοπών
(Kissinger 1994, 817).
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κινείται µε ρεαλισµό και ορθολογικά, µε βάση το συµφέρον της χώρας,
αποφεύγοντας να διολισθήσει σε κινήσεις υποκινούµενες από πάθη.
- Ο υψηλός συγκεντρωτισµός του Πούτιν έχει εξασφαλίσει την
επιδίωξη συγκεκριµένων στόχων και προσεγγίσεων και τη συνέχεια της
πολιτικής, ανεξάρτητα από το διαµορφούµενο περιβάλλον. Πέραν όµως από
τον Πούτιν, η Ρωσία διαθέτει τις δοµές εκείνες της καλώς εννοούµενης
γραφειοκρατίας (bureaucracy), οι οποίες εξασφαλίζουν τη συνέχεια της
πολιτικής, ανεξάρτητα από τα πρόσωπα που βρίσκονται στο τιµόνι της
εξουσίας.
- Η ποιότητα της διπλωµατίας αποτελεί πρότυπο - δεν είναι τυχαίο
που οι Ρώσοι είναι οι καλύτεροι σκακιστές. Οι κινήσεις σε τακτικό και
στρατηγικό επίπεδο δείχνουν συνέχεια και συνέπεια και έχουν βελτιώσει
σηµαντικά την αξιοπιστία της χώρας.
Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι ότι η αξιοπιστία της
εθνικής στρατηγικής της Ρωσίας ενισχύεται διαρκώς, καθώς ικανοποιείται το
σύνολο των σχετικών προαπαιτούµενων στοιχείων (Ήφαιστος n.d., 12) για να
ισχύει κάτι τέτοιο, και ειδικότερα:
- ∆ίνονται διαρκώς παραστάσεις ικανότητας και αποφασιστικότητας
αντίδρασης κατά όσων επιβουλεύονται τα εθνικά συµφέροντα: οι επεµβάσεις
στην Ουκρανία και τη Συρία που εξετάσαµε αποτελούν τα πλέον
χαρακτηριστικά παραδείγµατα.
- Καλλιεργούνται ακατάπαυστα τα ερείσµατα της χώρας στην
περιφέρειά της: όπως είδαµε η Ρωσία όχι µόνο διατηρεί τις παγωµένες
συγκρούσεις αλλά δηµιουργεί και νέα στην Ανατολική Ουκρανία.
- Υπάρχει επαρκής ικανότητα επηρεασµού της κατανοµής ισχύος και
συµφερόντων στην περιφέρειά της: η δηµιουργία Οργανισµών στους οποίους
ηγείται η Ρωσία αποτελούν έναν τρόπο ελέγχου των χωρών που γειτνιάζουν
µε αυτή. Επιπλέον, η αντίδραση της Ρωσίας στη Γεωργία το 2008 και στην
Ουκρανία το 2014 έχει περάσει ισχυρό µήνυµα σε πολλούς αποδέκτες.
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µε τις διαµορφούµενες καταστάσεις: η προσωρινή αποµάκρυνση ρωσικών
δυνάµεων από τη Συρία έδειξε στο σύµµαχο Άσαντ ότι δεν του παρέχεται
λευκή επιταγή. Από την άλλη πλευρά, στις διαµορφούµενες σχέσεις µε την
Τουρκία επιδεικνύει έναν απόλυτο ορθολογισµό, ο οποίος βασίζεται στην
εξισορρόπηση και αµοιβαιότητα συµφερόντων, ελέγχοντας - τουλάχιστον
προσωρινά - το θυµικό στοιχείο, κάτι το οποίο µόνο αυτονόητο δεν είναι στη
σύγχρονη ιστορία.
- Υπάρχει επαρκής ικανότητα να δηµιουργηθεί διπλωµατικό κόστος: οι
παρεµβάσεις της Ρωσίας (µαζί µε την Κίνα και το Ιράν) στους ∆ιεθνείς
Οργανισµούς απέτρεψαν τη νοµιµοποίηση µιας διεθνούς επέµβασης στη
Συρία, τύπου Λιβύης.60
- Υπάρχουν

δεξιότητες

δηµιουργίας

αποτρεπτικού

ψυχολογικού

κόστους: η µη προβλεψιµότητα των κινήσεων της Ρωσίας στην Ουκρανία,
αλλά κυρίως στη Συρία, δηµιουργεί πονοκέφαλο στο δυτικό στρατόπεδο. Αυτό
συµβαίνει δεδοµένου ότι τα σενάρια αντίδρασης της Ρωσίας σε µια δράση των
δυτικών, λαµβάνοντας υπόψη την πρόσφατη συµπεριφορά που έχει επιδείξει
και τα µέσα - δυνατότητες που σταδιακά αποκτά, διαµορφώνονται σε εύρος το
οποίο δεν είναι εύκολα διαχειρίσιµο ή απαιτεί πόρους και µέσα που
εξουθενώνουν τον αντίπαλο.
- Υπάρχουν ικανές µυστικές υπηρεσίες που επιτρέπουν επαρκή
γνώση των αντιπάλων και κυρίως της πολιτικοστρατιωτικής τους τρωτότητας:
ο Πούτιν ως γνωστόν προέρχεται από την KGB και οι περιορισµένες
πληροφορίες που υπάρχουν για την αναδιοργάνωση των µυστικών
υπηρεσιών της Ρωσίας αποτελούν ίσως την καλύτερη απόδειξη ότι επιτελούν
µε αποτελεσµατικότητα το έργο τους.
- Χαράσσονται κόκκινες γραµµές, πέραν των οποίων υπάρχει
αταλάντευτη

άρνηση

νοµιµοποίησης

αναθεωρητικών

αξιώσεων

και

τετελεσµένων: η Ρωσία, όπως είδαµε, έχει την αποφασιστικότητα - µε
60

Ειδικότερα, η Ρωσία και το Ιράν δήλωσαν ότι θα εκλάβουν ως επιθετική ενέργεια
οποιαδήποτε δράση, η οποία δε θα έχει την κάλυψη του Συµβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ (A.
J.-L. Samaan 2014, 3)
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της στην ευρύτερη γειτονιά της. Πέραν αυτού βέβαια, το οποίο αποτελεί και
πρωταρχική επιδίωξή της, κινείται σε µια απόλυτα ορθολογική ισορροπία
µεταξύ διπλωµατικής και στρατιωτικής δράσης, για τη διαφύλαξη των
συµφερόντων της σε ευρύτερο χώρο.
Με βάση τα παραπάνω συνάγεται ότι η αξιοπιστία της ρωσικής
εθνικής στρατηγικής υπάρχει και ενισχύεται διαρκώς µε µια συνέπεια στις
δηλώσεις και στις πράξεις.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΣΥΓΚΡΙΣΗ
Κατηγορία 1η: Αιτίες και Αφορµές
Κινητήριες ∆υνάµεις
Τα σηµερινά σύνορα της Ουκρανίας είναι αυθαίρετα και έχουν
ενσωµατωµένες περιοχές της Ρωσίας, οι οποίες χρονολογούνται ακόµα και
από το 1654, ενώ η νοτιοανατολική περιοχή της χώρας ονοµάζεται «Νέα
Ρωσία» και χρονολογείται από την εποχή της Αικατερίνης της Μεγάλης.
Ειδικότερα, το δυτικότερο τµήµα της Ουκρανίας ανήκε στην Πολωνία, και
περιήλθε στους Σοβιετικούς µετά τον Μεγάλο Πατριωτικό Πόλεµο. Επιπλέον,
η Κριµαία δόθηκε από τη Ρωσία στην Ουκρανία το 1954, από τον ουκρανικής
καταγωγής Χρουστσόφ, ως κίνηση καλής θέλησης, χωρίς ανταλλάγµατα
(Garrie, Adam 2016). Στην Εικόνα 19 παρουσιάζεται η σταδιακή δηµιουργία
του Ουκρανικού κράτους.
Ο πληθυσµός της χώρας είναι σε ποσοστό 17.3% ρωσικής εθνότητας,
χωρίς όµως το ποσοστό αυτό να είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένο σε όλη την
επικράτεια. Στην Κριµαία αποτελεί περίπου το 58% του πληθυσµού και σε
ανατολικές περιοχές της χώρας φτάνει µέχρι και 40%. Η ρωσική γλώσσα,
παρόλο που δεν αποτελεί επίσηµη γλώσσα της χώρας, οµιλείται σε ποσοστό
29.6%. Πέραν της χρησιµοποίησης της ρωσικής ως κύρια γλώσσα, ένα
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βιοµηχανοποιηµένο ανατολικό τµήµα της χώρας (CIA, Europe :: UKRAINE
2016).

Εικόνα 19: Η ∆ηµιουργία του Σηµερινού Ουκρανικού Κράτους.
Από την άλλη πλευρά, τα σύνορα της Συρίας είναι αποτέλεσµα της
µυστικής συµφωνίας Sykes-Picot (Εικόνα 20) που πραγµατοποιήθηκε κατά τη
διάρκεια του Α΄ Παγκοσµίου Πολέµου µεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας,
µε συγκατάθεση της ιµπεριαλιστικής Ρωσίας, για το διαµελισµό του Νοτίου
τµήµατος της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (Encyclopædia Britannica 2016). Η
Συρία ανεξαρτητοποιήθηκε το 1946 και από την αρχή βίωσε πολιτική
αστάθεια και πολλαπλά πραξικοπήµατα (CIA, Middle East :: SYRIA 2016).

Εικόνα 20: Τα Αυθαίρετα Σύνορα στη Μέση Ανατολή.
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ανατροπή του φιλοδυτικού Σάχη του Ιράν, στα τέλη του 1978 και συνεχίζεται
µέχρι σήµερα µε τη δαιµονοποίηση του Ιράν, το οποίο αποτελεί «κράτος
κλειδί» για την εκτόνωση ή τη συνέχιση της κρίσης.61 Η σηµερινή κρίση στη
Συρία οφείλεται σε µεγάλο µέρος σε ενδογενείς παράγοντες που οδήγησαν σε
εµφύλιο πόλεµο, ο οποίος προκλήθηκε από οµάδες που επαναστάτησαν (ή
υποκινήθηκαν να επαναστατήσουν) εναντίον του Άσαντ. Η τρέχουσα
κατάσταση του εµφυλίου πολέµου οφείλεται εν µέρει µόνο στην επιθυµία να
ανατραπεί µια βίαιη δικτατορία, καθώς υπάρχουν παράλληλα και άλλοι, πολύ
διαφορετικοί µεταξύ τους, στόχοι από κάθε πλευρά, σε έναν αγώνα συχνά
όλοι εναντίον όλων.
Ο κύριος ρόλος της ρωσικής επέµβασης στη Συρία είναι η
υπεράσπιση των δικών της στρατηγικών συµφερόντων. Η Συρία αποτελεί το
µόνο αξιόπιστο σύµµαχο της Ρωσίας από τη σύσταση του κράτους και
καθόλη τη ψυχροπολεµική περίοδο. Η Ρωσία έχει εκπαιδεύσει χιλιάδες
σύριους στρατιωτικούς. Από την αρχή της κρίσης, το 2011, η Ρωσία επενέβη
διπλωµατικά για να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ. Ειδικά δε όταν το
καθεστώς έφτασε σε κατάσταση κατάρρευσης, απέστειλε και στρατιωτικές
δυνάµεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων. Ένα επιπλέον ανησυχητικό
στοιχείο για τη Ρωσία από τη συριακή κρίση, ήταν η ένταξη στο ISIS 2.500
τσετσένων µουσουλµάνων, και συνολικά 7.000 τζιχαντιστών από τη Ρωσία
και από τις πρώην Σοβιετικές ∆ηµοκρατίες.
Για την εσωτερική νοµιµοποίηση της εµπλοκής της Ρωσίας στη Συρία,
η επέµβαση παρουσιάζεται στο εσωτερικό της χώρας ως θείο θέληµα - Deus
vult. Επιπλέον, σε συνδυασµό µε την προσάρτηση της Κριµαίας επιτυγχάνεται
µια µακρόχρονη επιδίωξη της Ρωσίας να περικυκλώσει την Οθωµανική
Αυτοκρατορία (Jenkins 2015).
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Υπάρχουν ενδείξεις ότι ο ρόλος του Ιράν στην αντιµετώπιση του εξτρεµιστικού σουνιτικού
φονταµενταλισµού αναγνωρίζεται ουσιαστικά ως κοµβικός και από τις ΗΠΑ, παρόλο που
διατηρείται χαµηλό προφίλ, λόγω του Ισραήλ (Ευρυβιάδης 2014, 29-30).
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Η προσέγγιση της Ουκρανίας στην ΕΕ ήταν αυτή που - κατά κύριο
λόγο - οδήγησε στην αντίδραση της Ρωσίας, µε αποτέλεσµα την εισβολή στην
Ανατολική Ουκρανία και την προσάρτηση της Κριµαίας, η οποία ήρθε και ως
µια απάντηση στη ∆ύση για δηµιουργία του Κοσσόβου. Πέραν αυτού,
ενεργοποιήθηκαν στη Ρωσία τα αντανακλαστικά της περικύκλωσής της. Η
επέκταση του ΝΑΤΟ
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προς τα σύνορά της δεν ήταν αποδεκτό να

προχωρήσει άλλο, καθώς πλέον φτάνει κυριολεκτικά προ των πυλών της
Ρωσίας, όπως φαίνεται στην παρακάτω Εικόνα 21.

