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ΣΥΝΟΨΗ 

Ο  Οργανισμός  Βόρειου-Ατλαντικού  Συμφώνου  (ΝΑΤΟ),  είναι  μία  από  

τις  βασικότερες διασυλλογικές  δομές  ασφάλειας και άμυνας η οποία  αριθμεί  

σήμερα 29  κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη, διατηρούν στον οργανισμό αυτό, την 

πλήρη  στρατιωτική και πολιτική τους κυριαρχία και ανεξαρτησία. Το ΝΑΤΟ  

λειτουργεί ως ένας διασυλλογικός και διακυβερνητικός οργανισμός σύμμαχων-

κρατών με κοινά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας.     

 Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο οι δομές της στρατιωτικής 

συγκρότησης του ΝΑΤΟ, έχουν διαμορφωθεί έτσι, ώστε τα κράτη μέλη να είναι 

πάντοτε έτοιμα, όπως διευκρινίζεται σαφώς στον Καταστατικό Χάρτη του Ο.Η.Ε, 

να προασπίσουν  την σταθερότητα, την ειρήνη και την δημοκρατία. Επίσης τα 

κράτη – μέλη είναι δυνατόν να λαμβάνουν αποφάσεις πάνω στα θέματα που 

επηρεάζουν την ασφάλεια και των 29 κρατών-μελών αφού ο οργανισμός 

χαρακτηρίζεται ως  ένα  υπερεθνικό  φόρουμ  στρατιωτικών και πολιτικών 

διαβουλεύσεων.          

 Κατά την διάρκεια του 21ου  αιώνα, για τον οργανισμό αυτό, νέες  

προκλήσεις ασφάλειας εμφανίστηκαν. Το 2004, στην σύνοδο της 

Κωνσταντινούπολης, το ΝΑΤΟ προχώρησε στην εντατικοποίηση των 

προσπαθειών του προκειμένου να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις που έλαβαν 

χώρα. Έτσι το  2006  στη  σύνοδο  της  Ρίγας,  το ΝΑΤΟ προχώρησε και 

επικύρωσε  τόσο  τις  νέες  επιχειρησιακές  τις ικανότητες, όσο και την πρόθεσή 

του για το άνοιγμα νέας πολιτικής ατζέντας. Αυτό είχε ως συνέπεια το  ΝΑΤΟ  από  

μια καθαρά αμυντική συμμαχία να εξελιχθεί σε μια συμμαχία παροχής και 

διασφάλισης της ασφάλειας και σε περιοχές ακόμη και εκτός  των  τυπικών  του  

συνόρων.           

 Σήμερα το ΝΑΤΟ μετά τον επαναπροσδιορισμό των επιχειρησιακών 

ικανοτήτων του και μέσω των νέων συνεργασιών του τόσο σε στρατιωτικό όσο και 

πολιτικό επίπεδο,  είναι πλέον έτοιμο να συμβάλλει και να συμμετέχει ενεργά , στις 

νέες παγκόσμιες προκλήσεις. Οι νέες προκλήσεις χαρακτηρίζονται από 

ποικιλομορφία, αφού το διεθνές περιβάλλον μεταλλάσσεται συνεχώς. Είναι 

επιτακτική λοιπό η ανάγκη να επισημανθούν και να εστιαστούν από τον οργανισμό 

οι προκλήσεις του μέλλοντος. Πέραν λοιπόν της στρατιωτικής ανάγκης για παροχή 

ασφάλειας, η παρούσα μετάλλαξη πρέπει να επικυρωθεί και πολιτικά, 
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καθορίζοντας τις ανάγκες και τις προκλήσεις σε μακροχρόνιο επίπεδο. Έτσι 

κρίνεται αναγκαία η ανάγκη ενός νέου στρατηγικού άξονα με την μορφή ενός νέου 

στρατηγικού πλάνου. Η Ρωσία εδώ πρέπει να επισημάνουμε το γεγονός ότι από  

παραδοσιακός ανταγωνιστής έγινε πλέον συναγωνιστής. Οι  ενέργειες  ωστόσο, 

του ΝΑΤΟ, ελέγχονται  αλλά και  εμποδίζονται,  όποτε  αυτές  μπορούν  να  

θεωρηθούν  ως  απειλή  για  την  Ρωσική Ομοσπονδία.  Το  επεκτατικό πλάνο του  

ΝΑΤΟ θεωρείται πως  βαίνει  μέσα  από  την Ρωσία. Οι λόγοι πολλοί. Στο 

σημαντικότερο όμως ερώτημα, στο πού οδηγούνται οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ  και 

Ρωσίας,  μπορούν  να  δώσουν απάντηση  μόνο  οι ηγέτες τόσο της Συμμαχίας, 

όσο και της Ρωσίας με τις πρωτοβουλίες και οι πράξεις τους.   

 Επισπεύδεται η ανάγκη συνεργασίας με την Ρωσία τώρα πιο πολύ από 

ποτέ; Γιατί είναι αναγκαία αυτή η συνεργασία; Τελικά μήπως οι πράξεις και οι 

μελλοντικές εξελίξεις τις Συμμαχίας  περνούν  μέσα  από  την  σφαίρα  πολιτικής 

επιρροής της Ρωσίας; Εφόσον  η  Συμμαχία  αναζητά  μια  νέα  συνεργασία  με  τα  

μέλη  της  αλλά  και  με  τα συνεργαζόμενα κράτη που να επικυρώνουν πολιτικά 

και νομικά τις πράξεις της, ποιά πρέπει να είναι  η  νέα  στρατηγική  πολιτική  της  

χωρίς  να  απειλείται  η  εξωτερική  πολιτική  ασφάλειας  της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας;           

 Η Συμμαχία θα πρέπει να έχει ως πρωταρχικό σκοπό την υλοποίηση των 

δημοκρατικά από κοινού σε επίπεδο 29 κρατών-μελών αποφάσεων. 

Ταυτοχρόνως, θα πρέπει να επιδιώκει ένα καλύτερο πλαίσιο συνεργασίας με όλα 

τα μέλη. Το Συμβούλιο του ΝΑΤΟ θα πρέπει να στοχεύει σε ένα πνεύμα 

εμπιστοσύνης μεταξύ των  κρατών-μελών της και να πείθει με τις αποφάσεις του 

και τις ενέργειές του τα συνεργαζόμενα με αυτό κράτη για την ύπαρξη άριστου 

πνεύματος συνεργασίας, εφόσον τα συμφέροντα είναι κοινά.  

 Αυτοσκοπός της Συμμαχίας θα πρέπει να είναι η συνοχή και διατήρηση της 

ειρήνης, τόσο εντός της  Συμμαχίας,  όσο  και  εκτός, η προστασία  των  μελών  

του οργανισμού,  η πολιτική  και  στρατιωτική  συνεργασία  των  εταίρων  του, 

καθώς επίσης και η εμπλοκή του μετά από εισήγηση των κρατών-μελών, αλλά και 

του Ο.Η.Ε για την αποτροπή ή καταστολή πολέμου καθώς θεωρείται πως θα 

εξακολουθεί να εμπλέκεται σε όλες τις νέες προκλήσεις.    
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (αγγλικά: Νοrth Αtlantic Τreaty 

Οrganizatiοn, NATO, γαλλικά: Organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN), 

γνωστός και ως Βορειοατλαντική Συμμαχία, είναι στρατιωτική αμυντική συμμαχία 

χωρών της Δύσης, και έχει ως σκοπό την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των 

κρατών-μελών σε διάφορους τομείς όπως είναι στο στρατιωτικό, τον πολιτικό, τον 

οικονομικό, τον κοινωνικό, και τον μορφωτικό, την προώθηση των γεωπολιτικών 

συμφερόντων, την αποτροπή της ένοπλης επίθεσης εναντίον κάποιας χώρας-

μέλους από άλλες καθώς και τη διαφύλαξη της ελευθερίας και τη προστασία των 

κρατών-μελών της, από εξωτερικούς παράγοντες που προσδίδουν συναισθήματα 

ανασφάλειας.           

 Η Βόρειο-Ατλαντική Συμμαχία αποτελεί τον μοναδικό πολιτικό-στρατιωτικό 

θεσμό, όπου συνδέει τα δύο μέρη του Ατλαντικού Ωκεανού, δηλαδή την 

Ευρωπαϊκή Ήπειρο με την Βόρεια Αμερική, σε μια μοναδική συμμαχία άμυνας και 

ασφάλειας.            

 Η συμμαχία αυτή υπογράφτηκε στην Ουάσινγκτον τον Απρίλιο του 1949 

από 12 χώρες της Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής (ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, 

Ιταλία, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ισλανδία, Καναδάς, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, 

Ολλανδία, Πορτογαλία). Το 1952 προσχώρησαν στη συμμαχία η Ελλάδα καθώς 

και η Τουρκία ενώ το 1955 εντάχτηκε και η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της 

Γερμανίας. Σήμερα, η Βορειοατλαντική Συμμαχία αριθμεί 29 κράτη - μέλη. 

 Κατά  τη διάρκεια του  20ου  αιώνα,  η  Συμμαχία  έχει εμπλακεί  σε  ένα     

ευρύ  φάσμα δραστηριοτήτων,  εκτός  του  παραδοσιακού  γεωγραφικού  χώρου  

ελέγχου  της,  αντιμετωπίζοντας  νέες προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας. Σε 

αντίθεση με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, ο 21ος  αιώνας σηματοδοτεί μια 

νέα εποχή για το ΝΑΤΟ, μία εποχή όπου το έχει καταστήσει  κυρίαρχο παίχτη σε 

περιφερειακές αλλά και διεθνείς πολιτικές εξελίξεις. Με  τα  νέα  δεδομένα, το  

ΝΑΤΟ,  στον  τομέα  της  ασφάλειας,  αναλαμβάνει  πλέον να  διασφαλίσει  την 

ειρήνη, την ασφάλεια και την σταθερότητα όπου αυτό κριθεί αναγκαίο, σε 

συνεργασία και με χώρες εκτός του Βόρειο-Ατλαντικού Συμφώνου: Από τα 

Βαλκάνια, τον Καύκασο και την Κεντρική Ασία,  ως  και  τις  χώρες  της  Βόρειας  
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Αφρικής  και  της  Μέσης Ανατολής, όπως επίσης και με τη Ρωσία και την 

Ουκρανία, κράτη με τα οποία αναπτύσσει ένα ιδιαίτερο φάσμα δραστηριοτήτων.

 Καλείται να αντιμετωπίσει όλες τις νέες προκλήσεις ασφάλειας, που 

θεωρούνται ως «οι προκλήσεις του 21ου αιώνα».  Προκλήσεις,  που  

συσχετίζονται  με  την  εξάπλωση  της  τρομοκρατίας,  των  όπλων μαζικής  

καταστροφής  και  των  υπολοίπων  ασύμμετρων  απειλών,  καθώς  και  

ορισμένων  κοινωνικών, εθνικών και πολιτικών ανακατατάξεων. Έτσι, θεωρείται 

απαραίτητο το ΝΑΤΟ να συμμετέχει πλέον σε ένα αυξανόμενο και ευρύ φάσμα  

δραστηριοτήτων  προς  όφελος  της  συλλογικής  ασφάλειας, και οι οποίες  βέβαια 

θα  διευκολύνουν  το  έργο  της  Συμμαχίας. Φυσικά το ΝΑΤΟ στοχεύει και σε 

συνεργασίες με χώρες εκτός του συμφώνου όπως το Καζακστάν, το 

Τουρκμενιστάν, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος, αλλά και χώρες της Μέσης 

Ανατολής και πιθανώς χώρες του ανατολικού ημισφαιρίου, όπως η Αυστραλία, η 

Νέα Ζηλανδία και η Ιαπωνία.        

 Σημαντικό   γεγονός  αποτέλεσε  η  σύνοδος  κορυφής  της Πράγας  το  

Νοέμβριο  2002, τα  αποτελέσματα  της  οποίας  συνέβαλαν  σε  μια  νέα  και  

συνεχώς εξελισσόμενη μεταμόρφωση, η οποία και επικυρώθηκε με την σύνοδο 

της Κωνσταντινούπολης (2004) και της  Ρίγα (2006).  Στη μεταμόρφωση αυτή 

συντέλεσε σημαντικά και η αναδιοργάνωση  όλη  της  ιεραρχίας  καθώς και  του  

διοικητικού  πλάνου  της Συμμαχίας. Η  ανάγκη  για  μια  ανανεωμένη Συμμαχία 

θεωρείται πλέον επιτακτική, έτσι ώστε η Συμμαχία, να παραμείνει αποτελεσματική 

ως θεσμός, να αντιμετωπίσει επάξια τις «προκλήσεις του 21ου  αιώνα», και τέλος 

να ορίσει νέες συνεργασίες και να αποδεχτεί στην ιεραρχία της νέα κράτη-μέλη.  

ΣΚΟΠΟΣ 

Με  την  μελέτη  αυτή,  επιδιώκεται  μέσω  μιας  κανονιστικής  προσέγγισης  

αλλά  και  ανάλυσης  ο προσδιορισμός μιας πιθανής νέας στρατηγικής πολιτικής 

του ΝΑΤΟ που θεωρείται επιτακτική για την περαιτέρω διατήρηση και εξέλιξη της 

Συμμαχίας, με σεβασμό όμως πάντα στις διμερείς, και πολυμερείς στρατιωτικές, 

πολιτικές, οικονομικές και διπλωματικές σχέσεις κρατών εταίρων και μελών.  

 Η εκπόνηση της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί μια πρόταση-απάντηση σε 

ένα καυτό πολιτικό θέμα που αφορά όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σήμερα.   

Μέσω του πρίσματος της πολιτικής επιστήμης  αλλά  και  της  πολιτικής-
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ρεαλιστικής  πραγματικότητας  και  έχοντας ως γνώμονα  το  διαρκώς  ανασφαλές  

στρατιωτικό,  πολιτικό,  κοινωνικό  και  κυρίως  οικονομικό περιβάλλον,  στο  

οποίο  όλα  τα  κράτη  παγκοσμίως  συμπεριλαμβάνονται,  διαφαίνεται  πως  οι 

συμμαχίες σε όλα τα επίπεδα είναι αναγκαίες. Βάσει αυτού του στοιχείου, το μείζον 

πολιτικό θέμα το  οποίο  εξακολουθεί  να  συζητείται  από  το  1990,  είναι  η  

δημιουργία  μιας  νέας  στρατηγικής πολιτικής  που  θα  ανανεώνει  και  

ταυτοχρόνως  θα  ορίζει  την  περαιτέρω  γεωπολιτική  και γεωστρατηγική εξέλιξη 

της Συμμαχίας.           

 Η εργασία περιέχει αναλύσεις και προτάσεις οι οποίες αφορούν τρόπους 

προσέγγισης μιας νέας στρατηγικής πολιτικής του ΝΑΤΟ. Σημειώνεται εδώ, πως 

για να γίνει κατανοητή, η ως εδώ, στρατηγική τακτική του ΝΑΤΟ, απαιτούνται  

ορισμένες  προεργασίες. Έτσι, προκειμένου να κατανοήσουμε πλήρως  τις 

πολιτικές του ΝΑΤΟ, οι οποίες και αναφέρονται στην μελέτη αυτή, έχει 

χρησιμοποιηθεί υλικό το οποίο είναι εξειδικευμένο, Έτσι, ως παράδειγμα 

μπορούμε να αναφερθούμε στη μελέτη του βιβλίου του Σουν Τζου (edιtion 2003) 

«η Τέχνη του Πολέμου» η οποία σαφώς κρίνεται ως αναγκαία. Επίσης η μελέτη 

του Βιβλίου «the Grand Chess Board» του Brzezinski (1997). Το βιβλίο του Steven 

Walt «The Origins of Alliances» (1987), της θεωρίας «περί του Πολέμου» από τον 

Karl Von Clausewitz (1999 edition.) , όπως επίσης και η Συνθήκη του ΝΑΤΟ 

καθώς και  όλες  οι σύνοδοι  κορυφής,  με  κυριότερες  την  σύνοδο  κορυφής  της  

Πράγα  το  2002,  της Κωνσταντινούπολης το 2004 και της Ρίγα το 2006.  

ΚΥΡΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Συνοπτικά η μελέτη αυτή φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις, αφού 

κατανοήσουμε τις νέες πολιτικές του  ΝΑΤΟ, στην στρατηγική, την πολιτική και την 

στρατιωτική  λειτουργία  της Συμμαχίας, καθώς επίσης και στην προοπτική 

περαιτέρω  εξομάλυνση  των  σχέσεων  μεταξύ  του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας.  

Εκτιμώντας ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να εξελιχθεί ουσιαστικότερα και ταχύτερα 

στον πλέον σύγχρονο  και  μοναδικό  φορέα  παροχής  στρατιωτικό-πολιτικής  

ασφάλειας,  τίθενται  βασικά ερωτήματα  : 

 Γιατί  το  ΝΑΤΟ  μεταλλάσσεται;  Ποιά  τα αποτελέσματα  της  μετάλλαξης;  

Που αποσκοπεί το ΝΑΤΟ με το τέλος της μετάλλαξης; Θα υπάρξει ένα νέο νομικό 

και πολιτικό πλαίσιο στρατηγικής πολιτικής; Ποιά η πολιτική και ποιά η στρατιωτική 
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εμβέλεια συμμετοχής της Συμμαχίας στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα;  Ποιό 

είναι το επόμενο βήμα μετάλλαξης της Συμμαχίας;  Ποιά είναι τα πιθανά σενάρια 

εξελικτικής πορείας του ΝΑΤΟ; Ποιές οι σχέσεις με την  Ρωσία  και  πως  

εξελίσσεται  το  Συμβούλιο  ΝΑΤΟ-Ρωσίας; Είναι η  Ρωσία παράγοντας 

σταθεροποίησης ή αποσταθεροποίησης της εξελικτικής πορείας της Συμμαχίας;   

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για τη σύνταξη της διατριβής χρησιμοποιήθηκαν ως πηγές θεσμικά κείμενα, 

ελληνική και ξένη βιβλιογραφία καθώς και ιστότοποι ενημερωτικοί και διεθνών 

οργανισμών. 

ΣΗΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

Προσεγγίζει, αναλύει και ερμηνεύει την πολιτική της Συμμαχίας με 

διαφορετικό τρόπο, όπου θα μπορούσαν  να  υπάρξουν  πολλές  αντιγνωμίες.  

Ενώ  τόσο  οι  πολιτικοί  ορισμοί  καθώς  και  το υπάρχον νομικό πλαίσιο 

μετάλλαξης του ΝΑΤΟ έχουν οριστεί, δεδομένων και των αλλαγών στην πολιτική 

ασφάλειας σε καθημερινή βάση, προτείνεται μέσα από διεξοδικό αλλά και 

κανονιστικό τρόπο,  ένα  νέο  πλαίσιο  ανανέωσης  της  πολιτικής,  στρατιωτικής  

και  νομικής  οντότητας  της Συμμαχίας που θα μπορούσε να εξελιχθεί μέσα από 

το υπάρχον. 

ΔΟΜΗ 

Η εργασία  αποτελείται από επτά Κεφάλαια με τα οποία θα επιχειρηθεί η 

πληρέστερη μελέτη και κριτική ανάλυση του θέματος με στόχο να εξαχθούν 

χρήσιμα συμπεράσματα και να παρουσιαστούν οι τεχνολογικές, στρατηγικές, 

πολιτικές και νομικές διαστάσεις της Νατοϊκής αντιπυραυλική άμυνα στην 

ανατολική Ευρώπη σε σχέση με την Ρωσία.      

 Στο  πρώτο κεφάλαιο,  θα  αναφερθούμε στο θεωρητικό υπόβαθρο και στη 

σχολή του ρεαλισμού.         

 Στο δεύτερο  κεφάλαιο, γίνεται μία σύντομη ιστορική αναδρομή όσο φορά 

Νατοϊκή αντιπυραυλική άμυνα στην ανατολική Ευρώπη.  
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Στο τρίτο  κεφάλαιο, παρουσιάζονται οι τεχνολογικές διαστάσεις των 

βαλλιστικών πυραύλων.         

 Στο τέταρτο γίνεται αναφορά στην στρατηγική διάσταση της Νατοϊκή 

αντιπυραυλική άμυνα στην ανατολική Ευρώπη.     

 Το πέμπτο κεφάλαιο, εξετάζει την πολιτική διάσταση της Νατοϊκή 

αντιπυραυλική άμυνα στην ανατολική Ευρώπη.      

 Στο  έκτο,  αναφέρεται στη δυνατότητα διαφάνειας και ελέγχου των όπλων 

τόσο από την πλευρά του NATO όσο και από την πλευρά της Ρωσίας.  

 Με  το  έβδομο επιχειρείται  να  περιγραφεί  η επίτευξη συνεργασίας ΝΑΤΟ 

– Ρωσία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο: ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ 

Με το πέρας του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου ξεκίνησε ο Ψυχρός Πόλεμος 

μεταξύ των ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Από το 1945 και μέχρι το 1989 η 

περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε ως η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου κατά την 

οποία και οι δύο υπερδυνάμεις ανταγωνίστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο η μία την 

άλλη χωρίς όμως να φτάσουν στη μεταξύ τους άμεση και ανοιχτή πολεμική 

σύγκρουση. H ανάπτυξη των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBM) 

οδήγησε και τις δύο χώρες στην πεποίθηση ότι ήταν ευάλωτες στην πυρηνική 

απειλή. Η κούρσα των πυρηνικών είχε μόλις αρχίσει. Με τη λήξη  του  Β'  

Παγκοσμίου Πολέμου, δηλαδή από το 1945 και  οι  δύο  σύμμαχοι  εξήλθαν  

νικητές  και  επεχείρησαν  ο  καθένας  με  τον  τρόπο του, να επηρεάσουν το 

διεθνές σύστημα. Από τη μία πλευρά οι ΗΠΑ, με ελάχιστες καταστροφές από τον  

πόλεμο και κατέχοντας πυρηνικά όπλα, ως μία τεράστια βιομηχανική παραγωγή, 

βρίσκονταν  συγκριτικά  με  όλα  τα  άλλα  κράτη  στο απόγειο  της  ισχύος  τους  

και  θα  επιδίωκαν  να  διατηρήσουν  τα πρωτεία στο διεθνές σύστημα. Η υπεροχή 

αυτή δε μπορούσε όμως να αποτελέσει βάση αποτροπής αλλά τη βάση πολιτικής 

και στρατιωτικής επιβολής έναντι των υπολοίπων. Από  την  άλλη,  η  Σοβιετική  

Ένωση, η  οποία και βρισκόταν  σε υποδεέστερη  στρατιωτική,  οικονομική  και  

πολιτική  θέση  απέναντι στις  ΗΠΑ,  είχε βάλλε στόχο, να εξισορροπήσει την 

κατάσταση, να πετύχει την αποτροπή και ακόμη να ανατρέψει υπέρ αυτής τους 

συσχετισμούς. Η απόκτηση πυρηνικών όπλων και από την Σοβιετική Ένωση θα 

δημιουργούσε θεωρητικά τις προϋποθέσεις για την επίτευξη μίας σχέσης 

αποτροπής μεταξύ αυτής και των ΗΠΑ.      

 Η έλλειψη ισορροπίας ισχύος ή αποτροπής σημαίνει τον συσχετισμό 

δυνάμεων που προσφέρει τη δυνατότητα σε μία χώρα να  ξεκινήσει  έναν  πόλεμο  

εναντίον  μιας  άλλης  και  να  τον  κερδίσει χωρίς  κόστος  για  αυτή  την  ίδια.  

Δεδομένου  ότι  τοποθετούμαστε χρονικά  στο  τέλος  του  Β'  Παγκοσμίου  

Πολέμου,  στιγμή  κατά  την οποία οι ΗΠΑ διέθεταν το μονοπώλιο των πυρηνικών 

όπλων, ο όρος αυτός παίρνει μία διαφορετική διάσταση: τη δυνατότητα μιας 

χώρας να αναλάβει έναν  πόλεμο  και  να  χρησιμοποιήσει  χωρίς  κόστος  τα  

πυρηνικά  της όπλα.  Συνεπώς,  η έλλειψη  αποτροπής  σημαίνει  γενικά  την  

ανικανότητα του αντιπάλου να εμποδίσει μία επίθεση εναντίον του και ειδικότερα, 

στην  περίπτωση,  μία  επίθεση  κατά  την  οποία  θα  χρησιμοποιούνταν πυρηνικά 
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όπλα. Αντίθετα,  ισορροπία  της  ισχύος  ή  αποτροπή  εν  προκειμένω σημαίνει  

τον  συσχετισμό  εκείνο  των  δυνάμεων  που  επιτρέπει  στους δύο  αντιπάλους  

να  εμποδίσουν,  ο  καθένας  χάρη  στα  δικά  του  μέσα, μία επίθεση γενικά και 

μία επίθεση με πυρηνικά όπλα ειδικότερα. Στο άναρχο και ανταγωνιστικό  διεθνές 

σύστημα  οι  κυβερνήσεις  επιδιώκουν  αυτή την κατάσταση: «Οι προσπάθειές μας  

κατευθύνονται στο να αποτρέψουν ένα  πρώτο  χτύπημα,  όπως  και  ένα  δεύτερο  

χτύπημα, δηλαδή να αποτρέψουμε έναν πυρηνικό πόλεμο γενικότερα» δήλωνε ο 

Λεονίντ Μπρέζνιεφ  .  

1.1 Η σχολή του ρεαλισμού 

Η  θεώρηση  πάνω  στην  οποία  μπορεί  να  στηριχθεί  η  παρούσα μελέτη  

είναι  η θεώρηση του «κλασικού  ρεαλισμού»  («classical realism»). Η εν λόγω 

θεώρηση έχει τις ρίζες της στην ελληνική αρχαιότητα, από τον Θουκυδίδη. Στη 

«μοντέρνα» περίοδο ως εκπρόσωποι του ρεαλισμού αναφέρονται ο Nicolaus 

Maclavellus, ο Francis Bacon και ο Carl von Clausewitz. Στον 20ο αιώνα οι πιο 

γνωστοί ρεαλιστές  είναι  ο  Edward Hallett Carr,  ο Hans Morgenthau,  ο  Henry 

Alfred Kissinger,  ο Zbigniew Brzezinski και ο Samuel P. Huntington και για κάποια 

περίοδο οι Robert Gilpin,  Stephen D. Krasner και ο Stanley Hoffmann.  

 Ο κλασικός ρεαλισμός συντίθεται από επτά αξιώματα: α) Το διεθνές 

σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό, β) Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί ή και 

οι μοναδικοί δρώντες, σύμφωνα με ορισμένους κλασικούς ρεαλιστές του διεθνούς 

συστήματος, γ) Τα κράτη τα οποία λειτουργούν ως ορθολογικές ενότητες και 

οντότητες, επιδιώκουν το «εθνικό» τους «συμφέρον», αφού λειτουργούν μέσα σε 

μία κατάσταση αβεβαιότητας και ανταγωνισμού. δ)  Το  υπέρτατο επιδιωκόμενο  

όφελος  των κρατών είναι  η  επιβίωσή  τους,  η  ανεξαρτησία τους καθώς και η 

εθνική τους ασφάλεια, ε) Η  ισχύς  και  μάλιστα  η  στρατιωτική ισχύς  είναι το μέσο 

για την επίτευξη της ασφάλειάς  τους.  Τα κράτη  επιδιώκουν την  ισχύ  και 

αποτιμούν  τα συμφέροντά τους με όρους ισχύος. Αποσκοπούν μέσω αυτής στην  

ικανοποίηση  του  «εθνικού συμφέροντος»,  στ)  Οι κανόνες δικαίου  εξυπηρετούν  

μόνο  τα συμφέροντα  των  ισχυρών .  Όπως  έγραψε  ο  Θουκυδίδης:  «Κατά την  

συζήτησιν  των  ανθρωπίνων  πραγμάτων  το  επιχείρημα  του δικαίου  αξίαν  έχει,  

όπου  ίση  υπάρχει  δύναμις  προς  επιβολήν αυτού»  και  ότι  «Ο  ισχυρός  

επιβάλλει  ό,τι  του  επιτρέπει  η δύναμή  του  και  ο  ασθενής  παραχωρεί  ό,τι  του  
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επιβάλλει  η αδυναμία  του» , ζ)  Οι  διεθνείς  οργανισμοί  και κυρίως  οι  συμμαχίες  

υπάρχουν  για  όσο  υφίστανται  σταθερά κοινά συμφέροντα μεταξύ κρατών. Η  

ισχύς  αυτή  και  η  ικανότητα  επηρεασμού  της  εξωτερικής πολιτικής  των  

κρατών  μεταξύ  τους  θα  μπορούσαμε  να ερμηνεύσουμε  ότι  είναι  αποτέλεσμα  

πρόσκαιρων  καταστάσεων και  συνδυασμός  ισχύος των κρατών μελών. 

 Ο  κλασικός  ρεαλισμός  χαρακτηρίζεται και κάποιες  αδυναμίες.  Μεταξύ 

αυτών  το  αξίωμα  ότι  η  εξωτερική  πολιτική  εκπονείται  με  βάση  τα 

συμφέροντα  των  κρατών,  συμφέροντα  τα  οποία  προσδιορίζονται ορθολογικά,  

χωρίς  εξωτερικές  συστημικές  επιρροές  και  χωρίς  να περιγράφεται  ο  τρόπος  

με  τον  οποίο  αυτά  αρθρώνονται.  Η  αποδοχή του  εν  λόγω  αξιώματος  δεν  θα  

επέτρεπε  αρχικά  την  αποδοχή  του ρόλου  και  την  εξέταση  και  στη  συνέχεια  

την  κατανόηση  και  την ανάλυση  ορισμένων  θεμάτων,  τα  οποία  σχετίζονται  με  

τον ανταγωνισμό των εξοπλισμών, όπως, για παράδειγμα, τις συστημικές πιέσεις  

που  δέχονται  οι  παίκτες  του  διεθνούς  συστήματος  από  την κατανομή ισχύος 

μέσα σε αυτό, οι οποίοι και μοιραία οδηγούνται σε συγκεκριμένες  συμπεριφορές,  

όπως  αυτή  που  περιγράφεται  ως  το φαινόμενο «δράσης-αντίδρασης».  

 Στη διεθνή πολιτική  τον ρόλο του διεθνούς συστήματος εισάγει  η  πρώτη  

από  μία  σειρά  εξελιγμένων  μορφών του κλασικού ρεαλισμού, ο «δομικός 

ρεαλισμός» («structural realism») ή «νεορεαλισμός» («neorealism») που 

διαμόρφωσε ο Κένεθ Γουόλτζ. Ο νεορεαλισμός, όπως και ο ρεαλισμός, κατανοεί 

τη συμπεριφορά των κρατών  σε  θέματα  εξωτερικής  πολιτικής  και  κυρίως  

ασφάλειας  και άμυνας  αποδεχόμενος  την  «προσωποποίηση»  του  

«ορθολογικού» κράτους και την  προϋποτιθέμενη  και  μη  οριζόμενη  γενική  

έννοια  του  «εθνικού συμφέροντος». Προσθέτει όμως και τη διάσταση του 

άναρχου και ανταγωνιστικού συστήματος.  Δύο προϋποθέσεις πρέπει πληρούνται 

ώστε να υπάρχει ένα «διεθνές  σύστημα»: α) η αλληλεπίδραση  μεταξύ των 

κρατών μελών του συστήματος, έτσι ώστε οι αλλαγές  σε  ένα  μέρος  του  

συστήματος  να  προκαλούν  αλλαγές  στα άλλα  μέρη,  και  β) Η  συνολική 

συμπεριφορά του συστήματος  να διαφέρει  από  τις  προσδοκίες  και  τις  

προτεραιότητες  των επιμέρους μονάδων του.      

