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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

 Η αποτρεπτική ικανότητα ενός κράτους και η δυνατότητα του να ανταπο-

κριθεί σε υφιστάµενες ή και σε µελλοντικές προκλήσεις εξαρτάται από τη ρεαλιστι-

κή και ορθολογική αξιολόγηση των απειλών και τον ανάλογο καθορισµό της υψη-

λής στρατηγικής και του αµυντικού σχεδιασµού. Η πρόβλεψη των µελλοντικών 

απειλών και του πιθανού χαρακτήρα των συγκρούσεων αποτελεί µια πολύπλοκη 

εξίσωση. Για την αντιµετώπιση αυτής της αβεβαιότητας, τα κράτη καθορίζουν τον 

αµυντικό σχεδιασµό τους υιοθετώντας µια προσέγγιση που έχει ως στόχο την επί-

τευξη ισορροπίας µεταξύ του είδους της απειλής  και της διάθεσης των πόρων. 

 Η διεύρυνση του φάσµατος και του χαρακτήρα των συγκρούσεων κάνει την 

προσέγγιση επιρρεπή σε λάθη που σε βάθος χρόνου δηµιουργούν επιχειρησιακά 

προβλήµατα, κατασπατάληση πόρων και κυρίως κενά ασφαλείας, που διάφοροι 

κρατικοί και µη κρατικοί δρώντες εκµεταλλεύονται. Σήµερα, η διασύνδεση και η αλ-

ληλεξάρτηση των κρατών σε συνδυασµό µε την έξαρση της τροµοκρατίας και του 

ισλαµικού φονταµενταλισµού, την τεχνολογική επανάσταση, την έξαρση της παρά-

νοµης µετανάστευσης και την οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει στην εµφάνιση νέων 

µορφών πολέµου, µε χαρακτηριστικότερο όλων τον υβριδικό πόλεµο . 

Ο υβριδικός πόλεµος δεν συνιστά πρωτοποριακή δράση. Τα καινούρια 

στοιχεία εντοπίζονται στη δράση των µη κρατικών δρώντων, που στην αρχή της 

χιλιετίας χρησιµοποίησαν τον υβριδικό πόλεµο για να δηλώσουν την παρουσία 

τους στη διεθνή σκηνή. Οι υβριδικές απειλές περιλαµβάνουν µεγάλη ποικιλία 

ενεργειών όπως τροµοκρατία, µετανάστευση, δηµογραφικές προκλήσεις, 

πειρατεία, διαφθορά, εθνικές συγκρούσεις, κυβερνοπόλεµο, οργανωµένο έγκληµα, 

και ασφάλεια ενεργειακών πηγών. Αποτελούν πλέον, αναπόσπαστο κοµµάτι στη 

σχεδίαση και την εκτέλεση των επιχειρήσεων. Αναµφίβολα, η εµφάνιση του 

υβριδικού πολέµου δεν σηµαίνει απαραίτητα και το τέλος του συµβατικού πολέ-

µου, αλλά αποτελεί ένα παράγοντα που οδηγεί σε αναπροσαρµογή του αµυντικού 

σχεδιασµού των κρατών και των οργανισµών ασφαλείας στον 21ο αιώνα, καθώς 

οι επιπτώσεις, αν δεν αντιµετωπισθεί κατάλληλα, θα είναι εξαιρετικά σοβαρές.  
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Η Ελλάδα λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης βρίσκεται στη δύσκολη θέση 

να πρέπει να προετοιµαστεί να αντιµετωπίσει την υβριδική απειλή, προερχοµένη 

ταυτόχρονα και συνδυαστικά από κρατικούς και µη δρώντες. Η συνεχής ροή 

προσφύγων και λαθροµεταναστών, η διαχρονική απειλή από ανατολάς και οι 

επεκτατικές βλέψεις των βόρειων γειτόνων σε συνδυασµό µε την εξασθένηση 

βασικών παραγόντων ισχύος της όπως η οικονοµία, η πληθυσµιακή συρρίκνωση, 

η διπλωµατία και η πολιτική, καθιστούν αναγκαία την αναπροσαρµογή του αµυντι-

κού σχεδιασµού, ώστε να συνεχίσει να υπηρετεί την υψηλή στρατηγική της χώρας. 

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη αφενός η οριοθέτηση των υφιστάµενων υβριδικών απει-

λών προκειµένου η χώρα να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα αντιµετώπισής τους 

και αφετέρου ο σχεδιασµός του τρόπου µε τον οποίο θα τις διαχειριστεί και το πώς 

θα µάθει να δραστηριοποιείται καλύτερα και ασφαλέστερα στη νέα πραγµατικότη-

τα, χωρίς να παραβλέπει το γεγονός ότι ο υβριδικός πόλεµος µπορεί να αποτελέ-

σει ενδεχοµένως πεδίο προς το οποίο οφείλει να αναπτύξει κατάλληλες πρωτο-

βουλίες αποκατάστασης της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή.  

Για την ανάλυση των απειλών υβριδικού πολέµου για την ελληνική ασφά-

λεια ανάλογα µε την προέλευση τους, θα χρησιµοποιηθεί το εργαλείο της SWOT 

ανάλυσης. Η ανάλυση SWOT χαρακτηρίζεται ως ένα πολυδύναµο εργαλείο 

στρατηγικού σχεδιασµού, το οποίο χρησιµοποιείται για την ανάλυση του 

εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος ενός δρώντα όταν αυτός αξιολογείται 

στην εκτέλεση µιας δράσης σε σχέση µε τους στόχους που έχει θέσει, µε σκοπό 

την επίτευξή τους καθώς και τη δυνατότητα του να υλοποιήσει αυτή τη δράση. Η 

ανάλυση SWOT εξετάζει τα ∆υνατά (Strengths) και Αδύνατα σηµεία (Weaknesses) 

ενός δρώντα, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απειλές (Threats) από το 

περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Τα δυνατά και αδύνατα σηµεία αφορούν στο 

εσωτερικό περιβάλλον του δρώντα, καθώς προκύπτουν από τους εσωτερικούς 

πόρους που κατέχει. Αντίθετα, οι ευκαιρίες και οι απειλές αντανακλούν µεταβλητές 

του εξωτερικού περιβάλλοντος σε σχέση µε τον δρώντα (Χρυσικός, 2013).  

Η συγκεκριµένη προσέγγιση ανάλυσης έχει επιλεγεί γιατί θεωρείται ότι 

συµβάλλει στον αρµονικό συνδυασµό θεωριών που δίδουν έµφαση στο εξωτερικό 

περιβάλλον και των στοιχείων εκείνων που αναδεικνύουν το αντίστοιχο εσωτερικό, 

όπως τους πόρους και τις ικανότητες, ως καθοριστικούς παράγοντες στο σχεδία-

σµο και την ανάλυση της στρατηγικής. Οι βασικές πληροφορίες που προέρχονται 
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προκύπτουν από τη SWOT ανάλυση αφορούν στην υφιστάµενη κατάσταση για µια 

χώρα, ένα οργανισµό, την παροχή πληροφοριών για την οριοθέτηση στόχων και 

τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων, τον εντοπισµό των ευκαιριών, περιορισµών και 

στρατηγικών επιλογών, την κατανόηση των ευκαιριών, απειλών και αδυναµιών και 

τέλος την ανάπτυξη σεναρίων και στρατηγικών σχεδίων (Κούτρης, 2007). 

ΣΚΟΠΟΣ 

Σκοπός της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι η µελέτη, η κατανόηση 

και η ανάλυση των υβριδικών απειλών τις οποίες ενδέχεται να αντιµετωπίσει η 

χώρας µας τον 21ο αιώνα. Λαµβάνοντας υπόψη το περιβάλλον οικονοµικής στενό-

τητας και τη ρευστότητα της κατάστασης στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον 

των Βαλκάνιων και την Ανατολικής Μεσογείου, επιδιώκεται να διαφανεί η επίδρα-

ση που µπορεί να έχει ο υβριδικός πόλεµος για την ασφάλεια στο εσωτερικό της 

χωράς σε περίοδο ειρήνης, έντασης και κρίσης καθώς και στην έκβαση µιας ενδε-

χοµένης σύγκρουσης. 

Η ανάπτυξη της διπλωµατικής εργασίας έχει ως εξής:  

• Στο κεφάλαιο «Α» θα παρουσιαστεί το θεωρητικό υπόβαθρο πάνω 

στο οποίο στηρίζεται η φιλοσοφία του υβριδικού πολέµου ως απόσταγµα της «Τέ-

χνης του Πολέµου» του Sun Tzu και σε συνδυασµό της έµµεσης µε την άµεση 

στρατηγική.  

• Στο κεφάλαιο «Β» θα  γίνει η εννοιολογική προσέγγιση του υβριδικού 

πολέµου, όπως απαντάται συνδυαστικά σε συµβατικές, µη συµβατικές 

επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στον Κυβερνοχώρο υλοποιώντας την ενοποίηση 

πολέµου και ειρήνης σε µια αδιαίρετη γκρίζα ζώνη.  

• Στο κεφάλαιο «Γ» θα παρουσιαστούν οι υβριδικές απειλές στον 21ο 

αιώνα σε στρατηγικό, επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, που αποτελούν τις συνι-

στώσες του υβριδικού πολέµου ο οποίος διεξάγεται απο κρατικούς και µη κρατι-

κούς δρώντες σε περίοδο ειρήνης, έντασης, κρίσης και πολέµου. 

• Στο κεφάλαιο «∆» θα γίνει παρουσίαση και συγκριτική µελέτη των 

περιπτώσεων υβριδικού πολέµου σε Λίβανο και Ουκρανία από τη Hezbollah και τη 
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Ρωσία αντίστοιχα,  θεωρώντας ότι δεν αποτελούν δυο µεµονωµένα περιστατικά 

υβριδικού πολέµου αλλά εικόνες από το µέλλον και τον τρόπο που οι µελλοντικές 

πολεµικές συγκρούσεις θα λαµβάνουν χώρα. 

• Στο κεφάλαιο «Ε» θα γίνει παρουσίαση των υβριδικών απειλών για 

την Ελλάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα συµπεράσµατα που έχουν προκύψει από τη 

µελέτη των παραδειγµάτων του Λιβάνου και της Ουκρανίας στα σηµεία που αυτά 

προσοµοιάζουν µε το  γεωστρατηγικό και το επιχειρησιακό περιβάλλον της χώρας. 