Εικόνα 21: Η Επέκταση του ΝΑΤΟ προς τη Ρωσία.63
Από την άλλη πλευρά στη Συρία, η κατάρρευση του φιλικά
προσκείµενου καθεστώτος του Άσαντ θα σήµαινε παράλληλα και την απώλεια
για τη Ρωσία του µοναδικού παραδοσιακού συµµάχου στην περιοχή της
Μέσης Ανατολής, στην οποία πλέον µετατοπίζεται το γεωπολιτικό ενδιαφέρον
των ΗΠΑ (και του ΝΑΤΟ). Κατά συνέπεια η Ρωσία έχει ζωτικότατο συµφέρον
62

Το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον άµεσα, δεν ήταν αυτό που προκάλεσε την κρίση στην Ουκρανία
(Golts 2014, 10).
63
Η εικόνα από το https://www.theguardian.com/world/2015/may/06/vladimir-putin-15-wayshe-changed-russia-world
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διαφυλάξει µε οποιοδήποτε κόστος.
Εσωτερική Νοµιµοποίηση
Η Ρωσία ποτέ δεν παραδέχθηκε επίσηµα εµπλοκή της στην
Ουκρανία. Σύµφωνα µε δηλώσεις του Πούτιν: «∆εν υπάρχουν ρωσικές
µονάδες στην Ανατολική Ουκρανία... όλο αυτό γίνεται από τους κατοίκους της
περιοχής και η απόδειξη είναι το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν
κυριολεκτικά αφαιρέσει τις µάσκες τους».
Ειδικά αναφορικά µε την Κριµαία, η θέση του Πούτιν ήταν ότι
λήφθηκαν τα απαραίτητα εκείνα µέτρα για να εξασφαλιστούν οµαλές
συνθήκες για τη διενέργεια του δηµοψηφίσµατος. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι
«∆εν υποκρύπτω το γεγονός ότι ο στόχος µας ήταν να εξασφαλιστούν
κατάλληλες συνθήκες για τους ανθρώπους της Κριµαίας, ώστε να είναι σε
θέση να εκφράσουν ελεύθερα τη βούλησή τους. Και έτσι έπρεπε να λάβουµε
τα αναγκαία µέτρα προκειµένου να αποφευχθεί η κατάσταση στην Κριµαία να
εκτραχυνθεί µε τον τρόπο που τώρα εκτυλίσσεται στη νοτιοανατολική
Ουκρανία. ∆εν θέλαµε κανένα άρµα µάχης, καµιά εθνικιστική µονάδα µάχης ή
άτοµα µε ακραίες απόψεις οπλισµένα µε αυτόµατα όπλα. Φυσικά, ρώσοι
στρατιώτες κάλυπταν τις δυνάµεις αυτοάµυνας της Κριµαίας. Ενήργησαν όµως
µε πολιτισµένο αλλά αποφασιστικό και επαγγελµατικό τρόπο, όπως έχω ήδη
πει» (Russia 2014).
Όσον αφορά στη Συρία, σε συνέντευξη του 2011 του τότε Προέδρου
Μεντβέντεφ έγινε από την αρχή προσπάθεια να αποσυνδεθεί το πρόσωπο
του Άσαντ µε την εικόνα και τις συµπεριφορές του Καντάφι, υποστηρίζοντας
ότι το καθεστώς στη Συρία δεν κατέσφαξε (όπως ο Καντάφι) στελέχη της
αντιπολίτευσης. Επιπλέον, παρουσιάστηκε ότι, σε προσωπικές συζητήσεις,
συµφώνησαν µε τον Άσαντ, για την απαίτηση άµεσων µεταρρυθµίσεων,
συµφιλίωσης µε την αντιπολίτευση και αποκατάστασης της πολιτικής τάξης,
καθώς και του µετασχηµατισµού της Συρίας σε ένα σύγχρονο κράτος. Όµως
παράλληλα διακήρυξε ότι «1 στην περίπτωση που αποτύχει, θα πρέπει τελικά
να πάρουµε κάποιες αποφάσεις στη Συρία. Φυσικά, παρακολουθούµε τις
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στόχοι µας» (Russia, Interview by Dmitry Medvedev 2011).
Ο Πούτιν το 2012 ανέφερε ότι µε πρωτοβουλία της Ρωσίας καθίσανε
στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων στη Γενεύη και καταφέρανε να ορίσουν
από κοινού έναν οδικό χάρτη για περαιτέρω δράση που θα βοηθήσει την
ειρήνη στη Συρία. Η σχεδόν οµόφωνη υποστήριξη οδήγησε σε συγκεκριµένες
δράσεις, οι οποίες γνωστοποιήθηκαν στην κυβέρνηση της Συρίας. Στη
συνέχεια όµως, σύµφωνα µε τη ρωσική άποψη, οι επαναστάτες ήταν αυτοί
που αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τις σχετικές αποφάσεις, ενώ και πολλά από
τα µέρη που συµµετείχαν στις διαπραγµατεύσεις υπαναχώρησαν (Russia,
Interview to Russia Today TV Channel 2012).
Επιπλέον, λίγο µετά την µερική αποχώρηση από τη Συρία, ο Πούτιν
δήλωσε

ότι

«δεν

είναι

µια

περίπτωση

ότι

απλά

αποσυρθήκαµε,

εγκαταλείποντας τα πάντα», επισηµαίνοντας ότι «πράγµατι έχουµε αποσύρει
ένα σηµαντικό µέρος των δυνάµεών µας, αλλά πρώτα εξασφαλίσαµε ότι µετά
την αποχώρηση µας, ο συριακός στρατός είναι σε κατάλληλη κατάσταση για να
πραγµατοποιήσει σοβαρές επιθέσεις, µε την υποστήριξη των υπόλοιπων
δυνάµεων µας στην περιοχή 1 και βλέπουµε ότι µετά την αποχώρηση µας, ο
συριακός στρατός κατέλαβε την Παλµύρα και µια σειρά από άλλες σηµαντικές
στρατηγικά πόλεις». Στις ίδιες δηλώσεις, επικαλείται και «παραδείγµατα
συνεργασίας,
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που αφορούν σε θέµατα µη διάδοσης όπλων µαζικής

καταστροφής, την καταπολέµηση της τροµοκρατίας, την επίλυση του
πυρηνικού προβλήµατος του Ιράν, των χηµικών όπλων στη Συρία και την
καταπολέµηση του φόβου εν γένει» (Russia, Direct Line with Vladimir Putin
2016).
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Αποτελεί πάγια τακτική η προβολή της Ρωσίας ως µια χώρα ανοιχτή σε συνεργασίες. Ο
Στρατηγός Γερασίµοφ σε πρόσφατη οµιλία του σε στρατιωτικούς αντιπροσώπους ξένων
χωρών στη Ρωσία, επικαλέστηκε ότι «η σύγχρονη ιστορία έχει να δώσει παραδείγµατα
επιτυχούς συνεργασίας των δυτικών χωρών µε τη Ρωσική Οµοσπονδία. Ανάµεσά τους - οι
κοινές δραστηριότητες στο Αφγανιστάν, η επίλυση του προβλήµατος των χηµικών όπλων στη
Συρία και το πυρηνικό πρόγραµµα του Ιράν, η υπογραφή και υλοποίηση των Συµφωνιών
Μινσκ Ι & ΙΙ, καθώς και η καταπολέµηση της πειρατείας στην περιοχή του Κέρατος της
Αφρικής». (M. o. Federation, Chief of Russian Armed Forces General Staff General of the
Army Valery Gerasimov held briefing for foreign military attaches 2015)
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µια δοκιµασία σήµερα για την ικανότητα και την ετοιµότητα της διεθνούς
κοινότητας να ενώσει τις δυνάµεις της ενάντια στην τροµοκρατία, µια κοινή
απειλή για όλους µας, και να βρει κατάλληλες απαντήσεις σε άλλες παγκόσµιες
προκλήσεις για την ασφάλεια και τη σταθερότητα». Επίσης, επεσήµανε ότι «Η
Ρωσία θα συνεργαστεί µε άλλες ενδιαφερόµενες χώρες για να διευκολυνθεί η
έναρξη του διαλόγου µεταξύ των ίδιων των Σύρων. Πιστεύουµε ότι µόνο µια
πολιτική λύση µπορεί να επιλύσει αυτή τη σύγκρουση, να σταµατήσει την
αιµατοχυσία, να ανοίξει το δρόµο για τα εκατοµµύρια των προσφύγων να
επιστρέψουν στην πατρίδα τους, και για την ανοικοδόµηση της οικονοµίας
αυτής της χώρας και του κοινωνικού τοµέα» (Russia, Presentation of foreign
ambassadors’ letters of credence 2016).
Σύνοψη
Συνοψίζοντας, τα σύνορα τόσο της Ουκρανίας όσο και της Συρίας
δηµιουργήθηκαν σχετικά πρόσφατα και είναι αυθαίρετα, καθώς έχουν
καθοριστεί σε περιοχές δύο µεγάλων αυτοκρατοριών που κατέρρευσαν µετά
τον

Πρώτο

Αυτοκρατορίας

Παγκόσµιο

Πόλεµο,

αντίστοιχα.