 Οι νεορεαλιστές δέχονται ότι η  συμπεριφορά  ή  οι  αλλαγές  στη  

συμπεριφορά των κρατών δεν οφείλονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή στις 

εσωτερικές  διεργασίες  μέσα  από  τις  οποίες  προσδιορίζουν  τα συμφέροντά 

τους αλλά από τις πιέσεις της δομής του διεθνούς συστήματος. Υποστηρίζουν 
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δηλαδή ότι: α) στα πλαίσια  του  άναρχου, ανταγωνιστικού  και πολυπολικού  

διεθνούς  συστήματος  αυστηροί περιορισμοί τίθενται στη συνεργασία μεταξύ 

κρατών, β) οι διεθνείς θεσμοί δεν  επιδρούν  σημαντικά  στα  συμφέροντα  των  

κρατών  ούτε  στις δυνατότητές  τους,  και  γ)  οι  αλλαγές  στο  εσωτερικό των  

κρατών  δεν αλλάζουν τις μεταξύ τους σχέσεις .      

 Ο  νεορεαλισμός,  μας επιτρέπει να καταλάβουμε τον ρόλο του διεθνούς 

συστήματος στη διαμόρφωση του «εθνικού  συμφέροντος»  του  κράτους,  όταν  

ακριβώς  το  τελευταίο δέχεται τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Τόσο  στην  

περίπτωση  του  κλασικού  ρεαλισμού  όσο  και  στην περίπτωση  του  

νεορεαλισμού  δεν  φαίνεται  να  υπάρχει  ρόλος  για τις κυβερνήσεις ή γενικότερα 

για τους εσωτερικούς πολιτικούς παράγοντες ενός κράτους στη διαδικασία λήψης 

των αποφάσεων και προσδιορισμού του εθνικού συμφέροντος.  Ο  κλασικός  

ρεαλισμός  μας αναγκάζει  να  παρατηρούμε  τη  συμπεριφορά  του  κράτους  και 

εκ  των  υστέρων  να  συμπεραίνουμε  ότι  η  οποιαδήποτε κίνησή του εκφράζει το 

εθνικό συμφέρον του. Από  την  άλλη  πλευρά  ο  νεορεαλισμός  μάς  λέει  ότι  το  

εθνικό συμφέρον  προσδιορίζεται  με  βάση  τις  πιέσεις  που  ασκούνται  από  το 

διεθνές  σύστημα.  Όμως,  όπως  και  ο  κλασικός  ρεαλισμός,  δεν ενδιαφέρεται  

και  δεν  περιγράφει  τους  μηχανισμούς  ή  τις  διαδικασίες λήψης των 

αποφάσεων και προσδιορισμού του εθνικού συμφέροντος. Τον  ρόλο  των  

μηχανισμών  του  κράτους  στη διαδικασία  λήψης  των  αποφάσεων  για  τον  

προσδιορισμό  της συμπεριφοράς  των  κρατών  στο  διεθνές  σύστημα  έρχεται  

να υπογραμμίσει  ο  «τροποποιημένος  δομικός  ρεαλισμός»  («modified structural  

realism»),  η  δεύτερη  κατά  σειρά  προσπάθεια  εξέλιξης  και βελτίωσης  του  

κλασικού  ρεαλισμού  με  δανεισμό  στοιχείων  από  τον πλουραλισμό,  που  έκανε  

ο  Ρόμπερτ  Κιοχέιν.           

 Για  τις  ανάγκες  της παρούσας  μελέτης θα στηριχτούμε στη θεωρία η 

οποία διευκρινίζει  ότι  οι  κυβερνήσεις  των  κρατών  προσδιορίζουν  τα 

συμφέροντά  τους  και  την  πολιτική  τους  δεχόμενες  τις  πιέσεις  του διεθνούς  

συστήματος.  Ανακεφαλαιώνοντας,  η  παρούσα  μελέτη  στηρίζεται στον κλασικό 

ρεαλισμό, τροποποιημένο ως προς το σημείο  εκείνο  που  αφορά  τον  τρόπο  

διαμόρφωσης  ή  προσδιορισμού των  εθνικών  συμφερόντων:  αυτά  

διαμορφώνονται  από  τις εκτιμήσεις των κυβερνήσεων των κρατών με βάση και 

τις πιέσεις που ασκούνται από το διεθνές σύστημα πάνω σε αυτά.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο:  ΣΥΝΤΟΜΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

Ιστορικά, η πυραυλική άμυνα άρχισε να εξελίσσεται στο τέλος της δεκαετίας 

του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έπειτα από την ανάπτυξη 

διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs)1 και βαλλιστικών πυραύλων που 

φέρονται από υποβρύχια (SLBMs)2, και επομένως έπειτα από την ανάγκη 

ανάπτυξης αμυντικών συστημάτων έναντι αυτών. Η ΕΣΣΔ περί τα μέσα της 

δεκαετίας του 1960, και προκειμένου να υπερασπίσει τη Μόσχα, ξεκίνησε να 

αναπτύσσει αντιβαλλιστικό πυραυλικό σύστημα (ABM system) βασισμένο στον 

πύραυλο αναχαίτισης Galosh. Ο συγκεκριμένος πύραυλος έφερε πυρηνική κεφαλή 

και αποσκοπούσε στην καταστροφή του εχθρικού βαλλιστικού πυραύλου έξω από 

την ατμόσφαιρα. Το συγκεκριμένο σύστημα ήταν επιχειρησιακά λειτουργικό το 

1971. Αντίστοιχες όμως ήταν και οι ενέργειες των ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της 

Προεδρίας του Jonhson (1963-1968) το πρόγραμμα Sentinel αφορούσε την 

ανάπτυξη αντιβαλλιστικών πυραύλων με πυρηνική κεφαλή στην περιφέρεια των 

ΗΠΑ προκειμένου να προστατευτούν οι πόλεις από μία ενδεχόμενη κινεζική ή 

σοβιετική πυραυλική επίθεση. Η Προεδρία του Nixon (1969-1973) αντικατέστησε 

το εν λόγω πρόγραμμα από το σύστημα Safeguard. Το τελευταίο αφορούσε την 

προστασία των σιλό των διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Minuteman από 

ενδεχόμενη επίθεση προκειμένου οι ΗΠΑ να διατηρήσουν την ικανότητά τους για 

αντίποινα.  

Το εν λόγω σύστημα χρησιμοποιούσε δύο τύπους πυραύλων αναχαίτισης3 

που έφεραν πυρηνικές κεφαλές: Τον Spartan και τον Srint. Ο πρώτος αναχαίτιζε 

τα εισερχόμενα στην ατμόσφαιρα πυραυλικά συστήματα ενώ ο δεύτερος, που 

έφερε πολύ μικρότερη σε μέγεθος πυρηνική κεφαλή, αποτελούσε μία δεύτερη 

διάταξη άμυνας αναχαιτίζοντας τα πυραυλικά συστήματα που είχαν ήδη εισέλθει 

στην ατμόσφαιρα. Και το σύστημα ωστόσο αυτό εγκαταλείφθηκε το 1975. Για τα 

πρώτα αυτά αμυντικά πυραυλικά συστήματα, η πρόκληση της παρακολούθησης 

και της αναχαίτισης μικρών σχετικά πυρηνικών κεφαλών που ταξίδευαν με 

ταχύτητες της τάξης των 7 χιλιομέτρων/δευτερόλεπτο ήταν σημαντική. Καμία από 

τις δύο πλευρές δεν διέθετε αξιόπιστη τεχνογνωσία προκειμένου να πλήξει 

                                            
 
1 https://fas.org/nuke/intro/missile/icbm.htm 
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Encyclopedia_Astronautica 
3 Ηλίας Κουσκουβέλης : Διεθνές Σύστημα και Στρατηγικά ‘Οπλα, Κεφ 9, Σελ 383 
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απευθείας ή έστω από πολύ κοντά τις εισερχόμενες στην ατμόσφαιρα πυρηνικές 

κεφαλές. Αυτός είναι και ο λόγος που οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι αναχαίτισης 

ήταν εξοπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές. 

Από τα τέλη του 1962, οπότε και ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ McNamara 

άρχισε να προωθεί τη στρατηγική της «βέβαιης καταστροφής», μέχρι το 1978 

επικράτησε σταδιακά και εκατέρωθεν το δόγμα της «Βέβαιης Αμοιβαίας 

Καταστροφής» («Mutual Assured Destruction- MAD»). 

 

«Πρόκειται για εκείνη την κατάσταση κατά την οποία οι δύο πλευρές 

διαθέτουν το επίπεδο εκείνο των πυρηνικών δυνάμεων με το οποίο μπορούν 

να καταστρέψουν σε πολύ μεγάλο βαθμό η μία την άλλη, ακόμη και αν η μία 

από τις δύο έχει δεχθεί πρώτη την πυρηνική επίθεση της δεύτερης»4 

 

Η στρατηγική ισορροπία που είχε επιτευχθεί προϋπέθετε ωστόσο τόσο 

ισορροπία στην κούρσα των εξοπλισμών όσο και ισορροπία στην πρόκληση 

κρίσεων. Η ανάπτυξη και η διασπορά αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων 

θα μπορούσε να υποδαυλίσει το πρώτο σκέλος της στρατηγικής ισορροπίας, αυτό 

της ισορροπίας των εξοπλισμών. Για παράδειγμα, εάν η μία πλευρά άρχιζε να 

αναπτύσσει και να διασπείρει αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα, η άλλη 

πλευρά θα απαντούσε με αύξηση των ICBMs και SLBMs προκειμένου να 

υπερκεράσει την άμυνα της πρώτης. Επιπλέον, εάν και οι δύο πλευρές 

ανέπτυσσαν αντιβαλλιστικά πυραυλικά συστήματα τότε θα υπήρχε το ενδεχόμενο 

η μία πλευρά να τολμήσει ένα πρώτο χτύπημα στις θέσεις των επιθετικών όπλων 

της άλλης πλευράς υπολογίζοντας ότι στη συνέχεια η αντιβαλλιστική της άμυνα θα 

αντιμετώπιζε την αποδυναμωμένη επίθεση της δεύτερης. 

Η θεώρηση των παραπάνω οδήγησαν το 1972 τον τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, 

Richard Nixon, και τον ΓΓ της ΕΣΔΔ, Leonid Brezhnev (1966- 1982), στην 

υπογραφή της Συμφωνίας Περιορισμού των Στρατηγικών Όπλων Ι (SALT I)5 που 

εμπεριείχε την Ενδιάμεση Συμφωνία για τα Επιθετικά Όπλα (Interim Offensive 

Arms Agreement) και τη Συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς Πυραύλους (ABM 

Treaty). Η πρώτη περιόριζε τον αριθμό των ICBM και SLBM στα επίπεδα που ήδη 

                                            
 
4 Ηλίας Κουσκουβέλης: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική 
5 http://static.history.state.gov/frus/frus1969-76v32/pdf/frus1969-76v32.pdf 
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υπήρχαν. Η δεύτερη, μεταξύ άλλων, περιόριζε τον αριθμό των αριθμό των 

αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων σε 100 για κάθε χώρα αλλά και την 

ανάπτυξή τους σε δύο μόνο τοποθεσίες, η μία εκ των οποίων κοντά στην 

πρωτεύουσα του κράτους και η άλλη σε μία περιοχή ανάπτυξης ICBM. Επίσης 

όριζε ότι τα ραντάρ που μπορούσαν να παρακολουθούν τους ICBM και τους 

SLBM θα έπρεπε να τοποθετούνται στην περιφέρεια της κάθε χώρας με 

προσανατολισμό προς το εξωτερικό. Με αυτόν τον περιορισμό τα ραντάρ θα 

παρείχαν έγκαιρη προειδοποίηση πλην όμως δεν θα μπορούσαν να κατευθύνουν 

τα βλήματα αναχαιτίσεως προς τον εχθρικό στόχο. Επίσης, απαγόρευε την 

ανάπτυξη θαλασσίων, εναέριων ή μεταφερόμενων αντιβαλλιστικών πυραυλικών 

συστημάτων αλλά και συστημάτων που θα βρίσκονταν στο διάστημα. Ένας 

βασικός λόγος για τον οποίο οι δύο χώρες υποχρεώθηκαν να υπογράψουν τη 

Συμφωνία αντιβαλλιστικών πυραύλων ήταν και το αυξημένο κόστος που 

απαιτούσαν τα αμυντικά συστήματα σε αντίθεση με τα επιθετικά. Ο λόγος ήταν η 

δυνατότητα των ICBMs και SLBMs να φέρουν Πολλαπλές Ανεξάρτητες Κάψουλες 

Κρούσης (Multiple Independently targetable Reentry Vehicle- MIRV), σε ορισμένες 

περιπτώσεις μέχρι και 10-14 ανεξάρτητες πυρηνικές κεφαλές6. Ήταν προφανές 

ότι, εκείνη την περίοδο με την τεχνογνωσία που υπήρχε, οι επιθετικές δυνατότητες 

υπερτερούσαν των αμυντικών. Η Συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς Πυραύλους 

(ABM Treaty) φαίνεται ότι πράγματι συνεισέφερε στη στρατηγική ισορροπία. Ο 

μικρός αριθμός των αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων εξασφάλιζε ότι η 

μία πλευρά δεν θα ανέπτυσσε και δεν θα διέσπειρε αντιβαλλιστικά πυραυλικά 

συστήματα και επομένως η άλλη πλευρά δεν είχε κίνητρο να απαντήσει με αύξηση 

των ICBMs και SLBMs προκειμένου να υπερκεράσει την άμυνα της πρώτης. 

Επιπλέον οι περιορισμοί στην αντιβαλλιστική άμυνα και των δύο τούς απέτρεπε 

από το να αποτολμήσουν το πρώτο χτύπημα. 

Ο Πρόεδρος Ronald Reagan (1981-1988) θεώρησε ότι η ΕΣΣΔ είχε 

αποκτήσει στρατηγικό πλεονέκτημα ανατρέποντας τη στρατηγική ισορροπία. 

Αφορμή στάθηκε η εγκατάσταση ενός ραντάρ διάταξης φάσης (phased-array) στο 

Krasnoyarsk στην Κεντρική Σιβηρία, κάτι που παραβίαζε τη Συμφωνία για τους 

                                            
 
6 Ο περιορισμός των MIRV αποτέλεσε αντικείμενο της συμφωνίας SALT II, οι διαπραγματεύσεις 
της οποίας ξεκίνησαν το 1972. Η συγκεκριμένη συμφωνία ναι μεν υπογράφηκε το 1979 από τον 
τότε Πρόεδρο των ΗΠΑ, James Carter (1977-1980), και τον ΓΓ της ΕΣΣΔ, Leonid Brezhnev, όμως 
δεν επικυρώθηκε ποτέ από τις ΗΠΑ λόγω της εισβολής της ΕΣΣΔ στο Αφγανιστάν. 
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Αντιβαλλιστικούς Πυραύλους (ABM Treaty) αφού αυτό δεν τοποθετήθηκε στην 

περιφέρεια της ΕΣΣΔ με προσανατολισμό προς το εξωτερικό της χώρας. Τον 

Μάρτιο του 1983 ο Πρόεδρος Ronald Reagan ανακοίνωσε την Πρωτοβουλία 

Στρατηγικής Άμυνας (Strategic Defense Initiative- SDI) θέτοντας ως θέμα 

ασφάλειας το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν να αναχαιτίσουν τους στρατηγικούς 

βαλλιστικούς πυραύλους της ΕΣΣΔ (Reagan Presidential Library, 1983). Η 

στρατηγική της «επικράτησης» (prevailing) που βαφτίστηκε «πόλεμος των 

άστρων» αφορούσε την ικανότητα των ΗΠΑ να μπορούν να αναχαιτίσουν μία 

μεγάλης κλίμακας βαλλιστική πυραυλική επίθεση για να εξαναγκάσουν στη 

συνέχεια την ΕΣΣΔ σε συνθηκολόγηση με τους όρους των ΗΠΑ (Κουσκουβέλης, 

2000). Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιούνταν περιελάμβαναν βλήματα 

αναχαίτισης εδάφους αποτελεσματικής προσβολής «hit-to-kill», βλήματα δηλαδή 

ικανά να πλήξουν τον εισερχόμενο βαλλιστικό πύραυλο με σύγκρουση. Άλλες 

τεχνολογίες περιελάμβαναν δορυφόρους που θα έφεραν μικρά βλήματα 

αναχαίτισης που θα μπορούσαν να πλήξουν τους βαλλιστικούς πυραύλους στη 

φάση της προωθήσεως ή ακόμη και όπλα κατευθυνόμενης ενέργειας (X-ray laser).  

Όμως, συστήματα όπως αυτά που θα βρίσκονταν στο διάστημα παραβίαζαν 

τη Συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους (ABM Treaty). Η Πρωτοβουλία 

Στρατηγικής Άμυνας (SDI) επικεντρωνόταν ιδιαίτερα στην προσπάθεια 

καταστροφής των ICBM και SLBM κατά τη φάση της προωθήσεως των εχθρικών 

πυραύλων, πριν δηλαδή αποχωριστούν οι κεφαλές. Με αυτό τον τρόπο οι ΗΠΑ 

δεν θα χρειάζονταν να αναπτύξουν αμυντικά συστήματα εναντίον των μικρότερων 

και πολυάριθμων κεφαλών που θα απελευθερώνονταν ή συστήματα για την 

ανίχνευση των ψευδοκεφαλών. Επιπλέον, η ανίχνευση του ίχνους των κινητήρων 

των εχθρικών πυραύλων θα καθίστατο πολύ πιο εύκολη σε σχέση με τις κεφαλές 

που θα εισέρχονταν στην ατμόσφαιρα διαγράφοντας βαλλιστική πορεία. Η 

αντίδραση της ΕΣΣΔ μπορεί να εκληφθεί ως έκπληξη. Θεώρησε δηλαδή ότι τα 

μεγαλεπήβολα σχέδια των ΗΠΑ έβριθαν τεχνικών δυσκολιών σε σημείο που ο τότε 

ΓΓ της ΕΣΣΔ Mikhail Gorbachev (1985-1991) αποφάσισε τη μείωση των 

στρατηγικών και μεγάλου βεληνεκούς βαλλιστικών πυραύλων. Η αντίδραση αυτή 

της ΕΣΣΔ ήταν αποφασιστική προκειμένου να εκτονωθεί η κατάσταση. Το 1986 ο 

Πρόεδρος των ΗΠΑ Ronald Reagan και ο ΓΓ της ΕΣΣΔ Mikhail Gorbachev 

συναντήθηκαν στο Reykjavik θέτοντας τις βάσεις για τη συμφωνία του 1987, που 

θα απαγόρευε τους βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, αλλά και για τη 
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συμφωνία START I (Strategic Arms Reduction Treaty)7 του 1991. Είχε γίνει πλέον 

αντιληπτό από τις ΗΠΑ ότι τα αμυντικά συστήματα, σε σχέση με τα επιθετικά, ήταν 

πολύ πιο δύσκολο να αναπτυχθούν και απαιτούσαν μεγάλο κόστος. 

Ο επόμενος Πρόεδρος των ΗΠΑ ωστόσο, ο George H. W. Bush (1989-1992), 

δεν εγκατέλειψε την αρχική ιδέα της εδαφικής αλλά και της άμυνας με όπλα που 

θα βρίσκονταν στο διάστημα εναντίον ενός περιορισμένου αριθμού επιθετικών 

βαλλιστικών πυραύλων, πολιτική που διέπει τους στρατηγικούς σχεδιασμούς των 

ΗΠΑ μέχρι σήμερα. Όμως το περιορισμένο, σε σχέση με το SDI, αυτό πρόγραμμα 

με την ονομασία GPALS (Global Protection Αgainst Limited Strikes), που επίσης 

παραβίαζε τη  Συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους (ABM Treaty), 

ακυρώθηκε από τον επόμενο Πρόεδρο Bill Clinton (1993-2000). Η πολιτική 

ωστόσο που ακολούθησε η Προεδρία του George H. W. Bush επηρεάστηκε και 

από την ανάγκη αντιμετώπισης των πυραύλων Scud των Ιρακινών κατά τη 

διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου (Gulf War) to 1991. Οι προσπάθειες των ΗΠΑ 

επικεντρώθηκαν τότε στην ανάπτυξη επιχειρησιακών (theater)8 πυραυλικών 

συστημάτων ικανών να προστατέψουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ που βρίσκονταν στο 

πεδίο της μάχης από πυραύλους μικρού βεληνεκούς. Εκείνη την περίοδο ξεκίνησε 

η ανάπτυξη του συστήματος Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3)9, οι δοκιμές 

του συστήματος Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) και η ανάπτυξη 

των βλημάτων Standard Missile-2 (SM-2) του ναυτικού. 

Καθώς οι αντιβαλλιστικές δυνατότητες αυξάνονταν, το θέμα ήρθε προς 

συζήτηση, ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Ρωσία, στη Μόνιμη Συμβουλευτική Επιτροπή 

(Standing Consultative Commission), ένα όργανο που προβλέπονταν στη 

Συμφωνία για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους (ABM Treaty). Η συμφωνία που 

επήλθε το 1997, επί θητείας του Προέδρου Bill Clinton (1993-2000), είναι γνωστή 

ως Συμφωνία οριοθέτησης των αντιβαλλιστικών πυραύλων (ΑΒΜ demarcation 

agreement)10. Αυτή προέβλεπε ότι οι τακτικοί πύραυλοι αναχαίτισης (tactical 

                                            
 
7 http://www.dod.mil/acq/acic/treaties/start1/execsum.htm 
8 Για την απόδοση του όρου «theater» ως «επιχειρησιακός», βλ. Παράρτημα ΙΙ. 
9 http://www.msl.army.mil/Documents/peoWeaponSystems 
10 It  is  unclear,  at  this  time,  when  the  Senate  will  receive  the  amendments.    The  Clinton 
Administration stated that it would not submit them until the Russian parliament approved the 
1993 START II Treaty (the United States and Russia also signed a Protocol to that Treaty 
in  September  1997).    The  Russian  parliament  did  this  in  mid-April,  2000,  but  the 
Administration may withhold these agreements while it seeks to negotiate both additional 
modifications to the ABM Treaty and deeper reductions in a START III Treaty. 
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missile defense interceptors) δεν θα θεωρούνταν αντιβαλλιστικά πυραυλικά 

συστήματα (ABM systems) στις περιπτώσεις που η ταχύτητά τους δεν ξεπερνούσε 

τα 3 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο, η ταχύτητα των εχθρικών πυραύλων-στόχων δεν 

ξεπερνούσε τα 5 χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο και η εμβέλεια των τελευταίων δεν 

ξεπερνούσε τα 3.500 χιλιόμετρα (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η απόσταση Αθήνας-

Άγκυρας είναι περί τα 800 χιλιόμετρα, Αθήνας-Τεχεράνης, για την οποία Τεχεράνη 

είναι και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ όπως θα δούμε στη συνέχεια, περί τα 2.500 

χιλιόμετρα, Μόσχας-Βαρσοβίας περί τα 1.150 χιλιόμετρα, Μόσχας-Βουκουρεστίου 

περί τα 1.500 χιλιόμετρα, Μόσχας-Πράγας περί τα 1.700 χιλιόμετρα και Μόσχας-

Μαδρίτης, ως απόσταση-δείκτης, περί τα 3.500 χιλιόμετρα). Η λογική πίσω από 

αυτή την πρόβλεψη ήταν ότι πύραυλοι αναχαίτισης με ταχύτητα κάτω από τα 3 

χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο που μπορούσαν να προσβάλλουν εχθρικούς 

πυραύλους-στόχους η ταχύτητα των οποίων δεν ξεπερνά τα 5 

χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο, δεν θα μπορούσαν να προσβάλλουν τις κεφαλές των 

ICBM και των SLBM, οι ταχύτητες των οποίων ξεπερνούν κατά πολύ τα 5 

χιλιόμετρα/δευτερόλεπτο.         

 Το 1999 το Congress των ΗΠΑ (που είναι το νομοθετικό σώμα της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ που αποτελείται από τη Γερουσία και τη 

Βουλή των Αντιπροσώπων) θέσπισε την Πράξη για την Εθνική Πυραυλική Άμυνα 

(National Missile Defense Act) σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ όφειλαν να 

αναπτύξουν ένα αποτελεσματικό εθνικό πυραυλικό σύστημα άμυνας ικανού να 

αντιμετωπίσει μία περιορισμένη βαλλιστική πυραυλική επίθεση, είτε κάποια που 

προκλήθηκε από λάθος είτε κάποια που προκλήθηκε χωρίς την απαιτούμενη 

δικαιοδοσία είτε κάποια εσκεμμένη. Η συγκεκριμένη πράξη προκλήθηκε εν μέρει 

και από την αναφορά της Επιτροπής για την Αξιολόγηση της Βαλλιστικής 

Πυραυλικής Απειλής προς τις ΗΠΑ (Commission to Assess the Ballistic Missile 

Threat to the United States) με πρόεδρο τον Donald Rumsfeld- ο Donald Rumsfeld 

υπήρξε Υπουργός Άμυνας του Προέδρου Gerald Ford (1974-1976) και του 

μετέπειτα Προέδρου George W. Bush (2001-2008). Συγκεκριμένα ανέφερε ότι η 

αυξημένη βαλλιστική πυραυλική απειλή ήταν υποεκτιμημένη και εκτιμούσε ότι το 

Ιράν και η Βόρεια Κορέα θα μπορούσαν να αναπτύξουν ICBM ικανό να 

προσβάλλει τις ΗΠΑ εντός 5 ετών από τη στιγμή που θα λαμβάνονταν μία τέτοια 

απόφαση.            

 Η κυβέρνηση Μπους, με το επιχείρημα ότι υπήρχε άμεσος κίνδυνος 
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προερχόμενος από το Ιράν, ο οποίος συσχετιζόταν με την ανάπτυξη και την 

εξαπόλυση πυρηνικών κεφαλών τις οποίες θα μπορούσε να εκτοξεύσει με 

πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς είχε προωθήσει το πρόγραμμα αντιπυραυλικής 

ασπίδας στην Ευρώπη. Η Ουάσινγκτον ωστόσο επέμενε ότι το πρόγραμμα δεν 

είχε στόχο τη Ρωσία, ωστόσο τα αμερικανικά σχέδια είχαν οδηγήσει σε κλιμάκωση 

των εντάσεων στις σχέσεις Ουάσινγκτον-Μόσχας. Ως εκ τούτου, και υπό την 

Προεδρία Bill Clinton (1993-2000), ξεκίνησε μία περίοδος διερεύνησης των 

ενδεδειγμένων επιλογών για την Εθνική Πυραυλική Άμυνα (National Missile 

Defense-NMD)11. Το σχετικό σχέδιο προέβλεπε την ανάπτυξη 100-250 

αντιβαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων εδάφους στην Αλάσκα και ενδεχομένως 

και στη Βόρεια Ντακότα. Ωστόσο, επειδή έτσι θα παραβιάζονταν η Συμφωνία για 

τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους (ABM Treaty) που περιόριζε τον αριθμό τους σε 

100 για κάθε χώρα, οι ΗΠΑ διερεύνησαν μία πιθανή τροποποίηση της Συμφωνίας 

για τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους (ABM Treaty) περί το τέλος του 1999 και το 

πρώτο εξάμηνο του 2000.        

 Το Μάιο του 2016 στο ρουμανικό χωριό Ντεβεσέλου  εγκαταστάθηκε  το 

αμερικανικό σύστημα αντιπυραυλικής προστασίας,  το οποίο και  τέθηκε σε πλήρη 

επιχειρησιακή λειτουργία, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς 

Στόλτενμπεργκ καθώς και αξιωματούχων των ΗΠΑ και της Ρουμανίας.  

 Ο διοικητής των ναυτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και την 

Αφρική, Αμερικανός Στρατηγός Μάρκ Φέργκιουσον δήλωσε: «Οι  Ηνωμένες 

Πολιτείες και η Ρουμανία δημιουργούν ιστορία με την παροχή αυτού του 

συστήματος του ΝΑΤΟ. Αυτή είναι πολύ μια σημαντική στιγμή για το ΝΑΤΟ και τη 

διατλαντική ασφάλεια. Το σύστημα  ενισχύει εξαιρετικά την αμυντική ικανότητα των 

Ευρωπαίων συμμάχων κατά βαλλιστικών πυραύλων που ενδεχομένως απειλούν 

όλη την ευρω-ατλαντική περιοχή καθώς και τη Μέση Ανατολή».   

 Το αντιπυραυλικό αυτό σύστημα του ΝΑΤΟ, στηριζόμενο σε αμερικανική 

τεχνολογία, ξεκίνησε το 2010 και είχε ως στόχο την σταδιακή εγκατάσταση 

μονάδων αντιπυραυλικής άμυνας στην ανατολική Ευρώπη, στη Βουλγαρία  και την 

Τουρκία.           

 Η κατασκευή της βάση στο Ντεσεβέλου, κόστισε περίπου 1 δισ. δολάρια, 

και είχε ως κύριο πυραυλικό σύστημα τους πυραύλους τύπου SM-2. Η 

                                            
 
11 https://www.mda.mil/ 
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συγκεκριμένη βάση είναι ικανή να καταρρίπτει πυραύλους οι οποίοι και θα 

εκτοξεύονταν από χώρες όπως το Ιράν, που θα μπορούσαν, σύμφωνα με την 

Ουάσινγκτον, να απειλήσουν μεγάλα ευρωπαϊκά αστικά κέντρα. «Όσο το Ιράν 

συνεχίζει να αναπτύσσει βαλλιστικούς πυραύλους, οι ΗΠΑ θα συνεργάζονται με 

τους συμμάχους τους για την υπεράσπιση του ΝΑΤΟ» δήλωσε ο αναπληρωτής 

υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Ρόμπερτ Γουόρκ οποίος επισήμανε  πως η 

αντιπυραυλική ασπίδα δεν έχει στόχο την άμυνα απέναντι στο ρωσικό πυραυλικό 

οπλοστάσιο. «Δεν υπάρχουν σχέδια για κάτι τέτοιο» είπε σχετικά. 

 Όμως , οι σχέσεις ΗΠΑ και ΙΡΑΝ έχουν βελτιωθεί, επομένως έχει 

ελαχιστοποιηθεί η άμεση απειλή  από το Ιράν και μάλιστα η υπόθεση να 

εξαπολύσει το Ιράν πυραυλική επίθεση σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες , αγγίζει τα 

όρια του φανταστικού. 

Παράλληλα το NATO με την ενεργοποίηση της αντιπυραυλικής Ασπίδας στην 

Ανατολική Ευρώπη, αναλαμβάνει κι άλλες πρωτοβουλίες «αποτρεπτικού 

χαρακτήρα»  στην Πολωνία και στη Βαλτική, μετά την προσάρτηση της Κριμαίας 

στη Ρωσία το 2014. Έτσι η Μόσχα λαμβάνοντας μέτρα κατά των νατοϊκών αυτών  

κινήσεων προχώρησε στην αναδιάταξη καθώς και την  ενίσχυση  στρατιωτικών 

μονάδες των ρωσικών ένοπλων δυνάμεων στη δυτική και στη νότια πτέρυγά της, 

ενώ ενισχύει  και την ναυτική παρουσία της στη Μαύρη Θάλασσα.  

 Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, διαβεβαίωσε ότι η 

εγκατάσταση του αντιπυραυλικού συστήματος στη Ρουμανία και την Πολωνία δεν 

στρέφεται κατά της Ρωσίας. «Διευκρινίσαμε από την αρχή στη Ρωσία ότι το ΝΑΤΟ 

είναι ανοιχτό για συνεργασία. Η Συμμαχία θα συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τη 

Ρωσία όπου είναι δυνατόν».  Και ο Πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν,  έχει 

επανειλημμένως θέσει το ερώτημα «εναντίον ποίου λειτουργεί το σύστημα;» 

 Ο γραμματέας Τύπου του Ρώσου προέδρου, Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η 

Ρωσία θα λάβει προληπτικά μέτρα κατά των αμερικανικών πυραύλων στην 

Ευρώπη. «Όλες οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την υπεράσπιση της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας έχουν ενημερωθεί για τα σχέδια της ανάπτυξης της αντιπυραυλικής 

άμυνας του ΝΑΤΟ και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα από τη Μόσχα». 

  Ο Αμερικανός πρόεδρος Barack Obama έθεσε θέμα  ριζικής αναθεώρησης 

της αντιπυραυλικής άμυνας της Ευρώπης, ο οποίος και πρότεινε την εγκατάλειψη 

των σχεδίων αντιπυραυλικής ασπίδας στην Τσεχία και την Πολωνία τα οποία είχαν 

οδηγήσει στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Σύμφωνα με τα 
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νέα σχέδια η ΗΠΑ θα ανέπτυσσε τεχνολογίες δοκιμασμένες, αποτελεσματικές και 

οι οποίες θα πρόσφεραν μεγαλύτερη ευελιξία. Όπως είπε και ο ίδιος: «Ο 

καλύτερος τρόπος για να προωθήσουμε με υπευθυνότητα την ασφάλειά μας και 

την ασφάλεια των συμμάχων μας είναι να αναπτύξουμε ένα σύστημα 

αντιπυραυλικής άμυνας που ανταποκρίνεται καλύτερα στις απειλές που 

αντιμετωπίζουμε και που χρησιμοποιεί τεχνολογία που είναι δοκιμασμένη και 

αποτελεσματική».   

 Oι ΗΠΑ προτίθωνται να εγκαταλείψουν τα σχέδια για τη δημιουργία 

αντιπυραυλικής ασπίδας στην Πολωνία και την Τσεχία. 

H απόφαση θα στηριζόταν στην διαπίστωση των ΗΠΑ ότι «το πρόγραμμα 

πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς του Ιράν δεν έχει προχωρήσει όσο γρήγορα 

αναμενόταν, μειώνοντας τον κίνδυνο για τις ΗΠΑ και τις κύριες ευρωπαϊκές 

πρωτεύουσες». Η απόφαση την ΗΠΑ βασιζόταν σε πληροφορίες που είχαν 

συλλέξει και αφορούσαν το Ιράν το οποίο είχε αναπτύξει κυρίως πυραύλους 

μικρού και μεσαίου βεληνεκούς και όχι μεγάλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Βαλλιστικοί12 είναι οι πύραυλοι που μεταφέρονται ως ένα σημείο της πορείας 

τους από προωθητικό πύραυλο και στη συνέχεια ακολουθούν ελεύθερη 

παραβολική πορεία μέχρι το στόχο. Διακρίνονται στις ακόλουθες τέσσερις 

κατηγορίες με βάση το μέγιστο βεληνεκές. Το τελευταίο είναι συνάρτηση της 

προωθητικής ισχύος του προωθητικού πυραύλου και του βάρους της κεφαλής. 

• Βαλλιστικοί πύραυλοι μικρού βεληνεκούς (short-range ballistic missiles). Το 

βεληνεκές τους φτάνει μέχρι τα 1.000 Km. 

• Βαλλιστικοί πύραυλοι μεσαίου βεληνεκούς (medium-range ballistic missiles). 

Το βεληνεκές τους κυμαίνεται από 1.000 km έως 3.000 Km. 

• Βαλλιστικοί πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς (intermediate-range ballistic 

missiles). Το βεληνεκές τους κυμαίνεται από 3.000 km έως 5.500 Km. 

• Διηπειρωτικοί βαλλιστικοί πύραυλοι (intercontinental ballistic missiles- 

ICBMs). Το βεληνεκές τους κυμαίνεται από 3.000 km έως 5.500 Km. 

Οι πύραυλοι μικρού και μεσαίου βεληνεκούς αναφέρονται και ως 

«επιχειρησιακοί βαλλιστικοί πύραυλοι» (theater ballistic missiles). Στην προκειμένη 

περίπτωση η λέξη «theater» μεταφράζεται ως «επιχειρησιακός», υποδηλώνοντας 

τη γεωγραφική περιοχή διεξαγωγής των πολεμικών επιχειρήσεων. Οι πύραυλοι 

μεγάλου βεληνεκούς και οι διηπειρωτικοί πύραυλοι αναφέρονται και ως 

«στρατηγικοί βαλλιστικοί πύραυλοι» (strategic ballistic missiles). Η συμφωνία 

αντιβαλλιστικών πυραύλων του 1972 μεταξύ των ΗΠΑ και της τότε Σοβιετικής 

Ένωσης (ABM treaty) απαγόρευε την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών πυραύλων 

εναντίον των στρατηγικών όπλων, επέτρεπε όμως την ανάπτυξη εναντίον των 

επιχειρησιακών.  

Η πτήση όλων των βαλλιστικών πυραύλων διακρίνεται σε τρεις φάσεις 

(στάδια)13: 

• Η φάση της προωθήσεως (boost phase) η οποία ξεκινάει με την εκτόξευση 

και διαρκεί μέχρι να σταματήσει το σύστημα προωθήσεως. Το στάδιο αυτό διαρκεί 

3- 5 λεπτά. Στο τέλος αυτού του σταδίου, η ταχύτητα ενός διηπειρωτικού 

πυραύλου είναι της τάξης των 24.000 χιλιομέτρων/ώρα. 

                                            
 
12  Zaloga, Steven (2003). V-2 Ballistic Missile 1942-52. Reading: Osprey Publishing, σελ. 3 
13  US Government Accountability Office (GAO) 
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• Η φάση της μεσοπορείας (midcourse phase) η οποία ξεκινάει από τη στιγμή 

που παύει να λειτουργεί το σύστημα προωθήσεως και ο πύραυλος ακολουθεί 

παραβολική τροχιά. Είναι το μεγαλύτερο σε διάρκεια στάδιο και στην περίπτωση 

ενός διηπειρωτικού πυραύλου μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 20 λεπτά. Κατά τη 

διάρκεια αυτού του σταδίου, αρχικά ο πύραυλος συνεχίζει την ανοδική του πορεία 

προς το απώγειό του και στη συνέχεια ακολουθεί η κάθοδός του προς τη γη. Κατά 

τη διάρκεια αυτού του σταδίου η κεφαλή ή οι κεφαλές καθώς και οι ψευδοκεφαλές 

αποχωρίζονται από τον προωθητικό πύραυλο. 

• Η τελική φάση (terminal phase) η οποία ξεκινάει με την είσοδο της κεφαλής 

στην ατμόσφαιρα της γης και διαρκεί μέχρι την πρόσκρουση ή την έκρηξη. Για τις 

στρατηγικές κεφαλές το στάδιο αυτό διαρκεί λιγότερο από 1 λεπτό και η ταχύτητά 

τους είναι της τάξης των 3.200 χιλιομέτρων/ώρα. 

Τα συστήματα που οι ΗΠΑ αναπτύσσουν ως μέρος της πυραυλικής άμυνα 

διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες: 

• Τα συστήματα εντολών και ελέγχου (Command and Control- C2) 

• Τα συστήματα αναχαίτισης (Intercept systems) 

• Τα συστήματα αισθητήρων (Sensor systems) 

 

3.1 Τα συστήματα εντολών και ελέγχου14 

 

Τα συστήματα εντολών και ελέγχου αποτελούν ουσιαστικά το νευρικό 

σύστημα της τακτικής, της επιχειρησιακής και της στρατηγικής πυραυλικής 

άμυνας. Επειδή τα συστήματα αναχαίτισης και αισθητήρων ακολουθούν τη λογική 

των στρωμάτων (layers) σύμφωνα με την οποία κάθε σύστημα δέχεται 

πληροφορία από τα άλλα συστήματα με τα οποία είναι συνδεδεμένο και προωθεί 

σε αυτά την πληροφορία που αυτό δημιουργεί, τα συστήματα εντολών και ελέγχου 

είναι τα συστήματα διασύνδεσης. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η έγκαιρη 

αναγνώριση και η αποτελεσματική αντιμετώπιση της πυραυλικής απειλής. Τα 

συστήματα C2 συλλέγουν δεδομένα από τα συστήματα αισθητήρων και προωθούν 

τα δεδομένα στη διοίκηση για αξιολόγηση και λήψη αποφάσεων. Την ίδια στιγμή 

επιτρέπουν τη διασύνδεση των συστημάτων αναχαίτισης για μία πολλαπλή 

αντιμετώπιση του κινδύνου. Τα συστήματα εντολών και ελέγχου είναι: 

                                            
 
14 www.mda.mil 
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• Το σύστημα Command and Control, Battle Management and 

Communications (C2BMC) 

• Το σύστημα Integrated air and missile defense Battle Command System 

(IBCS) 

• Το σύστημα Link 16 

 

3.1.1 C2BMC15 

 

Το σύστημα εντολών, ελέγχου, διοίκησης της μάχης και επικοινωνιών 

(C2BMC) κατασκευάζεται από την Lockheed Martin και χρησιμοποιείται από την 

Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας των ΗΠΑ ως «ομπρέλα» των επιμέρους 

βαλλιστικών πυραυλικών αμυντικών συστημάτων (BMDS), προκειμένου να 

δημιουργηθούν τα στρώματα πληροφοριών και να διασυνδεθούν τα επιμέρους 

δίκτυα. Σήμερα υπάρχουν περί τα 70 C2BMC, μεταξύ των οποίων στο EUCOM, 

που είναι η ευρωπαϊκή στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ στη θέση Patch Barracks, 

Stuttgart, Germany, και στο CENTCOM, που είναι η στρατιωτική διοίκηση των 

ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή και την Κεντρική Ασία με έδρα στη θέση MacDill Air 

Force Base, Tampa, Florida. Το C2BMC είναι ένα κρίσιμο σύστημα για την 

Ευρωπαϊκή προσέγγιση της σταδιακής προσαρμογής (European Phased Adaptive 

Approach- EPAA) που εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Obama το Σεπτέμβριο του 2009. 

Εντός της EPAA το C2BMC θα διαλειτουργεί το ναυτικό σύστημα βαλλιστικής 

πυραυλικής άμυνας Aegis (Aegis BMD) με το ραντάρ πρώτης γραμμής, αναφορικά 

με την εγγύτητά του ως προς το Ιράν, AN/TPY-2 που βρίσκεται στην Τουρκία. Τα 

υπόλοιπα συστήματα βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας ενημερώνονται στη 

συνέχεια από το C2BMC προκειμένου να ανιχνεύσουν και να αναχαιτίσουν τη 

βαλλιστική πυραυλική απειλή. Κάτω από την «ομπρέλλα» του C2BMC βρίσκονται 

το εδαφικό σύστημα άμυνας επί της μεσοπορείας των επιθετικών πυραύλων 

(Ground-Based Midcourse Defense- GMD), το σύστημα της βαλλιστικής 

πυραυλικής άμυνας του ναυτικού Aegis (Aegis BMD), το σύστημα THAAD16 

(Terminal High-Altitude Area Defense), τo ραντάρ AN/TPY-2, το ραντάρ θαλάσσης 

X-Band (Sea-Based X-Band- SBX), το αναβαθμισμένο ραντάρ έγκαιρης 

                                            
 
15 https://www.mda.mil 
16 www.mda.mil 
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προειδοποίησης (Upgraded Early Warning Radar- UEWR) και το διαστημικό 

σύστημα υπέρυθρων (Space-Based Infrared System- SBIRS). Λεπτομέρειες 

αυτών των συστημάτων θα δούμε στη συνέχεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη 

έμφαση δίνεται στη διενέργεια δοκιμών καταπόνησης (stress tests) προκειμένου το 

σύστημα να οχυρωθεί ενάντια στις κυβερνοεπιθέσεις. Το σύστημα εντολών, 

ελέγχου, διοίκησης της μάχης και επικοινωνιών (C2BMC) επιτρέπει στον Πρόεδρο 

των ΗΠΑ, στον Υπουργό Άμυνας και στους επιτελείς να σχεδιάζουν τις 

επιχειρήσεις, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και να χειρίζονται τα οπλικά 

συστήματα σε στρατηγικό, περιφερειακό (τοπικό) και επιχειρησιακό επίπεδο. 

 

3.1.2 IBCS17 

 

Το ολοκληρωμένο σύστημα εντολών μάχης (IBCS) κατασκευάζεται από την 

Northrop Grumman και αφορά τη βέλτιστη επιλογή του όπλου αντιμετώπισης μιας 

συγκεκριμένης απειλής. Αν και τον Απρίλιο του 2016 δοκιμάστηκε στην 

αντιμετώπιση πολλαπλών απειλών, τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς η παραγωγή 

του αναβλήθηκε εξαιτίας προβλημάτων στο λογισμικό. 

 

3.1.3 Link 1618 

 

Το σύστημα Link 16 κατασκευάζεται από την ViaSat Inc. και την Data Link 

Solutions (DLS) LLC, αφορά τη διασύνδεση των επικοινωνιών και θεωρείται 

κρίσιμης σημασίας για τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεων του NATO. Η 

ανάπτυξη του τερματικού με την ονομασία «Multifunctional Information Distribution 

System- Low Volume Terminal (MIDS-LVT)19» αποτέλεσε το αντικείμενο ενός 

Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) μεταξύ της Γερμανίας, 

της Ιταλίας, της Ισπανίας, της Γαλλίας και των ΗΠΑ. Ωστόσο, μόνον οι ΗΠΑ έχουν 

ενσωματώσει το συγκεκριμένο σύστημα στα όπλα τους. Αναφορικά με την 

βαλλιστική πυραυλική άμυνα, το συγκεκριμένο σύστημα χρησιμοποιείται για τη 

διασύνδεση του συστήματος Aegis αλλά και των συστημάτων THAAD και 

                                            
 
17 www.NATO Missile Defense Systems Strive for Interoperability 
18 www. Viasat.com/products/link-16 
19 www.U.S. Army Weapons Systems 2013-2014, Department of Army, Skyhorse Publishing, Inc., Dec 
13, 2013 

http://www.nato/
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PATRIOT. Το πλεονέκτημα είναι ότι άπαξ και τα διάφορα συστήματα 

διασυνδεθούν με το Link 16, οι χειριστές τους αποκτούν μία κοινή επιχειρησιακή 

εικόνα (Common Operating Picture- COP). 

 

3.2 Τα συστήματα αναχαίτισης 

 

Τα κυριότερα συστήματα αναχαίτισης είναι τα ακόλουθα: 

• Το σύστημα Aegis afloat20 

• Το σύστημα Aegis ashore 

• Το σύστημα Ground-based Midcourse Defense (GMD) 

• Το σύστημα Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) 

• Το σύστημα Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target (PATRIOT) 

 

3.2.1 Aegis afloat / Aegis ashore21 

 

Το πλεονέκτημα είναι ότι άπαξ και τα διάφορα συστήματα διασυνδεθούν με το 

Link 16, οι χειριστές τους αποκτούν μία κοινή επιχειρησιακή εικόνα (Common 

Operating Picture- COP). Το Aegis BMD αποτελεί τη ναυτική παράμετρο της 

βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας και απαρτίζεται από το Aegis afloat (επί της 

θαλάσσης) και από το Aegis ashore (επί της ξηράς). Τα συστήματα που φέρουν, 

όπως είναι οι πύραυλοι SM-3, είναι συμβατά μεταξύ τους. Αποτελούν κρίσιμο 

παράγοντα της βαλλιστικής άμυνας μέσω της προσέγγισης της σταδιακής 

προσαρμογής (PAA). Το Aegis ashore που βρίσκεται στη Ρουμανία ήταν 

επιχειρησιακά έτοιμο το 2016, ως μέρος της 2ης φάσης της Ευρωπαϊκής 

Προσέγγισης της Σταδιακής Προσαρμογής (EPAA Phase II). Για τo έτος 2018 

σχεδιάζεται η εγκατάστασή του στην Πολωνία ως μέρος της EPAA Phase III. 

 

3.2.2 GMD22 

Το εδαφικό σύστημα άμυνας επί της μεσο-πορείας των επιθετικών 

πυραύλων (GMD) επιτρέπει στους επιτελείς να επιχειρούν έξω από την 

                                            
 
20 www.mda.mil 
21 www.mda.mil 
22 www.missilethreat.csis.org 
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ατμόσφαιρα εναντίον βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αλλά και 

εναντίον διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων. 

 

3.2.3 THAAD23 

 

Το σύστημα Terminal High-Altitude Area Defense (THAAD) μαζί με το 

σύστημα PATRIOT αποτελούν την αντιπυραυλική άμυνα κατά την τελική φάση (γι’ 

αυτό και ο όρος «Terminal») της πτήσης των εχθρικών βαλλιστικών πυραύλων. 

Μπορεί να προσβάλλει τους εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους τόσο μέσα όσο 

και οριακά έξω από την ατμόσφαιρα (γι’ αυτό και ο όρος «High-Altitude»).  

 

3.2.4 PATRIOT24 

 

Το σύστημα Phased Array Tracking Radar to Intercept On Target 

(PATRIOT) μαζί με το σύστημα THAAD αποτελούν την αντιπυραυλική άμυνα κατά 

την τελική φάση της πτήσης των εχθρικών βαλλιστικών πυραύλων. 

 

3.3 Τα συστήματα αισθητήρων 

 

Τα κυριότερα συστήματα αναχαίτισης είναι τα ακόλουθα: 

• Το Space-Based InfraRed System (SBIRS) 

• Το Space Tracking and Surveillance System (STSS)25 

• Το Upgraded Early Warning Radar (UEWR)26 

• Το Sea-Based X-band radar (SBX)27 

• To AN/SPY-1 radar (Aegis)28 

• To AN/TPY-2 radar (THAAD)29 

• To AN/MPQ-53/65 radar (PATRIOT)30 

• To Cobra Dane radar 

                                            
 
23 www.mda.mil 
24 www.mda.mil 
25 www.northropgrumman.com/ (εταιρεία κατασκευής) 
26 www.mda.mil 
27 www.mda.mil 
28 www.mda.mil 
29 www.mda.mil 
30 www.mda.mil 

http://www.northropgrumman.com/
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ31 

 

4.1 Ο ρόλος της άμυνας μέσω πυρηνικών όπλων στην στρατηγική για τον 

αφοπλισμό στον 21ο αιώνα 

 

Το επόμενο μέρος διερευνά την  αποτροπή και τη σχέση της  με την BMD     

( Άμυνα μέσω Βαλλιστικών Πυραύλων)  από συγχρονική άποψη. Προς το παρόν, 

μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον τρεις μέθοδοι αφοπλισμού,  με διαφορετικές 

μεθόδους και οργανωτικές λογικές σε σχέση με την αμερικανική πυραυλική άμυνα. 

Αυτές οι μέθοδοι  θα χαρακτηρίζονται εδώ ως (α) ανανεωμένη στρατηγική  

αποτροπής,  (β) την αποτροπή άλλων κρατών , στην περίπτωση  αντίδρασης σε 

μη συμμετρικές πυρηνικές τους απειλές και (γ) την αντίστροφη της αποτροπής κατά 

τις παρεμβάσεις σε τοπικές συγκρούσεις. 

 

4.1.1 Ανανεωμένη στρατηγική αποτροπής μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας, 

σύμφωνα με την  στρατηγική MAD (Αμοιβαίως Βεβαία Καταστροφή) 

 

Το 2009, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις στρατηγικής αποτροπής μεταξύ των 

ΗΠΑ και της Ρωσίας. Αυτή η νέα συνθήκη αποτροπής  βασίζεται στην 

προσέγγιση της στρατηγικής ισοτιμίας και της λογικής του MAD και του 

αξιώματος αμοιβαίας ευπάθειας. Η ανανεωμένη κατά τον μεταψυχρό πόλεμο 

συνθήκη αποτροπής μεταξύ  ΗΠΑ και  Ρωσίας είναι πολιτικά μάλλον ανεπίσημη, 

σε σύγκριση με τον Ψυχρό Πόλεμο, αλλά εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα 

θεσμοθετημένη. Παρά το γεγονός ότι είναι πολιτικά (και σε κάποιο βαθμό  και 

νομικά) άτυπη, γεγονός που εκδηλώνεται και από την προτίμηση των δύο μερών 

για μια χαλαρά συγχρονισμένη μονομερή της προσέγγιση, στην καλύτερη 

περίπτωση και ως προς την τήρηση κάποιων από τις προαναφερθείσες 

συνθήκες - αυτή η μέθοδος είναι η πλέον εδραιωμένη από αυτές που αναλύονται 

εδώ. Παρουσιάζει χαρακτηριστικά αυτού που ο Patrick Morgan ονομάζει 

                                            
 
31  Hynek, N., 2010 
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«αποθησαύριση πόρων/ λύσεων για τη διαχείριση του διεθνούς συστήματος», με 

αποτέλεσμα ένα «καθεστώς» αποτροπής .  

Η βαρύτητα των συνεχιζόμενων προσπαθειών για στρατηγική ισοτιμία 

στην νέα Ρωσο-Αμερικανική στρατηγική για τον πυρηνική αποτροπή, 

εμπλουτισμένη από τη λογική του MAD είναι  εμφανής επίσης και από τις 

προβολές των μελλοντικών εξελίξεων της ρωσικής στρατηγικής στον αριθμό των 

πυρηνικών κεφαλών. Η Ρωσία θα μειώσει τον αριθμό των διηπειρωτικών 

βαλλιστικών πυραύλων (ICBMs), από 1.847 το 2007 σε 254 το 2020. Ωστόσο, ο 

αριθμός των βαλλιστικών πυραύλων που προωθούνται από υποβρύχιο (SLBM) 

θα αυξηθεί από 624 σε 744 κατά την ίδια περίοδο ή οι μειώσεις θα είναι πολύ 

μικρές, όπως στην περίπτωση στρατηγικών βομβαρδιστικών πυρηνικών 

κεφαλών (από 872 σε 728 κατά την ίδια περίοδο)32 . Ο στόχος είναι σαφής: η 

γεωγραφική διασπορά και η αυξημένη κινητικότητα του ρωσικού στρατηγικού 

οπλοστασίου για ενδεχόμενα αντίποινα στην περιοχή , σύμφωνα με το MAD , 

αντιγράφοντας τη στρατηγική των ΗΠΑ. Ο στόχος είναι να μειωθεί η ευπάθεια  

του ρωσικού στρατηγικού δυναμικού σε πιθανά αντίποινα, αυξάνοντας 

παράλληλα την επιβιωσιμότητα, σε περίπτωση πυρηνικής επίθεσης του 

αντιπάλου (δηλαδή προσπάθεια για ποιοτική ισοτιμία και όχι μόνο ποσοτική 

στρατηγική ισοτιμία).         

 Οι αποδείξεις μιας άτυπης, αλλά εξαιρετικά θεσμοθετημένης στρατηγικής 

αποτροπής, που βασίζεται στη λογική του MAD, προκύπτουν και  από το ότι η 

αντιπυραυλική άμυνα χρησιμοποιείται ως λόγος και ως δόκιμη υπόθεση33. 

Συγκεκριμένα, οι ΗΠΑ και η Ρωσία συμμετείχαν σε μια ενδιαφέρουσα ανταλλαγή 

σχετικά με την προτεινόμενη τρίτη εκδοχή  του Αμερικανικού προγράμματος  

BMD,  πριν ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ, Ομπάμα, αποφασίσει να το 

εγκαταλείψει και να επιλέξει ένα εναλλακτικό σχέδιο. Ξεκίνησε με την ρωσικές  

αντιρρήσεις  στον κίνδυνο που αντιπροσωπεύει η τρίτη εκδοχή του  αμερικανικού  

BMD (με την τοποθέτηση  εγκαταστάσεων πυραυλικής άμυνας στην Τσεχική 

Δημοκρατία και την Πολωνία) για  υποθετικά μελλοντικά αντίποινα στην Ρωσία34. 

Αυτές οι αντιρρήσεις - καθώς και η απάντηση των ΗΠΑ που εξασφάλιζαν στη 

                                            
 
32  Pullinger, S. et al., 2007 
33  Cimbala, S., 2008 
34  Traynor, I., 2008 
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Ρωσία ότι, η εφαρμογή  της τρίτης εκδοχής του  BMD των ΗΠΑ35, δεν θα 

αποτελούσε περιορισμό στην στρατηγική της αποτροπής- σηματοδότησε τη 

συνέχιση της λογικής αμοιβαίας ευπάθειας, δηλαδή του MAD σε μια αμφίδρομη 

και αμφίπλευρη ( δυαδική) σχέση. 

 

4.1.2    Αφοπλισμός των κρατών που αναπτύσσουν ασύμμετρες πυρηνικές 
απειλές 

  

Ενώ η πρώτη στρατηγική  υποτίθεται ότι βασίζεται σε μια ανανεωμένη 

λογική μεγάλης ισχύος που προέρχεται από τη διπολική εποχή του Ψυχρού 

Πολέμου, η στρατηγική αποτροπής των κρατών που αναπτύσσουν ασύμμετρες 

πυρηνικές απειλές βασίζεται σ’ ένα εντελώς διαφορετικό σύνολο υποθέσεων. Αν 

και αυτή η στρατηγική, και μάλιστα μέσα από τις αναφορές που περιέχονται στις 

πρόσφατες πολιτικές  διαβουλεύσεις (η έννοια των αποδομημένων κρατών που 

είναι παράλογα, βλ. Jervis, 2009), φαίνεται να είναι ένα σχετικά νέο φαινόμενο, 

που έπεται του Ψυχρού Πολέμου, η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη. Ενώ η 

σχετική στρατηγική προέκυψε μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και προέρχεται κατά κύριο 

λόγο από την πρώτη εμπειρία του Πολέμου στον Κόλπο και από τον ακόλουθο 

στρατηγικό προγραμματισμό των ΗΠΑ ως αντίδραση στο γεγονός, στην 

πραγματικότητα η παράνομη διάδοση σχάσιμων πυρηνικών υλικών και 

τεχνολογιών πυραύλων καθώς και  μυστικών προγραμμάτων ΟΜΚ  (όπλων 

μαζικής καταστροφής) σε κάποιες από τις χώρες, που αργότερα 

χαρακτηρίστηκαν ως «αποδομημένα», είχαν ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου.         

 Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ φορέων/κρατών σε αυτή τη μορφή, είναι 

χαρακτηριστική της χαμηλής θεσμοθέτησης, όταν και εάν υπάρχει, 

δημιουργώντας  έτσι μια μη επισημοποιημένη   σχέση  αποτροπής. Η αξιωματική 

λογική του MAD, που βασίζεται στην αμοιβαία ευπάθεια, και που σχεδιάστηκε για 

την κατάσταση στρατηγικής ισοτιμίας μεταξύ υπερδυνάμεων, είναι άχρηστη για 

την προκείμενη στρατηγική, καθώς η λογική της χρειάζεται να δουλέψει με 

ασύμμετρες απειλές (για παράδειγμα, σε ακραίες περιπτώσεις, ένα ενιαίο 

βαλλιστικό βλήμα με πρωτόγονο πυρηνικό πυροδοτικό σύστημα) που 

                                            
 
35  McCullough, C., 2008 
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εκτοξεύονται από ένα από αυτά τα κράτη). Το κεντρικό επιχείρημα σε μια τέτοια 

στρατηγική είναι ο ισχυρισμός ότι οι πολιτικές ηγεσίες αυτών των κρατών είναι 

παράλογες και, ως εκ τούτου, δεν μπορούν να πεισθούν για την αποτροπή,  ή, 

σε μια πιο ήπια εκδοχή, ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η αντιστροφή (της 

ισχύουσας κατάστασης). Αυτός ο ισχυρισμός χρησιμοποιείται συνεπώς ως 

δικαιολογία για την ανάγκη ύπαρξης ενός  κατά τόπους περιορισμένου 

συστήματος πυραυλικής άμυνας. Προκειμένου να αποδειχθεί ο διαφορετικός 

ρόλος που διαδραματίζει η αντιπυραυλική άμυνα σε αυτή την στρατηγική δράσης 

σε αντίθεση με την προηγούμενη, η συνέντευξη του Fareed Zakaria με τον 

Thomas Schelling το 2001 είναι εξαιρετικά διδακτική. Κατά τη διάρκεια αυτής της 

συνέντευξης, ο Schelling επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ στρατηγικών σχεδίων 

αντιπυραυλικής άμυνας στη δεκαετία του 1970 και σήμερα. Στην πρώτη 

περίπτωση, η πυραυλική άμυνα είχε σχεδιαστεί, σύμφωνα με τον Schelling, ως 

συμπλήρωμα ενός στρατηγικού επιθετικού οπλοστασίου, με αποτέλεσμα μια 

αίσια έκβαση. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πυραυλική άμυνα ήταν 

τόσο περιορισμένη, καθώς ευνοημένο ήταν το μέρος που θα χτυπούσε  πρώτο. 

Η νέα στρατηγική δράσης, από την άλλη πλευρά, βασίζεται στην υπόθεση ότι η 

αποτροπή από ισχυρό στρατιωτικό στρατηγικό δυναμικό πρέπει να 

συμπληρωθεί με πυραυλική άμυνα, η λειτουργία της οποίας είναι πραγματικά 

αμυντική (καταστρέφοντας τους πυρηνικούς πυραύλους που εκτόξευσε ένα 

κράτος με ασύμμετρες ικανότητες) αντί να είναι συμπλήρωμα μιας επιθετικής 

στρατηγικής (πρώτη επίθεση  από τις ΗΠΑ)36. Επομένως, η φύση της 

πυραυλικής άμυνας είναι λιγότερο προσδιορισμένη από το σχεδιασμό της παρά 

από τη λειτουργία της στο πλαίσιο μιας ευρύτερης στρατηγικής , της οποία ς είναι 

μέρος. Στην τελευταία περίπτωση, χρησιμοποιείται εφόσον υπάρξει αποτυχία 

στρατηγικής  αποτροπής : δηλαδή εάν  (αποτύχει) η στρατηγική αποτροπής του 

επιτιθέμενου με την κατοχή επιθετικών πυρηνικών όπλων. Ένας ισχυρισμός του 

Thomas Schelling - ενός από τους υποστηρικτές της χρήσης του MAD (και 

συνεπώς και μιας ισχυρής μείωσης ή  και απαγόρευσης των συστημάτων 

αντιπυραυλικής άμυνας) στην αποτροπή των ΗΠΑ-Σοβιετικού Ψυχρού Πολέμου - 

σχετικά με τα πλεονεκτήματα του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας για την 

αντιμετώπιση ασύμμετρων  πυρηνικών απειλών από τα αποδομημένα κράτη, 
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συγκεκριμένα τη Βόρειο Κορέα και το Ιράν, προβλέποντας ότι τα συστήματα αυτά 

είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά, αποτελεί απόδειξη ότι η αποτροπή μπορεί να 

προκύπτει από διαφορετικές στρατηγικές , επίσης  και σε σχέση με την 

πυραυλική άμυνα37.         