• Στο κεφάλαιο «ΣΤ» θα γίνει αξιολόγηση των απειλών για την Ελλάδα 

µε SWOT ανάλυση αυτών, ανάλογα µε την προέλευση τους, για την εξαγωγή συ-

µπερασµάτων και την αξιολόγηση της επικινδυνότητας της καθεµιάς, για την εθνι-

κή ασφάλεια. 

• Στo κεφάλαιο «Ζ» θα διατυπωθούν τα συµπεράσµατα για την αντιµε-

τώπιση των υβριδικών απειλών στην Ελλάδα, καθώς και για την αποτελεσµατική 

προσέγγιση του υβριδικού πολέµου ως στοιχείο που θα πρέπει να λαµβάνεται σο-

βαρά υπόψη για τον καθορισµό του αµυντικού σχεδιασµού της χώρας. 

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ 

Οι παραδοχές και οι προϋποθέσεις που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι: 

• Η κύρια απειλή της χώρας µας προέρχεται εξ’ ανατολών και από την 

Τουρκία. 

• Η οικονοµική κατάσταση της χώρας µας δεν θα µεταβληθεί 

σηµαντικά αλλά θα παρουσιάζει µια σταδιακή βελτίωση. 

• Το περιβάλλον ασφάλειας στα Βαλκάνια και στην Ανατολική 

Μεσόγειο  θα παραµείνει ρευστό.  

• Στην µελέτη δεν θα αναφερθούν ευαίσθητα στοιχεία και έγγραφα που 

ενδέχεται να πλήξουν την εθνική ασφάλεια. 



 
-5- 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ «A» 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΤΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 
 
ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΠΟΛΕΜΟΥ 

 
Η εξέταση του φαινοµένου του πολέµου αποτελεί διαχρονικό µέληµα στη 

µακραίωνη ιστορία του ανθρώπου, έχει αποτελέσει αντικείµενο µελέτης για την ε-

πιστήµη των διεθνών σχέσεων και τις στρατιωτικές σχολές, ενώ προβληµατίζει την 

ανθρωπότητα µέχρι τις µέρες µας. Σύµφωνα µε τον Clausewitz1 «πόλεµος είναι 

µια πράξη βίας προορισµένη στο να αναγκάσει τον αντίπαλο να πράξει κατά τη 

θέληση µας». Αποτελεί δηλαδή το µέσο προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος που 

είναι ο εξαναγκασµός του αντιπάλου να ενεργήσει συµφωνά µε τη βούληση µας. 

∆εν είναι µια πράξη ενστικτώδης, ούτε µια πράξη πολιτική αλλά «ένα πραγµατικό 

εργαλείο της πολιτικής, η συνέχιση της πολιτικής µε αλλά µέσα» (Κουσκουβέλης, 

2010, 325). 

Η λέξη «πόλεµος» στις µέρες µας, λαµβάνει ευρύτερες εννοιολογικές δια-

στάσεις καθώς επεκτείνεται και πέραν των επιχειρησιακών πεδίων δράσης των 

ενόπλων δυνάµεων (ξηρά, θάλασσα, αέρας, διάστηµα, ηλεκτροµαγνητικό φάσµα)  

και ως εκ τούτου νέα είδη πολέµου, όπως κυβερνοπόλεµος, οικονοµικός, πληρο-

φοριακός, επικοινωνιακός υβριδικός πόλεµος κ.α, βρίσκονται στο µικροσκόπιο της 

επιστήµης των διεθνών σχέσεων. Η διείσδυση του φαινόµενου του πολέµου σε 

όλα τα επίπεδα της δραστηριότητας των ανθρώπων και η διαρκώς αυξανοµένη 

εµπλοκή των πολιτικών στη νέα µορφή του πολέµου και στις διεργασίες πριν, κατά 

τη διάρκεια και µετά το τέλος του, έρχεται να επιβεβαιώσει τα λεγόµενα του Hedley 

Bull πως «ο πόλεµος είναι οργανωµένη βία που διεξάγεται ανάµεσα σε πολιτικές 

µονάδες» και για να το διαχωρίσει από την άσκηση οργανωµένης βίας προσθέτει 

ότι «η βία δεν είναι πόλεµος, παρά µονό αν ασκείται εν΄ ονόµατι µιας πολιτικής 

µονάδας και στρέφεται εναντίον µιας άλλης πολιτικής µονάδας»(Κουσκουβέλης, 

2010, 326). 

Η ΦΥΣΗ ΚΑΙ Ο ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

 
Στην προσπάθεια µελέτης του πολέµου, διαπιστώνεται η ύπαρξη διαχρονι-

κών χαρακτηριστικών τα οποία συγκροτούν τη «φύση» του πολέµου και χαρακτη-

                                            
1
 Carl von Clausewitz , στο «Περί του Πολέµου» Βάνιας Ε΄ Έκδοση Θεσσαλονίκη 1999 σελ, 31 
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ριστικών τα οποία παρατηρούνται περιστασιακά και κατά περίπτωση δηµιουργώ-

ντας το «χαρακτήρα» του πολέµου. Η φύση του πολέµου αφορά στα σταθερά χα-

ρακτηριστικά του από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα, σε κάθε µορφή και ανεξαρτή-

τως του χρόνου και του τόπου στον οποίο λαµβάνει χωρά. Ο χαρακτήρας του πο-

λέµου διαµορφώνεται από το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας, την πολιτική κατά-

σταση, τις οικονοµικές, κοινωνικές, δηµογραφικές, θρησκευτικές και άλλες συνθή-

κες µιας συγκεκριµένης εποχής, καθώς επίσης και από την επιρροή της τεχνολο-

γίας. Η φύση και ο χαρακτήρας του πολέµου συνδέονται άρρηκτα µεταξύ τους και 

βρίσκονται σε διαρκή αλληλεξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση του χαρακτήρα και της 

φύσης του πολέµου δεν είναι στατική, οι εξελίξεις που παρατηρούνται στον χαρα-

κτήρα του πολέµου καθιστούν τη σχέση τους δυναµική (Μαυρόπουλος, 2013). 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΣΤΟΝ  ΠΟΛΕΜΟ 
 

Η στρατηγική είναι µια έννοια µε ευρύτατη εφαρµογή σε διαφορά επίπεδα 

της καθηµερινότητας των κρατών, των ανθρώπων, των οργανισµών και των επι-

χειρήσεων. Πρόκειται για µια αλληλουχία από προγραµµατισµένες δράσεις µε κε-

ντρικό στόχο την επίτευξη του κύριου αντικειµενικού σκοπού κάθε φορέα που χα-

ράζει στρατηγική. Σε επίπεδο κρατικών δρώντων η υψηλή στρατηγική χαράσσεται 

από την κυβέρνηση. Ως υψηλή στρατηγική (grand strategy) ονοµάζεται η χρήση 

όλων των µέσων που διαθέτει ένα κράτος (στρατιωτικά, οικονοµικά, διπλωµατικά) 

προκειµένου να επιτύχει τους πολιτικούς του σκοπούς. Η υψηλή στρατηγική είναι 

η θεωρία ενός κράτους για το πώς µπορεί να παράγει ασφάλεια για τον εαυτό του 

και θεωρείται η ασπίδα ενός κράτους στις απειλές κατά της ασφαλείας του. Είναι 

µια πολιτικο-στρατιωτική αλυσίδα µέσων και σκοπών στην οποία οι στρατιωτικές 

δυνατότητες συσχετίζονται µε τους πολιτικούς σκοπούς (Πλατιάς–Κολιόπουλος, 

2015, 64). Οι Ένοπλες ∆υνάµεις προχωρούν στη χάραξη της στρατιωτικής στρα-

τηγικής. Το επίπεδο της υψηλής στρατηγικής παρέχει το πλαίσιο σχεδίασης των 

επιχειρήσεων στο επίπεδο της στρατιωτικής στρατηγικής (ΓΕΣ, 2014). 

ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 

 
 Στη µελέτη της στρατιωτικής στρατηγικής υφίστανται διαχρονικά δυο βασι-

κές προσεγγίσεις ως προς τον ενδεικνυόµενο κάθε φορά τρόπο δράσης, η άµεση 

και η έµµεση. Άµεση προσέγγιση είναι η κατεύθυνση της πολεµικής προσπάθειας 

πρωτίστως εναντίον του κυρίου αντιπάλου και του κέντρου βάρους της αντίπαλης 
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πολεµικής προσπάθειας µε πλέον φηµισµένο εκφραστή τον Πρώσο στρατηγό 

Clausewitz,  ο οποίος τις περισσότερες φορές ταύτιζε το κέντρο βάρους µε τις έ-

νοπλες δυνάµεις του αντιπάλου (Πλατιάς–Κολιόπουλος, 2015, 94). 

Ο Sun Tzu θεωρείται πατέρας της έµµεσης προσέγγισης(indirect approach) 

την οποία αργότερα υποστήριξε και ο Liddell Hart. Η βασική ιδέα της έµµεσης 

προσέγγισης είναι η επιλογή της γραµµής ήσσονος αντιστάσεως. Συνιστά παρά-

καµψη των ισχυρών σηµείων του εχθρού και εστίαση της προσπάθειας στη διανο-

ητική και ψυχολογική του αδυναµία προκειµένου να αποδιοργανωθεί. Ισχυρές δυ-

νάµεις συνθλιβούν τις ασθενείς δυνάµεις του εχθρού όπως µια µυλόπετρα ένα αυ-

γό, οι δυνάµεις κινούνται  γρήγορα και χωρίς φθορά σε περιοχές που δεν βρίσκε-

ται ο εχθρός κατακτώντας ανυπεράσπιστες εχθρικές θέσεις και επιτυγχάνεται η 

παραπλάνηση του εχθρού και ο αιφνιδιασµός του µέσω απροσδόκητων κινήσεων 

και επιθέσεων. Ωστόσο, ο Sun Tzu δεν µένει προσκολληµένος στην έµµεση προ-

σέγγιση κατανοώντας ότι, η έµµεση και άµεση προσέγγιση συγχρονίζονται δυναµι-

κά στην επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών. Η άµεση προσέγγιση από µόνη της 

µπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου µε δυσανάλογο κόστος, ενώ η µε-

µονωµένη χρήση της έµµεσης µπορεί να οδηγήσει στη σπατάλη πόρων για χαµη-

λής αξίας σκοπούς. Οι οροί «συµβατικός» και «ανορθόδοξος» αναφέρονται ταυτό-

χρονα στον τρόπο δράσης για επίτευξη του αποφασιστικού αποτελέσµατος. Αυτό 

που καθιστά τις δυνάµεις «ανορθόδοξες» κατά τον Sun Tzu είναι η προσέγγιση να 

πλήττουν τον αντίπαλο σε ασθενή και µη αναµενόµενα σηµεία. 