Ως

της

Ρωσίας

αποτέλεσµα,

και

της

εντός

Οθωµανικής
των

κρατών

περιλαµβάνονται πολλές διαφορετικές και συχνά ριζικά ασυµβίβαστες οµάδες.
Οι κρίσεις που έχουν διαµορφωθεί βέβαια είναι τόσο λόγω των εσωτερικών
ιδιαιτεροτήτων αλλά κυρίως λόγω εξωτερικών παρεµβάσεων.
Επιπρόσθετα και τα δύο νεοσύστατα κράτη συνδέονται µε ισχυρούς
δεσµούς µε τη Ρωσία, λόγω γειτονίας το πρώτο και εξαιτίας ότι αποτελεί το
µόνο ουσιαστικά παραδοσιακό σύµµαχο της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή το
δεύτερο. Ως συνέπεια, η Ρωσία και στις δυο περιπτώσεις έχει ζωτικά
συµφέροντα, τα οποία είναι πολύ περισσότερο ισχυρά από αυτά της ∆ύσης.
Πέραν αυτών, η σηµερινή Ρωσία έχει τη βούληση να υπερασπιστεί τα
συµφέροντα αυτά µε τη χρήση και στρατιωτικής ισχύος.
Μέχρι πρόσφατα, το 2011, τόσο η Ουκρανία όσο και η Συρία ήταν
σταθερές και ειρηνικές χώρες. Αυτό συνέβαινε µέχρι που οι δύο χώρες
δέχτηκαν κατευθυνόµενα από τη ∆ύση στοιχεία, τα οποία παρουσιάστηκαν ως

-81επίσηµη αντιπολίτευση και οδήγησαν τις χώρες αυτές σε ταραχές και
αποσταθεροποίηση. Η µόνη σηµαντική διαφορά µεταξύ της Συρίας και της
Ουκρανίας, είναι ότι η ∆ύση δεν κατάφερε τελικά να ανατρέψει τη νόµιµη
κυβέρνηση της Συρίας (Garrie 2016). Η ρωσική επέµβαση βέβαια, έπαιξε
καταλυτικό ρόλο στη διατήρηση του καθεστώτος του Άσαντ, το οποίο
διαφορετικά πιθανότατα θα είχε καταρρεύσει.
Σε στρατηγικό επίπεδο, η κρίση ουσιαστικά είναι µία και εκδηλώνεται
σε δυο διαφορετικά µέτωπα, δυο διαφορετικές περιοχές. Η κρίση αυτή, κατά
το Μάριο Ευρυβιάδη σηµαίνει και το τέλος της πρωτοκαθεδρίας των ΗΠΑ στο
διεθνές

σύστηµα

και

ουσιαστικά

µεταψυχροπολεµικής εποχής αλλά και

«σηµατοδοτεί

το

τέλος

της

1 το τέλος της µεταψυχροπολεµικής

ιδεολογικο-στρατιωτικής πρωτοκαθεδρίας και της ικανότητας των Ηνωµένων
Πολιτειών να διαµορφώνουν το στρατηγικό περιβάλλον, µε τα υπόλοιπα κράτη
είτε να εξαναγκάζονται να προσαρµοστούν στις επιταγές µιας έστω και
ευµενούς αµερικανικής ηγεµονίας ή ν' αντιστέκονται, αλλά αναποτελεσµατικά»
(Ευρυβιάδης 2014, 26, 30).
Η κρίση στην Ουκρανία θα µπορούσε να έρθει σε ένα τέλος, εάν ο
Πούτιν αποφάσιζε ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προς το συµφέρον της Ρωσίας (στην
περίπτωση αυτή εκτιµάται ότι η ∆ύση δεν θα πίεζε για να συνεχίσει). Αντίθετα,
η µόνη βεβαιότητα στη Συρία είναι ότι δεν υπάρχει ένα πρόσωπο του οποίου
η απόφαση θα µπορούσε να τελειώσει τη σύγκρουση εκεί, δεδοµένου ότι οι
εµπλεκόµενες δυνάµεις και τα συµφέροντα είναι πολύ περισσότερα και
αντικρουόµενα.
Επιπλέον, υπάρχει µια ιδιαίτερα σηµαντική διαφορά µεταξύ των δύο
συγκρούσεων. Ενώ στην Ουκρανία ουσιαστικά έρχεται η Ρωσία σε
αντιπαράθεση µε τη ∆ύση, αυτό δεν συµβαίνει στη Συρία, όπου η κύρια
διάσταση του προβλήµατος είναι η σύγκρουση του Ιράν µε τους σουνίτες
Άραβες.
Και στις δύο περιπτώσεις βέβαια, υπάρχει µια δυναµική διάχυσης της
κρίσης (spill over potential). Η σύγκρουση στην Ουκρανία παραµένει
ελεγχόµενη σε τοπικό επίπεδο, καθώς η εξάπλωσή της θα είχε ανεξέλεγκτες
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κάνει πρόδηλη την πρόθεση της Ρωσίας να προστατεύσει τα δικαιώµατα του
ρωσόφωνου πληθυσµού και σε άλλες χώρες, συµπεριλαµβανοµένων των
χωρών της Βαλτικής, οι οποίες είναι µέλη του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ.65 Από
την άλλη πλευρά, η σύγκρουση στη Συρία έχει ήδη επιπτώσεις στο Ιράκ, το
Λίβανο, την Ιορδανία, σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και την ΕΕ,
µε το προσφυγικό. Επιπρόσθετα, η κρίση έχει ήδη υπό µία έννοια εξαπλωθεί
στην Ευρώπη, µε τη µορφή του προσηλυτισµού νέων Ευρωπαίων που
εντάσσονται στις τάξεις του ISIS και µε τις τροµοκρατικές ενέργειες φανατικών
του ISIS στη Γαλλία, το Βέλγιο και τη ∆ανία.
Στη Συρία υπάρχουν κοινά συµφέροντα της Ρωσίας µε τις ΗΠΑ,
απέναντι σε έναν κοινό εχθρό που είναι ο ISIS, για τα οποία µπορούν να
εργαστούν περισσότερο εποικοδοµητικά, εάν ξεπεραστεί η ένταση στην
Ουκρανία (Katz 2015). Βέβαια, όπως έχει επισηµάνει ο Κίσινγκερ, η
συνεργασία είναι πιθανή υπό την προϋπόθεση ότι κάτι τέτοιο δε θα
αποτελούσε

ένα

σενάριο

επιστροφής

του

παραδοσιακού

ρωσικού

ιµπεριαλισµού (Kissinger 1994, 816).
Το ασταθές περιβάλλον και στις δύο χώρες διαµόρφωσε συνθήκες
πολιτικής αποσταθεροποίησης. Η Ρωσία υπερασπίζεται ζωτικά συµφέροντά
της, εκµεταλλευόµενη στον πλέον κατάλληλο χρόνο συγκυρίες που
νοµιµοποιούν την ενεργή παρουσία και δράση της στις περιοχές αυτές. Η
αντίθεση είναι ότι ενώ η παρουσία της στην Ουκρανία είναι στο πλευρό των
αντικαθεστωτικών αυτονοµιστών ρωσόφιλων, στην περίπτωση της Συρίας
υπερασπίζεται το καθεστώς του Άσαντ, τον πιστοποιηµένο σύµµαχό της στην
περιοχή. Επιπλέον, η Ρωσία στη Συρία δρα προληπτικά έναντι του ISIS,
προκειµένου να προλάβει τυχόν επέκταση εξάπλωσής του στις παρυφές του
Καυκάσου, όπου κατοικεί µουσουλµανικός πληθυσµός.
Μια άλλη συγκυρία που διευκόλυνε τη δράση της Ρωσίας, είναι το
γεγονός ότι η κυβέρνηση Οµπάµα έχει περιορίσει τη συµµετοχή των ΗΠΑ και
65

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνωρίζει και αυτή τη Ρωσία ως ένα επιθετικό παίκτη που αυξάνει
τον αµυντικό προϋπολογισµό του και απειλεί την εθνική κυριαρχία ευρωπαϊκών χωρών µε
παραβιάσεις του εθνικούς τους χώρου σε αέρα και θάλασσα (EPSC Strategic Notes 2015, 1,
3, 4)
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δυτικής διπλωµατικής προσπάθειας στη Γερµανία και τη Γαλλία. Στη Συρία, οι
δυνάµεις των ΗΠΑ έχουν εµπλακεί σε αεροπορικές επιθέσεις εναντίον στόχων
του ISIS, τόσο στη χώρα αυτή, όσο και στο Ιράκ. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν
χάσει το ενδιαφέρον για διπλωµατική προσπάθεια διευθέτησης της κρίσης,
µέσω διαπραγµατεύσεων µεταξύ του καθεστώτος Άσαντ µε τους όλο και
περισσότερο αδύναµους µετριοπαθείς αντιπάλους του.
Κατηγορία 2η: Συµµετέχοντες
Συµµετέχοντες σε Επίπεδο Χώρας, Κυβερνήσεων ή Οµάδων
Στην Ουκρανία δεν υπήρξε απευθείας αντιπαράθεση του ρωσικού και
του ουκρανικού στρατού. Η επέµβαση της Ρωσίας στη Ουκρανία έγινε
ουσιαστικά διά αντιπροσώπου (proxy), ο οποίος δεν ήταν άλλος από τον
τοπικό ρωσόφωνο πληθυσµό που εκδήλωσε αυτονοµιστική δράση. Η ρωσική
στρατιωτική αρωγή ήταν σηµαντικότατη, ωστόσο διακριτική - σε όση έκταση
τουλάχιστον αυτό ήταν δυνατό - για να µην γίνει ποτέ ουσιαστικά παραδεκτή
από τη Ρωσία.
Στη Συρία το παζλ είναι πραγµατικά περίπλοκο και η αναφορά στα
κοµµάτια που το συνθέτουν είναι πέραν του αντικειµένου της παρούσας
διπλωµατικής. Είναι βασικό ωστόσο να κατανοηθεί ότι το στρατηγικό
ζητούµενο στην περιοχή δεν είναι η ανατροπή του καθεστώτος του Άσαντ.
Απώτερος στόχος είναι το Ιράν. Το συριακό καθεστώς αποτελεί τον αδύναµο
κρίκο των συµµαχιών του Ιράν, τον οποίο πλήττουν οι ∆υτικοί, µε απώτερο
στόχο τη δυναµική ανατροπή του σιιτικού καθεστώτος του Ιράν. Το Ιράν το
έχει αντιληφθεί αυτό και για το λόγο αυτό η στρατιωτική βοήθεια που παρέχει
στο καθεστώς του Άσαντ στη Συρία είναι εξίσου σηµαντική µε τη διπλωµατική
προσπάθεια της Ρωσίας και της Κίνας να προστατεύσουν τη Συρία
διπλωµατικά, από µια δήθεν διεθνή νοµιµοποιηµένη στρατιωτική επέµβαση,
στο πρότυπο της Λιβύης (Ευρυβιάδης 2014, 29).
Στη Συρία η ρωσική επέµβαση έχει ως έναν και µόνο βασικό στόχο
την υποστήριξη του καθεστώτος του Άσαντ ή ακόµα καλύτερα τη διατήρηση
του status quo στην περιοχή. Η επιλεκτική χρησιµοποίηση κυρίως
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εµπλοκής, την ενίσχυση του συριακού στρατού για την ανακατάληψη χαµένων
εδαφών, πολεµώντας τους αντικαθεστωτικούς. Σε δεύτερη φάση υπάρχει
προσανατολισµός στην πλήξη ζωτικών στόχων για την αποδυνάµωση του
ISIS.
Το χαρακτηριστικό και στις δύο επεµβάσεις είναι ότι δεν υπάρχει µια
παραδοσιακή µορφή συγκρούσεων µεταξύ των στρατών δύο χωρών, έστω µε
περιορισµένης έκτασης συµπλοκές (και όχι πόλεµο µέχρι εσχάτων). Στην
Ουκρανία η ρωσική επέµβαση είναι ασαφής, καθότι γίνεται ουσιαστικά διά
αντιπροσώπων, ενώ στη Συρία οι συγκεκριµένες ρωσικές δυνάµεις δεν είναι
απόλυτα καθαρό ποιους αντιπροσώπους ξένων χωρών πολεµάνε. Επίσης, οι
little green men και οι Putin’s Tourist στην Ουκρανία έρχονται να
διαµορφώσουν ένα νέο είδος εµπολέµων.
Συµµετέχοντες σε Επίπεδο Εµπλεκόµενων ∆υνάµεων
Στα Κεφάλαια Β΄ και Γ΄ έγινε αναλυτική αναφορά στον τρόπο
επέµβασης των ρωσικών δυνάµεων στην Ουκρανία και τη Συρία αντίστοιχα.
Και στις δυο περιπτώσεις δεν υπάρχει η παραδοσιακή σύγκρουση των
στρατών δύο χωρών. Το πεδίο δράσης ξεφεύγει από τη καθαρά στρατιωτική
συνιστώσα και κινείται σε άλλες διαστάσεις µη στρατιωτικές, µε δράσεις σε
επίπεδο πολιτικό, διπλωµατικό αλλά και ψυχολογικό. 66 Σε κάθε περίπτωση
όµως, η ύπαρξη και µόνο στρατιωτικών δυνάµεων στον κατάλληλο τόπο και
χρόνο και µε την κατάλληλη σύνθεση, παίζει καταλυτικό υποστηρικτικό ρόλο
στην επιτυχή υλοποίηση των πολιτικών στόχων. Η παρουσία ενός
ετοιµοπόλεµου στρατού στα σύνορα µε την Ουκρανία, έτοιµο για εισβολή, και
η ρωσική αντιπυραυλική ασπίδα στη Συρία, αποτελούν δεξιοτεχνικές κινήσεις
στρατηγικής σε επίπεδο όχι απαραίτητα µόνο στρατιωτικό.
Και στις δυο περιπτώσεις το σενάριο φαίνεται να ήταν ευνοϊκό για τη
Ρωσία, υπό την έννοια ότι και στην Κριµαία αλλά και στη Συρία διατηρούσε
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Οι υβριδικές δράσεις κατά κανόνα επικεντρώνονται στο ψυχολογικό επίπεδο.
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δυνάµεων. Επίσης και οι δυο χώρες δεν είναι µέλη του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ.67
Κατηγορία 3η: Μέθοδος Επέµβασης
Τύπος Πολέµου
Στην Ουκρανία έχουµε ουσιαστικά έναν υβριδικό πόλεµο µε
αξιοποίηση από πλευράς Ρωσίας, κατά κύριο λόγο, µη στρατιωτικού
στοιχείου. Από την άλλη, στη Συρία έχουµε καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις,
κυρίως από τη ρωσική αεροπορία και δευτερευόντως από το ναυτικό.
Ένα άλλο στοιχείο που αξίζει ιδιαίτερης µνείας είναι η στάση που
κρατάει η Ρωσία έναντι στις εκεχειρίες. Ο Πούτιν κατηγορείται από τη ∆ύση ότι
χρησιµοποιεί στη Συρία, όπως έκανε και στην Ουκρανία, την κατάπαυση
πυρός για να συνεχίσει απερίσπαστος τις ενέργειες αποδυνάµωσης ή / και
καταστροφής των δυνάµεων που υποστηρίζουν οι ΗΠΑ. Παράλληλα όµως,
επικαλείται και µη τήρηση των συµφωνηθέντων από την αντίπαλη πλευρά
(Kagan 2016).
Χρησιµοποιούµενα Όπλα
Στην Ουκρανία τα όπλα που χρησιµοποιήθηκαν ήταν περιορισµένα·
κατά κύριο λόγο ενεπλάκησαν µόνο επίγειες δυνάµεις και υβριδικά µέσα.
Υπάρχουν πληροφορίες ότι οι επιθέσεις συντονιζόταν µε τη βοήθεια drones
και τη χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών, που επέτρεπαν την υποβάθµιση
των επικοινωνιών του αντιπάλου (communications jamming). Οι Ουκρανικές
δυνάµεις εξάλλου είχαν διαταχθεί να µη χρησιµοποιούν κινητά τηλέφωνα,
καθώς το αντίπαλο πυροβολικό εκµεταλλευόταν την εκποµπή τους για την
αποκάλυψη της