  Η πιο λεπτομερής ανάλυση της επίδρασης του επιπέδου της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στις ενέργειες 

τόσο ενός κράτους-παρία όσο και των ΗΠΑ βρίσκεται στο πρόσφατο έργο του 

πολιτικού επιστήμονα Robert Powell των ΗΠΑ. Ο συγγραφέας χρησιμοποιεί ένα 

μοντέλο της θεωρίας  των παιγνίων για να δείξει ότι, αν οι ΗΠΑ είχαν πυραυλική 

άμυνα με σχεδόν 100% επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα, η χώρα θα επίλυε 

κρίσεις επικείμενων συρράξεων με αποδομημένα κράτη , χρησιμοποιώντας πολύ 

πιο ισχυρές δυνατότητες: τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα, 

σκληρότερη την αμερικανική στάση απέναντι σε μια τέτοια δύσκολη κατάσταση38. 

Ο Πάουελ υποστηρίζει ότι αυτή η συμπεριφορά θα έχει ως αποτέλεσμα 

μεγαλύτερο κίνδυνο πυρηνικής επίθεσης από την αδίστακτη κατάσταση. Όπως 

επισημαίνει ο Πάουελ, αυτή η εξέλιξη δεν θα είναι -όπως συνηθίζεται- ως 

αποτέλεσμα υπερεκτίμησης της αποτελεσματικότητας του αμερικανικού 

συστήματος, αλλά  η άμεση συνέπεια των ΗΠΑ να προωθούν τα συμφέροντα και 

τους στόχους του σκληρότερα κατά τη διάρκεια της κρίσης39. Τα συμπεράσματα 

του Powell έχουν άμεσο αντίκτυπο στον πολιτικό ρόλο των συμμάχων των ΗΠΑ 

στην αντιπυραυλική άμυνα, ειδικά μετά  από την ρητή αναγνώριση της 

Διακήρυξης του ΝΑΤΟ του Βουκουρεστίου τον Απρίλιο του 2008 και την νέα 

Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ του 2010, που επιβεβαίωσαν την ανάγκη 

σύνδεσης του μελλοντικού συστήματος αμερικανικής BMD με το Ενεργό στρώμα 

θεάτρου Βαλλιστικής Πυραυλικής Άμυνας του ΝΑΤΟ (ALTBMD). 

 

4.1.3 Αντίστροφη αποτροπή από την περιφερειακή παρέμβαση 

σύγκρουσης 

Η αντίστροφη αποτροπή από την περιφερειακή παρέμβαση των 

συγκρούσεων είναι η τελευταία μέθοδος αποτροπής που συζητείται σε αυτό το 

                                            
 
37   Ibid. 
38  Ibid., pages 105-106 
39  Ibid., pages 111-112 
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άρθρο. Αν και μοιράζεται το ίδιο στρατηγικό περιβάλλον, τη χαμηλή θεσμοθέτηση 

της πυρηνικής σχέσης μεταξύ των παραγόντων και την ασυμμετρία της σχέσης 

με τη δεύτερη στρατηγική, αυτή η στρατηγική διαφέρει στην εναλλαγή ρόλων 

μεταξύ αποτρεπομένου και αποτρέποντος: ο πρωταρχικός ρόλος των Η.Π.Α. 

είναι αποτρεπτικός, δηλαδή η αποτρεπτική χώρα. Τα περιφερειακά πυρηνικά 

κράτη είναι τα αντικείμενα αποτροπής ή οι παράγοντες αποτροπής. Ο Scott 

Sagan υποστηρίζει ότι τα περιφερειακά πυρηνικά κράτη αντιμετωπίζουν τα 

πυρηνικά όπλα ως όπλα αποτροπής και προβολής ισχύος εκτός των συνόρων 

τους (π.χ. προκαλώντας περιφερειακές συγκρούσεις, συνδέοντας μη πυρηνικά 

κράτη), συνήθως στην περιοχή τους. Το βασικό ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν οι 

ΗΠΑ μπορούν να αποτρέψουν, για παράδειγμα, το Ιράν ή την Κίνα από μια 

πυρηνική επίθεση, αλλά εάν αυτά τα κράτη μπορούν να αποτρέψουν τις ΗΠΑ ή 

έναν συλλογικό παράγοντα από μια περιφερειακή παρέμβαση για την 

αποκατάσταση της τάξης στην περιοχή40. Το δίλημμα για τις ενδεχομένως 

παρεμβατικές χώρες, όπως οι ΗΠΑ, βρίσκεται μεταξύ των παρεμβάσεων και 

συνεπώς διακινδυνεύει μια πυρηνική επίθεση εναντίον του παρεμβαίνοντος 

κράτους ή / και των συμμάχων του (όπου, προφανώς, η παρουσία και η 

αποτελεσματικότητα ενός συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας θα επηρεάσει 

αυτή την απόφαση)  και της απόφασης να μην παρεμβαίνει, η οποία υπονομεύει 

τη στρατιωτική και πολιτική αξιοπιστία των ΗΠΑ για παρόμοιες κρίσεις στο 

μέλλον.           

 Ο Oliver Thränert εξετάζει αυτή τη μορφή στο «ιρανικό σενάριο» που 

κυριαρχεί στην τρέχουσα διεθνή πολιτική συζήτηση για την πυραυλική άμυνα41. 

Ο Thränert ρωτά εάν τα συστήματα BMD που τοποθετούνται εκτός των ΗΠΑ  θα 

μπορούσαν να βοηθήσουν τις ΗΠΑ και τους Συμμάχους να ανακτήσουν την 

ελευθερία δράσης σε πιθανή περιφερειακή παρέμβαση στον Περσικό Κόλπο ή 

στο ίδιο το Ιράν. Ο Thränert κάνει μια πειστική υπόθεση ότι η απόφαση θα είναι 

πιο δύσκολη λόγω των διαφορετικών υπολογισμών από την πλευρά των ΗΠΑ 

και από εκείνη των  ευρωπαίων συμμάχων, καθώς τα επίπεδα κινδύνου θα 

διαφέρουν μεταξύ τους λόγω της γεωγραφίας και της φήμης των ΗΠΑ ως 

υπερδύναμης. Ενώ η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού συστήματος 

                                            
 
40  Sagan, S., 1995  
41  Thränert, O., 2007, pages 9-18 
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αντιπυραυλικής άμυνας θα είχε ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη Αμερικανική 

πρόθεση να παρέμβει, δηλαδή  μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών για τις ΗΠΑ, οι 

Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα ωφεληθούν από τον περιορισμό των ζημιών σε 

περίπτωση ενδεχόμενης πυρηνικής επίθεσης του Ιράν. Μέσα σε αυτήν την 

κατεύθυνση, η προσπάθεια των ΗΠΑ να αποτρέψουν μια κατάσταση, όπου οι 

Ευρωπαίοι σύμμαχοι θα βρεθούν όμηροι αποδομημένων κρατών από μια τόσο 

προβληματική περιοχή (όπου τα αναφερόμενα  κράτη θα εκβιάζουν τις ΗΠΑ) 

χρησιμοποιείται συχνά ως επιχείρημα υπέρ της θέσης ενός περιορισμένου 

συστήματος της BMD εκτός των Η.Π.Α.      

 Ένα παρόμοιο σενάριο αυτού του τρόπου από την άποψη της 

αποτρεπτικής λογικής - αν και διαρθρωτικά διαφορετικής - είναι ένα σενάριο της 

Ταϊβάν που αφορά άμεσα τις ΗΠΑ και την Κίνα ως παράγοντες αποτροπής και 

την Ταϊβάν ως πιθανώς πυροδοτούσης χώρας. Όσον αφορά τις διαρθρωτικές 

διαφορές, υπάρχουν πολλά χαρακτηριστικά που κάνουν τις περιπτώσεις του 

Ιράν και της Κίνας διαφορετικές. Πρώτον, η Κίνα δεν είναι αποδομημένο κράτος, 

αλλά εδραιωμένη περιφερειακή εξουσία και αναδυόμενη μεγάλη δύναμη, γεγονός 

που με τη σειρά του αντανακλάται στους επιχειρησιακούς κώδικες και τις 

αντιλήψεις της πολιτικής ελίτ. Επιπλέον, η Κίνα είναι μια διεθνώς αποδεκτή 

πυρηνική δύναμη, η οποία διαθέτει στρατηγικές πυρηνικές δυνατότητες με δικό 

της πυρηνικό πρόγραμμα και πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, το οποίο 

αναπτύχθηκε σε μακροχρόνιο χρονικό διάστημα. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε 

ότι η Κίνα υπήρξε συμβαλλόμενο μέρος στη Συνθήκη για τη μη διάδοση των 

πυρηνικών όπλων από το 1992. Σε αντίθεση με την Κίνα, το Ιράν δεν διαθέτει 

σήμερα πυρηνικά όπλα - αναπτύσσει το πολύ ένα.  Όπως υποδεικνύουν οι 

ακόλουθες γραμμές, οι παραπάνω διαρθρωτικές διαφορές δεν πρέπει να 

επισκιάζουν τις ομοιότητες μεταξύ των δύο περιπτώσεων.  

 Παρόλο που το σενάριο της Ταϊβάν δεν είναι (ακόμη) μια πολύ συζητημένη 

επιλογή στον πολιτικό διάλογο των ΗΠΑ ούτε στις συζητήσεις των ΜΜΕ και των 

ευρωπαϊκών μέσων ενημέρωσης, είναι ένα από τα πιο συχνά συζητημένα 

σενάρια σε υπάρχουσες στρατηγικές αναλύσεις και σχέδια στην (κυρίως ΗΠΑ) 

κοινότητα ασφάλειας. Αρκετές ακολουθίες ενεργειών είναι δυνατές στο σενάριο 

της Ταϊβάν. Αυτές που εξετάζονται πιο συχνά σε διάφορες αναλύσεις ξεκινούν με 

μονομερή πρόκληση από την κυβέρνηση της Ταϊβάν (π.χ. διακήρυξη 

ανεξαρτησίας, ριζική αλλαγή στρατιωτικών προτεραιοτήτων και στρατηγικών 
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κλπ.), συνεχίζεται με την προσπάθεια της Κίνας να αποτρέψει αυτό το βήμα με 

τις συμβατικές δυνάμεις, με αμερικανική απειλή περιφερειακής παρέμβασης (με 

συμβατικά όπλα) και τελειώνει με την Κίνα, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να 

εγγυηθεί την αποφυγή της χρήσης πυρηνικών όπλων εάν πρόκειται για εθνικό 

συμφέρον.          

 Επιπλέον, η Κίνα έχει υποβληθεί στο πρόσφατο παρελθόν σε μια αλλαγή 

όσον αφορά στην πυρηνική στρατηγική, κινούμενη από την ελάχιστη αποτροπή, 

βασιζόμενη στη δέσμευση να μην επιτεθεί πρώτα και να εξασφαλίσει την 

ικανότητα τουλάχιστον ενός βαλλιστικού πυραύλου με πυρηνική κεφαλή που να 

μπορεί να φτάσει στις ΗΠΑ (κυρίως σε πολιτικούς στόχους, ιδιαίτερα σε πόλεις), 

σε περιορισμένη αποτροπή, μια στρατηγική που βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη42. 

Αυτή η νέα στρατηγική διαφέρει από την προηγούμενη σε ορισμένες κρίσιμες 

πτυχές, κυρίως όσον αφορά την ενσωμάτωση διαφορετικών τύπων και σειρών 

βαλλιστικών πυραύλων καθώς και πυραύλων κρουαζιέρας, ενώ ταυτόχρονα 

βασίζεται στην ενεργό χρήση του πυρηνικού δυναμικού της Κίνας σε περίπτωση 

συμβατικού ή πυρηνικού πολέμου. Η αλλαγή αυτή αποσκοπούσε στη διατήρηση 

μιας αξιόπιστης ικανότητας αποτροπής και σε ένα πιο πρόσφατο πλαίσιο του 

αμερικανικού / ΝΑΤΟ πυραυλικού αμυντικού συστήματος που ξεκίνησε, και από 

το φόβο της Κίνας ότι οι ΗΠΑ - προστατευμένες από ασπίδα πυραύλων - θα 

μπορούσαν να ασχοληθούν με άμεση στρατιωτική παρέμβαση στην περιοχή. Και 

βασίζεται στην προτιμώμενη αρχιτεκτονική του αμερικανικού συστήματος 

αντιπυραυλικής άμυνας ότι η δομή των κινεζικών πυρηνικών δυνάμεων θα 

ενισχυθεί43.      

  Ο στόχος της Κίνας είναι να υπάρχει μια εγγυημένη περιορισμένη 

στρατηγική αποτροπής σε όλες τις περιστάσεις. Είναι προφανές ότι η στρατηγική 

σκέψη της Κίνας θα επηρεαστεί από τη φύση του συστήματος αντιπυραυλικής 

άμυνας, ιδιαίτερα εάν η Κίνα αποφασίσει να αποτρέψει τις ΗΠΑ από 

περιφερειακή παρέμβαση κρατώντας αμερικανούς ευρωπαίους συμμάχους ή / 

και Ιαπωνία ως ομήρους. Η πιθανότητα ότι η Κίνα θα μπορούσε να καταφύγει σε 

μια τέτοια απειλή δεν μπορεί να αποκλειστεί, αν και μόνο επειδή ο 

προγραμματισμένος αριθμός επιβατών (GBIs) στην επικράτεια των ΗΠΑ (στη 

                                            
 
42  Godwin, P., 2002; Johnston, A., 1995/96, pages 5-42 
43  Stokes, M., 2002, pages 107-168; McVadon, E., 2002, pages 169-198 
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βάση Fort Greely στην βάση της Αλάσκας και του Vandenberg στην Καλιφόρνια) 

, η οποία ουσιαστικά εξαλείφει το κινεζικό στρατηγικό πυρηνικό οπλοστάσιο που 

κατευθύνεται στις ΗΠΑ. Κατά συνέπεια, οι παράμετροι του μελλοντικού 

συστήματος βλαστικών κυμάτων των ΗΠΑ και / ή του ΝΑΤΟ και / ή της Ταϊβάν 

και / ή της Ιαπωνίας θα ήταν αποφασιστικής σημασίας για τις δυνατότητες 

ομήρων. Η Κίνα ενδέχεται να αντιληφθεί ορισμένες μελλοντικές δυνατότητες των 

ΗΠΑ και των συμμάχων τους ως προσπάθεια εξάλειψης της κινεζικής ικανότητας 

αποτροπής όχι μόνο από τις ΗΠΑ, αλλά και από τα ευρωπαϊκά μέλη του ΝΑΤΟ 

από τη στιγμή που θα συνδεθούν οι ΗΠΑ με την BMD και το NATO ALTBMD. 

Προκειμένου να αποφευχθεί αυτή η κατάσταση, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ θα πρέπει 

να τηρήσουν τις επίσημα δηλωμένες απειλές, την επαναλαμβανόμενη δέσμευση 

για ένα περιορισμένο σύστημα πυραυλικής άμυνας καθώς και μια κοινή 

αξιολόγηση των απειλών. 

 

4.2 Ανάπτυξη στρατηγικής και πρακτικές επιπτώσεις 

Το προηγούμενο μέρος εστίασε την προσοχή σε εμπειρικά και 

εννοιολογικά περιγράμματα κάθε μιας από τις μεθόδους και συζήτησε τους 

δεσμούς της με την BMD. Όσον αφορά τις ακόλουθες γραμμές, τίθενται δύο 

στόχοι: πρώτον, να εμβαθυνθούν  θεωρητικά οι συσχετιζόμενες λεπτομέρειες 

αποτροπής, συμπεριλαμβανομένης μιας περαιτέρω αντιληπτικής αντιμετώπισης 

πιθανών δεσμών με την BMD. Δεύτερον, για να πετύχουμε τον προηγούμενο 

στόχο με τον τρόπο που συμπεριλαμβάνονται τα ζητήματα που συζητήθηκαν σε 

προηγούμενα μέρη, έτσι ώστε η τελική ιδέα που συνοψίζεται με τη μορφή ενός 

πίνακα να έχει σαφείς επιπτώσεις στη μελλοντική ακαδημαϊκή έρευνα, στον 

στρατηγικό σχεδιασμό καθώς και στην πολιτική πρακτική. Οι παραπάνω δύο 

στόχοι επιτυγχάνονται με τη σύνδεση της προσέγγισης της BMD / προσέγγιση 

μέσω στρατηγικής της αποτροπής,  με την υφιστάμενη αιχμή υποτροφιών στην 

αποτροπή. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές έννοιες και τα θεωρητικά ζητήματα που 

περιέχονται στην αποτρεπτική λογοτεχνία προσδιορίζονται, ειδικεύονται και 

χρησιμοποιούνται μέσα στη δομή τριών ποιοτικά διαφορετικών τρόπων για την 

περαιτέρω θετική θεωρία της προσέγγισης αυτής. Όχι μόνο η ακόλουθη 

εννοιολογική εξέλιξη των τριών τρόπων δείχνει την ανάγκη να προσαρμοστεί η 
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αποτροπή, αλλά και δείχνει44 ότι απαιτείται μια διαφορετική ανάληψη αποτροπής 

ανάλογα με την οντολογική ταυτότητα, για κάθε μια από τις συζητούμενες 

στρατηγικές δράσης.. Μόνο τότε,  λέγω, μπορεί κανείς να κατανοήσει τον πλήρη 

πλούτο των πιθανών σχέσεων μεταξύ της αποτροπής και της BMD. 

Πίνακας 1. Προσέγγιση των τρόπων: Σχέσεις μεταξύ αποτροπής και 
άμυνας πυραύλων (με βάση Hynek 2010: 447-449) 

 

 ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 
(Ανανεωμένη αποτροπή 
μεταξύ των ΗΠΑ και της 

Ρωσίας) 

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2 
(Αποτροπή των Rogue 

κρατών) 

  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3 
(Αντίστροφη Αποτροπή 

από Περιφερειακές 
Παρεμβάσεις) 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 
Στρατηγική πυρηνική 

αποτροπή (γενική αποτροπή, 
αμοιβαία, συμμετρική, 

μονομερής κίνηση, διμερής 
διαχείριση της ασφάλειας) 

 
Ευρύτερη αποτροπή 

(γενική αποτροπή, μονομερής ή 
αμοιβαία, ασύμμετρη, 

μονομερής / διευρυμένη 
διαχείριση ασφάλειας) 

 
Aποδομημένη χώρα: τακτικός ή στρατηγικός 
πυρηνικός αποτρεπτικός παράγοντας (άμεση 
αποτροπή, πιθανή σχέση με γενική αποτροπή) · τις 
ΗΠΑ και / ή έναν συλλογικό παράγοντα ως 
αποτρεπτική οντότητα: Άμεση ή γενική αποτροπή 
(μπορεί να είναι μέρος του αμερικανικού στρατηγικού 
ή ευρύτερου αποτρεπτικού). αμοιβαία, ασύμμετρα 

 
Rogues με NWs 
- ένας συλλογικός 
παράγοντας ως 
αποτρεπτική 
οντότητα 
(συνασπισμός ΗΠΑ / 
ΝΑΤΟ / ΕΕ / ΟΗΕ) 
- μονομερής / 
εκτεταμένη / ευρεία 
συλλογική 
διαχείριση της 
ασφάλειας 

 
Μεγάλες / Περιφερειακές 
Δυνάμεις με NWs (Κίνα) 
- ΗΠΑ ως αποτρεπτικός 

ηθοποιός 
- μονομερής / διευρυμένη 
διαχείριση της ασφάλειας 

Μοντέλο 
 

Κλασικό μοντέλο αποτροπής 
της MAD 

 
Ο συνδυασμός του 

σπειροειδούς μοντέλου και του 
προσαρμοσμένου μοντέλου 

αποτροπής 

 
Προσαρμοσμένο Μοντέλο Καταπολέμησης / 

Αποτροπής 

Σενάρια 

άμεση πυρηνική ανταλλαγή Rogues: αρχικά προγράμματα 
πυρηνικών και πυραυλικών 
τεχνολογιών, αργότερα άμεση 
πυρηνική επίθεση κατά των 
αμερικανικών ή / και σεναρίων 
(ΝΑΤΟ / ΕΕ / Ισραήλ / Ιαπωνία 
κ.λπ. ως ομήρων) 

Rogues: εισβολή σε 
άλλη χώρα · άμεση 
πυρηνική επίθεση 
εναντίον των 
αμερικανών / 
συλλογικών φορέων 
υπό το φως της 
παρέμβασής τους 
και / ή σεναρίων 
λήψης ομήρων 
(ΝΑΤΟ / ΕΕ / Ισραήλ 
/ Ιαπωνία κ.λπ. ως 
ομήρων) 

Κίνα: η εισβολή στην Ταϊβάν 
και η άμεση πυρηνική 
επίθεση εναντίον των ΗΠΑ 
υπό το φως της αμερικανικής 
παρέμβασης και / ή των 
σεναρίων λήψης ομήρων 
(ΝΑΤΟ / ΕΕ / Ιαπωνία κ.λπ. 
ως ομήρων) 

                                            
 
44  Defense of the United States, 2006, pages 4 and 49; Schear, J., and Flanagan, S., 2008, pages 
79 and 285; Payne, K., 1996, page 129; Wilkening, D. & Watman, K., 1995, pages 27-55 
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Αποτροπή από Συμπεριφορά/Αποτροπή 

πυρηνική τιμωρία (άμεση 
πυρηνική ανταλλαγή) 

-  ανταμοιβή 
(οικονομικό / τεχνολογικό, το 
στάδιο πριν από την απόκτηση 
από τους αντιπάλους των NW / 
πυρηνική επίθεση) 
- τιμωρία («στρατηγική διπλής 
συγκράτησης» - στρατιωτική 
πλευρά: επιλεκτική και 
βαθμονομημένη χρήση 
συμβατικών όπλων (NW: 
αμφισημία) · οικονομική πλευρά: 
στοχοθετημένες κυρώσεις) 
- άρνηση (παθητική και 
ενεργητική άμυνα) 

- - (το στάδιο πριν 
από τη χρήση των 
αντιπάλων των 
NWs) - να 
αναγκάσουν τους 
αδίστακτους να 
σταματήσουν να μην 
τους νικήσουν - τις 
συμβατικές 
ικανότητες για την 
καταπολέμηση του 
πολέμου 
- αποτροπή με την 
επιβολή κυρώσεων 
(στάδιο 2): 
επιλεκτική και 
βαθμονομημένη 
χρήση συμβατικών 
όπλων (NW: 
αμφισημία) 
- Αποτροπή με 
άρνηση (στάδιο 2): 
παθητική και 
ενεργητική άμυνα 

- - (το στάδιο πριν από τη 
χρήση των NW από την 
Κίνα) - υποχρέωσε την Κίνα 
να εγκαταλείψει χωρίς να 
νικήσει - τις συμβατικές 
ικανότητες για την 
καταπολέμηση του πολέμου 
- αποτροπή με την επιβολή 
κυρώσεων (στάδιο 2): 
επιλεκτική και 
βαθμονομημένη χρήση 
συμβατικών όπλων (NW ως 
επιλογή τελευταίας χρήσης) 
- περιορισμένη αποτροπή 
λόγω άρνησης (στάδιο 2, βλ. 
παρακάτω) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ / ΟΦΕΛΗ  ΣΤΟΧΟΥ 

πολύ στενό (που ασχολείται με 

μια πυρηνική επίθεση, επίσης 

στη λήψη αποφάσεων του 

αντιπάλου) 

περιεκτική απογραφή αξίας 

(οικονομικά, πολιτικά, πολιτιστικά, 

κοινωνικά και στρατιωτικά 

στοιχεία), εναλλακτικές εικόνες 

μεσαίο εύρος του αποθέματος αξίας (στρατιωτικά, 

οικονομικά και πολιτικά στοιχεία), συμπερίληψη 

εναλλακτικών εικόνων του αντιπάλου 

ΦΟΡΜΕΣ 

την υψηλή τυποποίηση και την 
υψηλή θεσμοθέτηση της 
πυρηνικής σχέσης 

-  οικονομική / κοινωνική 
συνεργασία (μόνο αρχική φάση) 
- εκτεταμένη αποτροπή και 
εκτεταμένη άμυνα 
- ανύπαρκτη σε χαμηλή 
τυποποίηση και θεσμοθέτηση 
της σχέσης αποτροπής 

-  εκτεταμένη 
αποτροπή και 
εκτεταμένη άμυνα 
- ανύπαρκτη σε 
χαμηλή τυποποίηση 
και θεσμοθέτηση της 
σχέσης αποτροπής 

- δυνατότητα 
«σειριακής αποτροπής» 
(ενδεχόμενη χρήση των ΒΔ 
για την πρόληψή της) 
- εκτεταμένη αποτροπή και 
εκτεταμένη άμυνα 
(περιορισμένη) 
- μεσαίου επισημοποίηση και 
θεσμοποίηση της σχέσης 
αποτροπής 

ΑΠΕΙΛΕΣ 

αφόρητη πυρηνική ζημιά απαράδεκτη ζημία 
(διάφορα είδη) 

απαράδεκτη ζημία (διάφορα είδη) 

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ 

Υψηλή (MAD) συμβατικά όπλα - υψηλά. συμβατικά όπλα - 

μέτρια έως 

συμβατικά όπλα - μεσαία έως 

υψηλή 

 NWs (εάν περιλαμβάνεται σε 
απειλές αποτροπής) - μέσο. 
MD - υψηλή 

υψηλό (στάδιο 1), 
χαμηλό έως μέτριο 
(στάδιο 2), υψηλό 
MD 

(στάδια 1 και 2), NWs (εάν 
συμπεριλαμβάνονται στις 
απειλές αποτροπής) - μέσο, 
MD - υψηλή 

ΠΥΡΑΥΛΙΚΗ ΑΜΥΝΑ 
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BMD και TMD ως διακριτές 
άμυνες 
 
BMD: 
 
Axiomatic προοπτική (απουσία 
απειλών για την υπεράσπιση 
στη λογική MAD) - 
Αποσταθεροποίηση της BMD 
vs. 
Προοπτική που βασίζεται στις 
δυνατότητες (η BMD με ένα 
μικρό αριθμό υποκλοπών 
έναντι παρωχημένων κρατών 
δεν αποτελεί απειλή · ο 
μεγαλύτερος αριθμός τους ως 
δυνητικά 
αποσταθεροποιητικός) 
 
TMD: 
Αξιωματική προοπτική 
(καμία επίπτωση ή 
περιορισμένος αντίκτυπος στο 
πλαίσιο της Δεύτερης 
Συμφωνημένης Δήλωσης στις 
Συμφωνίες Διαχωρισμού TMD) 
vs. 
Προοπτική με βάση τις 
δυνατότητες (ενδεχομένως 
αποσταθεροποιητική, ιδιαίτερα 
εξω-ατμοσφαιρικά συστήματα) 

- πολυστρωματικό σύστημα 
 
- η τεχνολογική ανάπτυξη 
διαλύει τη γραμμή μεταξύ BMD 
και TMD 
 
- ανοιχτό, πολύπλοκο και 
ευέλικτο σχέδιο - πρέπει πάντα 
να συνδέεται με πολιτικά 
δηλωμένες απειλές 
 
- ενσωμάτωση των συστημάτων 
BMD και TMD των ΗΠΑ στη 
βαλλιστική άμυνα του 
συλλογικού δράστη 
 
- τη ραχοκοκαλιά του 
μελλοντικού μετα-συστήματος σε 
συλλογικό επίπεδο 
 
- εάν αποτελείται από στοιχεία 
θαλάσσης, ξηράς ή / και αέρα, 
το σύστημα ενισχύει την 
αποτροπή 
 
- εάν περιλαμβάνει συστήματα 
διαστημικών όπλων, έχει τη 
δυνατότητα αποσταθεροποίησης 
της αποτροπής με νόμιμες 
πυρηνικές δυνάμεις (εκτός εάν 
συμμετέχουν πλήρως στο 
σύστημα αυτό) 

- πολυστρωματικό 
σύστημα 
 
- η τεχνολογική 
ανάπτυξη διαλύει τη 
γραμμή μεταξύ BMD 
και TMD 
 
- ο συνδυασμός της 
BMD και της TMD 
ενισχύει την επιβολή 
/ αποτροπή 
 
- εξαιρετικά κινητό 
σχέδιο, που μπορεί 
να αναπτυχθεί σε 
περιόδους κρίσης, 
προσωρινό σύστημα 
 
- έμφαση στις 
περιφερειακές 
δυνατότητες BMD 
και TMD του 
αποθαρρυμένου 
φορέα 
 
- εάν αποτελείται 
από θαλάσσια, 
χερσαία και / ή 
αεροπορικά 
στοιχεία, το σύστημα 
ενισχύει την επιβολή 
/ αποτροπή 
 
- εάν περιλαμβάνει 
συστήματα 
διαστημικών όπλων, 
έχει τη δυνατότητα 
αποσταθεροποίησης 
της αποτροπής με 
σημαντικές 
πυρηνικές δυνάμεις 
(εκτός εάν 
συμμετέχουν 
πλήρως σε ένα 
τέτοιο σύστημα) 

-   BMD και TMD ως μερικές 
διακριτές άμυνες 
(κλιμάκωση: γενική 
αποτροπή) 
- BMD και TMD 
συναρμολογημένα σε ένα 
σύστημα πολλαπλών 
στρωμάτων (μια κρίση: 
άμεση υποχώρηση / 
αφαίρεση) 
 
- τόσο η BMD όσο και η TMD 
δυνητικά αποσταθεροποιούν 
τον αποτρεπτικό παράγοντα 
(αγώνες εξοπλισμών 
άμυνας) 
 
προληπτικά / καθησυχαστικά 
μέτρα: 
 
BMD: 
- γενική κλιμάκωση: 
αποκλεισμοί στην ηπειρωτική 
χώρα μόνο · κλιμάκωση των 
συγκρούσεων: περιφερειακή 
παρουσία θαλάσσιων / 
εναέριων αναχαιτιστών · 
ευέλικτα καπάκια - εξαρτάται 
από το αν η Κίνα δηλώνεται 
πολιτικά απειλητική 
 
TMD: 
- περιφερειακή TMD πάνω 
από τις σημερινές 
δυνατότητες 
αποσταθεροποίησης (κυρίως 
στην Ταϊβάν, σε μικρότερο 
αλλά ακόμη σημαντικό 
βαθμό στην Ιαπωνία) 
- διακριτή C2 / C3 (πλήρης 
ολοκλήρωση ανεπιθύμητη) 
- εξαιρετικά κινητό 
σχεδιασμό, που μπορεί να 
αναπτυχθεί σε περιόδους 
κρίσης 

 

4.3 Τρόποι και Θεωρία / Στρατηγική Nexus  

Όπως θα καταστεί σαφές, η στρατηγική προσέγγιση φέρει ορισμένα 

πλεονεκτήματα για τους δύο προαναφερθέντες στόχους, καθώς είναι σε θέση να 

ξεπεράσει τα προβλήματα που συνδέονται με την υπάρχουσα σχέση μεταξύ της 

θεωρίας της αποτροπής και των βασικών υποθέσεων και της στρατηγικής 

αποτροπής. Ο τελευταίος, είναι σήμερα διαιρεμένος ανάμεσα σε δύο αντιφατικές 

προσπάθειες, που δεν μπορούν να συνδυαστούν, εάν δεν τεκμηριωθεί η σχέση 

με την θεωρία αποτροπής: να διατηρηθεί η δέσμευσή του στο κλασικό μοντέλο 

αποτροπής και ταυτόχρονα να διαγραφεί αυτή η σχέση προκειμένου να 

συμπεριλάβει προετοιμασίες για διάφορους τύπους πυρηνικών απειλών. Αυτός ο 

σύνδεσμος, ο οποίος στην πραγματικότητα αποτελεί τη βάση για την 

αποκαλούμενη στρατηγική πυρηνική αποτροπή, είναι σήμερα σημαντικός μόνο 

για την πρώτη μορφή. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα μοναδικά 

χαρακτηριστικά της πρώτης μορφής δίδονται από τη διμερή συμμετρία MAD και 
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την ανησυχία για  στρατηγικά πυρηνικά όπλα και τις προσπάθειες πρόληψης της 

άμεσης πυρηνικής επίθεσης που τεκμαίρεται σε περίπτωση που μία πλευρά 

κερδίζει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του άλλου. Όσον αφορά τη δεύτερη 

μορφή, η έννοια του Snyder για ευρύτερη αποτροπή, δηλαδή η διαδικασία 

επηρεασμού των προθέσεων του εχθρού που λειτουργεί τόσο κατά τη διάρκεια 

του πολέμου όσο και πριν από τον πόλεμο, θεωρείται ως παραγωγικό σημείο 

εκκίνησης για την περαιτέρω εννοιο-ποίησή του. Επιπλέον, όπως δείχνει αυτή η 

μέθοδος, η αποτροπή δεν πρέπει να είναι αμοιβαία.    