Αυτός ο συνδυασµός άµεσης και έµµεσης προσέγγισης συνδέεται στενά µε 

την ταυτόχρονη χρήση συµβατικών και µη συµβατικών δυνάµεων στη σύγχρονη 

µορφή των επιχειρήσεων που διεξάγονται σε µια αδιαίρετη γκρίζα ζώνη µεταξύ ει-

ρήνης και πολέµου λαµβάνοντας το χαρακτηρισµό του υβριδικού πολέµου. Πρό-

κειται για έναν πόλεµο που µπορεί να τελειώσει χωρίς καν να κηρυχτεί και χωρίς 

καν να χρειαστεί να βρεθούν οι δυο αντιµαχόµενες πλευρές στο πεδίο της µάχης 

και να δικαιώσει πανηγυρικά τη ρήση του Sun Tzu ότι «η τελειότερη στρατηγική 

είναι να υποτάσεις τον αντίπαλο χωρίς να χρειαστεί να εµπλακείς σε µάχη» (Πλα-

τιάς–Κολιόπουλος, 2015, 95-101). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «B» 

ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Το ερώτηµα που απασχολεί τα τελευταία χρονιά τη διεθνή κοινότητα και 

τους διεθνείς οργανισµούς, που παίζουν ενεργό ρόλο στη διατήρηση της παγκό-

σµιας ειρήνης και ασφαλείας, είναι ένα και ιδιαιτέρως κρίσιµο: για ποιο είδος πολέ-

µου πρέπει να ετοιµάζονται οι σηµερινοί στρατοί; 

Ο πόλεµος που διεξάγεται σήµερα δεν έχει καθορισµένα µέτωπα. Επικε-

ντρώνεται στην κοινωνία του εχθρού για να καταστρέψει την πολιτική βούληση για 

µαχη. Εκµεταλλευόµενος τη χρήση της τεχνολογίας, όπως τα µη επανδρωµένα 

αεροσκάφη και επιθετικές τακτικές στον κυβερνοχώρο, κρατά τους στρατιώτες µα-

κριά από τους άµαχους στόχους. Αυτό το γεγονός καταδεικνύει µια νέα σηµαντική 

τάση: τη σύγχυση ανάµεσα στο στρατιωτικό µέτωπο και τα µετόπισθεν. Η στροφή 

αυτή επισπεύδεται λόγω του ότι ο πόλεµος µεταξύ κρατών αντικαθίσταται από έ-

νοπλες συγκρούσεις µεταξύ µη κρατικών δρώντων όπως αντάρτικες οµάδες, τρο-

µοκρατικά δίκτυα  και εγκληµατικές οργανώσεις (Nye, 2015). 

Συµφωνά µε τον Nye2, στους υβριδικούς πολέµους χρησιµοποιούνται διά-

φορα όπλα πολλά από τα οποία δεν διαθέτουν δύναµη πυρός. Με µια κάµερα σε 

κάθε κινητό και την εισβολή των µέσων κοινωνικών δικτύωσης στην καθηµερινότη-

τα µας, ο ανταγωνισµός της πληροφορίας αποτελεί κρίσιµο συστατικό του πολέ-

µου τον 21ο αιώνα. Παραδείγµατα αποτελούν οι επιθέσεις µη κρατικών δρώντων 

σε µεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, οι οποίες αποτελούσαν µέχρι πρότινος πα-

γκόσµια ορόσηµα ασφαλείας για τους πολίτες. Οι τροµοκράτες δεν χρειάζονται 

όπλα, ούτε χρονοβόρους σχεδιασµούς για να σπείρουν το θάνατο, τον τρόµο και 

τον πανικό στο εσωτερικό των κρατών. Με αυτοκίνητα και σουγιάδες, µπορούν να 

παραλύσουν τον κόσµο όλο. Στον υβριδικό πόλεµο, συµβατικές και µη συµβατικές 

δυνάµεις, στρατιώτες και άµαχοι µπλέκονται µεταξύ τους.  Εκµεταλλευόµενοι αυτή 

την ασυµµετρία, κράτη και µη κρατικοί δρώντες δίνουν έµφαση σε µη συµβατικές 

τακτικές που συνδυάζουν εργαλεία ηλεκτρονικά, διπλωµατικά, κυβερνοχώρου, 

                                            
2
 Ο κ. Joseph S. Nye, πρώην υφυπουργός Αµυνας των ΗΠΑ, είναι καθηγητής στο Πανεπιστήµιο 

του Χάρβαρντ 
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τροµοκρατικά, οικονοµικά και προπαγανδιστικά για να εξαπατήσουν και να εξου-

θενώσουν τον αντίπαλο (Nye, 2015). 

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑ∆ΡΟΜΗ 

Ο υβριδικός πόλεµος αποτελεί «ένα παλιό κρασί σε καινούριο µπουκάλι» 

(Ullman, 2015) σε απόλυτη αρµονία µε τα λεγόµενα του Clausewitz, ο οποίος στο 

έργο του «On War», αναφέρει ότι ο πόλεµος δεν είναι τίποτα περισσότερο από ένα 

πραγµατικό χαµαιλέων που προσαρµόζει τα χαρακτηριστικά του στα µέσα της ε-

ποχής. Τα κυρίαρχα στοιχεία του πολέµου συγκροτούν κατά τον Clausewitz µια 

παράδοξη τριάδα (trinity) : 

• Πρωτογενής  βιαιότητα, το µίσος και η εχθρότητα που σχετίζεται µε το λαό 

των εµπλεκοµένων κρατών  

• Παιχνίδι της πιθανότητας και της ευκαιρίας που αφορά στις ένοπλες δυνά-

µεις των αντιµαχόµενων 

• Στοιχείο της υπαγωγής, ως όργανο πολιτικής, το οποίο καθιστά τον πόλε-

µο υποκείµενο στη λογική και αφορά στις κυβερνήσεις των κρατών (Μαυρόπου-

λος, 2014). 

Αυτοί οι παράγοντες έχουν αποτελέσει µέρος του πολέµου από το λυκαυγές  

της καταγεγραµµένης ιστορίας. Εντούτοις, ο πόλεµος στον εικοστό πρώτο αιώνα 

µετασχηµατίζεται σε φαινοµενικά άγνωστες µορφές, που συνδυάζουν συµβατικές 

και µη συµβατικές δυνάµεις στα ίδια πεδία µάχης και προσεγγίζεται από  αναλυτές, 

κράτη και οργανισµούς µέσω ενός νέου τύπου πολέµου καλούµενος ως  υβριδικός 

πόλεµος. Όπως δήλωσε ο Clausewitz σχεδόν πριν από δύο αιώνες, αν και ο πό-

λεµος αλλάζει χαρακτηριστικά σε διάφορες περιστάσεις, µε οποιονδήποτε τρόπο 

εκδηλώνεται, παραµένει πόλεµος. Έτσι, αν και δεν υπάρχει κάτι νέο στον υβριδικό 

πόλεµο ως έννοια, ο τρόπος εφαρµογής του στον 21ο αιώνα αποτελεί µια λογική 

συνέχεια µε έντονα στοιχεία νεωτερισµού ως προς τον τρόπο που χρησιµοποιή-

θηκε τους προηγούµενους αιώνες.  

Η ιστορική αναδροµή µας πηγαίνει τουλάχιστον µέχρι τον Πελοποννησιακό 

πόλεµο τον 5ο αιώνα π.Χ., όπου κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης µεταξύ Αθήνας 

και Σπάρτης, οι Σπαρτιάτες αναγνώρισαν ότι έπρεπε να κρατηθούν σηµαντικές 
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δυνάµεις στη Λακωνία και τη Μεσσηνία για να αποτρέψουν µια εξέγερση από τους 

είλωτες, πάνω στους οποίους στήριζαν τα γεωργικά και στρατιωτικά τους συστή-

µατα. Η αθηναϊκή στρατηγική για οικοδόµηση εκστρατευτικής βάσης στην Πύλο 

στηριζόταν εν µέρει στο στόχο της δηµιουργίας των συνθηκών για µια εξέγερση 

των  ειλώτων, η οποία στη συνέχεια θα προσέθετε µια ακανόνιστη διάσταση στη 

συµβατική σύγκρουση. Η απλή απειλή υβριδικού πολέµου είχε φέρει τους Σπαρ-

τιάτες σε δύσκολη θέση (Williamson & Mansoor, 2012, 3). 

Όπως δείχνουν παραδείγµατα σε όλη την ιστορία, οι υβριδικοί αντίπαλοι 

σχηµατίζουν ένα δύσκολο και συχνά ισχυρό συνδυασµό. Η αντιµετώπιση συµβατι-

κών δυνάµεων απαιτεί µια στρατιωτική δύναµη να ενεργήσει εναντίον τους, αλλά 

µε τον τρόπο αυτό οι υλικοτεχνικές ζώνες και οι αµφισβητούµενες περιοχές απο-

δυναµώνονται και καθίστανται ευάλωτες στους αντάρτες και στις µη συµβατικές 

δυνάµεις. Ο γερµανικός στρατός στο Ανατολικό Μέτωπο κατά τη διάρκεια του Β’ 

Παγκοσµίου Πολέµου υπέστη συνεχείς διακοπές των γραµµών ανεφοδιασµού και 

επικοινωνιών, ως αποτέλεσµα της δραστηριότητας δεκάδων χιλιάδων των σοβιετι-

κών κοµµουνιστών και ανταρτών και υπολειµµάτων συµβατικών δυνάµεων που 

παρακάµπτονταν κατά τις φάσεις έναρξης της επιχείρησης Barbarossa (William-

son & Mansoor, 2012, 4).  

