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ύνοτη 

Ζ παξνχζα εξγαζία δηαπξαγκαηεχεηαη ηελ έλλνηα ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο. Μηα 

έλλνηα ε νπνία ππάξρεη εδψ θαη πνιιά ρξφληα ζην ιεμηιφγην ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

θαη ε εκθάληζε ηεο νθείιεηαη ζηηο πξαθηηθέο κε ηηο νπνίεο πξνρψξεζε ε 

απναπνηθηνπνίεζε πνιιψλ πεξηνρψλ ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο θαη ζηηο εληάζεηο 

πνπ απηέο νη πξαθηηθέο επέθεξαλ. Δληάζεηο, εζσηεξηθέο θαηά θχξην ιφγν, νη 

νπνίεο άξρηζαλ λα γίλνληαη πην έληνλεο κε ην πέξαο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ θαη 

νδήγεζαλ πνιιά θξάηε ζηελ θαηάξξεπζε. ήκεξα ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο νη εληάζεηο ζε θάζε γσληά ηεο γεο έρνπλ αληίθηππν ζε 

νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε. Έηζη ινηπφλ θαη ηα απνηπρεκέλα θξάηε άξρηζαλ λα 

απνηεινχλ ζεκείν ελδηαθέξνληνο, φηαλ ηα αλαπηπγκέλα θξάηε θαηάιαβαλ φηη 

κπνξνχλ λα απεηιεζνχλ εμαηηίαο ηεο θαηάζηαζεο ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ. Σν 

γεγνλφο πνπ ηαξαθνχλεζε ηνλ δπηηθφ θφζκν είλαη νη δηάθνξεο ηξνκνθξαηηθέο 

επηζέζεηο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ζε δηάθνξεο πφιεηο ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Δπξψπεο 

θαη νη νπνίεο θαίλεηαη φηη έρνπλ ηελ αθεηεξία ηνπο ζε απνηπρεκέλα θξάηε. Γελ 

είλαη φκσο κφλν απηφ ην πξφβιεκα. Μνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο, ιαζξεκπφξην 

φπισλ θαη πνιιά άιια απνηεινχλ απεηιέο γηα ηελ δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα θαη 

έρνπλ ηελ ίδηα αθεηεξία. Γηα ην ιφγν απηφ ζα κειεηεζνχλ νη ξίδεο ηνπ 

πξνβιήκαηνο ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ, πσο ηα θξάηε απηά απεηινχλ ηε δηεζλή 

αζθάιεηα θαη πσο κπνξεί θαη αλ πξέπεη λα επεκβαίλεη ε δηεζλήο θνηλφηεηα. 

Καηφπηλ ζα κειεηεζνχλ νη πεξηπηψζεηο δχν θξαηψλ, ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη ηεο 

πξίαο πξνθεηκέλνπ λα γίλεη πην θαηαλνεηφο ν ξφινο ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα θαη πσο θάζε πεξίπησζε έρεη δηαθνξεηηθέο επηπηψζεηο αιιά 

θαη ρξεηάδεηαη δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε.   

Λέξειρ Κλειδιά: Απνηπρεκέλα Κξάηε, πξία, Νφηην νπδάλ, Δχζξαπζηα Κξάηε, 

Αδχλακα Κξάηε, Λαζξεκπφξην Όπισλ, Λαζξεκπφξην, Σξνκνθξαηία, 
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Διζαγυγή 

 Ζ ειεπζεξία ήηαλ αλέθαζελ έλα ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ. Ζ 

πξνζπάζεηα ηνπ ζχγρξνλνπ αλζξψπνπ λα εμαζθαιίζεη φρη κφλν ηελ πξνζσπηθή 

ηνπ ειεπζεξία αιιά θαη ηελ ειεπζεξία θαη ην δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε ηνπ 

ζπλφινπ ησλ θαηνίθσλ ηεο γεο είλαη έλα φξακα, ην νπνίν φκσο αξθεηέο θνξέο 

εμειίζζεηαη ζε εθηάιηε. Όξακα γηαηί έζησ θαη κεηά απφ πνιιέο ρηιηάδεο ρξφληα 

παξνπζίαο πάλσ ζηε γε έρνπκε αλαγλσξίζεη σο ζεκειηψδεο ην δηθαίσκα ζηελ 

ειεπζεξία θαη δείρλνπκε ηελ αιιειεγγχε καο ζε θάζε έλαλ, πνπ ελψ ηνπ ζηεξείηαη, 

πξνζπαζεί λα ηε δηεθδηθήζεη θαη λα ηε θεξδίζεη. Δθηάιηεο γηαηί κεηά απφ ρηιηάδεο 

ρξφληα, δηαθνξεηηθήο εμέιημεο ζε θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, ε έλλνηα ειεπζεξία έρεη 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε άλζξσπν. 

 Έηζη ινηπφλ σο πνιηηηζκέλνο πιένλ θφζκνο θαη θπξίσο απφ ηηο αξρέο ηνπ 

20νπ αηψλα θαη κεηά, γίλεηαη κηα κεγάιε πξνζπάζεηα λα έρεη θάζε άλζξσπνο ην 

δηθαίσκα ζηελ απηνδηάζεζε. Ζ πξνζπάζεηα απηή μεθίλεζε κε ηελ 

απναπνηθηνπνίεζε φισλ ησλ πεξηνρψλ ηνπ πιαλήηε, θαηά θχξην ιφγν φκσο ηεο 

Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο. Πξνζπάζεηα πνπ ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ήηαλ εχθνιε, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο φκσο είρε πνιχ βαξχ ηίκεκα, ην αίκα εθαηνκκπξίσλ 

αλζξψπσλ. Παξά ην φηη ε απναπνηθηνπνίεζε έρεη νινθιεξσζεί, ηα απνηειέζκαηα 

δελ ήηαλ ηα αλακελφκελα.  

 Μπνξεί νη απνηθηνθξαηηθέο δπλάκεηο λα εγθαηέιεηςαλ ηηο απνηθίεο ηνπο, δελ 

ηηο άθεζαλ φκσο ζηελ θαηάζηαζε ηελ νπνία ηηο βξήθαλ. Οη άπνηθνη πήγαλ ζε 

πεξηνρέο φπνπ νη ηχπνη πνιηηηθήο νξγάλσζεο ήηαλ ρσξηά, πφιεηο θξάηε ή θαη 

απηνθξαηνξίεο. Μηα θαηάζηαζε πνιχ δηαθνξεηηθή απφ ηε κνξθή πνιηηηθήο 

νξγάλσζεο πνπ είρε επηθξαηήζεη ζηελ ήπεηξν ησλ απνίθσλ, ηελ Δπξψπε. 

Φεχγνληαο φκσο νη άπνηθνη πξνζπάζεζαλ λα αθήζνπλ σο θιεξνλνκηά ηε 

δεκηνπξγία εζληθψλ θξαηψλ. Σα λέα απηά εζληθά θξάηε έπξεπε εθηφο απφ ηα 

νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία είραλ λα αληηκεησπίζνπλ, λα αληηκεησπίζνπλ θαη 

πνιιέο εζσηεξηθέο δηακάρεο δηαθφξσλ κνξθψλ φπσο θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο. 

Γηακάρεο νη νπνίεο ππήξραλ γηα ρξφληα πξηλ ηελ απνηθηνθξαηία, αιιά ήξζαλ ζηελ 

επηθάλεηα ιφγσ ηνπ φηη φιεο απηέο νη δηαθνξεηηθέο νκάδεο έπξεπε λα 

ζπλππάξμνπλ ζηα ζηελά φξηα ησλ λέσλ εζληθψλ θξαηψλ κέζα ζηα νπνία ηηο 
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ηνπνζέηεζαλ.1 

 Ζ θαηάζηαζε σο έλα ζεκείν παξέκεηλε ππφ έιεγρν. ε απηφ ζπλέβαιε θαη ν 

Φπρξφο Πφιεκνο θαη ε πξνζπάζεηα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ λα βξίζθνπλ ζπλερψο 

λένπο ζπκκάρνπο θαη λα επεθηείλνπλ ηε ζθαίξα ηεο επηξξνήο ηνπο. Ζ πην 

ελδεδεηγκέλε ιχζε γηα λα ην πεηχρνπλ απηφ ήηαλ ε ελίζρπζε ησλ ππνςεθίσλ 

ζπκκάρσλ ηνπο κε ζθνπφ λα ηνπο πάξνπλ κε ην κέξνο ηνπο. Δλίζρπζε ηφζν 

νηθνλνκηθή φζν θαη κε ηε κνξθή εμνπιηζκψλ, ζηξαηησηηθψλ θαη βηνκεραληθψλ. Σν 

φιν ζθεληθφ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ κπνξεί λα ήηαλ έληνλα αληαγσληζηηθφ αιιά 

θξαηνχζε φιν ηνλ πιαλήηε ζε ηζνξξνπία. Με ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ φκσο 

ε θαηάζηαζε άιιαμε. Ζ κνλαδηθή πιένλ ππεξδχλακε ζηνλ θφζκν, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο (ΖΠΑ), δελ είρε κεγάιε αλάγθε απφ ηφζνπο πνιινχο 

ζπκκάρνπο αλά ηνλ θφζκν, ελψ ε ηέσο ππεξδχλακε, ε νβηεηηθή Έλσζε, δελ 

κπνξνχζε πιένλ λα πξνζειθχζεη ζπκκάρνπο. Έηζη ε ζηήξημε ηνπο ζε πνιιά 

θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο ζηακάηεζε.2 

    Υσξίο εμσηεξηθή βνήζεηα νη ζεζκνί φισλ απηψλ ησλ θξαηψλ άξρηζαλ λα 

θαηαξξένπλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζε δηάθνξεο νκάδεο, νη νπνίεο αλαδεηνχζαλ 

θνκκάηη ηεο εμνπζίαο ή αθφκε θαη αλεμαξηεζία, λα θηλεζνχλ ελαληίνλ ηνπ 

αδχλακνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, θπξίσο κε έλνπια κέζα. Οη ζπγθξνχζεηο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο ιάκβαλαλ δηαζηάζεηο εκθπιίνπ πνιέκνπ, κε ηεξάζηην θφζηνο, 

νδεγψληαο πνιιά θξάηε ζηελ θαηάξξεπζε θαη δεκηνπξγψληαο κηα αιπζίδα 

γεγνλφησλ ε νπνία νδεγνχζε ζε νινέλα θαη ρεηξφηεξεο θαηαζηάζεηο.  

 Γεκηνπξγήζεθε ινηπφλ κηα λέα θαηάζηαζε, κηα λέα θαηεγνξία θξαηψλ. 

Κξάηε ηα νπνία είλαη πξψελ απνηθίεο θαη θέξδηζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπο κε κηα 

δηαθνξεηηθή εζσηεξηθή θνηλσληθή-θπιεηηθή-ζξεζθεπηηθή-εζληθή δνκή ζε ζρέζε κε 

απηή πνπ ππήξρε γηα αηψλεο πξηλ γίλνπλ απνηθίεο θαη ζηα νπνία απηή ε 

δηαθνξεηηθφηεηα έρεη νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Σν επίζεκν 

θξάηνο φληαο αλίθαλν λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπγθξνχζεηο απηέο, βπζίδεηαη φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηελ θαηαζηξνθή θαη ζηελ απνζάζξσζε θάζε είδνπο θξαηηθνχ 

ζεζκνχ. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο φκσο έλα ηέηνην θαηλφκελν δελ 

                                                      
1
 Basil Davidson, The Black Man's Burden: Africa and the Curse of Nation State (New York: Times 

Books / Reandom House), 102-103. 
2
 Michael Clough, Free at Last: US Policy Toward Africa and the End of Cold War (New York: 

Council of Foreign Relations Press, 1992), 77. 
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κπνξεί λα κείλεη πεξηνξηζκέλν ζε κηα κηθξή πεξηθεξεηαθή γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

 Σν εξψηεκα πνπ ηίζεηαη ινηπφλ είλαη θαηά πφζν ηα θξάηε απηά, ηα νπνία 

νλνκάδνληαη απνηπρεκέλα, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ απεηιή γηα ηε δηεζλή εηξήλε 

θαη αζθάιεηα. Πφζν κπνξνχλ νη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο ζα θαιιηεξγεζνχλ ζε ηέηνηα 

θξάηε, κε δεδνκέλν φηη πάζεο κνξθήο θξαηηθφο ζεζκφο είλαη ππφ δηάιπζε, λα 

δεκηνπξγήζνπλ επηζθαιείο θαηαζηάζεηο γηα ηνλ ππφινηπν θφζκν. Απηφ ην 

εξψηεκα θαιείηαη λα απαληήζεη ε παξνχζα εξγαζία. Καηά πφζν ινηπφλ ηα 

απνηπρεκέλα θξάηε απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα. 

 Γηα λα θηάζνπκε ζηελ απάληεζε ηνπ εξσηήκαηνο ζα πξέπεη πξψηα λα 

κειεηεζεί φιν ην ηζηνξηθφ ηεο εκθάληζεο ηνπ φξνπ ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο ζηε 

βηβιηνγξαθία ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Πσο εκθαλίζηεθε ν φξνο απνηπρεκέλν 

θξάηνο θαη πνηεο ζπλζήθεο νδήγεζαλ ζηελ αλάδεημε ηνπ φξνπ. ηε ζπλέρεηα ζα 

πξέπεη λα νξηζηεί, κε αξθεηή επξχηεηα βέβαηα, ε έλλνηα ηνπ απνηπρεκέλνπ 

θξάηνπο. Πνηα είλαη δειαδή ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ελ ιφγσ φξνπ θαη αλ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά απηά αλάινγα κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν εκθαλίδνληαη ζην έλα ή ζην 

άιινο θξάηνο νδεγνχλ ζε παξαιιαγέο ηνπ φξνπ θαη πνηεο νη δηαθνξέο ζηηο ελ 

ιφγσ παξαιιαγέο. Σέινο ζα αλαιπζεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα απνηπρεκέλα 

θξάηε αμηνινγνχληαη πξνθεηκέλνπ αθελφο λα θαηαηάζζνληαη θαη αθεηέξνπ λα 

θαηαγξάθνληαη ηάζεηο ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη 

δηνξζσηηθά κέηξα, πξνηνχ νδεγεζνχλ ζε νινθιεξσηηθή απνηπρία θαη ε θαηάζηαζε 

είλαη δχζθνια αλαζηξέςηκε.  

 ηε ζπλέρεηα κέζα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ζα 

γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάδεημεο ζπλζεθψλ νη νπνίεο κπνξνχλ λα δηακνξθσζνχλ 

κέζα ζε απηά. πλζήθεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο κπνξεί λα επηδεηλψλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο θαη νη νπνίεο κπνξεί λα απνηεινχλ απεηιή 

αξρηθά γηα ην εγγχο πεξηβάιινλ ησλ θξαηψλ απηψλ θαη ελ ζπλερεία γηα φιν ηνλ 

θφζκν. Σέηνηεο ζπλζήθεο κπνξεί λα είλαη ε παξνπζία θαη ε νξγάλσζε 

ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ πνπ εθκεηαιιεχνληαη ην θαζεζηψο αλνκίαο θαη ηελ 

παξαθκή ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα 

δξνπλ αλελφριεηα. Άιιε ζπλζήθε κπνξεί λα είλαη ε κεηάδνζε ινηκσδψλ 

αζζελεηψλ ιφγσ ηεο αδπλακίεο ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ λα παξέρεη 

ηθαλνπνηεηηθέο θαη απνδνηηθέο ππεξεζίεο πγείαο. Δπίζεο ζπλζήθεο πνπ 
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δηακνξθψλνληαη ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο είλαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ, 

λαξθσηηθψλ, θαπζίκσλ, πνιχηηκσλ ιίζσλ, ρξπζνχ, ζπάλησλ κεηάιισλ, 

αλζξψπηλσλ νξγάλσλ, αλζξψπσλ αθφκε θαη αξραηνηήησλ.    

 Οη παξαπάλσ ζπλζήθεο, φζν δηαηεξνχληαη, ζαθψο θαη απνηεινχλ εκπφδην 

γηα ηελ αλάθακςε ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο. Σν επφκελν θνκκάηη ηεο εξγαζίαο 

απηήο ινηπφλ είλαη λα εμεηαζηεί θαηά πφζν ε απεηιή γηα ην ίδην ην απνηπρεκέλν 

θξάηνο απνηειεί θαη απεηιή γηα φιν ηνλ θφζκν. Πσο κπνξεί γηα παξάδεηγκα ε 

χπαξμε θαη ε αλεμέιεγθηε δξάζε ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ κέζα ζε έλα θξάηνο λα 

απνηειεί απεηιή θαη εθηφο ηνπ θξάηνπο απηνχ. Άιιν παξάδεηγκα είλαη ε δηάδνζε 

ινηκσδψλ αζζελεηψλ θαη ε κεηάδνζή ηνπο ζε άιια θξάηε κέζσ ησλ θπκάησλ 

πξνζθχγσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηα πεξηζζφηεξα απνηπρεκέλα θξάηε. Γεληθά 

ζα κειεηεζεί ην πσο θάζε δξαζηεξηφηεηα ε νπνία εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηεο 

θπβέξλεζεο κπνξεί νδεγήζεη ζε κηα αιπζηδσηή αληίδξαζε κε παγθφζκηεο 

δηαζηάζεηο. 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ελφο θξάηνπο κπνξεί λα 

έρεη δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο γηα νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε ζα πξέπεη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα λα έρεη ηνλ ηξφπν λα επεκβαίλεη, ζε κηα πξνζπάζεηα λα νκαινπνηήζεη 

ηελ θαηάζηαζε. Θα κειεηεζεί, δειαδή, ηη είδνπο επεκβάζεηο κπνξνχλ λα γίλνπλ 

πξνθεηκέλνπ ην απνηπρεκέλν θξάηνο λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο, λα αλαθάκςεη 

θαη λα θηάζεη ζην ζεκείν λα κπνξεί λα ειέγμεη κφλν ηνπ νπνηαδήπνηε επηζθαιή 

θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Οη ηξφπνη επέκβαζεο ζα πξέπεη λα είλαη ζίγνπξα 

απνηειεζκαηηθνί, ζα πξέπεη φκσο θαη λα έρνπλ σο γλψκνλα ηελ εζληθή θπξηαξρία 

θαη αθεξαηφηεηα. 

 Αθνχ αλαιπζνχλ φια ηα παξαπάλσ ζα αθνινπζήζεη ε αλάιπζε δχν 

πεξηπηψζεσλ (case studies). ηελ πξψηε πεξίπησζε ζα κειεηεζεί ε πεξίπησζε 

ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη πσο απηφ κεηά απφ πνιινχο αγψλεο ελαληίνλ ηφζν ησλ 

απνίθσλ φζν θαη θάπνησλ ηνπηθψλ θπιψλ έθηαζε ηειηθά ζε αλεμαξηεζία, ε νπνία 

φκσο δελ έθεξε θαη επεκεξία. Θα αλαιπζνχλ νη απεηιέο πνπ βξίζθνπλ γφληκν 

έδαθνο ζην εζσηεξηθφ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ γηα λα γίλνπλ ηζρπξφηεξεο θαη ελ 

ζπλερεία λα γίλνπλ παγθφζκηα απεηιή. Με απηά ηα δεδνκέλα ζα εμεηαζηνχλ 

δηάθνξνη ηξφπνη επέκβαζεο θαη παξέκβαζεο ζην Νφηην νπδάλ, νη νπνίνη θαη' 

αξρήλ λα είλαη εθαξκφζηκνη αιιά θαη απνηειεζκαηηθνί. 
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 ηε ζπλέρεηα αλάινγε αλάιπζε ζα γίλεη θαη γηα ηε πξία. Πσο απηφ ην 

θξάηνο κεηά απφ κηζφ αηψλα αλαηαξαρψλ ηειηθά έθηαζε λα ζεσξείηαη 

απνηπρεκέλν. Πνηεο ζπλζήθεο έρνπλ δηακνξθσζεί ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη πνηεο 

είλαη νη πθηζηάκελεο ηζνξξνπίεο. Ση ηδηαηηεξφηεηεο έρεη ε πεξηνρή θαη πσο κπνξεί 

έλα απνηπρεκέλν θξάηνο λα απνηειέζεη κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αιιά θαη ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα. Σέινο θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πξίαο ζα 

γίλνπλ θάπνηεο πξνηάζεηο ζε ζρέζε κε ηηο δπλαηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ γηα ηελ 

εμεχξεζε ιχζεο.  

 Ζ παξνχζα κειέηε ζα νινθιεξσζεί κε θάπνηα ζπκπεξάζκαηα ηα νπνία ζα 

αλαιπζνχλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνεζεί ζπλνπηηθά γηαηί ηα απνηπρεκέλα θξάηε 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζεκείν ζπδήηεζεο ηεο επηζηήκεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ 

ζήκεξα αιιά θαη πσο ε θάζε πεξίπησζε ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη 

δηαθνξεηηθή αλάινγα κε ηε ζέζε ηνπ θάζε θξάηνπο ζηνλ παγθφζκην ράξηε θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψλνληαη ζε θαζέλα απφ απηά. Έηζη αλάινγα κε 

ηελ θάζε πεξίπησζε έξρνληαη θαη νη δηαθνξεηηθέο ιχζεηο θαη πξνζεγγίζεηο   
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Κεθάλαιο 1 

1.1. Δμθάνιζη ηος όπος "Αποηςσημένο Κπάηορ" 

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε είλαη κηα έλλνηα ε νπνία έρεη απαζρνιήζεη ηελ 

επηζηήκε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ απφ ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα. Απαξρή ηεο 

εκθάληζεο ηνπ φξνπ απνηέιεζε ε θαηάζηαζε ε νπνία δηακνξθψζεθε ζε πνιιέο 

ρψξεο ηεο Αθξηθήο ηελ πεξίνδν ηεο απναπνηθηνπνίεζεο. Πξηλ απφ ηνλ απνηθηζκφ 

ηεο, ε Αθξηθή απνηεινχζε έλα πεδίν φπνπ δηάθνξνη ηχπνη πνιηηηθήο νξγάλσζεο 

φπσο ρσξηά, πφιεηο-θξάηε, θαη απηνθξαηνξίεο αλαδχνληαλ θαη θαηέξξεαλ. Χζηφζν 

ν επίζεκνο απνηθηζκφο νδήγεζε ζηελ αληηθαηάζηαζε απηήο ηεο πνηθηιίαο ησλ 

κνξθψλ πνιηηηθήο νξγάλσζεο απφ κία, απηή ηνπ επξσπατθνχ ηχπνπ εζληθνχ 

θξάηνπο.3 

 Με ηελ απναπνηθηνπνίεζε ηεο Αθξηθήο θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ εζληθψλ 

θξαηψλ πνπ είραλ δεκηνπξγεζεί, ε αθξηθαληθή εηεξνγελήο πνιηηηθή παξάδνζε 

έκεηλε ζην πεξηζψξην απφ ηελ νξκή δηαθφξσλ εζληθηζηψλ λα αλαιάβνπλ ηα ελία 

ηεο ηζρχνο απηψλ ησλ εζληθψλ θξαηψλ, φπσο θαζνξίζηεθαλ ηφζν πνιηηηθά φζν θαη 

γεσγξαθηθά απφ ηνπο Δπξσπαίνπο άπνηθνπο. Πνιιέο δπλάκεηο απνδέρηεθαλ απφ 

θνηλνχ απηή ηελ πξνζπάζεηα, ηελ απνδνρή ησλ λέσλ εζληθψλ δνκψλ, κε 

μεθάζαξα ζχλνξα θαη θξαηψληαο ζηνηρεία ηεο αθξηθαληθήο παξάδνζεο φπσο ηα 

νλφκαηα πνιιψλ πφιεσλ θαη πεξηνρψλ. Γεγνλφο πνπ ηθαλνπνηνχζε θαη ηνπο 

εθάζηνηε εγέηεο νη νπνίνη  είραλ πνιχ ζνβαξφ ελδηαθέξνλ ζηε δηαηήξεζε ησλ 

εζληθψλ θξαηψλ πνπ θιεξνλφκεζαλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο.4 

 Ζ παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βηψζαλ ηα πεξηζζφηεξα 

αθξηθαληθά θξάηε πξνθάιεζαλ πνιχ βαζηά δηάβξσζε ζηηο βάζεηο ηεο 

δηαθπβέξλεζεο αιιά θαη ησλ εζφδσλ ησλ θξαηψλ απηψλ. Σν ρακειφ θαηά 

θεθαιήλ εηζφδεκα ζηα πεξηζζφηεξα αθξηθαληθά θξάηε έδεηρλε φηη απηή ε 

πθηζηάκελε δηάιπζε ζα έρεη ζπλέρεηα. Σν πξφβιεκα έγηλε αθφκε κεγαιχηεξν κε ην 

ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Ζ Αθξηθή έπαςε πιένλ λα απνηειεί πεδίν 

αληηπαιφηεηαο κε απνηέιεζκα ε δσξεάλ ζηξαηησηηθή βνήζεηα απφ ηηο ΖΠΑ θαη ηε 

νβηεηηθή Έλσζε λα ζηακαηήζεη νδεγψληαο ην ζηξαηφ αιιά θαη ηηο δπλάκεηο 

αζθαιείαο πνιιψλ θξαηψλ ζε απνζάζξσζε. Με ηνπο θξαηηθνχο ζεζκνχο λα 
                                                      
3
 Ioan Lewis, Pre- and Post-Colonial Forms of Polity in Africa (London: Ithaca Press, 1983) 74. 

4
 Davidson, The Black Man's Burden, 102-103. 
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αηξνθνχλ ζηαδηαθά ήηαλ πιένλ πνιχ εχθνιν ζε απηνχο νη νπνίνη επηζπκνχζαλ λα 

αληηηαρζνχλ ζε κηα θπβέξλεζε λα πξνκεζεπηνχλ φπια απφ δηάθνξα ζεκεία ηεο 

αθξηθαληθήο επείξνπ.5 

 Σελ ίδηα ζηηγκή ε νηθνλνκηθή βνήζεηα πξνο ηα πεξηζζφηεξα αθξηθαληθά 

θξάηε είηε κεηψλνληαλ είηε παξέκεηλε ζηάζηκε. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε βνήζεηα ησλ 

εληνινδφρσλ ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ πήγαηλε πιένλ πξνο θξάηε ηα νπνία 

πεηχραηλαλ θάπνηεο νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, ηα θξάηε ηα νπνία 

απνηχγραλαλ βπζίδνληαλ αθφκε πεξηζζφηεξν. Ζ νκαιία γηα παξάδεηγκα άξρηζε 

λα παξαθκάδεη αθφκε πεξηζζφηεξν φηαλ ζηακάηεζε λα είλαη ζην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ 

θαη ελαληίνλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο θαη έηζη δελ ιάκβαλε επηπιένλ βνήζεηα. 

Πνιιά αθξηθαληθά θξάηε άξρηζαλ λα θαηαξξένπλ κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ 

Βεξνιίλνπ, φρη κφλν γηαηί δελ εληζρχνληαλ απφ ηηο πξνζηάηηδεο δπλάκεηο ιφγσ ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηνπο ζέζεο θαηά ηνλ Φπρξφ Πφιεκν, αιιά θπξίσο γηαηί νη πάξνρνη 

ηπρφλ νηθνλνκηθήο βνήζεηαο άξρηζαλ λα ελδηαθέξνληαη πεξηζζφηεξν γηα ηελ 

νηθνλνκηθή θαη θπβεξλεηηθή απφδνζε ησλ θξαηψλ ζηα νπνία ζα επέλδπαλ.6 

 Απνηέιεζκα απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη ζε πνιιά θξάηε λα εκθαλίδνληαη 

αληηκαρφκελεο νκάδεο, είηε κεηαμχ ηνπο, είηε ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο. Οη 

επίζεκεο θπβεξλήζεηο ην κφλν ην νπνίν θαηαθέξλνπλ είλαη λα δηαηεξνχλ ηνλ 

έιεγρν κφλν ζε έλα θνκκάηη ηεο επηθξάηεηαο θαη θπξίσο ζηηο αζηηθέο πεξηνρέο. 

Έηζη ζηαδηαθά ηα θξάηε κεηαηξέπνληαη ζε έλαλ αλεπίζεκν ηζηφ επηρεηξεκαηηθψλ 

ελψζεσλ ηνλ νπνίν έρνπλ ζπγθξνηήζεη θαη ειέγρνπλ άηνκα ηα νπνία δελ έρνπλ 

ηνλ παξακηθξφ ζεβαζκφ ζηνπο παξαδνζηαθνχο πνιηηηθνχο ζεζκνχο  ηνπ θξάηνπο 

θαη δελ αλαγλσξίδνπλ θαλέλα ζχλνξν πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηνλ πινχην ηνπο 

θαη ηελ ηζρχ ηνπο.7 

 Δθηφο απφ ηα θξάηε ηεο Αθξηθήο αληίζηνηρε θαηάζηαζε άξρηζε λα 

δηακνξθψλεηαη θαη ζε αξθεηά θξάηε ηεο Αζίαο. Σν ελδηαθέξνλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ 

γηα φια απηά ηα θξάηε θαη παξά ηηο φπνηεο ζπλζήθεο επηθξαηνχζαλ εθεί, παξέκεηλε 

                                                      
5
 William Thom. «An Assessment of Prospects for Ending Domestic Military Conflict in Sub-

Saharian Africa.» Center for Strategic and International Studies. Οθη. 1995. https://csis-
prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/anotes_1095.pdf (πξφζβαζε 
Γεθ. 29, 2016). 
6
 Clough, Free at Last, 77. 

7
 William Reno, «War, Markets and the reconfiguration of West Africa's Weak States.» 

Comparative Politics 29, No. 4 (1997): 493-510. 
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κεδακηλφ γηα πάξα πνιιά ρξφληα. Απηή ε αδηαθνξία μαθληθά κεηαιιάρζεθε ζε 

πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ. Ο ιφγνο δελ ήηαλ φηη ε Γχζε άξρηζε λα ελδηαθέξεηαη γηα 

ηα εγθιήκαηα ηα νπνία ζπληεινχληαλ ζηα θξάηε απηά, νχηε νη δπλαηφηεηεο θαη νη 

επθαηξίεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ ηα θξάηε 

ππφ ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο. Ο ιφγνο ήηαλ φηη ηα πεξηζζφηεξα, αλ φρη φια, απφ 

ηα θξάηε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο απνηπρεκέλα, άξρηζαλ λα απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα ησλ θξαηψλ ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. 

1.2. Οπιζμόρ ηηρ έννοιαρ "Αποηςσημένο Κπάηορ"  

 Σν ρξνληθφ ζεκείν απφ ην νπνίν θαη έπεηηα ηα απνηπρεκέλα θξάηε 

απνηεινχλ ην επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο εζληθήο αζθάιεηαο πάξα πνιιψλ 

ρσξψλ είλαη ηα γεγνλφηα ηα νπνία έιαβαλ ρψξα ζηηο 11 επηεκβξίνπ 2001 φηαλ 

ζχκθσλα κε ηνλ ηφηε πξφεδξν ησλ ΖΠΑ, George Bush Jr., νη ΖΠΑ πήξαλ έλα 

θαιφ κάζεκα φηη θαη αδχλακα θξάηε, φπσο ην Αθγαληζηάλ, κπνξνχλ λα  

απνηειέζνπλ ηεξάζηην θίλδπλν γηα ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ, θίλδπλν εμίζνπ 

ζεκαληηθφ κε απηφλ ησλ ηζρπξψλ θξαηψλ. Ζ θηψρηα δελ κεηαηξέπεη ηνπο 

αλζξψπνπο ζε ηξνκνθξάηεο θαη δνινθφλνπο. Δλ ηνχηνηο, ε θηψρηα, νη αζζελείο 

ζεζκνί θαη ε δηαθζνξά κπνξνχλ λα θάλνπλ ηα αδχλακα θξάηε λα είλαη επάισηα 

ηφζν ζε δίθηπα ηξνκνθξαηψλ φζν θαη ζε θαξηέι εκπφξσλ λαξθσηηθψλ εληφο ησλ 

ζπλφξσλ ηνπο.8 

 Σα παξαπάλσ είλαη κεξηθά κφλν απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ κπνξεί λα 

έρεη έλα απνηπρεκέλν θξάηνο. Ζ έλλνηα ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο κειεηήζεθε 

ηφζν πνιχ ηα ηειεπηαία είθνζη ρξφληα κε απνηέιεζκα νη νξηζκνί νη νπνίνη 

ππάξρνπλ γηα ην απνηπρεκέλν θξάηνο λα είλαη πάξα πνιινί θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

πνπ ηνπο απνδίδνληαη αθφκε πεξηζζφηεξα. Έλαο γεληθφο ραξαθηεξηζκφο ησλ 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη φηη ελψ ζεσξεηηθά απνηεινχλ θπξίαξρα θξάηε, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα εκθαλίδνπλ θελφ εμνπζίαο, αδπλαηνχλ λα θαιχςνπλ ηηο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ ηνπο ζε βαζηθέο αλάγθεο 9 θαη γεληθφηεξα παξνπζηάδνπλ 

κηα ελ γέλε αδπλακία ιεηηνπξγίαο σο αλεμάξηεηα θξάηε, θαηλφκελν ην νπνίν 

                                                      
8
 Susan Rise. «The New National Security Strategy: Focus on Failed States.» The Brookings 

Institution Policy Brief. Φεβ. 2003. https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/pb116.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
9
 Asraf Ghani θαη Clare Lockhart. Fixing Failed States: A Framework for Rebuilding a Fractured 

World (New York: Oxford University Press, 2008)149-150. 
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εκθαλίζηεθε ηφζν ζηε Γηνπγθνζιαβία, φζν θαη ζην νπδάλ ακέζσο κεηά ηε 

δηάζπαζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.10 

 Γεληθά είλαη αδχλαηνλ λα βξεζεί έλαο επξέσο απνδεθηφο νξηζκφο ηνπ 

απνηπρεκέλνπ θξάηνπο, θαζψο ππάξρνπλ δχν ακθηιεγφκελα δεηήκαηα. Σν έλα 

είλαη πσο νξίδεηαη ην ίδην ην θξάηνο θαη ην δεχηεξν αθνξά ηνλ νξηζκφ ησλ κέζσλ 

θαη ησλ παξνρψλ ηεο επίζεκεο δηαθπβέξλεζεο. Έηζη ινηπφλ έλα θξάηνο 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ έθηαζε ζηελ νπνία αζθεί θπξηαξρία, ηνλ πιεζπζκφ πνπ 

δηακέλεη ζηελ έθηαζε απηή θαη ηε δπλαηφηεηα λα κπνξεί δηα αληηπξνζψπσλ λα 

αλαπηχζζεη θαη λα δηαηεξεί δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηα ππφινηπα θξάηε. Οη 

βαζηθέο παξνρέο ηηο νπνίεο ζα πξέπεη έλα θπξίαξρν θξάηνο λα πξνζθέξεη ζηνπο 

πνιίηεο ηνπ είλαη απηέο ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη εθπαίδεπζεο θαη 

ηεο αζθάιεηαο πξνθεηκέλνπ λα κπνξνχλ λα επδνθηκήζνπλ φια ηα παξαπάλσ.11 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ έρνπλ γίλεη θαηά θαηξνχο πνιιέο πξνζπάζεηεο, 

αθελφο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έλλνηαο ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο, αθεηέξνπ 

αλάιπζεο ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ζε πνιιέο ππνθαηεγνξίεο, αλάινγα κε ην 

είδνο αιιά θαη ηελ έθηαζε ηεο απνηπρίαο ηνπο. 

 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ ην νπνίν απαληάηαη ζε πάξα πνιινχο απφ ηνπο 

νξηζκνχο, νη νπνίνη θαηά θαηξνχο έρνπλ δνζεί ζηελ έλλνηα ησλ απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ, είλαη ε εκθάληζε έληνλσλ θαηλνκέλσλ βίαο θαη αλαηαξαρψλ ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. Αλαηαξαρέο νη νπνίεο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ 

θαηαιήγνπλ λα είλαη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηε λφκηκα εθιεγκέλε 

θπβέξλεζε ηνπ θξάηνπο θαη ζε αληηθαζεζησηηθνχο, ε δξάζε ησλ νπνίσλ δελ 

πεξηνξίδεηαη απφ ηα ζχλνξα ηνπ θξάηνπο. Υαξαθηεξηζηηθφ ηέηνην παξάδεηγκα είλαη 

ε δξάζε ηνπ Ηζιακηθνχ Κξάηνπο (ISIS) ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη ε εκπινθή ηνπ ζε 

έλνπιεο ζπγθξνχζεηο κε ηηο επίζεκεο θπβεξλήζεηο πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ ρσξψλ 

ζηελ πεξηνρή. 

 Οη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο, νη νπνίεο ζπλήζσο ιακβάλνπλ ρψξα ζε έλα 

απνηπρεκέλν θξάηνο, δελ είλαη απαξαίηεην λα έρνπλ κεγάιε έληαζε, φπσο ζηελ 

                                                      
10

 Gerald Helman θαη Steven Ratner. «Saving Failing States.» Foreign Policy. 15 Ηνπλ. 2010. 
http://foreignpolicy.com/2010/06/15/saving-failed-states/ (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
11

 Daniel Lambach. «Failed States - Definitions, Causes, Concepts». Local Governance. 5 Ηαλ. 
2015.http://www.exploringgeopolitics.org/interview_lambach_failed_states_definitions_causes_con
cepts_local_governance_authority_chaos_anarchy_features_scales/ (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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πεξίπησζε ηνπ ISIS ζηε Μέζε Αλαηνιή, φπνπ δελ γλσξίδνπκε αθφκε πσο ζα 

εμειηρζεί ε φιε θαηάζηαζε. Μπνξεί λα είλαη κηθξφηεξεο έληαζεο αιιά πνιχ 

κεγάιεο δηάξθεηαο θαη απηφ ην γεγνλφο λα είλαη πνπ νδεγεί ην θξάηνο ζε απνηπρία. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα είλαη απηά ηεο 

νκαιίαο αιιά θαη ηνπ νπδάλ φπνπ νη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο, παξά ην γεγνλφο 

φηη ήηαλ κηθξήο έληαζεο αιιά θαη ρσξίο ζπλέρεηα, έρνπλ πνιχ κεγάιε δηάξθεηα. 

ηε νκαιία νη ζπγθξνχζεηο κε πνιιέο δηαθπκάλζεηο έρνπλ μεθηλήζεη εδψ θαη 

πάλσ απφ ζαξάληα ρξφληα. ην νπδάλ έρνπκε απφ ην 1955 ηξεηο εκθχιηνπο 

πνιέκνπο. Ο πξψηνο δηήξθεζε απφ ην 1995 έσο ην 1972, ν δεχηεξνο απφ ην 1983 

έσο ην 2005, ελψ αθφκε θαη ζήκεξα έρνπκε εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ζην Νφηην 

νπδάλ. πγθξνχζεηο νη νπνίεο μεθίλεζαλ ην 2013, ζε έλα θξάηνο ην νπνίν 

απηνλνκήζεθε απφ ηε Γεκνθξαηία ηνπ νπδάλ ζηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 2011, σο 

απνηέιεζκα ηνπ δεχηεξνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ηνπ νπδάλ, πνπ απφ κφλνο ηνπ 

απνηειεί ηνλ καθξνβηφηεξν εκθχιην πφιεκν ζηελ αθξηθαληθή ηζηνξία.12 

 ηα απνηπρεκέλα θξάηε εθηφο απφ ηελ εκθάληζε βίαο έρνπκε θαη άιια 

ραξαθηεξηζηηθά φπσο ηελ εκθάληζε πνιηηηθψλ ειίη νη νπνίεο θαη απνιακβάλνπλ 

ηδηαίηεξα πξνλφκηα, θπξίσο νηθνλνκηθά, ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν πιεζπζκφ ν 

νπνίνο ππνθέξεη. Ζ  απνζάζξσζε ησλ ζεζκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο πνιηηηθέο 

ειίη λα πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο νη νπνίεο νδεγνχλ ζηελ αχμεζε ηεο 

δηαθζνξάο, ζε φηη αθνξά ηελ θξαηηθή ιεηηνπξγία, ζηνλ πινπηηζκφ ησλ 

δηαθζαξκέλσλ αμησκαηνχρσλ θαη κάιηζηα κε ηξφπν πξνθιεηηθφ, 

θαηαζπαηαιψληαο ηε δεκφζηα πεξηνπζία γηα πξνζσπηθά έμνδα. Ζ νηθνλνκία ησλ 

θξαηψλ επηδεηλψλεηαη αθφκε πεξηζζφηεξν, ε θξαηηθή εμνπζία ράλεη ηελ αμηνπηζηία 

ηεο, μεθηλάεη ε ακθηζβήηεζε ηεο, ε νπνία γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ θαη ηε δηαηήξεζε ησλ θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο. Σειηθά ε θεληξηθή 

εμνπζία ράλεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο θαη μεθηλάλε νη εζσηεξηθέο δξάζεηο ελαληίνλ 

ηεο. Γξάζεηο πνπ επλννχληαη θαη απφ ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε αδπλαηεί, ιφγσ 

θαη πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, λα ειέγμεη φια ηα εδάθε ηνπ θξάηνπο, δίλνληαο 

ειεχζεξν ρψξν ζπζπείξσζεο θαη αλάπηπμεο ζηνπο αληηθξνλνχληεο.13 

                                                      
12

 Jonah Fisher. «South Sudan Gets New Government.» BBC. 23 Οθη. 2005. 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4370100.stm (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
13

 Robert Rotberg. State Failure and State Weakness in a Time of Terror. (Washington DC: 
Brookings Institution Press, 2003). 8. 
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 Ηδηαίηεξα ζηελ Αθξηθή, ην ζχλνιν ησλ πξνζψπσλ πνπ απαξηίδνπλ ηηο 

πνιηηηθέο ειίη νη νπνίεο εθαξκφδνπλ απηέο ηηο ιεζηξηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ 

θαηαζπαηάιεζε ησλ θξαηηθψλ πφξσλ, πξνέξρνληαη απφ ην ζηελφ πεξηβάιινλ, 

αθφκε θαη ηνλ ζηελφ νηθνγελεηαθφ θχθιν, ηνπ εθάζηνηε εγέηε ηνπ θξάηνπο. Όινη 

απηνί αλήθνπλ ζηελ ίδηα θπιή θαη πέξα απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο φθεινο 

πξνζπαζνχλ λα πξνσζήζνπλ θαη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ κειψλ ηεο θπιήο 

ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ νη ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο εμαθνινπζνχλ λα έρνπλ θαη 

έληνλν θπιεηηθφ ραξαθηήξα ηφζν γηαηί νη ππφινηπεο θπιέο ηνπ θξάηνπο βιέπνπλ 

φηη αδηθνχληαη θαη ζηεξνχληαη βαζηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο, φζν θαη γηαηί ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο θαηαπηέδνληαη απφ ηελ θεληξηθή εμνπζία ε νπνία αλαδεηνχζε αθφκε 

πεξηζζφηεξε ηζρχ. Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηέηνηνπ θξάηνπο απνηειεί ην 

Κνλγθφ ζην νπνίν νη θπιεηηθέο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο έρνπλ μεθηλήζεη απφ ην 1960 

φηαλ θαη αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη ζπλερίδνληαη αθφκε θαη ζήκεξα κε ηε θπιή ησλ 

Tutsi λα βξίζθεηαη ζην ζηφραζηξν ηεο θεληξηθήο εμνπζίαο θαη λα βηψλεη ζπλερείο 

δηψμεηο.14  

1.3. Παπαλλαγέρ ηος όπος "Αποηςσημένο Κπάηορ"  

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά κε ηα νπνία  

είλαη εχθνιν λα ηεζεί έλα πιαίζην ζην νπνίν λα αλήθνπλ φια. Παξφια απηά ιφγσ 

ηνπ ηεξάζηηνπ εχξνπο ην νπνίν κπνξεί λα ιάβνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά απηά, φπσο 

είλαη ε δηάξθεηα ησλ ζπγθξνχζεσλ ην επίπεδν θαη ε έθηαζε ησλ παξνρψλ ηνπ 

θξάηνπο, ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ θαηεγνξία ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ, θξάηε 

ηα νπνία έρνπλ πάξα πνιιέο δνκηθέο δηαθνξνπνηήζεηο. Λακβάλνληαο ππφςε κφλν 

ηα γεληθά ραξαθηεξηζηηθά, αλαγθαζηηθά ζα αθήζνπκε ζην πεξηζψξην ζεκαληηθά 

ζηνηρεία. Σέηνηα ζηνηρεία είλαη ε ηζηνξηθή εμέιημε, ε θχζε ηνπ θαζεζηψηνο, νη 

ζρέζεηο κε ηα γεηηνληθά θξάηε θαη νη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο. Έηζη ε απνθιεηζηηθή 

ρξήζε ηνπ φξνπ "Απνηπρεκέλν Κξάηνο" κπνξεί λα νδεγήζεη ζε γεληθεχζεηο θαη λα 

νδεγήζεη ζε παξεξκελείεο ζρεηηθά κε ηελ νπζία ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδεη έλα θξάηνο.15 

                                                      
14

 Georgianne Nlenaber. «Why the Democratic Republic of Congo is a Failed State.» Huffington 
Post. 23 Ηνπι. 2012. http://www.huffingtonpost.com/georgianne-nienaber/why-the-democratic-
republ_b_1676305.html (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
15

 Charles Call. «The Fallacy of the 'Failed State'.» Third World Quarterly 29, Issue 8 (2008): 1491-
1507. 
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 Γηα λα ππάξρεη κεγαιχηεξε ζαθήλεηα αλαδχζεθαλ παξαιιαγέο ηνπ φξνπ 

"Απνηπρεκέλν Κξάηνο". Οη δηάθνξνη λένη νξηζκνί πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηελ 

γεληθή θαηάζηαζε ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν απνδίδνληαη θαη ν ηξφπνο απηφο 

θαηεγνξηνπνίεζεο βνεζάεη έηζη ψζηε λα γίλνπλ θαη πην ζπγθεθξηκέλνη θαη άξα θαη 

πην απνηειεζκαηηθνί νη ηξφπνη βνήζεηαο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο πξνο ηα θξάηε 

απηά. Σέηνηνη νξηζκνί νη νπνίνη απνηεινχλ παξαιιαγέο ηνπ φξνπ "Απνηπρεκέλν 

Κξάηνο" είλαη ην "Αδχλακν Κξάηνο, ην "Τπφ θαηάξξεπζε Κξάηνο", ην "Δχζξαπζην 

Κξάηνο", ην "Πξνβιεκαηηθφ Κξάηνο" θαη ην "Γηαιπκέλν Κξάηνο". 