 Μια ενδιαφέρουσα κατάσταση συμβαίνει στην τρίτη μορφή: οι ΗΠΑ είναι 

τοποθετημένες σε ένα τέτοιο ρόλο  με τον οποίο γίνεται πρωτίστως μια 

αποτρεπτική χώρα (αντικείμενο αποτροπής). Μια αποτρεπτική  χώρα (είτε ένα 

αποδομημένο κράτος, εξοπλισμένο με πυρηνικά όπλα, είτε μια μεγάλη 

περιφερειακή δύναμη όπως η Κίνα), βασίζεται σε τακτικό ή στρατηγικό πυρηνικό 

αποτρεπτικό. Εκδηλώνεται με τη μορφή άμεσης αποτροπής (συνήθως 

αδίστακτου κράτους) ή γενικής αποτροπής (π.χ. τρίγωνο ΗΠΑ-Κίνας-Ταϊβάν), 

ενδεχομένως το υβρίδιο των δύο. Στην θαυμάσια ανάλυση του, ο Patrick Morgan 

υποστηρίζει ότι η άμεση αποτροπή μπορεί να συμβεί στην κατάσταση μιας 

μεγάλης αντιπαράθεσης και την χαρακτηρίζει ως «εξαιρετικά επεισοδιακή, που 

συνδέεται με κρίση και αντιπαράθεση»45. Προσθέτει ότι «αντίθετα, η γενική 

αποτροπή εντάσσεται όταν δύο ή περισσότεροι φορείς έχουν δυνατότητες 

σημαντικών συγκρούσεων»46. Είναι σημαντικό για αυτό που θεωρείται σε αυτό το 

άρθρο ως μια από τις βασικές διαφορές μεταξύ της δεύτερης και της τρίτης 

στρατηγικής, ο Morgan υποστηρίζει ότι η άμεση αποτροπή δεν μπορεί να 

κατανοηθεί απλώς ως επέκταση της γενικής αποτροπής, αλλά ως πλήρης 

εναλλακτική λύση47.         

 Στην πράξη, ωστόσο, οι ΗΠΑ - είτε μόνοι τους είτε ως μέλη ενός 

συλλογικού παράγοντα - θα αποτελέσουν επίσης αντικείμενο αποτροπής στην 

τρίτη μορφή. Θα στηριχθεί σε άμεσο ή γενικό αποτρεπτικό παράγοντα που 

μπορεί να είναι, αλλά δεν χρειάζεται να αποτελεί, μέρος της στρατηγικής 

αποτροπής των ΗΠΑ (π.χ. με την Κίνα) ή ευρύτερη αποτροπή (π.χ. με το Ιράν ή 

τη Βόρεια Κορέα). Επιπρόσθετα, η περαιτέρω εξέταση της τρίτης στρατηγικής - 

                                            
 
45  Morgan, P., 2003, page 80 
46  Ibid., page 81, emphasis added 
47  Ibid., pages 81-82 
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αλλά και της δεύτερης - και της σχέσης τους με την BMD δεν μπορεί να 

περιοριστεί σε μια βασική αποτρεπτική άποψη αλλά πρέπει να συνεργαστεί με 

την έννοια της εκτεταμένης αποτροπή48ς. Αυτό περιλαμβάνει, εκτός από τους 

βασικούς παράγοντες της αποτρεπτικής σχέσης, τις περιοχές των συμμάχων και 

τις εκστρατευτικές / ενδεχόμενες δυνάμεις των ΗΠΑ / ως συλλογικού δράστη. 

Πράγματι, η διαχείριση της ασφάλειας θα φαίνεται διαφορετικά για τις ΗΠΑ, ως 

μοναδικού αποτρεπτικού παράγοντα, και για έναν συλλογικό αποτρεπτικό 

παράγοντα, όπως το ΝΑΤΟ (ένας θεσμοθετημένος συλλογικός δράστης) ή ένας 

ad-hoc συνασπισμός των Ηνωμένων Εθνών (ένας όχι πλήρως θεσμοθετημένος 

συλλογικός δράστης)49. Όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη ζητήματα που σχετίζονται με τα επίπεδα αξιοπιστίας, καθώς οι συλλογικοί 

παράγοντες δεν μπορούν να εξασφαλίσουν το ίδιο επίπεδο αξιοπιστίας με τις 

ΗΠΑ. Επιπλέον, η φύση του αντιπάλου του και η επιλογή του τιμωρούμενου 

όπλου πυρηνικών ή και των δύο) θα είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την 

αξιοπιστία κάποιου.        

 Όσον αφορά τους τρεις τρόπους, η βασική διαφορά μεταξύ αυτών έγκειται 

στο πώς μπορεί κανείς να αντιμετωπίσει εννοιολογικά το ζήτημα του τρόπου 

αποτροπής ενός αντιπάλου σε κάθε μία από τις μορφές. Δύο εννοιολογικές 

κινήσεις εκτελούνται εδώ: πρώτον, στο πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται η κλασσική, αν 

και συχνά ξεχασμένη, κατανομή αποτροπής (τιμωρία, άρνηση) από τον Glen 

Snyder. Δεύτερον, απορρίπτεται εδώ σχεδόν μια αυτόματη αποφυγή 

αντιπαράθεσης επιβολής και αποτροπής και προβάλλεται το επιχείρημα υπέρ (ή 

μάλλον της αναγκαιότητας) του συνδυασμού τους. Προτού συζητηθεί η 

αποτροπή για κάθε μία από τις τρεις μεθόδους, θα πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι 

εδώ διακυβεύονται διαφορετικά μοντέλα. Η πρώτη μέθοδος βασίζεται στο 

κλασσικό μοντέλο αποτροπής του MAD, όπου η αποτροπή επιτυγχάνεται με την 

πυρηνική τιμωρία. Σε αυτό το μοντέλο, η αναλυθείσα ανάλυση κόστους / οφέλους 

είναι πολύ στενή και δεν ξεπερνά την υπόθεση ότι αμφότερες οι πλευρές, σε μια 

δυαδική σχέση, ασχολούνται με τη δυνατότητα μαζικής πυρηνικής επίθεσης (η 

λογική τους θεωρείται ότι είναι η ίδια). Ο μόνος τρόπος για την αποτροπή της 

πρώτης επίθεσης της άλλης πλευράς είναι η έκφραση δηλωτικών απειλών ότι 

                                            
 
48  M., Hughes-Wilson, J. & Piontkowsky, A., 1995, page 19; Jervis, R., 2005, pages 63-72; 
Quester, G. & Utgoff, V., 1994; Cimbala, S., 1987 
49  Morgan, P., 2003, pages 172-202 and 242-284; Utgoff, V., 1997 
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«θα  προκαλέσει αβάστακτες  ζημιές». Η δυσβάσταχτη βλάβη είναι μεγαλύτερη 

από την απαράδεκτη ζημιά. Σύμφωνα με τα λόγια του Morgan, «Η απαράδεκτη 

ζημιά μπορεί να μην είναι αρκετή για να αποτρέψει . τον σχετικό υπολογισμό του 

επιτιθέμενου ότι αν, αν το χειρότερο συμβεί, θα είναι τουλάχιστον «ανεκτό» για 

τον ηγέτη, το καθεστώς ή το έθνος50. Είναι δυνατόν να υποστηρίξουμε, σύμφωνα 

με τον Morgan, ότι η πρώτη μέθοδος, λόγω της χρήσης της αξιωματικής λογικής 

MAD, είναι η μόνη μέθοδος που βασίζεται σε αφόρητη - και όχι απαράδεκτη - 

ζημιά51.           

  Η δεύτερη και η τρίτη μορφή είναι πιο περίπλοκες και βασίζονται σε 

τελείως διαφορετικά εννοιολογικά μοντέλα και οργανωτικές λογικές. Όσον αφορά 

τη δεύτερη στρατηγική, η βάση της δομής της βασίζεται σε αυτό που ονομάζω 

τον συνδυασμό του σπειροειδούς μοντέλου και του προσαρμοσμένου μοντέλου 

αποτροπής. Ενώ έχει εισαχθεί η έννοια της προσαρμοσμένης αποτροπής, δηλ. η 

εκπόνηση μιας στρατηγικής αποτροπής βάσει του ποιος είναι ο αντίπαλος, το τι 

διακυβεύεται και ποια είναι η φύση της απειλής, το σπειροειδές μοντέλο απαιτεί 

κάποιες προδιαγραφές. Αυτό το μοντέλο περιγράφηκε  από τον Jervis και 

προτάθηκε ως αντίθεση  του μοντέλου αποτροπής52. Ενώ ο πρώτος 

επικεντρώνεται σε θετικά κίνητρα και υποδεικνύει ότι κάποιος πρέπει να επιδιώξει 

συνεταιρικές αλληλεπιδράσεις με τον αντίπαλο (οι συγκρούσεις προκύπτουν από 

την πρώιμη και αβάσιμη ποινή), ο τελευταίος αναλαμβάνει τη φυσική ύπαρξη 

μιας σοβαρής σύγκρουσης και υποστηρίζει ότι οι συγκρούσεις στην 

πραγματικότητα προκύπτουν από τον κατευνασμό και την παραχώρηση. Όσον 

αφορά την τρίτη στρατηγική, βασίζεται, και στις δύο υποδιατάξεις, σ’ αυτό που 

ονομάζεται προσαρμοσμένο μοντέλο μόλυνσης / αποτροπής. Όπως δείχνει η 

συζήτηση που ακολουθεί, ο πιο παραγωγικός τρόπος αντιμετώπισης του 

αντιπάλου σε αυτή τη μέθοδο είναι ο συνδυασμός του μοντέλου μόχλευσης και 

του προσαρμοσμένου μοντέλου αποτροπής. Ενώ η αποτροπή είναι να 

επηρεάσει τη συμπεριφορά του αντιπάλου σύμφωνα με τις επιθυμίες του πρώτου 

φορέα, η μόλυνση αφορά τη χρήση δύναμης ή απειλών δύναμης για να πείσει 

τον αντίπαλο να σταματήσει μια ενέργεια που είναι ήδη σε εξέλιξη ή να 

                                            
 
50  Morgan, P., 2003, page 265 
51  Ibid., page 268 
52  Jervis, R., 1976 
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αντιστρέψει αυτή τη δράση και τα αποτελέσματά της53. Σύμφωνα με τα λόγια του 

Λέμποβιτς, μεγάλο μέρος της σύγχρονης πυρηνικής συζήτησης, που 

εφαρμόζεται στις πυρηνικές δυνάμεις, αφορά πραγματικά την επιείκεια. Οι 

προκλήσεις για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής των ΗΠΑ είναι πολύ 

μεγαλύτερες όταν η συνύπαρξη συνδυάζεται με ζητήματα αποτροπής και ποια 

από τις δύο είναι πιο κρίσιμη δεν είναι καλά κατανοητή54 ". 

 

4.4 Τρόποι επίτευξης αποτροπής (και επίπληξης)  

Ενώ προτάθηκε ότι η πρώτη  στρατηγική εξαντλείται εννοιολογικά από την 

αποτροπή της πυρηνικής τιμωρίας, οι άλλες δύο στρατηγικές είναι διαφορετικές 

και εννοιολογικά πιο δύσκολες. Όσον αφορά τη δεύτερη στρατηγική, το γεγονός 

ότι ξεκινά από μια προοπτική ευρύτερης αποτροπής και στηρίζεται στο μοντέλο 

σπειροειδούς και στο προσαρμοσμένο μοντέλο αποτροπής σημαίνει ότι η 

αποτροπή επιτυγχάνεται με διάφορους συμπληρωματικούς τρόπους. 

Συγκεκριμένα, πρόκειται για αποτρεπτικό παράγοντα με ανταμοιβή, αποτροπή με 

τιμωρία και αποτροπή με άρνηση. Ενώ η αποτροπή με τιμωρία και αποτροπή με 

άρνηση έχει ήδη αναφερθεί στο προηγούμενο τμήμα του άρθρου και μπορεί να 

λεχθεί ότι είναι η διαφορά μεταξύ της ικανότητας ενός ατόμου να προκαλέσει 

σοβαρές βλάβες στον αντίπαλο (μαζική ή περιορισμένη / βαθμολογημένη με  

αντίποινα) και την ικανότητά του να αρνείται κέρδη στον εχθρό55, η αποτροπή με 

ανταμοιβή συνήθως παραμελείται στη λογοτεχνία αποτροπής. Αυτό είναι ακόμη 

πιο περίεργο από τη στιγμή που ο Snyder συζητά αυτή τη δυνατότητα στο βιβλίο 

του και αυτή η συζήτηση αξίζει να αναφερθεί εκτενώς καθώς ενημερώνει την 

περαιτέρω εννοιολογική εξέλιξη όσον αφορά τη δεύτερη μορφή: 

«Κάποιος αποτρέπει ένα άλλο κόμμα από το να κάνει κάτι από τη 

σιωπηρή ή ρητή απειλή της εφαρμογής κάποιας κύρωσης της 

απαγορευμένης πράξης, ή  με  την υπόσχεση ανταμοιβής αν η 

πράξη δεν εκτελεσθεί. Επομένως, η αποτροπή δεν πρέπει να 

εξαρτάται από τη στρατιωτική δύναμη. Μπορούμε να μιλάμε για 

αποτροπή από την απειλή εμπορικών περιορισμών, για 

                                            
 
53  Cimbala, S., 2002, pages 155-156 
54  Lebovic, J., 2007, page 23; also see Wirtz, J., 2009, pages 321-331 
55  Snyder, G., 1961, pages 14-16 and 41 
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παράδειγμα. Η υπόσχεση της οικονομικής βοήθειας θα μπορούσε 

να αποτρέψει μια χώρα από την στρατιωτική δράση (ή 

οποιαδήποτε ενέργεια) αντίθετη προς τα συμφέροντά της ... Εν 

ολίγοις, η αποτροπή μπορεί να ακολουθήσει, πρώτον, 

οποιαδήποτε μορφή ελέγχου που υπάρχει σε σχέση με τον 

παρόντα και μελλοντικό "αποτιμητικό κατάλογο" ενός αντιπάλου . 

Δεύτερον, από την ανακοίνωση μιας αξιόπιστης απειλής ή 

υπόσχεσης μείωσης ή αύξησης αυτού του "αποτιμητικού 

καταλόγου",  και, τρίτον, από τον βαθμό εμπιστοσύνης του 

αντιπάλου που σκοπεύει να εκπληρώσει την απειλή ή την 

υπόσχεση56».  

Είναι σημαντικό ότι ο χαρακτηρισμός των Snyder ως προς τους τρόπους, 

με τους οποίους μπορεί να αποφευχθεί η αποτροπή, υποδηλώνει ότι η 

απειλητική αντίδραση στο πλαίσιο της δεύτερης στρατηγικής πρέπει να λάβει 

διάφορες μορφές και να χρησιμοποιήσει ένα ευρύ φάσμα στοιχείων ισχύος. Αυτό 

με τη σειρά του απαιτεί μια ευρεία ανάλυση κόστους-οφέλους που περιλαμβάνει 

έναν λεπτομερή σχεδιασμό, που αφορά τη στόχευση του αποθέματος αξίας του 

αντιπάλου, δηλ. Πράγματα που είναι πολύτιμα για αυτόν τον φορέα. Αυτή η 

πρόοδος θα επιτρέψει την υπέρβαση της αντιπαραγωγικής συζήτησης σχετικά με 

τη σχέση μεταξύ αποτυχίας αποτροπής και του παραλογισμού του αντιπάλου57. 

Όπως δείχνει ο πίνακας, η ανάλυση κόστους-οφέλους της απογραφής αξίας των 

αντιπάλων πρέπει να συμπληρωθεί με μια τεχνική γνωστή στην πολιτική 

ψυχολογία ως εναλλακτικές εικόνες του αντιπάλου. Σκοπός αυτής της τεχνικής 

είναι να αποφευχθούν οι παγίδες της σκέψης με τις καλύτερες εκτιμήσεις και κατά 

συνέπεια να αναπτυχθούν εναλλακτικές εικόνες της λογικής του αντιπάλου. Η 

αποτροπή από ανταμοιβή θεωρείται χρήσιμο εργαλείο για το στάδιο πριν από 

την επιτυχημένη ανάπτυξη / απόκτηση πυρηνικών όπλων του αντιπάλου (π.χ. το 

τρέχον στάδιο του Ιράν) ή πριν από την πυρηνική επίθεση του αντιπάλου 

εναντίον των ΗΠΑ και / ή των συμμάχων. Αν ο αντίπαλος χρησιμοποίησε 

βαλλιστικούς πυραύλους με αιχμές πυρηνικών κεφαλών, η ταυτόχρονη χρήση 

της αποτροπής της τιμωρίας στηριζόμενη στη  στρατηγική διπλής συγκράτησης 
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(δηλαδή ο συνδυασμός οικονομικής και στρατιωτικής τιμωρίας)58 και η αποτροπή 

από την άρνηση θα θεωρούνταν ως βέλτιστη απάντηση σ’ αυτή τη μέθοδο. 

 Το ζήτημα του τρόπου αποτροπής / εξαναγκασμού του αντιπάλου είναι 

ακόμα πιο περίπλοκο στην τρίτη στρατηγική, κατά την οποία είναι στην 

πραγματικότητα ο αντίπαλος που σηματοδοτεί την ετοιμότητα  του να αποτρέψει 

τις ΗΠΑ και / ή τους συμμάχους (διάφορα σενάρια λήψης ομήρων, βλέπε πίνακα) 

από την παρέμβαση σε περιφερειακή σύγκρουση. Αν και το σενάριο 

αποδομημένου κράτους και το κινεζικό / ταϊβανέζικο σενάριο παρουσιάζουν 

ορισμένες διαφορές (ειδικά όσον αφορά την πυραυλική άμυνα, βλ. Παρακάτω), η 

δομή της επιβολής / αποτροπής είναι η ίδια. Πρόκειται για έναν τρόπο με τον 

οποίο η αποτροπή πρέπει να συνδυαστεί με την υποχρέωση για την επίτευξη του 

επιθυμητού αποτελέσματος. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των αμερικανών / 

συλλογικών φορέων αρχίζει με τη χρήση συμβατικών δυνατοτήτων για την 

καταπολέμηση του πολέμου για να αναγκάσει τον αντίπαλο να σταματήσει την 

επίτευξη της νίκης του (να αποχωρήσει από μια κατεχόμενη χώρα όπως το 

Κουβέιτ ή την Ταϊβάν). Η ταυτόχρονη χρήση του αποτρεπτικού μέσου της 

τιμωρίας και της αποτροπής με άρνηση διατηρείται για την κατάσταση κατά την 

οποία η προηγούμενη χρήση της υποχρέωσης δεν είναι επιτυχής.  

 Είναι σαφές ότι η αποτροπή με τιμωρία δεν μπορεί να είναι πρωτίστως 

(εάν υπάρχει) επικεντρωμένη στη χρήση των πυρηνικών όπλων (το ίδιο ισχύει 

και για τη δεύτερη μεταχείριση). Έχει γίνει μια σειρά από ενδιαφέρουσες 

αναλύσεις που κάνουν αυτό το σημείο. Ένας λόγος είναι η ανωτερότητα της 

αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας που μπορεί να επιτύχει την καταστροφή 

του αποθέματος αξίας του αδίστακτου κράτους με καθαρή εξάρτηση από 

συμβατικά όπλα. Ένας άλλος λόγος, ιδιαίτερα σημαντικός αν ένας συλλογικός 

ηθοποιός εμπλέκεται σε ένα δεδομένο σενάριο ως αποτρεπτικός παράγοντας, 

είναι η νομιμότητα των μέσων. Πράγματι, η διαφύλαξη των συμβατικών όπλων 

για αποτροπή με τιμωρία μπορεί να εξισορροπηθεί με την προσφυγή στη 

στρατηγική ασάφεια σχετικά με τη χρήση των πυρηνικών όπλων και όχι με μια 

δηλωτική πολιτική που θα απέκλειε εκ των προτέρων αυτή τη δυνατότητα. Η 

μόνη πιθανή εξαίρεση είναι το σενάριο που αφορά την Κίνα και ο λόγος για την 

ρητή συμπερίληψη των πυρηνικών όπλων (ως όπλα απόλυτης ανάγκης) είναι να 
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αποφευχθεί αυτό που ο Morgan ονομάζει σειριακό αποτρεπτικό: «Απειλούν οι 

άλλοι επιθέσεις, έτσι ώστε να ανταποκριθούν, ώστε να απαντήσετε ». Σε 

σύγκριση με την Κίνα, ένα αδίστακτο κράτος δεν θα είχε τις ίδιες δυνατότητες να 

ασχοληθεί με τη σειριακή αποτροπή με τις ΗΠΑ, εξ ου και η διαφορά στον ρόλο 

των πυρηνικών όπλων. Όσον αφορά τις αποκλίσεις στην αποτροπή από την 

άρνηση μεταξύ των δύο υποδιατάξεων, εξετάζονται παρακάτω. 

 

4.5 Έννοιες και πρακτικές επιπτώσεις στην άμυνα πυραύλων 

 Στις επόμενες γραμμές, θα συνειδητοποιήσω πιθανές σχέσεις μεταξύ της 

BMD και των τριών στρατηγικών αποτροπής, συμπεριλαμβανομένων των 

πρακτικών συνεπειών τους. Πράγματι, μια τέτοια συζήτηση είναι δυνατή μόνο 

όταν προηγουμένως έχουν τεκμηριωθεί οι λεπτομέρειες και έχει καθοριστεί και 

συζητηθεί η φύση της αποτροπής σε καθεμία από αυτές. Όσον αφορά την πρώτη 

μορφή, η βασική υπόθεση με την οποία εργάστηκαν τόσο οι αμερικανοί και 

σοβιετο-ρωσικοί πολιτικοί όσο και οι νομικοί εμπειρογνώμονες είναι ότι η BMD 

και η TMD είναι διακριτές άμυνες. Για κάθε τύπο αντιπυραυλικής άμυνας, σε 

αυτόν τον τρόπο αποτροπής, διευκρινίζω  αυτό που ονομάζω μια  αξιωματική 

προοπτική και αυτό που είναι μια προοπτική που βασίζεται στις δυνατότητες. 

Από την αξιωματική προοπτική, στην οποία στηρίχθηκε η λογική του MAD, η 

BMD θεωρείται αυτομάτως αποσταθεροποιητική και η TMD ως μη 

προβληματική, όπως ο λόγος της Συνθήκης για τον Αντιβαλλιστικό Πύραυλο 

(ΑΒΜ) / μετα-ΑΒΜ και η Δεύτερη Συμφωνημένη Δήλωση στις Συμφωνίες 

Διαχωρισμού TMD του 1997 αντίστοιχα. Ωστόσο, ο επίσημος αυτός λόγος δεν 

ανταποκρίνεται στις εξελίξεις στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, η προοπτική που 

βασίζεται στις εν λόγω δυνατότητες δείχνει ότι, ενώ ένα αμερικανικό σύστημα 

BMD με μικρό αριθμό αντιπυραυλικών εντοπιστών που έχουν εγκατασταθεί 

εναντίον μιας παρωχημένης πολιτείας δεν μπορεί να αποτελέσει πραγματική 

απειλή για τη Ρωσία (ένας μεγάλος αριθμός παρόμοιων εντοπιστών μπορεί, 

εντούτοις, να αποσταθεροποιηθεί), η ίδια προοπτική δείχνει ότι τα συστήματα 

TMD, ιδιαίτερα τα εξω- ατμοσφαιρικά TMD συστήματα , μπορούν να 

αποσταθεροποιηθούν για τη λογική MAD59.      

 Η σχέση μεταξύ της αποτροπής και της BMD είναι τελείως διαφορετική για 
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τη δεύτερη στρατηγική και επίσης για το σενάριο αποδομημένων περιπτώσεων 

στην τρίτη  στρατηγική. Η βασική υπόθεση είναι ότι η BMD και η TMD μπορούν - 

και πρέπει - να ενσωματωθούν σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα (όπως το ALTBMD 

του ΝΑΤΟ). Εδώ, η τεχνολογική ανάπτυξη και η πολιτική δράση καταλήγουν να 

κάνουν λιγώτερο ευδιάκριτη την παραδοσιακή διαχωριστική γραμμή  μεταξύ BMD 

και TMD60. Ενώ ένας ανοιχτός, πολύπλοκος και ευέλικτος σχεδιασμός του 

πολυεπίπεδου συστήματος των ΗΠΑ / συμμαχιών επιτρέπει την προσαρμογή 

του συστήματος στις πραγματικές ανάγκες του, παρουσιάζει επίσης κίνδυνο για 

μεγάλα πυρηνικά κράτη, όπως η Ρωσία και η Κίνα. Επομένως, ο σχεδιασμός 

ενός πολυστρωματικού συστήματος MD πρέπει πάντα να συνδέεται με πολιτικά 

δηλωμένες απειλές και πρέπει να περιλαμβάνει ό, τι λέω ευέλικτα ανώτατα όρια 

που εξαρτώνται από αυτές τις επίσημα δηλωμένες απειλές. Μία από τις μερικές 

διαφορές, για τη δεύτερη στρατηγική και το σενάριο αποδομημένων 

περιπτώσεων στην τρίτη στρατηγική, έγκειται στη μονιμότητα ενός 

πολυστρωματικού συστήματος. Ενώ η δεύτερη στρατηγική προβλέπει ήδη την 

ενσωμάτωση των συστημάτων BMD και TMD των ΗΠΑ σε πυραυλική άμυνα 

συλλογικού δράστη (NATO ALTBMD), το τρίτο σενάριο απαιτεί ένα εξαιρετικά 

κινητό προσωρινό σύστημα, το οποίο θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην περιοχή 

σε περιόδους κρίσης . Όπως καταδεικνύεται από την προηγούμενη συζήτηση 

σχετικά με τους τρόπους αποτροπής, η δεύτερη στρατηγική και το σενάριο 

αδίστακτων πρακτικών της τρίτης μεθόδου συγκλίνουν στο γεγονός ότι, εάν ο 

σχεδιασμός ενός πολυστρωματικού συστήματος αποτελείται από στοιχεία 

θαλάσσης, εδάφους ή / και αέρα, έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την αποτροπή. 

Αντίθετα, η ενσωμάτωση των διαστημικών οπλικών συστημάτων έχει σημαντικές 

δυνατότητες αποσταθεροποίησης της αποτροπής σε σχέση με μεγάλες 

πυρηνικές δυνάμεις (Ρωσία και Κίνα ειδικότερα), εκτός κι  εάν συμμετάσχουν 

πλήρως σε ένα τέτοιο σύστημα.        

 Όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της πυραυλικής άμυνας και της αποτροπής 

του κινεζικού / ταϊβανέζικου σεναρίου στην τρίτη στρατηγική, αυτή αξίζει ιδιαίτερη 

προσοχή λόγω της βαθιάς πολιτικής ευαισθησίας της. Είναι σημαντικό ότι τόσο 

τα συστήματα BMD όσο και TMD έχουν τη δυνατότητα αποσταθεροποίησης της 

γενικής αποτροπής με την Κίνα, εάν δεν ληφθούν ορισμένα προληπτικά και 
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καθησυχαστικά μέτρα. Διακρίνεται μια αποσυγκεντρωμένη κατάσταση, στην 

οποία λειτουργεί η γενική στρατηγική αποτροπή μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας 

και ένα σενάριο κρίσης, στο οποίο οι ΗΠΑ θα πρέπει να καταφύγουν στην 

επιβολή / αποτρεπτικότητα υπό το πρίσμα της Κίνας, αποτρέποντας την 

περιφερειακή εμπλοκή των ΗΠΑ στην Ταϊβάν. Όσον αφορά τους πρώτους, η 

BMD και η TMD θα έπρεπε να διατηρηθούν ως εν μέρει διακριτές άμυνες (ως εκ 

τούτου με περιορισμένη αποτροπή λόγω άρνησης στο τραπέζι των 

διαπραγματεύσεων) προκειμένου να μην προκληθούν οι λεγόμενοι αγώνες 

εξοπλισμών άμυνας (αύξηση των δυνατοτήτων της αμερικανικής BMD και / ή 

συστήματα TMD έναντι των κινεζικών τρόπων αντιμετώπισής τους με την 

κατασκευή πυραύλων βαλλιστικών πυραύλων και / ή κρουαζιερόπλοιων). Όσο 

για το τελευταίο, τα συστήματα BMD και TMD των Η.Π.Α. θα πρέπει να 

επιτρέπουν τη γρήγορη συγκέντρωση σε ένα πολυεπίπεδο σύστημα που θα 

αποδώσει τον αποτρεπτικό του ρόλο (περιορισμένη αποτροπή από την άρνηση) 

όπως προτάθηκε στην προηγούμενη συζήτηση. Κύριες προτάσεις για 

προληπτικά και καθησυχαστικά μέτρα προς την Κίνα σχετικά με αυτό το θέμα 

περιλαμβάνονται στον πίνακα, τόσο για την BMD όσο και για την TMD. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ 

5.1  Βαλλιστική πυραυλική άμυνα των Η.Π.Α και Ευρώπη 

 

    Η ανάπτυξη του συστήματος άμυνας βαλλιστικών πυραύλων περιοχής 

φτάνει πίσω στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η πρόσφατη ιστορία του, όμως, 

ξεκίνησε να γράφεται μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι Η.Π.Α 

ανακήρυξαν σαν πολιτική των εργασιών τους την προστασία εναντίον επιθέσεων 

από κράτη όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν61. Για να αντιμετωπίσουν την απειλή 

του πρώτου, οι Η.Π.Α ανέπτυξαν ένα σύστημα αισθητήρων – αναχαίτισης στην 

Αλάσκα (Fort Greely) και στην California (Vanderberg AFB), για να 

προστατευθούν από τον τελευταίο, ξεκίνησαν συζητήσεις για τρίτη τοποθέτηση 

βαλλιστικών πυραύλων άμυνας στην Ευρώπη το 2002 με την Πολωνία και την 

Τσεχία επί κυβέρνησης George W.Bush. Οι συζητήσεις ξεκίνησαν επίσημα το 

2007, οι διαπραγματεύσεις οδήγησαν σε συμφωνία (2008) για τοποθέτηση δέκα 

συστημάτων αναχαίτισης και ενός radar X-Band (X ραδιοσυχνότητας) στις δύο 

χώρες. Το αναφερόμενο αντικείμενο προστασίας μίας Ευρώπης προστατευμένης 

από το σχέδιο BMD (άμυνα με βαλλιστικούς πυραύλους ) ήταν οι τοποθετημένοι 

στην Ευρώπη Αμερικανοί στρατιώτες και οι ευρωπαϊκοί πληθυσμοί-σύμμαχοι, και 

– αν το Ιράν ανέπτυσσε διηπειρωτικούς πυραύλους – πολύ πιθανό αντικείμενο να 

ήταν και η Αμερικανική περιοχή62. 