θέσης

των

δυνάµεων

και

κατ΄

επέκταση

για

την

αποτελεσµατικότερη στοχοποίησή τους (Peterson 2015).
Από την άλλη πλευρά, οι Ρώσοι στη Συρία χρησιµοποιούν ότι πιο
εξελιγµένο τεχνολογικά όπλο κατέχουν, εκµεταλλευόµενοι το σύνθετο πεδίο
µάχης ως ένα πεδίο δοκιµών και επίδειξης του οπλοστασίου τους. Απώτερος
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Η ρήτρα συλλογικής άµυνας της ΕΕ την καθιστά (τουλάχιστον θεωρητικά) και µια
στρατιωτική συµµαχία.
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χώρες.
Στην Ουκρανία έχουµε κατά κύριο λόγο χρησιµοποίηση επίγειων
δυνάµεων, ενώ η παρουσία αεροπορικών και ναυτικών δυνάµεων στην
περιοχή λειτουργεί περισσότερο ως µοχλός πίεσης. Από την άλλη πλευρά,
στη Συρία έχουµε επιχειρήσεις από ρωσικές αεροπορικές και ναυτικές
δυνάµεις. Και στις δύο περιπτώσεις οι ρώσοι εκµεταλλεύονται τις νέες
διαµορφούµενες καταστάσεις στην Κριµαία και τη Συρία για την επέκταση των
βάσεών τους εκεί και την εδραίωση της παρουσίας τους, µε την εγκατάσταση
ολοκληρωµένων συστηµάτων A2/AD.
Κινητοποίηση
Και στις δυο περιπτώσεις, όπως πιστοποιείται από την αποδοχή της
κοινής γνώµης στο πρόσωπο του Πούτιν, η Ρωσία έχει εξασφαλίσει την
εσωτερική νοµιµοποίηση για τις επεµβάσεις. Λόγω της περιορισµένης
εµπλοκής της και στις δύο επεµβάσεις, δεν απαιτήθηκε ιδιαίτερη κινητοποίηση
του ρωσικού πληθυσµού για την υποστήριξη του αγώνα.
Ιδέες
Η

προάσπιση

των

δικαιωµάτων

των

απανταχού

ρώσων

συµπατριωτών καθώς και των συµµάχων της χώρας, αποτελεί δέσµευση για
τη Ρωσία, η οποία διατυπώνεται στα συναφή δόγµατά της. Η επέµβαση και
στις δύο περιπτώσεις θα µπορούσε να συνδεθεί µε την αξιοπιστία της χώρας,
αναφορικά µε την τήρηση σχετικών υποχρεώσεών της. Πίσω βέβαια από
οποιαδήποτε διακήρυξη, η οποία λειτουργεί υπό τύπου νοµιµοποίησης των
επεµβάσεων, κρύβεται η επιδίωξη επαναφοράς της Ρωσίας στο προσκήνιο
ως µιας µεγάλης δύναµης, η οποία έχει δικαιωµατικά κυρίαρχο ρόλο στην
περιφέρειά της, χωρίς όµως οι επιδιώξεις της να περιορίζονται µόνο εκεί.
Νοµιµότητα
Είναι πολύ δύσκολο να µη συνδέσει κάποιος αυτό που έγινε στην
Κριµαία, µε την πρόσφατη στρατιωτική επέµβαση του ΝΑΤΟ στο Κόσσοβο το
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όπως υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ αλλά και από διεθνή κείµενα νοµικού
δικαίου, ήταν ένα βασικό στοιχείο στην υποστήριξη της νοµιµότητας της
προσάρτησης της Κριµαίας (Corten 2015). Ωστόσο, ούτε η προστασία του
ρωσικής καταγωγής πληθυσµού της Κριµαίας, ούτε η πρόσκληση επέµβασης
από τον έκπτωτο Πρόεδρο της Ουκρανίας Γιανουκόβιτς, είναι στοιχεία ικανά
για να νοµιµοποιήσουν την επέµβαση στην Κριµαία. Ακόµα και µετά το
δηµοψήφισµα, η Κριµαία δεν είχε τη νοµική υπόσταση για να καλέσει τους
ρώσους για προστασία (Marxsen 2014). Στις 27 Μαρτίου 2014, η Γενική
Συνέλευση των Ηνωµένων Εθνών εξέδωσε την απόφαση 68/262, βάση της
οποία δεν αναγνωρίζεται το δηµοψήφισµα της Κριµαίας και η αλλαγή των
συνόρων της Ουκρανίας (Nations 2014). Κατά συνέπεια, έχουµε µια de facto
αλλά όχι και de jure ανεξαρτητοποίηση και προσάρτηση της Κριµαίας από τη
Ρωσία.
Όσον αφορά την επέµβαση στη Συρία, αυτή νοµιµοποιείται σύµφωνα
µε το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωµένων Εθνών, δεδοµένου ότι Ρωσία
προσκλήθηκε από τη νόµιµη Κυβέρνηση της Συρίας να παρέµβει,
προκειµένου να υπερασπιστεί την κυριαρχία της (Office 2016).
Κατηγορία 4η: Έκταση και ∆ιάρκεια
Γεωγραφία
Η

γεωγραφία

είναι

ίσως

το

µόνο

στοιχείο

που

παραµένει

ανεπηρέαστο από την εξέλιξη των επιχειρήσεων, ωστόσο επηρεάζει άµεσα
την εκτέλεσή τους. Η Ρωσία δεν έχει καµία δυνατότητα να αντιπαρατεθεί
απευθείας µε τις ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και στη Μεσόγειο. Αντίστοιχα όµως,
οι ΗΠΑ δεν θα µπορούσαν ποτέ να αντιπαρατεθούν µε τη Ρωσία στην
Ουκρανία. Για αυτό το σκοπό άλλωστε ο πόλεµος και στις δύο περιπτώσεις
γίνεται διά αντιπροσώπων (proxies).68
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Η Ρωσία σήµερα δε διατηρεί το στρατό του Σοβιετικού καθεστώτος. Κατέχει ωστόσο µεγάλο
αριθµό αρµάτων σε αναλογία περίπου 2:1 σε σχέση µε τις ΗΠΑ (15.000:8.000). Οι ΗΠΑ
διαθέτουν αεροπορική υπεροχή σε λόγο 3,8:1 και υπερτερούν στο συνολικό αριθµό ναυτικών
δυνάµενων µε 1,2:1. Επιπλέον, οι ΗΠΑ υπερτερούν πληθυσµιακά, έχοντας περίπου διπλάσιο
πληθυσµό. Οι εξοπλιστικές δαπάνες της Ρωσίας, παρόλο που έχουν αυξηθεί δραµατικά τα
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και µεγαλύτερους κινδύνους, δεδοµένου ότι πολύ εύκολα µπορεί να εκτραπεί
η κρίση σε µη ελέγξιµες καταστάσεις. Πολύ περισσότερο βέβαια, τη στιγµή
που και στις δυο περιπτώσεις εµπλέκονται µη ορθολογικοί δρώντες - οι
νεοναζί στην Ουκρανία και οι τζιχαντιστές στη Συρία (thesaker.is 2016).
∆εδοµένου ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι µεταγενέστερη αυτής της Συρίας,
η µετατόπιση του παιγνιδιού σε ένα άλλο γεωπολιτικό µήκος της παγκόσµιας
σκακιέρας, ίσως αποτελεί ένα ακόµα στοιχείο της έξυπνης στρατηγικής του
Πούτιν. Υπάρχει βέβαια και η άλλη άποψη ότι οι δυτικοί είχαν ως σκοπό να
κρατήσουν απασχοληµένη τη Ρωσία στην Ουκρανία, αποµονώνοντάς την
από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Και στις δύο περιπτώσεις, η ρωσική επέµβαση είναι περιορισµένη και
απόλυτα στοχευµένη, και φαίνεται να κάνει ορθολογική χρήση της
απαραίτητης και µόνο ισχύος για την επίτευξη των επιδιωκόµενων πολιτικών
σκοπών. Σε κάθε περίπτωση βέβαια, κινείται σε µια οριακή γραµµή αποφυγής
προκλήσεων και εντάσεων που θα µπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω
παρεκτροπή της κατάστασης.
Ένταση & ∆ιάρκεια
Η κρίση στην Ουκρανία, δεδοµένης της παγκόσµιας οικονοµικής
κρίσης και της βούλησης των ευρωπαίων να φανούν περισσότερο ευέλικτοι
στις επιβαλλόµενες κυρώσεις, φαίνεται να µη συνεχίζεται από τη ρωσική
πλευρά, η οποία, όπως αναφέραµε, έχει και το πάνω χέρι. Ωστόσο, στην
Ανατολική Ουκρανία έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις µιας ακόµα
παγωµένης σύγκρουσης, η οποία θα είναι έτοιµη για ενεργοποίηση στο
µέλλον, όταν οι συνθήκες το απαιτήσουν. Επιπλέον, λειτουργεί ως µοχλός

τελευταία χρόνια στο πλαίσιο του εκσυγχρονισµού των ενόπλων δυνάµεων, υπολείπονται
σηµαντικά τόσο από τις ΗΠΑ – είναι υποδεκαπλάσιες - αλλά και από άλλες χώρες. Η έκταση
της χώρας της Ρωσίας παρέχει ένα σηµαντικό γεωπολιτικό πλεονέκτηµα, καθώς εξακολουθεί
να είναι η µεγαλύτερη χώρα σε έκταση. Ωστόσο, η υπεράσπιση µιας αχανούς χώρας µε
έκταση διπλάσια από αυτή των ΗΠΑ και µε µισό πληθυσµό και µισό στρατό δηµιουργεί άλλες
δυσκολίες. Για τους παραπάνω λόγους, εκτιµάται ότι δεν προβλέπεται µεσοπρόθεσµα µια
άµεση σύγκρουση Ρωσίας – ΗΠΑ. Εποµένως, είναι περισσότερο πιθανή µια έµµεση,
ασύµµετρη και µη στρατιωτική εµπλοκή απέναντι στα γειτονικά κράτη (PENNINGTON 2016).