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Winston Churchill αναγνώρισε επίσης τη δύ-

ναµη της χρήσης µη συµβατικών δυνάµεων για την καταπολέµηση του Γερµανικού 

στρατού σε συνδυασµό µε τις συµβατικές στρατιωτικές επιχειρήσεις. Τον Ιούλιο 

του 1940, ανέθεσε σε έναν νέο οργανισµό, Special Operations Executive (SOE), 

την αποστολή να «θέσει την Ευρώπη υπό το φως». Για τα επόµενα χρόνια, Βρε-

τανοί πράκτορες βοήθησαν τοπικά αντιστασιακά κινήµατα, βρετανικά αεροσκάφη 

µετέφεραν όπλα στους αντάρτες, Άγγλοι πράκτορες ενεπλάκησαν σε δολιοφθορές 

εναντίων των ναζιστικών εγκαταστάσεων σε όλη τη ∆υτική Ευρώπη και τα Βαλκά-

νια. Τελικά, η Βρετανία δεν θα µπορούσε να κερδίσει τον πόλεµο παρά µόνο χρη-

σιµοποιώντας ένα συνδυασµό στρατηγικών βοµβαρδισµών, ναυτικού αποκλει-

σµού και ενθάρρυνσης των εξεγέρσεων στην Ευρώπη. Οι κινήσεις αντίστασης έ-

δωσαν ώθηση στις συµµαχικές δυνάµεις όταν αυτές επέστρεψαν στην Ευρώπη 

και αποδείχθηκαν ιδιαίτερα χρήσιµες καθυστερώντας τις γερµανικές ενισχύσεις µε 

κατεύθυνση προς τη Νορµανδία (Williamson & Mansoor, 2012, 5). 
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ΟΡΙΣΜΟI 

Ο όρος υβρίδιο σηµαίνει «Ύβρις στον ∆ία» και αναφέρεται σε κάτι µη 

φυσιολογικό όπως η «παρέµβαση στα Θεία». Ετυµολογικά, το υβρίδιο είναι 

αποτέλεσµα διασταύρωσης γενετικά ανόµοιων ατόµων, τα οποία όµως εκφράζουν 

κάποιο κοινό χαρακτηριστικό µε διαφορετικό τρόπο3. Τα υβρίδια παρουσιάζουν 

βελτιωµένα χαρακτηριστικά και µεγαλύτερη προσαρµοστικότητα στις συνθήκες 

περιβάλλοντος, σε σχέση µε τους γονείς τους (∆οµή, 2006). 

Κατά τον ορισµό του υβριδίου και µε ειδική αναφορά στον υβριδικό πόλεµο, 

αναµένεται η ύπαρξη τουλάχιστον δύο διαφορετικών µορφών πολέµου στις 

χαρακτηριζοµενες υβριδικές συγκρούσεις, µη συµβατών µεταξύ τους όπως η 

συνύπαρξη συµβατικού και µη συµβατικού πολέµου. ∆εν υπάρχει κοινά αποδε-

κτός ορισµός του υβριδικού πολέµου παγκοσµίως αλλά ένας αριθµός επεξηγήσε-

ων του όρου  διεθνώς (Hoffman, 2009). Κατά τον Παντελή (2015) υπάρχει ποικιλία 

όρων που χρησιµοποιούνται από τη διεθνή κοινότητα και του διεθνείς οργανι-

σµούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ) όπως: υβριδικός πόλεµος (hybrid warfare), υβριδική απειλή 

(hybrid threat) και υβριδικός αντίπαλος (hybrid adversary). 

Το 2002, ο Αµερικανός πεζοναύτης Bill Nemeth µελετώντας τη µορφή του 

πολέµου στην Τσετσενία προσδιόρισε τον υβριδικό πόλεµο ως µια «σύγχρονη 

µορφή ανταρτοπολέµου που χρησιµοποιεί σύγχρονη τεχνολογία και µεθόδους µα-

ζικής κινητοποίησης». Σηµείωσε ότι χαρακτηρίζεται από την ικανότητα εύκολης µε-

τάβασης από συµβατικές σε µη συµβατικές τακτικές, όταν αυτο ήταν απαραίτητο 

και ότι αποτελεί µια τακτική που συχνά ακροβατουσε µεταξύ του ανταρτοπολέµου 

και της τροµοκρατίας (Nemeth, 2002, 29). 

 Ο  McCuen επικεντρώνεται στις περιοχές όπου διεξάγεται ο υβριδικός πό-

λεµος χωρίζοντας σε τρεις υποπεριοχές «εντός της ζώνης µάχης, στο εσωτερικό 

της χώρας και στη διεθνή κοινότητα». Στις τρεις περιοχές στις οποίες διεξάγεται η 

διαµάχη βασικός στόχος και παράγοντας άσκησης επιρροής και ενδιαφέροντος 

είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο. Εντός της ζώνης µάχης αφορά στον έλεγχο του το-

πικού πληθυσµού και την εξασφάλιση της υποστήριξης του κατά την εξέλιξη των 

επιχειρήσεων. Στο εσωτερικό της χώρας αναφέρεται στην αποδοχή της κοινής 

                                            
3
 https://el.wikipedia.org/wiki/Υβρίδιο  
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γνώµης και η τελευταία περιοχή οριοθετείται από το διεθνές περιβάλλον, στοχεύο-

ντας στην εξασφάλιση της υποστήριξης της διεθνούς κοινής γνώµης. Οι µελλοντι-

κές συγκρούσεις θα είναι ευρέους φάσµατος και θα περιλαµβάνουν επιχειρήσεις 

στο φυσικό πεδίο και στο πεδίο του θεάµατος. Το κέντρο βάρους µιας υβριδικής 

σύγκρουσης βρίσκεται στον ανθρώπινο παράγοντα. Ο υβριδικός πόλεµος είναι 

πόλεµος ισχύος, επιρροής και ιδεών. ∆ιεξάγεται ταυτόχρονα στο φυσικό, 

πνευµατικό και ηθικό πεδίο και οι επιχειρήσεις είναι συµβατικές, ασύµµετρες και 

επιχειρήσεις «επιρροής» µε χρήση όλων των στοιχείων εθνικής ισχύος στοχεύο-

ντας στη φυσική και πνευµατική εξόντωση του αντιπάλου, τον προσεταιρισµό του 

τοπικού πληθυσµού και την εξασφάλιση της αποδοχής της διεθνούς κοινής γνώ-

µης. Ο έλεγχος και η εξασφάλιση της υποστήριξης του τοπικού πληθυσµού, η 

εσωτερική και η εξωτερική νοµιµοποίηση αποτελούν στρατηγικούς αντικειµενικούς 

σκοπούς για την τελική επικράτηση (McCuen, 2008). 

Ο Nathan Freier του Κέντρου Στρατηγικών και ∆ιεθνών Σπουδών των ΗΠΑ 

αποτέλεσε έναν από τους δηµιουργούς της στρατηγικής εθνικής άµυνας στο πλαί-

σιο του υβριδικού πολέµου. Συµφωνά µε τον Freier, η στρατηγική του υβριδικού 

πολέµου αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες – συµβατική δύναµη, µη συµβατι-

κή δύναµη, τροµοκρατία και αποδιοργάνωση. Εκµεταλλεύεται την προηγµένη 

τεχνολογία για να αµφισβητήσει τη στρατιωτική ανωτερότητα ενός κρατικού δρώ-

ντα. Στο µέλλον η στρατηγική των δρώντων θα είναι συνδυασµος των τεσσάρων 

παραµέτρων κάνοντας τις απειλές εξαιρετικά πολύπλοκες. Η προσέγγιση αυτή δί-

νει τη µορφή υβριδικής απειλής σε οποιονδήποτε δρώντα χρησιµοποιεί κατ’ ελάχι-

στων δυο από τις συνιστώσες του για την επίτευξη των αντικειµενικών σκοπών 

του (Freier, 2009). 

Σύµφωνα µε τους Jacobs και Lasconjarias (2015), είναι πολύ δύσκολο να 

οριστεί επακριβώς ο υβριδικός  πόλεµος, καθώς ετυµολογικά ο όρος παραπέµπει 

σε κάτι απροσδιόριστο. Εστιάζουν στην ύπαρξη τριών στοιχείων προσδιορισµού 

του υβριδικού πολέµου. Το πρώτο στοιχείο είναι η ταυτόχρονη χρήση 

διαφορετικών «µηχανισµών» από όλο το φάσµα των επιχειρήσεων, όπως 

στρατιωτικές δυνάµεις, κατασκοπεία, τροµοκρατία, τεχνολογική υπεροχή, 

οικονοµική εξάρτηση, ενεργεία, θρησκευτικές πεποιθήσεις, µέσα µαζικής ενηµέ-

ρωσης, ως µέρος µίας πολυεπίπεδης και προσαρµοζόµενης στρατηγικής που 

λαµβάνει τη µορφή «παραλλαγµένης» επίθεσης. Το δεύτερο στοιχείο αναφέρεται 
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στους υβριδικούς δρώντες. Μη κρατικοί παράγοντες, ως πολιτοφυλακές, 

εγκληµατικές οργανώσεις ή τροµοκρατικά δίκτυα, µη κυβερνητικές οργανώσεις και 

θρησκευτικοί οργανισµοί που υποστηρίζονται µυστικά από κάποια κράτη, αποτε-

λούν την προσωποποίηση των υβριδικών δρώντων. Το τρίτο στοιχείο είναι στο 

πεδίο της αντιπαράθεσης. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η κύρια επιδίωξη του υβριδι-

κού πολέµου είναι η πολιτική υποταγή του αντιπάλου, ο υβριδικός πόλεµος δεν 

περιορίζεται στο φυσικό πεδίο όπως ο συµβατικός πόλεµος, αλλά επεκτείνεται σε 

πολιτικό, κοινωνιολογικό, διπλωµατικό και οικονοµικό πεδίο. Βασιζόµενοι στα πα-

ραπάνω οι Jacobs και Lasconjarias προσδιορίζουν τον υβριδικό πόλεµο ως «µία 

µορφή βίαιης σύγκρουσης, η οποία εµπλέκει ταυτόχρονα κρατικούς και µη δρώ-

ντες, µε την χρήση συµβατικών και µη µέσων, και δεν περιορίζεται στο φυσικό 

πεδίο της µάχης ή σε άλλη συγκεκριµένη φυσική περιοχή» (Jacobs και 

Lasconjarias 2015, 32). 