 Ζ θαηάηαμε ελφο απνηπρεκέλνπ θξάηνπο ζε θάπνηα απφ ηηο παξαπάλσ 

θαηεγνξίεο παξνπζηάδεη κεγάιε δπλακηθή. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί θαζψο 

εμειίζζνληαη ηα γεγνλφηα ζε έλα θξάηνο, αιιάδνπλ ζπλερψο νη ζπλζήθεο πνπ 

επηθξαηνχλ ζε απηφ, κε απνηέιεζκα λα πεξλάεη απφ ηε κηα θαηάζηαζε ζηελ άιιε 

θαη φρη απαξαίηεηα πάληα πξνο κηα ρεηξφηεξε.16 

 Σν "Αδχλακν Κξάηνο" είλαη έλα θξάηνο ζην νπνίν ππάξρνπλ εζληθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή άιινπ είδνπο εληάζεηο νη νπνίεο πεξηνξίδνπλ ή 

κεηψλνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα εμαζθαιίζεη πνιηηηθά αγαζά ζηνπο 

πνιίηεο. Σν κέγεζνο απηψλ ησλ εληάζεσλ είλαη ζην φξην πξηλ απφ ηελ εμέιημή ηνπο 

ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ παξαηάμεσλ πνπ αληηπαξαηίζεληαη. Σν 

Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ (ΑΔΠ) αλά θάηνηθν είλαη ζε ζπλερή κείσζε. Δπίζεο νη 

ηδησηηθνπνηήζεηο ζε ηνκείο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη ε πγεία είλαη ζεκάδηα θξαηηθήο 

αδπλακίαο.17 Ζ δηαθζνξά είλαη ζπλεζηζκέλε θαη ε εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

πεξηνξηζκέλε ελψ νη εγέηεο είλαη αξθεηά ηπξαλληθνί. Παξαδείγκαηα ηέηνησλ ρσξψλ 

είλαη ην Ηξάθ, κε εγέηε ηνλ Saddam Hussein, ε Λεπθνξσζία, ε Βφξεηνο Κνξέα θαη ε 

Ληβχε.18 

 Σα θξάηε ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη "Τπφ Καηάξξεπζε" είλαη θξάηε ζηα 

νπνία ε θεληξηθή εμνπζία είλαη αλίθαλε λα ειέγμεη ηνπο ηέζζεξηο βαζηθνχο ζεζκνχο 

                                                      
16

 David Carment. «Assessing State Failure: Implications for Theory and Policy.» Third World 
Quarterly 24, Issue 3 (2010): 407-427. 
17

Daniel Lambach. «Failed States - Definitions, Causes, Concepts». Local Governance. 5 Ηαλ. 
2015.http://www.exploringgeopolitics.org/interview_lambach_failed_states_definitions_causes_con
cepts_local_governance_authority_chaos_anarchy_features_scales/ (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
18

 Rotberg. State Failure and State Weaknes.4. θαη John Robb. «Weak, Failed and Collapsed 
States.» Global Guerrillas.1 Μαη. 2004. 
http://globalguerrillas.typepad.com/globalguerrillas/2004/05/failed_states.html (πξφζβαζε Γεθ. 29, 
2016). 
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φπσο είλαη ε εθπαίδεπζε, νη επηθνηλσλίεο, ε νηθνλνκία γεληθφηεξα θαη ε 

θπθινθνξία ηνπ επίζεκνπ λνκίζκαηνο εηδηθφηεξα θαη ηέινο ε αζθάιεηα ησλ 

πνιηηψλ απφ θηλδχλνπο εζσηεξηθνχο. Δμαηηίαο απηήο ηεο αληθαλφηεηαο ε θεληξηθή 

εμνπζία απνδνκείηαη ζηαδηαθά θαη ηειηθά ην θξάηνο θαηαξξέεη. Πάληα ππάξρεη 

φκσο θαη ε δπλαηφηεηα ελδπλάκσζεο ησλ θξαηηθψλ ζεζκψλ θαη αλάδεημε ζηηβαξήο 

δηαθπβέξλεζεο νπφηε ην θξάηνο ζα κεηαπέζεη ζηελ θαηεγνξία ηνπ αδχλακνπ. Μηα 

πεξίπησζε θξάηνπο ππφ θαηάξξεπζε είλαη ε Νηγεξία ζηελ Αθξηθή.19 

 Σν 'Δχζξαπζην Κξάηνο" είλαη κηα βειηησκέλε θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ην 

"Τπφ Καηάξξεπζε Κξάηνο". Σν θξάηνο δελ αδπλαηεί πιήξσο λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ πνιηηψλ. Τπάξρνπλ ειιείςεηο ζε θάπνηνπο ζεζκνχο ηφζν ηεο 

πνιηηηθήο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο δηαθπβέξλεζεο, νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ θάπνηα 

αζηάζεηα, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο πεξηνξίδεηαη ζηελ επαξρία θαη θπξίσο ζηηο 

αγξνηηθέο πεξηνρέο. Ζ θεληξηθή εμνπζία δέρεηαη ηζρπξή ακθηζβήηεζε γηα ηελ 

πεξηνξηζκέλε ιεηηνπξγία ζεζκψλ φπσο ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο γξαθεηνθξαηίαο 

πνπ επηηξέπεη ηελ αηηκσξεζία θπβεξλεηηθψλ ζηειερψλ. Παξάιιεια φκσο 

ππάξρνπλ θξαηηθνί ζεζκνί πνιχ ηζρπξνί φπσο είλαη απηφο ηεο αζθάιεηαο ησλ 

πνιηηψλ αιιά θαη ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ηνπ θξάηνπο θαη ππάξρεη πάληα 

πεξηζψξην βειηίσζεο θαη ησλ ππνινίπσλ. Πεξηπηψζεηο ηέηνησλ θξαηψλ είλαη ε 

Αγθφια, ε Αηζηνπία, ε Ηλδνλεζία, ηα λεζηά ηνπ νινκψληα, ην νπδάλ θαη ε 

Σατιάλδε.20 

 Ζ επφκελε θαηεγνξία, ην «Πξνβιεκαηηθφ Κξάηνο», είλαη κηα θαηεγνξία 

θξαηψλ ε νπνία εκθαλίδεηαη φρη κφλν ζηελ Αθξηθή θαη ζηελ Αζία, φπσο νη 

πξνεγνχκελεο, αιιά θαη ζηελ Δπξψπε θαη ζηελ Ακεξηθή. Σέηνηα παξαδείγκαηα 

είλαη ε Σατηή, ε Ρνπάληα, ε Βνζλία-Δξδεγνβίλε θαη ην Κφζζνβν. Σα ελ ιφγσ θξάηε 

παξνπζηάδνπλ θαηά θχξην ιφγσ νηθνλνκηθέο δπζιεηηνπξγίεο. Οη ιφγνη κπνξεί λα 

είλαη είηε ε έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ, είηε θπζηθέο θαηαζηξνθέο νη νπνίεο πιήηηνπλ 

επαλεηιεκκέλα ην θξάηνο, εκπνδίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή επξσζηία. Δπίζεο κπνξεί 

λα ππάξρνπλ πξνβιήκαηα ζηελ θπιεηηθή-εζληθή ζχλζεζε ηνπ θξάηνπο, ηα νπνία 

λα κελ έρνπλ βγεη αθφκε ζηελ επηθάλεηα, αιιά πάληα λα ππάξρεη ν θίλδπλνο λα 

                                                      
19

 John Emeka Akude. «The Failure and Collapse of the African State: on the Examble of Nigeria.» 
FRIDE. 14 επ. 2007. http://fride.org/download/COM_Nigeria_ENG_sep07.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 
29, 2016). 
20

 Frances Stewart θαη Graham Brown. «Fragile States.» CRISE, Oxford University. Ηαλ. 2009. 
http://www3.qeh.ox.ac.uk/pdf/crisewps/workingpaper51.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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μεζπάζνπλ. Έρνπκε θξάηε ινηπφλ ηα νπνία απνηεινχλ ελ δπλάκεη εζηίεο  

πνιηηηθήο αζηάζεηαο γηα φιε ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία αλήθνπλ.21 

 Σέινο ην «Γηαιπκέλν Κξάηνο» είλαη κηα αθξαία πεξίπησζε θξάηνπο ζην 

φπνην έρνπλ δηαιπζεί φιεο νη δπλάκεηο νη νπνίεο κπνξνχλ λα επηβάινπλ ηελ ηάμε 

θαη λα εμαζθαιίζνπλ ηελ άζθεζε εμνπζίαο γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ή αθφκε θαη ε 

πεξίπησζε πνπ ε εμνπζία αζθείηαη απφ έλαλ ηπξαλληθφ εγέηε. ε έλα θξάηνο νη 

δπλάκεηο πνπ ζεσξείηαη φηη εμαζθαιίδνπλ ηελ άζθεζε εμνπζίαο κέζα ζε απηφ είλαη 

νη έλνπιεο δπλάκεηο, ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη νη ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ. 

Γπλάκεηο νη νπνίεο εθηφο ησλ άιισλ είλαη θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ 

θξάηνπο απφ εμσηεξηθέο απεηιέο θαη γηα λα εμαζθαιίδνληαη ηα ζχλνξά ηνπ. 

Πεξίπησζε ηέηνηνπ θξάηνπο απνηειεί ην Ηξάθ, ακέζσο κεηά ηελ πηψζε ηνπ 

θαζεζηψηνο ηνπ Saddam Hussein.22 

1.4. Αξιολόγηζη ηυν Αποηςσημένυν Κπαηών  

 ηνλ ζεκεξηλφ θφζκν ηεο απφιπηα παγθνζκηνπνηεκέλεο νηθνλνκίαο, ησλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ κεγάινπ εχξνπο πνπ έρεη απνθηήζεη ε έλλνηα 

ηεο αζθάιεηαο, νη πηέζεηο πνπ αζθνχληαη ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο κπνξεί λα 

έρνπλ πνιχ ζνβαξφ αληίθηππν φρη κφλν ζην ίδην ην θξάηνο θαη ζηνπο πνιίηεο ηνπ, 

αιιά θαη ζηα ππφινηπα θξάηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Αθφκε θαη αλ ε δπλακηθή 

θάζε θαηάζηαζεο δηαθέξεη, φιεο νη εληάζεηο ζηα απνηπρεκέλα θξάηε πεγάδνπλ 

απφ θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο πηέζεηο νη νπνίεο δελ δηαρεηξίζηεθαλ κε 

επαγγεικαηηθφ ηξφπν απφ λφκηκνπο θαη αληηπξνζσπεπηηθνχο ζεζκνχο. Οη 

εληάζεηο κπνξεί λα εμειηρηνχλ ζε ζχγθξνπζε θάησ απφ κηα κεγάιε πνηθηιία 

ζπλζεθψλ, γεγνλφο πνπ θάλεη ηνπο ιφγνπο πνπ ηειηθά ζα νδεγήζνπλ έλα θξάηνο 

ζηελ απνηπρία λα είλαη πνιχ ζχλζεηνη. 

 Οη ιφγνη ηεο απνηπρίαο ησλ θξαηψλ κπνξεί λα είλαη ζχλζεηνη αιιά δελ 

είλαη θαη απξφβιεπηνη. Δίλαη ινηπφλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα έρεη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ηε δπλαηφηεηα λα θαηαλνεί θαη λα παξαθνινπζεί πάξα πνιχ ζηελά ηηο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχλ απνηπρεκέλα θξάηε. Σαπηφρξνλα ζα πξέπεη λα 

έρεη γίλεη θαη ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία πξνθεηκέλνπ λα ιακβάλνληαη φια ηα 
                                                      
21

 Institute for National Strategic Studies. «Troubled States: How Troubling, How Manageable?» Air 
War College. 1999. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/sa99/15.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
22

 Robert Olson. «Iraq: An Example of a Collapsed State.» Global Policy Forum. 21 Φεβ. 2008. 
https://www.globalpolicy.org/component/content/article/173/30484.html (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ επίιπζε φισλ ησλ ζνβαξψλ δεηεκάησλ ή δηαθνξεηηθά 

γηα λα κεηξηαζηνχλ νη αξλεηηθέο επηπηψζεηο ηεο απνηπρίαο ελφο θξάηνπο. Γηα λα 

ππάξρεη νπζηαζηηθή θαη έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε θαη αληίζηνηρα απνδνηηθέο 

πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο ηνπο, ε αμηνιφγεζε ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ζα 

πξέπεη λα πξνρσξήζεη πέξα απφ πεξηνρέο εηδηθψλ γλψζεσλ, αθεγεκαηηθέο 

κειέηεο πεξηπηψζεσλ θαη αλέθδνηα δεδνκέλα πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνχλ επξείο 

θνηλσληθέο ηάζεηο.23 

 Έλαο δηεπηζηεκνληθφο ζπλδπαζκφο πνηνηηθήο έξεπλαο θαη πνζνηηθψλ 

κεζνδνινγηψλ απαηηείηαη γηα λα πηνζεηεζνχλ ηάζεηο νη νπνίεο ζα κπνξνχλ λα 

έρνπλ πξνγλσζηηθή αμία. Υσξίο ηα ζσζηά δεδνκέλα είλαη αδχλαηνλ λα 

αλαγλσξηζηνχλ πξνβιήκαηα ηα νπνία «εκππάδνπλ ππνδφξηα». Απηνί νη νπνίνη 

ιακβάλνπλ ηηο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε απηέο ηηο 

πιεξνθνξίεο πξνηνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζνπλ ζηελ εθαξκνγή 

απνηειεζκαηηθψλ πνιηηηθψλ.24 

 Έηζη πξνέθπςε ν Γείθηεο ησλ Δχζξαπζησλ Κξαηψλ (FSI - Fragile State 

Index) ν νπνίνο έρεη πξνηαζεί απφ ην ιεγφκελν Σακείν γηα ηελ Δηξήλε ( FFP - 

Fund for Peace). Σν FFP είλαη έλαο αλεμάξηεηνο, κε θεξδνζθνπηθφο, εξεπλεηηθφο 

θαη εθπαηδεπηηθφο νξγαληζκφο πνπ εξγάδεηαη γηα ηελ πξφιεςε βίαησλ 

ζπγθξνχζεσλ θαη ηελ πξνψζεζε βηψζηκεο αζθάιεηαο θαη ην FSI πνπ παξάγεη, 

είλαη έλα θξίζηκν εξγαιείν ην νπνίν αλαδεηθλχεη φρη κφλν ηηο πηέζεηο πνπ φια ηα 

θξάηε δέρνληαη αιιά αλαγλσξίδεη πνηεο απφ ηηο πηέζεηο απηέο νδεγνχλ ηα θξάηε 

θαηεπζείαλ ζην ρείινο ηεο απνηπρίαο. Σνλίδνληαο ηα θαηάιιεια ζέκαηα ν FSI, ηφζν 

κε ηε βνήζεηα ηνπ θνηλσληθνχ πιαηζίνπ ζην νπνίν ζηεξίδεηαη φζν θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ πάλσ ζην νπνίν έρεη ρηηζηεί, επηηξέπεη ηελ εθηίκεζε ηνπ πνιηηηθνχ 

ξίζθνπ θαη ηελ έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε εληάζεσλ. Ζ δχλακε ηνπ FSI είλαη ε 

ηθαλφηεηα ηνπ λα θηιηξάξεη εθαηνκκχξηα πιεξνθνξηψλ, λα ηηο ζπλδπάδεη θαη λα 

παξνπζηάδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ζε κία κνξθή ε νπνία είλαη εχθνια θαηαλνεηή 

θαη πιήξσο ελεκεξσηηθή.25 

                                                      
23

 J.J Messner, Nate Haken et al. «Fragile State Index: The Book.» Fund for Peace. 27 Ηνπλ. 2016. 
http://library.fundforpeace.org/library/fragilestatesindex-2016.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
24

 Ibid. 
25

 Ibid. 
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 Δθαξκφδνληαο πνιχ εμεηδηθεπκέλεο παξακέηξνπο, ε βαζκνινγία  πνπ 

πξνθχπηεη γηα θάζε θξάηνο ζηνλ δείθηε FSI βαζίδεηαη ζε δψδεθα 

πνιηηηθνζηξαηησηηθνχο, νηθνλνκηθνχο θαη θνηλσληθνχο δείθηεο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά 

ηνπο ζπκπεξηιακβάλνπλ εθαηφ ππν-δείθηεο θαη είλαη απνηέιεζκα εηψλ επίπνλεο 

έξεπλαο. Οη δψδεθα δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: 

 Πνιηηηθνζηξαηησηηθνί Γείθηεο 

 

α) Κξαηηθή Ννκηκφηεηα. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηε δηαθζνξά, ην εκπφξην 

λαξθσηηθψλ, ην επίπεδν δεκνθξαηίαο, ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ 

θπβεξλεηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα. 

β) Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ αζηπλφκεπζε, ηελ 

εγθιεκαηηθφηεηα, ηελ παξνρή εθπαίδεπζεο θαη πγείαο, ηηο ηειεπηθνηλσλίεο, 

ην νδηθφ δίθηπν θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ παξνρήο ελέξγεηαο θαη 

χδαηνο. 

γ) Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαη Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ. Πεξηιακβάλεη δείθηεο 

γηα ηελ ειεπζεξία ηνπ ηχπνπ, ηηο πνιηηηθέο ειεπζεξίεο, ηε δηαθίλεζε 

αλζξψπσλ, ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνπκέλνπο, ηα βαζαληζηήξηα θαη ηηο 

εθηειέζεηο. 

δ) Αζθάιεηα. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηηο εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο θαη ηηο 

απψιεηεο απφ απηέο, ηηο δηαδειψζεηο, ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ θαη 

ηδηαίηεξα ησλ κηθξψλ θαη θνξεηψλ φπισλ, ηα ζηξαηησηηθά πξαμηθνπήκαηα 

θαη ηε ζηξαηνθξαηία. 

ε)  Δμσηεξηθέο Παξεκβάζεηο. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηε ιήςε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο βνήζεηαο απφ ηξίηεο ρψξεο, κεκνλσκέλα ή θαη απφ 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, ηελ παξνπζία δχλακεο θπαλφθξαλσλ ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ (ΖΔ), ηε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε απφ ην εμσηεξηθφ αιιά θαη ηελ 

πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα απφ μέλνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο. 

ζη) Καηαθεξκαηηζκέλε Ζγεζία. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ έληαζε ηνπ 

πνιηηηθνχ αληαγσληζκφ, ηνλ έιεγρν θαη ηε λνζεία ζηηο εθινγέο θαη ηηο 

θπβεξλεηηθέο απνζηαζίεο. 
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 Οηθνλνκηθνί Γείθηεο 

 

α) Αληζφξξνπε Οηθνλνκηθή Αλάπηπμε. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηελ 

θαηαλνκή ηνπ ΑΔΠ ζηνπο πνιίηεο θαη ην πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ πνπ θαηέρεη 

ην 10% ησλ πινπζηφηεξσλ θαη ην 10% ησλ θησρφηεξσλ, ηελ θαηαλνκή ησλ 

ππεξεζηψλ ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ην πνζνζηφ ηνπ 

πιεζπζκνχ πνπ δεη ζε ζπλζήθεο θηψρηαο. 

β) Φηψρηα θαη Οηθνλνκηθή πξξίθλσζε. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ην 

δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα, ην θξαηηθφ ρξένο, ηελ αλεξγία θαη εηδηθφηεξα απηή 

ησλ λέσλ, ηελ αγνξαζηηθή δχλακε ησλ θαηνίθσλ, ην ΑΔΠ αλά θάηνηθν, ηελ 

αχμεζε ηνπ ΑΔΠ θαη ηνλ πιεζσξηζκφ. 

 

 Κνηλσληθνί Γείθηεο 

 

α) Γεκνγξαθηθέο Πηέζεηο. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηηο θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο, ηα κεηαδνηηθά λνζήκαηα εληφο ησλ νξίσλ ηνπ θξάηνπο, ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ κφιπλζε ηνπ, ηελ έιιεηςε ηξνθήο θαη λεξνχ, ηελ αχμεζε 

ηνπ πιεζπζκνχ, ηε ζλεζηκφηεηα θαη θπξίσο ηε βξεθηθή θαη παηδηθή θαη ηελ 

αχμεζε ηνπ λεαξνχ πιεζπζκνχ. 

β) Πξφζθπγεο θαη Δζσηεξηθά Δθηνπηζκέλνη Πιεζπζκνί. Πεξηιακβάλεη 

δείθηεο γηα ηνπο εθηνπηζκνχο, ηα ζηξαηφπεδα πξνζθχγσλ, ηα ζηξαηφπεδα 

εζσηεξηθά εθηνπηζκέλσλ πιεζπζκψλ θαη ηη πνζνζηφ απνηεινχλ απηνί επί 

ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ θξάηνπο, ηνπο πξφζθπγεο αλά θάηνηθν θαη 

αζζέλεηεο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ εθηνπηζκφ. 

γ) Φπιεηηθέο Γηαθξίζεηο. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηηο δηαθξίζεηο, ηελ 

εθδήισζε βίαο γηα εζληθέο, θπιεηηθέο, γισζζηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο 

δηαθνξέο θαη ηελ θαηάζηαζε ησλ κεηνλνηήησλ ζε ζρέζε κε ηνλ ππφινηπν 

πιεζπζκφ. 

δ) Γηαξξνή Δγθεθάισλ. Πεξηιακβάλεη δείθηεο γηα ηε κεηαλάζηεπζε αλά 

θάηνηθν, ην αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ηε κεηαλάζηεπζε πνιηηψλ κε αλψηεξε 

κφξθσζε.26 

                                                      
26

 Fund for Peace. «Fragile State Index: The Indicators.» Fund for Peace. 
http://www.fsi.fundforpeace.org/indicators (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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Έηζη ινηπφλ ε ιίζηα κε ηα 10 πην εχζξαπζηα θξάηε ζχκθσλα κε ηνλ δείθηε 

FSI γηα ην 2016 θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα, καδί κε ηηο αληίζηνηρεο 

βαζκνινγίεο ησλ θξαηψλ ζε θαζέλα απφ ηνπο δψδεθα επηκέξνπο ππν-

δείθηεο. 

  
Γείκηηρ 
Δύθπαςζηυν 
Κπαηών 2016 
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1 νκαιία 114,0 9,7 9,7 9,4 9,5 9,3 9,0 9,5 9,0 9,7 9,7 10,0 9,5 

2 Νφηην νπδάλ 113,8 9,9 10,0 9,9 6,6 9,0 9,3 9,7 10,0 9,7 10,0 9,7 10,0 

3 
Κέληξν-Αθξηθαληθή 
Γεκνθξαηία 112,1 8,7 10,0 9,3 7,2 9,9 8,6 9,8 10,0 9,9 9,2 10,0 9,5 

4 νπδάλ 111,5 9,0 10,0 9,8 9,1 7,6 8,7 9,8 9,1 9,3 9,2 10,0 9,9 

4 Τεκέλε 111,5 9,5 9,6 9,5 7,5 8,4 9,4 9,4 9,3 9,4 10,0 9,5 10,0 

6 πξία 110,8 8,4 10,0 10,0 8,6 7,4 7,8 10,0 8,9 9,8 10,0 9,9 10,0 

7 Σζαλη 110,1 9,9 9,8 8,5 8,9 9,3 8,0 9,2 9,8 9,3 9,1 9,8 8,5 

8 Κνλγθφ 110,0 9,1 9,7 9,7 6,8 8,9 8,1 9,3 9,7 10,0 9,2 9,8 9,7 

9 Αθγαληζηάλ 107,9 9,5 9,5 8,6 8,4 7,5 8,5 9,1 9,6 8,7 10,0 8,6 9,9 

10 Αηηή  105,1 9,2 7,9 6,7 9,0 9,5 8,9 9,4 9,4 7,7 7,9 9,6 9,9 

Πίλαθαο 1: Fragile States Index 2016, Πεγή: Fund for Peace (http://fsi.fundforpeace.org/rankings-2016) 

 εκαληηθά εξγαιεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηπρίαο ζηα δηάθνξα θξάηε 

έρεη αλαπηχμεη θαη ε Παγθφζκηα Σξάπεδα. Ζ Παγθφζκηα Σξάπεδα μεθίλεζε ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πηπρέο ηεο πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο δσήο πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ηνπο ιήπηεο απνθάζεσλ ηεο 

ηξάπεδαο, κέζσ ηεο αθξηβνχο πιεξνθφξεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηνχζε ζε δηάθνξα θξάηε, λα απνθαζίδνπλ γηα ην είδνο θαη ην κέγεζνο ηεο 

βνήζεηαο πνπ ζα ηνπο παξέρνληαλ. Οη ηνκείο πνπ ελδηαθέξνπλ θαη αμηνινγνχληαη 

απφ ηελ Παγθφζκηα Σξάπεδα είλαη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη νη θπζηθνί πφξνη 

αιιά πάληα ζε ζπλδπαζκφ κε ηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ θαη ηε δπλαηφηεηα 

πξνζαξκνγήο ηνπο κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηε κείσζε 

ηεο θηψρεηαο.27 

                                                      
27

 Oliver Nay. «International Organisations and the Productionof Hegemonic Knowledge: How the 
World Bank and the OECD Helped Invent the Fragile State Concept.» Third World Quarterly 35, 
Issue 2 (2014): 210-231. 
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 Λακβάλνληαο ππφςε φηη ππάξρνπλ θαη άιινη θνξείο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Brookings Institute, ην νπνίν εθδίδεη έλαλ δείθηε αδπλακίαο θξαηψλ 

απνθιεηζηηθά γηα ηνλ αλαπηπζζφκελν θφζκν, δηαπηζηψλνπκε φηη ε πνιπθσλία πνπ 

ππάξρεη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ απνηπρεκέλνπ θξάηνπο νδεγεί θαη ζε 

πνιπθσλία ζηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο θαη θαηάηαμεο ησλ απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ. Βέβαηα αθφκε θαη αλ νη δηάθνξνη δείθηεο αμηνιφγεζεο ηεο απνηπρίαο ελφο 

θξάηνπο ρξεζηκνπνηνχλ δηαθνξεηηθά δεδνκέλα θαη ηα παξακεηξνπνηνχλ κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, δηαπηζηψλνπκε φηη νη ρψξεο νη νπνίεο βξίζθνληαη ζηηο δέθα πην 

απνηπρεκέλεο είλαη πάλσ θάησ νη ίδηεο ζε φινπο ηνπο δείθηεο. Σν κφλν πνπ κπνξεί 

λα δηαθνξνπνηείηαη ειαθξψο είλαη ε ηειηθή ζεηξά θαηάηαμεο. 

 Αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηξφπν θαη ηε ζεηξά θαηάηαμεο, ηα απνηπρεκέλα θξάηε 

έρνπλ αξθεηά θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Κνηλφο ηφπνο φισλ είλαη φηη δελ ππάξρεη 

ηζρπξή δηαθπβέξλεζε θαη θξάηνο δηθαίνπ ελψ θαη φινη νη ζεζκνί, νη νπνίνη 

ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζηα παξαπάλσ, ππνιεηηνπξγνχλ θαη θπξηαξρνχληαη 

απφ έληνλε δηαθζνξά. Σέινο πέξα απφ ηελ έιιεηςε ηζρπξήο θεληξηθήο εμνπζίαο, 

ηα απνηπρεκέλα θξάηε παξνπζηάδνπλ εγγελείο αδπλακίεο ζηε δηαθχιαμε ηεο 

αζθάιεηαο ησλ πνιηηψλ ηνπο θαη ζηελ παξνρή βαζηθψλ ππεξεζηψλ, φπσο είλαη ε 

εθπαίδεπζε θαη ε πγεία. 
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Κεθάλαιο 2 

2.1. Σα Αποηςσημένα Κπάηη υρ Απειλή για ηη Γιεθνή Αζθάλεια  

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε είλαη ρσξίο ακθηβνιία έλα θαηλνχξην ζηνηρείν πνπ 

εκθαλίζηεθε ζηε δηεζλή πνιηηηθή. Απνηεινχλ πιένλ πξφβιεκα παγθνζκίνπ 

ελδηαθέξνληνο αιιά θαη απεηιή γηα θάζε είδνπο αζθάιεηα, είηε αηνκηθή, είηε εζληθή 

αιιά θαη δηεζλή. Φαίλεηαη μεθάζαξα φηη νη δηάθνξεο εληάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δηαθφξσλ θξαηψλ ηείλνπλ λα επεθηείλνληαη ζε κεγαιχηεξν εχξνο, απεηιψληαο ηελ 

δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα. Απηφ δεκηνπξγεί κηα πξσηφγλσξε βεβαηφηεηα ζηε 

δηεζλή θνηλφηεηα, φηη νη πφιεκνη ηνπ κέιινληνο ζα ιακβάλνπλ ρψξα ζην εζσηεξηθφ 

ησλ δηαθφξσλ θξαηψλ θαη φρη κεηαμχ απηψλ θαη ηαπηφρξνλα έλαλ έληνλν 

πξνβιεκαηηζκφ γηα ηε δηαζχλδεζε πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζηελ απνηπρία ελφο 

θξάηνπο θαη ζηελ εκθάληζε εληάζεσλ θαη ζπγθξνχζεσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ.28 

 Απηέο νη εληάζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη ζην εζσηεξηθφ 

ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ θαη επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θξαηψλ απηψλ, δελ απνηεινχλ 

απνθιεηζηηθά δηθφ ηνπο πξφβιεκα. Τπάξρεη έλαο πνιχ έληνλνο δηάινγνο ζρεηηθά 

κε ην θαηά πφζν ηα απνηπρεκέλα θξάηε απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα.  

 ην ζεκείν απηφ ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη απεηιή γηα ηε δηεζλή 

αζθάιεηα δελ απνηεινχλ κφλν νη δηάθνξεο αλά ηνλ θφζκν ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο θαη νη δξάζεηο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχμνπλ. Απεηιή γηα ηε δηεζλή 

αζθάιεηα απνηειεί θαη ε δηαζπνξά ινηκσδψλ λφζσλ, ην παξαεκπφξην φπισλ, 

λαξθσηηθψλ, πνιχηηκσλ ιίζσλ αιιά θαη άιισλ πξψησλ πιψλ, ην εκπφξην 

αλζξψπηλσλ νξγάλσλ, ε παξάλνκε κεηαλάζηεπζε, ε δεκηνπξγία κεγάισλ 

πξνζθπγηθψλ ξνψλ θαη ην αλζξψπηλν εκπφξην.29  

 Ζ απνηπρία ελφο θξάηνπο απφ κφλεο ηεο δελ αλαπηχζζεη ηελ ηξνκνθξαηία. 

Οη ζπλζήθεο φκσο πνπ επηθξαηνχλ ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ πξφζθνξν έδαθνο γηα λα θηινμελεζνχλ θάζε είδνπο ηξνκνθξαηηθέο 

                                                      
28

 Daniel Lambach. «The Perils of Weakness: Failed States and Perceptions of Threat in Europe 
and Australia.» Research Gate. Ηνπι. 2004. 
https://www.researchgate.net/publication/272509903_The_Perils_of_Weakness_Failed_States_an
d_Perceptions_of_Threat_in_Europe_and_Australia (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
29

 Patrick Stewart. «"Failed" States and Global Security: Empirical Questions and Policy 
Dilemmas.» International Studies Review 9, Issue 4 (2007): 644-662. 
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δξαζηεξηφηεηεο. Δπεηδή αθξηβψο ηα απνηπρεκέλα θξάηε δεκηνπξγνχλ έλα θελφ 

εμνπζίαο ην νπνίν θαιχπηεηαη ή ρεηξαγσγείηαη απφ παξάλνκα ζηνηρεία, φπσο είλαη 

θαη νη ηξνκνθξάηεο, δεκηνπξγείηαη ζηα θξάηε απηά έλα θηιφμελν πεξηβάιινλ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ δξαζηεξηφηεηεο φπσο είλαη ε δεκηνπξγία ηεο έδξαο 

κηαο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο, ε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε θαη ε εθπαίδεπζε ησλ 

λέσλ ηξνκνθξαηψλ, ε νξγάλσζε θαη ζρεδίαζε ηξνκνθξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηηο ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο.30 

 Σα ηξνκνθξαηηθά δίθηπα βαζίδνληαη θαηά πνιχ ζηελ ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

ησλ λεαξψλ κειψλ ηνπ πιεζπζκνχ κε ζθνπφ λα δεκηνπξγήζνπλ κηα ηζρπξή 

ππνζηεξηθηηθή βάζε γηα ηνλ ζθνπφ ηνπο. Δπεηδή αθξηβψο απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη 

εχθνια κέζα ζηα φξηα ελφο ιεηηνπξγηθνχ θξάηνπο, κε ιεηηνπξγηθνχο ζεζκνχο φπσο 

είλαη απηφο ηεο επηβνιήο ηνπ λφκνπ, εθκεηαιιεχνληαη ηα απνηπρεκέλα θξάηε ηα 

νπνία πξνζθέξνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ.  

 Πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή ηα απνηπρεκέλα θξάηε εμαζθαιίδνπλ δπν 

ζπλζήθεο. Ζ πξψηε είλαη ε εμαζθάιηζε ελφο πεξηβάιινληνο, κε θαζαξά 

γεσγξαθηθνχο φξνπο, γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λενζχιιεθησλ. Υψξεο φπσο ην 

Αθγαληζηάλ, κε ηα ηεξάζηηα άγνλα θαη απξφζηηα εδάθε, πξνζθέξνπλ ζηελ Al-

Qaeda ην θαηάιιειν ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, ελψ θαη ε θπβέξλεζε ηεο πξίαο 

έρνληαο ράζεη ηνλ έιεγρν ζε κεγάια θνκκάηηα ηεο επηθξάηεηάο ηεο επηηξέπεη ζε 

ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο λα δηεμάγνπλ εθπαηδεχζεηο ζε αλνηρηά πεδία. 

Γεπηεξεπφλησο, ηα απνηπρεκέλα θξάηε πξνζθέξνπλ εχθνξν έδαθνο γηα ηε 

ζηξαηνιφγεζε λέσλ νη νπνίνη αηζζάλνληαη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ έιιεηςε 

νηθνλνκηθψλ επθαηξηψλ. πρλά νη λένη είλαη πην δεθηηθνί ζηε ξηδνζπαζηηθνπνίεζε 

θαη ηε ζηξαηνιφγεζε απφ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ηνπο 

πξνζθέξνπλ απηφ πνπ ην επίζεκν θξάηνο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη.31 

 Δπίζεο ηα απνηπρεκέλα θξάηε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ζηηο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο κηα βάζε γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ νξγάλσζε ησλ 

επηζέζεσλ ηνπο. Ζ έιιεηςε ιεηηνπξγηθψλ δνκψλ αζθάιεηαο θαη επηβνιήο ηνπ 

λφκνπ θαη ηεο ηάμεο, επηηξέπεη ζηα ηξνκνθξαηηθά δίθηπα λα ζρεδηάζνπλ 
                                                      
30

 Ibrahim Kalin. «Failed States, Weak Governments: A Global Threat.» Daily Sabah. 15 Φεβ. 
2015. http://www.dailysabah.com/columns/ibrahim-kalin/2015/02/03/failed-states-weak-
governments-a-global-threat (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
31

 Margarita Bizina  θαη David Gray. «Radicalization of Youth as a Growing Concern for Counter-
Terrorism Policy.» Global Security Studies 5, Issue 1 (2014): 72-79. 
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ζρνιαζηηθά θαη λα νξγαλψζνπλ ιεπηνκεξεηαθά επηζέζεηο ρσξίο ην ξίζθν λα 

εθηεζνχλ ζε ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη λα γίλνπλ αληηιεπηά απφ δπλάκεηο 

αζθαιείαο. Κξάηε φπσο ε νκαιία θαη ην Αθγαληζηάλ έρνπλ ππάξμεη πξαγκαηηθά 

νρπξά γηα ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο φπσο ε Al-Shabaab θαη ε Al-Qaeda, νη νπνίεο 

έρνπλ πινπνηήζεη επηηπρεκέλεο ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζηελ Κέλπα, ηελ 

Οπγθάληα θαη ηηο ΖΠΑ.32  

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε έρνπλ αθφκε βνεζήζεη ζηελ πξνζηαζία ησλ 

εγεηψλ ησλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ απφ ηε ζχιιεςε ηνπο απφ δηεζλείο 

ππεξεζίαο επηβνιήο ηνπ λφκνπ. Σν Παθηζηάλ έρεη απνηειέζεη φρη απιά ηελ βάζε 

αιιά θαη θαηαθχγην πξνζηαζίαο γηα ηνλ εγέηε ηεο Al-Qaeda, Osama Bin Laden, 

πξνηνχ απηφο ζθνησζεί ην 2011 ζηελ πφιε Abbottabad ηνπ Παθηζηάλ. Αθφκε πην 

πξφζθαηα κεξηθνί απφ ηνπο απηνπξγνχο ηεο ηξνκνθξαηηθήο επίζεζεο ηεο 13εο 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2015 ζην Παξίζη θέξεηαη λα έρνπλ θαηαθχγεη ζηε πξία γηα λα 

βξνπλ έλα αζθαιέο θαηαθχγην.33 

 Ζ έιιεηςε εζσηεξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη δηνηθεηηθψλ δνκψλ ζε έλα 

απνηπρεκέλν θξάηνο επηηξέπνπλ ηελ εμάπισζε ελφο κεγάινπ θάζκαηνο 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο ρξεκαηνδνηνχλ ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο. Γηα δεθαεηίεο, ε αζηακάηεηε αλάπηπμε θαη παξαγσγή νπίνπ, ην 

νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο εξσίλεο, ζην Αθγαληζηάλ, έρεη 

βνεζήζεη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Al-Qaeda. 

Δπίζεο, έζνδα ηα νπνία πξνέξρνληαλ απφ ηα ιχηξα απαγσγψλ ηηο νπνίεο έθαλαλ 

πεηξαηέο ζηε νκαιία, έρνπλ αληίζηνηρα βνεζήζεη ηηο εηδερζείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

Al-Shabaab ζην θέξαο ηεο Αθξηθήο.34 

 Αθφκε θαη αλ ππνηεζεί φηη ηξίηεο δπλάκεηο ή δηεζλείο ζεζκνί ζέινπλ λα 

επέκβνπλ ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηείινπλ ηηο φπνηεο 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αλαπηχζζνληαη κέζα ζε απηφ, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα δελ κπνξνχλ. Κάζε θξάηνο, αθφκε θαη απνηπρεκέλν, είλαη 

ζεσξεηηθά θπξίαξρν. Απηφ ζεκαίλεη φηη έρεη ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα ηεο ρξήζεο 

                                                      
32

 Max Boot. «Pirates, Terrorism and Failed States.» The Wall Street Journal.  8 Γεθ. 2015. 
http://www.wsj.com/articles/SB122869822798786931 (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
33

 Ibid. 
34

 Susan Rise. «The New National Security Strategy: Focus on Failed States.» The Brookings 
Institution Policy Brief. Φεβ. 2003. https://www.brookings.edu/wp-
content/uploads/2016/06/pb116.pdf (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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βίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ αιιά θαη ηελ ππνρξέσζε λα εμαζθαιίδεη κφλν ηνπ ηελ 

αζθάιεηα ησλ πνιηηψλ ηνπ. Κάηη πνπ πξνβιέπεηαη θαη απφ ην άξζξν 2 

παξάγξαθνο 7 ηνπ θαηαζηαηηθνχ ράξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ.35 

 Δμαηηίαο ησλ δχν απηψλ ζπλζεθψλ πεξηνξίδνληαη θαη νπζηαζηηθά 

απαγνξεχνληαη νη φπνηεο παξεκβάζεηο ζην εζσηεξηθφ νπνηνδήπνηε θξάηνπο, 

αθφκε θαη αλ απηέο είραλ σο ζηφρν ηξνκνθξαηηθέο βάζεηο θαη δξαζηεξηφηεηεο. 

Δπίζεο ηα απνηπρεκέλα θξάηε, σο θπξίαξρα θξάηε, έρνπλ πνιινχο θξαηηθνχο 

ππαιιήινπο αξθεηνί απφ ηνπο νπνίνπο δελ έρνπλ ηθαλνπνηεηηθέο απνιαβέο. Οη 

άλζξσπνη απηνί είλαη επηξξεπείο ζηνλ ρξεκαηηζκφ θαη κπνξνχλ αθφκε θαη γηα ιίγα 

ρξήκαηα, λα παξέρνπλ νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζε ηξνκνθξάηεο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα είλαη ε έθδνζε επίζεκσλ εγγξάθσλ ηνπ θξάηνπο, φπσο ηαπηφηεηεο 

θαη δηαβαηήξηα θαη λα επηηξέπνπλ ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε φπισλ θαη πεηξειαίνπ, 

φπσο ζπκβαίλεη ζηελ πεξίπησζε ηνπ ISIS ζηε πξία.36 

 Τπάξρνπλ βέβαηα θαη θσλέο απφ ηελ αληίπεξα φρζε ζχκθσλα κε ηηο 

νπνίεο δελ ππάξρεη θακηά απεπζείαο ζχλδεζε ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ κε ηελ 

δηεζλή ηξνκνθξαηία. Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ ν θαηαζηαηηθφο ράξηεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ απαγνξεχεη ηηο εμσηεξηθέο παξεκβάζεηο ζε έλα θπξίαξρν 

θξάηνο. ε θξάηε φκσο ζηα νπνία νη θξαηηθνί ζεζκνί είλαη αλχπαξθηνη, ή ζηελ 

θαιχηεξε πεξίπησζε ππνιεηηνπξγνχλ, δελ κπνξεί λα ππάξμεη έιεγρνο θαη 

πεξηνξηζκφο ηέηνησλ παξεκβάζεσλ απφ ην ίδην ην θξάηνο. Ζ έιιεηςε ηζρπξψλ 

ζεζκψλ δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε κπζηηθέο ππεξεζίεο δηαθφξσλ θξαηψλ ή 

ζπλαζπηζκψλ θξαηψλ λα δξνπλ ειεχζεξα, φπσο αθξηβψο θαη νη ηξνκνθξαηηθέο 

νξγαλψζεηο, κέζα ζηα εδάθε ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ θαη λα αλαπηχζζνπλ ηηο 

αληηηξνκνθξαηηθέο ηνπο δξάζεηο. Σν πιενλέθηεκα ησλ ηξνκνθξαηψλ γίλεηαη 

πιενλέθηεκα θαη γηα απηνχο πνπ ηνπο θαηαδηψθνπλ. Δθηφο απφ ην θνηλφ 

πιενλέθηεκα ππάξρεη θαη έλα θνηλφ κεηνλέθηεκα. ηα απνηπρεκέλα θξάηε 

ππάξρνπλ ειάρηζηνη μέλνη πνιίηεο θαη έηζη δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί εχθνια ε 
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κπζηηθφηεηα ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αηφκσλ απηψλ. Απηφ δπζρεξαίλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο φισλ φζσλ δελ αλήθνπλ ζηνλ ηνπηθφ πιεζπζκφ θαζψο ε 

παξνπζία νπνηνπδήπνηε μέλνπ αηφκνπ ην νπνίν δελ ζπλδέεηαη κε θάπνηνλ απφ 

ηνπο δηεζλείο θνξείο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί, άκεζα πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ 

ησλ ληφπησλ, κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη γηα ηελ πξνζπάζεηα πξνψζεζεο 

παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ.37 

 Ζ απνπζία θεληξηθήο εμνπζίαο ή ν θαηαθεξκαηηζκφο απηήο δεκηνπξγνχλ 

θαη άιια πξνβιήκαηα ζηηο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο. Ζ απνπζία ζζελαξήο 

θπβέξλεζεο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα ζπζπείξσζεο θαη ξηδνζπαζηηθνπνίεζεο 

απέλαληη ζε έλαλ ηζρπξφ αληίπαιν, ηελ θπβέξλεζε ελ πξνθεηκέλσ, θάηη πνπ 

απνηειεί ην βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν κηαο ηξνκνθξαηηθέο νξγάλσζεο. Γελ 

ππάξρεη δειαδή ν θνηλφο ηζρπξφο ερζξφο πνπ πξέπεη λα ρηππεζεί θαη γηα ηνλ ιφγν 

απηφ πξέπεη φιεο νη αλαηξεπηηθέο δπλάκεηο λα ζπκκαρήζνπλ. Αθφκε ρεηξφηεξε 

είλαη ε πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο κηαο ηξνκνθξαηηθήο νξγάλσζεο ζην έδαθνο ελφο 

θξάηνπο ην νπνίν καζηίδεηαη απφ εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. Έλα ηέηνην ελδερφκελν 

κπνξεί λα επηθέξεη ζηελ ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε πνιιά πξνβιήκαηα. Διινρεχεη 

πάληα ν θίλδπλνο ηεο εκπινθήο κειψλ ή θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο νξγάλσζεο ζηηο 

εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο ππέξ θάπνηαο απφ ηηο αληηκαρφκελεο πιεπξέο γεγνλφο πνπ 

φρη κφλν νδεγεί ζε θαηαλάισζε πφξσλ, αιιά θαη εθηξνπή ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο 

νξγάλσζεο ζε άλεπ νπζίαο ζηφρνπο.38 

 Ζ εμάπισζε ησλ ηξνκνθξαηηθψλ δηθηχσλ ζε παγθφζκηα επίπεδν δελ έρεη 

σο κφλε πξνυπφζεζε απξφζηηα εδάθε ζε ηξηηνθνζκηθέο ρψξεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ ηξνκνθξαηψλ θαη ηε δεκηνπξγία ησλ ηξνκνθξαηηθψλ βάζεσλ. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη θαη ε εχθνιε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο 

ηειεπηθνηλσληψλ, κεηαθνξψλ θαη ηξαπεδηθψλ ζπλαιιαγψλ πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί 

ην ηξνκνθξαηηθφ δίθηπν λα ιεηηνπξγεί θαη λα νξγαλψλεη ηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ζε 

παγθφζκην επίπεδν. Σέηνηεο ππνδνκέο ζε απνηπρεκέλα θξάηε, αθελφο δελ είλαη 

εχθνια δηαζέζηκεο, αθεηέξνπ ε επηδίσμε πξφζβαζεο ζε απηέο κέζα ζε κηα ρψξα 

φπνπ νη θάηνηθνη είλαη εμαζιησκέλνη πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ 

θαη ζηνρνπνηεί ηνπο ρξήζηεο. Έηζη ινηπφλ γηα λα κπνξεί λα ειέγρεηαη, λα 
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ρξεκαηνδνηείηαη θαη λα ιεηηνπξγεί έλα ηξνκνθξαηηθφ δίθηπν ζε παγθφζκην επίπεδν, 

κε δεθάδεο κνλάδεο ζε ζρεδφλ φιεο ηηο ρψξεο ηνπ θφζκνπ, ζα πξέπεη λα έρεη 

εχθνιε πξφζβαζε ζε ππνδνκέο πνπ πνιιά απνηπρεκέλα θξάηε δελ δηαζέηνπλ.39 

 Δθηφο απφ ηελ ηξνκνθξαηία, πνπ είλαη κηα μεθάζαξε απεηιή γηα ηε δηεζλή 

αζθάιεηα άιιε μεθάζαξε απεηιή, ε χπαξμε ηεο νπνίαο επλνείηαη απφ ηα 

απνηπρεκέλα θξάηε, είλαη ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Ζ αλάπηπμε ηνπ νξγαλσκέλνπ 

εγθιήκαηνο επλνείηαη απφ ηελ έιιεηςε ή ηε δπζιεηηνπξγία ζεζκψλ φπσο είλαη ε 

αζηπλνκία θαη ε δηθαηνζχλε. Σν πνηεο κνξθέο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζα 

αλαπηπρζνχλ φκσο είλαη ζπλδπαζκφο θαη άιισλ παξαγφλησλ φπσο είλαη νη 

ππνδνκέο πνπ δηαζέηεη ην θξάηνο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο ε επάξθεηα ησλ 

ππνδνκψλ ζρεηίδεηαη κε νκάδεο νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο παξφηη νη 

επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο, νη νπνίεο είλαη πεξηζζφηεξεο ζηα απνηπρεκέλα θξάηε, 

απνηεινχλ ηελ επηηαθηηθή πξνηεξαηφηεηα ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Ζ 

πξνζπάζεηα λα ηνπνζεηεζεί ην νξγαλσκέλν έγθιεκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε 