-89πολιτικής πίεσης στην Ουκρανία για να µην αποµακρυνθεί από τη σφαίρα
επιρροής της Ρωσίας (Rainsford 2016).
Από την άλλη πλευρά, δε φαίνεται προοπτική άµεσης εξόδου από την
κρίση στη Συρία. Ωστόσο, η Ρωσία έχει και εδώ περάσει µήνυµα προς όλους
τους αποδέκτες ότι µπορεί να αποχωρεί και να επανέρχεται, ανάλογα µε τις
διαµορφούµενες συνθήκες, αποφεύγοντας να συνδέσει την παρουσία της εκεί
µε τη γενικότερη εξέλιξη του πολέµου. Με τον τρόπο αυτό, αποσυνδέει την
παρουσία της στη Συρία µε την ανεξέλεγκτη διαµάχη των proxies, η οποία δεν
αναµένεται να τελειώσει σύντοµα, έχοντας αφήσει ένα παράθυρο περήφανης
εξόδου, εφόσον τα συµφέροντά της επιβάλλουν κάτι τέτοιο, χωρίς όµως να
φανεί ως υποχώρηση από το πεδίο της µάχης. Παράλληλα δεν παρέχει λευκή
επιταγή προς το καθεστώς του Άσαντ (Titov 2016).
Εποµένως και στις δύο περιπτώσεις η ρωσική επέµβαση φαίνεται να
εξασφαλίζει τις απαραίτητες συνθήκες εξόδου (αλλά και επανόδου), ανάλογα
µε τις συνθήκες που θα διαµορφωθούν στο µέλλον και ανάλογα µε την
επίτευξη των εκάστοτε - συγκεκριµένων πάντα - αντικειµενικών πολιτικών και
στρατιωτικών στόχων που θέτει.
Κατηγορία 5η: Αποτελέσµατα
Θάνατοι / Τραυµατισµοί
Ο αριθµός των θανάτων στην Ουκρανία, µε στοιχεία µέχρι τα µέσα
Αυγούστου 2016, ανέρχεται σε συνολικό αριθµό 9.500 ατόµων περίπου, εκ
των οποίων 2.000 είναι άµαχος πληθυσµός (humanitarianresponse 2016),
3.200 µέλη του ουκρανικού στρατού, 2.200 ρώσοι αυτονοµιστές και 400-500
ρώσοι στρατιωτικοί. Επιπλέον, οι τραυµατίες ξεπερνούν τους 22.000
(Wikipedia 2016). Ο αριθµός των εκτοπισµένων κατοίκων εσωτερικά στην
Ουκρανία, εκτιµάται από την ουκρανική κυβέρνηση σε 1.7 εκατοµµύρια.
Ακόµα και εάν τα στοιχεία αυτά είναι υπερεκτιµηµένα, µε σκοπό τη λήψη
µεγαλύτερης ανθρωπιστικής βοήθειας, η τάξη µεγέθους αντικατοπτρίζει τις
δυσχέρειες που αντιµετωπίζει ο ουκρανικός λαός. Επισηµαίνεται ότι, ο
Ερυθρός Σταυρός αποφεύγει να συµπεριλάβει σχετικές πληροφορίες για την
Ουκρανία, ενδεχοµένως γιατί θεωρεί ότι δεν θα ήταν αξιόπιστες (“Ukraine |

-90International Committee of the Red Cross” 2016), ενώ δεν έχουν
συνυπολογιστεί παράπλευρες απώλειες, λόγω έλλειψης νερού, τροφής και
ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης (Rights n.d.).
Ο αριθµός και η σύνθεση των θανάτων στη Συρία είναι πολύ
δύσκολο να προσδιοριστεί 69 και ανέρχεται από 150.000 έως και 470.000
(Wikipedia 2016) (Cross n.d.). Ο αριθµός των προσφύγων ανέρχεται σε 4.8
εκατοµµύρια, ενώ άλλα 6.1 εκατοµµύρια έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά της
χώρας (OCHA 2016).
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Στις βιοµηχανοποιηµένες περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας, η
έκρυθµη κατάσταση έχει και περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις (Weir 2015).
Στη Συρία, παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, εκτιµάται ότι
υπάρχουν

σοβαρές

περιβαλλοντολογικές

επιπτώσεις

σε

µακροχρόνιο

ορίζοντα (Weir, Five years on: lessons learned from the environmental legacy
of Syria’s war 2016).
Οικονοµικές Επιπτώσεις
Η προσάρτηση της Κριµαίας κοστίζει στη Ρωσία 4.5 δισεκατοµµύρια
δολάρια σε ετήσια βάση, χωρίς να συνυπολογιστούν οι οικονοµικές
επιπτώσεις από τις κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί, οι οποίες οδήγησαν τη
ρωσική οικονοµία το 2015 σε ύφεση,70 για πρώτη φορά µετά το 2009 (Berman
2015).
Από την άλλη πλευρά το κόστος των επιχειρήσεων της Ρωσίας στη
Συρία φαίνεται να συγκρατείται σε χαµηλά επίπεδα - 3 µε 4 εκατοµµύρια
δολάρια την ηµέρα, τη στιγµή που οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ κοστίζουν 11.5

69

Αποτελεί χαρακτηριστικό της χαοτικής κατάστασης που επικρατεί στη χώρα.
Όσον αφορά στις χώρες στις οποίες πραγµατοποιήθηκε η επέµβαση, η ύφεση είναι µεγάλη.
Το ακαθάριστο εθνικό προϊόν της Ουκρανίας, σύµφωνα µε στοιχεία της Παγκόσµιας
Τράπεζας, συρρικνώθηκε το 2015 στο µισό σε σχέση µε το 2013. Η Συρία βέβαια βιώνει
πραγµατικό πόλεµο και για το λόγο αυτό δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία από την έναρξη του
πολέµου, µε εξαίρεση για το έτος 2012. Η ύφεση είναι σηµαντικότατη, ενώ είναι
χαρακτηριστικό ότι η παραγωγή πετρελαίου έπεσε στα 10.000 βαρέλια από τα περίπου
400.000 βαρέλια σε ηµερήσια βάση (Bourgi 2016).
70
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προϋπολογισµός άµυνας της Ρωσίας (Tomkiw 2016). Επιπρόσθετα, µέρος
του κόστους αυτού θα το είχε ούτως ή άλλως η Ρωσία για τις ασκήσεις και τις
δοκιµές των οπλικών συστηµάτων. Η εµπλοκή βέβαια σε ένα πραγµατικό
πεδίο έχει πολλαπλά οφέλη, τα οποία δεν κοστολογούνται (Kozyrev 2016).
Πολιτικές Επιπτώσεις
Η εσωτερική νοµιµοποίηση και η άνοδος της δηµοτικότητας του
Πούτιν εδραιώνεται και από τις δύο επεµβάσεις της Ρωσίας.
Ψυχολογικές Επιπτώσεις
Η Ρωσία επανεµφανίζεται στο προσκήνιο ως υπερδύναµη. Μαθαίνει
από τα λάθη της, γίνεται ολοένα και αποτελεσµατικότερη, δρα ορθολογικά µε
συνέπεια και συνέχεια, διευρύνοντας το πεδίο στο οποίο δραστηριοποιείται
στην παγκόσµια σκακιέρα. Προάγει το εθνικό αίσθηµα και φρόνηµα,
διεκδικώντας δυναµικά ενεργό παγκόσµιο ρόλο σε διπλωµατικό και
στρατιωτικό επίπεδο.

Με βάση τα παραπάνω, τα κοινά και διαφορετικά στοιχεία των δύο
επεµβάσεων της Ρωσίας, µαζί µε σχετικά σχόλια, συνοψίζονται στον Πίνακα
που ακολουθεί:
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1.
ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ
ΑΦΟΡΜΕΣ