Ο εµπνευστής της υβριδικής απειλής και του υβριδικού πολέµου µε τη 

µορφή που λαµβάνει χώρα στον 21ο αιώνα είναι ο Frank Hoffman. Σύµφωνα µε 

τον Hoffman, ο ορισµός του υβριδικού πολέµου προσαρµόζεται από την εθνική 

αµυντική στρατηγική και επικεντρώνεται στις µεθόδους συγκρούσης των 

αντιπάλων. Ενσωµατώνει την «αντικοινωνική συµπεριφορά» ή την 

εγκληµατικότητα καθώς διακρίνει άρρηκτη σχέση µεταξύ των εγκληµατικών και 

των τροµοκρατικών οργανώσεων που χρησιµοποιούν το λαθρεµπόριο, τα 

ναρκωτικά, την εκβίαση κ.λπ., για να υπονοµεύσουν τη νοµιµότητα της 

κυβέρνησης. Κατά τον Hoffman, υβριδική απειλή συνιστά «κάθε αντίπαλος ο 

οποίος εφαρµόζει ταυτόχρονα και σε προσαρµογη µείγµα συµβατικων 

όπλων,ακανόνιστων τακτικών, τροµοκρατίας και εγκληµατικότητας στο ευρύτερο 

πεδίο της µάχης προκειµένου να πετύχει τους πολιτικούς του σκοπούς» (Hoffman, 

2009).  

Στην κοινή ανακοίνωση της ύπατης εκπροσώπου της ΕΕ για τα θέµατα Κοι-

νής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) αναφέρεται ότι οι ο-

ρισµοί των υβριδικών απειλών ποικίλουν και πρέπει να παραµείνουν ευέλικτοι ώ-

στε να ανταποκρίνονται στην εξελισσόµενη φύση τους. Η έννοια έχει στόχο να κα-

λύψει τον συνδυασµό καταναγκαστικής και ανατρεπτικής δραστηριότητας, συµβα-

τικών και µη συµβατικών µεθόδων  που χρησιµοποιούνται µε συντονισµένο τρόπο 

από κρατικούς ή µη κρατικούς παράγοντες για την επίτευξη ειδικών στόχων, πα-
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ραµένοντας ωστόσο κάτω από το όριο της επίσηµης κήρυξης πολέµου. Η έµφαση 

δίνεται στην εκµετάλλευση τρωτών σηµείων του στόχου και στη δηµιουργία αµφι-

βολιών προκειµένου να παρεµποδίζονται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων (ΥΕ 

ΚΕΠΠΑ, 2016).4 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Μεικτοί Πόλεµοι 

Οι ιστορικοί έχουν σηµειώσει ότι πολλοί πόλεµοι χαρακτηρίζονται από συµ-

βατικές και µη συµβατικές επιχειρήσεις. Όταν προκύπτει ένας σηµαντικός βαθµός 

στρατηγικού συντονισµού µεταξύ τακτικών και µη τακτικών δυνάµεων στις συ-

γκρούσεις τότε αυτοί ονοµάζονται «µεικτοί πόλεµοι- compound wars». Οι µεικτοί 

πόλεµοι είχαν σηµαντικά συµβατικά και µη συµβατικά συστατικά που εφαρµόζο-

νταν ταυτόχρονα υπό ενιαία διοίκηση.  

Οι συµπληρωµατικές επιπτώσεις των µεικτών πολέµων προέρχονται από 

την ικανότητά του στρατιωτικού ηγέτη να εκµεταλλεύεται τα πλεονεκτήµατα κάθε 

µορφής δύναµης και από την ικανότητά του να εµπλουτίζει τη φύση της απειλής 

που θέτει κάθε µορφή δύναµης. Η άτακτη δύναµη επιτίθεται σε αδύναµες περιοχές 

και υποχρεώνει ένα συµβατικό αντίπαλο να διασπείρει τις δυνάµεις ασφαλείας του. 

Η συµβατική δύναµη γενικά προκαλεί τον αντίπαλο να συσπειρωθεί, ώστε να α-

µυνθεί καλύτερα ή να αναζητήσει σηµαντικό όγκο δυνάµεων προκειµένου να εξα-

πολύσει αποφασιστικές επιθετικές επιχειρήσεις. Οι άτακτες δυνάµεις στις παρα-

πάνω περιπτώσεις ενήργησαν σε µεγάλο βαθµό ως αντιπερισπασµός ή µέτρο οι-

κονοµίας δυνάµεων σε ένα ξεχωριστό ή και παράπλευρο πεδίο µάχης, ακόµα και 

στα µετόπισθεν (Αστρεινίδης, 2009). 

Πόλεµος Τέταρτης Γενεάς 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι θεωρητικοί της τέταρτης γενιάς πολέµου 

(4GW) άρχισαν να αναγνωρίζουν µια µετατόπιση του πολέµου, τόσο ως προς το 

χαρακτήρα όσο και προς τη φύση του. Οι ιδέες και οι δηµοσιεύσεις τους πυροδό-

τησαν έναν προβληµατισµό για τον τρόπο που ο πόλεµος αλλάζει και εφαρµόζε-

                                            
4
 Κοινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ για τα θέµατα Κοινής Εξωτερικής Πολιτι-

κής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ, 
Βρυξέλες, 6 Απρ 2016 
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ται. Αναφέρουν ότι «την ώρα της ειρήνης κύριος στόχος του στρατιώτη είναι να 

προετοιµαστεί αποτελεσµατικά για τον επόµενο πόλεµο. Προς τούτο, αυτός πρέ-

πει να προβλέψει ποιος θα είναι ο επόµενος πόλεµος» (Williamson, 2009). 

Οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας µε ακρίβεια εντόπισαν τη σύγχυση µε-

ταξύ πολέµου και ειρήνης καθώς και αυτής µεταξύ πολεµιστών και αµάχων. Ο πυ-

ρήνας αυτής της αντίληψης είναι ότι η εξασθένιση του κράτους ως ενός οργανικού 

και διοικητικού µηχανισµού οδηγεί στην άνοδο των µη κρατικών δρώντων που εί-

ναι πρόθυµοι και ικανοί να αµφισβητήσουν τη νοµιµότητα του κράτους. Ο ρόλος 

της πολιτικής βούλησης και της εσωτερικής κοινωνικής αποσύνθεσης είναι σηµα-

ντικός για το οικοδόµηµα. Ο πόλεµος της τέταρτης γενιάς χρησιµοποιεί ένα φάσµα 

συµβατικών και µη συµβατικών µέσων, όπως η τροµοκρατία και η πληροφορία, 

προκειµένου να υπονοµεύσει τη βούληση του υφιστάµενου κράτους, να του αφαι-

ρέσει τη νοµιµότητα και να προκαλέσει µια εσωτερική κοινωνική κατάρρευση 

(Αστρεινίδης, 2009).  

 Τα τέσσερα στοιχεία που σύµφωνα µε τον Lind κ.ά (1989) χαρακτηρίζουν 

τον πόλεµο 4ης γενιάς και είναι: 

• Ευελιξία των επιχειρησιακών αποστολών και της πρόθεσης του διοι-

κητή. 

•  Μειωµένη εξάρτηση από την κεντρική εφοδιαστική αλυσίδα που δι-

ευκολύνει µια πιο διασκορπισµένη σύγκρουση και υψηλότερο ρυθµό. 

• Περισσότερη έµφαση στον ελιγµό χρησιµοποιώντας µικρές, ιδιαίτερα 

ευέλικτες, ευκίνητες δυνάµεις που µπορούν να αναµειχθούν στο περιβάλλον τους 

και να αποφύγουν να γίνουν στόχος.  

• Η εσωτερική κατάρρευση του εχθρού απαιτεί οι ηγέτες των πόλεµων 

4ης γενιάς να έχουν σε µεγάλο βαθµό ανεπτυγµένη ικανότητα να εντοπίζουν και να 

στοχεύουν τον εχθρό τους στα κέντρα βάρους. Ο Lind ισχυρίζεται ότι στο πόλεµο 

4ης γενιάς, ο πληθυσµός του εχθρού ακόµη και η ίδια η κουλτούρα αποτελούν το 

βασικό στόχο και το κέντρο βάρους που θα οδηγήσει στην κατάρρευση του (Lind 

κ.ά, 1989). 
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Ο πόλεµος 4ης γενιάς θολώνει τις γραµµές µεταξύ πολέµου και πολιτικής, 

συγκρούσεων και ειρήνης, στρατιωτικής και µη στρατιωτικής βίας και ζωνών α-

σφαλείας. Αυτή η νέα µορφή πολέµου προέκυψε από την απώλεια του µονοπωλί-

ου του εθνικού κράτους στη βία, από την άνοδο πολιτιστικών, εθνοτικών και θρη-

σκευτικών συγκρούσεών και από την εξάπλωση της παγκοσµιοποίησης και της  

τεχνολογίας αιχµής. ∆ιεξάγεται µε όλο και πιο αποκεντρωµένο τρόπο, διασκορπι-

ζόµενος σε ολόκληρη την περιοχή ή ακόµα και στον κόσµο. ∆εν έχει καθορισµένο 

πεδίο µάχης. ∆ιεξάγεται ταυτόχρονα σε πληθυσµιακά κέντρα, αγροτικές περιοχές 

και εντός εικονικών δικτύων. Μετακινείται συνεχώς για να αποφύγει την ανίχνευση 

και να στοχεύσει τον εχθρό στις ευπάθειες του (Williamson, 2009). 

Οι στόχοι της 4ης γενιάς πολέµου δεν χρησιµοποιεί µόνο στρατιώτες, αλλά 

και µη µαχητές, θρησκευτικές ιδέες, νοµικά πλαίσια, µέσα ενηµέρωσης, διεθνείς 

οργανισµούς, οικονοµικές δραστηριότητες, πολιτική εξουσία και τα µυαλά των αν-

θρώπων. Οι στόχοι επιλέγονται όχι µόνο για φυσική καταστροφή, αλλά περισσό-

τερο για τους ψυχική και ηθική επίπτωση στον αντίπαλο.Τέλος, ο στόχος της 4ης 

γενιάς πολέµου είναι να εκµεταλλευτεί αδυναµίες του αντιπάλου και υπονοµεύει τις 

δυνάµεις του προκειµένου να πείσει τους πολιτικούς υπεύθυνους για τη λήψη α-

ποφάσεων ότι οι στρατηγικοί στόχοι τους είναι είτε ουτοπικοί, η ισορροπία κόστος 

– όφελος ανύπαρκτη και µονή διέξοδος είναι η αποδοχή των απαιτήσεων του επι-

τιθεµένου (Lind κ.ά, 1989). 