γεσγξαθηθή πεξηνρή είλαη θάπσο παξαπιαλεηηθή απφ ηε ζηηγκή πνπ νη 

παξάλνκεο ξνέο πεξλάλε κέζα απφ έλα εχξνο θξαηψλ θαη ζπλήζσο θαηαιήγνπλ 

ζε πινχζηεο ρψξεο, νη θαηαλαισηέο ησλ νπνίσλ είλαη απηνί νη νπνίνη 

ζπλεηζθέξνπλ θαηά θχξην ιφγσ ζηα θέξδε απηνχ ηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ.40 

 Δληνχηνηο ε γεσγξαθία απηψλ ησλ παξάλνκσλ ξνψλ δείρλεη φηη ηα 

απνηπρεκέλα θξάηε κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ έλα πξφζθνξν πεξηβάιινλ γηα 

ζπγθεθξηκέλα είδε νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Οη αζζελείο θξαηηθέο δνκέο θαη ηα 

δηάηξεηα ζχλνξα ζρεηίδνληαη πνιχ έληνλα κε ηε δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ θαη 

αλζξψπηλσλ δσψλ αιιά θαη κε ην ιαζξεκπφξην πνιχηηκσλ ιίζσλ θαη ζπάλησλ 

κεηάιισλ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά κηα άιιε κνξθή νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, ην 

ειεθηξνληθφ έγθιεκα, απαηηεί φρη κφλν ηειεπηθνηλσληαθέο ππνδνκέο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη νη ππνδνκέο απηέο λα είλαη ζηηβαξέο θαη αμηφπηζηεο. Παξαδείγκαηα 

ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο απνηεινχλ ην Αθγαληζηάλ θαη ε Κνινκβία. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε αλζίδεη ε παξαγσγή νπίνπ θαη νη εμαγσγέο ηνπ, εθηφο ησλ 

άιισλ, ζπλέβαιαλ θαη ζηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο Al-Qaeda, ελψ ζηε δεχηεξε 
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πεξίπησζε ην εκπφξην θνθαΐλεο απνηειεί ίζσο ηελ αηκνκεραλή ηεο νηθνλνκίαο 

ηνπ θξάηνπο παξά ην γεγνλφο φηη φιε ε δξαζηεξηφηεηα είλαη παξάλνκε.41 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηαζχλδεζε αλάκεζα ζην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη 

ζηα απνηπρεκέλα θξάηε είλαη πιένλ μεθάζαξε, ε θαηεχζπλζε ηεο θζνξάο είλαη 

ακθηζβεηήζηκε. Σα εχζξαπζηα θξάηε είλαη εμαηξεηηθά επάισηα ζηηο επηδξάζεηο ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο. Σν κεξίδην ησλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ 

ζπλνιηθή πξαγκαηηθή νηθνλνκία είλαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξν απφ φηη είλαη ζηα 

ηζρπξά θαη πινχζηα θξάηε. Σα θέξδε απφ ηηο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη 

ηεξάζηηα ζε ζρέζε κε ηνπο θπβεξλεηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Δπίζεο νη 

δηαιπκέλεο νηθνλνκίεο πξνζθέξνπλ πνιχ ιίγεο επηινγέο γηα πςειά εηζνδήκαηα 

κέζα ζην πιαίζην ηνπ λφκνπ ελψ θαη νη δεκφζηνη αμησκαηνχρνη είλαη επηξξεπείο 

ζηε δηαθζνξά θαη ζηνλ ρξεκαηηζκφ.42 

 Ζ παξείζθξεζε ησλ νκάδσλ ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο ζηηο θξαηηθέο 

δνκέο θαη ε δηαθζνξά ηεο θξαηηθήο ειίη θαη ησλ ζεζκψλ ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ λφκνπ είλαη ηα γεγνλφηα ηα νπνία πξνζηαηεχνπλ ην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα απφ ηε δίσμε θαη ηειηθά εμαζθαιίδνπλ ηηο κειινληηθέο επηδξάζεηο κε 

ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ησλ επλντθψλ ζπλζεθψλ ιεηηνπξγίαο ηεο νξγάλσζεο. Σέηνηα 

δηείζδπζε κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο ψζηε έλα αδχλακν θαη απνηπρεκέλν θξάηνο λα 

επαλαθάκςεη θαη ηειηθά λα εγθαζηδξχζεη ζηαζεξέο θπβεξλεηηθέο δνκέο. Δπίζεο 

ππνζθάπηεηαη ε δηεζλήο αζθάιεηα θαη νη πξνζπάζεηεο ηνπ θξάηνπο λα ζεκειηψζεη 

ηνπο ζεζκνχο ηνπ, απφ ηελ αξρή, κε ηε βνήζεηα επηρεηξήζεσλ εηξήλεο θαη 

επίιπζεο κηαο θξίζεο ηελ ψξα πνπ ε ζηήξημε ησλ ζεζκψλ ζα κπνξνχζε λα είλαη 

κηα θαιή πξνζπάζεηα γηα λα ζηακαηήζνπλ νη παξεκβάζεηο ζην θξαηηθφ έξγν.43 

 Δπίζεο ε επηηπρία ησλ εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ κεηξηέηαη απφ ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζπλεξγάδνληαη θαη ζπλσκνηνχλ κε ηελ ίδηα ηελ θπβέξλεζε θαη 

έηζη ηνπο επηηξέπεηαη λα ειέγρνπλ νιφθιεξεο βηνκεραλίεο. Σελ ψξα πνπ ε ρξήζε 
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ή ε απεηιή ρξήζεο βίαο πξνθαιεί ππέξνγθα θφζηε ζηελ νηθνλνκία δεκηνπξγψληαο 

πξνβιήκαηα, νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο βξίζθνπλ φηη εκπίπηνπλ ζηα νηθνλνκηθά ηνπο 

ελδηαθέξνληα ην λα ζπλεξγαζηνχλ κε εγθιεκαηηθέο ζπκκνξίεο. Γεδνκέλσλ ησλ 

ζπλζεθψλ απεηιεηηθέο ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο έξρνληαη ζηε ζέζε λα 

κνλνπσινχλ εμεηδηθεπκέλεο επηρεηξήζεηο, λα εκπνδίδνπλ ηελ εηζαγσγή άιισλ 

εηαηξεηψλ ζηελ ίδηα δξαζηεξηφηεηα θαη έηζη λα κεγηζηνπνηνχλ ηα έζνδα ηνπο. Οη 

λέεο επελδχζεηο απνηξέπνληαη ελψ νη ήδε ππάξρνπζεο νδεγνχληαη ζηαδηαθά ζε 

απφζπξζε απφ ηελ εγρψξηα αγνξά.44 

 Χο άκεζν απνηέιεζκα ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

απηφ αλαπηχζζεη, κεηψλνπλ ηνλ αληαγσληζκφ ζηελ αγνξά, δηαθζείξνπλ ηνπο 

θξαηηθνχο αιιά θαη ηξαπεδηθνχο αμησκαηνχρνπο θαη δηαζηξεβιψλνπλ ηα 

απνηειέζκαηα ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ καθξνρξφληεο πνιηηηθέο θαη 

ππνλνκεχνπλ  ηελ απφδνζε ηεο νηθνλνκίαο. εκαληηθφ θνκκάηη ζην νξγαλσκέλν 

έγθιεκα έρνπλ θαη νη απαγσγέο. ηα απνηπρεκέλα θξάηε ην νξγαλσκέλν έγθιεκα 

έρεη δηπιφ ξφιν. Αθελφο πινπηίδεη απφ ηα ιχηξα πνπ δεηάεη φηαλ απνηειεί ηνλ 

ζχηε, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο έιιεηςεο νξγαλσκέλσλ ζεζκψλ πξνζηαζίαο, πξνζθέξεη 

ην ίδην ηθαλνπνηεηηθή πξνζηαζία, πνιχ απιά γηαηί κπνξεί λα αληηπαξαζέζεη κηα 

ηζρπξή νκάδα γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.45 

 Αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε απηή ππάξρεη ν αληίινγνο πνπ ιέεη φηη ην 

νξγαλσκέλν έγθιεκα δελ ρξεηάδεηαη απνθιεηζηηθά ζπλζήθεο αλνκίαο θαη απνπζίαο 

ηζρπξψλ θξαηηθψλ ζεζκψλ γηα λα αλζίζεη. Τπάξρνπλ εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο νη 

νπνίεο ζηεξίδνπλ ηελ επηηπρία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο ζε φινπο ηνπο 

ηερλνινγηθνχο θαη αλζξψπηλνπο πφξνπο νη νπνίνη είλαη δηαζέζηκνη ζε 

αλαπηπγκέλεο ρψξεο ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ. Ζ εχθνιε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν θαη 
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ζε πάζεο θχζεσο ηειεπηθνηλσληαθά ζχγρξνλα κέζα θαη άηνκα κε πςειή 

εμεηδίθεπζε ζηηο ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο είλαη κεξηθνί απφ ηνπο πφξνπο απηνχο.46 

 Γελ είλαη φκσο κφλν ηα κέζα θαη νη πφξνη πνπ είλαη δηαζέζηκνη ζε εχξσζηα 

θξάηε πνπ επλννχλ ην νξγαλσκέλν έγθιεκα. Δίλαη θαη νη ίδηεο νη θπβεξλήζεηο ησλ 

θξαηψλ απηψλ. Βέβαηα ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα έξρνληαη απφ ρψξεο 

ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ φπσο είλαη ε Ρσζία, ε Οπθξαλία, ε Ρνπκαλία, ε 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ε Αιβαλία θαη πιένλ θαη ην 

Κφζζνβν. ηηο ρψξεο απηέο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα έρεη αξθεηέο θνξέο θαη ηε 

ζπλδξνκή ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ, ησλ δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ, ηεο αζηπλνκίαο 

αθφκε θαη ηνπ ζηξαηνχ γηα λα πξνσζνχληαη νη παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ, 

εμαζθαιίδνληαο ηελ αδηαθνξία θαη ηελ αηηκσξεζία. ηελ πεξίπησζε απηή ε 

δχλακε ηεο θπβέξλεζεο είλαη πιενλέθηεκα ησλ εγθιεκαηηψλ θαζψο απνηειεί 

ζχκκαρν θαη ζπλέηαηξν.47 

 Έλαο ηνκέαο πνπ ραξαθηεξίδεη θάπνηα θξάηε σο απνηπρεκέλα είλαη ε 

αδπλακία ηνπο λα παξέρνπλ έζησ θαη ηα ειάρηζηα γηα λα θαιχςνπλ ηηο απαηηήζεηο 

ησλ πνιηηψλ ηνπο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο. Γηάθνξεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο 

εμαπιψλνληαη εληφο ησλ θξαηψλ απηψλ, θπξίσο ιφγσ ησλ αλεπαξθψλ 

πξνζπαζεηψλ πεξηνξηζκνχ ηνπο αιιά θαη γηαηί ηα ζπζηήκαηα πγείαο έρνπλ 

απνδπλακσζεί απφ ηε θηψρεηα. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο δελ ππάξρνπλ 

ζχλνξα ηα νπνία λα κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ θξαγκφ απφ ην λα μεθχγνπλ 

ηέηνηεο αζζέλεηεο απφ ηα φξηα ελφο θξάηνπο θαη λα γίλνπλ παγθφζκηα επηδεκία θαη 

θπζηθά νη θάηνηθνη δελ κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα κφλνη ηνπο. Σν μέζπαζκα 

κηαο επηδεκίαο ζε έλα ζπληεηξηκκέλν αθξηθαληθφ θξάηνο, κπνξεί πνιχ εχθνια λα 

εμαπισζεί θαη ζηα γεηηνληθά θξάηε, εηδηθά φηαλ δελ ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο 

ζπλζήθεο νη νπνίεο ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνζηνιή βνήζεηαο θαη εηδηθψλ απφ ηε 

δηεζλή θνηλφηεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπκβνπιέςνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ζηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο επηδεκίαο. Καηαζηάζεηο νη νπνίεο δπζηπρψο δελ είλαη απιά 
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ππνζεηηθέο θαη κε ηηο νπνίεο νη εκπεηξνγλψκνλεο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο (ΠΟΤ) έρνπλ έξζεη ήδε αληηκέησπνη πάξα πνιιέο θνξέο.48 

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε ιεηηνπξγνχλ σο δεμακελέο γηα έλαλ κεγάιν αξηζκφ 

αζζελεηψλ φπσο είλαη ε πνιηνκπειίηηδα, ε καιάξηα, ε εγθεθαιίηηδα, ν ηφο Ebola θαη 

ν ηφο AIDS/HIV. Δηδηθά ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο αθφκε θαη έλα κφλν άηνκν 

λα έρεη πξνζβιεζεί απφ κηα κνιπζκαηηθή-κεηαδνηηθή αζζέλεηα, ηφηε νιφθιεξνο ν 

πιαλήηεο βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Απηφ ζπκβαίλεη θπξηνιεθηηθά ζηελ πεξίπησζε ηεο 

πνιηνκπειίηηδαο, ε νπνία βξίζθεηαη έλα βήκα πξηλ ηελ εμάιεηςε ηεο. Μφλν φκσο 

εάλ θάζε παηδί ζηνλ θφζκν είλαη εκβνιηζκέλν θαη δελ εκθαληζηνχλ άιια 

πεξηζηαηηθά πνιηνκπειίηηδαο γηα ηξία ρξφληα νπνπδήπνηε ζηε γε, ζα κπνξνχκε λα 

πνχκε φηη έρνπκε απαιιαγεί απφ ηελ αζζέλεηα απηή. Γελ είλαη φκσο κφλν ε 

πνιηνκπειίηηδα. Οη ξηδηθέο αιιαγέο ηνπ ηξφπνπ δσήο θαη ηεο δηαθίλεζεο πξντφλησλ 

θαη αλζξψπσλ επεξεάδνπλ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο νη αζζέλεηεο θαη νη 

θίλδπλνη γηα ηελ πγεία δηαζπείξνληαη αιιά θαη πεξηνξίδνληαη.49 

 Γηάθνξεο θαηαζηάζεηο εθηάθηνπ αλάγθεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ζε 

απνηπρεκέλα θξάηε απνηεινχλ εμαηξεηηθά πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ εμάπισζε 

ηνπ ηνχ AIDS/HIV. Απηφ ζπκβαίλεη εμαηηίαο ησλ κεηαθηλήζεσλ πιεζπζκψλ, ησλ 

πξνζθχγσλ γηα παξάδεηγκα πνπ θαηά ρηιηάδεο ή θαη εθαηνκκχξηα δεκηνπξγνχλ 

ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ιφγσ ηεο αλάπηπμεο ζηελ πεξηνρή δπλάκεσλ 

δηαηήξεζεο ηεο εηξήλεο αιιά θαη άιισλ ζηξαηησηηθψλ θαη αζηπλνκηθψλ δπλάκεσλ. 

Απηφ ηζρχεη βεβαίσο θαη γηα φιεο ηηο ινηκψδεηο αζζέλεηεο. Γηα ηνλ ηφ AIDS/HIV 

γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία γηαηί ζχκθσλα κε κειέηεο ηίπνηα, νχηε θαλ νη παγθφζκηνη 

πφιεκνη ή νη ιηκνί, έρεη ηφζν κεγάιεο απνζηαζεξνπνηεηηθέο ζπλέπεηεο ζηηο 

αλαπηπζζφκελεο θνηλσλίεο, φζν ν ηφο απηφο. Ο ηφο AIDS/HIV ζηεξεί ηα θξάηε απφ 

ηνπο πην πνιχηηκνπο θαη παξαγσγηθνχο εξγαδφκελνπο φπσο θαζεγεηέο, 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο, εξγαδφκελνπο ζην ρψξν ηεο πγείαο θαη εξγαδφκελνπο 

ζην ρψξν ηεο βηνκεραλίαο φπσο εξγάηεο ζε κεηαιιεία αιιά θαη ζηξαηησηηθνχο. 
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Γεγνλφο πνπ νδεγεί ηα θξάηε αθφκε πην θνληά ζηελ θαηάξξεπζε θαη ζε ιηγφηεξεο 

παξνρέο πγείαο, κε ηνλ θχθιν απηφ λα κελ κπνξεί λα θιείζεη πνηέ.50 

 Ο αληίινγνο ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη πνιιέο ζχγρξνλεο θαη 

ηαρχηαηα κεηαδηδφκελεο παλδεκίεο έρνπλ παξαθάκςεη ηα πεξηζζφηεξα 

απνηπρεκέλα θξάηε, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη απηά είλαη ζρεηηθά απνκνλσκέλα απφ 

ηνλ ππφινηπν θφζκν θαη απφ ην παγθφζκηα εκπφξην θαη απφ ηα θέληξα 

κεηαθνξηθψλ δηαζπλδέζεσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ ηαρχηαηε κεηάδνζε απηψλ 

ησλ αζζελεηψλ. Δμάξζεηο ινηκψμεσλ φπσο ν ηφο SARS, ε γξίπε ησλ πηελψλ θαη ε 

λφζνο ησλ ρνίξσλ, νη νπνίεο έδεημαλ φηη κπνξνχλ λα ζθνηψζνπλ δεθάδεο 

εθαηνκκχξηα θφζκν, μεθίλεζαλ απφ ρψξεο ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ θαη απφ 

πνιιά ππνζρφκελεο ζχγρξνλεο δεκνθξαηίεο, φπσο είλαη ε Κίλα, ε Ηλδνλεζία θαη ε 

Νφηηνο Αθξηθή.51 

 ε πνιιέο πεξηπηψζεηο απνηπρεκέλα θξάηε έρνπλ ιεηηνπξγήζεη θαη 

απνηειεζκαηηθά ζηνλ πεξηνξηζκφ κεηαδνηηθψλ λνζεκάησλ. Ο ηφο Ebola γηα 

παξάδεηγκα έρεη κέρξη ζηηγκήο ζπγθξαηεζεί γηαηί έρεη επηηεπρηεί ν πεξηνξηζκφο ηνπ  

ζε κηθξά ρσξηά, καθξηά απφ ηηο κεγάιεο πφιεηο. πζηήκαηα πγείαο απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ, φπσο απηφ ηεο Οπγθάληα, έρνπλ θάλεη άξηζηε δνπιεηά ζην λα 

απνκνλψλνπλ ηνπο αζζελείο θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ηφ. Δπίζεο αζζέλεηεο φπσο ε 

ηιαξά θαη ε θπκαηίσζε έρνπλ ζπλήζσο ηνπηθέο ζπλέπεηεο ελψ θαη πεξηπηψζεηο 

απνηξνπηαζηηθψλ ηψλ, φπσο είλαη ν ηφο Marburg πνπ πξνθαιεί αηκνξξαγηθφ 

ππξεηφ, πνιχ ζπάληα ζα εμειηρζνχλ ζε παλδεκία θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

πεξηνξίδνληαη απφ κφλνη ηνπο.52 

 Σα πξνβιήκαηα φκσο πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηα απνηπρεκέλα 

θξάηε εμαηηίαο ηεο δνκήο ηνπο δελ ζηακαηάλε εδψ. Ζ αλεζπρία πνπ ππάξρεη ζε 

απηή ηελ πεξίπησζε είλαη φηη ηα θξάηε ζηα νπνία ην ζχλνιν ησλ ζεζκψλ 

ππνιεηηνπξγεί θαη ε δηαθζνξά θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ είλαη θάηη ζχλεζεο, είηε ζα 
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είλαη αλίθαλα λα ειέγμνπλ ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο ηα νπνία ήδε δηαζέηνπλ, 

είηε ζα απνθαζίζνπλ λα κνηξαζηνχλ ηερλνινγία θαη πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα 

γηα ηελ παξαγσγή ηέηνησλ φπισλ. Δπίζεο αλεζπρία πξνθαιείηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο φηη πνιιά απνηπρεκέλα θξάηε πξνζπαζνχλ λα απνθηήζνπλ φπια 

καδηθήο θαηαζηξνθήο ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαλνχλ σο επαλαζηάηεο ελαληίνλ ηνπ 

παγθφζκηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ κε δεδνκέλν ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

ηπξαλληθψλ εγεηψλ ηνπο ηα θαζηζηά κηα ελ δπλάκεη απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα 

αζθάιεηα. Δηδηθά κεηά ηελ πηψζε ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ θαη ηε δηάιπζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο πιήζνο ππξεληθψλ, ρεκηθψλ θαη βηνινγηθψλ φπισλ καδί θαη ε 

αληίζηνηρε ηερλνινγία παξαγσγήο θαη εθκεηάιιεπζεο ηνπο είλαη πιένλ δηαζέζηκα 

ζε φπνηνλ δηαζέηεη θαηαξρήλ ρξήκαηα αιιά θαη ζηε ζπλέρεηα ηηο θαηάιιειεο 

δηαζπλδέζεηο.53 

 Γεληθά ζηα απνηπρεκέλα θξάηε φπνπ δελ ππάξρνπλ ηζρπξνί θξαηηθνί 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί ε δπλακηθή πνπ λα κπνξεί λα αλαπηχμεη νπνηαζδήπνηε 

κνξθήο ιαζξεκπφξην είλαη πνιχ κεγάιε. Έηζη ηα θξάηε απηά κπνξνχλ λα 

απνηειέζνπλ θφκβν δηαθίλεζεο ξαδηελεξγψλ θαη άιισλ πιηθψλ, αθφκε θαη 

νιφθιεξσλ βνκβψλ. Σέηνηα πεξίπησζε απνηειεί ε Γεσξγία, ε νπνία ιφγσ ηεο 

ζέζεο ηεο αλάκεζα ζηε Ρσζία θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζε κηα ζπνπδαία 

γεσπνιηηηθή ηνπνζεζία ζηνλ αξραίν δξφκν ηνπ κεηαμηνχ, έρεη αλαδεηρζεί ζε ζεκείν 

θιεηδί γηα ηε κεηαθνξά δηαθφξσλ λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ πιηθψλ.54 Λφγσ επίζεο 

θαη ηεο δηαξξνήο επηζηεκφλσλ απφ ηηο ρψξεο απηέο, πνιινί θαθνπιεξσκέλνη 

επηζηήκνλεο απνθαζίδνπλ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ πςειφηεξν 

κεηνδφηε. ηνπο επηζηήκνλεο απηνχο αλήθνπλ θαη εηδηθνί ζηελ παξαγσγή φπισλ 

καδηθήο θαηαζηξνθήο.55 

 ηε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη 

ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη νη ξίδεο πνπ έρεη ζηα θξάηε απφ ηα νπνία ε 

ηερλνινγία αιιά θαη ηα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο πξνέξρνληαη. πλήζσο ην 

παξάλνκν εκπφξην πιηθψλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο είλαη κηα απφ ηηο πην 
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πξνζνδνθφξεο επηρεηξήζεηο πνπ αλαπηχζζνπλ νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα θξάηε ηα νπνία ηνπο ππνζάιπνπλ. Δδψ ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν 

παξάδεηγκα είλαη απηφλ ησλ δηαθφξσλ πξψελ ζνβηεηηθψλ δεκνθξαηηψλ νη νπνίεο 

βξέζεθαλ κε πιεζψξα φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ζηελ θαηνρή ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε πιήζνο θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ νη νπνίνη γηα ιίγα ρξήκαηα ήηαλ 

έηνηκνη λα θάλνπλ ηα πάληα. Έηζη ζπλέβε κε ηηο πεξηπηψζεηο ηεο Οπθξαλίαο, ηεο 

Λεπθνξσζίαο θαη ηνπ Καδαθζηάλ.56 

 Απηφ ην νπνίν δηαθαίλεηαη βέβαηα κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ είλαη φηη ζηε 

δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο ηα απνηπρεκέλα θξάηε έρνπλ ηε 

κεγαιχηεξε εκπινθή ζηε δηαζπνξά πξψησλ πιψλ θαη φρη έηνηκσλ φπισλ. Πνιχ 

πεξηζζφηεξν δε δελ έρνπλ θαζφινπ εκπινθή ζηελ παξαγσγή ηέηνησλ φπισλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη ε παξαγσγή αξθεηψλ απφ απηά, φπσο ησλ ρεκηθψλ φπισλ, 

είλαη ζρεηηθά εχθνιε γηα θξάηε κε ζηνηρεηψδε βηνκεραλία. Δηδηθά ζηελ Αθξηθή, κηα 

ήπεηξν κε κεγάιε ζπζπείξσζε ζε απνηπρεκέλα θξάηε αιιά θαη πνιχ πινχζηα ζε 

πξψηεο χιεο φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο (ην 18% ησλ παγθφζκησλ θνηηαζκάησλ 

νπξαλίνπ βξίζθνληαη εθεί), δελ έρεη αλαθεξζεί παξά κφλν έλα πεξηζηαηηθφ 

ιαζξεκπνξίαο εκπινπηηζκέλνπ νπξαλίνπ. Ζ πεξηνρή φκσο παξακέλεη πάληα ζην 

επίθεληξν ηνπ ελδηαθέξνληνο, αθνχ νη ραιαξέο πεξηνξηζηηθέο ξπζκίζεηο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ απνκαθξπζκέλε ζέζε ησλ νξπρείσλ νπξαλίνπ, θάλνπλ ηελ 

Αθξηθή πάληα πξνζηηή ζε ιαζξεκπφξην ξαδηελεξγψλ πιηθψλ.57 

 Ο αληίινγνο ζπλερίδεηαη αλαθέξνληαο φηη ην ζχλνιν ησλ απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ, κε κνλαδηθέο εμαηξέζεηο ην Παθηζηάλ θαη ηε Βφξεηα Κνξέα, πξνθαινχλ ηνλ 

ειάρηζην θίλδπλν ζηε δηαζπνξά ησλ φπισλ καδηθήο θαηαζηξνθήο. Ο ιφγνο είλαη 

φηη δηαζέηνπλ πεξηνξηζκέλν ή θαη κεδεληθφ απφζεκα ζράζηκνπ ή άιινπ 

ξαδηνινγηθνχ-βηνινγηθνχ-ρεκηθνχ πιηθνχ θαη επηπιένλ ιφγσ ηεο άζρεκεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο θαηάζηαζεο δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνκεζεπηνχλ επηπιένλ.58 
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Δπίζεο δελ δηαζέηνπλ ηηο ππνδνκέο λα αλαπηχμνπλ ππξεληθά φπια, θαζψο νη 

εγθαηαζηάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα ηα φπια απηά είλαη πςειήο ηερλνινγίαο θαη 

απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλε ηερλνγλσζία ηελ νπνία ηα απνηπρεκέλα θξάηε νχηε 

δηαζέηνπλ, νχηε κπνξνχλ θαη λα αλαπηχμνπλ κε θάπνην ηξφπν. πλζήθεο νη νπνίεο 

είλαη επθνιφηεξν λα δηακνξθσζνχλ ζε πην ηζρπξά θξάηε φπσο γηα παξάδεηγκα 

είλαη ηνλ Ηξάλ θαη ε Ηλδία.59 

 Σέινο έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφβιεκα πνπ δεκηνπξγνχλ ηα απνηπρεκέλα 

θξάηε είλαη ην γεγνλφο φηη απνηεινχλ πεξηνρέο νη νπνίεο επλννχλ ηελ αλάπηπμε 

ιαζξεκπνξίνπ. Σν ιαζξεκπφξην πνπ αλζίδεη ζε απηά ηα θξάηε δελ είλαη πάληα 

επηθίλδπλν γηα ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα. Σν ιαζξεκπφξην πεηξειαίνπ θαη 

πνιπηίκσλ ιίζσλ ή κεηάιισλ γηα παξάδεηγκα δελ αθνξά πξντφληα ηα νπνία είλαη 

δχζθνιν λα βξεζνχλ. Μπνξεί λα δηαθηλνχληαη ζε ηηκέο ρακειφηεξεο απφ απηέο ηεο 

αγνξάο, αιιά κπνξνχλ λα βξεζνχλ εχθνια θαη ζηηο δηεζλείο αγνξέο. Σν θχξην 

πξφβιεκα ζε απηνχ ηνπ είδνπο ηα πξντφληα είλαη φηη ην ιαζξεκπφξην ηνπο 

απνηειεί ην θχξην κέξνο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ νξγαλψζεσλ πνπ ηα δηαθηλνχλ, 

κεξηθέο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα δξνπλ ζε θαζαξά εζληθφ επίπεδν, θάπνηεο άιιεο 

φκσο λα απνηεινχλ ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο νη νπνίεο λα δξαζηεξηνπνηνχληαη 

ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. 

 Υαξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα απηήο ηεο πεξίπησζεο απνηειεί ην 

ιαζξεκπφξην θαπζίκνπ πνπ γίλεηαη κεηαμχ ηνπ ΗSIS θαη ηεο Σνπξθίαο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαίλεηαη φηη απνθέξεη πάλσ απφ 1,5 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηελ εκέξα ζηνπο καρεηέο ηνπ ISIS, δειαδή πάλσ απφ 0,5 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 1,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

πξίαο. Πνζφ αξθεηά κεγάιν γηα λα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηήζεη ην δίθηπν πνπ έρεη 

ζηήζεη ην ISIS ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Γίθηπν ην νπνίν ζρεδηάδεη θαη πινπνηεί 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν θαη απνηειεί κηα ηξέρνπζα απεηιή 

γηα ηε δηεζλή εηξήλε θαη αζθάιεηα.60 
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 Γηαθνξεηηθέο είλαη νη πεξηπηψζεηο ιαζξεκπνξίνπ νη νπνίεο ζπλαληψληαη 

ζηελ Αθξηθή. ηηο απνηπρεκέλεο ρψξεο ηεο Αθξηθήο ην ιαζξεκπφξην αθνξά ζε 

πνιχηηκα κέηαιια αιιά θπξίσο ζε πνιχηηκνπο ιίζνπο. Σα δηακάληηα απηά κάιηζηα 

είλαη γλσζηά θαη σο καησκέλα δηακάληηα. Σα δηακάληηα ηα νπνία πξνέξρνληαη απφ  

ιαζξεκπφξην ην νπνίν μεθηλάεη απφ αθξηθαληθέο ρψξεο αληηπξνζσπεχεη ην 20% 

ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ δηακαληηψλ. Αλ ιάβνπκε ζηα ζνβαξά θαη ηηο ππφλνηεο 

πνπ ππάξρνπλ φηη εμαηηίαο ησλ πεξηνξηζκέλσλ θπβεξλεηηθψλ ειέγρσλ ππάξρνπλ 

καησκέλα δηακάληηα ηα νπνία εηζέξρνληαη ζηελ παγθφζκηα αγνξά δηακαληηψλ σο 

θαζαξά, ην πνζνζηφ γίλεηαη αθφκε κεγαιχηεξν. Σν ιαζξεκπφξην δηακαληηψλ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα πνιινχο ιφγνπο ζηελ Αθξηθή θαη απηφ ζπκβαίλεη γηαηί είλαη 

ηφζν πνιινί θαη δηαθνξεηηθνί απηνί πνπ ην επηηεινχλ.61 

 Πξψηα απφ φινπο ην ρξεζηκνπνηνχλ νη επίζεκεο θπβεξλήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα πινπηίζνπλ νη ίδηνη θαη λα ρξεκαηνδνηήζνπλ έηζη ηελ πνιπηειή 

δσή ηνπο. Όια απηά θπζηθά ζε βάξνο ησλ πνιηηψλ ηνπ θξάηνπο, νη νπνίνη 

βπζίδνληαη αθφκε πεξηζζφηεξν ζηε θηψρεηα θαη ζηελ αλέρεηα αθνχ απφ ην 

ιαζξεκπφξην ράλνληαη πνιχηηκα έζνδα γηα ην θξάηνο. Γηα ηε Εηκπάκπνπε γηα 

παξάδεηγκα νη απψιεηεο ησλ εζφδσλ απφ ην ιαζξεκπφξην δηακαληηψλ αλέξρεηαη 

ζε 600 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ην ρξφλν, πεξίπνπ ζην 5% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη 

ππνινγίδεηαη φηη ζπλνιηθά έρεη επηθέξεη δεκηέο 15 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηα 

θξαηηθά έζνδα.62 

 Απηή ε ηαθηηθή ησλ θπβεξλφλησλ δεκηνπξγεί έληνλε δπζαξέζθεηα ζηνπο 

πνιίηεο. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δεκηνπξγνχληαη θηλήκαηα αληηθξνλνχλησλ ηα 

νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο ζέινπλ ρξεκαηνδφηεζε. Ζ εχθνιε ιχζε είλαη θαη πάιη ην 

ιαζξεκπφξην πνιχηηκσλ ιίζσλ. Οπφηε θαη πάιη ειαηηψλνληαη νη δηαζέζηκνη πξνο 

ηνπο πνιίηεο πφξνη θαη ν θχθινο ηεο έληαζεο, ηνπ ιαζξεκπνξίνπ, ηεο θηψρηαο θαη 

ηεο απνηπρίαο δελ θιείλεη πνηέ. ε αξθεηέο πεξηπηψζεηο θηφιαο ν θχθινο ηεο βίαο 

μεθηλάεη γηα ηνλ έιεγρν ησλ πεξηνρψλ απφ ηηο νπνίεο εμάγνληαη ηα δηακάληηα. 
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Αληίζηνηρα παξαδείγκαηα απνηεινχλ ε Αγθφια, ε ηέξα Λεφλε θαη ε Γεκνθξαηία 

ηνπ Κνλγθφ.63 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ νη πσιήζεηο φπισλ πξνο ηα θξάηε 

ηα νπνία ραξαθηεξίδνληαη σο απνηπρεκέλα, γηλφηαλ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

ζπγθεθαιπκκέλα. Δηδηθά νη ΖΠΑ έρνπλ ζηείιεη φπια πνιιψλ εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ ζε ρψξεο φπσο ην Αθγαληζηάλ, ε νκαιία, ε Αγθφια, ην Δι αιβαδφξ 

θαη ε Μνδακβίθε. Αθφκε θαη κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νη ΖΠΑ 

ζπλέρηζαλ κε ακείσην ξπζκφ ηηο πσιήζεηο φπισλ, ζε θξάηε ηα νπνία είραλ 

απνηειέζεη ην πεδίν κάρεο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σα θξάηε απηά κάιηζηα 

απνηεινχζαλ θαη ηα πεδία ησλ πξαγκαηηθψλ δνθηκψλ πνιιψλ 

πξσηνεκθαληδφκελσλ φπισλ. Δπηπξφζζεηα ζε πνιιά απφ ηα θξάηε απηά κηα 

άζρεκε θαηάζηαζε γηλφηαλ αθφκε ρεηξφηεξε απφ ηελ αλαθπθινχκελε ρξήζε ησλ 

ελ ιφγσ φπισλ απφ ζχξξαμε ζε ζχξξαμε. Σα φπια δηαθηλνχληαλ, παξάλνκα 

θπζηθά, απφ ηε κηα ζεξκή δψλε ζηελ άιιε. Μπνξεί απηφ πνπ πξνβάιιεηαη σο 

εηθφλα λα είλαη ππεξζχγρξνλα αεξνζθάθε θαη άξκαηα κάρεο λα πεξλάλε κέζα 

απφ ηνπο δξφκνπο εξεκσκέλσλ πφιεσλ, φκσο ηα κηθξά θαη ειαθξά φπια 

πξνθαινχλ ην κεγαιχηεξν ράνο ζηνλ ζχγρξνλν θφζκν. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ηα 

ειαθξά φπια είλαη ηα ζχγρξνλα φπια καδηθήο θαηαζηξνθήο.64 

 Ζ πξαγκαηηθή πνζφηεηα ησλ κηθξψλ φπισλ πνπ ππάξρνπλ ζηνλ θφζκν 

είλαη άγλσζηε. Αληίζεηα κε άιια νπιηθά ζπζηήκαηα, ηα ειαθξά φπια παξακέλνπλ 

εθηφο ηνπ δηεζλνχο ειέγρνπ θαη ησλ θαζεζηψησλ δηαθάλεηαο πνπ αθνξνχλ ην 

εκπφξην φπισλ. Πνιιέο πσιήζεηο ειαθξψλ φπισλ γίλνληαη ρσξίο λα απαηηείηαη ε 

ζρεηηθή θπβεξλεηηθή έγθξηζε απφ ην θξάηνο πνπ ηα πνπιάεη θαη επίζεο ν 

αγνξαζηήο κπνξεί λα είλαη θαη θάπνηνο ηδηψηεο θαη φρη απαξαίηεηα έλα άιιν 

θξάηνο. Έηζη ινηπφλ ν θχθινο ησλ κηθξψλ φπισλ απφ ην έλα ζεκείν ζην άιιν, ζε 
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παγθφζκην επίπεδν, κπνξεί λα είλαη έλαο ζπλδπαζκφο λφκηκσλ αιιά θαη 

παξάλνκσλ κεηαθνξψλ.65 

 Απφ ην ζχλνιν ηνπ εκπνξίνπ ειαθξχ νπιηζκνχ, πεξίπνπ ην έλα ηξίην 

γίλεηαη κέζσ παξάλνκσλ θαλαιηψλ. Με δεδνκέλν φηη ην παγθφζκην εκπφξην 

κηθξψλ φπισλ είλαη ζρεδφλ 10 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα, ην έλα ηξίηνπ απηνχ δελ 

είλαη θαζφινπ επθαηαθξφλεην πνζφ. Τπάξρνπλ ηξία είδε παξάλνκνπ εκπνξίνπ 

κηθξψλ φπισλ. Πσιήζεηο ζε θπβεξλήζεηο απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ή ζε αληάξηεο 

θαη απνζρηζηηθέο δπλάκεηο, θινπέο θπβεξλεηηθψλ φπισλ απφ δπλάκεηο 

εγθιεκαηηψλ, αληαξηψλ ή αληηθπβεξλεηηθψλ θαη αληαιιαγέο κεηαμχ αληαξηψλ θαη 

εγθιεκαηηθψλ νξγαλψζεσλ είηε κε ζθνπφ ην θέξδνο, είηε πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ θνηλνί πνιηηηθνί ζθνπνί. ε φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο ηα 

απνηπρεκέλα θξάηε απνηεινχλ ζεκαληηθφ θφκβν ζηελ φιε δηαδξνκή.66 

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε επίζεο δηαζέηνπλ κεγάιν αξηζκφ ηέηνησλ φπισλ. 

Όηαλ ζηα θξάηε απηή ππάξρεη ζπλερήο έληαζε θαη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο 

θπβέξλεζεο θαη πιήζνπο άιισλ νξγαλψζεσλ αληηθξνλνχλησλ, πνιιέο 

ζηξαηησηηθέο βάζεηο πεξλάλε απφ ηνλ έιεγρν ηεο κηαο πιεπξάο ζηελ άιιε. Ζ 

πιεπξά ε νπνία απνθηά ηνλ έιεγρν ηνπ λένπ νπινζηαζίνπ, είηε ην ρξεζηκνπνηεί 

γηα λα εληζρχζεη ε ίδηα ηηο δπλάκεηο ηεο, είηε ην πνπιάεη παξάλνκα ζε άιινπο. Ο 

ιφγνο πνπ ε πψιεζε είλαη παξάλνκε, είλαη γηαηί ν αγνξαζηήο είλαη ελ πξνθεηκέλσ 

θάπνηνο ν νπνίνο δελ κπνξεί λα αγνξάζεη κέζσ ησλ λφκηκσλ νδψλ. Σν πην 

πηζαλφ είλαη φηη πξφθεηηαη γηα νξγαλψζεηο αληαξηψλ, αληηθπβεξλεηηθέο, 

παξαζηξαηησηηθέο θαη γεληθά δπλάκεηο νη νπνίεο επηδηψθνπλ είηε λα ξίμνπλ θάπνηα 

λφκηκε θπβέξλεζε είηε λα ειέγμνπλ θάπνηα πεξηνρή ηεο επηθξάηεηαο ηνπ θξάηνπο, 

κε ζθνπφ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο πφξνπο ηεο πεξηνρήο πξνο ίδην φθεινο.67 
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 ηελ Αιβαλία, φηαλ ν ιαφο επαλαζηάηεζε θαηά ηεο θπβέξλεζεο γηαηί 

έραζε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηψλ ηνπ απφ ηελ ππξακηδηθή απάηε ησλ αιβαληθψλ 

ηξαπεδψλ, πνιινί πνιίηεο εηζέβαιιαλ θαη ιεειάηεζαλ ζηξαηησηηθέο βάζεηο, 

θαηαθχγηα, απνζήθεο φπισλ θαη αζηπλνκηθά ηκήκαηα. Πάλσ απφ 1,5 εθαηνκκχξηα 

φπια έθπγαλ απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο αζηπλνκίαο. Καζψο ε Αιβαλία 

ήηαλ πιεκκπξηζκέλε απφ κηθξά φπια νη πφιεηο πνπ βξίζθνληαλ ζηα ζχλνξα ηεο 

ρψξαο κεηαηξάπεθαλ θπξηνιεθηηθά ζε παδάξηα ειαθξχ νπιηζκνχ. Έηζη ηα 

πεξηζζφηεξα απφ ηα φπια απηά δελ έκεηλαλ ζηε ρψξα θαη κεηαθηλήζεθαλ ζην 

Κφζζνβν, ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο (ΠΓΓΜ), 

αθφκε θαη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Ηηαιία. Μπιεγκέλνο ζην ιαζξεκπφξην φπισλ 

εκθαλίδεηαη θαη ν πξψελ Αιβαλφο πξσζππνπξγφο Sali Berisha, ν νπνίνο 

ρξεζηκνπνηνχζε ην Κφζζνβν γηα ηελ πνιηηηθή επαλαθνξά ηνπ.68 

 Αληίζηνηρε πεξίπησζε έρνπκε ζηε νκαιία, ε νπνία ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηεο ζέζεο έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακάρε Οπάζηγθηνλ θαη Μφζραο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη γηα απηφ ην ιφγν εληζρχζεθε κε παξνρέο κηθξψλ 

φπισλ απφ ηηο ΖΠΑ. Σα φπια απηά άιιαμαλ πνιιά ρέξηα φια απηά ηα ρξφληα πνπ 

ε ρψξα καζηίδεηαη απφ εκθχιηεο δηακάρεο. Κάπνηνη απφ ηνπο θαηφρνπο 

πξνρψξεζαλ θαη ζην ιαζξεκπφξην.69 Αξρηθά ην ιαζξεκπφξην κηθξψλ φπισλ 

επέηξεςε ζηνπο αληηθξνλνχληεο λα απνδνκήζνπλ εληειψο ηνπο πνιηηηθνχο 

ζεζκνχο ηεο ρψξαο κέζα ζε κηα δεθαεηία. Οη πνζφηεηεο ησλ κηθξψλ φπισλ πνπ 

ππήξραλ ζηε νκαιία ππήξμαλ επηδήκηεο γηα φιε ηελ πεξηνρή. Σν αλεμέιεγθην 

πέξαζκα φπισλ θαη εθξεθηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ραιαξνχο ειέγρνπο ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Κέλπα δεκηνχξγεζαλ έλαλ αγσγφ πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ άηνκα 

θαη πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηηο επηζέζεηο ελαληίνλ ησλ δχν 

ακεξηθαληθψλ πξεζβεηψλ ησλ ΖΠΑ ζηελ Αθξηθή, ην 1998. Καζψο θαη ε αλαηνιηθή 

Αθξηθή αληηκεηψπηδε αλαδπφκελεο ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηελ Αηζηνπία θαη ζηελ 

Δξπζξαία θαη νη εγρψξηεο δηακάρεο ζηελ Κέλπα θαη ζηελ Οπγθάληα ζπλερίδνληαλ, 
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νη νκαινί εθκεηαιιεχνληαλ ηηο ζπλζήθεο απηέο γηα λα πνπιάλε φπια θαη λα 

απνθνκίδνπλ θέξδε γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ αγψλα ηνπο.70 

2.2. Σπόποι Δπέμβαζηρ ζηα Αποηςσημένα Κπάηη  

 Σα πνιχ ζνβαξά πξνβιήκαηα ηα νπνία αληηκεησπίδνπλ ηα απνηπρεκέλα 

θξάηε, πξνβιήκαηα εζσηεξηθά ηα νπνία πνιχ εχθνια κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ 

θαη δηεζλή ππφζηαζε, θαζηζηνχλ ηα θξάηε απηά εληειψο αλίθαλα λα δηαηεξήζνπλ 

ηνλ εαπηφ ηνπο σο ηζφηηκα κέιε ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. Καζψο ηα θξάηε απηά 

βπζίδνληαη ζηε βία θαη ζηελ αλαξρία, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηνπο ίδηνπο ηνπο πνιίηεο 

ηνπο θαη απεηιψληαο ηα γεηηνληθά θξάηε εμαηηίαο ησλ πξνζθπγηθψλ ξνψλ, ηεο 

πνιηηηθήο αζηάζεηαο θαη ησλ ζπξξάμεσλ, έρεη γίλεη πιένλ μεθάζαξν φηη θάηη πξέπεη 

λα ιεθζνχλ θάπνηα κέηξα. Οη καδηθέο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ζηα νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ην πην βαζηθφ απφ φια ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα, ην δηθαίσκα ηεο δσήο, είλαη αξθεηά νδπλεξέο, αιιά ε αλάγθε γηα 

βνήζεηα απηψλ ησλ θξαηψλ γίλεηαη αθφκε πην θξίζηκε απφ ην γεγνλφο φηη ηα 

πξνβιήκαηά ηνπο ηείλνπλ λα εμαπιψλνληαη. Παξφιν πνπ ε αλαθνχθηζε ησλ 

θξαηψλ ηνπ αλαπηπζζφκελνπ θφζκνπ πνπ ππνθέξνπλ έρεη γίλεη εδψ θαη θαηξφ έλα 

θξίζηκν θαη ζεκαληηθφ έξγν, ε ζσηεξία ησλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη κηα 

θαηλνχξηα θαη ζε πνιιά ζεκεία δηαθνξεηηθή πξφθιεζε.71 

 Έρνληαο σο δεδνκέλν φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα πξέπεη λα επέκβεη ζηα 

απνηπρεκέλα θξάηε, ε ζεκαληηθφηεξε εξψηεζε πνπ αλαδχεηαη είλαη κε πνην 

λφκηκν ηξφπν θαη κε πνηεο λφκηκεο δπλάκεηο ζα γίλεη απηή ε επέκβαζε. Ζ επζχλε 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο λα πξνζηαηεχεη θάζε άηνκν, ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ 

πιαλήηε, απαηηεί ελεξγφ ξφιν θαη εγθαηάιεηςε θάζε ηαθηηθήο νπδεηεξφηεηαο. Ζ 

πηνζέηεζε κηαο νπδέηεξεο θαη ακεξφιεπηεο ζηάζεο δελ είλαη αξθεηή αλ ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα ζέιεη λα απνθχγεη αλζξσπηζηηθέο θαηαζηξνθέο, φπσο ζπλέβε κε ηε 

γελνθηνλία ελαληίνλ ησλ κειψλ ηεο θπιήο Tutsi ζηε Ρνπάληα. Απφ ηελ άιιε θαη ε 

αλζξσπηζηηθή επέκβαζε ζα πξέπεη λα γίλεη πάξα πνιχ πξνζεθηηθά επεηδή πάληα 

ππάξρεη ν πεηξαζκφο ηεο ρξήζεο ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

πνιηηηθψλ ζηφρσλ, ηαθηηθή πνπ επίζεο θξχβεη θηλδχλνπο. Παξά ην γεγνλφο φηη 
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είλαη ηζρπξή ε άπνςε φηη ν ζεβαζκφο ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα είλαη ππεξάλσ 

ηνπ ζεβαζκνχ ηεο θξαηηθήο θπξηαξρίαο, εμίζνπ ηζρπξφο είλαη θαη ν αληίινγνο πνπ 

ιέεη φηη νη κεγάιεο δπλάκεηο πξνζπαζνχλ λα ρεηξαγσγνχλ κε ηε ξεηνξηθή ηνπ 

αλζξσπηζκνχ.72 

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ απνηπρεκέλεο θπβεξλήζεηο έρνπλ ζθνηψζεη 170 

εθαηνκκχξηα δηθψλ ηνπο πνιηηψλ, πεξηζζφηεξνπο απφ φζνπο ζθνηψζεθαλ ζηνπο 

δχν παγθνζκίνπο πνιέκνπο, ε ρξήζε ζθιεξήο ηζρχνο κπνξεί λα ζεσξεζεί κηα 

απνδεθηή απφθξηζε.73 Απφ ηελ άιιε είλαη ππφ ακθηζβήηεζε ην θαηά πφζν κπνξεί 

κηα ζηξαηησηηθή παξέκβαζε λα ζεσξείηαη ηαπηφρξνλα θαη αλζξσπηζηηθή. Ο 

ζθνπφο ηεο φπνηαο παξέκβαζεο κπνξεί λα κεηαβάιιεηαη απφ opinio juris ζε 

opinio necessitates. Γειαδή απφ κηα πξάμε ε νπνία είλαη απνηέιεζκα λνκηθήο 

ππνρξέσζεο, ζε κηα πξάμε ε νπνία είλαη απαξαίηεηε, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

Κνζζφβνπ φπνπ είρακε ζηξαηησηηθή παξέκβαζε ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

πκβνπιίνπ Αζθαιείαο (Α) ησλ ΖΔ θαη ε νπνία παξέκβαζε αξγφηεξα 

ραξαθηεξίζηεθε σο παξάλνκε θαη παξάηππε.74 

 Με ηελ επξχηεξε έλλνηα ε ρξήζε ζθιεξήο ηζρχνο κέζσ κηαο ζπιινγηθήο 

απηνάκπλαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη είλαη θαη ην δηθαίσκα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ 

πιεζπζκνχ ελφο απνηπρεκέλνπ θξάηνπο απφ ηε ζηηγκή πνπ δέρεηαη επίζεζε απφ 

ηελ ίδηα ηνπ ηελ θπβέξλεζε. Δπηπξφζζεηα νη λέεο πξνζηαγέο ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο κπνξνχλ λα επεθηείλνπλ ην δηθαίσκα ηεο απηνάκπλαο κφλν θαη κφλν 

γηα λα απνθεπρζεί απιά έλαο πφιεκνο. Έμη ζπλζήθεο εκθαλίδνληαη ζηε 

βηβιηνγξαθία ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, νη νπνίεο επηηξέπνπλ ηελ έλνπιε επέκβαζε 

ρσξίο πξνεγνπκέλσο λα έρεη δνζεί έγθξηζε απφ ην Α ησλ ΖΔ. Μαδηθέο 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο, αληθαλφηεηα ή απξνζπκία ηεο θπβέξλεζεο 

λα πξνιάβεη ηηο παξαβηάζεηο, αληθαλφηεηα ή απξνζπκία ηνπ Α λα αλαιάβεη 

δξάζε, εμάληιεζε φισλ ησλ πηζαλψλ εηξεληθψλ ηξφπσλ, εκπινθή κηαο νκάδαο 

θξαηψλ κε ηελ έγθξηζε ηνπ Α, άκεζνο ηεξκαηηζκφο ηεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο απφ 
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ηε ζηηγκή πνπ ηεξκαηηζηνχλ θαη νη παξαβηάζεηο. Ζ θπξηαξρία δελ ζεκαίλεη κφλν ην 

δηθαίσκα ηεο απηφλνκεο δξάζεο αιιά θαη κηα ππνρξέσζε θαη ηα αλζξψπηλα 

δηθαηψκαηα πεξηνξίδνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ελφο θξάηνπο.75 

 Γεληθά δελ ππάξρεη πνιχ ηζρπξή βάζε γηα ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα 

ιεθζνχλ γηα λα πεξάζεη έλα απνηπρεκέλν θξάηνο απφ κηα ζπγθξνπζηαθή πεξίνδν 

ζηε θάζε ηεο αλάπηπμεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη λα 

είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θάζε πεξίζηαζεο. Ο πξψελ 

Γεληθφο Γξακκαηέαο ησλ ΖΔ, Kofi Annan, θαηάθεξε λα πεξηγξάςεη πάξα πνιχ 

μεθάζαξα ηε θχζε θαη ηε ινγηθή κηαο κεηαζπγθξνπζηαθήο αλνηθνδφκεζεο ελφο 

θξάηνπο θαη αλέθεξε κε ιεπηνκέξεηεο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ αληαπφθξηζε ζηελ 

θξαηηθή απνηπρία, ζηελ αλαθνξά ηνπ γηα "Σηο αηηίεο ηεο ζχγθξνπζεο θαη ηελ 

πξνψζεζε κηαο αλζεθηηθήο εηξήλεο θαη κηαο βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηελ Αθξηθή". 