   Το σχέδιο των Η.Π.Α προκάλεσε πολιτική καταιγίδα. Φοβούμενα νέες 

πολιτικές διαιρέσεις στην Ευρώπη, αριθμός κρατών – μελών του ΝΑΤΟ δήλωσαν 

δυσαρέσκεια για την (παράλληλη) αμφίπλευρη πολιτική που χρησιμοποιήθηκε 

στην διαπραγμάτευση της τρίτης βαλλιστικής πυραυλικής βάσης  με την Πολωνία 

και την Τσεχία. Το ΝΑΤΟ εξέφρασε επίσης ανησυχία για την στρατηγική 

σταθερότητα και το ρίσκο για ανάπτυξη νέου κύκλου ανταγωνισμού εξοπλισμών, 

την σκοπιμότητα που υπήρχε πίσω από αυτό το σύστημα και την αβέβαιη φύση 

της Ιρανικής απειλής, τα θέματα ελέγχου και  διαταγών (ΕΚΕ) καθώς και –

τελευταίο μα όχι λιγότερο σημαντικό- την επίδραση στις σχέσεις με τη Ρωσία. 

Πράγματι, η Μόσχα εναντιώθηκε στο σχέδιο (σε ασύγκριτο βαθμό σε σχέση με τις 

                                            
 
61  For a more detailed survey of the U.S. ballistic missile defence history cf. Hildreth, S. and Ek, C., 
2007 
62  Cf. Hildreth, S. and Ek, C., 2009 
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αντιδράσεις απέναντι στην προηγούμενη αποχώρηση των Η.Π.Α από την συνθήκη 

αντιβαλλιστικού καθεστώτος, η οποία είχε σαν λόγους την αλλαγή στο περιβάλλον 

ασφαλείας ή τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης 

τοποθετημένων στην Thule και Fylingdales), θεωρώντας το σχέδιο σαν απειλή 

εναντίον της, δηλαδή σαν μία προσπάθεια των Η.Π.Α να αποκτήσουν πυρηνική 

υπεροχή και να εξαπλωθούν στρατιωτικά μέσα σε μια περιοχή που η  Ρωσία 

θεωρούσε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος63. 

    Οπότε, η απόφαση του Barack Obama να επανεξετάσει τα σχέδια της 

πυραυλικής άμυνας (17-09-09) είχε μια θετική αποδοχή από την Δυτική Ευρώπη 

όπως και από τη Ρωσία, αλλά εξέλαβε κριτική (κυρίως) από τους φίλους της 

Αμερικανόφιλης πολιτικής (Ατλαντιστές) στην  Πολωνία και την Τσεχία, που 

μετέφρασαν την κίνηση σαν προσπάθεια κατευνασμού της Μόσχας64. Η EPAA 

(Ευρωπαϊκά προσαρμοσμένη προσέγγιση) του Obama ήταν ένα προϊόν νέας 

αξιολόγησης της Ιρανικής απειλής65, τεχνολογικής εξέλιξης (ανατρέποντας την 

προηγούμενη πολιτική προτίμηση να κρατηθούν ξεχωριστά τα αντιβαλλιστικά  με 

τα βαλλιστικά συστήματα) και πολιτικής σκοπιμότητας. Συνεπώς η EPAA θα 

βασιζόταν στην επέκταση του ήδη υπάρχοντος συστήματος αισθητήρων  

αναχαίτισης το οποίο είχε αναπτυχθεί σαν μέρος του «θεάτρου» των πυραυλικών 

στοιχείων (Aegis)τοποθετημένα πιο κοντά στα προβλεπόμενα σημεία εκτόξευσης 

(καθώς η γεωγραφική έκταση του συστήματος θα επεκτεινόταν σταδιακά, 

καλύπτοντας όλη την Ευρώπη και σε τελικό στάδιο , αυξάνοντας την προστασία 

των Η.Π.Α ενάντια στους διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους). Σε πολιτικό 

επίπεδο, το νέο σύστημα σκόπευε να είναι πιο αποδεκτό από το Αμερικανικό κοινό 

(λόγω του μειωμένου κόστους), από τα μέλη του ΝΑΤΟ ( είχε ήδη εκφραστεί τότε η 

πρόθεση να αποδεχτούν την EPAA σαν δυνατότητα συμμαχίας) και από την  

Ρωσία, παρ’ όλα αυτά ρόλοι των χωρών της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης 

συνεχίζουν να υφίστανται στη Φάση 2 (Aegis Ashore στη Ρουμανία) και στη φάση 

                                            
 
63  The latter interpretation was reinforced by the geopolitical configuration of the Third Site, 
dispersed between two CEE countries (while agreements had been signed with Romania and 
Bulgaria to host other U.S. military facilities). The issue of BMD as demarcating areas of influence 
was raised in an earlier report commissioned by the European  
Parliament, cf. Pullinger, S.,  et al., 2007 
64  NATO Foreign Ministers 
65  Department of Defense, 2010 
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3 (SM-3 ΙΙΑ συστήματα αναχαίτισης τοποθετημένα στην Πολωνία και στη 

Ρουμανία)66. 

 

5.2  Σύνοδος Κορυφής ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα : Τρείς Συνθέσεις 

 

Η προφανής αποδοχή της πολυμερούς πολιτικής  από τις Η.Π.Α 

συμπορευόταν με τις εσωτερικές εξελίξεις του ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ είχε αναπτύξει 

στρατιωτική πολιτική στρατηγική TMD( ALTBMD) την τελευταία δεκαετία και μία 

έντονη πολιτική συζήτηση για την βαλλιστική πυραυλική πολιτική είχε ξεκινήσει, η 

οποία ολοκληρώθηκε στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ (19-20 Νοε.10)67. Στην 

τελική διακήρυξη τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ αποδέχτηκαν την εφαρμογή μίας 

Νατοϊκή BMD σαν έναν κεντρικό στόχο της συμμαχίας, με σκοπό να 

προστατέψουν τον πληθυσμό του ΝΑΤΟ, περιοχές και δυνάμεις καθώς και σαν 

ένα καίριο στοιχείο της αμυντικής στάσης της Συμμαχίας. Στην καινούρια 

στρατηγική ιδέα, είχε ορισθεί σαν καίριο στοιχείο της μαζικής άμυνας το να 

αντιμετωπισθεί η «αληθινή και αναπτυσσόμενη απειλή» προς την Ευρώ-Ατλαντική 

περιοχή από την ταχεία εξάπλωση των βαλλιστικών πυραύλων, ένα στοιχείο που 

θα βασιζόταν στην «αορατότητα» (την μη εμφανή)  ασφάλεια/προστασία των 

Κρατών-Μελών και στην δίκαιη κατανομή των κινδύνων και φορτίων. Σύμφωνα με 

ένα χρονοδιάγραμμα εργασιών που διατυπώθηκε στην Σύνοδο Κορυφής της 

Λισαβόνας, έπρεπε να έχει γίνει προσχέδιο συμφωνιών διοίκησης και ελέγχου για 

τον Μάρτιο του 2011 στο Συνέδριο Υπουργών Αμύνης, προσχέδιο εφαρμογής για 

το Συνέδριο Υπουργών Αμύνης του Ιουνίου 2011 και μία συνολική – ομαδική 

ανάλυση του πλαισίου συνεργασίας της πυραυλικής πολιτικής άμυνας με τη Ρωσία 

για την Νατοϊκο – Ρωσική (NRC) σύνοδο Υπουργών Αμύνης η οποία θα γινόταν 

επίσης τον Ιούνιο του 201168. 

Η σημασία της Συνόδου Κορυφής της Λισαβόνας βασίζεται στις τρείς 

συνθέσεις, οι οποίες ορίζουν ειδικά το μέλλον της βαλλιστικής πυραυλικής 

πολιτικής του ΝΑΤΟ. Από τότε που η έρευνα για την εφαρμοσιμότητα 

                                            
 
66  O’Reilly, P., 2010 
67  Missile defences were mentioned already in the 1999 NATO Strategic Concept as a means of 
improvement the defence posture against risks associated with nuclear, biological  and chemical  
weapons’ proliferation  NATO, 1999 
68  NATO, 2010d 
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ενεργοποιήθηκε στην Σύνοδο Κορυφής της Πράγας (2002)69, το θέμα της 

σύνδεσης της BMD των Η.Π.Α με το μέλλον της πυραυλικής πολιτικής του ΝΑΤΟ 

είχε ήδη ξεχωρίσει. Ο δρόμος για τη σύνδεση, που εγκαθιδρύθηκε στη Λισαβόνα, 

άνοιξε επίσημα με την ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής του Βουκουρεστίου 

(2008)70, η οποία προέβλεπε την δεύτερη σύνθεση, αυτή για την κατασκευή ενός 

μελλοντικού «συστήματος πυραυλικής άμυνας στη βάση ενός θεάτρου 

στρατιωτικής πολιτικής στρατηγικής» (ALTBMD), η πιθανότητα της οποίας 

υπογραμμίστηκε στην Ανακοίνωση της Συνόδου Κορυφής του Στρασβούργου/Kehl 

(2009) και έγινε συγκεκριμένη στη Σύνοδο Υπουργών Αμύνης τον Ιούνιο του 

201071. Η αρχική επιχειρησιακή ικανότητα του ALTBMD, σχεδιασμένη να 

ενσωματώσει τους αισθητήρες και αναχαιτιστικούς πυραύλους των Κρατών – 

Μελών -ακολουθώντας την Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας, EPAA- στην 

διαχείριση της μάχης, τις επικοινωνίες, την διοίκηση και τον έλεγχο και το σύστημα 

πληροφοριών (BMC3I), ανακοινώθηκε τον Ιανουάριο του 201172 και αναμένεται να 

είναι σε πλήρη λειτουργία το μέχρι το 2018. Τέλος, μία πρόσκληση συνεργασίας 

στο σύστημα απεστάλη στην Ρωσία (η οποία επίσης προαναγγέλθηκε στη Σύνοδο 

Κορυφής του Βουκουρεστίου)73 και μία συζήτηση για την μελλοντική σύνθεση 

συστημάτων ΝΑΤΟ-Ρωσίας έλαβε χώρα στο NRC74. 

 

5.3  NATO BMD: Επιφανή πολιτικά θέματα. 

 

    Οι συνθέσεις, οι οποίες ευνοήθηκαν από τις πρόσφατες εξελίξεις όπως η 

«επανέναρξη» των αμερικανό-ρωσικών σχέσεων, η επικρατούσα άποψη στο 

ΝΑΤΟ για την απειλή μίας γρήγορης εξάπλωσης βαλλιστικών πυραύλων και την 

πυραυλική πολιτική ως μία αρμόζουσα απάντηση, αύξησαν την πολιτική 

εφαρμοσιμότητα της BMD του ΝΑΤΟ. Τα πιθανά πλεονεκτήματα των Ευρωπαϊκών 

Κρατών- Μελών περιλαμβάνουν αυξημένη προστασία εναντίον βαλλιστικής 

                                            
 
69  Cf. NATO, 2002; NATO, 2006. For more details about the study see Kreienbaum, B., 2006 
70 At the same time, U.S. ballistic defense was not endorsed as an alliance capability, but rather as 
„substantial contribution“ to the broader response against ballistic missile proliferation. NATO, 2008 
71  NATO, 2009b; NATO, 2010c 
72  NATO, 2011 
73  The interest in cooperation was expressed also during subsequent bilateral meetings of Bush 
and Putin in Sochi (5 April 2008) and Obama and Medvedev in London (1 April 2009). 
74 A working group of NATO and Russia to examine the possible linking of BMD systems was 
initially established following December 2009 NATO Foreign Ministerial. NATO, 2009a 
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πυραυλικής απειλής (χαρακτηρισμένη ανάμεσα στις πιο πιθανές στην αναφορά 

που προετοίμασε η Ομάδα ειδικών του ΝΑΤΟ, καθοδηγούμενη από την Madeleine 

Albright75 και λεγόμενη σαν «απειλή των καιρών μας» από τον Πρόεδρο Obama 

στην Λισαβόνα76), σ’ ένα κόστος πολύ λογικό -όπως φαίνεται, μία προοπτική 

έναρξης σχέσεων με τις Η.Π.Α  έναντι ενός πλαισίου αβέβαιου μέλλοντος 

εκστρατευτικών αποστολών  του ΝΑΤΟ και την μεταφορά των Αμερικανών 

στρατιωτών σε άλλα κέντρα βαρύτητας, με την προϋπόθεση ότι θα επιτευχθεί μία 

δίκαιη κατανομή βαρών, οικονομικά οφέλη για τοπικές βιομηχανίες ή η προώθηση 

μίας συνεργασίας με τη Ρωσία –υποβοηθούμενη από την NRC- και γενικότερα η 

αρχή στρατηγικής συνεργασίας σε μία καινούρια Νατοϊκή στρατηγική77 με 

περισσότερες υλικές παροχές. 

    Παρά την πρόσφατη πρόοδο, παραμένουν πολλές πολιτικές προκλήσεις: 

Ο ρόλος της Ρωσίας: Ιστορικά, όσον αφορά την τρίτη πλευρά, η Ρωσία υιοθέτησε 

μία δίπολη ρητορική απειλής (πιο ασαφή, όπως προειδοποιήσεις για 

«αναπόφευκτο ανταγωνισμό εξοπλισμών»  ή πιο συγκεκριμένη, όπως ανάπτυξη 

πυραύλων Iskander στο Kaliningrad, με στόχο την Πολωνία και την Τσεχική 

Δημοκρατία κ.α.) και συνεργασίας (προτάσεις για κοινή αντιμετώπιση της απειλής, 

παρουσία ειδικών στα τεκταινόμενα, προσφορά δικών της εγκαταστάσεων ή 

ενοικίασης τους ή απενεργοποίηση των συστημάτων εκτός εάν εμφανιστεί κάποια 

σοβαρή- πιστευτή απειλή)78. Συνέχισε αυτή την διπλή ρητορική με την πρόταση 

αρμονικών σχέσεων μετά τον θερινό πόλεμο με την Γεωργία (2008) και μετά την 

Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Λισαβόνα79, η οποία αφήνει τους δημιουργούς 

πολιτικής του ΝΑΤΟ αβέβαιους για τις προθέσεις της Ρωσίας. Είτε οι σκεπτικιστές 

έχουν δίκαιο λέγοντας ότι σκοπός της Ρωσίας είναι να σπείρει διαφωνία μέσα στο 

ΝΑΤΟ και α-πειθαρχία μέσα στην έδρα του, είτε υπάρχει ανησυχία από μέρους της 

για την στρατηγική αστάθεια (πχ μειωμένη ικανότητα αντεπίθεσης)- οδηγούμενη 

από την κοινή καταστροφική λογική ( MAD) και τώρα πια φαινομενικά δυνατότερη 

από τις προηγούμενες γεωπολιτικές διεκδικήσεις-  είτε η επιφυλακή είναι σωστή , 

                                            
 
75  NATO, 2010e 
76  Quoted in Jane Defence Weekly, 1 Dec.2010 
77  NATO, 2010b 
78  Cf. Hildreth, C., Ek, C., 2009 
79  Speaking before Russian Duma within days of the Summit, President Medvedev threatened a 
new arms race should cooperation (i.e. development of „substantial mechanism“) on BMD fail. 
Jane Defence Weekly, 8 Dec. 2010 
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και η Ρωσία ξεκάθαρα εποφθαλμιά ένα μερίδιο στην αρχιτεκτονικής δομή  

ασφάλειας της Ευρώπης, το οποίο οι Η.Π.Α και οι Ευρωπαίοι -Ατλαντιστές δεν 

είναι πρόθυμοι να δώσουν, αφού από την δική τους οπτική  θα υπονόμευε το 

Άρθρο 5 του Καταστατικού του ΝΑΤΟ (ούτε και οι Η.Π.Α τείνουν στο να 

μοιραστούν τεχνολογία με τη Ρωσία). Αυτό το βασικό πρόβλημα θεμελιώνει την 

παρούσα διαμάχη που αφορά στο αν το μέλλον της BMD θα έπρεπε να συνίσταται 

σ’ ένα συλλογικό-συνεργατικό σύστημα, αποτελούμενο από τομείς και τομεακές 

εντολές (Ρωσία),  ή από δύο χαλαρά συνδεδεμένα συνεργατικά συστήματα 

(ΝΑΤΟ). Συνδυασμένα όλα αυτά με την χλιαρή θέση της Ρωσίας απέναντι στην 

συνέχιση της συνεργασίας όσον αφορά το TMD (θέατρο πυραυλικής άμυνας) (το 

οποίο η Μόσχα βλέπει σαν υποκατάστατο, βασιζόμενο πάνω σε ένα διαχωρισμό 

συστήματος, ένα κατάλοιπο στρατηγικής για την συνεργασία στην BMD), 

αναμένεται να φανεί τι σημαίνει η Τρίτη Σύνθεση της Λισαβόνας στην πράξη. 

Εικονικός χαρακτήρας της  αμερικανικής  πολυμέρειας: Παρά την 

προοδευτική πολυμέρεια του αμερικανικού σχεδίου περί BMD τα τελευταία χρόνια, 

ο τρόπος που χειρίζονται οι Η.Π.Α τις διαπραγματεύσεις δείχνει παράλληλα μια 

ουσιαστικά διμερή πολιτική. Από το δούναι και λαβείν μίας παραμερισμένης τρίτης 

πλευράς για μία στρατηγική μειωμένη συμφωνία για όπλα  και την υποχώρηση 

από τις κυρώσεις στο Ιράν, τα οποία υπογραμμίστηκαν σε ένα γράμμα του Obama 

προς τον Medvedev που διέρρευσε τον Μάρτιο του 2009, σε μία τρέχουσα 

προσπάθεια αμφίπλευρων συζητήσεων για τη BMD παράλληλα με τις 

συναντήσεις της NRC, οι Η.Π.Α φαίνεται να ευνοούν την ιδέα της δημιουργίας μίας 

συγκυβέρνησης της Ευρώπης , μία άποψη για την οποία οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ 

είναι κατάλληλα ενημερωμένοι, αλλά στην οποία δικαιωματικά δεν έχουν να 

παίξουν μεγάλο ρόλο. Η ύπαρξη μίας τέτοιας συγκυβέρνησης (τα οφέλη της 

οποίας δεν είναι  τόσο σίγουρα για τις Η.Π.Α) μαζί με τεχνολογικά και βιομηχανικά 

θέματα (βλέπε παρακάτω) εγείρουν ερωτήματα όσον αφορά την σπουδαιότητα της 

πρώτης σύνθεσης, δηλαδή της ίδιας της ιδέας για την BMD του ΝΑΤΟ. 

Εσωτερικά θέματα του ΝΑΤΟ: Ένας μεγάλος αριθμός θεμάτων μένει να 

επιλυθεί στη συζήτηση του ΝΑΤΟ όσον αφορά την πρώτη και δεύτερη σύνθεση. 

Αρχικά, εμφανίζεται ένα ιδιαίτερο πρόβλημα όσον αφορά την πυρηνική στάση και 

τη συνεχιζόμενη πυρηνική πρακτική του, συγκεκριμένα η συνεχής τοποθέτηση μη 

στρατηγικών πυρηνικών όπλων (NSNWs) σε μερικές ευρωπαϊκές χώρες (Βέλγιο, 

Γερμανία, Ιρλανδία και Ιταλία). Η συζήτηση, στην οποία η Γερμανία ήταν 
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δυναμικός συνήγορος της αποπυρηνικοποίησης της Ευρώπης, περιστράφηκε 

γύρω από την εννοιολογική σημασία του αν η BMD θα έπρεπε να συμπληρώσει 

τον πυρηνική αφοπλισμό του ΝΑΤΟ ή  ( εάν και εφόσον είναι δυνατόν) απλά να 

τον υποκαταστήσει, πήρε θέση ενάντια στο σύνολο του οράματος του Obama για 

έναν ελεύθερο από πυρηνικά όπλα κόσμο (ενώ ταυτόχρονα η καινούρια 

στρατηγική, έδειξε κατά έναν τρόπο κατά τον Hobbes, ότι όσο θα υπάρχουν 

πυρηνικά όπλα στον κόσμο, το ΝΑΤΟ θα παραμείνει μια πυρηνική συμμαχία),την 

πολιτική ευαισθησία σχετικά με το ότι θα πρέπει να εκμοντερνίσουν τα συστήματα 

διακίνησης στο κοντινό μέλλον και τις διαφορές στην αξιολόγηση της ρωσικής 

απειλής ανάμεσα σε κάποιες χώρες της Κεντρικής-Ανατολικής Ευρώπης και την 

υπόλοιπη Ευρώπη, που οδηγούνται από τη Γερμανία. Η ισοκατανομή των βαρών 

από τους Ευρωπαίους συμμάχους του ΝΑΤΟ είναι μία δεύτερη μεγάλη πρόκληση 

εξαιτίας των αργών και αντιδραστικών απαντήσεων στην αρχηγία των Η.Π.Α στην 

πυραυλική άμυνα, και σε πολιτικούς και σε τεχνολογικούς/βιομηχανικούς όρους80 

– ένα θέμα το οποίο είναι πιθανό να υπονομεύσει ένα από τα οφέλη – κλειδιά της 

συμμετοχής των ευρωπαϊκών χωρών και θα αναλυθεί περαιτέρω στο επόμενο 

τμήμα. Σε λειτουργικό επίπεδο, είναι πιθανό να δημιουργηθούν θέματα διοίκησης 

και ελέγχου σε συζητήσεις που θα ακολουθήσουν, που μάλλον πυροδοτούνται 

από όχι μόνο τεχνικές αλλά και συμβολικές σκέψεις-μελέτες. 

 

5.4  Πυραυλική Άμυνα και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)  

 

    Η γρήγορη εξάπλωση των βαλλιστικών πυραύλων είχε εξασφαλιστεί μέσω 

εγγράφων-κλειδιών της ΕΕ όπως η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας 

(ESS,2003), μέσα από τα συμφραζόμενα του γρήγορου πολλαπλασιασμού των 

όπλων μαζικής καταστροφής- WMD ( τα οποία αναγνωρίζονται ως η «πιθανώς 

μεγαλύτερη απειλή» για την ασφάλεια της ΕΕ)81. Η αναφορά της ESS (2008) 

απαίτησε συγκεκριμένα περισσότερη δουλειά όσον αφορά την γρήγορη 

αναπαραγωγή των συστημάτων μετάδοσης, «ιδίως τους βαλλιστικούς 

πυραύλους». Οι δραστηριότητες της ΕΕ για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο 

επικεντρώθηκαν, αντίθετα με το ΝΑΤΟ, σε διπλωματικές ενέργειες (μερικές από τις 
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οποίες, ιδίως η συμμετοχή στην δημιουργία το 2002 ενός Διεθνούς Κώδικα 

Διαχείρισης εναντίον της γρήγορης εξάπλωσης των βαλλιστικών πυραύλων, 

προηγούνταν της ESS) και στην ακολουθία αρχών ενεργής πολυμέρειας, 

αποτροπής και συνεργασίας82.        

 Δύο πολιτικοί λόγοι εξηγούν την επιλογή της ΕΕ να προτιμήσει μη-

στρατιωτικούς τρόπους για να απαντήσει στην απειλή της γρήγορης εξάπλωσης 

των πυραύλων, με συνέπειες την πιθανότητα να αναμειχθεί στην πυραυλική 

άμυνα της Ευρώπης. Αρχικά, η πυραυλική άμυνα, από τη φύση της, είναι ένα 

συγκεντρωτικό σχέδιο άμυνας. Ενώ η πιθανότητα της κοινής άμυνας της ΕΕ που 

είχε αρχικά αναφερθεί στην Συνθήκη του Μάαστριχτ και επανεμφανίσθηκε στο 

Άμστερνταμ και τελικά στη Συνθήκη της Λισαβόνας, ήταν ένας αναθεματισμός για 

κάποια κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία ταυτόχρονα ήταν μέλη του ΝΑΤΟ, ειδικά από 

τη στιγμή που ξεκαθαρίστηκε το 1990 ότι το ΝΑΤΟ θα επιβίωνε ως ένας 

οργανισμός συλλογικής άμυνας. Άρα η ESDP ξεκίνησε συμπληρωματικές 

εργασίες, εστιάζοντας στην διαχείριση κρίσεων και σε αντιδράσεις σε «καινούριες 

απειλές». Η συμπερίληψη της πρότασης για αμοιβαία συμπαράσταση στην 

Συνθήκη της ΕΕ με την Συνθήκη της Λισαβόνας άλλαξε πολύ λίγα όσον αφορά 

αυτή τη σκέψη. Είναι συμβιβασμός- του οποίου οι ρίζες εντοπίζονται στην 

ατμόσφαιρα έντασης που ακολούθησε την εισβολή στο Ιράκ (2003) και στο 

επακόλουθο σχέδιο δομημένης συνεργασίας της ΕΕ («Tervuren»)- ανάμεσα στους 

συνηθισμένους υπερασπιστές της ΕΕ, κράτη που είναι ουδέτερα ή υπέρ μιας 

ανεξάρτητης-αδέσμευτης στάσης και σε αυτούς που προτιμούν το ΝΑΤΟ σαν έναν 

απόλυτο πάροχο προστασίας και άρα υπόκεινται σε σοβαρούς και σημαντικούς 

περιορισμούς. Κατ’ αρχήν είναι μία πρόταση κοινής βοήθειας (παρά άμυνας). 

Δεύτερον, δεν αναφέρει στρατιωτικούς τρόπους αρωγής, και γενικότερα λογίζεται 

σαν ένας πιο «μαλακός» τρόπος από αυτόν που είχε αρχικά υπολογισθεί, σαν 

αποτέλεσμα του συμβιβασμού που του επέτρεψε να εξαπλωθεί και σε άλλα κράτη-

μέλη της ΕΕ. Τρίτον, δεν εγκαθιδρύει μηχανισμούς (αντίθετα με την πρόταση 

αλληλεγγύης, οι θεσμοί της ΕΕ δεν περιλαμβάνονται σε κάποια 

επισημοποιημένων θεσμών) και δεν οραματίζεται ούτε την δημιουργία κοινών 

θεσμών ούτε την χρήση εθνικών θεσμών (υπαρχόντων ή νέων)  για την 

πραγμάτωσή της. Εξαιτίας της ρίζας της που εντοπίζεται στην Δυτική Ευρωπαϊκή 
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Ένωση τροποποιημένη στη Συνθήκη των Βρυξελλών (1954) – που τώρα έχει 

λήξει- και παρά την συμπερίληψη της στον πρωταρχικό νόμο, είναι ένας καθαρά 

διακυβερνητικός μηχανισμός. Τέταρτον και πιο σημαντικό, περιέχει υποπροτάσεις 

για τον συγκεκριμένο χαρακτήρα της πολιτικής άμυνας και ασφάλειας 

συγκεκριμένων (ουδέτερων) κρατών-μελών και του ΝΑΤΟ σαν βάση μίας 

συλλογικής άμυνας και μίας «ανοιχτής συζήτησης» για την εκπλήρωση  της για  

άλλους. Τελικά, επομένως, αφήνει άλυτο ένα μεγάλο αριθμό θεμάτων που πρέπει 

να επιλυθούν όταν εμφανιστεί η πρώτη κρίση. Η πολιτική ασφάλεια, η ενεργειακή 

ασφάλεια και η διαδικτυακή ασφάλεια μπορεί όντως να γίνουν επίκεντρο ενεργειών 

για τις χώρες δικαιολογημένο από το σύμφωνο συλλογικής βοήθειας-

συμπαράστασης. Ή το πιο πιθανό, να αποδειχτεί μία αποτυχημένη προσπάθεια, 

με μόνη δυναμική το να προκαλέσει την σύγκρουση, η οποία αρχικά 

συγκαλύφθηκε εύκολα κατά τη δημιουργία της. Σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί 

προς το παρόν να υπολογισθεί σαν ένα βήμα προς την κοινή άμυνα της ΕΕ, ούτε 

και αν υπολογισθεί σαν ένας νέος κίονας μίας υπερατλαντικής αρχιτεκτονικής 

ασφάλειας.           

 Δεύτερον, το πεδίο δράσης της ΕΕ είναι περιορισμένο από την πολύπλοκη 

φύση των σχέσεων ΕΕ-ΝΑΤΟ στο επίπεδο στρατηγικού διαλόγου. Η BMD του 

ΝΑΤΟ εγκαθιδρύθηκε σαν μία δυνατότητα συμμαχίας μέσα σε συμφραζόμενα ενός 

ενισχυμένου Άρθρου 5, αλλά ταυτόχρονα ενάντια στο σύνολο της σύγχρονης 

εννοιολογικής μετατόπισης που κινείται  μεταξύ της (εδαφικής) προστασίας ενάντια 

στους «εξωτερικούς» και στην προστασία πληθυσμών και της κρίσιμης  δομής στο 

«εσωτερικό». Είναι μία ευνοϊκή εξέλιξη από την οπτική γωνία της ΕΕ 

(συγκεκριμένα το 94% των πληθυσμών της ΕΕ μένει σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ)83. 

Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις υπερατλαντικής ασφάλειας έχουν 

γίνει λιγότερο ενταμένες, λόγω της επανένταξης της Γαλλίας στις στρατιωτικές 

δομές του ΝΑΤΟ (και της περιορισμένης της εναντίωσης στην αυτόνομη άμυνα της 

Ευρώπης) ή λόγω της αυξημένης αποδοχής της εξέλιξης του ESDP/CSDP από τις 

ΗΠΑ (συγκεκριμένα λόγω της εξέλιξης μέσα από την ενισχυμένη συνεργασία της 

αρχιτεκτονικής κοινής άμυνας, που εμφανίζεται σαν εναλλακτική σε αυτή του 

ΝΑΤΟ). Αλλά θέματα συμμετοχής θέτουν περιορισμούς στη δυνατότητα της 

ανάμειξης της BMD του ΝΑΤΟ , μεταφέρουν πιθανότητες έγερσης ερωτημάτων 
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όσον αφορά τις εγγυήσεις ασφάλειας στο μέλλον (μόνο 21 κράτη-μέλη της ΕΕ είναι 

μέλη του ΝΑΤΟ), και πιο άμεσα επιδεινώνουν προβλήματα στρατηγικής 

συνεργασίας της ΕΕ με το ΝΑΤΟ- ένα καθυστερημένο σχέδιο επανένωσης στην 

Κύπρο επηρέασε την Τουρκία που μπλοκάρει την επίσημη συνεργασία του ΝΑΤΟ 

με την ΕΕ, όπου η Δημοκρατία της Κύπρου ασκεί βέτο στην συμμετοχή της 

Τουρκίας στις δραστηριότητες άμυνας της ΕΕ. Η δυνατότητα για πρακτική 

συνεργασία σε αδυναμία εύρεσης πολιτικής λύσης, η οποία προτάθηκε από την 

Βαρόνη Ashton πριν την σύσκεψη της Λισαβόνας, είναι προς το παρόν υπό 

εξέταση. Αλλά ακόμα αναμένεται να δούμε χειροπιαστά αποτελέσματα.