2.
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ

3.
ΜΕΘΟ∆ΟΣ /
ΦΥΣΗ

ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑ
ΚΟΙΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
∆ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
- Οι επεµβάσεις πραγµατοποιήθηκαν σε
- Προστασία ρωσόφονου πληθυσµού µόνο στην
χώρες που διέρχονται από κρίση που έχει
Ουκρανία, σύµφωνα µε συνταγµατική επιταγή.
διαµορφωθεί τόσο λόγω των εσωτερικών
- Η απόφαση τερµατισµού της κρίσης στην
ιδιαιτεροτήτων (αυθαίρετα σύνορα που έχουν
Ουκρανία εξαρτάται από τον Πούτιν και µόνο, σε
οριοθετηθεί συµβατικά από τρίτους, χωρίς να
αντίθεση µε τη Συρία, όπου το πεδίο είναι
ληφθούν υπόψη κριτήρια εθνολογικά,
πολυδιάστατο και οι αντιµαχόµενες πλευρές
θρησκευτικά, πολιτισµικά), αλλά κυρίως λόγω
πολλές και µε διαφορετικά συµφέροντα.
εξωτερικών παρεµβάσεων (υποκινούµενες
- Στην Ουκρανία η Ρωσία είναι στο πλευρό των
χρωµατιστές επαναστάσεις).
αντικαθεστωτικών, σε αντίθεση µε τη Συρία που
- Στόχος της επέµβασης και στις δύο
στηρίζει το καθεστώς Άσαντ.
περιπτώσεις ήταν η διαφύλαξη ζωτικών
- Στη Συρία, σε αντίθεση µε την Ουκρανία,
συµφερόντων της Ρωσίας.
υπάρχουν κοινά συµφέροντα της Ρωσίας µε τις
- Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει δυναµική
ΗΠΑ, απέναντι σε έναν κοινό εχθρό που είναι ο
διάχυσης της κρίσης (spill over potential), η
ISIS.
οποία ελέγχεται επί του παρόντος.
- Στην Ουκρανία η Ρωσία έρχεται σε
- Η κυβέρνηση Οµπάµα περιόρισε τη
αντιπαράθεση µε τη ∆ύση. Στη Συρία η κύρια
διπλωµατική προσπάθεια των ΗΠΑ και στις
διάσταση του προβλήµατος είναι η σύγκρουση
δύο συγκρούσεις.
του Ιράν µε τους σουνίτες Άραβες.
ΣΧΟΛΙΑ: Η Ρωσία δρα αποκλειστικά για τη διαφύλαξη των ζωτικών συµφερόντων της,
εκµεταλλευόµενη τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαµορφώνονται στην περιοχή ενδιαφέροντος. ∆είχνει
ιδιαίτερη αποφασιστικότητα, προσαρµοστικότητα και ταχύτητα δράσης, ορίζοντας τους κανόνες του
παιχνιδιού. Στη Συρία υπάρχουν κοινά συµφέροντα µε τις ΗΠΑ, για τα οποία µπορούν να εργαστούν
περισσότερο εποικοδοµητικά, εάν ξεπεραστεί η ένταση στην Ουκρανία.
- Μη συµµετοχή εµπλεκόµενων χωρών στην
- Στην Ουκρανία η Ρωσία πολεµά (τουλάχιστον
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ.
έτσι παρουσιάζεται) δια αντιπροσώπου (proxy) - ∆εν υπάρχει η παραδοσιακή µορφή
του τοπικού ρωσόφωνου πληθυσµού. Από την
συγκρούσεων µεταξύ στρατών δύο χωρών.
άλλη πλευρά στη Συρία, πολεµά τους proxies
- Και στις δύο περιοχές η Ρωσία διατηρούσε
που µάχονται ενάντια στο καθεστώς Άσαντ (αλλά
στρατό και βάσεις, οι οποίες λειτούργησαν
κατ΄ επέκταση επιβουλεύονται το καθεστώς του
υποβοηθητικά στην ανάπτυξη των δυνάµεων.
Ιράν).
- Η παρουσία ρωσικών στρατευµάτων και
- Στην Ουκρανία οι little green men και οι Putin’s
µόνο, θέτει νέους όρους όσον αφορά στο ρόλο
Tourist έρχονται να διαµορφώσουν ένα νέο είδος
που µπορεί να παίξει η Ρωσία στις περιοχές
εµπολέµων, που δεν µπορούν να καταταγούν
αυτές.
στην κλασική περίπτωση των ανταρτών.
ΣΧΟΛΙΑ: Η Ρωσία επεµβαίνει σε διαφορετικές χώρες, οι οποίες δεν είναι κάτω από την οµπρέλα του
ΝΑΤΟ ή της ΕΕ. Και στις δύο επεµβάσεις ξεφεύγουµε από την κλασσική µορφή αντιπαράθεσης των
ένοπλων δυνάµεων εµπολέµων. Η Ρωσία δείχνει µεγάλη προσαρµοστικότητα στους νέους όρους
του πολέµου που διαµορφώνονται, λόγω του καθεστώτος και των κρατικών µηχανισµών που
διαθέτει.
- Η παρουσία και µόνο των Ενόπλων
- Στην Ουκρανία, έχουµε ουσιαστικά έναν
∆υνάµεων της Ρωσίας αποτελεί µοχλό πίεσης.
υβριδικό πόλεµο µε αξιοποίηση κατά κύριο λόγο
- Η εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων µη στρατιωτικού στοιχείου, ενώ στη Συρία έχουµε
A2/DA και στις δύο περιοχές, λειτουργεί σε
από την πλευρά της Ρωσίας καθαρά
επιχειρησιακό επίπεδο για την προστασία των
στρατιωτικές επιχειρήσεις.
φίλιων δυνάµεων, ενώ σε στρατηγικό - πολιτικό
- Στην Ουκρανία χρησιµοποιήθηκαν κατά βάση
επίπεδο επιδεικνύει τη βούληση της Ρωσίας για επίγειες δυνάµεις, σε αντίθεση µε τη Συρία που
την παγίωση της παραµονής της και στις δύο
χρησιµοποιήθηκαν για τις επιθέσεις αεροπορικές
περιοχές, στις οποίες διατηρεί ναυτικές και
και δευτερευόντως ναυτικές δυνάµεις.
αεροπορικές βάσεις, τις οποίες προτίθεται να
- Στην Ουκρανία τα χρησιµοποιούµενα όπλα
αναβαθµίσει.
ήταν περιορισµένα - χρησιµοποιήθηκαν κατά
- Η αύξηση της αποδοχής του Πούτιν µετά το
κύριο λόγο µόνο επίγειες δυνάµεις και υβριδικά
µέσα, και πραγµατοποιήθηκαν επιχειρήσεις
δηµοψήφισµα της Κριµαίας και την επέµβαση
στη Συρία, πιστοποιούν την ύπαρξη
κυβερνοπολέµου και ηλεκτρονικού πολέµου. Στη
εσωτερικής νοµιµοποίησης των ρωσικών
Συρία, οι Ρώσοι χρησιµοποιούν ότι πιο
επεµβάσεων.
εξελιγµένο τεχνολογικά όπλο κατέχουν,
- Η προπαγάνδα όσον αφορά τις δυνατότητες
εκµεταλλευόµενοι το σύνθετο πεδίο µάχης ως
του ρωσικού στρατού και το πρόσωπο του
ένα πεδίο δοκιµών και επίδειξης του
Προέδρου Πούτιν, χρησιµοποιήθηκε σε µεγάλη
οπλοστασίου τους.
έκταση και στις δυο επεµβάσεις ως φόβητρο
- Μόνο στη Συρία η επέµβαση µπορεί να
δικαιολογηθεί βάση του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.
των αντιπάλων.
ΣΧΟΛΙΑ: Αλλάζει η φύση του πολέµου και πλέον είναι δύσκολο να ορίσει κάποιος συγκεκριµένη
τυπολογία. Η έκταση των µέσων και η δυνατότητα χρησιµοποίησής τους µε ευέλικτο τρόπο
δηµιουργεί πολύ σηµαντικές δυνατότητες δράσης, έξω από το κατεστηµένο και το αναµενόµενο.
Ουσιαστικά και στις δυο περιπτώσεις δεν υπήρξε απαίτηση κινητοποίησης του κοινωνικού ιστού της
Ρωσίας. Οι δυο επεµβάσεις πάντως, έχουν θετικό αντίκτυπο στο ηθικό και το φρόνηµα του λαού, ο
οποίος αντιλαµβάνεται πλέον τη Ρωσία ως µια µεγάλη δύναµη.
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4.
ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΡΚΕΙΑ

5.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

- Και στις δυο περιπτώσεις έχουµε επέµβαση
- Όσον αφορά την ισορροπία Ρωσίας – ΗΠΑ,
και δράση της Ρωσίας σε περιορισµένο ενώ η Ρωσία δεν έχει καµία δυνατότητα να
τοπικό επίπεδο, µόνο σε περιοχές που
αντιπαρατεθεί απευθείας µε τις ΗΠΑ στη Μέση
υπάρχουν σαφείς πολιτικοί στόχοι.
Ανατολή και στη Μεσόγειο ειδικότερα, διατηρεί
- Ο πόλεµος µέσω proxies δηµιουργεί
στρατηγικό πλεονέκτηµα στην Ουκρανία.
µεγαλύτερους κινδύνους εκτροπής της
- Η κρίση στην Ουκρανία, δεδοµένης της
κατάστασης, πολύ περισσότερο βέβαια τη
παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης και της
στιγµή που εµπλέκονται µη ορθολογικοί
βούλησης των ευρωπαίων να φανούν
δρώντες - οι νεοναζί στην Ουκρανία και οι
περισσότερο ευέλικτοι στις επιβαλλόµενες
τζιχαντιστές στη Συρία.
κυρώσεις, φαίνεται να µη συνεχίζεται, σε
- Η ρωσική επέµβαση και στις δυο χώρες είναι
αντίθεση µε τον πόλεµο στην Συρία όπου τα
περιορισµένη και απόλυτα στοχευµένη.
συµφέροντα και οι εµπλεκόµενοι συνθέτουν ένα
Επίσης, φαίνεται να γίνεται χρήση της
πολυδιάστατο περιβάλλον, το οποίο δεν είναι
απαραίτητης και µόνο ισχύος για την επίτευξη
εύκολο να ελεγχθεί.
των επιδιωκόµενων πολιτικών σκοπών.
- Η Ρωσία κινείται σε µια οριακή γραµµή
αποφυγής προκλήσεων και εντάσεων, που θα
µπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω
παρεκτροπή της κατάστασης.
- Η ρωσική επέµβαση εξασφαλίζει τις
απαραίτητες συνθήκες εξόδου (αλλά και
επανόδου), ανάλογα µε τις συνθήκες που θα
διαµορφωθούν στο µέλλον και ανάλογα µε την
επίτευξη των εκάστοτε - συγκεκριµένων πάντα
- αντικειµενικών στόχων που θέτει (παγωµένη
σύγκρουση στην Ανατολική Ουκρανία και
µερική αποχώρηση στη Συρία).
ΣΧΟΛΙΑ: ∆εδοµένου ότι η κρίση στην Ουκρανία είναι µεταγενέστερη αυτής της Συρίας, η µετατόπιση
του παιχνιδιού σε ένα άλλο γεωπολιτικό µήκος της παγκόσµιας σκακιέρας, ίσως αποτελεί ένα ακόµα
στοιχείο της έξυπνης στρατηγικής του Πούτιν. Στην Ουκρανία έχουν δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις
µιας ακόµα παγωµένης σύγκρουσης, η οποία είναι έτοιµη για ενεργοποίηση στο µέλλον, όταν οι
συνθήκες το απαιτήσουν. Επιπλέον, η κατάσταση που έχει διαµορφωθεί στην Ουκρανία, λειτουργεί
ως µοχλός πολιτικής πίεσης για να µην αποµακρυνθεί η χώρα από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.
Στη Συρία, η ανάπτυξη των ρωσικών δυνάµεων και η εγκατάσταση της ολοκληρωµένης
αντιπυραυλικής ασπίδας υποδεικνύει ότι η Ρωσία σκοπεύει να διατηρήσει ισχυρή (και ηχηρή)
παρουσία στη Μέση Ανατολή.
- Και στις δυο περιπτώσεις έχει γίνει
- Η σύγκρουση στη Συρία έχει ήδη επιπτώσεις
επιτυχηµένη εφαρµογή της πάγιας ρωσικής
στο Ιράκ, το Λίβανο, την Ιορδανία, καθώς και
αρχής του no-contact war, προκειµένου οι
άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, αλλά και στην
απώλειες να διατηρηθούν στο µικρότερο
ΕΕ µε το προσφυγικό.
δυνατό επίπεδο, ανάλογα βέβαια µε το είδος
- Η κρίση έχει ήδη υπό µία έννοια εξαπλωθεί
της εµπλοκής.
στην Ευρώπη, µε τη µορφή του προσηλυτισµού
- Μεγάλος αριθµός τοπικού πληθυσµού έχει
νέων Ευρωπαίων στον ISIS και µε τις
εκτοπιστεί εσωτερικά στις δύο χώρες.
τροµοκρατικές ενέργειες φανατικών ισλαµιστών.
- Οι επεµβάσεις δηµιουργούν
- Στην Ουκρανία έχει ανατραπεί το status quo µε
περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις, η έκταση των
την απόσχιση της Κριµαίας και τη de facto (όχι
οποίων δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί,
όµως και de jure) ανεξαρτητοποίηση των
λόγω ανεπαρκών στοιχείων.
περιοχών της Ανατολικής Ουκρανίας.
- Η προσάρτηση της Κριµαίας επιβαρύνει µε το - Στην Ουκρανία, λόγω εµπλοκής επίγειων
αξιόλογο ποσό των 4.5 δις δολαρίων σε ετήσια
δυνάµεων, οι απώλειες είναι πολύ µεγαλύτερες
βάση τον προϋπολογισµό της Ρωσίας. Επίσης,
για τη ρωσική πλευρά, σε σχέση µε τις απώλειες
η διατήρηση των δυνάµεων στη Συρία, κοστίζει
στη Συρία.
στη Ρωσία µέχρι 1.5 δις δολάρια σε ετήσια
βάση.
- Οι οικονοµίες της Ουκρανίας και της Συρίας
υπόκεινται σε σηµαντική πίεση, λόγω του
πολέµου.
- Η Ρωσία επανεµφανίζεται στο προσκήνιο ως
υπερδύναµη από τις επεµβάσεις στην
Ουκρανία και τη Συρία.
ΣΧΟΛΙΑ: Η Ρωσία δρα ορθολογικά και µε συνέχεια και διευρύνει το πεδίο στο οποίο
δραστηριοποιείται στην παγκόσµια σκακιέρα. Προάγει το εθνικό αίσθηµα και φρόνηµα, διεκδικώντας
δυναµικά ενεργό ρόλο σε διπλωµατικό και στρατιωτικό επίπεδο. Για την επίτευξη αυστηρά
προκαθορισµένων πολιτικών σκοπών επιλέγει το πλέον κατάλληλο µέσο και επεµβαίνει
εξασφαλίζοντας τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και στις δυο περιπτώσεις υπάρχει άµεσο και
έµµεσο κόστος, το οποίο γνωρίζει και αποδέχεται, για την εκπλήρωση ενός µεγαλύτερου σκοπού.
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Το σηµαντικότερο συµπέρασµα από την ανάλυση των επεµβάσεων
της Ρωσίας στην Ουκρανία και στη Συρία, προκύπτει όχι τόσο από τη
σύγκριση, όσο από τη σύνθεση των δύο αυτών γεγονότων. Οι επεµβάσεις
αυτές αποτελούν δυο διαφορετικά κοµµάτια του ίδιου παζλ, τα οποία
συµπληρώνουν την εικόνα των δυνατοτήτων της Ρωσίας να δρά σε ένα
σύγχρονο πεδίο ενδιαφέροντος µε ευρύ τρόπο, πολύ διαφορετικό από την
παραδοσιακή παράταξη πολύ µεγάλων στρατιωτικών δυνάµεων, τις οποίες
φρόντιζε να αναπληρώνει µε εφεδρείες. Ο σύγχρονος τρόπος πολέµου
εξάλλου, όπως έχει αναλυθεί από το Στρατηγό Γερασίµοφ συνδυάζει (blends)
τον συµβατικό µε τον µη συµβατικό πόλεµο, καθώς και µε άλλες πτυχές της
εθνικής ισχύος (Bartles, Getting Gerasimov Right 2016, 30).
Σε κάθε µια από τις επεµβάσεις της Ρωσίας που εξετάσαµε, λειτουργεί
ξεκάθαρα µια διαφορετική συνιστώσα. Από τη µια πλευρά στην Ουκρανία
έχουµε την καθαρά υβριδική συνιστώσα µε έµφαση στο µη στρατιωτικό
στοιχείο. Αυτό, δε σηµαίνει ότι δε χρησιµοποιήθηκαν στην Κριµαία και την
Ανατολική Ουκρανία στρατιωτικές δυνάµεις, αλλά ότι αυτές χρησιµοποιήθηκαν
πέραν από την παραδοσιακή εµπλοκή του στρατού, και µε όσο το δυνατό
διακριτικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά, στη Συρία, έχουµε εκκωφαντική
παρουσία και παραδοσιακή αξιοποίηση στρατιωτικών δυνάµεων, όπως θα
ήταν η συµµετοχή σε µια έκθεση επίδειξης στρατιωτικών µέσων και
δυνατοτήτων.
Στην περίπτωση της Κριµαίας, όλες οι κινήσεις της Ρωσίας
πραγµατοποιήθηκαν µε την κατά το δυνατό µυστικότητα. Αντίθετα, στη Συρία,
µε εξαίρεση την αρχική µεταφορά των ρωσικών δυνάµεων στο έδαφός της, η
οποία διενεργήθηκε σχετικά αθόρυβα, έχουµε καθαρά παραδοσιακές
πολεµικές δράσεις, οι οποίες πραγµατοποιούνται µε τρόπο που επιζητούν να
τραβήξουν τα φώτα της δηµοσιότητας. Στη διάσταση αυτή παρουσιάζεται ένα
τελείως διαφορετικό προφίλ της Ρωσίας, η οποία ουσιαστικά χρησιµοποιεί µια
πραγµατική αρένα για να δοκιµάσει, αλλά και να επιδείξει τα σύγχρονα οπλικά
της συστήµατα.
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no-contact warfare· πραγµατοποιείται βέβαια µε τη χρησιµοποίηση τελείως
διαφορετικών µεθόδων, πρακτικών και µέσων. Το αξιοσηµείωτο όµως είναι,
ότι και στις δυο περιπτώσεις η προσέγγιση υλοποιείται µε απόλυτα
επιτυχηµένο τρόπο. Οι φαινοµενικά καιροσκοπικές τακτικές δράσεις τελικά
ίσως δεν είναι τυχαίες· αντιθέτως, εκτιµάται ότι αποτελούν κινήσεις µιας
γενικότερης στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, τα αποτελέσµατα οδηγούν σε de
facto παγίωση καταστάσεων που αλλάζουν ριζικά τη δυναµική της Ρωσίας
στο παγκόσµιο στερέωµα.
Η µεγάλη διαφορά της προσέγγισης της Ρωσίας σε σχέση µε τους
δυτικούς εταίρους, όπως αρέσκεται να τους αποκαλεί ο Πούτιν, είναι ότι ενώ η
∆ύση θεωρεί ότι η χρήση µη στρατιωτικών µέτρων έχει ως σκοπό την
αποφυγή ενός πολέµου, η Ρωσία εκλαµβάνει τα µέτρα αυτά ως πόλεµο
(Bartles,