Όπσο αλέθεξε νη θνηλσλίεο νη νπνίεο βγαίλνπλ απφ δηακάρεο έρνπλ εδηθέο 

αλάγθεο. Γηα λα απνθεπρζεί ε επηζηξνθή ζηηο δηακάρεο ελψ ρηίδνληαη ζπκπαγή 

ζεκέιηα γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ θξάηνπο, έκθαζε ζα πξέπεη λα δνζεί ζε θξίζηκεο 

πξνηεξαηφηεηεο φπσο ε ελζάξξπλζε ηεο ζπκθηιίσζεο θαη ε επίδεημε ζεβαζκνχ 

ζηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα πηνζεηεζεί πνιηηηθή επξχηεηα θαη 

λα πξνσζεζεί ε εζληθή ζπκθηιίσζε θαη λα δηαζθαιηζηεί ν αζθαιήο, νκαιφο θαη 

άκεζνο επαλαπαηξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ θαη ησλ εθηνπηζκέλσλ πνιηηψλ. Δπίζεο 

ζα πξέπεη λα γίλεη ε επαλέληαμε ησλ καρεηψλ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ ζηελ 

παξαγσγηθή θνηλφηεηα ηνπ θξάηνπο, ν πεξηνξηζκφο ησλ κηθξψλ φπισλ θαη ε 

θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ, εζληθψλ θαη δηεζλψλ, πφξσλ γηα ηελ 

αλνηθνδφκεζε ηνπ θξάηνπο. Κάζε πξνηεξαηφηεηα είλαη ζπλδεδεκέλε κε φιεο ηηο 

άιιεο θαη ε επηηπρία πξνυπνζέηεη κηα θαιά ζρεδηαζκέλε θαη ζπγθεληξσκέλε 

πξνζπάζεηα ζε φια ηα κέησπα.76 

 Ζ παξαπάλσ πνιηηηθή ζεκαίλεη κε πνιχ απιά φηη πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ 

νη ζπγθξνχζεηο, λα θηηαρηεί ην θξάηνο θαη λα αλαθνπθηζηνχλ νη πνιίηεο. Γεληθά ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα δελ εγθαηαιείπεη ηηο κεηαζπγθξνπζηαθέο θνηλσλίεο κφλεο ηνπο, 
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γεγνλφο πνπ θάπνηεο θνξέο έρεη θαη αξλεηηθά απνηειέζκαηα εμαηηίαο ηεο 

απξφζπκεο ζπκπεξηθνξάο ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Ρνπάληα ή εμαηηίαο θαθψλ θαη ππεξεθηηκεκέλσλ εξγαιείσλ φπσο ήηαλ ε 

πεξίπησζε ηεο πξνιεπηηθήο δηπισκαηίαο ζηελ πεξίπησζε ηεο Βνζλίαο-

Δξδεγνβίλεο. Ζ ζεκαζία ηεο αλνηθνδφκεζεο θξαηψλ θαίλεηαη απφ ηελ αιιαγή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ Α ησλ ΖΔ ζηηο ζχγρξνλεο εζηίεο ηνπηθψλ αλαηαξαρψλ. Σν Α 

έρεη πεξάζεη αξθεηά ςεθίζκαηα γηα λα βνεζήζεη ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

αλνηθνδφκεζεο απνηπρεκέλσλ θξαηψλ απφ εμσηεξηθέο δπλάκεηο.77  

 Αξρηθά ζα πξέπεη λα επηηεπρζνχλ νη ζπλζήθεο απφιπηεο αζθάιεηαο φισλ 

ησλ πνιηηψλ κέζα ζην ίδην ηνπο ην θξάηνο. Ζ αζθάιεηα είλαη ν πην ζεκαληηθφο 

ππιψλαο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ελφο θξάηνπο. Αλ νη πην βαζηθέο αλάγθεο φπσο ε 

αζθάιεηα, ε ηξνθή θαη κηα αζθαιήο θαηνηθία δελ κπνξνχλ λα εμαζθαιηζζνχλ, ηφηε 

νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα εθδεκνθξαηηζκνχ ζα είλαη απιά ράζηκν ρξφλνπ θαη 

πφξσλ. Ζ απειεπζέξσζε απφ ην θφβν είλαη βαζηθφ αλζξψπηλν δηθαίσκα ην νπνίν 

εγγπάηαη κηα δσή ρσξίο βία γηα ηνπο πνιίηεο. ηα απνηπρεκέλα θξάηε, ε 

θπβέξλεζε φρη κφλν δελ κπνξεί λα εγγπεζεί έλα πιαίζην γηα αζθαιή αλάπηπμε 

αιιά πνιιέο θνξέο είλαη θαη ε πεγή ηεο βίαο. Με απηφ ην θελφ αζθαιείαο πνπ 

ππάξρεη θαλείο δελ ζα επελδχζεη ζηελ αλάπηπμε. Οη δπλάκεηο πνπ ζα παξέκβνπλ 

πξέπεη λα θαιχςνπλ απηφ ην θελφ.78 

 Ζ δεκηνπξγία ζηαζεξφηεηαο ζε έλα απνηπρεκέλν θξάηνο δελ ζεκαίλεη απιά 

λα ζηακαηήζνπλ νη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο αιιά θαη λα πξνιεθζεί κηα ελδερφκελε 

αλζξσπηζηηθή θξίζε. Ζ εμαζθάιηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο είλαη επίζεο 

βαζηθφο ζηφρνο θαη ε πεξίπησζε ηεο νκαιίαο έρεη απνδείμεη φηη αθφκε θαη ε 

παξνρή βνήζεηαο κπνξεί λα απνηειέζεη πεδίν ζπγθξνχζεσλ. Έηζη πνιιέο θνξέο 

ε κνλαδηθή πηζαλφηεηα γηα αλάπηπμε ελφο απνηπρεκέλνπ θξάηνπο πξνυπνζέηεη 

ηελ παξνπζία κηα μέλεο δχλακεο κέζα ζην θξάηνο. Ακέζσο κεηά ηελ παχζε ηεο 

έλνπιεο βίαο, ν ζθνπφο ηεο μέλεο δχλακεο πξέπεη λα είλαη ν αθνπιηζκφο θαη ε 

απφζπξζε ησλ καρεηψλ θαη ε παξνρή θάζε βνήζεηαο πξνο απηνχο γηα λα 

επαλεληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία. Διάρηζηεο ελέξγεηεο είλαη ε πεξηζπιινγή ηνπ 

βαξέσο νπιηζκνχ θαη ε δηάζπαζε ησλ έλνπισλ ηκεκάησλ πξνζθέξνληαο ζηνπο 
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καρεηέο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο επηβίσζεο. Οη πξψελ καρεηέο ρξεηάδνληαη 

επθαηξίεο εξγαζίαο πεξηζζφηεξν απφ νπνηαδήπνηε άιιε θνηλσληθή νκάδα. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί νη πξψελ καρεηέο σο θνηλσλνί ηεο βίαο κπνξνχλ λα βξνπλ εχθνια 

ελαιιαθηηθέο φπσο είλαη ην ιαζξεκπφξην, νη εγθιεκαηηθέο νξγαλψζεηο θαη γεληθά νη 

παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.79 

 Ζ αλνηθνδφκεζε βαζηθψλ ππνδνκψλ, ησλ δξφκσλ, ησλ λνζνθνκείσλ θαη 

ησλ βαζηθψλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, είλαη επίζεο ην πξψην βήκα γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ βαζηθψλ αλζξψπηλσλ αλαγθψλ. Οη δπλάκεηο επέκβαζεο έρνπλ 

θαζήθνλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ην αλίθαλν θξάηνο. Γηα λα ιεηηνπξγνχλ ινηπφλ νη 

βαζηθέο θξαηηθέο ιεηηνπξγίεο ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κηα κεηαβαηηθή αξρή 

δηαθπβέξλεζεο ε νπνία αξρηθά ζα πξέπεη λα εγθαζηδξχζεη αζηπλνκηθέο αξρέο 

ηθαλέο λα δηαζθαιίζνπλ ηελ δεκφζηα αζθάιεηα επί καθξφλ. Οη δηεζλείο 

ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο κπνξεί λα είλαη ηθαλέο λα ζηακαηήζνπλ θάζε έλνπιε πάιε, 

αιιά δελ είλαη ηθαλέο λα θεξδίζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. Οη 

ληφπηεο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο πεηπραίλνπλ επθνιφηεξν ηνλ ζηφρν απηφ. χκθσλα 

κε ζχγρξνλεο κειέηεο γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε απνηπρεκέλσλ θξαηψλ απαηηνχληαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν ηζαγελείο αζηπλνκηθνί γηα θάζε ρίιηνπο θαηνίθνπο.80 

 Δπίζεο ε δεκηνπξγία απηνζπληεξνχκελσλ θξαηηθψλ ζεζκψλ είλαη έλα 

ζεκείν θιεηδί γηα ηελ νιηθή αλνηθνδφκεζε απφ ηε ζηηγκή πνπ νη ζεζκνί απηνί είλαη 

νπζηαζηηθά ην πιαίζην γηα ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ηελ θνηλσληθή 

αλαζχζηαζε. Οη ζεζκηθέο αλάγθεο γηα ηελ θξαηηθή αλνηθνδφκεζε είλαη 

πεξηζζφηεξεο απφ απηέο γηα ηελ νηθνδφκεζε ηεο εηξήλεο. Δθηφο απφ ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο βαζηθνχ δηνηθεηηθνχ ζεζκνχ, κηαο κνξθήο θπβέξλεζε, ε 

νηθνδφκεζε ζεζκψλ ζεκαίλεη επίζεο ηε δηακφξθσζε ησλ θαηάιιεισλ λνκηθψλ 

πιαηζίσλ ηεο πνιηηείαο, ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ, ηεο αγνξάο θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ 

πνιηηψλ. ην ζεκείν απηφ εκθαλίδεηαη ην παξάδνμν φηη ε δηεζλήο θνηλφηεηα ιφγσ 

ηεο λενθηιειεχζεξεο νηθνλνκηθήο θηινζνθίαο ησλ θξαηψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζπλήζσο ζηελ αλνηθνδφκεζε απνηπρεκέλσλ θξαηψλ, πξνρσξά ζηελ 
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απειεπζέξσζε θαη απνθέληξσζε ησλ αγνξψλ ησλ θξαηψλ απηψλ, κε απνηέιεζκα 

ηα ίδηα ηα θξάηε λα γίλνληαη πην αδχλακα. Γηα ηνλ ιφγν απηφ πιένλ γίλνληαη 

πξνζπάζεηεο επίηεπμεο κηα ιεηηνπξγηθήο νηθνλνκίαο αθφκε θαη αλ δελ είλαη ηφζν 

ειεχζεξε θαη αλνηρηή.81 

 Ζ πνιηηηθή αλνηθνδφκεζε κπνξεί λα αθνινπζεί ηξία ζηάδηα δεκηνπξγίαο 

ζεζκψλ. Αξρηθά πξέπεη λα νηθνδνκεζεί έλαο κεραληζκφο πνιηηηθψλ 

δηαβνπιεχζεσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη απαηηείηαη ε δηακφξθσζε πνιηηηθψλ θνκκάησλ 

θαη ε πνιηηηθή ζπκκεηνρή ηεο θνηλσλίαο ηφζν ζε ηνπηθφ, φζν θαη ζε εζληθφ 

επίπεδν. ε δεχηεξε θάζε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί, κέζσ ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληθψλ δηαβνπιεχζεσλ, ην πιαίζην ηεο πνιηηείαο πνπ είλαη γηα παξάδεηγκα ε 

θπβέξλεζε, ε βνπιή, ην ζχληαγκα θαη νη ππφινηπεο ζεζκηθέο δηθαηνδνζίεο. ηε 

ζπλέρεηα βέβαηα ε ηνπηθή θνηλσλία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηνχο ηνπο 

ζεζκνχο θαη λα ηνπο θάλεη απηνζπληεξνχκελνπο. Οη επεκβαίλνπζεο δπλάκεηο 

κπνξνχλ λα βνεζήζνπλ ζε απηή ηε θάζε δπλακψλνληαο ηελ θνηλσλία κέζσ 

πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ δξάζεσλ. Γηεζλείο, κε θπβεξλεηηθνί, νξγαληζκνί έρνπλ 

πνιχ έληνλε δξαζηεξηφηεηα ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Ζ πξνψζεζε κηαο θαιήο 

δηαθπβέξλεζεο, πξνγξάκκαηα θαηά ηεο δηαθζνξάο, εθπαίδεπζε ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, αλαδηακφξθσζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηα είλαη νη πην ζρεηηθέο δξάζεηο 

ζηηο νπνίεο κε θπβεξλεηηθνί θαη δηεζλείο νξγαληζκνί, φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε 

(ΔΔ), ε Παγθφζκηα Σξάπεδα θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν κπνξνχλ λα 

βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά.82 

 ηα απνηπρεκέλα θξάηε φζνη επηζπκνχλ λα επέκβνπλ ζα πξέπεη λα 

θξνληίζνπλ γηα δηακφξθσζε ησλ ζεζκψλ, φπσο ε θπβέξλεζε θαη ην ζχληαγκα θαη 

φια απηά κέζσ κηαο κεηαβαηηθήο θπβεξλεηηθήο αξρήο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηε 

βηψζηκε αλάπηπμε ηεο ρψξαο λα αλαπηπρζεί ε πίζηε ηεο θνηλσλίαο ζηνπο ζεζκνχο 

απηνχο, πίζηε ε νπνία εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ επηβνιή ησλ δεκνθξαηηθψλ αμηψλ. Ζ 

πίζηε αξρηθά θαη ε αθνζίσζε ζηε ζπλέρεηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ ζεζκψλ απηψλ, νη 

πνιηηηθέο λφξκεο, ε πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηεο θνηλσλίαο, ε ζπζζσξεπκέλε 

θνηλσληθή γλψζε, επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ησλ ζεζκψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ 
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θξάηνπο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα. ην ζεκείν απηφ δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλείηαη 

φηη θάζε θξάηνο πνπ ρξεηάδεηαη βνήζεηα είλαη θαη δηαθνξεηηθφ.83 

 Κάζε θνηλσλία κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε ζπγθεθξηκέλεο κνξθέο ζεζκψλ, 

έρεη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο. Οη λενζχζηαηνη ζεζκνί δελ κπνξνχλ λα 

αλαπηπρζνχλ αληίζεηα απφ ηηο απαηηήζεηο απηέο. Βέβαηα θαη νη ζεζκνί κπνξνχλ λα 

επεξεάδνπλ ηελ θνηλσλία κέζα ζηελ νπνία ιεηηνπξγνχλ. Όκσο πνιιέο θνξέο 

θάπνηνη ζεζκνί κε φζν θαιή δηάζεζε θαη αλ ιεηηνπξγνχλ δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα 

λα νδεγήζνπλ ζε ζηαζεξφηεηα θαη αθφκε ρεηξφηεξα νδεγνχλ ζε αληηδεκνθξαηηθά 

θαηλφκελα κέζα ζηελ θνηλσλία. Γπζηπρψο ζηα απνηπρεκέλα θξάηε είλαη πνιχ 

εχθνιν λα βξεζνχλ νκάδεο πνπ ελδηαθέξνληαη ζην λα δηαηεξεζεί κηα «ρανηηθή 

θαηάζηαζε», φπσο είλαη νη πξψελ πνιέκαξρνη θαη νη δηεθζαξκέλνη θξαηηθνί 

ιεηηνπξγνί, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ έρνληαο σο θχξην ζηφρν αθξηβψο απηφ.84 

 Μεηά ηνπο ζεζκνχο, έξρεηαη ε ζεηξά ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Μάιηζηα ε 

εμαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ πεγψλ ηνπ θξάηνπο ζεσξείηαη ην πην ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηεο αλνηθνδφκεζεο ελφο θξάηνπο. Κάζε απνηειεζκαηηθή ελέξγεηα ζηνλ 

νηθνλνκηθφ ηνκέα είλαη έλα βήκα γηα βηψζηκε αλάπηπμε. Σν πξφβιεκα ησλ 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ είλαη φηη δελ ειέγρνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο ή αθφκε κπνξεί 

θαη λα κελ έρνπλ πφξνπο κε απνηέιεζκα ην θξάηνο λα κελ έρεη ζπλεθηηθή 

νηθνλνκία. Απηφο άιισζηε ήηαλ θαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο ηεο απνηπρίαο ηνπο. 

Δπηπιένλ ε κνλφπιεπξε αλάπηπμε, ε ειαζκαηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

δηαθζνξά ζπλέβαιαλ ζηελ απνηπρία. Απφ ηελ πιεπξά ησλ πνιηηψλ ε απνηπρία 

ηνπ θξάηνπο ζεκαίλεη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνγξακκαηίζνπλ ην κέιινλ ηνπο θαη ην 

ζπλεηδεηνπνηνχλ ζην ρακειφ έσο θαη κεδεληθφ επίπεδν ησλ απνηακηεχζεσλ ηνπο. 

Σν θξάηνο είλαη αζχκκεηξα ειεγρφκελν απφ ην δηεζλέο εκπφξην, ηηο δσξεέο θαη ηελ 

ηερλνινγία. Δπηπιένλ νη ξίδεο ηεο απνηπρίαο δελ βξίζθνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 

παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη νη νηθνλνκίεο ησλ 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ραξαθηεξίδνληαη απφ ρακειή εγρψξηα απφδνζε, δηηηή 
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νηθνλνκία φπνπ δελ ππάξρεη ζχλδεζε εηζξνψλ θαη εθξνψλ, λεπνηηζκφ θαη ρακειή 

πνηφηεηα εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.85 

 Γηα λα είλαη εθηθηή ε αλάπηπμε, ε πξψηε κέξηκλα νπνηαζδήπνηε 

αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα είλαη ε αλνηθνδφκεζε ησλ ππνδνκψλ, νη 

νπνίεο πέξα απφ νηθνλνκηθή αλάπηπμε απνηεινχλ θαη βαζηθή αλζξψπηλε αλάγθε. 

Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαζνξίδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα επηηαρχλνπλ ή λα επηβξαδχλνπλ ηελ αλνηθνδφκεζε ηεο νηθνλνκίαο. Σν 

πξφβιεκα είλαη φηη ε πνιηηηθή ηεο βνήζεηαο δελ ιακβάλεη ππφςε φηη θάζε 

δηαδηθαζία αλνηθνδφκεζεο εμαξηάηαη θαη απφ ηα ππάξρνληα ζεζκηθά πιαίζηα. Ζ 

απζηεξή νξηνζέηεζε ηεο δηεζλνχο βνήζεηαο νδεγεί ζε κε παξαγσγηθέο ιχζεηο. Σα 

απνηπρεκέλα θξάηε δελ είλαη ζπλήζσο αξθεηά ψξηκα γηα νηθνλνκηθή δεθηηθφηεηα 

θαη θηιειεχζεξεο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζεζκηθή βάζε 

θαη ην λνκηθφ πιαίζην γηα νηθνλνκία αγνξάο δελ ππάξρνπλ θαλ. Έηζη έλα 

απνηπρεκέλν θξάηνο δελ ζα κπνξεί λα αλαπηπρζεί ηαρχηεξα απφ έλα 

πινπζηφηεξν θαη είλαη επίζεο ιαλζαζκέλε ε άπνςε φηη απιά απαηηείηαη κηα 

ηεξάζηηα ψζεζε θαη κεξηθέο δσξεέο θαη κεηά λα ππάξρεη απιά αλακνλή γηα λα 

ζπγθιίλεη ην θξάηνο ζηνλ αλαπηπγκέλν θφζκν. ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο 

ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη πνιχ ζχλζεηε γηα λα πηζηέςεη θαλείο φηη εζσηεξηθνί ή 

εμσηεξηθνί παξάγνληεο κπνξνχλ λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα ησλ απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ. Δπηπιένλ αλ ιάβνπκε σο δεδνκέλν ην πφζν πνιπδηάζηαηε είλαη ε 

αλνηθνδνκεηηθή δηαδηθαζία γίλεηαη μεθάζαξν φηη ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε ρξεηάδεηαη 

νηθνδφκεζε ζεζκψλ θαη εθδεκνθξαηηζκφ ηαπηφρξνλα.86 

 Ζ παξαπάλσ αληίιεςε δελ ζεκαίλεη φηη νη δσξεηέο ζα πξέπεη λα κείλνπλ 

εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο αλνηθνδφκεζεο. Θα πξέπεη λα βξεζεί ε πγηήο ηζνξξνπία έηζη 

ψζηε ε ρψξα πνπ ιακβάλεη μέλε βνήζεηα λα κε ζηεξίδεηαη απνθιεηζηηθά ζε απηή. 

Ζ βνήζεηα ησλ ρνξεγψλ είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ην θξάηνο πνπ ιακβάλεη ηε 

βνήζεηα λα έρεη ηζνξξνπία εηζφδσλ θαη εμφδσλ. Οη ρνξεγνί ζα πξέπεη φκσο λα 

επηθεληξσζνχλ θπξίσο ζηε δηεπθφιπλζε ηεο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε 

ρξεηάδεηαη αχμεζε ηνπ εζσηεξηθνχ εκπνξίνπ, θαηαλάισζε θαη φια απηά 

πξνυπνζέηνπλ έλα ζρεηηθφ κέζν αληαιιαγήο. Πάξα πνιχ πςειφο πιεζσξηζκφο 
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παξαιχεη ηε βησζηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο. Ζ ηθαλνπνίεζε φισλ ησλ αλαγθψλ είλαη 

εμίζνπ ζεκαληηθή γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηελ ελίζρπζε κηαο θεληξηθήο ηξάπεδαο θαη 

ηνπ ππνπξγείνπ νηθνλνκίαο απφ ηα πξψηα θηφιαο βήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλνηθνδφκεζεο.87 

 Μεγάιε επίζεο είλαη ε αλάγθε γηα καθξνρξφληα ζηαζεξφηεηα ε νπνία έρεη 

σο ππιψλεο ηνλ εθδεκνθξαηηζκφ θαη ηελ νηθνδφκεζε ελφο ζηηβαξνχ έζλνπο. Ζ 

βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε ζηαζεξή δεκνθξαηία δελ κπνξνχλ λα επηηεπρζνχλ ρσξίο 

λα ππάξρεη ζπλεθηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία. Σν κεγαιχηεξν εκπφδην ην νπνίν κπνξεί 

λα εκπνδίζεη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε είλαη κηα θνηλσλία δηαρσξηζκέλε. Δδψ 

δεκηνπξγείηαη θαη ε κεγαιχηεξε ζχγρπζε. Σα δπηηθά θξάηε είλαη θαη εζληθά θξάηε 

πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε αλνηθνδφκεζε ελφο έζλνπο ζεκαίλεη αλνηθνδφκεζε θαη 

ηνπ θξάηνπο ηελ ίδηα ζηηγκή. Σα θξάηε φκσο κε απνηθηαθή θιεξνλνκία έρνπλ 

δηαηξεζεί βαζηά εμαηηίαο εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηαθνξψλ. 

πλεπψο δελ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ απφ θνηλή εζληθή ηαπηφηεηα.88 

 Σν έζλνο είλαη κηα νκάδα αηφκσλ κε θνηλή ηαπηφηεηα πνπ πξνζπαζνχλ απφ 

θνηλνχ γηα ηε δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο θξάηνπο. Σα έζλε δηακνξθψζεθαλ ζε 

ζπλέρεηα πξνυπαξρφλησλ εζληθψλ δεζκψλ. Μηα εζληθή θνηλφηεηα είλαη επίζεο 

έλαο πιεζπζκφο κε θνηλή θαηαγσγή, θνηλέο κλήκεο θαη ζηνηρεία θνηλήο παξάδνζεο 

δηαζπλδεδεκέλα κε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη έληνλε αιιειεγγχε κεηαμχ ηνπο. 

Με απηά ηα δεδνκέλα, ε εθαξκνγή κηα εμσηεξηθήο πξνζπάζεηαο εζληθήο 

αλνηθνδφκεζεο δελ είλαη δπλαηή. Σα λενζχζηαηα έζλε ζα είλαη ζπλεπψο αξθεηά 

εχζξαπζηα. Αξθεί κηα αλάκλεζε ησλ πξνυπαξρφλησλ δηαθνξψλ γηα λα έξζεη ζηελ 

επηθάλεηα θαη πάιη ε εζληθή ή ε ζξεζθεπηηθή αληηπαιφηεηα.89 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εζληθή αλνηθνδφκεζε ππνζηεξίδεη ηνλ εμαγληζκφ ηεο 

παξάδνζεο, ηελ θαζνιηθφηεηα ηνπ δηθαίνπ θαη ηε ζχλδεζε ηεο κλήκεο κε 

ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Όκσο ε αλνηθνδφκεζε ελφο έζλνπο ρξεηάδεηαη κηα 

ιεηηνπξγηθή θπβέξλεζε πνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ ηάμε ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο 
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πεγάδεη απφ ην έζλνο θαη ε εζληθή ελφηεηα δελ κπνξεί λα επηηεπρζεί ρσξίο εθινγέο 

θαη κηα ιεηηνπξγηθή θπβέξλεζε. Έηζη ινηπφλ πξέπεη λα έρνπκε ηελ παξάιιειε 

δεκηνπξγία ηνπ θξάηνπο, κηα εδαθηθή νληφηεηα πνπ παξέρεη αγαζά θαη ππεξεζίεο 

θαη ηνπ έζλνπο πνπ είλαη κηα λνκηθή θαη θνηλσληνινγηθή ηδέα. 

 Κάζε πεξηνρή ζηνλ πιαλήηε έρεη δηαθνξεηηθά εζληθά, ζξεζθεπηηθά θαη 

γισζζηθά ραξαθηεξηζηηθά, ηα νπνία πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε νπνία 

πξνζπάζεηα επέκβαζεο ζε απηή. Απηά ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θξάηνπο 

πξηλ ηελ απνηπρία είλαη θαη ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα ιεθζεί 

ππφςε γηα ηε δηακφξθσζε ηεο λέαο θαηάζηαζεο. Ο λφκνο, ε ηάμε θαη ε εηξήλεπζε 

βνεζνχλ ζηε δηακφξθσζε κηα θξαηηθήο ελφηεηαο. Ζ εθπαίδεπζε θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε επίζεο βνεζνχλ ζηελ ελφηεηα ελψ θαη ε κεζαία ηάμε θαη ε θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ έρνπλ ηνλ δηθφ ηνπο εληζρπηηθφ ξφιν. Αληίζεηα ε ζχγρξνλε εκπεηξία έρεη 

δείμεη φηη θνηλσληνινγηθνί θαη ςπρνινγηθνί παξάγνληεο, φπσο ε ζξεζθεία θαη ε 

πξνθαηάιεςε κπνξνχλ λα εκπνδίζνπλ ηηο φπνηεο εμσηεξηθέο πξνζπάζεηεο. Οη 

δηαθνξεηηθέο ζξεζθεπηηθέο νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο αμίεο κε απνηέιεζκα φζνη 

εκπιέθνληαη ζε κηα εζληθή αλνηθνδφκεζε λα κελ κπνξνχλ ηειηθά λα θηηάμνπλ 

νιφθιεξε ηελ θνηλσλία, αιιά κφλν κεξηθά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ππνζηεξίμνπλ 

ηελ νηθνδφκεζε θνηλψλ δεζκψλ ζην κέιινλ.90 

 Οη πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο δείρλνπλ φηη ππάξρνπλ πνιιά πξνβιήκαηα. ην 

Ηξάθ δελ ππήξρε παξάδνζε πινπξαιηζηηθήο δεκνθξαηίαο. Έηζη ελψ ππήξρε ε 

αίζζεζε κηαο ηξαθηλήο εζληθήο ηαπηφηεηαο, απηή δελ κπνξνχζε λα μεπεξάζεη άιιεο 

δεκφζηεο κνξθέο ηαπηνπνίεζεο ζε γεσγξαθηθά, θπιεηηθά θαη ζξεζθεπηηθά 

επίπεδα. Σν ξηδνζπαζηηθφ Ηζιάκ παξακέλεη θπξίαξρν ζηελ ηξαθηλή αιιά θαη ζηελ 

αθγαληθή θνηλσλία. ην Αθγαληζηάλ ε ελφηεηα ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ πφιεκν 

ελαληίνλ ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο έδεηρλε φηη ππάξρεη κηα πηζαλφηεηα δφκεζεο ελφο 

έζλνπο εθεί. Όκσο ν πξαγκαηηθφο ιφγνο ηεο ελφηεηαο δελ ήηαλ ε δεκνθξαηία ή ε 

αλεμαξηεζία αιιά ε αληίζηαζε ζηελ πξνζπάζεηα λα δηαγξαθνχλ νη ηνπηθέο 

θπιεηηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηαπηφηεηεο. ε άιιεο πεξηπηψζεηο θαηλφηαλ φηη ηα 

απαξαίηεηα νηθνλνκηθά κέζα ζα ήηαλ ηθαλά λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηε δηαηήξεζε ηεο 

εγρψξηαο ζηαζεξφηεηαο. Όκσο ε Αγθφια, ην νπδάλ, ε ηέξα Λεφλε θαη ην Ηξάθ 

ελψ έρνπλ πεηξέιαην, δηακάληηα ή άιιεο θπζηθέο πεγέο πινχηνπ νη νπνίεο ζα 
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κπνξνχζαλ λα είλαη ε βάζε νηθνδφκεζεο ελφο έζλνπο, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

απνηεινχλ ην ιφγν ησλ αζηακάηεησλ εκθχιησλ ζπγθξνχζεσλ.91 

 Δπίζεο νη εκπιεθφκελνη ζηελ εζληθή αλνηθνδφκεζε ζα πξέπεη λα 

εξγάδνληαη θαηά πεξίζηαζε θαη λα έρνπλ ζηελά πεξηζψξηα δξάζεο θαη λα 

εκπινπηίδνπλ ζπλερψο ηηο γλψζεηο ηνπο. Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

ην Ηξάθ ζην νπνίν ν ζηφρνο ήηαλ ε νηθνδφκεζε ελφο θηιειεπζέξνπ θξάηνπο θαη 

έζλνπο απφ ηε βάζε κέρξη ηελ θνξπθή. Δμαηηίαο φκσο ησλ εζληθψλ θαη θπιεηηθψλ 

ζρηζκάησλ απαηηνχληαλ λένη ζεζκνί αιιά πξνπάλησλ ε ελνπνίεζε ηεο εζληθήο 

ηαπηφηεηαο. Απηφ φκσο δελ είλαη έλα έξγν ην νπνίν κηα εμσηεξηθή δχλακε, φζε 

γλψζε θαη λα δηέζεηε, ζα κπνξνχζε λα ην αλαιάβεη. Ζ ηζηνξία έδεημε φηη ε εζληθή 

αλνηθνδφκεζε είλαη κηα καθξνρξφληα, δπλακηθή θαη ηνπηθνχ ραξαθηήξα 

θνηλσληθνπνιηηηθή δηαδηθαζία ε νπνία ζα πξέπεη λα νινθιεξσζεί απφ ηνλ ηξαθηλφ 

ιαφ.92 

 ε βαζηά δηαζπαζκέλεο θνηλσλίεο είλαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ 

θνηλνί δεζκνί. Οη εμσηεξηθέο δπλάκεηο ινηπφλ ζα πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηε 

ζεκαζία ησλ ππαξρνπζψλ εζληθψλ ηαπηνηήησλ γηα λα έρνπλ ηελ επθαηξία λα 

ζηεξίμνπλ ηελ εζληθή αλνηθνδφκεζε ζε εζληθέο ζηξαηεγηθέο. Έηζη αλαδχνληαη ηξεηο 

ιεηηνπξγηθέο ζηξαηεγηθέο εζληθήο νηθνδφκεζεο. Ζ ζνζηαιηζηηθή, ε νκνζπνλδηαθή 

θαη ε εζληθή δεκνθξαηία. Ζ πξψηε πεξίπησζε είλαη θαη ε πην ζπάληα αιιά ππάξρεη 

πάληα ε ππνςία φηη ιφγσ ηνπ παξειζφληνο ησλ πεξηζζνηέξσλ απνηπρεκέλσλ 

θξαηψλ κπνξεί λα πξνθχςεη ζηελ πνξεία. Ζ νκνζπνλδηαθή εζληθή νηθνδφκεζε 

κπνξεί λα νδεγήζεη ζε αλεπηηπρή δηακνηξαζκφο ησλ εμνπζηψλ θαη απνηξέπεη ηελ 

επηινγή ηεο ιχζεο απηήο. Ζ Βνζλία απνηειεί απνηπρεκέλν παξάδεηγκα απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο φπνπ ε βίαηε ζπλχπαξμε ηξηψλ εζληθψλ θνηλνηήησλ πεξηζζφηεξν 

ελίζρπζε ην κίζνο παξά δεκηνχξγεζε θνηλνχο δεζκνχο.93 

 Δμαηηίαο ηνπ θφβνπ ηεο απφζρηζεο ε ιχζε ηεο νκνζπνλδνπνίεζεο είλαη 

αθφκε ιηγφηεξν δεκνθηιήο. Γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηή αλ δνχκε πσο ζε 
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πνιπεζληθά θξάηε, φπσο ε Γηνπγθνζιαβία θαη ε νβηεηηθή Έλσζε, βίσζαλ 

κεγάιεο έληαζεο απνζρηζηηθέο ηάζεηο. Ζ νκνζπνλδνπνίεζε κε ηζρπξή εδαθηθή 

απηνλνκία νδήγεζε ζηελ αλάδπζε απνζρηζηηθψλ θσλψλ ζην Ηξάθ, εηδηθφηεξα ζηηο 

θνπξδηθέο θνηλφηεηεο. Μηα δεκνθξαηία κε εζληθά θξηηήξηα θαίλεηαη ε κφλε βηψζηκε 

ιχζε γηα ηε ζχγθιηζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηαπηνηήησλ. Μπνξεί απηφ λα ζεκαίλεη 

παξνρή ηζρχνο ζηηο κεηνλφηεηεο αιιά απφ ηελ άιιε ε ζηαζεξφηεηα βαζίδεηαη ζηε 

ζπγθεληξσηηθή εθηειεζηηθή εμνπζία ηεο θπβέξλεζεο. Όκσο, κε παξάδεηγκα θαη 

πάιη ην Αθγαληζηάλ, ε ηζρχο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ζεσξεηηθή. Ζ θπβέξλεζε δελ 

κπνξεί λα επεθηείλεη ηελ εμνπζία ηεο ζε φιεο ηηο πεξηνρέο θαη ππάξρνπλ αθφκε 

ηκήκαηα ηεο επηθξάηεηαο φπνπ ππάξρνπλ εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. Αθφκε θαη αλ ε 

αθγαληθή θπβέξλεζε είλαη ζπγθεληξσηηθή δελ κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ρσξίο ηε 

βνήζεηα ησλ Ναηντθψλ δπλάκεσλ θαη ζπλεπψο δελ κπνξεί λα εμαζθαιίζεη ηελ 

αθγαληθή ελφηεηα.94 

 Ζ πην ζεκαληηθή ελέξγεηα γηα ηελ επίηεπμε εζληθήο ελφηεηαο είλαη ε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ είλαη ν ζπλδεηηθφο 

παξάγνληαο κεηαμχ ησλ δεκνθξαηηθψλ πνιηηηθψλ ζεζκψλ θαη φιεο ηεο θνηλσλίαο. 

Οη επαίζζεηεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη νη κεηνλφηεηεο κε πεξηνξηζκέλε 

εθπξνζψπεζε δελ πξέπεη λα κέλνπλ εθηφο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ. Ζ 

καθξνπξφζεζκε δεκνθξαηία κπνξεί λα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα θαη ζηα απνηπρεκέλα 

θξάηε κφλν φηαλ ηα δηθαηψκαηα φισλ φζσλ κπνξεί λα επεξεαζηνχλ απφ ηε 

κεηάβαζε απηή, δηαζθαιίδνληαη ζε καθξνρξφληα βάζε. Ζ φπνηα επηηπρία ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο αλνηθνδφκεζεο ζα βξεζεί ζε θίλδπλν αλ ε δηραζκέλε 

θνηλσλία δελ θαηαθέξεη λα δήζεη ελσκέλε. Μηα αθφκε ιχζε είλαη ε θαηαλνκή 

εμνπζηψλ θαη ε δπλαηφηεηα ηεο άζθεζεο veto γηα ηηο δηαθνξεηηθέο εζληθέο νκάδεο. 

Δδψ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη επηθεθαιήο θάζε νκάδαο, ιακβάλνληαο σο 

δεδνκέλν φηη απηνί ζα κπνξνχλ λα κεηξηάδνπλ ηηο ηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

νκάδσλ ηνπο. Ο ιφγνο πνπ ζα ην θάλνπλ απηφ είλαη ε ηζρχο πνπ ζα απνθηήζνπλ 

πξνζσπηθά, αθνχ ε δηαηήξεζε ηεο ππάξρνπζαο δνκήο απνηειεί θαη ηε βάζε ηεο 

δηθήο ηνπο πξνζσπηθήο ηζρχνο.95 
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Κεθάλαιο 3 - Case Study Αποηςσημένος Κπάηοςρ: Νόηιο οςδάν 

3.1. Ιζηοπική Αναδπομή: Από ηην Ανεξαπηηζία ζηην Καηάππεςζη 

 Σν Νφηην νπδάλ, ην νπνίν είλαη γλσζηφ σο Γεκνθξαηία ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ, είλαη έλα απφ ηα λεφηεξα θξάηε, παξάιιεια φκσο θαη απφ ηα πην θησρά. 

Μεηξά κφιηο πέληε ρξφληα αλεμαξηεζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 9 Ηνπιίνπ 2011 

έγηλε επίζεκα αλεμάξηεην θξάηνο φηαλ απνζπάζηεθε απφ ηε Γεκνθξαηία ηνπ 

νπδάλ. 

 Μέρξη ην 1946 ε Βξεηαληθή θπβέξλεζε ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αληίζηνηρε 

Αηγππηηαθή, δηαρεηξίδνληαλ ην βφξεην θαη ην λφηην νπδάλ, σο δχν μερσξηζηέο 

πεξηνρέο. Απφ ην ζεκείν απηφ, νη δχν πεξηνρέο ζπγρσλεχηεθαλ ζε κηα δηνηθεηηθή 

πεξηνρή σο απαίηεζε ηεο βξεηαληθήο ζηξαηεγηθήο ζηε Μέζα Αλαηνιή. Ζ θίλεζε 

απηή έιαβε ρψξα ρσξίο λα ζπκβνπιεπηνχλ ηνπο λφηηνπο εγέηεο, νη νπνίνη θνβφηαλ 

φηη ζα πεξηζσξηνπνηεζνχλ απφ ηελ πνιηηηθή δχλακε ηνπ πνιχ κεγαιχηεξνπ 

βνξξά. Οη λφηηεο πεξηνρέο ηνπ νπδάλ θαηνηθνχληαλ θπξίσο απφ ρξηζηηαλνχο θαη 

αληκηζηέο, νη νπνίνη ζεσξνχζαλ πνιηηηζκηθά ηνπο εαπηνχο ηνπο ππνζαράξηνπο, ελψ 

νη θάηνηθνη ησλ βφξεησλ πεξηνρψλ είλαη σο επί ησ πιείζηνλ κνπζνπικάλνη, νη 

νπνίνη ζεσξνχληαλ πνιηηηζκηθά Άξαβεο. Σα αξαβηθά έγηλαλ ε επίζεκε γιψζζα ηνπ 

θξάηνπο θαη νη βφξεηνη άξρηζαλ λα παίξλνπλ δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ζην λφην.  