 Συνυπολογιζόμενου αυτού, αν υπερκεραστούν αυτά τα εμπόδια, μία 

δέσμευση με την BMD του ΝΑΤΟ θα ήταν πολιτικά και οικονομικά ενδιαφέρουσα 

για την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της. Το πλαίσιο της CSDP θα ήταν οργανικό έτσι 

ώστε να ξεπερασθεί το πρόβλημα της συλλογικής δράσης σε μία πιο σημαντική 

ισοκατανομή βαρών, και να επέλθει ένα ίσο επίπεδο με τις ΗΠΑ σε μία 

βιομηχανική συμμετοχή στην πυραυλική άμυνα, παράλληλα με τη συνεισφορά των 

ευρωπαϊκών κρατών σε θέματα φιλοξενίας στοιχείων BMD και EPAA (Aegis 

τοποθετημένη σε ευρωπαϊκά σκάφη, Aegis στην ξηρά, αναχαιτιστικοί πύραυλοι 

στη Ρουμανία και στην Πολωνία που θα είναι λειτουργικοί το 201884 ή 

ολοκλήρωση των ήδη αγορασμένων αμερικανικών αναχαιτιστικών πυραύλων) ή 

διμερούς ή πολυμερούς ή σε μία ομάδα κρατών  συν-εξέλιξης και συμπαραγωγής 

(ένα αποτυχημένο παράδειγμα του τελευταίου να είναι το πρόσφατο τερματισμένο 

MEADS). Μία από τις πιθανότητες για αυξημένη ανάμειξη έγκειται, όπως θα 

αναπτυχθεί και λεπτομερώς στο επόμενο κεφάλαιο, συγκεκριμένα στον τομέα της 

τεχνολογίας αισθητήρων (ο οποίος παρεμπιπτόντως φαίνεται πχ από τη Γαλλία ότι 

αναπτύσσεται, επίσης πολιτικά συμβολικός, παρέχοντας μεγαλύτερη αυτονομία)85 

και στον τομέα της διοίκησης και του ελέγχου.     

 Η  CSDP- που μπορεί συνεπώς να πλησιάσει περισσότερο στο να 

εκπληρώσει τον σκοπό των εξωτερικών δράσεων για την εξασφάλιση των αξιών, 

βασικών συμφερόντων, ασφάλειας, ανεξαρτησίας και ακεραιότητας86- δεν θα 

έπρεπε να δρα ως πλαίσιο για ένα εξατομικευμένο πυραυλικό (υπο)σύστημα 

άμυνας, αλλά μόνο ως μέσο για να διευκολυνθεί η συμμετοχή της Ευρώπης στο 
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να εφοδιαστεί με αποτελεσματική προστασία ενάντια στην απειλή της 

περιορισμένης βαλλιστικής επίθεσης. Πράγματι, είναι ακόμα αλήθεια, ακόμα και 

μετά την Συνθήκη της Λισαβόνας ότι τα όργανα της CSDP,πχ  η νέα δομημένη ή 

ενισχυμένη συνεργασία παραμένει επικεντρωμένη στην αντιμετώπιση κρίσεων87, 

όπως αυτές ορίζονται στο Άρθρο 42(1) TEU- οι λεγόμενοι «σκοποί του 

Petersburg»- και στο Άρθρο 43 TEU (ενώ, έστω θεωρητικά, η πρόταση της 

αμοιβαίας βοήθειας όντως εσωτερικεύει την CSDP σε κάποιο επίπεδο). Η 

πυραυλική άμυνα, όμως, εξαιτίας της συγχώνευσης των TMD/BMD τεχνολογιών 

(παρά την αρχική πολιτική προτίμηση να κρατηθούν διαχωρισμένες), μπορεί να 

εξυπηρετήσει όχι μόνο στο να εγγυηθεί την προστασία των ευρωπαϊκών 

κοινωνιών και καίριων δομών, αλλά και στην ικανότητα να υποστηριχθεί η 

διαχείριση κρίσεων σε περιοχές που δεν είχαν αρχικά υπολογισθεί να 

προστατευθούν. Είναι προς το παρόν, μικρότερης σημασίας το πώς θα 

λειτουργήσει η εγκατάσταση τέτοιου μεγέθους (με την σύμπραξη ΝΑΤΟ/ΕΕ, να 

οραματίζεται στρατηγική αερομεταφορά, να είναι μια επιλογή), πιο καίρια όμως, 

συζητείται εντόνως ότι η BMD της Ευρώπης, όπως περιγράφεται τώρα, δεν είναι 

μακριά με κάποιο ιδιαίτερο τρόπο ούτε από τους εξωτερικούς κύριους σκοπούς 

της ούτε από την επίκαιρη εστίαση της CSDP.     

 Οποιαδήποτε μελλοντική θεμελιώδης συμμετοχή θα προϋπέθετε έναν 

επαναπροσδιορισμό του ρόλου του θεσμού ,που πιο καλά χαρακτηρίζεται από μία 

προσπάθεια για διευκόλυνση μιας κοινής δράσης σε εθελοντική βάση – 

Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας (EDA). Έχει ιδρυθεί επίσημα με σκοπό την 

ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων (συμπεριλαμβανομένου του να συμβάλλει στην 

αναγνώριση των στόχων των στρατιωτικών ικανοτήτων των κρατών-μελών), 

προωθώντας την έρευνα για την άμυνα και την τεχνολογία, και την δημιουργία μίας 

κοινής βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης, καταδεικνύοντας, εάν αυτό κριθεί 

απαραίτητο, την εφαρμογή χρήσιμων μέσων γι’ αυτό τον σκοπό. Παρ’ όλα αυτά, κι 

ενώ θα έπρεπε να παίζει έναν αυξανόμενα σημαντικό ρόλο στην συνεχώς 

ζητούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενισχυμένη συνεργασία άμυνας , ή, 

πιο πρόσφατα, από την πρωτοβουλία του Ghent (η οποία γνωστοποίησε την 

έρευνα και την ανάπτυξη ως μία από τις πιο συγκεκριμένες περιοχές που χρήζουν 

αυξημένης συνεργασίας), τα κράτη-μέλη παραμένουν χλιαρά όσον αφορά την 
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θεσμική ενίσχυση, όπως δείχνει και το «πάγωμα» της λειτουργικής 

χρηματοδότησης- είναι σταθερό σε ένα μετριοπαθές 30,5 εκατομμύρια ευρώ, και η 

Βαρόνη Ashton δεν μπόρεσε να πείσει τους υπουργούς άμυνας να το ανεβάσουν 

έστω κατά ένα μέτριο 2,2%88. Επίσης, ένας επισταμένος διάλογος με το ΝΑΤΟ, θα 

ήταν απαραίτητος, προϋπόθεση για μία γενική βελτίωση των σχέσεων μεταξύ 

ΝΑΤΟ και ΕΕ, ο οποίος θα έπρεπε να φέρει σαν αποτέλεσμα μία πιο 

εμπεριστατωμένη-περιεκτική συμμετοχή. Προς το παρόν, όλα τα κράτη-μέλη της 

ΕΕ με εξαίρεση τη Δανία συμμετέχουν στην EDA, όπως και η Νορβηγία. Όμως θα 

ήταν εύστοχο να προτείνουμε μία πρόσκληση προς την Τουρκία εντός σύντομου 

χρονικού διαστήματος (η οποία συζητήθηκε από τον γενικό γραμματέα του 

ΝΑΤΟ)89 και σε υποψήφιες χώρες, που είναι μέλη του ΝΑΤΟ (αυτό προτάθηκε 

από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου)90, ή 

πιθανότατα σε άλλα μέλη της Συνεργασίας για την ειρήνη.   

 Τα πολιτικά και οικονομικά οφέλη της συνεισφοράς στην BMD της Ευρώπης 

είναι ολοφάνερα. Τα πρώτα, περιλαμβάνουν, πάνω από όλα, την ανάληψη 

ευθύνης για την προστασία των κοινωνιών της Ευρώπης και της καίριας δομής της 

και την διαχείριση κρίσεων μέσα στην «γειτονιά» της, ενώ το δεύτερο θα έπρεπε 

να ειδωθεί μέσα στο φως της οικονομίας του μέλλοντος, όπως διαφάνηκε στην 

πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασίλειου (οι 

δύο συνθήκες συνεργασίας στην άμυνα υπογράφηκαν 2 Νοε. του 2010) και 

γενικότερα την πρόσκληση διαμοιρασμού δυνατοτήτων ανά την ΕΕ. Όντως, μία 

λειτουργική πορεία στην ίδια κατεύθυνση με την διεθνιστική αμυντική βιομηχανία 

για χάρη μίας πιο εντεταμένης δράσης μπορεί να διαφανεί και δεν θα έπρεπε να 

υποτιμηθεί. Επίσης, ο ρόλος της EDA διαφαίνεται περιορισμένος στην αρωγή μίας 

συνεργασίας σε εθελοντική βάση- τα συμμετέχοντα κράτη θα μπορούσαν να 

δημιουργήσουν προϋπολογισμούς συγκεκριμένα για αυτό τον σκοπό (ad hoc) για 

εργασίες, που σαν σκοπό θα έχουν την ενθάρρυνση της βιομηχανικής 

συνεργασίας σε τομείς που σχετίζονται με την πυραυλική άμυνα. Η EDA θα 

παρέμενε αυτό που είναι τώρα- ένας οργανισμός ανάπτυξης δυνατοτήτων. 

 Η Συνθήκη της Λισαβόνας έδωσε καινούριες δυνάμεις στο Ευρωπαϊκό 

                                            
 
88  Agence Europe, 9 Dec. 2010 
89  Agence Europe, 9 Dec. 2010 
90  European Parliament, 2008 



-60- 
 

Κοινοβούλιο όσον αφορά την CFSP/CSDP91. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα 

έπρεπε να χρησιμοποιήσει αυτές τις δυνάμεις για να ενθαρρύνει τη συζήτηση στην 

εμπλοκή των ευρωπαϊκών χωρών στην πυραυλική άμυνα έτσι ώστε να 

επωφεληθεί η ασφάλεια της ΕΕ μέσα από μία κοινή δράση. Η EDA είναι 

συγκεκριμένα ικανή να διευκολύνει την ενισχυμένη συνεργασία σε αυτό τον τομέα, 

αλλά θα πρέπει να υπολογισθούν και πιθανές άλλες πιθανές δράσεις και σενάρια. 

Αρχικά, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα της ΕΕ θα έπρεπε να συνεχιστεί να 

ενισχύεται μέσα από την βιομηχανία και την συνεργατική έρευνα στον τομέα της 

ασφάλειας και του διαστήματος στο 8ο Πλαίσιο-Πρόγραμμα, η κατανομή για το 

οποίο θα αποφασισθεί το 2013. Με αυτό τον τρόπο, η ανάπτυξη, όχι πρωτίστως 

για τα στρατιωτικά συστήματα, αλλά κυρίως για την προστασία του πολίτη και της 

κρίσιμης κοινωνικής δομής, θα έπρεπε να υποστηριχθεί για να αυξηθεί  η αντοχή 

των κοινωνιών της ΕΕ ενάντια σε πιθανές βαλλιστικές πυραυλικές επιθέσεις. 

Βέβαια, πόροι σ’ αυτό το θέμα έχουν όντως χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη 

τεχνολογιών επιτήρησης όπως η GMES (Παγκόσμια Παρακολούθηση για το 

Περιβάλλον και την Ασφάλεια) η οποία σχεδιάστηκε για χρήση και σε επιχειρήσεις 

CSDP (η χρηματοδότηση της GMES έχει υπολογισθεί στο 85% της κατανομής του 

F7 για την ασφάλεια και τη διαστημική έρευνα). Αυτό μαρτυρά μία γενικότερη τάση 

προς μία πολιτική που περιλαμβάνει την στρατικοποίηση του διαστήματος (τώρα 

για πρώτη φορά συμπεριλαμβανόμενη στον ευρωπαϊκό νόμο)92, μέχρι τώρα 

περισσότερο μέσω της δυαδικής χρήσης τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένου του 

Galileo, αλλά εμφανέστερα στο σχέδιο του Δορυφορικού Κέντρου της ΕΕ 

(EUSC)93. Αυτός ο τρόπος ενισχυμένης συνεργασίας στην πυραυλική άμυνα έχει 

συζητηθεί σε κύκλους πολιτικής και μπορεί στο μέλλον να χρησιμοποιηθεί σε 

μεμονωμένες εργασίες (έγκαιρη προειδοποίηση, προειδοποίηση μέσω radar, 

στίγμα μελλοντικής πρόσκρουσης, ή γενικότερα βελτιωμένη πληροφόρηση και 

αναγνώριση σε βαλλιστικά πυραυλικά προγράμματα και αναχαίτιση). Όμως,  

θέματα κανονισμών, σχετιζόμενα με την στρατικοποίηση του διαστήματος και την 

έλλειψη ξεκάθαρης σχέσης στους τωρινούς σκοπούς διαχείρισης κρίσης της 

πολιτικής Άμυνας της ΕΕ, μπορεί να δημιουργήσουν δυσκολίες σε αυτούς που θα 

ασχοληθούν με την υπόθεση της EDA. Αυξημένη συνεργασία στην πυραυλική 

                                            
 
91  TEU, Art. 36 
92  TFEU, Art. 189 
93  For a critical view cf. Slijper, F., 2008 
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άμυνα μπορεί να προκύψει επίσης από την πρόσφατη αμυντική συμφωνία 

ανάμεσα στην Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο (που αναφέρουν έρευνα και 

ανάπτυξη αισθητήρων). Όλα αυτά θα μπορούσαν να γίνουν μέσο αλλαγών έξω 

από την δομή της ΕΕ (σε αντίθεση με το St.Malo), δημιουργώντας διάφορες άλλες 

καταστάσεις γύρω από αυτόν το νέο πυρήνα και σε διάφορους τομείς, μερικοί από 

τους οποίους σχετίζονται με τεχνολογίες πυραυλικής άμυνας. Θεωρητικά, μία 

μόνιμη δομημένη συνεργασία θα μπορούσε να προκύψει εν καιρώ για την 

επένδυση σε αμυντικό εξοπλισμό, αλλά προς το παρόν φαίνεται επίσης ότι η 

καινούρια συμφωνία (entente) θα μπορούσε να επιβραδύνει δραστικά την 

αμυντική συνεργασία και συμμετοχή οπουδήποτε αλλού στην ήπειρο94.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
 
94  Witney, N., 2010 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο: ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΠΛΩΝ  

Η ρωσική πρόταση για μία νομική εγγύηση ότι το NATO βασιζόμενη στην 

EPAA (Ευρωπαϊκή Προσέγγιση Σταδιακής Προσαρμογής) δεν θα κινηθεί κατά των 

ρωσικών στρατηγικών πυραύλων, συνοδευόμενη από αντικειμενικά κριτήρια, τα 

οποία αναφέρονται σε περιορισμό του αριθμού, της εμβέλειας και της τοποθεσίας 

των μέσων αναχαίτισης των πυραύλων, και η οποία θα οδηγήσει  σε μια νέα 

συνθήκη περιορισμού της πυραυλικής άμυνας, διαφαίνεται ότι δεν υπάρχει 

περίπτωση να επικυρωθεί από την αμερικανική γερουσία. 

Αν η αμερικανική πλευρά είναι απρόθυμη ή ανίκανη να διαπραγματευτεί μια 

τέτοια συνθήκη, τότε υπάρχουν πιο σύντομοι τρόποι ώστε να καθησυχαστούν οι 

Ρώσοι σχετικά με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της αμερικανικής 

πυραυλικής άμυνας. Ο διευθυντής της υπηρεσίας πυραυλικής άμυνας, για 

παράδειγμα, είναι δυνατόν να προτείνει μια επίδειξη, ώστε οι Ρώσοι να δουν το 

βεληνεκές και την ακτίνα δράσης των SM-3. Αυτό θα έδινε μια καλύτερη εικόνα για 

το αν μπορούν ή όχι οι SM-3 να αναχαιτίσουν τους ρωσικούς στρατηγικούς 

πυραύλους. 

Η αμερικανική κυβέρνηση μπορεί επίσης να προτείνει έτσι ώστε να 

πραγματοποιηθεί μια ετήσια ενημέρωση προς τη ρωσική κυβέρνηση σχετικά με τα 

αμερικανικά πυραυλικά αμυντικά συστήματα, η οποία να περιλαμβάνει στοιχεία για 

συγκεκριμένους πυραύλους , δηλαδή τους αντιβαλλιστικούς GBI και SM-3, 

εκτοξευτές για GBI, SM-3 εκτοξευτή εδάφους, SPY-1 και AN/TPY-2 ραντάρ, και 

πολεμικά πλοία με σύστημα Aegis, και να εκθέτει τα εξής:  

• Αριθμό αντιβαλλιστικών πυραύλων ( κατανεμημένους σε GBI, SM-3 

Block IA, SM-3 Block IB, SM-3 Block IIA και SM-3 Block IIB), βάσεις εκτόξευσης 

GBI, χερσαίους εκτοξευτές SM-3, συνδεδεμένα ραντάρ και πολεμικά πλοία με 

σύστημα Αegis στις τάξεις των ΗΠΑ μέχρι τη μέρα της διακήρυξης. Αυτό θα δώσει 

στη Ρωσία μια λεπτομερή εικόνα της αντιπυραυλικής αμυντικής ικανότητας των 

ΗΠΑ. 

•  Αριθμό αντιβαλλιστικών πυραύλων ( κατανεμημένους κατά τύπο), 

εκτοξευτές για GBI, χερσαίους εκτοξευτές SM-3, συνδεδεμένα ραντάρ και 

πολεμικά πλοία με σύστημα Αegis που έχει δρομολογηθεί να ενισχύσουν την 

άμυνα των ΗΠΑ για τα επόμενα δέκα χρόνια. Αυτό θα δώσει στη Ρωσία μια 

λεπτομερή εικόνα της μελλοντικής αντιπυραυλικής αμυντικής ικανότητας των ΗΠΑ.  
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Η Ουάσινγκτον θα μπορούσε επίσης να δεσμευτεί έτσι ώστε να παρέχει 

στους Ρώσους πληροφορίες σχετικά με τυχόν αλλαγές στον προγραμματισμό του 

αμυντικού της προγράμματος. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται διότι 

απαιτείται εύλογο χρονικό διάστημα για την κατασκευή και παράδοση τέτοιων 

οπλικών συστημάτων. Το πεντάγωνο θα μπορούσε να υπολογίσει για κάθε 

πυραυλικό σύστημα (αντιβαλλιστικούς πυραύλους, βάσεις εκτόξευσης, ραντάρ και 

πλοία) το χρόνο που απαιτείται από την απόφαση προμήθειας μέχρι την 

παράδοση, να το γνωστοποιήσει η αμερικανική κυβέρνηση στη ρωσική ώστε να 

γνωρίζει το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Οι πληροφορίες σχετικά με τα 

χρονοδιαγράμματα θα διαφέρουν ανάλογα με το πυραυλικό σύστημα, αφού 

θεωρητικά είναι πιο σύντομο να αυξηθεί ο αριθμός των αντιβαλλιστικών SM-3 από 

το να κατασκευαστεί ένα πολεμικό πλοίο Aegis, δεδομένου ότι χρειάζονται χρόνια 

για την κατασκευή πλοίων. Μια τέτοιου τύπου διακήρυξη θα δώσει στη ρωσική 

κυβέρνηση συνεχή ενημέρωση και όχι ολοκληρωμένη εικόνα για την παρούσα και 

μελλοντική πυραυλική άμυνα των ΗΠΑ, των δυνατοτήτων της για τα επόμενα δέκα 

χρόνια, θεωρώντας δεδομένη τη γνωστοποίηση τυχόν αλλαγών στο σχεδιασμό.  

Στην πραγματικότητα όμως αυτές οι πληροφορίες μπορούν να βρεθούν από 

ένα λεπτομερή έλεγχο των πιστωτικών λογαριασμών του τμήματος άμυνας. Με 

ένα αμοιβαίο διαφανές σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών για την πυραυλική 

άμυνα, οι ΗΠΑ θα μπορέσουν να λάβουν πληροφορίες για τους πυραύλους S-400 

και S-500 που σε καμία άλλη περίπτωση δεν θα μπορούσαν να πάρουν. Βέβαια 

μια τέτοια διαδικασία κατά πάσα πιθανότητα να μη γίνει δημόσια, αφού οι Ρώσοι 

δεν μοιράζονται εύκολα τα αμυντικά τους σχέδια. 

        Αν οι πολιτικές συνθήκες στις ΗΠΑ ήταν άλλες και οι Ρώσοι δεν επιδίωκαν να 

περιορίσουν την πυραυλική άμυνα, θα μπορούσε να υπογραφεί μια περιορισμένης 

διάρκειας συνθήκη για τον περιορισμό τον αμυντικών συστημάτων, η  οποία θα 

διασφάλιζε ότι δεν θα υπήρχε κίνδυνος για την βαλλιστική πυραυλική δύναμη της 

Ρωσίας, καθώς επίσης θα επέτρεπε στις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να κάνουν ότι ήταν 

αναγκαίο για να προστατευτούν από μια μεμονωμένη επίθεση με βαλλιστικούς 

πυραύλους από κάποιο κράτος όπως η Β. Κορέα και το Ιράν. 

Οι Ρώσοι φαίνεται να παραδέχονται ότι οι πύραυλοι SM-3 Block IA και Block 

IB είναι πολύ αργοί για να εμπλακούν με τους βαλλιστικούς τους πυραύλους , αν 

και οι Ρώσοι αναλυτές είναι διχασμένοι για το αν ο SM-3 Block IIA αποτελεί 

απειλή. Η ανησυχία της Μόσχας επικεντρώνεται στον SM-3 Block IIB. Σύμφωνα με 
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τον παρόντα σχεδιασμό των ΗΠΑ ο αριθμός των SM-3 Block IIB και GBI σε βάθος 

8-10 ετών θα αγγίξει τους 100-125 πυραύλους. Αυτό προϋποθέτει επίσης ότι το 

πρόγραμμα για τους SM-3 Block IIB προχωρά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 

αντίληψη πολύ αισιόδοξη δεδομένου ότι αυτός ο πύραυλος εξακολουθεί να 

σχεδιάζεται και να αντιμετωπίζει σημαντικές τεχνικές προκλήσεις. Μια συμφωνία 

δέκα ετών που περιορίζει κάθε πλευρά σε όχι περισσότερους από 100-125 

ενεργοποιημένους πυραύλους με ταχύτητα πέντε χιλιομέτρων ανά δευτερόλεπτο ή 

περισσότερο θα μπορούσε να διαβεβαιώσει τη Ρωσία ότι η στρατηγική της 

βαλλιστική δύναμη του πυραύλου θα παραμείνει ικανή να προκαλέσει τεράστιες 

ζημιές στις Ηνωμένες Πολιτείες (και αντίστροφα). Ταυτόχρονα, ένας τέτοιος 

περιορισμός θα επέτρεπε στις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν σημαντική 

υπεράσπιση εναντίον πυρηνικών κεφαλών ICBM. Κανένα από τα δυο ούτε το Ιράν 

ούτε και η Βόρεια Κορέα έχουν σήμερα ένα ICBM, και δεν είναι σαφές πόσο 

γρήγορα θα μπορούσαν να αναπτύξουν ένα. Η ανάπτυξη και δοκιμή ενός ICBM θα 

ήταν ορατή στους αισθητήρες των Η.Π.Α., και θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για την 

πρώτη αρχική δοκιμή. Έτσι, μέχρι το 2020 ή το 2022, θα μπορούσε κανείς να 

περιμένει ότι τα αδίστακτα κράτη θα είχαν ένα πολύ μικρό αριθμό ICBM.  

Θα ήταν λοιπόν δυνατόν να εκπονηθούν μέτρα επαλήθευσης για να 

επιτραπεί στις δύο πλευρές να παρακολουθούν ένα τέτοιο όριο στους πυραύλους. 

 Θα μπορούσε επίσης να καθοριστεί ένα αριθμητικό όριο στα ραντάρ 

προκειμένου να αποφευχθεί η παύση της συμφωνίας η οποία και θα οδηγούσε σε 

ραγδαία αύξηση του αριθμού των πυραύλων.  

Η Ρωσία από την μεριά της θα επιδιώξει να περιορίσει τις περιοχές στις 

οποίες είναι τοποθετημένοι οι πύραυλοι.  Η Μόσχα αναμφισβήτητα θα πιέσει για 

να σταματήσει την ανάπτυξη των αμερικανικών πυραύλων στην Πολωνία και 

πιθανότατα στη Ρουμανία. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ πιθανότατα πιστεύει ότι πρέπει 

να προχωρήσει στη δημιουργία βάσεων πυραύλων και στις δύο ευρωπαϊκές 

χώρες. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής των συμμάχων του ΝΑΤΟ στην 

Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, που ακολούθησε μετά τον κακό χειρισμό της 

ανακοίνωσης του Σεπτεμβρίου του 2009 σχετικά με την αναδιάταξη των 

αμερικάνικων αμυντικών πυραυλικών σχεδίων για την Ευρώπη, και της 

επιτακτικής ανάγκης να βεβαιωθούν οι σύμμαχοι ότι οι ΗΠΑ θα τηρήσουν τη 

δέσμευση τους για την ασφάλεια τους.  
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Οι Ρώσοι θα μπορούσαν επίσης να δημιουργήσουν απαγορευμένες ζώνες 

για το πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ, εξοπλισμένο με πυραύλους SM-3, σε περιοχές 

όπως ο Αρκτικός Ωκεανός και Θάλασσα Μπάρεντς. Ωστόσο, αν οι ΗΠΑ 

συμφωνήσουν στη μείωση του συνολικού αριθμού των αντιβαλλιστικών πυραύλων 

τους, ικανών να εμπλέξουν τις κεφαλές των ICBM πυραύλων, σε 100-125 τότε η 

ρωσική δύναμη με τους ICBM και SLBM θα μπορούσε εύκολα να παρακάμψει 

τους αντιβαλλιστικούς πυραύλους και δεν θα υπήρχε η ανάγκη για περιορισμό στις 

τοποθεσίες. Φυσικά μια τέτοια συνθήκη δεν θα ίσχυε μόνο για την αμερικανική 

πυραυλική άμυνα. Θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί στο ΑΒΜ σύστημα της 

Μόσχας και ανάλογα με τις δυνατότητες του, και σε άλλους ρωσικούς 

αντιβαλλιστικούς πυραύλους.   

Αναμφισβήτητα, μια τέτοια συμφωνία, η οποία η διάρκειά της περιορίζεται 

σε δέκα έτη, δεν θα εμπόδιζε τις Ηνωμένες Πολιτείες να σχεδιάζει στον τομέα της 

πυραυλικής άμυνας για την επόμενη δεκαετία. Παρόλα αυτά θα προσέφερε στη 

Ρωσία ένα σημαντικό βαθμό βεβαιότητας, ότι η πυραυλική της άμυνα δεν θα 

υπονόμευε την αποτρεπτική στρατηγική της. Το πρόβλημα με αυτό ή οποιαδήποτε 

συμφωνία πυραυλικής άμυνας, είναι ότι υπό τις τρέχουσες συνθήκες, κανείς δεν 

μπορεί να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το κάνουν αυτό που έχουν σκοπό και καμία 

συνθήκη δεν έχει πιθανότητα επικύρωσης από την αμερικανική Γερουσία.   

Αν οι ιδέες που περιγράφονται πιο πάνω ήταν ξεκάθαρες ώστε να 

βοηθήσουν τη Ρωσία να εγκαταλείψει τις σημερινές συζητήσεις για νομικές 

εγγυήσεις, και να ανοίξει  το δρόμο για μια έμπρακτη συνεργασία πυραυλικής 

άμυνας ανάμεσα σε ΝΑΤΟ και Ρωσία, το ζήτημα των ξεκάθαρων ορίων στην 

πυραυλική άμυνα ίσως επανέλθει στο μέλλον. Οι τεχνολογίες πυραυλικής άμυνας 

πιθανώς θα βελτιωθούν. Οι Ρώσοι έχουν μια βάσιμη ανησυχία ότι ένα μεγάλο, 

αποτελεσματικό αμερικανικό πυραυλικό αμυντικό σύστημα, μπορεί σε ένα βαθμό 

να είναι ικανό να υποβαθμίσει σοβαρά το ρωσικό στρατηγικό αποτρεπτικό 

παράγοντα, όπως και οι ΗΠΑ θα ήταν κατανοητό να ανησυχούν, όπως έκανε η 

Ουάσινγκτον στο παρελθόν, σχετικά με την προοπτική της Ρωσίας να αναπτύξει 

επιτυχώς εθνική αντιπυραυλική άμυνα, η οποία να υποβαθμίσει σοβαρά τον 

στρατηγικό αποτρεπτικό παράγοντα των ΗΠΑ.  

Η ανάπτυξη από κάθε πλευρά ενός τέτοιου συστήματος θα αναζωπύρωνε 

τις ανησυχίες σχετικά με τη στρατηγική σταθερότητα, συμπεριλαμβανομένων του 

αγώνα των εξοπλισμών και τη σταθερότητα της κρίσης. Δεδομένης της τρέχουσας 
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κατάστασης της τεχνολογίας και του επιβαλλόμενου κόστους της αντιπυραυλικής 

άμυνας, ούτε οι ΗΠΑ ούτε η Ρωσία έχουν τη δυνατότητα τα επόμενα δέκα χρόνια 

να αντιμετωπίσουν επιτυχώς κάτι άλλο πέρα από μια μεμονωμένη επίθεση από 

βαλλιστικό πύραυλο. Αλλά καθώς οι τεχνολογίες ωριμάζουν και πιθανότατα νέες 

τεχνολογίες θα εμφανιστούν, μπορεί να καταστεί δυνατή η εξέλιξη της πυραυλικής 

άμυνας.  

Δεδομένου ότι οι αριθμοί των στρατηγικών βαλλιστικών πυραύλων και 

πυραυλικών κεφαλών στο αμερικανικό και το ρωσικό οπλοστάσιο έχουν μειωθεί, η 

συζήτηση για την πυραυλική άμυνα είναι πιο εφικτή. Η ανησυχία μπορεί να 

αυξηθεί στη μία ή και στις δύο πλευρές σχετικά με την ικανότητα των πυραυλικών 

αμυντικών συστημάτων προκειμένου να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τις αντίπαλες  

δυνάμεις και επιπλέον  να υπονομεύσουν την αποτροπή. Αν η ΗΠΑ επιθυμούν να 

συνεχίσουν τη διαδικασία των πυρηνικών μειώσεων, αυτό μπορεί να φτάσει στο 

σημείο οι Ρώσοι να αρνηθούν να μειώσουν τα στρατηγικά όπλα, χωρίς μία δίκαιη 

μείωση της πυραυλικής άμυνας, ιδιαίτερα των αντιβαλλιστικών πυραύλων, ή 

άλλου είδους συμφωνία η οποία περιορίζει την πυραυλική άμυνα (κάποιοι έχουν 

προτείνει ένα ισότιμο περιορισμό στην αντιβαλλιστική πυραυλική άμυνα και τις 

πυραυλικές κεφαλές. Σε αυτό το σημείο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα μπορούσε να 

αντιμετωπίσει μια δύσκολη επιλογή μεταξύ περαιτέρω πυρηνικών μειώσεων και 

απελευθέρωση της πυραυλικής άμυνας. Αλλά αυτό το δυνητικό δίλημμα είναι για 

το μέλλον.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο: ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΤΟ - ΡΩΣΙΑ 

    Επιδιώκοντας τη συνεργασία αντί για την αντιπαράθεση δεδομένης της 

τρέχουσας κατάστασης της τεχνολογίας, ενώ είναι προς το συμφέρον των Η.Π.Α. 