Getting

Gerasimov

Right

2016,

34).

Η

προσέγγιση

αυτή

διαµορφώνεται ως ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα του διαφορετικού τρόπου
σκέψης από το ∆υτικό.
Η Ρωσία σήµερα, θεωρεί ότι ήδη βρίσκεται σε πόλεµο, σε ένα πόλεµο
επαναστάσεων διαφόρων αποχρώσεων, που αποτελεί υβριδική εσωτερική
απειλή ακόµα και για την ίδια τη χώρα. Και φυσικά όταν βρίσκεσαι σε πόλεµο
οι αισθήσεις και τα αντανακλαστικά σου είναι σε υπερένταση, για να µπορείς
να αντιδράς καλύτερα και αποφασιστικότερα, δεδοµένου ότι από τις δράσεις
και αντιδράσεις σου εξαρτάται η ίδια η επιβίωσή σου.
Στις επεµβάσεις που εξετάσαµε εκφράστηκε ο τρόπος σκέψης της
Ρωσίας, όπου φαίνεται ότι µε διαφορετικά εργαλεία κάθε φορά - επιλέγοντας
το πλέον κατάλληλο για την κάθε περίπτωση - πετυχαίνει το βέλτιστο
αποτέλεσµα, µε τις µικρότερες δυνατές απώλειες. Ωστόσο, το κυριότερο
κέρδος απ΄ όλα είναι µάλλον στο ψυχολογικό επίπεδο, δεδοµένου ότι η Ρωσία
αποκατέστησε το κύρος της χώρας και αύξησε την εµπιστοσύνη και την
αξιοπιστία της, τόσο στον εσωτερικό όσο και στο διεθνή χώρο, ως µια µεγάλη
δύναµη. Το κυριότερο ίσως κέρδος από τις επεµβάσεις αυτές, είναι ότι αύξησε
την αβεβαιότητα (ambiguity) αναφορικά µε τις µελλοντικές της δράσεις,
προκαλώντας µάλλον πονοκέφαλο στο δυτικό στρατόπεδο και ανοίγοντας
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χρησιµοποιεί το κατάλληλο εργαλείο - όπλο για την κάθε περίπτωση
ξεχωριστά· και σε ορισµένες περιπτώσεις το «µαχαίρι χρησιµεύει περισσότερο
από τα πυρηνικά όπλα» (Κονδύλης 1997, 362).
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Ο Παναγιώτης Κονδύλης µε απόλυτο ρεαλισµό αναφέρει ότι «µετά την
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχει µία µόνο ∆ύναµη στον κόσµο
που αξίζει απόλυτα το χαρακτηρισµό “πλανητική”: οι Ηνωµένες Πολιτείες.
Μόνη αυτή διαθέτει ένα πυκνό και παγκόσµιο στρατηγικό-στρατιωτικό δίκτυο
καθώς και ολόκληρη την κλίµακα ανεφοδιασµού και των όπλων, η οποία
επιτρέπει επεµβάσεις σε κάθε κατάσταση και κάθε θέση του πλανήτη µε τα
εκάστοτε κατάλληλα µέσα

1 καµµία άλλη µεγάλη ∆ύναµη - αν υποθέσουµε

ότι έχει την οικονοµική δυνατότητα - δεν θα αποκτήσει τόσο γρήγορα τέτοια
στρατηγικά πλεονεκτήµατα, εκτός αν µπροστά στα µάτια όλου του κόσµου
επιλέξει την οδό της σύγκρουσης µε τις Ηνωµένες Πολιτείες και ανθέξει την
άµιλλα µαζί τους» (Κονδύλης, Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο
1992, 61).
Το κατά πόσο η Ρωσία έχει επιλέξει το δρόµο της σύγκρουσης µε τις
ΗΠΑ δεν µπορούµε να το πούµε µε σιγουριά σήµερα, αλλά εκτιµάται ότι είναι
ένα στοιχείο, το οποίο θα διαφανεί στο άµεσο µέλλον. Η Ρωσία έχει σίγουρα
επηρεαστεί σηµαντικά από την παγκόσµια οικονοµική κρίση, από τον πόλεµο
τιµών στο πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, στα οποία έχει στηρίξει την
οικονοµία της. Παρόλα αυτά, επιδεικνύει µια ιδιαίτερη συνέπεια και συνέχεια
στη στρατηγική κατεύθυνσή της, αυξάνοντας την αξιοπιστία της. ∆ιαβάζει
προσεκτικά το γεωπολιτικό περιβάλλον και τις συνθήκες που διαµορφώνονται
και

έχει

αποκτήσει

µηχανισµούς

διασύνδεσης,

αυτοµατισµού

και
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λειτουργούν ταχύτατα, για καθορισµό δράσεων και εκµετάλλευση των
ευκαιριών που αναδύονται. Με τον τρόπο αυτό έχει επιτύχει να κάνει αισθητή
την παρουσία της στη γειτονιά της, αλλά και όπου αλλού θεωρεί ότι έχει
ζωτικά συµφέροντα, ολοένα και µακρύτερα. Το κατά πόσο η αδυναµία της
οικονοµίας 71 της µπορεί να αντισταθµιστεί από άλλα ηθικά µεγέθη που
παρουσιάζει ως χώρα, αποτελεί και αυτό ένα στοιχείο που θα φανεί στο
µέλλον.
Ο Παναγιώτης Κονδύλης, σε άλλο σηµείο, επισηµαίνει ότι «1 την
αρχόµενη φάση της πλανητικής πολιτικής ίσως τη χαρακτηρίσει ένα άλλο
φαινόµενο: η εµφάνιση και η εδραίωση διαφόρων µεσαίων ∆υνάµεων µε
περιφερειακές

ηγεµονικές

φιλοδοξίες.

Τέτοιες

∆υνάµεις

µπορούν

να

εκµεταλλευτούν τα κενά που θα δηµιουργούνται συνεχώς εντός πολιτικά
άµορφων µειζόνων χωρών, µεταξύ αντίπαλων µεγάλων ∆υνάµεων και κάτω
από το κουρασµένο βλέµµα της ηγετικής µεγάλης ∆ύναµης. Θα είχαν σοβαρές
δυνατότητες να πραγµατοποιήσουν τους επιδιωκόµενους στόχους ισχύος στη
γεωπολιτική περιφέρειά τους, αν µεγάλες ∆υνάµεις, οι οποίες για πολιτικούς
και ψυχολογικούς λόγους επιθυµούν να αποφύγουν επανειληµµένες και
αποφασιστικές επεµβάσεις στο εξωτερικό, θα τις χρησιµοποιούσαν δίκην
τοποτηρητών» (Κονδύλης, Πλανητική πολιτική µετά τον Ψυχρό Πόλεµο 1992,
68). Αν η Ρωσία δεν κρατούσε τη συγκεκριµένη στάση στη Συρία και
δεδοµένης της στάσης των ΗΠΑ, µπορούµε να αντιληφθούµε ποια χώρα ήταν
έτοιµη να αναλάβει το ρόλο του τοποτηρητή. ∆εν είναι άλλη παρά η Τουρκία.
Η Ρωσία φαίνεται να αναλαµβάνει ρίσκα και να κάνει µεγάλα
«ανοίγµατα», τουλάχιστον κατά το δυτικό τρόπο σκέψης. Αν κατανοήσουµε
όµως ότι η Ρωσία θεωρεί ότι ήδη βρίσκεται σε πόλεµο, ενδεχοµένως να
βλέπαµε τις κινήσεις της από διαφορετική οπτική γωνία, δεδοµένου ότι η
συνεχής κινητικότητα και η ανάληψη της πρωτοβουλίας στο πόλεµο είναι
θεµελιώδης αρχή επιβίωσης. Η Ρωσία µε τις επιλογές της φαίνεται να
71