 Μεηά ην 1953 θαη ηε ζπκθσλία κεηαμχ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη Αηγχπηνπ, 

κε ηελ νπνία δφζεθε ε αλεμαξηεζία ζην νπδάλ, νη εζσηεξηθέο εληάζεηο ζρεηηθά κε 

ηε θχζε ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ, απμήζεθαλ πάξα πνιχ. Οη εγέηεο 

ηνπ λφηνπ δελ θαινχληαλ θαλ ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ελψ θαη ζηε κεηαβαηηθή 

θπβέξλεζε ζε ζχλνιν 800 ζέζεσλ κφιηο νη 6 θαηέρνληαλ απφ λφηηνπο. Ζ 

θαηάζηαζε θνξπθσλφηαλ φζν πιεζίαδε ε 1 Ηαλνπαξίνπ 1956 πνπ ζα ήηαλ ε 

επίζεκε εκέξα αλεμαξηεζίαο. Ζ αηηία ησλ εληάζεσλ ήηαλ φηη νη εγέηεο ηνπ βνξξά 

θαηλφηαλ λα θάλνπλ πίζσ ζηηο δεζκεχζεηο ηνπο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο κε ηελ νπνία ζα δίλνληαλ ζην λφην νπζηψδεο 

απηνλνκία.96 
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 Έηζη ζηηο 18 Απγνχζηνπ 1955 μεθίλεζαλ ζε πνιιέο πφιεηο ηνπ λφηνπ 

απνζηαζίεο θαη ζπκπινθέο λφηησλ ζηξαηησηψλ κε ηηο δπλάκεηο ηεο Βξεηαληθήο 

Γηνίθεζεο. Αθνξκέο ησλ απνζηαζηψλ ήηαλ ε δίθε ελφο κέινπο ηεο εζληθήο 

ζπλέιεπζεο, κε θαηαγσγή απφ ην λφην θαη έλα, ππνηίζεηαη ςεπδέο, ηειεγξάθεκα 

πνπ πξνέηξεπε ηνπο βφξεηνπο δηνηθεηηθνχο παξάγνληεο πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ λφην 

γηα λα θαηαπηέδνπλ ηνπ λφηηνπο. Οη απνζηαζίεο θαηεζηάιεζαλ, φκσο φζνη 

απνζηάηεο επέδεζαλ, εγθαηέιεηςαλ ηηο πφιεηο θαη μεθίλεζαλ πνιιέο αιιά 

αζπληφληζηεο εμεγέξζεηο ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. χληνκα νη εμεγέξζεηο 

εμειίρζεθαλ ζε απνζρηζηηθφ θίλεκα ζην νπνίν ζπκκεηείραλ ηφζν απνζηάηεο φζν 

θαη λφηηνη θνηηεηέο θαη δεκηνπξγήζεθε έηζη έλαο ζηξαηφο αληαξηψλ κε ηελ 

νλνκαζία Anyanya.97 

 Ζ δξάζε ηνπ Anyanya ζχληνκα επεθηάζεθε ζε πνιιέο επαξρίεο ηνπ 

λφηνπ, αιιά ην απνζρηζηηθφ θίλεκα δερφηαλ ρηππήκαηα θαη απφ ηηο εζσηεξηθέο 

εζληθέο δηαθνξέο. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ αλίθαλε λα εθκεηαιιεπηεί ηελ αδπλακία ησλ 

επαλαζηαηψλ εμαηηίαο ηεο δηθήο ηεο αζηάζεηαο θαη ηνπ θνκκαηηζκνχ. Ζγέηεο ησλ 

λφηην-νπδαλψλ ήηαλ αξρηθά ν Aggrey Jaden, ν νπνίνο εγθαηέιεηςε ην θίλεκα ην 

1969, εμαηηίαο ησλ εζσηεξηθψλ πνιηηηθψλ δηαθνξψλ. Σν ίδην έηνο ν Gordon 

Muortat Mayen εθιέρηεθε πακςεθεί ν λένο εγέηεο ηνπ λφηνπ. Σν λφηην νπδάλ ηελ 

ίδηα πεξίνδν άιιαμε ην φλνκα ηνπ ζε Γεκνθξαηία ηνπ Νείινπ θαη μαλάξρηζε ηνλ 

πφιεκν ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε, φκσο θάπνηνη απφ ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εγέηε, ηνπ Jaden, δελ κπνξνχζαλ λα απνδερηνχλ φηη ν λένο 

εγέηεο πξνέξρνληαλ απφ δηαθνξεηηθή θπιή θαη κάρνληαλ ελαληίνλ ηνπ Anyanya.98 

 Σν 1971 έλαο πξψελ ζηξαηεγφο ησλ λνηίσλ, ν Joseph Lagu, έθαλε 

πξαμηθφπεκα ελαληίνλ ηνπ Muortat, κε ηε βνήζεηα ηνπ Ηζξαήι θαη ζπλέλσζε φιεο 

ηηο δπλάκεηο ησλ αληαξηψλ ππφ ηνπ θηλήκαηνο Southern Sudan Liberation 

Movement (SSLM).  Απηή ήηαλ ε πξψηε θνξά πνπ ην απνζρηζηηθφ θίλεκα είρε κηα 

εληαία δνκή πξνθεηκέλνπ λα πεηχρεη ηνλ ζθνπφ ηνπ, πνπ ήηαλ ν ζρεκαηηζκφο ελφο 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ζην λφηην νπδάλ. Ήηαλ επίζεο ε πξψηε νξγάλσζε πνπ  
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κπνξνχζε λα ηζρπξηζηεί φηη κηιάεη θαη δηαπξαγκαηεχεηαη γηα ινγαξηαζκφ 

νιφθιεξνπ ηνπ λφηνπ.99 

 Ζ κεζνιάβεζε ησλ νξγαληζκψλ, ηνπ World Council of Churches (WCC) 

θαη ηνπ All Africa Conference of Churches (AACC), νη νπνίνη αθηέξσζαλ πνιιά 

ρξφληα ζηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ, 

νδήγεζε ηειηθά ηνλ Μάξηην ηνπ 1972 ζηε ζπκθσλία ηεο Addis Ababa, κε ηελ νπνία 

ε έλνπιε ζχγθξνπζε ηεξκαηίζηεθε. ε αληάιιαγκα ηνπ ηεξκαηηζκνχ ηνπ έλνπινπ 

αγψλα ησλ λφηην-νπδαλψλ ηνπο δφζεθε κηα δηνηθεηηθή πεξηνρή ζην λφηην νπδάλ 

κε ζπγθεθξηκέλεο ζεζκηθέο αξκνδηφηεηεο. Πεξίπνπ 500.000 άλζξσπνη έραζαλ ηε 

δσή ηνπο ζηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο απφ ηνπο νπνίνπο κφλν ην έλα πέκπην ήηαλ 

καρεηέο. Δπίζεο πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη αλαγθάζηεθαλ λα 

εγθαηαιείςνπλ ηηο εζηίεο ηνπο ζε απηά ηα 17 ρξφληα πνπ δηήξθεζε ν εκθχιηνο 

πφιεκνο.100 

 Ζ ελ ιφγσ ζπκθσλία θαηαγγέιζεθε σο μεπνχιεκα απφ ηνπο πξψελ 

εγέηεο ηνπ λφηνπ, ηνλ Aggrey Jaden θαη ηνλ Gordon Muortat Mayen, νη νπνίνη 

πξνέβιεςαλ φηη ε ζπκθσλία δελ ζα έρεη δηάξθεηα. Γπζηπρψο απνδείρζεθαλ 

ζσζηνί. Ζ ζπκθσλία ηεο Addis Ababa ήηαλ κηα ιχζε πνπ ζηακάηεζε ηηο 

ερζξνπξαμίεο πξνζσξηλά. Γηάθνξεο παξαβάζεηο ηεο θπβέξλεζεο αλαδσπχξσζαλ 

ηηο αλαηαξαρέο ζην λφην. Ο Muortat ζρεκάηηζε θαη εγήζεθε ηνπ Αθξηθαληθνχ 

Δζληθνχ Μεηψπνπ, κηα θίλεζε πνπ ήηαλ αληίζεηε ζηε ζπκθσλία ηεο Addis Ababa. 

Δπίζεο ην 1975 ζρεκαηίζηεθε απφ ηνλ ίδην ην Παηξησηηθφ Μέησπν Anyanya, έλα 

απειεπζεξσηηθφ θίλεκα κε ηνπο ίδηνπο ζθνπνχο πνπ είλαη ε απειεπζέξσζε ηνπ 

λφηνπ, ε απφζρηζε απφ ην ππφινηπν νπδάλ θαη ε δεκηνπξγία μερσξηζηνχ 

αλεμάξηεηνπ θξάηνπο.101 

 Μεηά απφ φια ηα παξαπάλσ μεθίλεζε θαη ν δεχηεξνο εκθχιηνο πφιεκνο 

εμαηηίαο ησλ θαηαπαηήζεσλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο Addis Ababa. Οη πξψηεο 

παξαβηάζεηο έγηλαλ φηαλ ν πξφεδξνο ηνπ νπδάλ Gaafar Nimeiry, πξνζπάζεζε 

λα πάξεη ηνλ πιήξε έιεγρν ησλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ πνπ βξίζθνληαη ζηα φξηα 

κεηαμχ ησλ πεξηνρψλ ηνπ βνξξά θαη ηνπ λφηνπ. Δπίζεο ηζιακηζηέο 
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θνληακεληαιηζηέο ζην βνξξά ελαληηψζεθαλ ηεο ζπκθσλίαο ηεο Addis Ababa, ε 

νπνία έδηλε ζρεηηθή απηνλνκία ζηνλ κε-κνπζνπικαληθφ πιεζπζκφ ηεο ρψξαο. Οη 

θνληακεληαιηζηέο απέθηεζαλ φιν θαη κεγαιχηεξε δχλακε θαη ην 1983, επί 

πξνεδξίαο θαη πάιη ηνπ Gaafar Nimeiry, νιφθιεξν ην νπδάλ αλαθεξχρηεθε 

ηζιακηθφ θξάηνο, ηεξκαηίδνληαο παξάιιεια θαη ηελ απηνλνκία ηνπ λφηνπ.102 

 Σελ ίδηα ρξνληά ηδξχζεθε ν Sudan People‟s Liberation Army (SPLA), 

πξνθεηκέλνπ λα επαλαθέξεη ηελ απηνλνκία ζην λφηην νπδάλ θαη λα πνιεκήζεη 

ελαληίνλ ηεο θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Με βάζε ην λφηην νπδάλ, αλαθεξχρηεθε σο 

έλα θίλεκα φισλ ησλ θαηαπηεζκέλσλ πνιηηψλ ηνπ νπδάλ θαη είρε σο εγέηε ηνλ 

John Garang. Έλα πξαμηθφπεκα αλέηξεςε ηελ ππάξρνπζα θπβέξλεζε θαη ζηε λέα 

θπβέξλεζε ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέθπςε κεηά απφ εθινγέο ηνλ Απξίιην ηνπ 1986, 

δελ ζπκκεηείραλ απιά πην κεηξηνπαζή θφκκαηα αιιά θαη αξθεηά ηνπηθά θφκκαηα 

ηνπ λφηνπ. Ζ λέα θπβέξλεζε μεθίλεζε ζπλνκηιίεο κε ηελ πιεπξά ηνπ SPLA θαη 

ηειηθά ζπκθψλεζαλ ην 1988 ζηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο, ζηνλ απεκπνιηζκφ ηνπ 

ηζιακηθνχ λφκνπ θαη ζηε δεκηνπξγία λένπ ζπληάγκαηνο.103 

 Νέν πξαμηθφπεκα, ην 1989, αληηθαηέζηεζε ηελ λφκηκα εθιεγκέλε 

θπβέξλεζε κε ηνλ ζηξαηεγφ al-Bashir λα αλαιακβάλεη ρξέε, πξνέδξνπ, 

πξσζππνπξγνχ, θαη ππνπξγνχ εζσηεξηθψλ, εμσηεξηθψλ θαη ελφπισλ δπλάκεσλ 

κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Δζληθνχ Ηζιακηθνχ Μεηψπνπ. Ζ δξάζε φισλ ησλ πνιηηηθψλ 

θνκκάησλ θαη ησλ εκπνξηθψλ θαη εξγαηηθψλ ζπλδηθάησλ θξίζεθε παξάλνκε. 

Πεξίπνπ 78.000 θπβεξλεηηθά ζηειέρε, αζηπλνκηθνί θαη ζηξαηησηηθνί εθδηψρζεθαλ 

γηα λα αλαζρεκαηηζηεί ν θπβεξλεηηθφο κεραληζκφο. Λίγν κεηά ζπληάρζεθε λένο 

πνηληθφο θψδηθαο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη θαη ηηκσξίεο φπσο ν ιηζνβνιηζκφο θαη ν 

αθξσηεξηαζκφο. Δλψ αξρηθά νη πεξηνρέο ηνπ λφηνπ δελ ππάγνληαλ ζην λέν 

πνηληθφ θψδηθα ζηαδηαθά νη κε κνπζνπικάλνη δηθαζηέο ηεο πεξηνρήο 

αληηθαηαζηάζεθαλ απφ κνπζνπικάλνπο, νη νπνίνη μεθίλεζαλ λα ηηκσξνχλ κε βάζε 

ηε Sharia θαη ηνπο κε κνπζνπικάλνπο.104 
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 Ο SPLA ζπλέρηζε ηε δξάζε ηνπ απνθηψληαο ηνλ έιεγρν ζε κεγάιν 

θνκκάηη ησλ επαξρηψλ ηνπ λφηνπ κε ηελ θπβέξλεζε λα έρεη θπξίσο ηνλ έιεγρν ησλ 

κεγάισλ πφιεσλ φπσο ε Juba, πνπ απνηειεί θαη ηε ζεκεξηλή πξσηεχνπζα ηνπ 

Ννηίνπ νπδάλ, ην Wau θαη ην Malakal. Όκσο ηνλ Ηνχιην ηνπ 1992 κε δηάθνξεο 

ζηξαηησηηθέο δξάζεηο θαηάθεξε λα θαηαιάβεη ην αξρεγείν ηνπ SPLA, ν νπνίνο ζην 

κεηαμχ είρε δηαζπαζηεί απφ ηξία δηαθνξεηηθά θηλήκαηα, ηα νπνία ηειηθά ζηηο 5 

Απξηιίνπ ηνπ 1993 ελψζεθαλ θαη πάιη ζε έλα, ην Sudan People‟s Liberation Army 

United.105 

 O SPLA ζπλέρηζε ηελ αληηθπβεξλεηηθή ηνπ δξάζε έρνληαο ζην πιεπξφ ηνπ 

δηάθνξνπο ζπκκάρνπο, ηφζν απφ ην εζσηεξηθφ φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ ηνπ 

νπδάλ. Παξάιιεια νη ΖΠΑ ζηακάηεζαλ λα εληζρχνπλ ηελ επίζεκε θπβέξλεζε 

ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξείρε ζην θαζεζηψο ηνπ Saddam Hussein θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ ηνπ θφιπνπ ηελ πεξίνδν 1990-1991. Ζ αληίζηαζε 

εληζρχζεθε θαη απφ ηε δξάζε ηεο Δζληθήο Γεκνθξαηηθήο πκκαρίαο (National 

Democratic Alliance - NDA) ε νπνία άλνημε έλα επηπιένλ κέησπν γηα ηελ 

θπβέξλεζε απφ ην βνξξά απηή ηε θνξά, θάλνληαο ηηο ζπγθξνχζεηο λα έρνπλ 

ραξαθηήξα θέληξνπ-πεξηθέξεηαο πάξα  βνξξά-λφηνπ. Παξάιιεια θξάηε φπσο ε 

Δξπζξαία, ε Οπγθάληα θαη ε Κέλπα ελίζρπαλ ηε δξάζε ηνπ SPLA ζηέιλνληαο 

αθφκε θαη ζηξαηεχκαηα λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ηνπ.106 

 Απφ ην 1993 μεθίλεζαλ θαη πξνζπάζεηεο ησλ εγεηψλ ηεο Δξπζξαίαο, ηεο 

Οπγθάληα θαη ηεο Κέλπα κέζσ ηεο Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο 

(Intergovernmental Authority on Development  - IGAD) γηα λα αλαδεηρζνχλ νη 

ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο γηα κηα απφ θνηλνχ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ, 

ζηακαηψληαο παξάιιεια θάζε είδνπο εκπινθή ζηα εζσηεξηθά ηνπ νπδάλ. Οη 

πξνζπάζεηεο είραλ σο απνηέιεζκα ην 1994 ηε ιεγφκελε Γηαθήξπμε ησλ Αξρψλ 

(Declaration of Principles - DOP) κε ηελ νπνία ζα ζεζπίδνληαλ νη ζρέζεηο κεηαμχ 

ζξεζθείαο θαη θξάηνπο, ε θαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ θαη ηνπ πινχηνπ θαη ην δηθαίσκα 
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ηνπ λφηνπ γηα απηνδηάζεζε. Ζ θπβέξλεζε ηνπ νπδάλ ππέγξαςε ηειηθά ηελ ελ 

ιφγσ δηαθήξπμε ην 1997, αθνχ είρε ππνζηεί ζεκαληηθέο ήηηεο ζην πεδίν ηεο κάρεο 

απφ ηνλ SPLA. Παξά ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο φκσο νη ζπγθξνχζεηο 

ζπλερίζηεθαλ.107 

 Νέα πξσηνβνπιία ήξζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 2000 απφ ηελ Αίγππην θαη ηε Ληβχε, 

νη νπνίεο θαινχζαλ γηα πξνθήξπμε εθινγψλ, ηε δεκηνπξγία κηαο κεηαβαηηθήο 

θπβέξλεζεο, γηα αλαθαηαλνκή ησλ εμνπζηψλ θαη ηελ αλαδηακφξθσζε ησλ 

ζεζκψλ. Οη λφηηνη αληέδξαζαλ ζηελ πξσηνβνπιία γηαηί απέθεπγε λα δηεπζεηήζεη 

ζέκαηα φπσο νη ζρέζεηο εθθιεζίαο θαη θξάηνπο θαη λα αλαθεξζεί ζην δηθαίσκα ηεο 

απηνδηάζεζεο. Ζ πξσηνβνπιία απηή δέρζεθε ζθιεξή θξηηηθή γηαηί πεξηζζφηεξν 

βνεζνχζε ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ κεηαμχ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ ηνπ 

βνξξά θαη ιηγφηεξν ζηελ επίηεπμε εηξήλεο κεηαμχ βνξξά θαη λφηνπ.108 

 Οη ζπλνκηιίεο κεηαμχ ησλ επαλαζηαηψλ απφ ην λφην θαη ηεο θπβέξλεζεο 

ηνπ νπδάλ ζεκείσζαλ ζεκαληηθή πξφνδν ην 2003, αλ θαη νη ζπγθξνχζεηο ζε 

αξθεηά ηκήκαηα ηνπ λφηνπ ζπλερηδφηαλ. Σειηθά κηα Κνηλή πκθσλία Δηξήλεο 

(Comprehensive Peace Agreement - CPA) ππνγξάθεθε θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο 

ζηηο 9 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2005 ζην Νατξφκπη. Οη φξνη ηεο ζπκθσλίαο εηξήλεο ήηαλ 

απηνλνκία ηνπ λφηνπ γηα 6 ρξφληα θαη ζηε ζπλέρεηα δεκνςήθηζκα γηα λα 

απνθαζηζηεί ε αλεμαξηεζία ηνπ, κείσζε ηεο νξνθήο ησλ ζηξαηεπκάησλ θαη ησλ 

δχν πιεπξψλ ζηα 39.000 ζηειέρε ζε πεξίπησζε πνπ ην δεκνςήθηζκα ήηαλ θαηά 

ηεο αλεμαξηεζίαο, ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ ζα δηαρεηξηδφηαλ ηζφηηκα θαη απφ ηηο 

δχν πιεπξέο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο απηνλνκίαο, νη ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ηνκέα ζα κνηξάδνληαλ ζε αλαινγία 70/30 ππέξ ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ηέινο ελψ ν ηζιακηθφο λφκνο, ε Sharia, ζα εθαξκνδφηαλ ζην βνξξά θαη ε ρξήζε 

θάπνηνλ φξσλ ηνπ ζην λφην ζα απνθαζηδφηαλ απφ ηηο θαηά ηφπνπο εθιεγκέλεο 

αξρέο.109 

 Ο δεχηεξνο εκθχιηνο πφιεκνο ζην νπδάλ θξάηεζε 22 ρξφληα. ρεδφλ 2 

εθαηνκκχξηα άλζξσπνη έραζαλ ηε δσή ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ, φρη κφλν σο 

απνηέιεζκα ησλ πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ αιιά θαη εμαηηίαο ηεο πείλαο θαη άιισλ 
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κεηαδνηηθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ αζζελεηψλ. Πάλσ απφ 4 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

αλαγθάζηεθαλ λα εθηνπηζηνχλ γηα ηνπιάρηζηνλ κηα θφξα, κε ηνπο εθηνπηζκνχο ηηο 

πεξηζζφηεξεο θνξέο λα είλαη δηαδνρηθνί. Σν ηίκεκα ηνπ πνιέκνπ απηνχ ζε 

ζαλάηνπο πνιηηψλ είλαη ην κεγαιχηεξν απφ θάζε άιιν πφιεκν απφ ηνλ Β' 

Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά θαη ζπλνδεχηεθε απφ έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ 

θαηαπάηεζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. ε απηά πεξηιακβάλνληαη ε δνπιεία 

αιιά θαη νη καδηθέο δνινθνλίεο.110 

 Απφ ηηο 9 έσο θαη ηηο 15 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 2011 έγηλε ην δεκνςήθηζκα 

ζρεηηθά κε ην αλ ην λφηην νπδάλ ζα γηλφηαλ αλεμάξηεην θξάηνο. Σν 98,83% ηνπ 

πιεζπζκνχ ςήθηζε ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ςήθηζαλ θαη 

φζνη λφηηνη δηέκελαλ ζηνλ βνξξά αιιά θαη νκνγελείο απφ ην εμσηεξηθφ. Έηζη ην 

λφηην νπδάλ ζηηο 9 Ηνπιίνπ ηνπ 2011 απέθηεζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ θαη ιίγεο 

κέξεο αξγφηεξα έγηλε θαη κέινο ησλ ΖΔ. 

 Φαίλεηαη φκσο φηη θαη ε αλεμαξηεζία δελ ήηαλ ηθαλή λα ζηακαηήζεη ηηο 

εληάζεηο ζην Νφηην νπδάλ ην νπνίν ζπλέρηδε λα είλαη ζε πφιεκν κε ηνπιάρηζηνλ 

επηά δηαθνξεηηθέο έλνπιεο παξαηάμεηο. Δλψ νη εθηνπηζκνί ζπλερίδνληαλ, 

νξγαλψζεθαλ αληάξηηθα ηκήκαηα ηα νπνία θαηεγνξνχζαλ ηελ θπβέξλεζε φηη 

ζπλσκνηεί γηα λα παξακείλεη γηα πάληα ζηελ εμνπζία θαη δελ θξνληίδεη γηα ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ππνζηήξημε φισλ ησλ θπιψλ αιιά νχηε θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. Αλαδσππξψζεθαλ έηζη εζληθέο ζπγθξνχζεηο νη νπνίεο 

πξνυπήξραλ ησλ δχν εκθπιίσλ πνιέκσλ.111 

 ηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2013 ζηαζίαζε κεξίδα ηνπ ζηξαηνχ ηνπ Νφηηνπ νπδάλ 

πξνθαιψληαο πνιηηηθή θξίζε. Ο πξφεδξνο Salva Kiir αλαθνίλσζε ηελ επνκέλε 

κέξα φηη ε απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο θαηεζηάιε, φκσο νη ζπγθξνχζεηο 

επαλαιήθζεθαλ ζηηο 16 Γεθεκβξίνπ θαη επεθηάζεθαλ πέξα απφ ηελ 

πξσηεχνπζα, Juba. Γηα ηελ απφπεηξα πξαμηθνπήκαηνο ν Kiir θαηεγφξεζε ηνλ 

αληηπξφεδξν Riek Machr, ν ηειεπηαίνο φκσο αξλήζεθε φηη έρεη ζρέζε κε απηφ. ηηο 
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23 Ηαλνπαξίνπ 2014 ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ππέγξαςε 

ζηελ Αηζηνπία ζπλζήθε εθερεηξίαο κε ηνπο αληάξηεο ηνπ Riek Machr.112 

 Χζηφζν, ηνπο επφκελνπο κήλεο επαλαιήθζεθαλ νη ζπγθξνχζεηο. Έπεηηα 

απφ 5 κήλεο ζπγθξνχζεσλ, ζηηο 8 Μαΐνπ 2014 ππνγξάθεθε ζπλζήθε γηα άκεζε 

θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ζρεκαηηζκφ κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο απφ ηνλ 

πξφεδξν Salve Kiir θαη ηνλ αξρεγφ ησλ αληαξηψλ Riek Machr. Αθνινχζεζε ε 

ςήθηζε λένπ ζπληάγκαηνο θαη ε δηεμαγσγή εθινγψλ. Ζ ρψξα επιήγε θαη απφ ιηκφ, 

κε ηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε λα ραξαθηεξίδεηαη απφ ην Α ησλ ΖΔ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 

2014, σο "ε ρεηξφηεξε ζηνλ θφζκν". Οη ζπγθξνχζεηο αλαδσππξψζεθαλ κέζα ζην 

2014 θαη ζηηο αξρέο ηνπ 2015 δηεμήρζεζαλ εηξελεπηηθέο ζπλνκηιίεο αλάκεζα ζηνλ 

Salva Kiir  θαη ηνλ Riek Machr. Οη δχν άλδξεο ππέγξαςαλ κηα λέα εηξελεπηηθή 

ζπκθσλία γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο θαη ζεζκνζέηεζε δεχηεξεο ζέζεο 

αληηπξνέδξνπ ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 2015. Ο Riek Machr έγηλε πξψηνο 

αληηπξφεδξνο θαη παξέκεηλε σο ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 2016 φηαλ 

μέζπαζε λέν θχκα βίαο ζηελ πξσηεχνπζα Juba.113 

 Πάλσ απφ 300.000 άλζξσπνη έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο ζε έλαλ εκθχιην 

πφιεκν κε απίζηεπηεο αγξηφηεηεο φπσο ε ζθαγή ζην Bentiu ην 2014. Παξά ην 

γεγνλφο φηη θαη νη δχν πιεπξέο έρνπλ ππνζηεξηθηέο απφ φιεο ηηο θπιέο ηνπ Ννηίνπ 

νπδάλ, νη επηζέζεηο πνιιέο θνξέο ήηαλ ελαληίνλ ζπγθεθξηκέλσλ θπιψλ. Οη 

αληάξηεο είραλ ζην ζηφραζηξν ηα κέιε ηεο θπιήο Dinka ελψ ε θπβέξλεζε 

θαηαδίσθε ηα κέιε ηεο θπιήο Nuers. Πεξηζζφηεξν απφ έλα εθαηνκκχξηα άλζξσπνη 

εθηνπίζηεθαλ ζε άιιεο πεξηνρέο κέζα ζην Νφηην νπδάλ ελψ πεξίπνπ 400.000 

έρνπλ κεηαβεί ζε γεηηνληθέο ρψξεο φπσο ε Κέλπα, ε Οπγθάληα αθφκε θαη ην 

νπδάλ. Ζ θπβέξλεζε είρε σο ζηφρν κεηά απφ κηα κεηαβαηηθή πεξίνδν ηξηάληα 

κελψλ λα πξνρσξήζεη ζε λέεο εθινγέο, δηαθαίλεηαη φκσο φηη ζα ππάξρεη θαη ζηε 

ζπλέρεηα κηα πεγή έληαζεο απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Machr δείρλεη απνθαζηζκέλνο λα 

αλαδεηρζεί πξφεδξνο κε ηνλ λπλ πξφεδξν Salva Kiir λα αξλείηαη λα απνδερζεί κηα 

ηέηνηα εμέιημε.114 
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 Σνλ Ηνχιην ηνπ 2016 ν πξφεδξνο Kiir θαη ν Machr ζπλαληήζεθαλ ζηελ 

πξσηεχνπζα Juba. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνκηιηψλ μέζπαζαλ εθ λένπ 

ζπγθξνχζεηο πνπ επεθηάζεθαλ ζε φιε ηελ πφιε. πγθξνχζεηο ζηηο νπνίεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ βαξηά φπια, φικνη θαη άξκαηα κάρεο. Ζ πιεπξά ηνπ Machr 

αλαθνίλσζε φηη ην Νφηην νπδάλ είλαη πάιη ζε θαηάζηαζε πνιέκνπ. Λίγεο κέξεο 

αξγφηεξα είρακε θαη πάιη θαηάπαπζε ηνπ ππξφο. Σα ΖΔ αλέιαβαλ δξάζε θαη κε 

απφθαζε ηνπ Α απέζηεηιαλ δπλάκεηο κε εκπεηξία γηα λα πξνζηαηέςνπλ ηνπο 

πνιίηεο ζηελ Juba. Ζ θπβέξλεζε ήηαλ αξρηθά αληίζεηε ζηελ απφθαζε απηή 

ζεσξψληαο φηη παξαβηάδεηαη ε εζληθή ηεο θπξηαξρία.115 

 Σνλ επηέκβξην ηνπ 2016 ν Machr αλαθνίλσζε θαη πάιη ηελ έλαξμε 

έλνπινπ αγψλα ελάληηα ζην θαζεζηψο Kiir. Σνλ ίδην κήλα είρακε δχν λέεο θηλήζεηο 

ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο νη νπνίεο ππνζηήξηδαλ, φπσο θαη ην θίλεκα ηνπ Kiir, φηη ε 

ζπκθσλία γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο πξέπεη λα αλαζεσξεζεί. Σελ ίδηα ζηηγκή ν 

εηδηθφο ζχκβνπινο ησλ ΖΔ γηα ζέκαηα γελνθηνλίαο Adama Dieng πξνεηδνπνηεί γηα 

ελέξγεηεο γελνθηνλίαο ζηελ πεξηνρή Yei ηφζν απφ ελφπινπο πνπ απνηεινχλ κέιε 

ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Machr φζν θαη απφ θπβεξλεηηθά ζηξαηεχκαηα. Έηζη επηβιήζεθε 

απφ ην Α ησλ ΖΔ εκπάξγθν ζηελ πξνκήζεηα φπισλ ζε φινπο ηνπο 

αληηκαρφκελνπο θαη ζρεηηθέο θπξψζεηο ζηνπο εγέηεο ηνπο.116 

 Οη ζπγθξνχζεηο κε ην νπδάλ ζπλερίδνληαη παξάιιεια κε ηηο εκθχιηεο 

ζπγθξνχζεηο. πγθξνχζεηο νη νπνίεο ιακβάλνπλ ρψξα θπξίσο ζηηο πεξηνρέο πνπ 

βξίζθνληαη ηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ε θαηνρή ησλ νπνίσλ είλαη αθφκε ππφ 

ακθηζβήηεζε. Σν αηκαηνθχιηζκα δελ θαίλεηαη λα έρεη ηέινο ζε κηα ρψξα κε θπζηθφ 

πινχην αιιά θαη πάλσ απφ 60 εζληθέο κεηνλφηεηεο θαη πάλσ απφ 30 ηνπηθέο θαη 

άιιεο ζξεζθείεο  

3.2. Πυρ ηο Νόηιο οςδάν Απειλεί ηη Γιεθνή Αζθάλεια 

 Σν Νφηην νπδάλ βξίζθεηαη απηή ηε ζηηγκή ζηε δεχηεξε ζέζε ησλ πην 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ ηνπ θφζκνπ, ελψ ηα έηε 2014 θαη 2015 βξηζθφηαλ ζηελ 

πξψηε ζέζε. Παξά ην γεγνλφο φηη ην Νφηην νπδάλ βειηηψζεθε απφ πιεπξάο 
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ζέζεο νη ζρεηηθέο κεηξήζεηο γίλνληαη ρξφλν κε ην ρξφλν ρεηξφηεξεο. Γεγνλφο πνπ 

ππνδεηθλχεη φηη νη φπνηεο επεκβάζεηο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο δελ έθεξαλ θαλέλα 

νπζηαζηηθφ απνηέιεζκα θαη ε θαηάζηαζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο γίλεηαη νινέλα 

θαη ρεηξφηεξε. 

 Σν Νφηην νπδάλ απνηειεί απηή ηε ζηηγκή κηα ηεξάζηηα δεμακελή 

κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ. Ο θξαηηθφο κεραληζκφο αδπλαηεί λα πξνζθέξεη 

νπνηαδήπνηε βνήζεηα ζηνπο αζζελείο. Με δεδνκέλν φηη θαλέλα πεξηζηαηηθφ δελ 

αληηκεησπίδεηαη απφ ηηο θξαηηθέο δνκέο πγείαο είλαη πάξα πνιχ νξαηφο ν θίλδπλνο 

ηεο εκθάληζεο κεγάιεο επηδεκίαο. Τπάξρνπλ κάιηζηα αζζέλεηεο νη νπνίεο 

ζεσξεηηθά είραλ εμαιεηθζεί απφ νιφθιεξε ηελ Αθξηθή ηε δεθαεηία ηνπ 1960, 

έθαλαλ φκσο θαη πάιη ηελ εκθάληζε ηνπο. Σέηνηα παξάδεηγκα απνηειεί ε 

αθξηθαληθή Σξππαλνζσκίαζε, γλσζηή θαη σο αζζέλεηα ηνπ χπλνπ, ε νπνία 

βξίζθεηαη ζηα πξφζπξα ηεο αλαδσπχξσζεο ζε φιε ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή, 

έρνληαο μεθηλήζεη απφ ην Νφηην νπδάλ. Μάιηζηα ζην Νφηην νπδάλ ε ελ ιφγσ 

αζζέλεηα ζθνηψλεη ζε εηήζηα βάζε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο απφ ηνλ ηφ 

AIDS/HIV.117 

 Με εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο λα έρνπλ εθηνπηζηεί ζε γεηηνληθά θξάηε θαη 

αξθεηέο ρηιηάδεο μέλνπο ππεθφνπο λα βξίζθνληαη ζην Νφηην νπδάλ σο κέιε 

δηεζλψλ απνζηνιψλ, νη αζζέλεηεο πνπ μεζπνχλ ζην εζσηεξηθφ απηνχ ηνπ θξάηνπο 

κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα κεηαθεξζνχλ ζε θξάηε ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Ο ΠΟΤ 

θάλεη ππεξάλζξσπεο πξνζπάζεηεο λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. Τπάξρνπλ φκσο αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο φπσο 

είλαη νη ζπλερείο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ θαη νη απεηιέο 

αθφκε θαη νη επηζέζεηο ζε κέιε αλζξσπηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. Δπίζεο ε πξφζβαζε 

ζε απνκαθξπζκέλεο αγξνηηθέο πεξηνρέο είλαη ζρεδφλ αδχλαηε. Όια απηά έρνπλ 

σο απνηέιεζκα ν ΠΟΤ λα απνζχξεη παξά πνιιά θιηκάθηά ηνπ απφ ηελ 

πεξηνρή.118 

 Δπίζεο ζηηο 21 Ηνπιίνπ 2016 θαη ζηνλ απφερν ηεο πξφζθαηεο θιηκάθσζεο 

ηεο βίαο ζηελ πξσηεχνπζα Juba, επηβεβαηψζεθε ην πξψην θξνχζκα ρνιέξαο ζηελ 
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πεξηνρή. Μέρξη ηηο 6 επηεκβξίνπ ηνπ 2016 εκθαλίζηεθαλ ζπλνιηθά 1762 

θξνχζκαηα. Ζ πεξίπησζε απηή είλαη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθή γηα ηνλ ΠΟΤ θαζψο ε 

ρνιέξα κπνξεί λα κεηαδνζεί θαη δηακέζνπ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ νη νπνίνη κπνξνχλ 

λα κνιπλζνχλ θαη απφ θφπξαλα ή άιιεο αθαζαξζίεο αζζελψλ. Με δεδνκέλν φηη ε 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Ννηίνπ νπδάλ δηαξξέεηαη απφ ην ζεκαληηθφηεξν 

παξαπφηακν ηνπ Νείινπ, ηνλ Λεπθφ Νείιν, ε ρνιέξα πνπ εκθαλίζηεθε ζηελ 

πεξηνρή κπνξεί πνιχ εχθνια λα απνθηήζεη δηαζηάζεηο επηδεκίαο θαη λα πεξάζεη 

δηακέζνπ ηνπ Νείινπ ζην νπδάλ θαη ελ ζπλερεία ζηελ Αίγππην αιιά θαη ζηε 

Μεζφγεην Θάιαζζα.119 

 Δθηφο φκσο απφ ηε ρνιέξα ππάξρνπλ θαη άιιεο αζζέλεηεο εμίζνπ ζνβαξέο 

νη νπνίεο κεηαδίδνληαη δηακέζνπ ησλ πδάηηλσλ πφξσλ θαη νη νπνίεο απνηεινχλ 

απεηιή γηα ηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη απφ εθεί γηα νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Σέηνηεο 

είλαη ε επαηίηηδα Α θαη Δ αιιά θαη ν ηπθνεηδήο ππξεηφο. Μέζσ ηνπ λεξνχ θαη 

παξαζίησλ ζε απηφ κεηαδίδεηαη θαη ε αζζέλεηα ηνπ ζθνπιεθηνχ ηεο Γνπηλέα. Μηα 

αζζέλεηα ε νπνία κεηαδίδεηαη κέζσ παξαζίησλ πνπ δνπλ ζην πφζηκν λεξφ ηα 

νπνία πεξλάλε ζην ζψκα θαη μεθηλνχλ κεηά απφ 100 εκέξεο λα αλαπαξάγνληαη. 

Έηζη ε αζζέλεηα είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ζηα αξρηθά ζηάδηα δίλνληαο ελδείμεηο 

γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηνπ ππνινίπνπ πιεζπζκνχ. Πξνζηαζία ε νπνία είλαη ην 

θαιφ θηιηξάξηζκα ηνπ πφζηκνπ λεξνχ αθνχ δελ ππάξρεη αθφκε ζεξαπεία. Μεηά 

ηελ αλαπαξαγσγή, ηα παξάζηηα αλαπηχζζνληαη κέζα ζην αλζξψπηλν ζψκα θαη 

κεηά απφ ζρεδφλ έλα ρξφλν απνθηνχλ κνξθή ζθνπιεθηνχ θαη πξνζπαζνχλ λα 

βγνπλ έμσ, πξνθαιψληαο κεγάιεο πιεγέο θαη αλππφθνξν πφλν. Σν 80% ησλ 

πεξηζηαηηθψλ ζηνλ θφζκν αλαθέξζεθαλ ζην Νφηην νπδάλ θαη ην ππφινηπν 20% 

ζρεδφλ εμ νινθιήξνπ ζηηο γχξσ πεξηνρέο.120 

 Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο αζζέλεηεο νη νπνίεο κεηαδίδνληαη απφ άλζξσπν 

ζε άλζξσπν. Ζ πην ζνβαξή απφ απηέο, κε πάλσ απφ 2 εθαηνκκχξηα πεξηζηαηηθά 

ζην Νφηην νπδάλ απφ ηελ αξρή ηνπ 2016, είλαη ε εινλνζία. Σν πξψην μέζπαζκα 

ηεο αζζέλεηαο έγηλε ηνλ Μάην ηνπ 2016 ζε έλα ρψξν θηινμελίαο εζσηεξηθά 
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εθηνπηζκέλσλ πνιηηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη πάλσ απφ 800.000 άηνκα έρνπλ 

ιάβεη ηε ζρεηηθή ζεξαπεία απφ δηάθνξεο νκάδεο ηνπ ΠΟΤ, ε αζζέλεηα βξίζθεηαη 

αθφκε ζε έμαξζε. Ζ αδπλακία κεγαιχηεξεο παξνρήο βνήζεηαο απφ ηνλ ΠΟΤ έρεη 

σο απνηέιεζκα ηελ δηάδνζε ηεο αζζέλεηαο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο 

ππνζαράξηαο Αθξηθήο πνπ νδεγεί ζε εηήζηα βάζε 1,5 κε 2,5 εθαηνκκχξηα 

αλζξψπνπο ζηνλ ζάλαην.121 

 Δθηφο απφ ηηο γλσζηέο κέρξη ζήκεξα αζζέλεηεο, εκθαλίδνληαη ζην Νφηην 

νπδάλ θαη αζζέλεηεο νη νπνίεο είλαη εληειψο άγλσζηεο. Έηζη ινηπφλ έρνπκε ηελ 

εκθάληζε κηαο αζζέλεηαο κε ηα ζπκπηψκαηα ελφο αηκνξξαγηθνχ ππξεηνχ, δειαδή 

αηκνξξαγία, πςειφ ππξεηφ θαη εκεηνχο. πκπηψκαηα ηα νπνία είλαη παξφκνηα κε 

απηά ηνπ ηνχ Ebola αιιά νη κέρξη ηψξα εξγαζηεξηαθνί έιεγρνη δείρλνπλ φηη δελ 

είλαη θάηη ηέηνην. ηελ παξνχζα θάζε ν θίλδπλνο επηδεκίαο είλαη ρακειφο, φκσο ηα 

κέρξη ηψξα πεξηζηαηηθά ηνπ “Αδηάγλσζηνπ πλδξφκνπ Αηκνξξαγηθνχ Ππξεηνχ” 

εκθαλίδνπλ πνζνζηφ ζλεζηκφηεηαο άλσ ηνπ 20%. Δμαηηίαο θαη ηεο πνιχ κεγάιεο 

δηαζπλνξηαθήο κεηαθίλεζεο πιεζπζκψλ ζηελ πεξηνρή ε εμάπισζε ζε δηεζλέο 

επίπεδν δελ κπνξεί λα απoθιεηζηεί.122 

 Πέξα απφ ηνπο θηλδχλνπο νη νπνίνη αλαδχνληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο θαη 

νη νπνίνη κπνξνχλ εχθνια λα επεθηαζνχλ απφ ηνπηθφ ζε πεξηθεξεηαθφ θαη απφ 

εθεί θαη ζε παγθφζκην επίπεδν, ειινρεχεη πάληα θαη ν θίλδπλνο ηεο ηξνκνθξαηίαο. 

Έλαο θίλδπλνο ν νπνίνο κπνξεί λα έρεη πνιχ ιηγφηεξα ζχκαηα ζε παγθφζκην 

επίπεδν απφ ηηο αζζέλεηεο πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ αιιά ρηππάεη πνιχ πην 

εχθνια ηελ πφξηα ησλ δπηηθψλ θαη αλαπηπγκέλσλ θξαηψλ. Παξά ην γεγνλφο φηη ην 

Νφηην νπδάλ, ζχκθσλα κε κειέηεο, έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη ηελ πηζαλφηεηα 

απεηιήο απφ ηελ ηξνκνθξαηία παξακέλεη έλα θξάηνο ην νπνίν κπνξεί λα 

απνηειέζεη πεξηνρή αλάπηπμε ηξνκνθξαηηθψλ ππξήλσλ. Ο ιφγνο είλαη ε 

πεξηνξηζκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ζηνπο δηαζπλνξηαθνχο ειέγρνπο κε ηα γεηηνληθά 

θξάηε. Πνιιά απφ ηα θξάηε απηά έρνπλ απηφρζνλεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο θαη 

άιια έλνπια ηκήκαηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ πνιιέο θνξέο ηα εδάθε ηνπ Ννηίνπ 
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νπδάλ γηα λα βξνπλ έλα αζθαιέο θαηαθχγην. Παξφια απηά δελ ππάξρνπλ κέρξη 

ζήκεξα απνδείμεηο φηη ππξήλεο ηξνκνθξαηψλ ρξεζηκνπνηνχλ ην Νφηην νπδάλ 

εθηφο απφ απιά έλα πξνζσξηλφ θαηαθχγην θαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζηξαηφπεδα 

εθπαίδεπζεο λέσλ ηξνκνθξαηψλ.123 

 πγθεθξηκέλα ε ζνκαιηθή ηξνκνθξαηηθή νκάδα al-Shabaab δελ δηεμάγεη 

επηρεηξήζεηο ζην Νφηην νπδάλ αιιά έρεη ρξεζηκνπνηήζεη θαηά θφξνλ ηα εδάθε ηνπ 

γηα πξνζηαζία ή απιά σο εθαιηήξην γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ απαηηνχληαλ γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο. (Overseas Security Advisory Council 2016) Δπίζεο ε 

ηξνκνθξαηηθή νξγάλσζε απφ ηε βφξεηα Οπγθάληα, ν Lord's Resistance Army 

(LRA), έρεη ζηαζεξή παξνπζία ζην Νφηην νπδάλ. Οη δξάζεηο ηεο πεξηνξίδνληαη 

απζηεξά ζηε γχξσ πεξηνρή θαη ζε ρψξεο φπσο ε Λατθή Γεκνθξαηία ηνπ Κνλγθφ 

θαη ε Κέληξν-Αθξηθαληθή Γεκνθξαηία. Καλείο φκσο δελ κπνξεί λα είλαη ζίγνπξνο 

φηη ην θίλεκα απηφ ζα παξακείλεη γηα πάληα ηνπηθφ. Μεγάιν είλαη θαη ην πξφβιεκα 

πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηα κεγάια ζε κήθνο ζχλνξα κε ην νπδάλ, ην νπνίν είλαη 

θξάηνο θηιηθφ ζε ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο θαη αξσγφο ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο. 

Σα ζχλνξα κεηαμχ ησλ δχν ρσξψλ έρνπλ κεγάιν κήθνο θαη πεξηνξηζκέλνπο 

ειέγρνπο ιφγσ ησλ θπκάησλ ησλ κεηαλαζηψλ, δίλνληαο κεγάιε ειεπζεξία 

θηλήζεσλ ζηνπο ηξνκνθξάηεο.124 

 Με βάζε ηα παξαπάλσ ην Νφηην νπδάλ δελ απνηειεί απεηιή γηα ηε δηεζλή 

αζθάιεηα απηή ηε ζηηγκή. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη είλαη έλα αζθαιέο 

θαηαθχγην θαη φρη ρψξνπο εθπαίδεπζεο θαη νξγάλσζεο επηρεηξήζεσλ. Τπάξρνπλ 

φκσο θαη δξάζεηο κέζα ζην Νφηην νπδάλ νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά μέλνπο 

πνιίηεο αθφκε θαη κέιε ησλ εηξελεπηηθψλ απνζηνιψλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ 

παξελφριεζε μέλσλ πνιηηψλ είλαη θάηη ζχλεζεο θαη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζηε 

δπζθνιφηεξε ζέζε είλαη πνιίηεο απφ άιια θξάηε ηεο αλαηνιηθήο Αθξηθήο γηαηί 

απηνί ζεσξνχληαη φηη παίξλνπλ πνιιέο θξαηηθέο ζέζεηο εξγαζίαο απφ ηνπο πνιίηεο 

ηνπ Ννηίνπ νπδάλ.125 
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 Δπίζεο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα βφξεηα βξίζθεηαη ην 

νπδάλ ηνπ νπνίνπ ν πξφεδξνο έρεη ζρεδηάζεη ηελ θαιά ηεθκεξησκέλε γελνθηνλία 

ζην Darfur θαη έδσζε θαηαθχγην ζηνλ λεαξφ Osama Bin Laden. ην λφην βξίζθεηαη 

ε Οπγθάληα, παηξίδα ηνπ Joseph Kony ηνπ δηαβφεηνπ εγέηε ηνπ LRA, ν νπνίνο 

ζπγθιφληζε ηνλ πνιηηηζκέλν θφζκν κε ηελ πξαθηηθή ηνπ αθξσηεξηαζκνχ πνπ 

εθάξκνδε ζηνπο αληηπάινπο ηνπ. ηελ επξχηεξε πεξηνρή βξίζθεηαη θαη ε Νηγεξία, 

πνπ απνηειεί ηε βάζε ησλ ζηξαηηψλ ηεο νξγάλσζεο Boko Haram ε νπνία κεηαμχ 

ησλ άιισλ είλαη γλσζηή γηα ηηο απαγσγέο, βηαζκνχο θαη δνινθνλίεο λεαξψλ 

θνξηηζηψλ.126 

 Ζ θαηάζηαζε ζην Νφηην νπδάλ κπνξεί λα κελ ειινρεχεη κεγάινπο 

θηλδχλνπο γηα ηε δηεζλή αζθάιεηα αιιά ζίγνπξα θξχβεη πνιινχο θηλδχλνπο γηα ηε 

δηεζλή νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα. Σν Νφηην νπδάλ έρεη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα 

πεηξειαίνπ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν. Οη δχν πεξηνρέο φκσο πνπ βξίζθνληαη ηα 

θνηηάζκαηα απηά αιιάδνπλ ζπλερψο ρέξηα αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηνπο 

αληηθαζεζησηηθνχο. Ζ παξαγσγή πεηξειαίνπ έρεη πέζεη πάλσ απφ 20% απφ ηφηε 

πνπ νη αληηθξνλνχληεο έρνπλ θαηαιάβεη πεξηνρέο δσηηθέο γηα ηελ πεξηνρή. Ζ Κίλα 

ε νπνία έρεη επελδχζεη πνιιά εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζηελ πεξηνρή, αλαγθάδεηαη λα 

θιείλεη πνιιέο επηρεηξήζεηο ηεο. Οη εηήζηεο απαηηήζεηο ηεο Κίλαο ζε πεηξέιαην 

θαιχπηνληαη ζε πνζνζηφ πάλσ απφ 5% απφ ηελ παξαγσγή ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. 