Η νέα Στρατηγική 

Οι σύγχρονες συγκρούσεις δεν κατηγοριοποιούνται εύκολα στις κατηγορίες 

των συµβατικών ή µη συµβατικών πολέµων. Το φάσµα της σύγκρουσης, όπως 

φαίνεται στο παρακάτω σχήµα έχει αλλάξει. Η πρόκληση δεν προέρχεται από ένα 

κράτος που επιλέγει µια συγκεκριµένη προσέγγιση στο πόλεµο αλλά από κράτη ή 

οµάδες που επιλέγουν από ολόκληρο το φάσµα των τακτικών και τεχνολογιών, 

προκειµένου να ικανοποιήσουν τη δική τους στρατηγική γεωγραφική θέση και τον 

πολιτισµό. Με περισσότερες «κατευθύνσεις», «τρόπους» και «παραλλαγές» που 

εφαρµόζονται, ο πόλεµος καθίσταται πιο περίπλοκος. Αυτό οδήγησε στη σύλληψη 

και την υιοθέτηση  µε τον πιο έντονο τρόπο της νέας ιδέας του «υβριδικού» στοι-

χείου στις πολεµικές επιχειρήσεις. Είναι  ουσιαστικά η µορφή πολέµου που συ-

µπεριλαµβάνει πολυάριθµους τρόπους.  



 
-17- 

 

 

Σχήµα 1. Η αλλαγή στο φάσµα της σύγκρουσης 
Πηγή: Strategic Forum No 240, April 2009 

 

Ο ειδικός στόχος κάθε κράτους που εξαπολύει υβριδικό πόλεµο είναι να 

δηµιουργήσει αβεβαιότητα και αµφιβολία σε έναν αντίπαλο, να καταστρέψει την 

ικανότητα διαχείρισης της κατάστασης από αυτόν. Η «αποσταθεροποίηση» είναι 

µια λέξη που χρησιµοποιείται συχνά. Καθίσταται ασαφές αν υπάρχει κατάσταση 

πολέµου ή ειρήνης, για τη φύση, το βαθµό και την κατεύθυνση της απειλής που 

αντιµετωπίζει και ασαφές ποιος είναι πολεµιστής και ποιος δεν είναι. Η εµφάνιση 

µιας τέτοιας αβεβαιότητας και αµφιβολία, µε την βοήθεια του ψυχολογικού πολέ-

µου, είναι σχεδιασµένη όχι µόνο για να επιβραδύνει τους χρόνους αντίδρασης των 

αντιπάλων στις απειλές αλλά και για την παραγωγή µιας κατάστασης µε την οποία 

ο αντίπαλος χάνει τη βούληση να αντισταθεί. Προκαλείται µια κατάσταση παράλυ-

σης και ο «πόλεµος» κερδίζεται και «χάνεται» χωρίς να εκτοξεύεται καν. Αυτή είναι 

ίσως η τελική υπόσχεση της έννοιας του υβριδικού πολέµου, αφού µπορεί να χρη-

σιµοποιηθεί για να πείσει τους εχθρούς για την ήττα, χωρίς καν να τους οδηγήσει 

σε αυτή. Θα µπορούσε να υποστηριχθεί πως η έλευση του υβριδικού πολέµου 

σηµαίνει ότι ο «πόλεµος» δεν είναι πια, µια πράξη βίας για να αναγκάσουµε τον 

εχθρό µας να κάνει τη θέλησή µας αλλά απλώς µια πράξη πειθούς (Thornton & 

Karagiannis, 2016). 

Στο στρατηγικό επίπεδο, πολλοί πόλεµοι είχαν συµβατικά και µη συµβατικά 

συστατικά. Ωστόσο, στις περισσότερες συγκρούσεις, αυτά τα συστατικά παρου-

σιάστηκαν σε διαφορετικά θέατρα πολέµου ή σε διακριτά διαφορετικούς σχηµατι-
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σµούς. Στους υβριδικούς πολέµους, αυτές οι δυνάµεις γίνονται µία σε ένα µοναδι-

κό πεδίο µάχης. Οι υβριδικοί αντίπαλοι επιδιώκουν τη νίκη µε τη συγχώνευση των 

µη συµβατικών τακτικών µε τα πιο φονικά µέσα που υπάρχουν µε σκοπό να επι-

τεθούν και να κερδίσουν τους πολιτικούς τους στόχους. Οι «υβριδικοί πόλεµοι» 

αναµειγνύουν τη φονικότητα της κρατικής σύγκρουσης µε το φανατισµό του µη 

συµβατικού πολέµου. Σε τέτοιου είδους συγκρούσεις λαµβάνουν µέρος µεγάλα 

κράτη, ικανά να στηρίξουν συγκαλυµµένους και έµµεσους τρόπους επίθεσης και 

τροµοκρατίας σε συνδυασµό µε ικανότητες υψηλής τεχνολογίας και κυβερνοπολέ-

µου που κατευθύνονται εναντίον οικονοµικών στόχων.  

Η αντίληψη  για την υβριδικότητα του πολέµου αντλεί έµπνευση από πολλές 

σχολές σκέψης. Από τη σχολή του πολέµου 4ης γενιάς χρησιµοποιεί την έννοια της 

συγκεχυµένης φύσης της σύγκρουσης και την απώλεια του µονοπωλίου βίας από 

το κράτος. Οι έννοιες της πολύ-κατεύθυνσης και των συνδυασµών είναι σηµαντι-

κές ιδέες που υιοθετήθηκαν στον απεριόριστο πόλεµο. Από τους υπέρµαχους των 

µεικτών πολέµων η θεωρία του υβριδικού πολέµου προσαρµόζει το συνεργατικό 

όφελος της µείξης συµβατικών µε µη συµβατικές ικανότητες αλλά σε ένα χαµηλό-

τερο και πιο ενοποιηµένο επίπεδο (Αστρεινίδης, 2009). Οι µαζικές εκστρατείες πα-

ραπληροφόρησης που χρησιµοποιούν τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης για τον έ-

λεγχο της πολιτικής αφήγησης ή τη ριζοσπαστικοποίηση ατόµων, η στρατολόγηση 

και οι άµεσοι παράγοντες υποκατάστασης µπορούν να αποτελέσουν τα µέσα υ-

βριδικών απειλών (ΥΕ της ΚΕΠΠΑ, 2016).5 

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Ο υβριδικός πόλεµος (hybrid warfare) είναι µια στρατιωτική στρατηγική που 

συνδυάζει στοιχεία συµβατικών πολεµικών επιχειρήσεων, µη συµβατικού πολέ-

µου, καθώς και κυβερνοπολέµου, σε µια έννοια αδιαίρετη γκρίζα ζώνη που ακρο-

βατεί µεταξύ πολέµου και ειρήνης όπως χαρακτηριστικά προβάλετε στο παρακάτω 

σχήµα σύµφωνα µε την ανεπίσηµη προσέγγιση του Υπουργείου Άµυνας των ΗΠΑ 

(Agostino, 2010).  Συνδυάζοντας στρατιωτικές δράσεις µε ανατρεπτικές προσπά-

θειες, ο επιτιθέµενος προσπαθεί να αποφύγει την ευθεία απόδοση ευθυνών, κυ-

ρώσεων ή και αντίµετρων. Η άνοδος του πολέµου στον κυβερνοχώρο δεν έχει αλ-

                                            
5
 Κοινή Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της ΕΕ για τα θέµατα Κοινής Εξωτερικής Πολιτι-

κής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ, 
Βρυξέλες, 6 Απρ 2016 
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λάξει ριζικά τη φύση του πολέµου, αλλά έχει διευρύνει τη χρήση του σε µια νέα 

διάσταση (Παντελής, 2015). 

 

Σχήµα 2: Αντίληψη έννοιας «υβριδικών πολέµων»  
Πηγή: US Government Accountability Office (2010) 

 

Τα χαρακτηριστικά του όπως και ο ορισµός του υβριδικού πολέµου δεν είναι 

καθολικά αποδεκτά, εντούτοις, υπάρχουν κάποια κοινώς αποδεκτά στοιχεία τα 

οποία και εντοπίζονται σε κάθε µορφή υβριδικού πολέµου. Αυτά συνοψίζονται ως 

εξής: 

• Ένα υβριδικός αντίπαλος χρησιµοποιεί έναν συνδυασµό συµβατικών 

και µη συµβατικών µεθόδων. Οι µέθοδοι και οι τακτικές περιλαµβάνουν συµβατικές 

δυνατότητες, ακανόνιστη τακτική, ακανόνιστους σχηµατισµούς, τροµοκρατικές ε-

νέργειες, τυφλή βία και εγκληµατική δραστηριότητα. Ένα υβριδικός αντίπαλος ε-

µπλέκεται σε πολλαπλές παράνοµες ενέργειες για την αποφυγή καταλογισµού ευ-

θυνών. Αυτές οι µέθοδοι χρησιµοποιούνται ταυτόχρονα σε όλο το φάσµα της σύ-

γκρουσης στο πλαίσιο µιας ενιαίας στρατηγικής. Το χαρακτηριστικό των υβριδικών 

ανταρτών είναι ότι δεν αναγνωρίζουν το δίκαιο του πολέµου, αλλά ούτε και κανένα 

κανόνα κατά τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων (Hoffman, 2007). 

• Ο υβριδικός πόλεµος προϋποθέτει την ύπαρξη µιας µη τυποποιηµέ-

νης, πολύπλοκης και ρευστής απειλής. Ένας υβριδικός αντίπαλος µπορεί να είναι 

κρατικός ή µη κρατικός δρών. Για παράδειγµα, στον πόλεµο µεταξύ Ισραήλ-
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Χεζµπολάχ αλλά και στον εµφύλιο πόλεµο της Συρίας οι κύριοι αντίπαλοι είναι µη 

κρατικοί φορείς στο πλαίσιο του δοµηµένου πολιτικού συστήµατος. Αυτοί οι µη 

κρατικοί δρώντες µπορούν να λειτουργήσουν ως υποκατάστατα των χωρών. Από 

την άλλη πλευρά, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η επακόλουθη προ-

σάρτησή της Κριµαίας µπορεί να περιγράφει ως ένα παράδειγµα υβριδικού πολέ-

µου, ο οποίος διεξήχθη από κρατικό δρώντα, παρά το ότι η Ρωσία αρνείται ανά-

µειξη στην Ουκρανία (Παντελής, 2015). 