να ασκούν πυραυλική άμυνα εναντίον περιορισμένης επίθεσης βαλλιστικών 

πυραύλων, όπως μπορεί να ξεκινήσει από ένα αδίστακτο κράτος, δεν είναι τώρα 

προς το συμφέρον των Η.Π.Α. να επιχειρήσουν και να προσπαθήσουν να 

υπερασπιστούν την πατρίδα των Ηνωμένων Πολιτειών ενάντια σε μια μεγάλη 

κλίμακα ρωσικής επίθεσης πυραύλων. Η τεχνολογία δεν υπάρχει, το κόστος θα 

ήταν εξαιρετικά υψηλό, και η προσπάθεια σχεδόν σίγουρα θα προκαλούσε  μια 

ρωσική συσσώρευση πυραύλων, καταλήγοντας σε μια αύξηση του αριθμού των 

πυρηνικών όπλων που μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μεταξύ 

των μεγάλων δυνάμεων και στη σφαίρα των στρατηγικών όπλων, η επίθεση 

μπορεί ακόμα να κερδίσει τον αγώνα με άμυνα. 

Προς το παρόν, η πυραυλική άμυνα εμπίπτει στην κατηγορία των δύσκολων 

προβλημάτων στις σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών-Ρωσίας και ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Η 

επίτευξη μιας συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσίας ήταν σχεδόν αδύνατη το 2012. Όπως 

αναγνώρισε ο Μεντβέντεφ το Νοέμβριο του 2011, το πρόβλημα δε θα οξυνθεί  για 

τη Μόσχα για έξι με οκτώ χρόνια.  

Εικάζοντας ότι η μείωση των αμυντικών πόρων των Ηνωμένων Πολιτειών 

δεν θα οδηγούσε σε μια επανεξέταση της πυραυλικής άμυνας - που μπορεί 

κάλλιστα να είναι ένα από τα προγράμματα που έχουν απομονωθεί λόγω 

σημαντικών περικοπών και με την ταυτόχρονη υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης , υπάρχει κάθε λόγος να πιστεύουμε ότι η EPAA (Ευρωπαϊκή Σταδιακή 

Προσαρμοστική Προσέγγιση) θα προχωρήσει. Ο στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών 

και του ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είναι η διατήρηση της συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ρωσία 

στην πυραυλική άμυνα. Εξάλλου, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θα 

μπορούσαν να προσφέρουν ένα πακέτο για να ενθαρρύνουν τη Ρωσία να 

συμμετάσχει σε μια πυραυλική άμυνα συνεργασίας. Μια τέτοια προσφορά θα 

μπορούσε να περιλαμβάνει κάποια ή όλα από τα παρακάτω μέτρα: 

• Μία πολιτική δέσμευση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ να μην κατευθύνουν 

την πυραυλική τους άμυνα ενάντια στα Ρωσικά στρατηγικά βαλλιστικά βλήματα. 

• Τη μέγιστη διαφάνεια σχετικά με την προγραμματισμένη αμερικανική 

πυραυλική άμυνα. Αυτό πρέπει να περιλαμβάνει μια προσφορά ετήσιας 
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ενημέρωσης εκθέτοντας τους αριθμούς των βασικών στοιχείων της 

αντιπυραυλικής άμυνας (κατανεμημένοι κατά GBI, SM-3 Block IA, SM-3 Block IB, 

SM-3 Block IIA and SM-3 Block IIB), Σιλό GBI, SM-3 χερσαίες εκτοξεύσεις, 

συνδεδεμένα ραντάρ και πλοία ικανά για Aegis που φέρουν SM-3 αναχαιτιστές-

που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος και προγραμματίζεται να αναπτυχθούν 

κάθε χρόνο κατά την επόμενη δεκαετία. Αυτό θα πρέπει να συνοδεύεται από μία 

δέσμευση όσο αφορά την ενημέρωση προς τη  Ρωσία εκ των προτέρων αν 

υπάρχουν αλλαγές σε κάποιους από εκείνους τους προγραμματισμένους 

αριθμούς για ανάπτυξη.  Σε ιδανική περίπτωση, αυτό θα γινόταν σε αμοιβαία 

βάση. 

• Τεχνικές πληροφορίες όπως γιατί το Τμήμα Αμύνης καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι η πυραυλική άμυνα των ΗΠΑ δε θα απειλήσει ρωσικούς 

στρατηγικούς βαλλιστικούς πυραύλους (όπως έχουν γίνει στο παρελθόν). 

• Επανάληψη της προσφοράς να επιτρέψουν στη Ρωσία  

εκμεταλλευόμενη ειδικούς εμπειρογνώμονες και χρησιμοποιώντας τους δικούς 

τους αισθητήρες να παρατηρούν και να παρακολουθούν τους SM-3 κάνοντας τεστ 

και δοκιμές αναχαίτισης με επαρκή προειδοποίηση έτσι ώστε οι Ρώσοι να 

μπορούν να προετοιμαστούν κανονικά για να παρακολουθούν τις δοκιμές. 

• Επισημαίνοντας ότι μια αντιπυραυλική άμυνα ΝΑΤΟ-Ρωσίας θα 

μπορούσε να είναι προσωρινή και  χρονικά περιορισμένη. Θα μπορούσε να 

περιορίζεται στα τέσσερα χρόνια, με το ΝΑΤΟ να αναγνωρίζει από την αρχή ότι  η 

Μόσχα έχει ισχυρές ανησυχίες σχετικά με τις ικανότητες πυραυλικής άμυνας 

Η.Π.Α./ΝΑΤΟ και με την απόφαση της Ρωσίας να συμφωνήσει σε έναν προσωρινό 

διακανονισμό συνεργασίας, δεν αποκλείει ότι η Μόσχα μπορεί να μην κάνει τη 

συμφωνία μόνιμη αν πιστεύει ότι οι ικανότητες πυραυλικής άμυνας Η.Π.Α./ΝΑΤΟ 

θα απειλήσουν τις στρατηγικές της δυνάμεις. Ο σκοπός της προσωρινής 

συμφωνίας θα ήταν να επιτρέψει τη δέσμευση ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η οποία 

αξιωματούχοι των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ υποστηρίζουν ότι θα οδηγήσει σε μια 

καλύτερη ρωσική κατανόηση οι ικανότητές τους για πυραυλική άμυνα δεν 

αποτελούν απειλή για τη Ρωσία. Αν είναι σωστοί, η Μόσχα έχει την επιλογή να 

κάνει τη συμφωνία μόνιμη.  Αν όχι, οι Ρώσοι μπορεί να παραιτηθούν, και το ΝΑΤΟ 

θα το έχει αναγνωρίσει εξ αρχής. 

• Επισημαίνοντας ότι εφόσον η ικανότητα αντιπυραυλικής άμυνας του 

ΝΑΤΟ για να προστατεύσει όλα τα μέλη της συμμαχίας δεν υποβαθμίζεται, το 
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ΝΑΤΟ είναι έτοιμο να ακούσει και να δεχτεί λογικές ρωσικές προτάσεις για μια 

συμφωνία. Αυτό θα αντικαθιστούσε την τρέχουσα θέση των Ηνωμένων 

Πολιτειών/ΝΑΤΟ,  η οποία είναι ότι η συνεργασία με τη Ρωσία δε θα μπορούσε σε 

καμία περίπτωση να επηρεάσει τα σχέδια πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ. Η 

Συμμαχία θα πρέπει να επιδιώξει τη συνεργασία με ένα τρόπο που δεν 

υποβαθμίζει την ικανότητα της προγραμματισμένης πυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ 

να υπερασπίζεται όλα τα μέλη της Συμμαχίας: αν αυτός ο στόχος μπορεί να 

επιτευχθεί, τότε το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δείξει ευελιξία να εξετάσει το ενδεχόμενο 

να ικανοποιήσει ρωσικές ιδέες. 

• Καθιέρωση τακτικών συνεδρίων Η.Π.Α.-Ρωσίας (ή NATO-Ρωσίας) για 

την εκτίμηση απειλών βαλλιστικών πυραύλων, εστιάζοντας στη Βόρεια Κορέα και 

το Ιράν, για να κλείσει το χάσμα στις από τις δύο πλευρές εκτιμήσεις πυραυλικών 

ικανοτήτων αυτών των χωρών. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει επίσης να συνεχίσουν να συνεργάζονται 

με τη Ρωσία για να διαπραγματευτούν μια αμυντική τεχνική συμφωνία 

συνεργασίας, η οποία, ανάμεσα στα άλλα πράγματα, θα παρείχε μια ομπρέλα για 

την ανταλλαγή ευαίσθητων πληροφοριών, όπως τα στοιχεία έγκαιρης 

προειδοποίησης και παρακολούθησης. 

Αυτές οι ιδέες αποτελούν ένα πακέτο που θα μπορούσε να παρέχει στη 

Ρωσία ουσιαστική και διαρκή διαφάνεια όσον αφορά στα αμερικανικά σχέδια 

πυραυλικής άμυνας. Εάν η Μόσχα είναι έτοιμη να κινηθεί πέρα από το σημερινό 

συγκρατημένο μοντέλο της, αυτές οι ιδέες θα μπορούσαν να παρέχουν μια βάση 

για την συμμετοχή των Ρώσων και για ένα βήμα στο σχεδιασμό των πρακτικών 

στοιχείων μιας συνεταιριστικής ρύθμισης πυραυλικής άμυνας μεταξύ του ΝΑΤΟ 

και της Ρωσίας, με βάση ιδέες που έχουν ήδη αναπτυχθεί σε επίσημα κανάλια. 

(Θα χρειαζόταν η προεδρική ηγεσία και στις δύο πλευρές για να εξασφαλίσει ότι οι 

στρατιωτικές και αμυντικές γραφειοκρατίες καθιστούν τη συνεργασία 

προτεραιότητα και δε χασομερούν. 

Οι Ρώσοι μη γνωρίζοντας το πρόγραμμα πυραυλικής άμυνας των 

Ηνωμένων Πολιτειών/ΝΑΤΟ, θεωρείται επιτακτική η ανάγκη της συνεργασίας 

προκειμένου να αποφύγουν την περιθωριοποίηση. Αν, ωστόσο, οι Ρώσοι 

επιλέξουν να μην συμμετάσχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ θα 

μπορούσαν να συνεχίσουν, έχοντας κάνει περισσότερο από μιας προσπάθεια 

καλής πίστης για να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν τις ρωσικές ανησυχίες. 
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Ορισμένες από αυτές τις ιδέες θα αποδειχθούν αμφιλεγόμενες για την 

Ουάσινγκτον. Κάποιοι στο Κογκρέσο θα φοβούνται ότι τα μέτρα διαφάνειας 

ενδέχεται να μετατραπούν σε αδήλωτα όρια. Ακόμη όμως και αν δεν υπάρχουν 

τέτοια μέτρα, οι Ρώσοι πιθανότατα θα μπορούσαν να μάθουν λεπτομέρειες των 

αμερικανικών αντιπυραυλικών σχεδίων παρακολουθώντας στενά διαδικασία 

κατάρτισης προϋπολογισμού του Κογκρέσου και τα πολυετή σχέδια του 

Πενταγώνου. Κάποιοι θα ανησυχούν ότι η ρωσική παρατήρηση των δοκιμών SM-3 

θα αποκαλύψει πάρα πολλές πληροφορίες, όπως τη μέγιστη ταχύτητα του 

πυραύλου κατά την καύση. Όμως οι πύραυλοι SM-3 δεν προορίζονται να 

χρησιμοποιηθούν κατά των ρωσικών πυραύλων και οι Ρώσοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν τις δοκιμές ούτως ή άλλως, αφού συνήθως λαμβάνουν χώρα 

μέσα σε διεθνή ύδατα. Κατά κύριο λόγο, αυτά τα μέτρα θα παρείχαν στους 

Ρώσους πληροφορίες που θα μπορούσαν , με κάποιο κόστος, να αποκτήσουν 

από μόνοι τους. 

Ακόμα άλλοι θα ανησυχούν για μια ετοιμότητα προσαρμογής των σχεδίων 

του ΝΑΤΟ για να ικανοποιήσουν τις ρωσικές ευχές. Ωστόσο, όσο η ικανότητα της 

Συμμαχίας να επεκτείνει την αντιπυραυλική προστασία σε όλους τους συμμάχους 

δεν διακυβεύεται, γιατί θα υπήρχε πρόβλημα; Και μερικοί θα αντικρούσουν αυτή 

την προσφορά για να επιβραδύνουν την ανάπτυξη και / ή το άνοιγμα στην 

Ευρώπη του SM-3 Block IIB "αλλάζει" τα σχέδια των Ηνωμένων Πολιτειών και θα 

ήταν ασυνεπής με την υπόσχεση του Ομπάμα να προχωρήσει και με τις τέσσερις 

φάσεις της EPAA (ΕΣΠΠ). (Αξιωματούχοι των ΗΠΑ στο παρελθόν έχουν δηλώσει 

ότι το "προσαρμοστική" αναφέρεται σε αλλαγές στους αριθμούς των διαφορετικών 

τύπων SM-3 πυραύλων, αλλά ότι η κυβέρνηση των Η.Π.Α. επιδιώκει να 

ακολουθήσει και τις τέσσερις φάσεις.) Εάν, όμως, το 2020 το Ιράν δεν έχει ICBM (ή 

καθυστερεί να αναπτύξει ένα ενδιάμεσης κλίμακας βαλλιστικό πύραυλο), ποιο θα 

ήταν το νόημα για την ανάπτυξη του SM-3 Block IIB στην Πολωνία; Υπάρχει ένα 

πολιτικό επιχείρημα για την ανάπτυξη του SM-3 Block IIA εκεί (για λόγους 

διασφάλισης) αλλά το σκεπτικό για την ανάπτυξη ενός πυραύλου για τον οποίο 

δεν υπάρχει ιρανικός πύραυλος ενάντια στον οποίο να αμυνθεί δεν είναι ξεκάθαρο. 

Αυτά είναι θέματα στα οποία ένας μεγαλύτερος βαθμός ευελιξίας (από πλευράς) 

Ηνωμένων Πολιτειών/ΝΑΤΟ από αυτόν που έχει διατυπωθεί μπορεί να αυξήσει τις 

προοπτικές για συμφωνία με τη Ρωσία χωρίς να διακυβεύεται η ικανότητα του 
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συστήματος να αμύνεται το ΝΑΤΟ Ευρώπη και Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον 

περιορισμένων επιθέσεων βαλλιστικών πυραύλων. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ πρέπει να προσπαθήσουν να το 

κάνουν όσο πιο εύκολο γίνεται για τη Μόσχα να συμφωνήσει σε έναν συνεταιρισμό 

αντιπυραυλικής άμυνας. Τελικά, οι Ρώσοι θα πρέπει να αποφασίσουν πώς να 

ανταποκριθούν. Αν εμμένουν στο αίτημά τους για νόμιμη εγγύηση - την οποία ο 

ίδιος ο Πούτιν δεν επιζητούσε όταν πρότεινε συνεργασία για την πυραυλική άμυνα 

το 2007 - δε θα υπάρξει καμία συμφωνία συνεργασίας. Οι πλευρές θα έχουν στη 

συνέχεια να εξετάσουν τους τρόπους για να διαχειριστούν αυτό το πρόβλημα και 

να αποφύγουν διαφορές πυραυλικής άμυνας που δηλητηριάζουν ευρύτερες 

περιοχές στις σχέσεις τους. 

Μια ρωσική ετοιμότητα να δεχτεί μια πολιτική δέσμευση ότι οι πυραυλικές 

άμυνες των Η.Π.Α. δεν είχαν κατεύθυνση τους στρατηγικούς βαλλιστικούς 

πυραύλους τους αντί για μια νόμιμη εγγύηση, από την άλλη πλευρά, θα άνοιγε 

δραματική προοπτική για συνεργασία. Η δηλωθείσα/υποτιθέμενη σύγκλιση στη 

σκέψη των δύο πλευρών θα μπορούσε να προμηνύει μια σχετικά γρήγορη 

υλοποίηση μιας συμφωνίας αντιπυραυλικής άμυνας ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Αυτό θα ήταν 

προς το συμφέρον των Η.Π.Α., κάνοντας την αντιπυραυλική άμυνα ένα εργαλείο 

συνεργασίας παρά ένα εμπόδιο στις ατζέντες των Η.Π.Α.-Ρωσίας και ΝΑΤΟ-

Ρωσίας στηρίζοντας μια πιο δυνατή αντιπυραυλική άμυνα της Ευρώπης, και ίσως 

αποδεικνύοντας να αλλάζει τα πάντα στις ευρύτερες στάσεις ΝΑΤΟ και Ρωσίας ο 

ένας προς τον άλλο/ μεταξύ τους. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Έτσι λοιπόν το ΝΑΤΟ θα πρέπει να δημιουργήσει ένα κοινό μνημόνιο 

κατανόησης και συνεργασίας, σχετικά με το σκοπό, τον ρόλο  καθώς  και  τις  

υποχρεώσεις  του, ενώπιον  των  κρατών  που  δεσμεύονται  σε αυτό με  

μακροχρόνια συνεργασία, αλλά και τα εταιρικά κράτη, που θα δεσμεύονται σε 

μόνιμη συνεργασία. Απέναντι  στην  Ρωσία,  το  ΝΑΤΟ  θα  πρέπει  να  δεσμευτεί  

για  μια  σταθερή  και  ειλικρινή συνεργασία. Δια μέσου, σταθερών και μόνιμων και 

ειλικρινών συνομιλιών, με ταυτοποίηση κοινών συμφερόντων, μια  νέα  στρατηγική  

πολιτική  της  Συμμαχίας  μπορεί  να  είναι  ευπρόσδεκτη  από  την  Ρωσία. 

Επομένως, οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας πρέπει να αναπτυχθούν στο πλαίσιο μιας 

ειλικρινούς και από κοινού αποδεκτής συνεργασίας, και να υπάρξει πραγματικός 

και ουσιαστικός συγκερασμός απόψεων. Με την επιδίωξη πολιτικής αλλά και 

πιθανώς στρατιωτικής συμφωνίας, τότε θα μπορεί να οριστικοποιηθεί σε επίπεδο 

συλλογικής ασφάλειας, μια πιο ουσιαστική πολιτική, στρατιωτική και  ιδεολογική  

συνεργασία  στην  συμμαχία  και  κατ’  επέκταση  μια  πιο  ουσιαστική  στρατηγική 

πολιτική, με πιθανή συνεργασία της Ρωσίας. 
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Παραρτήματα 

 Παράρτημα I: Συντμήσεις 

Σε αυτό το παράρτημα παρατίθενται οι συντμήσεις της αγγλικής γλώσσας 

που χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα εργασία και περιλαμβάνονται στη σχετική 

βιβλιογραφία και στην έκδοση του NATO (2013). Στο κείμενο, αναφέρονται 

συνεχώς οι συντμήσεις προκειμένου ο αναγνώστης να μπορεί να αναζητήσει στο 

παράρτημα την ακριβή αγγλική ορολογία. Για την πιστότερη μετάφραση των 

αγγλικών όρων χρησιμοποιήθηκε το λεξικό στρατιωτικής ορολογίας του 

Γιαννούτσου, Θ. (2002). Όπου δεν υπήρχε ελληνική μετάφραση, μεταφράσαμε 

περιφραστικά προκειμένου να διευκολυνθεί η κατανόηση των όρων. 

Συντμήσεις  

AA Aegis Ashore 

ABL Airborne Laser 

ABM Treaty Antiballistic Missile Treaty 

Συμφωνία αντιβαλλιστικών πυραύλων 

ACDA Arms Control and Disarmament Agency, US 

AEC Atomic Energy Commission 

Aegis BMD Aegis Ballistic Missile Defense 

ALI Aegis Lightweight Exoatmospheric Projectile Intercept 

ALTB Airborne Laser Testbed 

ALTBMD Active Layered Theater BMD 

AN/TPY-2 Army/Navy Transportable radar system 

ARPA Advanced Research Projects Agency 

ATBM Antitactical Ballistic Missile 

BMD Ballistic Missile Defense 

Βαλλιστική Πυραυλική Άμυνα 

BMDO BMD Organization 

BMDS BMD System 

BP Brilliant Pebbles 

C2 Command and Control 
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C2BMC Command, Control, Battle Management and Communications 

Το σύστημα εντολών και ελέγχου, διοίκησης της μάχης, και 

επικοινωνιών 

CENTCOM US Central Command 

CFE Conventional Forces in Europe 

CIA Central Intelligence Agency, US 

DAB Defense Acquisition Board, US 

DIA Defense Intelligence Agency, US 

DoD Department of Defense, US 

DoD DSB DoD Defense Science Board, US 

EKV Exoatmospheric Kill Vehicle 

Εξωατμοσφαιρική κάψουλα κρούσης 

EPAA European Phased Adaptive Approach 

 Ευρωπαϊκή προσέγγιση σταδιακής προσαρμογής 

ERIS Exoatmospheric Reentry Interceptor Subsystem 

EUCOM US European Command 

FAR Forward Acquisition Radar 

FOAB Father of All Bombs 

GAO General Accountability Office, US 

GAPA Ground-to-Air Pilotless Aircraft 

GBI Ground-Based Interceptor 

 Βλήμα αναχαιτίσεως εδάφους 

GBM Ground-Based Missile 

 Πύραυλος εδάφους 

GBR Ground-Based Radar 

 Ραντάρ εδάφους 

GMD Ground-Based Midcourse Defense 

Εδαφικό σύστημα άμυνας 
επί της μεσο-πορείας των επιθετικών πυραύλων 

GPALS Global Protection Against Limited Strikes 

GPS Global Protection System 

H-bomb Hydrogen bomb 
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HEDI High Endoatmospheric Defense Interceptors 

HOE Homing Overlay Experiment 

IBCS Integrated Air and Missile Defense Battle Command System 

ICBM Intercontinental Ballistic Missile 

Διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος 

INF Intermediate-range Nuclear Forces 

IRBM Intermediate Range Ballistic Missile 

JIAMDI Joint Integrated Air and Missile Defense Organization 

JLENS Joint Land Attack Cruise Missile Defense Elevated Netter Sensor 

LAR Local Acquisition Radar 

LPAR Large Phased-Array Radar 

MAD Mutual Assured Destruction 

MDA Missile Defense Agency, US 

 Υπηρεσία Πυραυλικής Άμυνας, ΗΠΑ 

MEADS Medium Extended Air Defense System 

MIRV Multiple Independently Targeted Reentry Vehicle 

MOAB Mother of All Bombs; also Massive Ordnance Air Burst 

MTCR Missile Technology Control Regime 

NATO North Atlantic Treaty Organization 

NMD National Missile Defense (Ground-Based-Clinton) 

PAA Phased Adaptive Approach 

Προσέγγιση σταδιακής προσαρμογής 

PAC-3 Patriot Advanced Capability-3 

PATRIOT Phased Array Tracking Intercept of Target 

Radar X-band Ραντάρ X-band (με εύρος συχνότητας 8.0- 12.0 GHz) 

SAC Strategic Air Command 

SALT I (1st) Strategic Arms Limitation Treaty (Talks) 

SALT II (2nd) Strategic Arms Limitation Treaty (Talks) 

SAM Surface-to-Air Missile 

SBIRS Space-Based Infrared System 

SBX Sea-Based X-Band Radar 

Ραντάρ θαλάσσης X-Band 
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SCC Standing Consultative Commission 

SDIO Strategic Defense Initiative Organization 

SLBM Submarine-Launched Ballistic Missile 

SM Standard Missile 

START Strategic Arms Reductions Talks 

START I (1st) Strategic Arms Reduction Treaty 

START II (2nd) Strategic Arms Reduction Treaty 

STSS Space Tracking and Surveillance System 

TBMD Theater Ballistic Missile Defense 

THAAD Terminal High-Altitude Area Defense 

TMD Theater Missile Defense 

UEWR Upgraded Early Warning Radar 

 Αναβαθμισμένο ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης 

ZAR Zeus Acquisition Radar 

Πηγή: Βιβλιογραφία και NATO (2013) 
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Παράρτημα ΙI: Φωτογραφίες/ Γραφήματα 

 

Εικόνα 1: Συστήματα εντολών και ελέγχου: Το σύστημα εντολών και ελέγχου, 

διοίκησης της μάχης, και επικοινωνιών (C2BMC) 

 

 

 

Το σύστημα εντολών και ελέγχου, διοίκησης της μάχης, και επικοινωνιών 

(C2BMC) επιτρέπει στον Πρόεδρο των ΗΠΑ, στον Υπουργό Άμυνας και στους 

επιτελείς να σχεδιάζουν τις επιχειρήσεις, να παρακολουθούν την εξέλιξή τους και 

να χειρίζονται τα οπλικά συστήματα σε στρατηγικό, περιφερειακό (τοπικό) και 

επιχειρησιακό επίπεδο. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 2: Σχηματική παράσταση δυνατοτήτων της βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας 

 

 

 

Πηγή: US Government Accountability Office (GAO). 
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Εικόνα 3: Εδαφικό σύστημα άμυνας επί της μεσο-πορείας των επιθετικών 

πυραύλων (GMD) 

 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 
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Εικόνα 4: Το σύστημα Aegis afloat 

 

 

 

Το Aegis αποτελεί τη ναυτική παράμετρο της βαλλιστικής πυραυλικής άμυνας 

(BMD). Αποτελεί κρίσιμο παράγοντα της βαλλιστικής άμυνας μέσω της 

προσέγγισης της σταδιακής προσαρμογής (PAA). Στη φωτογραφία διακρίνεται η 

εκτόξευση πυραύλου SM-3 καθώς και το ραντάρ AN/SPY-1, λεπτομέρεια του 

οποίου διακρίνεται στην ένθετη φωτογραφία. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 5: Το εδαφικό σύστημα άμυνας επί της μεσο-πορείας των επιθετικών 

πυραύλων (GMD) 

 

 

 

Το εδαφικό σύστημα άμυνας επί της μεσο-πορείας των επιθετικών πυραύλων 

(GMD) επιτρέπει στους επιτελείς να επιχειρούν έξω από την ατμόσφαιρα εναντίον 

βαλλιστικών πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αλλά και εναντίον διηπειρωτικών 

βαλλιστικών πυραύλων. Στην αριστερή φωτογραφία διακρίνεται το βλήμα 

αναχαιτίσεως εδάφους (GBI) στην κορυφή του οποίου βρίσκεται η 

εξωατμοσφαιρική κάψουλα κρούσης (EKV) της δεξιάς φωτογραφίας. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 6: Το σύστημα των PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) 

 

 

 

Το σύστημα των PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) μαζί με το σύστημα 

Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) αποτελούν την αντιπυραυλική 

άμυνα κατά την τελική φάση της πτήσης των εχθρικών βαλλιστικών πυραύλων. 

Στην αριστερή φωτογραφία διακρίνεται το ραντάρ AN/MPQ-53/65 και στη δεξιά ο 

εκτοξευτήρας του συστήματος. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 7: Το σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 

 

Το σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) μαζί με το σύστημα 

PATRIOT Advanced Capability-3 (PAC-3) αποτελούν την αντιπυραυλική άμυνα 

κατά την τελική φάση (γι’ αυτό και ο όρος «terminal») της πτήσης των εχθρικών 

βαλλιστικών πυραύλων. Μπορεί να προσβάλλει τους εχθρικούς βαλλιστικούς 

πυραύλους τόσο μέσα όσο και οριακά έξω από την ατμόσφαιρα (γι’ αυτό και ο 

όρος «high altitude»). Στην αριστερή φωτογραφία διακρίνεται το ραντάρ Army 

Navy/Transportable (AN/TPY-2), που είναι το μεγαλύτερο μεταφερόμενο X-band 

ραντάρ, στη μεσαία ο σταθμός ελέγχου και στη δεξιά ο εκτοξευτήρας του 

συστήματος. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 8: Το σύστημα Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) 

 

 

 

Στη φωτογραφία διακρίνεται ο εκτοξευτήρας και ο πύραυλος του συστήματος. Η 

δυνατότητα του συστήματος να προσβάλλει εχθρικούς βαλλιστικούς πυραύλους 

οριακά έξω από την ατμόσφαιρα οφείλεται στο ότι η κάψουλα κρούσης φέρεται σε 

προωθητικό πύραυλο. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 9:Αισθητήρες: Upgraded Early Warning Radar (UEWR) 

 

 

Στη φωτογραφία διακρίνεται το UEWR που βρίσκεται στην Beale Air Force Base, 

California. Ραντάρ έγκαιρης προειδοποίησης βρίσκονται επίσης στην Royal Air 

Force Station Fylingdales, England, στην Thule Air Base, Greenland, στην Clear 

Air Force Station, Anderson Alaska και στην Cape Cod Air Force Station, 

Massachusetts. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 10: Αισθητήρες: Army Navy/Transportable radar (AN/TPY-2) 

 

 

 

Στη φωτογραφία διακρίνεται το AN/TPY-2 που βρίσκεται στην Kwajalein Atoll. 

Πηγή: https://www.mda.mil 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mda.mil/
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Εικόνα 11: Αισθητήρες: Sea-Based X-band radar (SBX) 

 

Στη φωτογραφία διακρίνεται SBX προσαρμοσμένο σε πλατφόρμα άντλησης 

πετρελαίου. 

Πηγή: https://www.mda.mil 
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Εικόνα 12: Αισθητήρες: Space Tracking and Surveillance System (STSS) 

 

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι δύο δορυφόροι του συστήματος STSS στις 

εγκαταστάσεις της Northrop Grumman's Aerospace Systems στην Redondo 

Beach, California. Τέθηκαν σε τροχιά στις 25 Σεπτεμβρίου 2009. 

Πηγή: http://www.northropgrumman.com/ (εταιρεία κατασκευής) 

 

http://www.northropgrumman.com/
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Εικόνα 13: Αισθητήρες: Cobra Dane radar 

 

 

Στη φωτογραφία διακρίνεται το ραντάρ Cobra Dane στην Eareckson Air Station, 

Shemya Island, Alaska. 

Πηγή: https://www.mda.mil 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mda.mil/


-92- 
 

Παράρτημα ΙΙΙ: Χάρτες 

 

Χάρτης 1: Xώρες του NATO, η Ρωσία και αδέσμευτες χώρες 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 

 

 

 

 

 

 



-93- 
 

Χάρτης 2: Η εναέρια άμυνα της Ρωσίας 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 
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Χάρτης 3: Οι ζώνες ναυτικής κρούσης της Ρωσίας 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 
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Χάρτης 4: Οι επίγειες ζώνες κρούσης της Ρωσίας 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 
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Χάρτης 5: Οι ζώνες ναυτικής κρούσης του NATO 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 
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Χάρτης 6: Η εναέρια άμυνα του NATO 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 

 

 

 

 

 

https://missilethreat.csis.org/
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Χάρτης 7: Ορισμένες από τις θέσεις της πυραυλικής άμυνας των ΗΠΑ 

 

 

 

Πηγή: https://missilethreat.csis.org 

 

 