Παξαγσγή πνπ φηαλ ζηακάηεζε δεκηνχξγεζε κεγάιν πξφβιεκα ζηελ θηλέδηθε 

νηθνλνκία. Ζ παξαγσγή ζηακάηεζε γηαηί ην νπδάλ δελ επέηξεπε ηε ρξήζε ησλ 

δηθψλ ηνπ πεηξειαηαγσγψλ γηα ηε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην Νφηην νπδάλ 

ζην ιηκάλη ηνπ Port Sudan θαη απφ εθεί ζηελ Κίλα, ιφγσ ησλ πξνβιεκάησλ ζηηο 

ζρέζεηο ησλ δχν ρσξψλ. Δπίζεο φζν ρξεζηκνπνηνχληαλ ν ελ ιφγσ 

πεηξειαηαγσγφο δηαπηζηψλνληαλ ζεκαληηθέο απψιεηεο ζηηο κεηαθεξφκελεο 

πνζφηεηεο πεηξειαίνπ νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαλ γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ηξνκνθξαηψλ.127 
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 Ζ βαζηά απηή θξίζε έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί ζεζκνί λα κελ είλαη ζσζηά 

νξγαλσκέλνη θαη θαηά ζπλέπεηα λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθνί. Έηζη ινηπφλ βαξέα 

κέηαιια ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαλ ζην Νφηην νπδάλ γηα ηελ παξαγσγή 

πεηξειαίνπ, δηέξξεπζαλ ζηνλ πδξνθφξν νξίδνληα ζε πνιιέο πεξηνρέο. Πεξηνρέο 

απφ ηηο νπνίεο μεθηλνχλ πνιινί παξαπφηακνη ηνπ Νείινπ. Σα βαξέα κέηαιια πνπ 

βξέζεθαλ ζε ηνμηθνινγηθνχο ειέγρνπο είλαη Μφιπβδνο θαη Βάξην, ηα νπνία ζηηο 

πνζφηεηεο πνπ εληνπίζηεθαλ είλαη πάξα πνιχ επηθίλδπλα γηα ηνλ αλζξψπηλν 

νξγαληζκφ.128 

 Μεγάιε άλζηζε γλσξίδεη ζην Νφηην νπδάλ θαη ην θάζε κνξθήο 

ιαζξεκπφξην. Απηφ πνπ δεκηνπξγεί πεξηζζφηεξν πνλνθέθαιν ζηηο αξρέο είλαη ην 

ιαζξεκπφξην παξάλνκσλ πξντφλησλ άγξησλ δψσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν ειαθαληφδνληαο. Ζ πεξηνρή πνπ βξίζθνληαη ηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ 

ζην Νφηην νπδάλ είλαη πνιχ πινχζηα θαη ζε άγξηα δσή. Ζ παξνπζία πνιιψλ 

μέλσλ εξγαηψλ αιιά θαη ε θνληηλή απφζηαζε κε ηα ζχλνξα κε ην νπδάλ, 

δηεπθνιχλεη πνιινχο ιαζξεκπφξνπο λα κεηαθέξνπλ παξάλνκα ηα πξντφληα ηνπο 

είηε κε απεπζείαο πηήζεηο κε ηηο νπνίεο νη εξγάηεο επηζηξέθνπλ ζηηο παηξίδεο 

ηνπο, είηε δηακέζνπ ηνπ νπδάλ, ζηελ Κίλα θαη ζηηο ΖΠΑ. Μέρξη ζηηγκήο έρνπλ 

θαηαγξαθεί πνιιά πεξηζηαηηθά ιαζξεκπνξίνπ θαη παξάλνκεο ζαλάησζεο δψσλ κε 

ζθνπφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παξαγψγσλ ηνπο.129 

 Λαζξεκπφξην έρνπκε θαη ζηνλ ρξπζφ. Τπάξρνπλ πεξηνρέο νη νπνίεο δελ 

ειέγρνληαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ζηηο νπνίεο γίλεηαη παξάλνκε εμφξπμε ρξπζνχ. 

Οη εμαγσγέο ρξπζνχ ηνπ Νφηηνπ νπδάλ θηάλνπλ ζηα 600 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ζε 

εηήζηα βάζε. Πεξίπνπ ην 6% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο πξνέξρεηαη απφ ηηο εμαγσγέο 

ρξπζνχ. Απφ ηελ άιιε ην ιαζξεκπφξην ρξπζνχ ππνινγίδεηαη φηη μεπεξλάεη ηα 200 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα, δειαδή ράλεηαη πεξίπνπ ην 2% ηνπ ΑΔΠ ηεο ρψξαο. ε κηα 

ρψξα ε νπνία ζεσξείηαη πνιχ πινχζηα ζε νξπθηνχο πφξνπο, ε αδπλακία ηεο 

θπβέξλεζεο λα ειέγμεη φια ηα θνηηάζκαηα ηεο επηθξάηεηαο ηεο δεκηνπξγεί θαη άιια 

πξνβιήκαηα πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή αηκνξξαγία. Δηδηθά φηαλ ηα θνηηάζκαηα 

αθνξνχλ εθηφο απφ πεηξέιαην θαη ρξπζφ θαη ζε ραιθφ, καγλήζην, κάξκαξα θαη 
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νπξάλην, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα ηελ θαηαζθεπή κε ζπκβαηηθψλ 

φπισλ.130 

 Σέινο κεγάινο είλαη θαη ν φγθνο ηνπ ιαζξεκπνξίνπ κηθξψλ φπισλ πνπ 

γίλεηαη δηακέζνπ ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. Ζ ηζπαληθή αζηπλνκία ζπλέιαβε έλαλ 

πνισλφ επηρεηξεκαηία ν νπνίνο ήηαλ ν εγθέθαινο κηα ζπείξαο κε βάζε ην Νφηην 

νπδάλ, ε νπνία απφ ην 2011 δηαθίλεζε πάλσ απφ 200000 απηφκαηα ηνπθέθηα 

AK-47, θαζψο επίζεο θαη κεγάιν αξηζκφ, ξνπθεηψλ θαη εθηνμεπηήξσλ ηνπο, αθφκε 

θαη άξκαηα κάρεο. Οη αξρέο ηεο Ηζπαλίαο εξεπλνχλ ηελ ππφζεζε αθφκε θαη γηα 

μέπιπκα καχξνπ ρξήκαηνο θαη θνξνδηαθπγή. Απηή είλαη κηα κφλν ππφζεζε πνπ 

ήξζε ζηελ επηθάλεηα θαη ην ζίγνπξα είλαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο πεξηζζφηεξεο.131 

3.3. Γςναηόηηηερ Παπέμβαζηρ ζηο Νόηιο οςδάν 

 Ζ δηεζλήο θνηλφηεηα ζπλερψο πξνζπαζεί λα θηλεηνπνηήζεη δηπισκαηηθέο, 

θαη αλζξσπηζηηθέο πεγέο γηα λα πξνζηαηέςεη ηνπο πνιίηεο, λα αληαπνθξηζεί ζηηο 

αλάγθεο θαη λα δψζεη έλα ηέινο ζηηο εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο. Τπφ ηελ αηγίδα ηεο 

Γηαθπβεξλεηηθήο Δπηηξνπήο Αλάπηπμεο (Intergovernmental Authority on 

Development - IGAD) ηεο Αθξηθήο θαη κε ππνζηεξηθηέο ηφζν ην Α ησλ ΖE φζν 

θαη ηελ Αθξηθαληθή Έλσζε (African Union - AU) αιιά θαη άιινπο δηεζλείο θνξείο 

έγηλε πξνζπάζεηα δηακεζνιάβεζεο κεηαμχ ησλ καρφκελσλ παξαηάμεσλ. Ζ AU 

πξνζπαζεί λα παίμεη έλαλ πην ππνζηεξηθηηθφ ξφιν ζην φιν εγρείξεκα 

επηρεηξψληαο λα αλαιχζεη ηα πξαγκαηηθά αίηηα ηνπ πνιέκνπ θαη λα ππνβάιιεη 

πξνηάζεηο γηα ζεζκηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σα ΖΔ επηδηψθνπλ λα εληζρχζνπλ ηελ 

ηνπηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ εχξεζε πνιηηηθήο ιχζεο, επηβάιινληαο θπξψζεηο 

ζηνπο αληηκαρφκελνπο θαη αλαπηχζζνληαο επηπιένλ εηξελεπηηθέο δπλάκεηο ζηελ 

πεξηνρή. Όια απηά κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ αλζξσπηζηηθψλ πξνζπαζεηψλ 

θαη ηελ επηηάρπλζε ηεο εηξελεπηηθήο δηαδηθαζίαο.132 
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 Οη ΖΠΑ είλαη κέρξη ζήκεξα ν ζεκαληηθφηεξνο ρξεκαηνδφηεο γηα ηελ 

αλαθνχθηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο ζην Νφηην νπδάλ, έρνληαο δηαλείκεη 

παξαπάλσ απφ 1,9 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα απφ ηελ αξρή ησλ ζπγθξνχζεσλ. 

Όκσο ζχκθσλα κε ηα ΖΔ ην εθηηκψκελν θφζηνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληαπφθξηζε ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ αλζξσπηζηηθή θξίζε θαη κφλν γηα θάιπςε 

απαηηήζεσλ πνπ πξαγκαηηθά απνηεινχλ απεηιέο γηα ηελ αλζξψπηλε δσή είλαη 

πάλσ απφ 1,3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα κφλν γηα ην 2016. Πφζν ην νπνίν 

παξακέλεη ζεκαληηθά ππνρξεκαηνδνηνχκελν παξά ηα πςειά πνζά πνχ θαίλεηαη 

φηη πξνζθέξνπλ πνιινί δηεζλείο παξάγνληεο.133 

 Ζ αλζξσπηζηηθή παξέκβαζε ζην Νφηην νπδάλ έρεη απηή ηε ζηηγκή ην πην 

πςειφ θφζηνο απφ νπνηαδήπνηε άιιε ζηνλ θφζκν θαη ιφγσ ηνπ πςεινχ ηεο 

θφζηνπο πεξηνξίδεηαη ηφζν απφ ρξεκαηνδνηηθά ειιείκκαηα φζν θαη απφ 

γξαθεηνθξαηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο θπβέξλεζεο αιιά θαη απφ απεηιέο ελαληίνλ 

ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ ΖΔ θαη άιισλ νξγαληζκψλ πνπ παξέρνπλ βνήζεηα ζην 

εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη απφ ηηο ζπλερηδφκελεο ερζξνπξαμίεο. Έηζη ινηπφλ ην 

ζεκαληηθφηεξν βήκα γηα λα ιπζεί ην ζχλνιν ησλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη 

ην Νφηην νπδάλ δελ είλαη απιά λα εμαζθαιηζηνχλ νη απαηηνχκελνη πφξνη αιιά λα 

εμαζθαιηζηεί θαη ην ζεζκηθφ πιαίζην θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο αζθαιείαο 

πξνθεηκέλνπ λα θηάζεη ε θάζε είδνπο βνήζεηαο ζε απηνχο πνπ πξαγκαηηθά ηελ 

ρξεηάδνληαη.134 

 Πξφζθαηα ε θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ ζπκθψλεζε ζηελ απνζηνιή 

επηπιένλ 4.000 θπαλφθξαλσλ ζηα εδάθε ηεο, πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζνπλ ζηελ 

επηθξάηεζε ζπλζεθψλ εηξήλεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο αλζξσπηζηηθέο νξγαλψζεηο. 

Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ θπαλφθξαλσλ απηή ηε ζηηγκή ζηε ρψξα αλέξρεηαη ζηηο 

13.000. Δπηπιένλ απφ ηα γεηηνληθά θξάηε θαη πάληα κε πξσηνβνπιία ηεο IGAD 

αλαπηχρζεθε κηα δχλακε 4.000 ζηξαηησηψλ κε δηάζεζε λα αλαπηπρζνχλ αθφκε 

πεξηζζφηεξνη. Οη παξαπάλσ δπλάκεηο αλ εληζρπζνχλ κε έλα επηπιένλ πνζνζηφ 

50% θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηβνιή εκπάξγθν ζηελ πξνκήζεηα φπισλ ζε φιεο 
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ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο, κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο 

αζθαινχο πεξηβάιινληνο.135 

 Με ηελ επίηεπμε εηξήλεο ζηελ πεξηνρή θαη κε φιεο ηηο πιεπξέο λα 

ζπκθσλνχλ ζηε δεκηνπξγία κηαο κεηαβαηηθήο θπβέξλεζεο εζληθήο ελφηεηαο γηα ηα 

επφκελα δπφκηζη ρξφληα, κέρξη λα δηελεξγεζνχλ εθινγέο, νη πξννπηηθέο ηεο ρψξαο 

εκθαλίδνληαη πνιχ ζεηηθέο. Αξθεί ε ζπκθσλία γηα ηνλ θαηακεξηζκφ ησλ εμνπζηψλ 

ζηελ κεηαβαηηθή απηή θπβέξλεζε, πνπ απνθαζίζηεθε ζηελ πκθσλία γηα ηελ 

Δπίιπζε ησλ πγθξνχζεσλ ζην Νφηην νπδάλ (Agreement on the Resolution of 

the Conflict in South Sudan - ARCISS), λα κε ππνδαπιηζηεί απφ αλεμέιεγθηεο 

επηζέζεηο θακίαο απφ ηηο εκπιεθφκελεο παξαηάμεηο.136 

 Ζ εξεκία είλαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα θέξεη ζηε ρψξα πάξα πνιιέο 

επελδχζεηο. Οη ΖΠΑ έρνπλ επελδχζεη κέρξη ζήκεξα πάλσ απφ 11 δηζεθαηνκκχξηα 

δνιάξηα. Δπελδχζεηο πνπ εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο 

αθνξνχλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ζηελ αλνηθνδφκεζε ππνδνκψλ θαη 

ζηελ ελίζρπζε ηνπ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο. Απηφ ην επελδπηηθφ πξφγξακκα πνπ 

αθνξά ην κεγαιχηεξν επελδπηηθφ πξφγξακκα ησλ ΖΠΑ ζην εμσηεξηθφ είλαη θάηη 

πνπ φρη κφλν ζα ζπλερηζηεί αιιά θαη ζα εληζρπζεί αθφκε πεξηζζφηεξν αλ 

επηθξαηήζεη ζηε ρψξα ε εηξήλε. Οη ΖΠΑ ιφγσ ηνπ φηη έπαημαλ πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηε γέλλεζε ηνπ λένπ απηνχ θξάηνπο επηζπκνχλ λα ζηέθνληαη δίπια ηνπ θαη 

ζε φιε ηε δσή ηνπ.137 

 Δθηφο φκσο απφ ηηο ΖΠΑ θαη ε Κίλα έρεη ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. Απηά 

δελ είλαη άιια απφ ηελ πξνζηαζία ησλ επελδχζεσλ πνπ έρνπλ γίλεη ζηνλ ηνκέα 

ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη νη νπνίεο επελδχζεηο έρνπλ γίλεη απνθιεηζηηθά απφ 

θηλεδηθέο εηαηξείεο. Οη εηαηξείεο απηέο, ράλνληαο θαζεκεξηλά θνκκάηη απφ ηα θέξδε 

ηνπο ιφγσ ησλ ζπγθξνχζεσλ, παξνπζηάδνπλ κειέηεο ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο είλαη 

έηνηκεο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ θαηαζθεπή αγσγνχ πεηξειαίνπ απφ ηηο 

πεηξειαηνπαξαγσγέο πεξηνρέο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαηεπζείαλ ζηελ Κέλπα απφ 
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φπνπ κε πινία ζα κεηαθέξνληαη ζηελ Κίλα. Απηή ε δηαξξνή πιεξνθνξηψλ απφ ηηο 

θηλεδηθέο εηαηξείεο ιεηηνπξγεί θαη σο κέζν πίεζεο γηα παχζε θάζε ελέξγεηαο ηεο 

θπβέξλεζεο ηνπ νπδάλ ππέξ ηεο πξνζπάζεηαο ησλ αληαξηψλ πνπ κάρνληαη ηελ 

θπβέξλεζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ. Ζ ζνπδαληθή θπβέξλεζε δελ επηζπκεί ηε 

δεκηνπξγία λένπ αγσγνχ γηαηί ηφηε ζα ράζεη φια ηα έζνδα απφ ηε δηαθίλεζε 

πεηξειαίνπ απφ ην έδαθνο ηεο αιιά θαη απφ ηε ρξήζε ηνπ ιηκαληνχ, ηνπ Port 

Sudan. Ζ θαηάζηαζε θαίλεηαη λα επλνεί ηελ Κέλπα ε νπνία κπνξεί λα βξεζεί ζηελ 

επράξηζηε ζέζε λα έρεη θαη απηή έζνδα απφ ηα πεηξέιαηα ηνπ Ννηίνπ νπδάλ.  

Όπσο θαη λα έρεη ην Νφηην νπδάλ ζα είλαη πάιη θεξδηζκέλν γηαηί ζα κπνξεί λα 

πνπιάεη αλειιηπψο ηελ παξαγσγή ηνπ. 138 

 Δπίζεο ην Νφηην νπδάλ σο έλα λέν θξάηνο πνπ ρξεηάδεηαη λέεο 

ππνδνκέο, απνηειεί ζεκαληηθφ πεδίν γηα εηαηξείεο νη νπνίεο ςάρλνπλ πεξηνρέο γηα 

λα εθαξκφζνπλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπο. Έλα ηέηνηα παξάδεηγκα 

απνηειεί ε απφθαζε ηεο θπβέξλεζεο λα είλαη έλα απφ ηα θξάηε ηα νπνία ζα 

εληαρζνχλ ζε πξφγξακκα θξαηψλ ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχλ 100% αλαλεψζηκεο 

πεγέο ελέξγεηαο. Μηα ελέξγεηα ε νπνία πέξα απφ ηε καθξνρξφληα εμνηθνλφκεζε 

πφξσλ ζα γίλεη κε πιήξε ρξεκαηνδφηεζε μέλσλ εηαηξεηψλ πνιιέο απφ ηηο νπνίεο 

πξνέξρνληαη απφ ηηο ΖΠΑ. Οη ΖΠΑ κε ηε ζεηξά ηνπο έρνπλ ππνζρεζεί πάλσ απφ 3 

δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα γηα ηελ θεθαιαηνπνίεζε ηνπ ιεγφκελνπ πξάζηλνπ ηακείνπ 

ηνπ θξάηνπο.139 

 Δπίζεο κεγάιε ζπλεηζθνξά ζηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζα έρεη θαη 

ε εμάιεηςε, ή ηνπιάρηζηνλ ε κείσζε, ησλ δηαθφξσλ κεηαδνηηθψλ αζζελεηψλ νη 

νπνίεο απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δσή ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ 

Ννηίνπ νπδάλ. Όηαλ ζε έλα θξάηνο εκθαλίδεηαη μέζπαζκα κηαο κνιπζκαηηθήο 

αζζέλεηαο, ε χπαξμε ελφο αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο ην νπνίν ζα κπνξεί λα 

αληρλεχζεη έγθαηξα ην μέζπαζκα απηφ θαη ζα κπνξεί ζηε ζπλέρεηα λα βνεζήζεη 

ηφζν ζηελ πξφιεςε ηεο πεξαηηέξσ εμάπισζεο, φζν θαη ζηελ ίαζε ησλ 

ππαξρφλησλ αζζελψλ, είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο. Ζ απφδνζε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο κπνξεί λα ζψζεη φρη κφλν αλζξψπηλεο δσέο αιιά θαη θνλδχιηα ηα 
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νπνία κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ θαηαζθεπή ππνδνκψλ. Δπηπιένλ έλα 

αμηφπηζην ζχζηεκα πγείαο βνεζά ζηε κείσζε ηεο αλαζθάιεηαο πνπ ληψζνπλ ήδε 

νη θάηνηθνη εμαηηίαο ησλ ζπγθξνχζεσλ.140 

 Ο ΠΟΤ ζε ζπλεξγαζία κε ην ππνπξγείν πγείαο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη 

άιινπο δηεζλείο ζπλεξγάηεο εξγάδεηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλάπηπμεο ελφο 

ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο έγθαηξνπ εληνπηζκνχ θαη ελ ζπλερεία αληίδξαζεο ζε πάζεο 

θχζεσο επηδεκίεο. Δπίζεο κεγάιε πξνζνρή δίλεηαη θαη ζηελ πξφιεςε. Πάλσ απφ 

1300 πνιίηεο ηνπ Ννηίνπ νπδάλ εθπαηδεχνληαη απφ ηα θιηκάθηα ηνπ ΠΟΤ ζην 

πιαίζην ελφο πξνγξάκκαηνο πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Τπεξεζία ησλ ΖΠΑ γηα 

ηε Γηεζλή Αλάπηπμε (USAID - United States Agency for International 

Development). ηελ φιε πξνζπάζεηα εληάζζεηαη θαη ε δεκηνπξγία ελφο εζληθνχ 

δεκφζηνπ εξγαζηεξίνπ γηα ηελ έγθαηξε θαη αμηφπηζηε δηελέξγεηα κηθξνβηνινγηθψλ 

εμεηάζεσλ φρη κφλν ζε αλζξψπνπο πνπ λνζνχλ, γηα λα δηαγλσζηεί απφ ηη 

πάζρνπλ, αιιά θαη ζε ηξφθηκα θαη ζε πδάηηλεο πεγέο γηα ηελ χπαξμε παζνγφλσλ 

βαθηεξίσλ. Βέβαηα ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ΠΟΤ βξίζθνληαη ζε 

κεγάιε ζπλάξηεζε απφ ηηο ζπλζήθεο αζθαιείαο νη νπνίεο επηθξαηνχλ ζηελ 

πεξηνρή θαη νη νπνίεο ζα επηηξέπνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ΠΟΤ λα εθαξκφδεη ην 

πξφγξακκα ηνπ ρσξίο λα βξίζθεηαη ζε θίλδπλν ε ίδηα ηνπ ε δσή.141 

 Γεληθά ππάξρεη κηα δηάρπηε άπνςε φηη ε θαηάζηαζε ζην Νφηην νπδάλ 

πξέπεη λα εμνκαιπλζεί φζν ην δπλαηφλ γξεγνξφηεξα. Οη εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο 

ιφγσ ηεο θπιεηηθήο ηνπο θχζεο δελ κπνξεί πνηέ λα νδεγήζνπλ ζε έλαλ 

νινθιεξσηηθφ ληθεηή. Όζν ν θαηξφο πεξλάεη θαη νη ζπγθξνχζεηο ζπλερίδνληαη ε 

θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη. Γελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε ην Νφηην νπδάλ λα 

αθεζεί ζηελ ηχρε ηνπ γηαηί ιφγσ ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο ηνπ ζηελ Αθξηθαληθή 

ήπεηξν κπνξεί λα απνηειέζεη βάζε γηα ηνλ πφιεκν θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο. Γηα ην 

ιφγν απηφ θαη ηξεηο δηαδνρηθνί πξφεδξνη ησλ ΖΠΑ ππνζηήξημαλ ζεξκά ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπ απφ ην νπδάλ θαη πνιινί επεξρφκελνη ζα ζηεξίδνπλ ηηο φπνηεο 
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πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλνηθνδφκεζε ελφο ηζρπξνχ αλεμάξηεηνπ θξάηνπο ρσξίο 

εκθχιηεο ζπγθξνχζεηο λα απεηινχλ ηα δηεζλή ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή.142 

 Ζ πξνζπάζεηα φκσο ζα πξέπεη λα έρεη αξρηθά ηνλ ραξαθηήξα 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο θαη επηβνιήο ηεο ηάμεο θαη ζηε ζπλέρεηα  νηθνλνκηθήο 

ελίζρπζεο κε ηε κνξθή επελδχζεσλ. Ζ ζηξαηησηηθή επέκβαζε δελ θαίλεηαη λα 

απνηειεί πξφζθνξε ιχζε, γηαηί είλαη πνιχ δχζθνιε ε επίγεηα δξάζε, ηφζν ιφγσ 

ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο, πνπ έρεη δχζβαηα ηξνπηθά δάζε, φζν θαη γηαηί δελ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο βάζεσλ ζε γεηηνληθέο ρψξεο. Δπίζεο  ηπρφλ 

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο δελ κπνξνχλ λα έρνπλ απνηέιεζκα γηαηί δελ είλαη 

μεθάζαξεο νη πεξηνρέο ησλ εκπφιεκσλ παξαηάμεσλ θαη ζπλεπψο ν θίλδπλνο 

παξάπιεπξσλ απσιεηψλ είλαη πάξα πνιχ κεγάινο θαη ην ξίζθν ηεξάζηην γηα κηθξφ 

πξνζδνθψκελν απνηέιεζκα. 
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Κεθάλαιο 4 - Case Study Αποηςσημένος Κπάηοςρ: ςπία 

4.1. Ιζηοπική Αναδπομή: Παπαδοζιακά Αζηαθήρ Υώπα 

 Ζ πξία είλαη θαη απηή έλα θξάηνο ην νπνίν θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

κεηά ην ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο 24 Οθησβξίνπ 

1945 νπφηε θαη αλαθεξχρηεθε θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία κε επίζεκν ηίηιν 

Αξαβηθή Γεκνθξαηία ηεο πξίαο. Ζ ηζηνξία ηνπ ζχγρξνλνπ ζπξηαθνχ θξάηνπο 

μεθίλεζε ιίγν λσξίηεξα φηαλ κε ην πέξαο ηνπ Α‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηε 

δηάιπζε ηεο Οζσκαληθήο Απηνθξαηνξίαο εγθαζηδξχζεθε ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο ε Γαιιηθή Δληνιή γηα ηε πξία θα ην Λίβαλν. Σν ζχζηεκα ησλ εληνιψλ 

ήηαλ ε απάληεζε ζηελ απνηθηνθξαηία, κε ην θξάηνο πνπ αλαιάκβαλε ηελ εληνιή 

λα ιεηηνπξγεί σο εγγπεηήο κέρξη ην ζεκείν πνπ νη ληφπηνη θάηνηθνη ζα κπνξνχζαλ 

λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγνχλ αλεμάξηεηα. Σφηε ε εληνιή ζα έιεγε θαη έλα λέν 

αλεμάξηεην θξάηνο ζα γελληνχληαλ.143 

 Έηζη ινηπφλ ε πξία αλεμαξηεηνπνηήζεθε θαη ππήξμε θαη έλα απφ ηα 

ηδξπηηθά κέιε ησλ ΖΔ κε ηα γαιιηθά ζηξαηεχκαηα λα παξακέλνπλ ζηελ πεξηνρή 

κέρξη ηνλ Απξίιην ηνπ 1946. Ζ πεξίνδνο κεηά ηελ αλεμαξηεζία ήηαλ πνιχ 

ηαξαρψδεο θαη ζεκαδεχηεθε απφ πάξα πνιιά πξαμηθνπήκαηα. Σν πξψην έιαβε 

ρψξα ην 1949 απφ ηνλ ζπληαγκαηάξρε Husnial-Za‟im θαη απνηέιεζε ηελ πξψηε 

ζηξαηησηηθή αλαηξνπή ζηνλ αξαβηθφ θφζκν απφ ηελ έλαξμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ θαη κεηά. Αθνινχζεζαλ αθφκε δχν ζηξαηησηηθέο αλαηξνπέο κέζα ζην ίδην 

έηνο. Ο επηθεθαιήο ηεο ηειεπηαίαο πξνζπάζεηαο, ζπληαγκαηάξρεο Shishaki, 

θαηήξγεζε ηνλ πνιπθνκκαηηζκφ ελψ αλαηξάπεθε θαη απηφο ην 1954 θαη ην 

θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα απνθαηαζηάζεθε. Παξφια απηά ε θξαηηθή εμνπζία 

παξέκεηλε ζπγθεληξσκέλε ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο.144 

 Ζ αδπλακία ησλ θνηλνβνπιεπηηθψλ ζεζκψλ θαη ε θαθνδηαρείξηζε ηεο 

νηθνλνκίαο νδήγεζε εθ λένπ ζε ηαξαρέο θαη δεκηνχξγεζε γφληκν έδαθνο γηα ηελ 

αλάπηπμε λέσλ ηδενινγηψλ απφ δηάθνξνπο άξαβεο εζληθηζηέο, χξνπο εζληθηζηέο 

θαη ζνζηαιηζηηθά θηλήκαηα ηα νπνία αληηπξνζψπεπαλ ηα δπζαξεζηεκέλα θνκκάηηα 
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ηεο θνηλσλίαο. Μαδί κε φινπο ηνπο παξαπάλσ έθαλαλ αηζζεηή ηε δξάζε ηνπο θαη 

πνιιέο ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο νη νπνίεο απαηηνχζαλ ξηδηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σα 

απνηειέζκαηα ήηαλ αξρηθά κηα ιατθή εμέγεξζε, ην 1954, κε ην ηέινο ηεο νπνίαο ε 

θξαηηθή εμνπζία πέξαζε απφ ηηο έλνπιεο δπλάκεηο θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο 

ζηνπο πνιίηεο θαη ιίγν αξγφηεξα, ην 1956, ε ππνγξαθή ζπκθψλνπ κε ηε νβηεηηθή 

Έλσζε. Ζ πξία ήηαλ πιένλ ππφ θνκκνπληζηηθή επηξξνή, απμάλνληαο φκσο 

παξάιιεια ηε ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ θαη ηερλνινγία.145 

 Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1958 νη πξφεδξνη ηεο πξίαο, Shukrial-Quawatli θαη 

ηεο Αηγχπηνπ, Nasser, αλαθνίλσζαλ ηελ ζπλέλσζε ησλ θξαηψλ ηνπο θαη ηε 

δεκηνπξγία ηεο Ζλσκέλεο Αξαβηθήο Γεκνθξαηίαο. Παξάιιεια φια ηα πνιηηηθά 

θφκκαηα, καδί θαη νη θνκκνπληζηέο πνπ θηλνχζαλ θαηά θχξην ιφγν ηα λήκαηα, 

ζηακάηεζαλ λα έρνπλ εκθαλείο δξαζηεξηφηεηεο θαζφηη απφ ην θνηλνβνπιεπηηθφ 

ζχζηεκα ε πξία πέξαζε ζε έλα άθξσο ζπγθεληξσηηθφ πξνεδξηθφ θαζεζηψο. Δθεί 

βξήθαλ ηελ επθαηξία αξθεηνί εζληθηζηέο αμησκαηηθνί ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θφκκαηνο 

Baath λα ζπγθξνηήζνπλ κηα ζηξαηησηηθή επηηξνπή, ηδξπηηθφ κέινο ηεο νπνίαο 

ππήξμε ν, ινραγφο ηφηε, Hafez al-Assad, παηέξαο ηνπ ζεκεξηλνχ πξνέδξνπ ηεο 

πξίαο Bashar al-Assad. Απηή ε ζηξαηησηηθή επηηξνπή πήξε ηειηθά ηελ εμνπζία 

ζηα ρέξηα ηεο κε πξαμηθφπεκα γεγνλφο πνπ νδήγεζε θαη ζε δηάζπαζε ηεο έλσζεο 

κε ηελ Αίγππην ην 1961.146 

 Αθνινχζεζαλ πνιιά αθφκε πξαμηθνπήκαηα θαη πνιιέο αιιαγέο ζηελ 

εγεζία ηεο πξίαο. Οη αλαηαξαρέο ζην εζσηεξηθφ δελ ήηαλ ην κνλαδηθφ πξφβιεκα 

ηεο πξίαο. Μεγάιεο ήηαλ θαη νη εληάζεηο κε ην γεηηνληθφ Ηζξαήι. Οη ζπλερείο 

απνηπρίεο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ απέλαληη ζην Ηζξαήι είραλ σο 

ζπλέπεηα ηνλ δηαρσξηζκφ κεηαμχ πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ηνπ Hafez al-Assad, ν 

νπνίνο εγνχληαλ πιένλ ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζηξαηνχ ηεο πξίαο. Σν απνθνξχθσκα 

ηεο δηάζηαζεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ήηαλ ν καχξνο επηέκβξεο ηνπ 

1970, φηαλ νη ζπξηαθέο δπλάκεηο πνπ ζηάιζεθαλ λα βνεζήζνπλ ηελ PLO ζηνλ 

πφιεκν ελαληίνλ ηεο Ηνξδαλίαο ηξάπεθαλ ζε άηαθηε ππνρψξεζε. Θεσξψληαο 

ππεχζπλνπο ηνπο πνιηηηθνχο, ν Hafez al-Assad πξνρψξεζε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 
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1970 ζην αλαίκαθην πξαμηθφπεκα ηεο «Γηνξζσηηθήο Δπαλάζηαζεο» θαη αλέιαβε 

ηελ εμνπζία, αλαθεξχζζνληαο ηνλ εαπηφ ηνπ σο πξφεδξν.147 

 Σν θφκκα Baath, ηνπ πξνέδξνπ Hafez al-Assad, παξέκεηλε ε θπξίαξρε 

πνιηηηθή αξρή ζηε πξία ζε κηα κνξθή κνλνθνκκαηηθνχ θξάηνπο, θάηη πνπ άιιαμε 

κφιηο ην 2012 φηαλ δηεμήρζεζαλ νη πξψηεο, ζεσξεηηθά, πνιπθνκκαηηθέο εθινγέο 

γηα ηελ εθινγή ηνπ Λατθνχ πκβνπιίνπ ηεο πξίαο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1973 ν 

Assad πξνρψξεζε ζε ζπληαγκαηηθέο αιιαγέο νη νπνίεο νδήγεζαλ ζε λέα εζληθή 

θξίζε. ε αληίζεζε κε ηα πξνεγνχκελα ζπληάγκαηα, δελ ήηαλ πιένλ απαξαίηεην ν 

πξφεδξνο ηνπ θξάηνπο λα είλαη κνπζνπικάλνο ζην ζξήζθεπκα, κε απνηέιεζκα  λα 

ζεκεησζνχλ άγξηεο δηαδειψζεηο ζε κεγάια αζηηθά θέληξα, νη νπνίεο νξγαλψζεθαλ 

θαηά θχξην ιφγν απφ ηελ Μνπζνπικαληθή Αδειθφηεηα. Ο Assad ραξαθηεξίζηεθε 

σο ερζξφο ηνπ Αιιάρ θαη ε Μνπζνπικαληθή Αδειθφηεηα θάιεζε ζε Ηεξφ Πφιεκν 

(Jihad) φινπο ηνπο κνπζνπικάλνπο ελαληίνλ ηνπ, θαζψο ην ζνθ πνπ ππέζηε ε 

πιεηνλφηεηα ηνπ ζνπληηηθνχ πιεζπζκνχ, ε νπνία κνλνπσινχζε θαη ηελ εμνπζία 

γηα πνιινχο αηψλεο, ήηαλ ηεξάζηην. Παξφια απηά, ην θαζεζηψο ηνπ Assad 

θαηέθεξε θαη επηβίσζε κηαο κεγάιεο ζεηξάο έλνπισλ εμεγέξζεσλ ελαληίνλ ηνπ, 

ηφζν απφ ζνπλίηεο ηζιακηζηέο φζν θαη απφ κέιε ηεο Μνπζνπικαληθήο 

Αδειθφηεηαο, ζε κηα θαηάζηαζε πνπ δηήξθεζε απφ ην 1976 έσο ην 1982. Σν 1982 

έιαβε ρψξα θαη ε ζθαγή ηεο Hama, φπνπ ζρεδφλ 40.000 άλζξσπνη ζθνηψζεθαλ 

απφ ζηξαηηψηεο ηνπ επίζεκνπ ζπξηαθνχ ζηξαηνχ.148 

 Ο Hafez al-Assad πέζαλε ζηηο 10 Ηνπλίνπ ηνπ 2000 θαη ν γηνο ηνπ, Bashar 

al-Assad, εθιέρζεθε πξφεδξνο ζε κηα εθινγηθή δηαδηθαζία ζηελ νπνία δελ είρε 

αληίπαιν. Με ηελ εθινγή ηνπ δεκηνπξγήζεθε ην θίλεκα ηεο “Άλνημεο ηεο 

Γακαζθνχ” θαη παξάιιεια δεκηνπξγήζεθαλ θαη ειπίδεο γηα κεηαξξπζκίζεηο. 

Διπίδεο νη νπνίεο εμαλεκίζηεθαλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2001 φηαλ θπβεξλεηηθέο αξρέο 

θπιάθηζαλ αξθεηνχο δηαλννχκελνπο πνπ εγνχληαλ ησλ θηλεκάησλ πνπ 

απαηηνχζαλ δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη επεδείθλπαλ πξνθιεηηθά πνιηηηθή 

αλππαθνή. Σειηθά νη κφλεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ έγηλαλ αθνξνχζαλ ζε θάπνηεο 
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εκπνξηθέο θαη νηθνλνκηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε θξηηηθή απέλαληη ζηνλ Bashar al-Assad 

έιεγε φηη απέηπρε λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο ππνζρφκελεο κεηαξξπζκίζεηο.149 

 Οη θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο αληζφηεηεο πνπ εκθαλίζηεθαλ αξρηθά επί ηεο 

πξνεδξίαο ηνπ Hafez al-Assad έγηλαλ αθφκε κεγαιχηεξεο φηαλ ηνλ αληηθαηέζηεζε 

ν γηφο ηνπ, εμαηηίαο ηεο πνιηηηθήο ηεο ειεχζεξεο αγνξάο πνπ εθαξκνδφηαλ. 

Γίλνληαο κεγάιε έκθαζε ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ, ε πνιηηηθή ηεο ειεχζεξεο 

αγνξάο επλννχζε κηα κεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ, θπξίσο άηνκα κε δηαζπλδέζεηο 

ζηελ θπβέξλεζε θαη κέιε ηεο ηάμεο ησλ ζνπληηψλ εκπφξσλ ησλ δχν κεγαιχηεξσλ 

πφιεσλ, ηεο Aleppo θαη ηεο Γακαζθνχ. Σελ ίδηα πεξίνδν, απφ ην 2007 έσο ην 

2010, θαηαγξάθεθε ζηε πξία ε κεγαιχηεξε μεξαζία φισλ ησλ επνρψλ πνπ είρε 

θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη νδήγεζε ζε αχμεζε ησλ ηηκψλ 

ησλ ηξνθίκσλ θαη ζηε καδηθή κεηαλάζηεπζε ησλ αγξνηηθψλ νηθνγελεηψλ ζηα 

αζηηθά θέληξα. Παξάιιεια κε ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνχξγεζε ε μεξαζία, ε 

πξία είρε λα αληηκεησπίζεη θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη απφ 1,5 εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο πνπ είρε δερζεί κέρξη ην 2011 απφ 

ην Ηξάθ. Οη ηηκέο ησλ εηδψλ πξψηεο αλάγθεο απμήζεθαλ πάξα πνιχ απφηνκα θαη 

ην βηνηηθφ επίπεδν έπεζε θαηαθφξπθα. Σαπηφρξνλα απμήζεθαλ ζε ηδηαίηεξα πςειά 

επίπεδα ηα πνζνζηά αλεξγίαο, ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο.150   

 Μέζα απφ ηε θηψρηα θαη ηελ αλέρεηα άξρηζαλ λα έξρνληαη ζηελ επηθάλεηα 

πνιχ ζνβαξά ζέκαηα πνπ ππήξραλ ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο. Έλα απφ απηά 

ήηαλ ε θαηαπάηεζε ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, έλα ζέκα πνπ πάληα 

απνηεινχζε αληηθείκελν θξηηηθήο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο. Σα δηθαηψκαηα ηεο 

ειεχζεξεο έθθξαζεο, ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη θαη ηνπ ζπλέξρεζζαη ειέγρνληαλ ζηε 

πξία εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα, αθνχ ε ρψξα βξηζθφηαλ ζε θαζεζηψο εθηάθηνπ 

αλάγθεο απφ ην 1963 θαη νπνηαδήπνηε ζπλάζξνηζε κεγαιχηεξε ησλ πέληε αηφκσλ 

απαγνξεπφηαλ. Οη δπλάκεηο αζθαιείαο είραλ επξχηαηεο εμνπζίεο, ηφζν ζηε 

ζχιιεςε φζν θαη ζηε θπιάθηζε ησλ πνιηηψλ. χκθσλα κε ην Γηεζλέο 

Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ν Bashar al-Assad δελ πέηπρε θακηά 
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βειηίσζε ζην επίπεδν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηε πξία απφ ην 2000, πνπ 

αλέιαβε ηελ εμνπζία, κέρξη ην 2010, φπνπ έρνπκε θαη ηελ εκθάληζε ηεο Αξαβηθήο 

Άλνημεο.151 

 Σν 2011 είλαη ην έηνο πνπ απνηέιεζε ην ζεκείν θακπήο ηνπ θξάηνπο ηεο 

πξίαο. Σφηε μεθίλεζε ν ζπξηαθφο εκθχιηνο πφιεκνο ν νπνίνο έρεη θέξεη ηε πξία 

ζην ρείινο ηεο θαηαζηξνθήο θαη ζηελ θαηάηαμή ηεο ζηελ έθηε ζέζε ηνπ δείθηε ησλ 

πην επζξαχζησλ θξαηψλ γηα ην 2016. Με αθνξκή ηε ζχιιεςε κηαο παξέαο 

αγνξηψλ ηα νπνία θαηεγνξνχληαλ φηη έθαλαλ γθξάθηηη κε αληηθπβεξλεηηθφ 

πεξηερφκελν, μεθίλεζαλ ζηηο 15 Μαξηίνπ ηνπ 2011, ζηελ πξσηεχνπζα Γακαζθφ, 

δηαδειψζεηο θαηά ηεο θπβέξλεζεο κε ηηο νπνίεο νη δηαδεισηέο δεηνχζαλ 

δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη ηελ απειεπζέξσζε πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ. Οη 

δπλάκεηο αζθαιείαο άλνημαλ ππξ ελαληίνλ ησλ δηαδεισηψλ θαη πξνρψξεζαλ ζε 

έμη ζπιιήςεηο. Οη δηαδειψζεηο ζπλερίζηεθαλ θαη ζηηο 20 Μαξηίνπ θαη νη δηαδεισηέο 

έθαςαλ θάπνηα θηίξηα ζηα νπνία ζηεγάδνληαλ ην αξρεγείν ηνπ θπβεξλφληνο 

θφκκαηνο Baath θαζψο θαη άιια θπβεξλεηηθά θηίξηα. Οη δηαδειψζεηο είραλ ήδε 

αξρίζεη λα έρνπλ αλζξψπηλν ηίκεκα θαζψο 7 αζηπλνκηθνί θαη 15 δηαδεισηέο 

έραζαλ ηε δσήο ηνπο. Ζ έληαζε ησλ δηαδειψζεσλ νδήγεζε ηνλ πξφεδξν Bashar 

al-Assad λα θαηεγνξήζεη μέλνπο ζπλσκφηεο φηη πξνσζνχζαλ ηελ πξνπαγάλδα 

ηνπ Ηζξαήι ζηνπο δηαδεισηέο.152   

 Οη δηαδεισηέο νη νπνίνη αξρηθά δεηνχζαλ δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο, 

απειεπζέξσζε ησλ πνιηηηθψλ θξαηνπκέλσλ, αχμεζε ησλ αηνκηθψλ ειεπζεξηψλ, 

ηελ θαηάξγεζε ηνπ λφκνπ έθηαθηεο αλάγθεο θαη ηελ εμάιεηςε ηεο δηαθζνξάο, κεηά 

ηηο 8 Απξηιίνπ ηνπ 2011 δεηνχζαλ απνθιεηζηηθά ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. Οη 

δηαδειψζεηο επεθηάζεθαλ ζε φιε ηελ ρψξα . Απφ ηηο 10 πφιεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ 

δηαδειψζεηο ζηηο 8 Απξηιίνπ, ν αξηζκφο αλέβεθε ζηηο 22 πφιεηο ζηηο 25 Απξηιίνπ. 