• Ένας υβριδικός αντίπαλος είναι ευέλικτος και προσαρµόζεται γρήγο-

ρα. Χρησιµοποιεί προηγµένα οπλικά συστήµατα και άλλες επαναστατικές τεχνο-

λογίες. Επιπλέον νέες τεχνολογίες προσαρµόζονται στο πεδίο της µάχης, όπως 

δίκτυα κινητής τηλεφωνίας και κυβερνοόπλα. Άλλο κοινώς διαδεδοµένο στοιχείο 

υβριδικού πολέµου είναι η χρήση των µέσων µαζικής επικοινωνίας καθώς και των 

µέσω κοινωνικής δικτύωσης για προπαγανδιστικούς σκοπούς αλλά και στρατολό-

γηση µαχητών. Χαρακτηριστικό παράδειγµα στον τοµέα αυτό αποτελούν οι συντο-

νισµένες και εµπεριστατωµένες προσπάθειες στρατολόγησης  νέων µελών µε τη 

χρήση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης εκ µέρους του ISIS (Παντελής, 2015). 

• Στον υβριδικό πόλεµο η υπεροχή σε συµβατική ισχύ δεν εξασφαλίζει 

απαραίτητα και τη νίκη. Το µυστικό της επιτυχίας στον υβριδικό πόλεµο εντοπίζε-

ται στη δυνατότητα του αδυνάτου να κινητοποιεί αποτελεσµατικά τους διαθέσιµους 

πόρους (έµψυχους ή αψυχους) προκειµένου να ξεπεραστεί η υπεροχή του αντι-

πάλου σε συντελεστές σκληρής ισχύος (Schroefl & Kaufman, 2015). 

• Η διασπαστική συνιστώσα των υβριδικών πολέµων δεν προέρχεται 

από µια επαναστατική τεχνολογία αλλά από την απλή εγκληµατικότητα. Η εγκλη-

µατική δραστηριότητα χρησιµοποιείται για την υποστήριξη της υβριδικής δύναµης 

προκειµένου να διευκολύνει την αταξία και τη διάλυση του έθνους - στόχου µε 

σκοπό να καµφθεί η αντίσταση ή να νικηθεί εντελώς η συµβατικά ενεργούσα κυ-

βέρνηση (Hoffman, 2007,30). 

• Είναι µια µάχη µε δράση του νόµου ως όπλο (lawfare), στην οποία 

γίνεται κατά το δοκούν επίκληση του διεθνούς δικαίου. Μια ένοπλη οµάδα 

χρησιµοποιεί ή κακοποιεί το νόµο για να νικήσει τον εχθρό χωρίς αιµατοχυσία ή 

για να κερδίσει τις εντυπώσεις στο «δικαστήριο» της διεθνούς κοινής γνώµης,  
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χρησιµοποιωντας ενηµερωτικά µέσα για προώθηση νοµικών εννοιών και 

ερµηνειών που θα συµβάλει στην επίτευξη στρατηγικών στόχων (Moore, 2017). 

• Το πιο σηµαντικό χαρακτηριστικό του υβριδικού πολέµου είναι η 

εκµετάλλευση του πληροφοριακού πολέµου (Information Warfare). Σε 

οποιαδήποτε υβριδική εκστρατεία, ο πληροφοριακός πόλεµος αξιοποιείται 

εντατικά από το κράτος επιδροµέα σε όλα τα επίπεδα του πολέµου - στρατηγικό, 

επιχειρησιακό και τακτικό. Οι πληροφορίες είναι το κύριο υβριδικό εργαλείο 

πολέµου στην προσπάθεια επίτευξης του στρατηγικού στόχου µέσω της πειθούς 

και χωρίς προσφυγή στη χρήση βίας (Thornton & Karagiannis, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Γ» 

ΥΒΡΙ∆ΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΤΟΝ 21ο  ΑΙΩΝΑ 

ΓΕΝΙΚΑ 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης εµφανίζονται απειλές εκτός της 

επικράτειας ενός κράτους, που αναµφίβολα επηρεάζουν ποικιλοτρόπως το εσωτε-

ρικό του. Οι απειλές για την εθνική ασφάλεια των κρατών έχουν αλλάξει άρδην 

µορφή και χαρακτήρα και πηγάζουν πλέον από κράτη και µη κρατικούς δρώντες. 

Οι µη κρατικοί δρώντες έχουν αυξήσει δραµατικά την ισχύ και την επιρροή τους 

στο διεθνές σύστηµα. Ενοπλες οµάδες όπως τροµοκράτες, αντάρτες και το 

οργανωµένο έγκληµα αµφισβητούν το κρατικό µονοπώλιο χάρη στους νέους 

πολλαπλασιαστές ισχύος στην εποχή της πληροφορίας µε χρήση των νέων 

τεχνολογιών και πρωτίστως τον κυβερνοχώρο και τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

(Hoffman, 2009). 

 

Σχήµα 3: Σύγχρονες υβριδικές απειλές 
Πηγή: http://www.offiziere.ch  

Η κλιµατικη αλλαγη, η παράνοµη µετανάστευση, η πολιτική και θρησκευτική 

ριζοσπαστικοποίηση, τα όπλα µαζικής καταστροφής και οι οικονοµικές κρίσεις µε 

τα παράγωγά τους αποτελούν απότοκα της µη γραµµικής διαδικασίας της 

παγκοσµιοποίησης. Ακόµη και οι παραδοσιακές απειλές εκ µέρους των κρατών 

µεταλάσσονται. Σε µια εποχή όπου ο παραδοσιακός πόλεµος υποχωρεί 

δραµατικά, τα κράτη υιοθετούν νέες έµµεσες µεθόδους για να επιβάλουν τη 
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θέλησή τους και να οριοθετήσουν την ισχύ τους στην παγκόσµια σκακιέρα όπως 

απεικονίζονται χαρακτηριστικά στο παρακάτω σχήµα. Οπωσδήποτε, πλέον ο 

κυβερνοπόλεµος, η διπλωµατία, οι κυρώσεις οικονοµικές και µη και η ενέργεια, 

αποτελούν ισχυρά εργαλεία στο οπλοστάσιο ενός κράτους στην εποχή της 

πληροφορίας (Πλακούδας, 2017). 

ΤΑ ΝΕΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Απότοκο της αλλαγής της µορφής της απειλής είναι ο υβριδικός πόλεµος 

(Hybrid Warfare – HW) στη σύγχρονη µορφή του. Με περισσότερες 

«κατευθύνσεις», «τρόπους» και «παραλλαγές» που εφαρµόζονται, ο πόλεµος 

καθίσταται ολοένα και πιο περίπλοκη διαδικασία. Αυτή η συνολική πτυχή της 

πολυπλοκότητας συµπυκνώνεται  µε τον πιο έντονο τρόπο σε αυτή τη νέα ιδέα του 

«υβριδικού πολέµου» (Thornton & Karagiannis, 2016). Σύµφωνα µε την Ευρωπαϊ-

κή Επιτροπή, «οι υβριδικές απειλές αφορούν ένα µείγµα δραστηριοτήτων, οι 

οποίες συχνά συνδυάζουν συµβατικές και µη συµβατικές µεθόδους που µπορούν 

να χρησιµοποιηθούν µε συντονισµένο τρόπο από κρατικούς και µη κρατικούς 

φορείς, χωρίς όµως την επίσηµη κήρυξη πολέµου. Στόχος τους είναι όχι µόνο η 

πρόκληση άµεσης ζηµίας και η εκµετάλλευση τρωτών σηµείων, αλλά και η 

αποσταθεροποίηση της κοινωνίας και η δηµιουργία σύγχυσης ώστε να εµποδιστεί 

η λήψη αποφάσεων» (European Commission, 2016). Επιπρόσθετα, το 2016 η 

Ύπατη Αρµοστής της ΚΕΠΠΑ, ενισχύοντας την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής, ανέφερε ότι «οι υβριδικές απειλές επιδιώκουν να υπονοµεύσουν τις 

θεµελιώδεις δηµοκρατικές αξίες και ελευθερίες» (ΥΕ ΚΕΠΠΑ, 2016). 

Γίνεται κατανοητό λοιπόν ότι, ενας ειδικός στόχος κάθε κράτους που ασκεί 

υβριδικό πόλεµο είναι να δηµιουργήσει αβεβαιότητα και αµφιβολία σε έναν αντίπα-

λο, να καταστρέψει την ικανότητα του να διαχειριστεί µια κατάσταση προκαλώντας 

αποσταθεροποίηση στο εσωτερικό του. «Αποσταθεροποίηση» ενός κράτους ή 

µιας περιοχής είναι µια λέξη κλειδί στους αντικειµενικούς σκοπούς του υβριδικού 

πολέµου. Προσδοκία είναι µέσω του υβριδικού πολέµου ο επιτιθέµενος να δηµι-

ουργήσει µια αίσθηση πολιτικής αστάθειας και οικονοµικής ανασφάλειας µεταξύ 

του πληθυσµού του κράτους- στόχου (Shelest, 2015). Σε µια τέτοια περίπτωση 

καθίσταται ασαφές αν υπάρχει κατάσταση πολέµου ή ειρήνης. Ασαφής είναι η φύ-

ση, ο βαθµός και η κατεύθυνση της απειλής και ασαφές ακόµη παραµένει για το 
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ποιος είναι πολεµιστής και ποιος δεν είναι. Η εµφάνιση µιας τέτοιας αβεβαιότητας 

και αµφιβολίας, σε συνδυασµό µε την εφαρµογή ψυχολογικού πολέµου και επιχει-

ρήσεων επιρροής, επιβραδύνει τους χρόνους αντίδρασης και δηµιουργεί µια κατά-

σταση όπου η επιθυµία για αντίσταση εξαφανίζεται και παύει να έχει ουσία για τον 

αµυνόµενο. Στην ουσία, προκαλείται µια κατάσταση παράλυσης (Thornton & 

Karagiannis, 2016). 