Σύµφωνα µε τον Παναγιώτη Κονδύλη «Το γενικό κριτήριο της διάκρισης ανάµεσα σε µικρές
και µεσαίες ή µείζονες ∆υνάµεις είναι, προφανώς, το εκάστοτε γεωπολιτικό, δηµογραφικό και
οικονοµικό δυναµικό τους» (Κονδύλης, Θεωρία του Πολέµου 1997, 371). Πέραν εποµένως
από την οικονοµία, η δηµογραφική συρρίκνωση που παρουσιάζεται στη Ρωσία ενδεχοµένως
να παίξει και αυτή αρνητικό ρόλο στις επιδιώξεις ανάδειξής της ως πλανητική δύναµη.
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παγκόσµιο γεωπολιτικό παιχνίδι.
Αν θέλαµε να χαρακτηρίσουµε µε µια λέξη τις συνθήκες που
αναµένεται να επικρατήσουν στον πολύπλοκο και περίπλοκο σύγχρονο
κόσµο, αυτή θα ήταν η αβεβαιότητα (ambiguity). Η αβεβαιότητα όµως
δηµιουργεί φόβο και ο φόβος αστάθεια. Η αστάθεια µε τη σειρά της οδηγεί σε
ανατροπή της ισορροπίας και είναι φορέας αλλαγών. Η Ρωσία σήµερα
παρουσιάζεται ως προστάτης της κρατικής οντότητας και της αυτόνοµης
δράσης για την προάσπιση των εθνικών της συµφερόντων. Υπό την έννοια
αυτή, λειτουργεί κατά της παγκοσµιοποίησης. Αυτό όµως µπορεί να
λειτουργήσει και αντίστροφα: στην περίπτωση που δεν τα καταφέρει τελικά,
µπορεί η ίδια να αποτελέσει καταλύτη εξελίξεων που θα οδηγήσουν
γρηγορότερα σε αυτή (την παγκοσµιοποίηση).
Οι αδυναµίες που διαπιστώθηκαν κατά την εκτέλεση στρατιωτικών
επιχειρήσεων στον πόλεµο της Ρωσίας µε τη Γεωργία το 2008, έδωσαν την
πολιτική ώθηση στη Ρωσία για µια διεξοδική επανεξέταση της δοµής, της
λειτουργίας και των µέσων των ενόπλων δυνάµεων. Η Ρωσία κατάφερε να
αξιολογήσει σωστά τις δυσλειτουργίες και να ενεργήσει δυναµικά και
ουσιαστικά, για να βελτιώσει την πολεµική µηχανή της και τις συναφείς
δραστηριότητες συλλογής και εκµετάλλευσης πληροφοριών, κάνοντάς τες
περισσότερο ευέλικτες και ακριβείς. Τα αποτελέσµατα της προσπάθειας αυτής
φάνηκαν στον αθόρυβο και αποδοτικό τρόπο που έδρασε στην Κριµαία, αλλά
και στη δυναµική παρουσία της στη Συρία, η οποία εδραιώνει και την θέση της
στο ευρύτερο χώρο της Μέσης Ανατολής, ένα πεδίο στο οποίο εστιάζεται
πλέον το ενδιαφέρον των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ.
Τα ρωσικά στρατεύµατα στην Ουκρανία, και τα µέσα που έχουν
αναπτυχθεί στη Συρία, δεν συγκρίνονται σε κανένα επίπεδο µε τις δυνάµεις
που εισήλθαν στη Γεωργία, µόλις επτά χρόνια νωρίτερα. Το γεγονός αυτό
προκάλεσε έκπληξη και ανησυχία στις ∆υτικές χώρες. Ειδικότερα, η επέµβαση
στην Ουκρανία ήταν κάτι πολύ περισσότερο από µια παραδοσιακή
στρατιωτική επιχείρηση, καθώς επιτεύχθηκε άριστος συντονισµός των
στρατιωτικών κινήσεων και δράσης µε άλλα µέτρα σε πολιτικό, οικονοµικό και
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επίπονων προσπαθειών, οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν συντονισµένα κατά
τα προηγούµενα χρόνια, για να αξιοποιούνται όλοι οι συντελεστές της
κρατικής ισχύος στην υπηρεσία των στρατηγικών επιλογών και στόχων της
χώρας.
Στην Ουκρανία πιστοποιείται το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και
πειθαρχίας

των

µονάδων

που

αναπτύχθηκαν

και

λειτούργησαν

αποτελεσµατικά, µε προσαρµοστικότητα και αφοσίωση στην επίτευξη των
πολιτικών στόχων (Giles 2016, 13).
Μακροχρόνιοι παρατηρητές των τεκταινόµενων στη Ρωσία, είχαν
ξαφνιαστεί για πρώτη φορά το 2008, µε το πόσο γρήγορα είχε ξεχαστεί η
ένοπλη σύγκρουση στη Γεωργία. Κάτι ανάλογο γίνεται και µε την περίπτωση
της Ουκρανίας. Επίσης, οι όροι της εκεχειρίας που υπογράφηκαν το
Φεβρουάριο του 2016 στη Συρία, επιβεβαιώνουν στη Ρωσία για άλλη µια
φορά, ότι η άµεση στρατιωτική δράση στο εξωτερικό είναι η καλύτερη µέθοδος
για την επίτευξη στρατηγικών στόχων, µε ελάχιστες έως µηδενικές δυσµενείς
συνέπειες. Αυτά και µόνο µπορούν να ενθαρρύνουν τη Ρωσία για περαιτέρω
στρατιωτικό

τυχοδιωκτισµό,

καθώς

οι

κίνδυνοι

σηµαντικής

διεθνούς

αντίδρασης72 είναι χαµηλοί (Giles 2016, 6).
Ο πρωταρχικός στόχος της Ρωσίας είναι να κλείσει το χάσµα µε τις
άλλες µεγάλες δυνάµεις και τις ΗΠΑ ειδικότερα - µε σκοπό να περιορίσει την
τρωτότητά της σε ένα καταστροφικό πρώτο χτύπηµα - και να αποκαταστήσει
την αξιοπιστία της ρωσικής στρατιωτικής µηχανής, ως αποτρεπτικό
παράγοντα και εργαλείο επιρροής. Ο στόχος εκσυγχρονισµού του στρατού,
συνδέεται µε την πολιτική επιδίωξη της Ρωσίας να αποκτήσει και πάλι τη
δυνατή φωνή του παρελθόντος και παράλληλα να περιορίσει την ανεξέλεγκτη
ελευθερία κινήσεων των ΗΠΑ (Giles 2016, 13), τόσο στη γειτονιά της αλλά και
ευρύτερα. Η καλύτερη βέβαια απόδειξη αυτού, είναι η αντιπυραυλική ασπίδα
που έχει αναπτύξει στη Συρία και καλύπτει µεγάλο µέρος της Μέσης
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Άλλωστε πάγιος στόχος της Ρωσίας είναι η υπονόµευση και η εξασθένηση του αντιπάλου,
χωρίς όµως να παραβιαστούν κόκκινες γραµµές, οι οποίες θα προκαλούσαν στρατιωτικές
αντιδράσεις από τρίτους (Lasconjarias 2015, 8)
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έχει πουλήσει πρόσφατα στο Ιράν.
Ενδεχοµένως, η αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων έρχεται να
αντισταθµίσει αδυναµίες σε άλλους τοµείς, όπως τον οικονοµικό, τον
τεχνολογικό, τον ιδεολογικό, τον ψυχολογικό, σε συνάρτηση µε άλλα
προβλήµατα όπως το δηµογραφικό. Στο σύγχρονο κόσµο, όπως αυτός
διαµορφώνεται, κάτι τέτοιο (η αύξηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων)
φαίνεται ως αναπόφευκτο για τη διατήρηση της εθνικής κυριαρχίας
(Karaganov 2012). Σε κάθε περίπτωση όµως, η Ρωσία λειτουργεί µε ρεαλισµό
και δρα συντονισµένα για την επίτευξη συγκεκριµένων πολιτικών σκοπών και
στόχων που θέτει.
Η ύπαρξη ρωσικών δυνάµεων στις βάσεις της Κριµαίας και της Συρίας
πριν την απόφαση δυναµικής εµπλοκής της Ρωσίας στις περιοχές αυτές,
αποτελεί ένα σενάριο που δεν είναι δυνατό να επαναληφθεί σε µελλοντικές
επιχειρήσεις. Επιπρόσθετα, η επίδειξη δυνατοτήτων υποστήριξης και
παρουσίας στρατιωτικών δυνάµεων οι οποίες λειτουργούν ως µοχλός πίεσης,
δε συνεπάγεται απαραίτητα και δυνατότητα αποτελεσµατικής επιχειρησιακής
δράσης, σε ενδεχόµενη µεγαλύτερης έκτασης εµπλοκή.
Ο Πούτιν το 2007, στο 43ο Συνέδριο Πολιτικής Ασφάλειας του
Μονάχου, είχε επικαλεστεί τα λόγια του Φραγκλίνου Ρούζβελτ, που είχε πει
λίγες µέρες µετά το ξέσπασµα του 2ου Παγκοσµίου Πολέµου, ότι «όταν η
ειρήνη διακοπεί σε οποιοδήποτε µέρος, η ειρήνη όλων των χωρών παντού
βρίσκεται σε κίνδυνο» (washingtonpost 2007).73 Σήµερα, τα λόγια αυτά είναι
περισσότερο επίκαιρα από ποτέ.
Στο νέο κόσµο που διαµορφώνεται, η συσπείρωση γύρω από
παραδοσιακές αξίες όπως η έννοια του κράτους, αποτελεί ίσως το µοναδικό
73

Την οµιλία αυτή ολοκλήρωσε λέγοντας ότι «Η Ρωσία σε όλη την πορεία της ιστορίας της, η
οποία εκτείνεται σε περισσότερα από χίλια χρόνια, είχε πρακτικά πάντα το προνόµιο να
εφαρµόζει ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική. ∆εν πρόκειται να αλλάξουµε αυτή την παράδοση
σήµερα. Την ίδια στιγµή, έχουµε επίγνωση πώς ο κόσµος έχει αλλάξει και έχουµε µια
ρεαλιστική αίσθηση των δικών µας ευκαιριών και δυνατοτήτων. Και φυσικά θα θέλαµε να
αλληλεπιδρούµε µε υπεύθυνους και ανεξάρτητους συνεργάτες, µε τους οποίους θα
µπορούσαµε να εργαστούµε από κοινού για την κατασκευή µιας δίκαιης και δηµοκρατικής
παγκόσµιας τάξης που θα διασφαλίζει την ασφάλεια και την ευηµερία όχι µόνο για λίγους
εκλεκτούς, αλλά για όλους».

-102καταφύγιο - είναι η µοναδική ελπίδα για τη συνέχιση της ειρήνης και της
αναζήτησης της πραγµατικής δηµοκρατίας και ευηµερίας. Αυτό συνοψίζεται µε
µεστό τρόπο στα λόγια του Παναγιώτη Ήφαιστου: «Η εθνοκρατική ζωή και η
συγκρότηση αξιόπιστης εθνικής στρατηγικής είναι ένα διαρκές πνευµατικό,
πολιτικό και θεσµικό άθληµα. Κινούµενοι ανοδικά, τουτέστιν στεριώνοντας και
δυναµώνοντας την εθνική ανεξαρτησία υπάρχει ολοένα και µεγαλύτερη
ασφάλεια, ευηµερία και δηµοκρατία. Και το αντίστροφο για την καθοδική
τροχιά: Οι πολίτες αφήνουν τις κοσµοθεωρίες τους, εκµηδενίζονται ηθικά και
ανθρωπολογικά, τα κανονιστικά εποικοδοµήµατα σαπίζουν και τα πάντα πλέον
κατηφορίζουν προς το τέλµα και την πλήρη εκµηδένιση» (Ήφαιστος n.d., 13).
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