Ο ζπξηαθφο ζηξαηφο γηα λα πεξηνξίζεη ηηο θηλεηνπνηήζεηο πξνρψξεζε ζε κηα ζεηξά 

απφ αηκαηεξέο επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη άξκαηα κάρεο θαη 

ππξνβνιηθφ ελαληίνλ ησλ δηαδεισηψλ.  Μέρξη ην ηέινο Μαΐνπ ηνπ 2001, 

πεξηζζφηεξνη απφ 1000 πνιίηεο θαη 150 άλδξεο ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο 
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ζθνηψζεθαλ θαη πνιιέο εθαηνληάδεο πνιίηεο ζπλειήθζεζαλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ 

βξηζθφηαλ πάξα πνιινί θνηηεηέο, αθηηβηζηέο θαη ππεξαζπηζηέο ηφζν ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, φζν θαη ησλ πξνζσπηθψλ ειεπζεξηψλ.153 

 ηηο 29 Ηνπιίνπ 2011, επηά απνζηάηεο αμησκαηηθνί ηνπ ζπξηαθνχ ζηξαηνχ 

πξνρψξεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ Διεχζεξνπ πξηαθνχ ηξαηνχ (Free Syrian 

Army - FSA) ν νπνίνο απνηεινχληαλ απφ απνζηάηεο αμησκαηηθνχο αιιά θαη 

ζηξαηεχζηκνπο. ηφρνο ηνπο ήηαλ ε αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. Με ηελ ίδηα ινγηθή 

ζπγθξνηήζεθε ζηηο 23 Απγνχζηνπ ηνπ 2011 κηα ζπκκαρία αληηθπβεξλεηηθψλ 

νκάδσλ κε ηελ νλνκαζία πξηαθφ Δζληθφ πκβνχιην (Syrian National Council - 

SNC). Σν ελ ιφγσ ζπκβνχιην είρε ηελ έδξα ηνπ ζηελ Σνπξθία θαη είρε σο θχξην 

έξγν λα νξγαλψζεη ηελ αληηπνιίηεπζε. Ζ αληηπνιίηεπζε φκσο ζπλέρηδε λα 

απνηειεί κηα άλαξρε ζχκπξαμε πνιηηηθψλ θνκκάησλ, πνιηηηθψλ εμφξηζησλ θαη 

ελφπισλ καρεηψλ νη νπνίνη κεηαμχ ηνπο δηαρσξίδνληαλ απφ εζληθέο, ηδενινγηθέο 

θαη δνγκαηηθέο δηαθνξέο.154  

 Ζ θαηάζηαζε θιηκαθψλνληαλ θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο 

θαη ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ νη νπνίεο είραλ απνζηαηήζεη ιάκβαλαλ ρψξα ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Αξθεηέο πφιεηο θαη ζπλνηθίεο πφιεσλ άξρηζαλ λα βξίζθνληαη 

ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ FSA. ην ζεκείν απηφ ηα ΖE, κε ηνλ γξακκαηέα ηνπο Kofi 

Annan, πήξαλ ηελ πξσηνβνπιία λα πξνσζήζνπλ έλα εηξελεπηηθφ πιάλν. Ζ 

εθερεηξία πνπ πξνβιεπφηαλ ζην πιάλν απηφ δελ θξάηεζε νχηε κηα κέξα, θαζψο νη 

επηζέζεηο ζπλερίδνληαλ θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο. Σειηθά ζηηο 12 Απξηιίνπ ηνπ 2012 

θαη νη δχν πιεπξέο ζπκθψλεζαλ ζηελ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο. Παξά ηε λέα 

ζπκθσλία νη επηζέζεηο ζπλερίζηεθαλ εθαηέξσζελ κε αξθεηνχο λεθξνχο. Σν ζρέδην 

εηξήλεο γηα ηε πξία πξαθηηθά θαηέξξεπζε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ θαη ε απνζηνιή ησλ 

ΖΔ εγθαηέιεηςε ηε πξία. Ο Kofi Annan ήηαλ εκθαλψο δπζαξεζηεκέλνο θαη 

δήισζε επίζεκα φηη ε πξία βξίζθνληαλ ζε θαηάζηαζε εκθπιίνπ πνιέκνπ.155     
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 Οη αληηθπβεξλεηηθέο δπλάκεηο ζπλέρηζαλ λα θαηαιακβάλνπλ δηάθνξεο 

πφιεηο θαη έζεζαλ σο ζηφρν ηελ θαηάιεςε ηεο Γακαζθνχ αιιά θαη ηεο 

κεγαιχηεξεο πφιεο ηεο πξίαο, ηεο Aleppo. ην ζεκείν απηφ μεθίλεζε θαη ε 

εκπινθή ηεο Σνπξθίαο. ηηο 12 Ηνπιίνπ 2012 ν FSA παίξλεη ηνλ έιεγρν θαη ζηα 

ηέζζεξα ζεκεία ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ κε ην Ηξάθ θαζψο θαη κέξνο ησλ ζεκείσλ 

ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ κε ηελ Σνπξθία. Δηδηθά ε θαηάιεςε ζεκείσλ ειέγρνπ ζηα 

ζχλνξα κε ηελ Σνπξθία έδηλε ζηηο δπλάκεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο ηεξάζηηα 

πιενλεθηήκαηα ηφζν απφ ζηξαηεγηθήο άπνςεο, φζν θαη απφ πιεπξάο 

ππνζηήξημεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο πνπ παξείρε ε Σνπξθία 

ζηνπο επαλαζηάηεο, ην αξρεγείν ησλ νπνίσλ κεηαθέξεηαη πιένλ απφ ηε λφηηα 

Σνπξθία ζηε βφξεηα πξία.156 

 Δθηφο απφ ηνλ FSA, ε δξάζε ηνπ νπνίνπ γίλεηαη φιν θαη πην έληνλε θαη 

ζπλερίδεη λα θαηαιακβάλεη εθηφο απφ πφιεηο θαη ζηξαηησηηθέο κνλάδεο, ζεκαληηθή 

δξάζε ελαληίνλ ηεο θπβέξλεζεο έρνπλ θαη πνιιέο ηζιακηζηηθέο νκάδεο, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ε νξγάλσζε al-Nusra, ε νπνία απνηειεί ην παξαθιάδη ηεο al-

Qaeda ζηε πξία. Οη ηζιακηζηέο θαηαθέξλνπλ κάιηζηα ζηηο 11 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 

2013 λα απνθηήζνπλ ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο βάζεο Taftanaz θαη καδί λα 

απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε ειηθφπηεξα, άξκαηα κάρεο θαη πνιιαπινχο εθηνμεπηέο 

ξνπθεηψλ. Λίγν αξγφηεξα νη ηζιακηζηέο θαηαιακβάλνπλ ηελ πφιε Al-Thawrah 

φπνπ βξίζθεηαη ην κεγαιχηεξν πδξνειεθηξηθφ θξάγκα ηεο πξίαο θαη ην νπνίν 

απνηειεί ζεκαληηθή πεγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Σελ ίδηα πεξίνδν 

αλαδσππξψλνληαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ FSA θαη ησλ θνπξδηθψλ δπλάκεσλ 

ηνπ YPG (People's Defense Units). Οη ζπγθξνχζεηο δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν 

κεηαμχ ησλ αληηθαζεζησηηθψλ θαη ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ αιιά θαη κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ αληηθπβεξλεηηθψλ νκάδσλ ιφγσ ησλ θνηλψλ επηδηψμεσλ ηνπο. Οη 

θνπξδηθέο δπλάκεηο επηηέζεθαλ θαη ελαληίνλ ησλ θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη 

θαηαάθεξαλ λα απνθηήζνπλ ηνλ έιεγρν ηεο επαξρίαο Hassakeh πνπ είλαη πνιχ 

πινχζηα ζε θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ.157 
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 Μεηά απφ κηα αεξνπνξηθή επίζεζε ηεο ζπξηαθήο αεξνπνξίαο ελαληίνλ 

ζέζεσλ ησλ επαλαζηαηψλ ζην Λίβαλν, απνθαιχθζεθε φηη νη αληηθαζεζησηηθνί 

πιένλ είραλ βάζεηο εθηφο απφ ηελ Σνπξθία θαη ζην Λίβαλν. Σαπηφρξνλα ε 

ιηβαλέδηθε παξαζηξαηησηηθή νξγάλσζε Hezbollah μεθίλεζε επηζέζεηο ελαληίνλ 

ρσξηψλ πνπ ειέγρνληαλ απφ ηνπο χξηνπο επαλαζηάηεο, ζην εζσηεξηθφ ηνπ 

Ληβάλνπ. Ζ Hezbollah πήξε μεθάζαξα ζέζε ππέξ ηνπ Bashar al-Assad θαη νη 

αληίπαινη ηνπ θαηέθεξαλ θαη άλνημαλ αθφκε έλα κέησπν. ην κεηαμχ ε πνιηνξθία 

ηεο Γακαζθνχ ζπλερηδφηαλ αιιά νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο θξάηεζαλ ηηο ζέζεηο 

ηνπο παξά ηηο ζθνδξφηαηεο επηζέζεηο πνπ δέρζεθαλ. Οη βνκβαξδηζκνί θαηέθεξαλ 

λα πιήμνπλ ηφζν ην αξρεγείν ηνπ θφκκαηνο Baath φζν θαη ηελ ππεξεζία 

πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ην θηίξην ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο.158 

 ηηο 11 Ηνπιίνπ ηνπ 2013 ε δνινθνλία ελφο απφ ηνπο εγέηεο ηνπ FSA, ηνπ 

Kamal Hamani, ζεσξήζεθε απφ ηνπο επαλαζηάηεο σο πξάμε ηζνδχλακε κε 

θήξπμε πνιέκνπ απφ ην ISIS. Ζ έηεξε ηζιακηζηηθή νξγάλσζε, ε al-Nusra, δέρζεθε 

επηζέζεηο απφ ηηο δπλάκεηο ησλ θνχξδσλ θαη έραζε ηνλ έιεγρν πνιιψλ πεξηνρψλ 

ζηελ επαξρία Hassakeh. εκείσζε φκσο επηηπρίεο ελαληίνλ κηαο άιιεο θνπξδηθήο 

νκάδαο, ηεο Jabhat al-Akrad, ηελ νπνία θαηεγνξνχζε γηα ζρέζεηο κε ηνλ YPG θαη 

πξνέβε ζε ζθαγέο πνιιψλ Κνχξδσλ. Οη ζπλερφκελεο κάρεο κεηαμχ ησλ ηφζν 

πνιιψλ αληηκαρφκελσλ παξαηάμεσλ δεκηνχξγεζαλ ηεξάζηηεο ξνέο πξνζθχγσλ, 

ηφζν ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο, φζν θαη ζε πνιιέο γεηηνληθέο ρψξεο. Πξνζθχγσλ 

πνπ είραλ ζθνπφ λα βξεζνχλ ηειηθά ζηελ Δπξψπε θαη λα εμαζθαιίζνπλ ην κέιινλ 

ηνπο. Σν Παξαηεξεηήξην Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ ζπλερψο αλέθεξε 

παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ζθαγέο απφ φιεο ηηο εκπφιεκεο 

παξαηάμεηο.159  

 Οη ζπγθξνχζεηο αλάκεζα ζηηο δπλάκεηο ηνπ ISIS θαη ζηηο ππφινηπεο 

κεηξηνπαζείο νκάδεο ησλ επαλαζηαηψλ άξρηζαλ λα θιηκαθψλνληαη κεηά απφ ηελ 

επίζεζε ηνπ ISIS ελαληίνλ ησλ ζέζεσλ ηνπ FSA ζηε ζπλνξηαθή πφιε Azaz θαη ηελ 

                                                                                                                                                                 
http://www.nytimes.com/2013/02/12/world/middleeast/syrian-insurgents-claim-to-control-large-
hydropower-dam.html (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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 Oliver Holmes. «Syrian Rebels Bombard Central Damascus, Army Artillery Hits Back.» Reuters. 
25 Μαξ. 2013. http://www.reuters.com/article/us-syria-crisis-damascus-idUSBRE92O07320130325 
(πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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 Human Rights Watch. «Syria: Executions, Hostage Taking by Rebels.» Human Rights Watch. 
10 Οθη. 2013. https://www.hrw.org/report/2013/10/10/you-can-still-see-their-blood/executions-
indiscriminate-shootings-and-hostage (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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θαηάιεςε ηεο πφιεο. Ο FSA ζπκκάρεζε κε ηηο δπλάκεηο ηεο al-Nusra θαη κηα 

άιιεο νκάδαο επαλαζηαηψλ, ηνπ ηξαηνχ ησλ Mujahedeen θαη επηηέζεθε ελαληίνλ 

ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ ζέζεσλ ηνπ ISIS ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014. χκκαρνο ησλ 

πξνζπαζεηψλ ηνπο ήηαλ θαη ε Σνπξθία ε νπνία εμαπέιπζε αεξνπνξηθέο επηζέζεηο 

ελαληίνλ απηνθηλεηνπνκπψλ ηνπ ISIS ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο. Οη ζπγθξνχζεηο 

απηέο έδσζαλ ηελ επθαηξία ζε θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο, εληζρπκέλεο θαη κε δπλάκεηο 

ηεο Hezbollah, λα ζεκεηψζνπλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο ελαληίνλ ησλ δπλάκεσλ ησλ 

επαλαζηαηψλ.160  

 Έρνληαο ζεκεηψζεη ζεκαληηθέο επηηπρίεο θαη κε ηηο δπλάκεηο ηεο 

αληηπνιίηεπζεο λα αλαιψλνληαη ζε ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπο, ν πξφεδξνο Bashar 

al-Assad πξνθήξπμε πξνεδξηθέο εθινγέο ζηηο 3 Ηνπλίνπ ηνπ 2016. Γηα πξψηε θνξά 

ζηελ ηζηνξία ηεο πξίαο κπνξνχζαλ λα είλαη πεξηζζφηεξνη ηνπ ελφο ππνςήθηνη γηα 

ηε ζέζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ θξάηνπο. πλνιηθά 11,63 εθαηνκκχξηα χξηνη ςήθηζαλ 

ζηηο εθινγέο απηέο, κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο λα θηάλεη ην 73,42%. Ο Bashar al-

Assad ήηαλ ν ληθεηήο ησλ εθινγψλ κε πνζνζηφ 88,7% κε ηνπο άιινπο δχν 

ζπλππνςήθηνπο λα πεξηνξίδνληαη ζε πνζνζηά θάησ ηνπ 5%.161 Βέβαηα ε ΔΔ θαη ε 

ΖΠΑ δελ δέρηεθαλ ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, ηηο νπνίεο ραξαθηήξηζαλ σο 

παξάλνκεο απφ ηε ζηηγκή πνπ δελ ππήξραλ αλεμάξηεηνη ζηαζκνί θαηαγξαθήο ησλ 

απνηειεζκάησλ.162  

 Σα απνηειέζκαηα ησλ εθινγψλ δελ θαηάθεξαλ λα λνκηκνπνηήζνπλ ηελ 

θπβέξλεζε θαη νη ζπγθξνχζεηο ζπλερίζηεθαλ ζε φια ηα κήθε θαη ηα πιάηε ηεο 

ρψξαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ε θπβέξλεζε είρε έλαλ λέν ζχκκαρν ζηνλ πφιεκν 

ελαληίνλ ηνπ ISIS, ηνλ ηξαθηλφ ζηξαηφ, ε πξνέιαζε ηνπ ISIS ζε πεξηνρέο πινχζηεο 

ζε πεηξέιαην, φπσο ε Deir ez-Zor ζπλερίζηεθε. Ζ ελίζρπζε ηνπ ISIS ηνπ έδσζε ηε 

δπλαηφηεηα λα πεξάζεη ζε κηα αθφκε επίδεημε δχλακεο πνπ είλαη ε εθηέιεζε 

δεκνζηνγξάθσλ αιιά θαη πνιιψλ απφ ηνπο αηρκαιψηνπο πνπ ζπιιακβάλνληαλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καρψλ. Ζ πξνθιεηηθή ηνπο ζηάζε έδσζε πάηεκα ζηηο ΖΠΑ 

λα εκπιαθνχλ θαη απηέο μεθηλψληαο βνκβαξδηζκνχο ελαληίνλ ζέζεσλ ηνπ ISIS. 
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ην πιεπξφ ησλ ΖΠΑ ζπκκεηείραλ θαη κνπζνπικαληθέο ρψξεο φπσο ην Μπαρξέηλ, 

ε ανπδηθή Αξαβία, ηα Ζλσκέλα Αξαβηθά Δκηξάηα, ην Καηάξ θαη ε Ηνξδαλία. Οη 

ΖΠΑ επίζεο μεθίλεζαλ επηζέζεηο ελαληίνλ ζέζεσλ ηεο al-Nusra, ζεσξψληαο φηη 

έρνπλ ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ γηα λα νξγαλψζνπλ επηζέζεηο 

ελαληίνλ ησλ ΖΠΑ ζην κέιινλ.163 

 Οη δπλάκεηο ηνπ ISIS παξά ηελ ήηηα πνπ ππέζηεζαλ ζηελ πφιε Kobani 

απφ θνπξδηθέο δπλάκεηο νη νπνίεο εληζρχζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ καρψλ απφ 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ηφζν ησλ ΖΠΑ φζν θαη ηεο επίζεκεο θπβέξλεζεο ηεο 

πξίαο, ζπλέρηζαλ αδηάθνπα ηελ πξνζπάζεηα ηνπο γηα ηνλ έιεγρν φιν θαη 

πεξηζζφηεξσλ πεξηνρψλ. Έηζη ζηηο 21 Μαΐνπ ηνπ 2015 ην ISIS πήξε ηνλ έιεγρν 

ηεο πφιεο Palmyra, ε νπνία απνηειεί κλεκείν παγθφζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO, θαηαζηξέθνληαο ζρεδφλ νινθιεξσηηθά ηελ πφιε.164 

 Ζ Ρσζία ε νπνία ήηαλ κέρξη ηφηε ακέηνρε, κεηά απφ απαίηεζε ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο πξίαο Bashar al-Assad, μεθίλεζε, ζηηο 30 επηεκβξίνπ 2015, 

αεξνπνξηθέο επηδξνκέο ελαληίνλ ζέζεσλ ηφζν ηνπ ISIS φζν θαη ηνπ FSA.165 Μεηά 

ηελ εκπινθή ηεο Ρσζίαο, νη ΖΠΑ δήισζαλ φηη ζα ζπλερίδνπλ λα εληζρχνπλ ηφζν 

επηρεηξεζηαθά φζν θαη εθνδηαζηηθά φρη κφλν ηηο δπλάκεηο ησλ Κνχξδσλ ηεο πξίαο 

αιιά θαη ηηο δπλάκεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο. Οη ξσζηθέο δπλάκεηο ζπλέρηζαλ ηηο 

επηρεηξήζεηο ηνπο θαη κε εθηφμεπζε ππξαχισλ ηχπνπ cruise απφ πινία πνπ 

βξίζθνληαλ ζηελ Καζπία ζάιαζζα. Σελ ίδηα ζηηγκή ην ακεξηθαληθφ πεληάγσλν 

αλαθνίλσζε επίζεκα ην ηέινο ελφο πξνγξάκκαηνο χςνπο 500 εθαηνκκπξίσλ 

δνιαξίσλ γηα  ηελ εθπαίδεπζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ ησλ χξησλ επαλαζηαηψλ, 

παξαδερφκελν φηη ην πξφγξακκα απέηπρε.166   
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 Μηα πξνζπάζεηα εηξελεπηηθψλ ζπλνκηιηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε 

Βηέλλε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2015, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ΖΠΑ, ηεο Ρσζίαο, ηεο 

Σνπξθίαο θαη ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο ζηακάηεζε άδνμα αθνχ νη ζπκκεηέρνληεο δελ 

κπφξεζαλ λα ζπκθσλήζνπλ γηα ην κέιινλ ηνπ πξνέδξνπ Bashar al-Assad. 

Γηαθσλίεο πνπ ζπλερίζηεθαλ θαη ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο ζην έδαθνο ηεο 

πξίαο. Μεηά ηελ βνκβηζηηθή επίζεζε ελαληίνλ ηνπ ξσζηθνχ αεξνζθάθνπο ζηε 

ρεξζφλεζν ηνπ ηλά θαη ηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Παξίζη, ηφζν ε Ρσζία φζν 

θαη ε Γαιιία ελέηεηλαλ ηα αεξνπνξηθά ρηππήκαηα ζηε πξία. Αξρηθά θαη κε 

δειψζεηο ηνπ Ρψζνπ πξνέδξνπ Putin, ε Γαιιία ραξαθηεξίζηεθε σο ζχκκαρνο. 

Όκσο κεηά απφ αεξνπνξηθέο επηδξνκέο γαιιηθψλ αεξνζθαθψλ, ζε εγθαηαζηάζεηο 

άληιεζεο πεηξειαίνπ, νη νπνίεο εκπφδηζαλ ηε ζπξηαθή θπβέξλεζε απφ ην λα ηηο 

μαλαπάξεη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο, δεκηνπξγήζεθε έληαζε ζηηο ζρέζεηο ησλ δχν 

ρσξψλ. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2015 μεθίλεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζην κέησπν ηεο 

πξίαο θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην.167  

  ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ 2016 ην Α ησλ ΖΔ ελέθξηλε νκφθσλα ην ςήθηζκα 

2268, αθνχ πξνεγνπκέλσο είρε ηελ έγθξηζε ηφζν ηεο Ρσζίαο φζν θαη ησλ ΖΠΑ, 

γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο ζηε πξία. Ζ θαηάπαπζε ηνπ ππξφο δελ πεξηειάκβαλε 

επηζέζεηο ελαληίνλ ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ αλαγλσξηζκέλσλ απφ ηα ΖΔ θαη 

ηεξήζεθε απφ φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο. Μφλν θάπνηα κεκνλσκέλα πεξηζηαηηθά 

επηζέζεσλ θαηαγξάθεθαλ. Με ηε βνήζεηα ξσζηθψλ δπλάκεσλ ε Palmyra πέξαζε 

πάιη ζηα ρέξηα ηεο ζπξηαθήο θπβέξλεζεο. Δλψ ε θαηάζηαζε θαηλφηαλ λα 

νκαινπνηείηαη, ε εθερεηξία μεθίλεζε θαη πάιη λα θαηαξξέεη, ε βία λα θιηκαθψλεηαη 

θαη νη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ηνπ ζπλφινπ ησλ εκπιεθνκέλσλ λα ζπλερίδνληαη κε ηελ 

θαηάζηαζε λα θνξπθψλεηαη πξνο ην ηέινο ηνπ Ηνπιίνπ 2016, φηαλ νη κάρεο κεηαμχ 

θπβεξλεηηθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ ηζιακηζηψλ επαλαζηαηψλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

κεγαιχηεξεο πφιεο ηεο πξίαο, ηεο Aleppo, εληάζεθαλ.168 

 Ζ Σνπξθία εηζέβαιε ζηε πξία ζηηο 24 Απγνχζηνπ 2016, ζε κηα πεξηνρή ε 

νπνία ειέγρνληαλ απφ ην ISIS, μεθηλψληαο ηελ επηρείξεζε "Αζπίδα ηνπ Δπθξάηε" 

θαη ζηνρεχνληαο ζχκθσλα κε δειψζεηο ηνπ Σνχξθνπ πξνέδξνπ Δξληνγάλ, 
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ελαληίνλ ηφζν ηνπ ISIS φζν θαη ησλ θνπξδηθψλ νκάδσλ νη νπνίεο απεηινχλ ηελ 

Σνπξθία απφ ηε βφξεηα πξία. Ζ ζπξηαθή πιεπξά ζεψξεζε ηελ εηζβνιή σο 

θαηαπάηεζε ηεο εζληθήο ηεο θπξηαξρίαο. Ζ ηνχξθν-θνπξδηθή δηέλεμε δελ άξεζε 

ζηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο θάιεζαλ θαη ηηο δχν πιεπξέο ζηoλ ηεξκαηηζκφ ησλ κεηαμχ ηνπο 

ζπγθξνχζεσλ θαη ζηελ επηθέληξσζε ησλ πξνζπαζεηψλ ηνπο ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ 

ISIS.169 

 Νέα πξνζπάζεηα εθερεηξίαο έπεζε ζην θελφ κε ηε Ρσζία θαη ηηο ΖΠΑ λα 

αιιεινθαηεγνξνχληαη γηα εθαηέξσζελ επηζέζεηο ελαληίνλ αληίπαισλ ζηφρσλ. Ζ 

θαηάζηαζε παξακέλεη ξεπζηή θαη θακηά πιεπξά δελ κπνξεί λα πάξεη ηνλ πιήξε 

έιεγρν ζηα ρέξηα ηεο. Οη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο πέηπραλ κηα ζεκαληηθή λίθε 

απνθηψληαο ηνλ πιήξε έιεγρν ηεο Aleppo ζηηο 14 Γεθεκβξίνπ 2016 ηελ νπνία 

αθνινχζεζε αθφκε κηα ζπκθσλία γηα θαηάπαπζε ηνπ ππξφο.170 

 Μέρξη ζήκεξα ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηε πξία κεηξά επηζήκσο πάλσ απφ 

270.000 λεθξνχο. Ο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εθηνπηζηεί απφ ηηο εζηίεο 

ηνπο είλαη πνιχ κεγαιχηεξνο. Κάηη πνπ είλαη απνιχησο ινγηθφ αλ αλαινγηζηεί 

θαλείο φηη δελ ππάξρεη έλα ζηαζεξφ κέησπν αιιά πνιιά δηαθνξεηηθά κεηαμχ φισλ 

αλεμαηξέησο ησλ αληηκαρφκελσλ νκάδσλ. Δπίζεο ην γεγνλφο φηη πφιεηο θαη ρσξηά 

πεξλνχλ απφ ηε κηα παξάηαμε ζηελ άιιε θάλεη πην εχθνια θαηαλνεηφ ηνλ ιφγν 

πνπ ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ είλαη ηφζν κεγάινο. Απφ ηελ αξρή ηνπ εκθπιίνπ 

πνιέκνπ ζηε πξία πεξίπνπ 4,8 εθαηνκκχξηα χξηνη έρνπλ εγθαηαιείςεη ηε πξία 

ελψ πεξίπνπ 7,6 έρνπλ εγθαηαιείςεη ηηο εζηίεο ηνπο γηα άιιεο πεξηνρέο εζσηεξηθά 

ηεο πξίαο. Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αλζξψπσλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηηο 

εζηίεο ηνπο αλέξρεηαη ζηα 12,4 εθαηνκκχξηα. Αξηζκφο ηεξάζηηνο ν νπνίνο 

αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 50 % ζε ζρέζε κε ηα 22,5 εθαηνκκχξηα 

πνπ ήηαλ ν πιεζπζκφο ηεο πξίαο ζην μεθίλεκα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ.171 
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 χκθσλα κε ζηνηρεία ησλ ΖΔ 13,5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη ζην εζσηεξηθφ 

ηεο πξίαο βξίζθνληαη ζε επείγνπζα αλάγθε γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα. ήκεξα 

θαη 5 ρξφληα κεηά ηελ έλαξμε ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ζηε πξία, νη δηεζλείο 

δηπισκαηηθέο πξνζπάζεηεο ζπλερίδνληαη. Δπηθξαηεί κηα εχζξαπζηε εθερεηξία θαη 

θαλείο δελ γλσξίδεη πφηε ζα ζηακαηήζεη νξηζηηθά ν πφιεκνο θαη ην θπξηφηεξν ηη ζα 

γίλεη κεηά. Σν παξάδεηγκα ηεο Ληβχεο πάλησο δελ απνηειεί ελζαξξπληηθφ ζεκάδη. 

Οη κεγάιεο δπλάκεηο έρνπλ βξεη έλα ζρεηηθά απνκαθξπζκέλν πεδίν ζχγθξνπζεο 

γηα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη πιένλ θαίλεηαη φηη βξίζθεηαη ζε εμέιημε έλαο 

πφιεκνο δηα αληηπξνζψπσλ. Σαπηφρξνλα ε πξία απνηειεί θαη πεδίν κάρεο 

ζξεζθεπηηθψλ επηδηψμεσλ. Ο εκθχιηνο πφιεκνο ζηε πξία έρεη εδψ θαη θάπνην 

θαηξφ κεηαιιαρζεί ζε κηα εθηεηακέλε πεξηθεξηθή ζχγθξνπζε, κε αληαγσληζηηθέο 

παγθφζκηεο δπλάκεηο λα ζηεξίδνπλ αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο. Απφ ηε ζχγθξνπζε 

δηαθαίλεηαη κηα ζξεζθεπηηθή κάρε κεηαμχ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο πνπ ππνζηεξίδεη 

ηνπο αληάξηεο νη νπνίνη είλαη ζνπλίηεο ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο, θαη ηνπ ζηηηηθνχ Ηξάλ 

πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη ηε θαηξία ησλ Αιανπηηψλ ζηελ εμνπζία ηεο Γακαζθνχ.172 

4.2. Πυρ η ςπία Αποηελεί Απειλή για ηη Γιεθνή Αζθάλεια 

 Απφ ηα πξψηα ρξφληα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ ε θξίζε ζηε πξία είρε 

ραξαθηεξηζηεί απφ ηνλ γεληθφ γξακκαηέα ησλ ΖΔ, Ban Ki-moon, φρη κφλν σο 

παγθφζκηα απεηιή αιιά θαη έλα απνηπρεκέλν θξάηνο πνπ κέξα κε ηε κέξα 

βπζίδεηαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ζα πξέπεη ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα λα εγθαηαιείςεη ην ζπξηαθφ ιαφ θαη ηελ επξχηεξε πεξηνρή ζε έλα 

αζηακάηεην θχκα ζθιεξφηεηαο θαη θξίζεο.173 

 εκαληηθφ θνκκάηη ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη νη ηεξάζηηεο πξνζθπγηθέο ξνέο 

ηηο νπνίεο έρεη δεκηνπξγήζεη ν ζπξηαθφο εκθχιηνο. Πξαγκαηηθά δελ ππάξρεη θακηά 

πεξηνρή ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο ε νπνία λα πξνζθέξεη αζθάιεηα ζηνπο πνιίηεο. 

Πνιχ πεξηζζφηεξν δε λα εμαζθαιίδεη βαζηθέο αλάγθεο φπσο είλαη ε ηαηξηθή 

πεξίζαιςε, ε ζίηηζε, ε εθπαίδεπζε θαη φια απηά θπζηθά κε έλα αίζζεκα 

αζθαιείαο. Οη πξφζθπγεο πνπ έρνπλ πξνθχςεη έρνπλ δεκηνπξγήζεη  ηε 
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κεγαιχηεξε αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ έρνπκε βηψζεη κέρξη ζήκεξα. Οη 

επηδεηλνχκελεο ζπλζήθεο αλαγθάδνπλ νινέλα θαη πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο λα 

ζηξαθνχλ πξνο ηελ Δπξψπε θαη αθφκα πην πέξα, αιιά ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

εμαθνινπζεί λα παξακέλεη ζηελ πεξηνρή. Σν ζπλνιηθφ πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηνπο πξφζθπγεο γηα ην έηνο 2015 

αλέξρνληαλ ζηα 5,5 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα. Απφ απηφ ην πνζφ κφιηο ην έλα 

ηέηαξην κπφξεζε λα θαιπθζεί, κε απνηέιεζκα νη πξφζθπγεο λα αληηκεησπίδνπλ 

κεηψζεηο ζηελ παξνρή επηζηηηζηηθήο βνήζεηαο θαη λα κελ κπνξνχλ λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζε δσηηθήο ζεκαζίαο ππεξεζίεο πγείαο ή λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο 

ζην ζρνιείν. Πάξα πνιινί, ζρεδφλ ην 86%, απφ ηνπο πξφζθπγεο πνπ έρνπλ 

θαηαθχγεη ζε γεηηνληθέο ρψξεο, φπσο ε Ηνξδαλία θαη ν Λίβαλνο, δνπλ θάησ απφ ην 

φξην ηεο θηψρεηαο κε 3,2 δνιάξηα ηελ εκέξα, ελψ έλα πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

50% δηαβηεί ζε αλεπαξθή θαηαιχκαηα.174 

 Οη πξνζθπγηθέο ξνέο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ νινέλα θαη κεγαιχηεξε δξάζε 

ηζιακηζηηθψλ νξγαλψζεσλ κέζα ζην έδαθνο ηεο πξίαο, δεκηνπξγνχλ έλα επίζεο 

ζεκαληηθφ πξφβιεκα. Έλα πξφβιεκα ην νπνίν κπνξεί λα κελ έρεη ην ηεξάζηην 

ηίκεκα ζε αλζξψπηλεο δσέο, πνπ έρεη κέρξη ζήκεξα ε αλζξσπηζηηθή θξίζε πνπ 

είλαη απνηέιεζκα ηνπ εκθπιίνπ, αιιά ην αηζζάλεηαη πην έληνλα ν δπηηθφο θφζκνο. 

Σν πξφβιεκα απηφ, ην νπνίν κέρξη ζηηγκήο έρεη ζηνηρίζεη ηε δσή ζε κεξηθέο 

εθαηνληάδεο αλζξψπνπο ζηελ Δπξψπε, είλαη ε αχμεζε ησλ ηδηραληηζηψλ ζηελ 

Δπξψπε θαη ε δπλαηφηεηα πνπ απνθηνχλ ζην λα έρνπλ εχθνιε πξφζβαζε ζηελ 

θαξδηά ηεο Δπξψπεο πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπλ θαη λα πινπνηήζνπλ 

ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο. Σν ηίκεκα ζε αλζξψπηλεο δσέο είλαη πνιχ κηθξφηεξν, 

είλαη φκσο αξθεηφ γηα λα μππλήζεη ηηο θνηλσλίεο ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ θαη 

γεληθφηεξα ηεο Γχζεο, γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε πξία θαη ηηο αλάγθεο 

φρη κφλν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο αλζξσπηζηηθή βνήζεηαο αιιά θαη επίιπζεο ηεο 

θξίζεο κε νπζηαζηηθέο παξεκβάζεηο.175  
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 Πην ζπγθεθξηκέλα ζηειέρε ηνπ ISIS εθκεηαιιεχνληαη ηηο ραψδεηο 

θαηαζηάζεηο νη νπνίεο επηθξαηνχλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπλνξηαθψλ ειέγρσλ φηαλ 

πξφζθπγεο πεξλνχλ απφ ηε κηα ρψξα ζηελ άιιε, πξνθεηκέλνπ λα πεξάζνπλ σο 

πξφζθπγεο θαη λα δηεηζδχζνπλ ζηελ Δπξψπε. Αμησκαηνχρνη ηεο FRONTEX 

παξαδέρνληαη φηη κηα ζεηξά απφ παξαιείςεηο αζθαιείαο έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα 

πνιχ κεγάιν αξηζκφ αλζξψπσλ νη νπνίνη θαηαθζάλνπλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

Ηηαιία κε ηηο νκάδεο ησλ πξνζθχγσλ θαη νη νπνίνη δελ δηαζέηνπλ ηα θαηάιιεια 

έγγξαθα ή απηά πνπ δηαζέηνπλ είλαη πιαζηά, άιιεο θνξέο λα κελ ειέγρνληαη θαλ 

θαη αλ ειεγρζνχλ λα κελ αληηκεησπίδνπλ θπξψζεηο.176 

 Οη ηξνκνθξαηηθέο  επηζέζεηο ζηε Γαιιία, ζην Παξίζη θαη ζηε Νίθαηα, αιιά 

θαη ζην Βέιγην απέδεημαλ φηη ην ράνο πνπ δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλερηδφκελε 

πξνζθπγηθή θξίζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο ηξνκνθξάηεο γηα λα 

έξζνπλ ζηελ Δπξψπε κε ζηφρν ην ζάλαην αζψσλ πνιηηψλ. Γχν απφ ηνπο 

ηξνκνθξάηεο πνπ ελεπιάθεζαλ ζηελ ηξνκνθξαηηθή επίζεζε ζην Παξίζη, 

πξνεγνπκέλσο είραλ εηζέιζεη παξάηππα ζηελ ΔΔ κέζσ ηεο λήζνπ Λέξνο θαη 

θαηαγξάθεθαλ απφ ηηο ειιεληθέο αξρέο. Δθεί παξνπζίαζαλ πιαζηά ζπξηαθά 

έγγξαθα πξνθεηκέλνπ λα επηηαρχλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ηνπο θαη λα ηνπο 

επηηξαπεί ε είζνδνο ζηελ Διιάδα. Δπίζεο ππάξρεη έληνλε αλεζπρία φηη πνιίηεο 

ηεο ΔΔ νη νπνίνη κεηέβεζαλ ζηε πξία γηα λα πνιεκήζνπλ ζην πιεπξφ ηνπ ISIS 

εθκεηαιιεχνληαη ηηο παξάλνκεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο γηα λα επηζηξέςνπλ ζηα 

ζπίηηα ηνπο. Με δεδνκέλν φηη ην 2015 νη παξάλνκεο κεηαλαζηεπηηθέο ξνέο πξνο ηηο 

ρψξεο ηεο ΔΔ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ 1,8 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη, ππάξρεη 

κεγάιε πηζαλφηεηα λα είλαη κέζα ζε απηνχο θαη κέιε ηνπ ISIS. Πιεξνθνξίεο  

αλαθέξνπλ επίζεο φηη έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαδξφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ παξάλνκε κεηαλάζηεπζε πξνο ηελ ΔΔ βξίζθεηαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS, 

ν νπνίνο εθηφο ησλ άιισλ πιεξψλεη έσο θαη 1000 επξψ ην κήλα ζε κεηαλάζηεο 

πξνθεηκέλνπ λα πξνζρσξήζνπλ ζηηο ηάμεηο ηνπ.177 

 Ζ αλαξρία πνπ επηθξαηεί ζηε πξία θαη ην γεγνλφο φηη έλα ζεκαληηθφ 

θνκκάηη ηνπ εδάθνπο ηεο δελ ειέγρεηαη απφ ηελ επίζεκε θπβέξλεζε, δίλεη ηε 
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δπλαηφηεηα ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ειέγρνληαη απφ Σδηραληηζηέο λα δεκηνπξγνχληαη  

ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο. Απφ ηελ αξρή ηεο ζπξηαθήο θξίζεο έρεη θαηαγξαθή ε 

ιεηηνπξγία 85 ζηξαηνπέδσλ εθπαίδεπζεο ζηε πξία, ηφζν απφ ην ISIS, φζν θαη 

απφ ηελ al-Nusra αιιά θαη απφ άιιεο ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί απεηιή, φρη κφλν γηα ην εγγχο πεξηβάιινλ αιιά θαη παγθφζκηα. Σν 

αλεζπρεηηθφ είλαη φηη ππάξρνπλ ζε ιεηηνπξγία κέζα ζηε πξία ζηξαηφπεδα ηα 

νπνία ειέγρνληαη απφ ηζιακηζηηθέο νξγαλψζεηο φρη κφλν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο 

αιιά νιφθιεξνπ ηνπ θφζκνπ. χκθσλα κε ζηνηρεία πέξα απφ ζηξαηφπεδα ηνπ 

ISIS θαη ηεο al-Nusra, ππάξρνπλ 35 ζηξαηφπεδα ηξνκνθξαηηθψλ νκάδσλ απφ ηνλ 

Καχθαζν, ην Οπδκπεθηζηάλ, ηε Γάδα, ην Μαξφθν, ην Καδαθζηάλ αθφκε θαη 2 

ζηξαηφπεδα Οπηγνχξσλ εζληθηζηψλ πνπ έρνπλ έξζεη απφ ηελ Κίλα. ηα 

ζηξαηφπεδα απηά κπνξνχλ λα εθπαηδεχνληαη καρεηέο νη νπνίνη έρνπλ 

ζηξαηνινγεζεί ηφζν ζηε πξία, φζν θαη ζηνλ ππφινηπν θφζκν.178     

 Με δεδνκέλν φηη πνιιέο νηθνγέλεηεο ζηε πξία δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ 

ηηο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, κε ηε θηψρεηα θαη ηελ αλέρεηα λα θπξηαξρεί ζην 

κεγαιχηεξν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ, νη δηάθνξεο ηξνκνθξαηηθέο νκάδεο έρνπλ 

βξεη πξφζθνξν έδαθνο λα δειεάζνπλ λεαξνχο κε πςειέο ακνηβέο θαη λα ηνπο 

ζηξαηνινγήζνπλ σο λένπο καρεηέο ησλ νκάδσλ ηνπο. Ο ISIS ζηξαηνινγεί αθφκε 

θαη κηθξά παηδηά κε ηελ πξφθαζε φηη ζα εθπαηδεπηνχλ ζε ζξεζθεπηηθά ζρνιεία. Γηα 

λα πείζνπλ ηνπο γνλείο λα αθήζνπλ ηα παηδηά ηνπο λα ζπκκεηέρνπλ ζηα 

ζξεζθεπηηθά απηά ζρνιεία, ηνπο πιεξψλνπλ απφ 300 έσο θαη 500 δνιάξηα ην 

κήλα. Πνζφ ην νπνίν είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν, ζρεδφλ δηπιάζην, απφ απηφ πνπ 

ρξεηάδεηαη κηα ηππηθή νηθνγέλεηα ζηελ χπαηζξν πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηα 

πξνο ην δελ.179   

 ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηνρέο ηεο πξίαο δελ ππάξρεη πιένλ θξαηηθφ 

ζχζηεκα πγείαο. Αθφκε θαη ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ειέγρνληαη πιήξσο απφ θάπνηα 

απφ ηηο αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο νη παξνρέο πγείαο είλαη πεξηνξηζκέλεο. Όκσο 

θαη ζε πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ππάξρεη λνζνθνκεηαθή ππνζηήξημε νη αληηκαρφκελεο 

πιεπξέο δελ δηζηάδνπλ λα βνκβαξδίζνπλ ηα λνζνθνκεία. Μεηαμχ 13 θαη 15 
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Ννεκβξίνπ 2016 ν ΠΟΔ αλέθεξε φηη ζεκεηψζεθαλ επηζέζεηο ζε πέληε λνζνθνκεία. 

Οη επηζέζεηο απηέο απμάλνληαη ηφζν ζε έληαζε φζν θαη ζε ζπρλφηεηα. Μφλν κέζα 

ζην 2016 ν ΠΟΔ θαη δηάθνξεο νξγαλψζεηο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάδεηαη, 

θαηέγξαςαλ 126 επηζέζεηο ζε λνζνθνκεία ζε φιε ηε πξία. Οη επηζέζεηο 

δεκηνπξγνχλ πξφβιεκα ηφζν ζηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ ζε ηξαπκαηίεο απφ 

ηηο έλνπιεο ζπγθξνχζεηο φζν θαη ζηηο θαζεκεξηλέο απαηηήζεηο παξνρψλ πγείαο 

ζηνπο απινχο πνιίηεο. Γεγνλφο πνπ ζέηεη ζε θίλδπλν ηε δσή πνιιψλ επάισησλ 

νκάδσλ πνιηηψλ φπσο είλαη ηα παηδηά αιιά θαη νη έγθπεο γπλαίθεο.180  

 ην πιαίζην ηεο παληεινχο απνπζίαο παξνρψλ πγείαο βξίζθεηαη θαη ε 

αδπλακία ηεο θπβέξλεζεο λα πινπνηήζεη έλα πξφγξακκα εκβνιηαζκψλ ζηα κηθξά 

παηδηά θαη λα ηα πξνζηαηέςεη απφ κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. Ήδε ζηε πξία μέζπαζε  

επηδεκία πνιηνκπειίηηδαο θαη ρξεηάζηεθαλ ζπλνιηθά 23 εθαηνκκχξηα εκβφιηα γηα 

ηνλ εκβνιηαζκφ φισλ ησλ παηδηψλ, κέρξη ηελ ειηθία ησλ 5 εηψλ, φρη κφλν ζηε 

πξία, αιιά θαη ζηηο γχξσ πεξηνρέο. Δηδηθά θάπνηεο απφ ηηο πεξηνρέο απηέο, φπσο 

ηα ζχλνξα πξίαο-Ληβάλνπ ζεσξνχληαλ πεξηνρέο πςεινχ ξίζθνπ γηα ηε δηάδνζε 

ηεο αζζέλεηαο, αθελφο ιφγσ ηεο εγγχηεηαο, αθεηέξνπ ιφγσ ηεο κεγάιεο ξνήο 

πξνζθχγσλ κέζα απφ ηελ πεξηνρή απηή. Παξά ην γεγνλφο φηη ζηελ πεξίπησζε 

απηή ηα εκβφιηα εμαζθαιίζηεθαλ δελ κπφξεζε ην ζχλνιν ησλ εκβνιίσλ λα θηάζεη 

ζε φια ηα παηδηά, θαζφηη πνιιά απφ απηά βξίζθνληαλ ζε πεξηνρέο είηε 

απνκαθξπζκέλεο, είηε ειεγρφκελεο απφ ηζιακηζηηθέο νκάδεο, είηε ζε πεξηνρέο 

φπνπ ππάξρνπλ αθφκε ζπγθξνχζεηο ζε εμέιημε.181 

 Μεγάινο είλαη ν θίλδπλνο θαη απφ άιιεο κνιπζκαηηθέο αζζέλεηεο. Πνιχ 

πξφζθαηα έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο κηα ηξνπηθή κεηαδνηηθή αζζέλεηα, ε δεξκαηηθή 

ιετζκαλίαζε. Ζ ελ ιφγσ αζζέλεηα κεηαδίδεηαη κέζσ ηζηκπεκάησλ θνπλνππηψλ θαη 

ζθληπψλ. πλήζσο δελ κπνξεί λα δηαγλσζηεί έγθαηξα αιιά θαη λα ζεξαπεπηεί θαη 

νδεγεί ζε ζνβαξέο νπιέο αθφκε θαη ζε πιήξε παξακφξθσζε ηνπ πξνζψπνπ ησλ 

αλζξψπσλ πνπ λνζνχλ. Ζ ινηκψδεο απηή αζζέλεηα εκθαλίζηεθε αξρηθά ζηηο 

πεξηνρέο πνπ βξίζθνληαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS. Ο ιφγνο είλαη φηη ζηηο πεξηνρέο 
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29, 2016). 
181

 World Health Organization. «Over 23 Million Children To Be Vaccinated in Mass Polio 
Immunization Campaign Across Middle East.» World Health Organization. 9 Γεθ. 2013. 
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απηέο ηα πηψκαηα εγθαηαιείπνληαλ θαη απνζπλζέηνληαλ ζηνπο δξφκνπο. 

Δπηπιένλ ε κεηάδνζε ηεο έρεη εληζρπζεί θαη απφ ηελ έιιεηςε πφζηκνπ λεξνχ. Με 

πεξηζζφηεξνπο απφ 4 εθαηνκκχξηα χξηνπο πξφζθπγεο ζε γεηηνληθέο ρψξεο, ε 

αζζέλεηα έρεη δηαδνζεί θαη εθεί. Μέρξη ην 2012 είραλ αλαθεξζεί κφιηο έμη 

θξνχζκαηα ηεο αζζέλεηαο ζην Λίβαλν. Απφ εθεί θαη πέξα μεθίλεζε ε δηαζπνξά ηεο 

αζζέλεηαο κε γξήγνξνπο ξπζκνχο. Σν 2013 ηα θξνχζκαηα ήηαλ 1033 κε ην 96% 

απηψλ λα έρνπλ αλαθεξζεί αλάκεζα ζηνπο χξηνπο πξφζθπγεο πνπ βξίζθνληαλ 

ζην Λίβαλν. Πνιιέο εθαηνληάδεο θξνπζκάησλ έρνπλ επίζεο αλαθεξζεί ζηελ 

Σνπξθία, ζηελ Ηνξδαλία, ζηε Ληβχε θαη ζηελ Τεκέλε. Μπνξεί επίζεο λα ππάξρνπλ 

πξφζθπγεο νη νπνίνη λα έρνπλ θηάζεη ζηελ Δπξψπε θαη λα είλαη θνξείο ηεο 

αζζέλεηαο αιιά απηή λα κε έρεη εθδεισζεί αθφκε. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο 

πεξηπηψζεηο νη νπνίεο δελ έρνπλ επηβεβαησζεί αθφκε θαη έηζη δελ κπνξνχκε λα 

έρνπκε αθξηβή αξηζκφ ησλ θξνπζκάησλ ζηελ πεξηνρή.182 

 Άιιε απεηιή γηα ηελ παγθφζκηα αζθάιεηα απνηειεί ην ιαζξεκπφξην 

πεηξειαίνπ ην νπνίν μεθηλάεη απφ πεξηνρέο ηεο πξίαο νη νπνίεο είλαη πινχζηεο ζε 

θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ θαη βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ISIS. Σν πξφβιεκα πνπ 

δεκηνπξγείηαη δελ είλαη ην ιαζξεκπφξην απφ κφλν ηνπ σο δξαζηεξηφηεηα αιιά ην 

γεγνλφο φηη ε παξάλνκε απηή δξαζηεξηφηεηα απνηειεί ηελ θχξηα πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ISIS. Σν ISIS θεξδίδεη πεξηζζφηεξα απφ 50 εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα ην κήλα  απφ ηελ παξάλνκε δηαθίλεζε πεηξειαίνπ. Ο έιεγρνο πεξηνρψλ 

ηεο βφξεηαο πξίαο δελ δίλεη ζην ISIS κφλν πξφζβαζε ζε πεηξειαηνπαξαγσγέο 

πεξηνρέο αιιά εμαζθαιίδεη θαη δηέμνδν πξνο ηελ Σνπξθία γηα ην πεηξέιαην πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηηο πεξηνρέο πνπ ειέγρεη ζην Ηξάθ. Ζ Σνπξθία έρεη θαηεγνξεζεί φηη 

απηή αγνξάδεη ην ιαζξαίν πεηξέιαην, θάηη πνπ αξλείηαη πεηζκαηηθά. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ε Σνπξθία δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά πξάγκαηα ζην λα 

πεξηνξίζεη ηνπο δηαδξφκνπο ησλ ιαζξεκπφξσλ νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία 

γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα. Πνιιά ζηειέρε ηνπ ISIS ηα νπνία αζρνινχληαη κε ην 

ιαζξεκπφξην πεηξειαίνπ είλαη πξψελ αμησκαηνχρνη ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Saddam 

Hussein θαη έρνπλ δεκηνπξγήζεη εμαηξεηηθά δίθηπα δηαζπλδέζεσλ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην πεηξέιαην ηεο πεξηνρήο πνπ ειέγρεη ην ISIS είλαη 
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εμαηξεηηθήο πνηφηεηαο θαη επεμεξγάδεηαη πνιχ εχθνια θαη γηα ην ιφγν απηφ 

πσιείηαη εχθνια, ζε ρακειφηεξε ηηκή βέβαηα απφ απηή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο.183 

 Ζ θαηάιπζε θάζε αξρήο ζηε πξία εγείξεη θαη άιια πξνβιήκαηα 

αζθαιείαο. Έλα απφ απηά είλαη ην ιαζξεκπφξην φπισλ. Σφζν κηθξψλ, ειαθξψλ 

θαη θνξεηψλ φζν θαη βαξέσλ. Καηαξρήλ κεγάιε πνζφηεηα νπιηζκνχ ηνπ ζπξηαθνχ 

ζηξαηνχ πέξαζε ζηα ρέξηα ησλ επαλαζηαηψλ. Απηφ ζπλέβε κε δχν δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. Με απεπζείαο επηζέζεηο ησλ επαλαζηαηψλ ζε ζηξαηησηηθέο βάζεηο φπνπ 

κεηά ηελ θαηάιεςή ηνπο φινο ν νπιηζκφο θαη ηα ππξνκαρηθά πνπ ππήξραλ 

πεξλνχζαλ ζηα ρέξηα ησλ επαλαζηαηψλ θαη απφ ηνπο απνζηάηεο ηνπ ζπξηαθνχ 

ζηξαηνχ νη νπνίνη αιιάδνληαο ζηξαηφπεδν κεηέθεξαλ καδί ηνπο θαη ηνλ πάζεο 

θχζεσο νπιηζκφ πνπ είραλ ζηε δηάζεζε ηνπο, απφ κηθξά ηνπθέθηα κέρξη θαη 

άξκαηα κάρεο. Δηδηθά ε παξνπζία πξψελ ζηξαηησηψλ ηνπ ζπξηαθνχ ζηξαηνχ ζηηο 

ηάμεηο ηεο αληηπνιίηεπζεο αχμεζε θαηά πνιχ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

επηζέζεσλ ηεο, αθνχ επξφθεηην γηα ζηξαηηψηεο κε κεγάιε εκπεηξία ζηε ρξήζε ησλ 

φπισλ πνπ είραλ ζηελ θαηνρή ηνπο, ζηε ζπληήξεζε ησλ φπισλ απηψλ αιιά θαη κε 

βαζηά γλψζε ησλ ηαθηηθψλ κάρεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ν αληίπαινο. Έηζη ινηπφλ 

ζηελ ήδε κεγάιε πνζφηεηα φπισλ πνπ θπθινθνξνχζαλ απφ ηε κηα εκπφιεκε 

δψλε ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ άιιε, ήξζαλ λα πξνζηεζνχλ θαη ηα φπια ηα νπνία 

απνζπάζηεθαλ απφ ηα ρέξηα ηνπ ζπξηαθνχ ζηξαηνχ.184 

 Σν ζχλνιν ησλ φπισλ ζηελ πεξηνρή κπνξνχζε είηε λα ρξεζηκνπνηεζεί 

απφ ηνπο θαηφρνπο γηα ηνλ δηθφ ηνπο αγψλα, είηε λα πσιεζεί ζε θάπνηα απφ ηηο 

ππφινηπεο αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο κε ηελ νπνία δελ ππήξραλ αληηθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα. Οπνηαδήπνηε απφ ηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο ζα είρε δπζκελείο 

ζπλέπεηεο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο. Μηα ηξίηε 

επηινγή είλαη ε πξνψζεζε ησλ φπισλ ζε εκπφξνπο φπισλ ζηελ Αλαηνιηθή 

Δπξψπε θαη ζηελ πεξηνρή ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο θαη απφ εθεί νπνπδήπνηε ζηνλ 

θφζκν ππήξρε απαίηεζε θαη δηαζέζηκν ρξήκα. Όπσο θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ πεηξειαίνπ έηζη θαη ζην ιαζξεκπφξην ησλ φπισλ ζρεδφλ ην ζχλνιν 

ησλ κεηαθηλήζεσλ γίλεηαη δηακέζνπ ηεο Σνπξθίαο. Απηή ε αλεμέιεγθηε δηαθίλεζε 
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φπισλ απφ θαη πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε έρεη ζεκαληηθέο απψιεηεο πξνο 

πνιινχο θαη δηαθνξεηηθνχο δξψληεο κε απξνζδηφξηζηε ζπκπεξηθνξά. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ φπνπ φπια ηα νπνία δηαθηλνχζε ε CIA 

δηακέζνπ ηεο Ηνξδαλίαο θαη κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηε ζπξηαθή αληηπνιίηεπζε, 

θιέβνληαλ ζπζηεκαηηθά απφ πξνζσπηθφ ηεο ηνξδαληθήο ππεξεζίαο πιεξνθνξηψλ. 

ηε ζπλέρεηα ηα φπια απηά πσινχληαλ ζηε καχξε αγνξά κε άγλσζην πξννξηζκφ 

θαη κε άγλσζηεο πξνζέζεηο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπο. Απηφ είρε ζαλ απνηέιεζκα 

θάπνηα απφ ηα φπια απηά λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε επίζεζε ελαληίνλ ακεξηθάλσλ 

πνιηηψλ ζηελ πξσηεχνπζα ηεο Ηνξδαλίαο Amman, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2015, κε 

ηειηθφ απνινγηζκφ ηνλ ζάλαην δχν ακεξηθαλψλ θαη ηξηψλ ηνξδαλψλ πνιηηψλ.185 

 Ζ αδπλακία επηβνιήο ηνπ λφκνπ ζε φιε ηελ επηθξάηεηα ηεο πξίαο αλνίγεη 

επθαηξίεο θαη ζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο. Άιιε κηα παξάλνκε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ επλνείηαη απφ ηελ θαηάζηαζε ζηε πξία είλαη ε δηαθίλεζε 

λαξθσηηθψλ. Ζ πξία απηή ηε ζηηγκή έρεη ηαπηφρξνλα ην ξφιν ηνπ παξαγσγνχ, 

ηνπ θαηαλαισηή θαη ηνπ δηαθηλεηή λαξθσηηθψλ. Με δεδνκέλε ηελ θαηάξξεπζε ηνπ 

θξάηνπο ε πξία έρεη γίλεη ν θχξηνο παξαγσγφο ηνπ λαξθσηηθνχ Captagon. Ζ 

παξαγσγή ηνπ ελ ιφγσ λαξθσηηθνχ ζηελ θνηιάδα Bekka ηνπ Ληβάλνπ, 

παξαδνζηαθφ θέληξν παξαγσγήο ηνπ, έρεη κεησζεί ζε πνζνζηφ κεγαιχηεξν ηνπ 

90%, κε ηελ κείσζε λα θαιχπηεηαη απφ ηελ παξαγσγή ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο 

απφ πνιιέο εκπφιεκεο παξαηάμεηο. Έλα κέξνο ηεο παξαγσγήο παξακέλεη ζηε 

ρψξα. Αθελφο γηαηί ην Captagon έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη πνιχ δεκνθηιέο ζηνλ 

απειπηζκέλν άκαρν πιεζπζκφ, αθεηέξνπ γηαηί ρξεζηκνπνηείηαη επξχηαηα απφ 

ηνπο καρεηέο ηνπ ISIS γηαηί ηνπο δεκηνπξγεί ςεπδαηζζήζεηο θαη κπνξνχλ λα 

κάρνληαη ρσξίο θφβν θαη αλαζηνιέο.186   

 Δπίζεο ε αλνκία ζηε πξία έρεη αλνίμεη ηνλ δξφκν πξνο ηα Βαιθάληα γηα 

ην φπην ην νπνίν παξάγεηαη ζην Αθγαληζηάλ. Γηακέζνπ ησλ ιηκαληψλ ηεο πξίαο 

ζηε Μεζφγεην ζάιαζζα, δηαθηλνχληαη θαη λαξθσηηθά πξνο ηηο επξσπατθέο ρψξεο κε 

πνιιά πεξηζηαηηθά πινίσλ κε δηάθνξεο ζεκαίεο πξνέιεπζεο πνπ 
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ρξεζηκνπνηνχληαη απφ χξηνπο ζηελ εζληθφηεηα λαπηηθνχο, λα έρνπλ εληνπηζηεί λα  

κεηαθέξνπλ λαξθσηηθά. Ζ πξία επίζεο είλαη ην ζεκείν δηέιεπζεο ησλ λαξθσηηθψλ 

πνιπηειείαο πνπ δηαθηλνχληαη απφ ηελ Δπξψπε θαη ηελ Σνπξθία κε πξννξηζκφ ηηο 

εχπνξεο ρψξεο ηνπ αξαβηθνχ θφιπνπ. Σν αλεζπρεηηθφ γεγνλφο είλαη φηη ηα 

ζπξηαθά ιηκάληα κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαη φιεο νη δηαθηλήζεηο λαξθσηηθψλ πνπ 

αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ βξίζθνληαη ππφ ηνλ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο ε νπνία 

θαίλεηαη λα εθκεηαιιεχεηαη ην θαζεζηψο αλνκίαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη θαη 

ε ίδηα θάπνηα έζνδα θαη λα ρξεκαηνδνηήζεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο.187 

 Μηα αθφκε παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία εθηφο ηεο θαηάζηαζεο 

επλνεί θαη ε ηζηνξία ηεο πξίαο, είλαη ε παξάλνκε δηαθίλεζε αξραηνηήησλ. Μηα 

δξαζηεξηφηεηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηεί θαηά θχξην ιφγν ην ISIS γηα λα απμήζεη ηα 

έζνδα ηνπ θαη λα κεγαιψζεη ζε εχξνο θαη έληαζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ. Ζ 

δηαθίλεζε αξραηνηήησλ γίλεηαη θαη απηή κέζσ ηεο Σνπξθίαο. Δίλαη ηφζν πνιιά ηα 

έζνδα ζηα νπνία πξνζβιέπεη ην ISIS πνπ δελ αξθείηαη κφλν ζηε ιεειαζία θαη ην 

εκπφξην ησλ αξραηνηήησλ πνπ έρνπλ δεη ήδε ην θσο ηνπ ήιηνπ αιιά πξνρσξάεη 

θαη ζε εθαηνληάδεο εθζθαθέο ζην εζσηεξηθφ ηεο πξίαο γηα ηνλ εληνπηζκφ λέσλ 

αξραηνηήησλ. Απφ ηελ άιιε βέβαηα νη θαηαζηξνθέο πνπ πξνθάιεζαλ νη καρεηέο 

ηνπ ISIS ζηελ Palmyra απνηεινχλ ηελ κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο θαηαζηξνθή 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο απφ ηνλ Β' Παγθφζκην Πφιεκν θαη κεηά. Γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ θαηαζηξνθψλ πνιιέο δπηηθέο ρψξεο θάλνπλ πνιχ απζηεξνχο 

ειέγρνπο ζηα ηεισλεία γηα παξάλνκα δηαθηλνχκελεο αξραηφηεηεο θαη θξνληίδνπλ 

γηα ηελ αζθαιή επηζηξνθή ηνπο ζηε ρψξα πξνέιεπζεο.188 

 Σέινο έλα ηδηαίηεξν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο ζπξηαθήο θξίζεο, ην νπνίν 

δεκηνπξγεί κεγάιε αλεζπρία, είλαη ε εκπινθή ζρεδφλ ηνπ ζπλφινπ ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ ηνπ πιαλήηε. Δκπινθή ε νπνία μεθίλεζε λα είλαη έκκεζε κε ηελ παξνρή 

εμνπιηζκνχ αιιά θαη πιεξνθνξηψλ ζηηο αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο θαη έθηαζε ζην 
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ζεκείν ηεο επζείαο ππνζηήξημεο θάπνηαο παξάηαμεο, ηφζν κε  ηελ εθηέιεζε 

αεξνπνξηθψλ βνκβαξδηζκψλ ελαληίνλ ησλ αληηπάισλ ηεο, φζν θαη κε ηελ 

απνζηνιή ζηξαηησηψλ πξνο ελίζρπζε ησλ επίγεησλ δπλάκεσλ ηεο. Ζ Σνπξθία 

επίζεο ζην πιαίζην ηεο επηρείξεζεο "Αζπίδα ηνπ Δπθξάηε" έρεη εηζβάιεη ζηε 

πξία μεπεξλψληαο θαηά πνιχ ηα γεσγξαθηθά φξηα ηεο εηζρψξεζεο πνπ είρε 

ζέζεη, πξνθαιψληαο ηε δπζαξέζθεηα αθφκε θαη ησλ Ακεξηθαλψλ νη νπνίνη ήηαλ 

αξρηθά ζχκθσλνη ζην ελ ιφγσ εγρείξεκα. Δκπινθή έρνπλ θαη ε Γαιιία πνπ ήξζε 

ζε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ηε Ρσζία, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο θαη ιφγσ ηεο 

θξίζεο ρεηξνηέξεςε ηηο ζρέζεηο ηεο ηφζν κε ηηο ΖΠΑ φζν θαη κε ηελ Σνπξθία. Άιια 

θξάηε πνπ έρνπλ εκπιαθεί είλαη ε Απζηξαιία, ην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ζρεδφλ ην 

ζχλνιν ησλ αξαβηθψλ ρσξψλ. Ζ πξία είλαη κηα ππξηηηδαπνζήθε θαη αλ ε θσηηά 

ηνπ πνιέκνπ δελ ζβήζεη ζχληνκα κπνξεί λα εθξαγεί κε θαηαζηξνθηθά 

απνηειέζκαηα γηα φιν ηνλ πιαλήηε.189      

4.3. Πποηάζειρ για Δπίλςζη ηηρ ςπιακήρ Κπίζηρ 

 Ζ θαηάζηαζε ζηε πξία είλαη πάξα πνιχ ζχλζεηε. Ξεθίλεζε σο κηα 

εκθχιηα ζχγθξνπζε αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηελ αληηπνιίηεπζε αιιά ζηε 

ζπλέρεηα εκθαλίζηεθαλ θαη άιινη δξψληεο, εγρψξηνη θαη μέλνη, φρη απαξαίηεηα 

ππέξ ηεο κηαο ή ηεο άιιεο παξάηαμεο, αιιά πξνζπαζψληαο λα εμππεξεηήζνπλ ηα 

δηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ηελ πξνζπάζεηα επίιπζεο ηεο θξίζεο αιιά θαη γηα λα 

εμαζθαιίζνπλ επηξξνή, αιιά θαη θέξδε ζην κέιινλ, άξρηζαλ λα παίξλνπλ ζέζε θαη 

κεγάια θξάηε φπσο νη ΖΠΑ θαη ε Ρσζία πνπ δελ βξίζθνληαη ζην εγγχο 

πεξηβάιινλ ησλ ζπγθξνχζεσλ. Σν θχξνο πνπ ζέινπλ λα δηαηεξήζνπλ αιψβεην, 

αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ην πεδίν ησλ ζπγθξνχζεσλ βξίζθεηαη πνιχ καθξηά απφ ηα 

ζχλνξα ηνπο, ηνπο νδεγεί ζε πξνηάζεηο ιχζεσλ νη νπνίεο δελ έρνπλ εθαξκνγή. 

Έηζη νη ζπγθξνχζεηο ζπλερίδνληαη θαη νη φπνηεο πξνζπάζεηεο εθερεηξίαο θαη 

θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο πάληα παξαβηάδνληαη κεηά απφ ιίγεο ή πνιιέο κέξεο. 

 Έλα κεγάιν κέησπν ζηε πξία είλαη απηφ απφ ην νπνίν μεθίλεζαλ νη 

ζπγθξνχζεηο. Απηφ κεηαμχ ηεο θπβέξλεζεο θαη ησλ αληηθαζεζησηηθψλ χξσλ. 

Απηή ε δηακάρε είλαη ίζσο θαη ε πην εχθνιε λα επηιπζεί. Οη δχν πιεπξέο έρνπλ 
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πάξα πνιιά θνηλά θαη ην κνλαδηθφ ράζκα ησλ επηδηψμεσλ ηνπο πνπ θαίλεηαη 

αγεθχξσην είλαη ην κέιινλ ηνπ Bashar al-Assad, ε απνκάθξπλζε  ηνπ νπνίνπ είλαη 

βαζηθή επηδίσμε ηεο αληηπνιίηεπζεο αιιά θαη κε δηαπξαγκαηεχζηκν απφ ηελ 

πιεπξά ηεο θπβέξλεζεο. Έηζη φιεο νη πξνζπάζεηεο ζπκθηιίσζεο ησλ δχν 

πιεπξψλ θαη αλνηθνδφκεζεο κηαο λέαο δεκνθξαηηθήο πξίαο πέθηνπλ ζην θελφ. 

Φαίλεηαη φηη ζε απηή ηε δηακάρε δελ κπνξεί νχηε ε ζηξαηησηηθή επηθξάηεζε λα 

δψζεη νξηζηηθφ ηέινο. Μπνξεί νη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο λα έρνπλ πιένλ ηνλ πιήξε 

έιεγρν ηεο αλαηνιηθήο Aleppo, ε νπνία απνηεινχζε πξνπχξγην ηεο 

αληηπνιίηεπζεο θαη λα θαηάθεξαλ έλα θαίξην πιήγκα, νη εηδηθνί φκσο πεξηκέλνπλ 

κεγάιε αληίδξαζε απφ ηελ αληηπνιίηεπζε. Σν κφλν εξψηεκα είλαη ην πφζν 

γξήγνξα ζα αληηδξάζεη ε αληηπνιίηεπζε θαη πνηεο είλαη νη επφκελεο θηλήζεηο ηεο 

θπβέξλεζεο.190     

 Πην πξφζθαηε είλαη ε πξσηνβνπιία ηεο Ρσζίαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηνπ Ηξάλ 

νη νπνίεο ζε θνηλή ηνπο δήισζε αλέθεξαλ φηη βξίζθνληαη ζε ζπλνκηιίεο γηα ηελ 

επίηεπμε κηα δηπισκαηηθήο θαη πνιηηηθήο ιχζεο γηα ηε δηέλεμε ζηε πξία θαη ηνλ 

πφιεκν ελαληίνλ ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη φρη γηα ηελ αλαηξνπή ηεο θπβέξλεζεο. Σα 

ηξία θξάηε δεζκεχηεθαλ φηη ζα ζεβαζηνχλ ηελ θπξηαξρία, ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα 

θαη ηελ ελφηεηα ηεο πξίαο σο έλα πνιπζξεζθεπηηθφ, πνιπεζληθφ, θνζκηθφ θαη 

δεκνθξαηηθφ θξάηνο. Παξάιιεια ζα αλαιάβνπλ ηε ζχληαμε ηεο ζπκθσλίαο 

αλάκεζα ζηε ζπξηαθή θπβέξλεζε θαη ηελ αληηπνιίηεπζε θαη ζα ζπκκεηάζρνπλ σο 

εγγπεηέο γηα ηελ ηήξεζή ηεο. Σέινο θαινχλ φια ηα θξάηε ηα νπνία έρνπλ επηξξνή 

ζε άιινπο ζπκκεηέρνληεο ζηε ζπξηαθή αληηπαξάζεζε λα πξάμνπλ ην ίδην. Ζ ελ 

ιφγσ πξσηνβνπιία βξίζθεηαη ζηα ζπάξγαλα θαη απαηηεί κεγάιε πξνζπάζεηα απφ 

φινπο ηνπο εκπιεθνκέλνπο.191  

 Απηφ πνπ πνιινί ηνλίδνπλ φηη κπνξεί λα απνηειέζεη ηελ αξρή ηεο 

εηξήλεπζεο είλαη ε απνζηνιή θπαλφθξαλσλ ησλ ΖΔ ζηε πξία. Οη πξψηεο 

εθηηκήζεηο θάλνπλ ιφγν γηα ηελ απαίηεζε απνζηνιήο 30.000 ζηξαηησηψλ ζηελ 

πεξηνρή πνπ ζα βνεζήζνπλ ηνλ ζπξηαθφ ζηξαηφ θαη ηηο ζπξηαθέο δπλάκεηο 

αζθαιείαο λα εθαξκφζνπλ απηά πνπ ζα ζπκθσλεζνχλ ζηε ζπκθσλία εηξήλεο 
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κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ. Παξάιιεια πξνηάζεθε ζηνλ λπλ πξφεδξν, Bashar al-

Assad, λα αλαιάβεη ξφιν "βαζηιηά", ελφο αλζξψπνπ πνπ ζα θηλεί νπζηαζηηθά ηα 

λήκαηα ζηε λέα θαηάζηαζε πνπ ζα δεκηνπξγεζεί, πξνθεηκέλνπ λα εγθαηαιείςεη 

ηελ πξνεδξία, ζπκκεηέρνληαο ελεξγά ζε κηα νκαιή κεηάβαζε θαη ζε κηα λέα πξία. 

Έηζη θαη ν ίδηνο ζα παξακείλεη ελεξγφο πνιηηηθά ζε κηα πνιχ ηζρπξή ζέζε αιιά θαη 

ε αληηπνιίηεπζε ζα είλαη ηθαλνπνηεκέλε αθνχ κηα βαζηθή ηεο επηδίσμε, ίζσο θαη ε 

βαζηθφηεξε, πνπ ήηαλ ε απνπνκπή ηνπ Bashar al-Assad απφ ηνλ πξνεδξηθφ 

ζψθν, ζα γίλεη πξαγκαηηθφηεηα.192 

 Σν ακέζσο επφκελν βήκα είλαη ε πξνζηαζία ησλ απιψλ πνιηηψλ. Ζ 

αλαθνχθηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη ε πξία ζα είλαη ε κεγαιχηεξε 

έλδεημε πξνο ηνπο απινχο πνιίηεο φηη ε θαηάζηαζε νκαινπνηείηαη. Γηα απηφ ην 

βήκα βαζηθέο πξνυπνζέζεηο είλαη ν ηεξκαηηζκφο ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ε 

εμαζθάιηζε ρξεκαηνδφηεζεο. Δίλαη ακέηξεηα ηα πεξηζηαηηθά επηζέζεσλ ζε 

λνζνθνκεία, ζηαζκνχο πξψησλ βνεζεηψλ, απηνθηλεηνπνκπέο πνπ κεηαθέξνπλ 

αλζξσπηζηηθή βνήζεηα, θιηκάθηα ηνπ ΠΟΤ θαη άιισλ αλζξσπηζηηθψλ 

νξγαλψζεσλ. Σα ΖΔ έθηαζαλ ζην ζεκείν λα αλαζηείινπλ ηηο απνζηνιέο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζηε πξία. Δπίζεο ε θπβέξλεζε έρεη εκθαληζηεί πνιιέο 

θνξέο λα ζηακαηά αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο ζε πεξηνρέο νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

θηιηθέο πξνο ηελ αληηπνιίηεπζε. Όια απηά ζα πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ σο θνκκάηη 

ηεο ζπκθσλίαο εηξήλεπζεο θαη λα ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε ηεο 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο παληνχ θαη παξάιιεια λα βξεζεί ε απαηηνχκελε 

ρξεκαηνδφηεζε ε νπνία βξίζθεηαη ζε δπζζεψξεηα χςε. Απηή ηε ζηηγκή ε δηεζλήο 

θνηλφηεηα έρεη θαιχςεη κφιηο ην έλα ηξίην ηεο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ην φιν 

εγρείξεκα, παξά ην γεγνλφο φηη ε ρξεκαηνδφηεζε πνιιψλ κεγάισλ θξαηψλ φπσο 

νη ΖΠΑ, έρεη μεπεξάζεη ηα 3 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα.193 
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 Παξάιιεια ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε πξφζβαζε ζε θαζαξφ, πφζηκν 

γηα φινπο ηνπο πνιίηεο, θαζψο ην αθάζαξην θαη κνιπζκέλν λεξφ απνηειεί πεγή 

εθαηνληάδσλ αζζελεηψλ θαη ζα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα πινπνηεζεί έλα 

πιήξεο πξφγξακκα εκβνιηαζκνχ γηα φινπο, αιιά θπξίσο ηα παηδηά. Τπάξρνπλ 

εκβφιηα ηα νπνία δελ ρξεηάδνληαη κφλν ζηαζεξέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο γηα λα 

δηαηεξεζνχλ αιιά θαη ε ρνξήγεζε ηνπο απαηηεί εμεηδηθεπκέλν πγεηνλνκηθφ 

πξνζσπηθφ. Μπνξεί πνιιέο εθζηξαηείεο εκβνιηαζκνχ λα βξίζθνληαη ζε εμέιημε, 

ηφζν γηα ελήιηθεο φζν θαη γηα παηδηά, νη ζπλερείο ερζξνπξαμίεο φκσο εκπνδίδνπλ 

ηελ πξφζβαζε ζε νιφθιεξεο πεξηνρέο θαη απνηεινχλ απεηιή γηα ηε δσή ησλ 

εζεινληψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο εθζηξαηείεο απηέο. Αθφκε θαη αλ δελ επηηεπρζεί ε 

εηξήλεπζε, ηειηθά ζα πξέπεη φινη νη εκπιεθφκελνη λα είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζεθηηθνί απέλαληη ζηηο απνζηνιέο πγείαο.194 

 Παξάιιεια κε ηελ νκαινπνίεζε ηεο θαηάζηαζεο ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη 

κηα ζνβαξή πνιηηηθή δηεξγαζία. Οη αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο ζπζηεκαηηθά 

εκπνδίδνπλ ηηο αδηάθνπεο πξσηνβνπιίεο ησλ δχν θνξπθαίσλ δηπισκαηψλ ηνπ 

θφζκνπ, ηνπ Kofi Annan θαη ηνπ Lakhdar Brahimi. Απνηέιεζκα ησλ πνιηηηθψλ 

δηεξγαζηψλ ζα είλαη ε δηελέξγεηα ειεχζεξσλ εθινγψλ κε ζπκκεηνρή φισλ ησλ 

πνιηηηθψλ παξαηάμεσλ θαη φισλ ησλ πνιηηψλ γηα ηε κεηάβαζε ζε κηα λέα πξία. 

Δληζρπηηθφο παξάγνληαο ζηελ πξνζπάζεηα απηή απνηειεί ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ 

ζηε πξία. Οη δηάθνξεο ζπξηαθέο θνηλσληθέο νκάδεο θαηάθεξαλ παξά ηε βηαηφηεηα 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ απηέο δεκηνπξγνχζαλ, λα δηαηεξήζνπλ 

ηνλ θνηλσληθφ ηζηφ πάξα πνιχ ηζρπξφ. Οη απινί χξηνη πνιίηεο θαηάθεξαλ κε ηε 

ζηάζε ηνπο λα δηαηεξήζνπλ αλνηρηά ηα θαλάιηα ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

αιιειεγγχεο, γεγνλφο πνπ απνηειεί ζεκαληηθή παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ ηεο 

ρψξαο.195 

 Τπάξρνπλ φκσο θαη άιιεο απαηηήζεηο νη νπνίεο ππάξρνπλ θαη πξέπεη λα 

ιεθζνχλ ζνβαξά ππφςε γηα λα ππάξμεη κηα ιχζε κε κεγάιν ρξνληθφ νξίδνληα. Με 

ηελ πξνυπφζεζε φηη φια ηα παξαπάλσ βήκαηα νινθιεξψλνληαη κε επηηπρία, ζα 

πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα λα κελ επαλαιεθζνχλ 
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 Shahara, Sima, θαη Kanj, Souha. «War and Infectious Diseases: Challenges of the Syrian Civil 
War.» National Center for Biotechnology Information. 13 Ννε. 2014. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4231133/ (πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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 Ban Ki-moon. «Crisis in Syria: Civil War, Global Threat.» United Nations. 25 Ηνπλ. 2014. 
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(πξφζβαζε Γεθ. 29, 2016). 
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ηα ίδηα θαηλφκελα. Έηζη ινηπφλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιηζηεί ε νηθνλνκηθή 

εμαζθάιηζε ησλ πνιηηψλ θαη ε επδσία ηνπο. Ακέζσο πξηλ ηελ θξίζε ε πξία 

αληηκεηψπηζε ηε κεγαιχηεξε μεξαζία φισλ ησλ επνρψλ. Πνιινί εηδηθνί ιέλε φηη 

απηφ είλαη θαη ην θνηλφ ηεο απνηπρίαο πνιιψλ θξαηψλ εθηφο ηεο πξίαο, φπσο ε 

Τεκέλε θαη ε Ληβχε. Ζ μεξαζία δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα ζηηο θαιιηέξγεηεο θαη απηά 

κε ηε ζεηξά ηνπο θέξλνπλ πείλα θαη δπζηπρία. Θα πξέπεη δειαδή λα εμαζθαιηζηεί 

πξφζβαζε φρη κφλν ζε πφζηκν λεξφ αιιά θαη ζε λεξφ γηα ηηο θαιιηέξγεηεο. 

Πξνβιήκαηα πνπ κπνξνχλ ιπζνχλ ηνπηθά, αιιά γεληθφηεξα νη νηθνινγηθέο 

θαηαζηξνθέο πνπ βηψλεη ν πιαλήηεο είλαη ππφζεζε πνπ αθνξά φινπο ηνπο 

θαηνίθνπο ηνπ θαη ζα πξέπεη λα δίλνληαη απφ θνηλνχ ιχζεηο. Κνηλέο ιχζεηο γηαηί 

φπσο θαίλεηαη ε θξίζε ζηε πξία κπνξεί εχθνια λα πάξεη παγθφζκηεο 

δηαζηάζεηο.196     

 Έλα πνιχ θαιφ κέζν πίεζεο, ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα 

πεηζηνχλ φιεο νη αληηκαρφκελεο πιεπξέο γηα ηελ εηξεληθή επίιπζε ηεο θξίζεο, είλαη 

νη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηε πξία ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Ζ πξία 

πέξα απφ ηα δηθά ηεο θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, ηα νπνία είλαη θαιήο πνηφηεηαο θαη 

κε ρακειφ θφζηνο εμφξπμεο θαη επεμεξγαζίαο, έρεη ηελ πξννπηηθή λα γίλεη θφκβνο 

κεηαθνξάο θπζηθνχ αεξίνπ πξνο ηεο Δπξψπε. Απηή ηε ζηηγκή ππάξρνπλ δχν 

ζρέδηα γηα κεηαθνξά θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο πξνο ηελ 

Δπξψπε θαη ε πξία έρεη πξσηαγσληζηηθφ ξφιν θαη ζηα δχν. Με ηελ επίιπζε ηεο 

θξίζεο ε πξία κφλν θέξδε κπνξεί λα έρεη απφ ηελ θαηαζθεπή δχν ηέηνησλ 

αγσγψλ.197 

 Ο έλαο αγσγφο είλαη απηφο πνπ πξφθεηηαη κε κεηαθέξεη ην θπζηθφ ηνπ 

Καηάξ, δηακέζνπ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο, ηεο  Ηνξδαλίαο, ηεο πξίαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο ζηελ Δπξψπε. Ο δεχηεξνο αγσγφο ζρεδηάζηεθε απφ ην Ηξάλ γηα λα 

κεηαθέξεη ην θπζηθφ ηνπ αέξην δηακέζνπ Ηξάθ θαη Ηξάλ ζηε Μεζφγεην θαη απφ εθεί, 

απφ ηα ζπξηαθά ιηκάληα, κε πινία ζε φιε ηελ Δπξψπε. Βέβαηα ηα ζπκθέξνληα ησλ 

δχν αγσγψλ είλαη αληηθξνπφκελα θαη θάπνηνη ηζρπξίδνληαη φηη απηή είλαη θαη ε 

πξαγκαηηθή αηηία ηεο θξίζεο. Όηη δειαδή ε θπβέξλεζε ηνπ Bashar al-Assad 
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απέξξηςε ηελ πξφηαζε ηνπ Καηάξ γηα ηνλ, δηθψλ ηνπ ζπκθεξφλησλ, αγσγφ, 

γεγνλφο πνπ πξνθάιεζε ηε δπζαξέζθεηα ηφζν ηνπ Καηάξ φζν θαη ηεο Σνπξθίαο, νη 

νπνίεο νπζηαζηηθά ππνθίλεζαλ ηελ εμέγεξζε ηεο αληηπνιίηεπζεο, ηελ 

ρξεκαηνδφηεζαλ θαη ηε ρξεκαηνδνηνχλ αθφκε.198 

 

                                                      
198

 Ibid. 
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ςμπεπάζμαηα 

 Σα απνηπρεκέλα θξάηε είλαη κηα ζχγρξνλε πξαγκαηηθφηεηα ε νπνία ζα 

πξέπεη λα απαζρνιήζεη πνιχ ζνβαξά ηφζν ηε δηεζλή θνηλφηεηα φζν θαη ηελ 

επηζηήκε ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Μπνξεί σο θαηλφκελν λα έρνπλ θάλεη ηελ 

εκθάληζε ηνπο εδψ θαη αξθεηέο δεθαεηίεο, ζήκεξα φκσο, ζηελ επνρή ηεο 

παγθνζκηνπνίεζεο, ην θαηλφκελν απηφ φζν ηνπηθά πεξηνξηζκέλν θαη αλ θαίλεηαη, 

ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη αλππνιφγηζηεο ζπλέπεηεο γηα νιφθιεξν ηνλ 

πιαλήηε.  

 Έλα πξψην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη έρεη λα θάλεη κε ην πνηα θξάηε 

έρνπλ ηελ ηάζε λα απνηπγράλνπλ. Μπνξεί λα εκθαλίδνληαη θαηά θχξην ιφγν θξάηε 

ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο ηα νπνία λα απνηεινχλ πξψελ απνηθίεο θαη ηα νπνία 

φηαλ ηα δεκηνχξγεζαλ νπζηαζηηθά νη άπνηθνη θεχγνληαο απφ εθεί δεκηνχξγεζαλ 

λέα ζχλνξα, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα ζχλνξα ηα νπνία ππήξραλ ζηελ 

πεξηνρή αλάκεζα ζηηο δηάθνξεο θπιέο θαη ζηηο δηάθνξεο ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο 

νκάδεο. Μεηά ηε θπγή ησλ απνίθσλ θαη ηνλ θαηαπηεζηηθφ έιεγρν πνπ απηνί 

αζθνχζαλ ην ζχλνιν ησλ νκάδσλ πνπ βξέζεθαλ ζηα λενζρεκαηηδφκελα θξάηε 

ήζειε λα πάξεη ηελ εμνπζία. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζπλεηέιεζε θαη ε 

παξαηεηακέλε νηθνλνκηθή θξίζε πνπ βίσζαλ πνιιά απφ ηα θξάηε απηά ηδηαίηεξα 

κεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Με ην ηέινο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ δελ 

ζηακάηεζαλ κφλν νη πάζεο θχζεσο εληζρχζεηο απφ ηηο δχν ππεξδπλάκεηο πξνο ηα 

δηάθνξα θξάηε, ζηακάηεζε θαη ν έιεγρνο πνπ αζθνχζαλ ζηα θξάηε απηά ν νπνίνο 

ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ιεηηνπξγνχζε θαη απνηξεπηηθά γηα ηνπο ελ δπλάκεη 

ζθεηεξηζηέο ηεο εμνπζίαο. Έηζη δηαηεξνχληαλ κηα νκαιή θαηάζηαζε. 

 Δθηφο απφ ηα παξαπάλσ θξάηε ηεο Αθξηθήο θαη ηεο Αζίαο εκθαλίζηεθαλ 

απνηπρεκέλα θξάηε θαη ζε άιια ζεκεία ηεο γεο. Σέηνηα παξαδείγκαηα έρνπκε κε 

ηε δηάζπαζε ηεο Γηνπγθνζιαβίαο αιιά θαη ηελ Σατηή. ηελ πξψηε πεξίπησζε 

έρνπκε έλα θξάηνο ην νπνίν απνηεινχζε κηα νκνζπνλδία πνιιψλ δηαθνξεηηθψλ 

εζλνηήησλ κε έληνλεο ζξεζθεπηηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο, ρσξίο νηθνλνκηθά 

πξνβιήκαηα ην νπνίν ρσξίο ηελ θεδεκνλία ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο δηαιχζεθε. Ζ 

δηάιπζε νδήγεζε ζηε δεκηνπξγία θαη άιισλ απνηπρεκέλσλ θξαηψλ. Άιια κε 

έληνλεο εζσηεξηθέο δηαθνξέο θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα, φπσο ην Κφζζνβν, θαη   

άιια απιά κε έληνλεο εζληθφ-ζξεζθεπηηθέο δηαθνξέο φπσο ε Βνζλία Δξδεγνβίλε. 
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Ο θχθινο θαίλεηαη φηη δελ ζα θιείζεη πνηέ. Ζ πεξίπησζε ηεο Σατηήο είλαη απιά έλα 

θξάηνο πνιχ θησρφ θαη κε πνιχ ζπρλέο θπζηθέο θαηαζηξνθέο θαη νη ιφγνη ηεο 

απνηπρίαο ηνπ είλαη θαζαξά νηθνλνκηθνί. 

 ρεδφλ φια ηα ζχγρξνλα απνηπρεκέλα θξάηε βξέζεθαλ θάπνηα ζηηγκή 

ρσξίο θεδεκνλία θαη νηθνλνκηθή ππνζηήξημε. Απηφ νδήγεζε ην ζχλνιν ησλ 

θξαηηθψλ ζεζκψλ ζε ζηαδηαθή απνζάζξσζε. Μέζα ζηε γεληθή θαηάξξεπζε 

άξρηζαλ λα ππνιεηηνπξγνχλ θαη ζεζκνί φπσο ε δηθαηνζχλε, ε παηδεία, ε πγεία 

αιιά θαη  ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη νη έλνπιεο δπλάκεηο. ε έλα ιαφ πνπ ππνθέξεη 

εχθνια αλαδχζεθαλ νκάδεο πνπ δηεθδηθνχζαλ ζε άιιεο πεξηπηψζεηο ηελ εμνπζία, 

ζε άιιεο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ζε άιιεο απιά ηε δπλαηφηεηα δηεμάγνπλ 

παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο αλελφριεηνη. Ζ πξφζβαζε ζε νπιηζκφ ήηαλ πιένλ 

πνιχ εχθνιε είηε κε απφθηεζε νπιηζκνχ απφ απηά πνπ δηέζεηε ν θξαηηθφο 

ζηξαηφο είηε κέζσ ιαζξεκπνξίνπ φπισλ. Πνιιέο θνξέο κάιηζηα κέιε ησλ 

νκάδσλ πνπ ζπγθξνχνληαλ κε ηελ θπβέξλεζε ήηαλ πξψελ κέιε ηνπ θπβεξλεηηθνχ 

ζηξαηνχ θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο πνπ είραλ απνζηαηήζεη. Οη ζπγθξνχζεηο 

γηγάλησζαλ ηα ήδε ππάξρνληα πξνβιήκαηα βπζίδνληαο ηα θξάηε απηά αθφκε πην 

βαζηά ζηνλ σθεαλφ ηεο απνηπρίαο. 

 Έηζη ινηπφλ ηα απνηπρεκέλα θξάηε άξρηζαλ λα ράλνπλ ηνλ έιεγρν ζην 

εζσηεξηθφ ηνπο. Ζ απνπζία θξαηηθψλ ζεζκψλ έδσζε ηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηπρζνχλ πνιιέο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ζηα γεσγξαθηθά φξηα ησλ 

θξαηψλ απηψλ. Σέηνηεο είλαη ην ιαζξεκπφξην φπισλ, λαξθσηηθψλ, πνιχηηκσλ 

ιίζσλ, πεηξειαίνπ, ζπάλησλ κεηάιισλ, ξαδηελεξγψλ πιηθψλ, ζράζηκσλ πιηθψλ, 

αλζξσπίλσλ νξγάλσλ, αξραηνηήησλ θαη πνιιψλ άιισλ. Δπίζεο ζε πνιιά απφ ηα 

θξάηε απηά είλαη ζε άλζηζε ην δνπιεκπφξην . Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο απνηεινχλ 

θαη  

  Ζ απνπζία ειέγρνπ έδσζε επίζεο ηε δπλαηφηεηα ζε πνιιέο 

ηξνκνθξαηηθέο νξγαλψζεηο λα αλαπηχμνπλ κεγάιν κέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ 

ηνπο ζε απνηπρεκέλα θξάηε. Γξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο μεθηλνχλ απφ ηελ 

ζηξαηνιφγεζε θαη εθπαίδεπζε λέσλ κειψλ κέρξη θαη ηελ εγθαηάζηαζε ησλ 

αξρεγείσλ ηνπο γηα ηελ νξγάλσζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηε πξία γηα 

παξάδεηγκα ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή 85 ζηξαηφπεδα εθπαίδεπζεο ηξνκνθξαηψλ 

αθφκε θαη ησλ θηλέδσλ Οπηγνχξσλ εζληθηζηψλ. Απηφ δελ θαηλφηαλ λα είλαη 
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πξφβιεκα κέρξη ην ζεκείν πνπ νη ηξνκνθξαηηθέο επηζέζεηο ζε ρψξεο ηνπ δπηηθνχ 

θφζκνπ άξρηζαλ λα γίλνληαη ζχλεζεο θαηλφκελν. Ξεθηλψληαο απφ ηελ επίζεζε ζην 

θέληξν ηνπ παγθφζκηνπ εκπνξίνπ ζηε Νέα Τφξθε, ζηε ζπλέρεηα ζε Λνλδίλν θαη 

Μαδξίηε θαη αξγφηεξα ζην Παξίζη, ζηηο Βξπμέιιεο, ζηε Νίθαηα θαη πνιχ πξφζθαηα 

ζην Βεξνιίλν. Σν πξφβιεκα άξρηζε λα απνθηά παγθφζκηεο δηαζηάζεηο θαη ε 

δηεζλήο θνηλφηεηα, έζησ θαη αξγά, αξρίδεη λα δξαζηεξηνπνηείηαη γηαηί ην θαηλφκελν 

θαίλεηαη λα ηελ αγγίδεη κε ζαλάζηκεο ζπλέπεηεο. 

 Δπίζεο ηα απνηπρεκέλα θξάηε αληηκεησπίδνπλ θαη πνιχ κεγάιεο έθηαζεο 

αλζξσπηζηηθέο θξίζεηο. Υσξίο ζχζηεκα πγείαο, κε άζιηεο ζπλζήθεο πγηεηλήο, ρσξίο 

πξφζβαζε ζε θαζαξφ λεξφ, νη θάηνηθνη ησλ ρσξψλ απηψλ είλαη επάισηνη ζε 

κεηαδνηηθέο αζζέλεηεο. Αζζέλεηεο νη νπνίεο κέζσ ησλ θπκάησλ πξνζθχγσλ πνπ 

δεκηνπξγνχλ νη εζσηεξηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαθέξνληαη εχθνια ζηηο γεηηνληθέο 

ρψξεο θαη κέζσ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε εηξελεπηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο απνζηνιέο 

κπνξνχλ λα κεηαδνζνχλ θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Αθφκε θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε 

αλζξσπηζηηθή θξίζε κπνξεί λα πεξηνξηζηεί, δελ ιείπνπλ ηα παξαδείγκαηα φπνπ νη 

αληηκαρφκελεο παξαηάμεηο επηηίζεληαη ηφζν ζε θιηκάθηα ησλ ΖΔ, ηνπ ΠΟΔ θαη 

άιισλ ζπλεξγαηψλ ηνπο αθφκε θαη ζε λνζνθνκεία θαη θέληξα πξψησλ βνεζεηψλ 

αιιά ζε απηνθηλεηνπνκπέο πνπ κεηαθέξνπλ βνήζεηα, δπζρεξαίλνληαο ηηο φπνηεο 

πξνζπάζεηεο επίιπζεο. 

 Ζ κειέηε ησλ δχν θξαηψλ, ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη ηεο πξίαο, αλαδεηθλχεη 

επίζεο θαη θάπνηα άιια ζέκαηα. Έλα απφ απηά είλαη φηη ε απνηπρία ζε έλα θξάηνο 

δελ εκθαλίδεηαη μαθληθά. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ππήξραλ αλαηαξαρέο γηα 

πνιιέο δεθαεηίεο. Υξεηάδεηαη επνκέλσο πξνζεθηηθή κειέηε φισλ ησλ ελ δπλάκεη 

απνηπρεκέλσλ θξαηψλ θαη ιήςε πξνιεπηηθψλ κέηξσλ απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. 

Δπίζεο δελ έρνπλ φια ηα απνηπρεκέλα θξάηε ηηο ίδηεο απεηιέο γηα ηε δηεζλή 

αζθάιεηα. Ζ πεξίπησζε ηεο πξία δείρλεη λα είλαη κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ 

εμάπισζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ζε παγθφζκην επίπεδν γηα ην ιφγν απηφ έρεη πέζεη 

θαη φιε ε πξνζνρή πάλσ ηεο. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ έρνπκε 

κεγαιχηεξε απεηιή γηα ηελ εμάπισζε ινηκσδψλ αζζελεηψλ.     

 Δπίζεο ζηελ πξία έρνπκε πην αλνηθηή αληηπαξάζεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

δπλάκεσλ γηαηί δηαθπβεχνληαη κεγαιχηεξα ζπκθέξνληα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε 

δηαρείξηζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ. Αληηπαξάζεζε ε νπνία γίλεηαη αθφκε πην έληνλε 
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φζν δηαθπβεχεηαη θαη ην θχξνο ησλ εμσηεξηθψλ απηψλ δπλάκεσλ. ην Νφηην 

νπδάλ ν δπηηθφο θφζκνο παξνπζηάδεηαη κε εθπξφζσπν ηα ΖΔ πην ελσκέλνο θαη 

κε μεθάζαξεο θαη θνηλέο απφςεηο θαη απνθάζεηο γηα ηελ επίιπζε ηεο θξίζεο. Άιιε 

δηαθνξά έρεη λα θάλεη κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο ζην κελ 

Νφηην νπδάλ έρεη εμαζθαιηζηεί θαη ππάξρνπλ ζε αλακνλή πνιιά εθαηνκκχξηα 

δνιάξηα γηα επελδχζεηο ηφζν απφ ηηο ΖΠΑ φζν θαη απφ ηελ Κίλα, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε ηεο πξία έρεη εμαζθαιηζηεί κφιηο ην έλα ηξίην ηεο απαηηνχκελεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη γηα κειινληηθέο επελδχζεηο δελ ππάξρεη πξνο ην παξφλ θακηά 

πξνζπκία. 

 Κάζε πεξίπησζε είλαη ζπλεπψο δηαθνξεηηθή. Κάζε απνηπρεκέλν θξάηνο 

έρεη ηηο δηθέο ηνπο ηδηαηηεξφηεηεο. Αιινχ νη ζπγθξνχζεηο είλαη εζληθέο, αιινχ 

ζξεζθεπηηθέο, αιινχ  γισζζηθέο θαη αιινχ θπιεηηθέο. Άιινη επαλαζηαηνχλ γηαηί 

ζέινπλ πεξηζζφηεξε δεκνθξαηία, άιινη γηαηί ζέινπλ αλεμαξηεζία θαη άιινη απιά 

γηαηί δηςνχλ γηα εμνπζία. Αλάινγα κε ηα αίηηα ηεο θξίζεο ζα πξέπεη λα είλαη θαη ε 

ιχζε πξνζαξκνζκέλε ζηηο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ. ηε πξία γηα παξάδεηγκα 

είλαη πην εχθνιε κηα ζηξαηησηηθή επέκβαζε, αθφκε θαη ρεξζαία. αθνχ φιεο νη 

κεγάιεο δπλάκεηο κπνξνχλ είηε λα απνθηήζνπλ βάζεηο ζε γεηηνληθέο ρψξεο ή 

δηακέζνπ ηεο Μεζνγείνπ λα εθηεινχλ αεξνλαπηηθέο επηρεηξήζεηο. ην Νφηην 

νπδάλ ε θαηάζηαζε είλαη πην δχζθνιε. Ζ βιάζηεζε θάλεη δχζθνιεο ηηο ρεξζαίεο 

επηρεηξήζεηο ελψ θαη νη γεηηνληθέο ρψξεο δελ πξνζθέξνπλ αζθαιέο πεξηβάιινλ γηα 

ηε δεκηνπξγία ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ απφ ηξίηεο ρψξεο. Έηζη θαη ιακβάλνληαο 

ππφςε θαη ηε θχζε ησλ ζπγθξνχζεσλ ζηε πξία απαηηείηαη κεηά ηελ πινπνίεζε 

πνιηηηθήο ιχζεηο ζηα πξνβιήκαηα θπβέξλεζεο θαη αληηπνιίηεπζεο λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζθιεξή ζηξαηησηηθή ηζρχο γηα λα ζηακαηήζεη ε δξάζε ησλ 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. ηελ πεξίπησζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ κεηά ηε 

ζπκθσλία γηα εηξεληθή επίιπζε ηεο θξίζεο θαη εθινγέο, ε παξνπζία θαη κφλν 

θπαλφθξαλσλ ζα κπνξνχζε λα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο.    

 Βαζηθή πξνυπφζεζε πάλησο είλαη ε πξαγκαηηθή βνχιεζε απφ ην ζχλνιν 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο γηα επίιπζεο ηεο θξίζεο ζε θάζε απνηπρεκέλν θξάηνο. Ζ 

δηεζλήο θνηλφηεηα ζα πξέπεη λα επεκβαίλεη κε ζεβαζκφ ζηελ εζληθή θπξηαξρία 

θάζε θξάηνπο θαη λα δίλεη νπζηαζηηθέο ιχζεηο πξνζαξκνζκέλεο ζε θάζε 

πεξίπησζε φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ Ννηίνπ νπδάλ θαη φρη λα ππνζθάπηεη ηηο 

φπνηεο πξνζπάζεηεο εηξήλεπζεο εληζρχνληαο θάπνηα απφ ηα αληηκαρφκελα κέξε 
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φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο πξίαο θαη έηζη ε θξίζε λα δηαησλίδεηαη θαη λα 

δεκηνπξγείηαη αθφκε κεγαιχηεξνο θίλδπλνο γηα ηελ παγθφζκηα εηξήλε θαη 

αζθάιεηα.  
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