Οι υβριδικές απειλές δεν είναι µονοδιάστατες. Στο µείγµα στοιχείων του 

σύγχρονου υβριδικού πολέµου οι δρώντες θα προσπαθήσουν να εφαρµόσουν 

όσο το δυνατόν περισσότερους τρόπους και παραλλαγές του πολέµου ταυτόχρονα 

και συνδυαστικά. Υπό την οµπρέλα του υβριδικού πολέµου συνδυάζονται παρα-

δοσιακές πρακτικές και συνιστώσες του συµβατικού πολέµου, κατά βάση της υ-

ποστήριξης των επιχειρήσεων και του ελιγµού, σε αρµονία µε τα υπερόπλα της 

τεχνολογίας σε περιοχές στόχους (Hoffman, 2009). Ως συνιστώσες του υβριδικού 

πολέµου µπορούµε να αναγνωρίσουµε τις ασύµµετρες απειλές και την τροµοκρα-

τία, τη λαθροµετανάστευση, το οργανωµένο έγκληµα, την ενεργειακή και οικονοµι-

κή εξάρτηση, την πολιτική επιρροή, τις µειονότητες και παραστρατιωτικές οργα-

νώσεις στο εσωτερικό των κρατών, το θρησκευτικό φονταµενταλισµό, τον πόλεµο 

του νόµου (Lawfare) µε την επίκληση του διεθνούς δικαίου και τον πληροφοριακό 

πόλεµο (Chivvis, 2017). 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚOΣ ΠOΛΕΜΟΣ  

Πιθανότατα η πιο σηµαντική συνιστώσα του υβριδικού πολέµου είναι ο 

πληροφοριακος πολέµος (Information Warfare - IW). Σε κάθε υβριδική καµπάνια, ο 

πόλεµος πληροφοριών θα χρησιµοποιηθεί εντατικά από ένα κράτος που επιδιώκει 

την επίτευξη των στόχων του σε όλα τα επίπεδα του πολέµου - στρατηγικό, 

επιχειρησιακό και τακτικό. Η πληροφορία είναι το κύριο εργαλείο υβριδικού 

πολέµου και αφορά στις προσπάθειες επίτευξης στρατηγικών στόχων µέσω 

πειθούς χωρίς προσφυγή στη χρήση βίας (Thornton & Karagiannis, 2016). Ο 

πόλεµος και η διεξαγωγή του ήταν πάντοτε συνδεδεµένη µε την διαχείριση των 

πληροφοριών. Η νεωτερικότητα της προσέγγισης του Πληροφοριακού Πολέµου 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι µέσω της συγκεκριµένης στρατηγικής οι σύγχρονες 

πολεµικές επιχειρήσεις είναι σύντοµες, ακριβείς, ολιγοδάπανες, αλλά ωστόσο 
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αποτελεσµατικές. Η επιτυχής διεξαγωγή τους είναι ζήτηµα του ελέγχου και  

αξιοποίησης κάθε κρίσιµης πληροφορίας (Libicki, 2007, 18).  

Ο πληροφοριακος πολέµος είναι πραγµατικός πόλεµος και διεξάγεται στο 

πληροφοριακό περιβάλλον. Χρησιµοποιεί πληροφορίες για να δηµιουργηθεί τέτοια 

κατάσταση µεταξύ φίλιων και εχθρού ώστε - όπως έγραψε ο Sun Tsu «η 

στρατηγική του αντιπάλου να νικηθεί, πριν χρησιµοποιήσει αυτός τα 

στρατεύµατα». Στόχος του πληροφοριακού πολέµου είναι η άσκηση επιρροής 

στον άνθρωπο και ειδικότερα στο µυαλό αυτών που λαµβάνουν τις αποφάσεις. Ο 

πόλεµος πληροφοριών που απευθύνεται σε ένα κράτος έχει εντούτοις µια σχέση 

αλληλεπίδρασης και επηρεάζει τα γειτονικά κράτη. Σε αντίθεση µε τις 

παραδοσιακές και βιοµηχανικές κοινωνίες, στην εποχή της πληροφορίας και της 

µετανεωτερικότητας είναι σηµαντικό όχι µόνο να γνωρίζει κάποιος  τον αριθµό των 

πυραύλων, των αεροσκάφων µάχης και των πλοίων, αλλά να διαθέτει δεδοµένα 

σχετικά µε τις ιδιαιτερότητες του κοινού-στόχου. Αυτό περιλαµβάνει τις πολιτικές 

συµπεριφορές, την ταυτότητα και την ιδεολογική στάση των υπευθύνων για τη 

διαµόρφωση της άποψης της κοινής γνώµης (Shelest, 2015). 

 

Σχήµα 4. Ο κόσµος του Πληροφοριακού Πολέµου 
Πηγή: http://www.iwar.org.uk/cip/resources/uk/sld014.htm  

Στο σύγχρονο Πληροφοριακό Περιβάλλον, η πληροφόρηση διαχέεται πα-

γκοσµίως, χωρίς κανένα φίλτρο, µε την ταχύτητα του διαδικτύου. Η σύγχρονη τε-

χνολογία επιτρέπει στα άτοµα και στις οµάδες να δηµιουργούν, να αποθηκεύουν, 

να χειρίζονται, να ελέγχουν, να χειραγωγούν και να εκπέµψουν πληροφορίες γρή-
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γορα και εύκολα. Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις είναι συντονισµένες ενέργειες 

που αναλαµβάνονται σε περίοδο ειρήνης, κρίσεως ή πολέµου, σε όλα τα επίπεδα 

(στρατηγικό, επιχειρησιακό, τακτικό) µε τη χρήση εργαλείων της τεχνολογίας όπως 

χαρακτηριστικά φαίνεται στο παραπάνω σχήµα, προς υποστήριξη εθνικών 

πολιτικών και στρατιωτικών αντικειµενικών σκοπών, υπονοµεύοντας τη θέληση και 

συνοχή του αντιπάλου. Τελικός αντικειµενικός σκοπός των Πληροφοριακών 

Επιχειρήσεων είναι η διαδικασία λήψης αποφάσης. Εστιάζουν στην επίδραση επί 

της θέλησης και γνώσης του εχθρού και στην προσβολή εκείνων των δυνατοτήτων 

του, οι οποίες επηρεάζουν άµεσα την εφαρµογή της θέλησης του. Επιδιώκουν να 

επηρεάσουν εκείνες τις δυνατότητες του αντιπάλου, οι οποίες στηρίζουν την 

υποδοµή του Συστήµατος ∆ιοικήσεως και Ελέγχου καθώς και την Πληροφοριακή 

Υποδοµή και επιτρέπουν στον υπεύθυνο για τη λήψη απόφασης να επιβάλει και 

να εφαρµόσει τη θέληση του (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.2, 2016).   

Το Πληροφοριακό Περιβάλλον σύµφωνα µε το δόγµα των Πληροφοριακών 

Επιχειρήσεων του ΓΕΕΘΑ, αναπτύσσεται σε τρεις αλληλοσχετιζόµενες διαστάσεις 

και συγκεκριµένα, στη φυσική διάσταση, στην πληροφοριακή και τη νοητική 

διάσταση, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήµα.  

 

Σχήµα. 5: Το Πληροφοριακό Περιβάλλον και οι του ∆ιαστάσεις  
Πηγή: ΓΕΕΘΑ, ∆Ε 3.2 
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Η φυσική διάσταση αναφέρεται στα συστήµατα ∆ιοικήσεως και Ελέγχου 

(Σ∆Ε), στα πρόσωπα που λαµβάνουν σηµαντικές αποφάσεις και τις υποστηρικτι-

κές υποδοµές των οργανισµών ή των ατόµων που δύναται να διαµορφώσουν 

αποτελέσµατα. Η φυσική διάσταση περιλαµβάνει το ανθρώπινο δυναµικό, τα 

ΜΜΕ, τις σύγχρονες µορφές επικοινωνίας και το Σ∆Ε. Η φυσική διάσταση δεν 

περιορίζεται σε οποιαδήποτε εθνικά ή γεωγραφικά σύνορα. Η πληροφοριακή - 

εικονική διάσταση, αναφέρεται στο «πού» και «πώς» πραγµατοποιείται η συλλογή, 

ανάλυση, αποθήκευση, διανοµή και προστασία της πληροφορίας. Τέλος η νοητική 

διάσταση επικεντρώνεται στο µυαλό αυτών που συλλέγουν, µεταδίδουν και 

ενεργούν ή απαντούν σε πληροφορίες. Οι εµπλεκόµενοι µε τις πληροφορίες 

επηρεάζονται από πολλούς παράγοντες που περιλαµβάνουν ατοµικές συνήθειες, 

παραδείγµατα από την κουλτούρα, αισθήµατα, παρορµήσεις, εµπειρία, 

εκπαίδευση, υγεία, ενδιαφέροντα και ιδεολογίες. Η γνώση αυτών των παραγόντων 

θα καθορίσει, ενδεχοµένως, τον επηρεασµό του τρόπου που λαµβάνουν τις 

αποφάσεις (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.2, 2016). 

Κρατικοί δρώντες που επιλεγούν τη χρήση του πολέµου πληροφοριών 

έχουν γίνει πολύ αποτελεσµατικοι στη χρήση στρατηγικών επικοινωνιών για να 

διαµορφώσουν πολιτικές αφηγήσεις σε άλλες χώρες. Χρησιµοποιούν επίσης 

στοχευµένα τηλεοπτικά προγραµµατά και χρηµατοδοτουν ευρωπαϊκές οµάδες 

προβληµατισµού για να προωθήσουν τις απόψεις τους. Απασχολούν µεγάλο 

αριθµό διαδικτυακών µέσων και ψεύτικων ειδησεογραφικών πηγών.Ο στόχος 

αυτών των ενεργειών πληροφόρησης είναι κατά κύριο λόγο να θολώσουν τα νερά  

και να επέλθει η αµφισβήτηση των αντικειµενικών αληθειών, διαµορφώνοντας την 

πολιτική συζήτηση µε τρόπο που θα ωφελέσει τον επιτιθέµενο (Chivvis, 2017). 

Αυτά τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης δεν χρησιµοποιούν τις καθιερωµένες 

δηµοσιογραφικές πρακτικές σχετικά µε τα πραγµατικά αποδεικτικά στοιχεία και την 

αλήθεια.  

Γίνεται κατανοητό ότι η πληροφορία αποτελεί ζωτικό συντελεστή επιβίωσης 

για τα κράτη. Η απόκτηση, παρακράτηση και προφύλαξη των πληροφοριών 

αποτελούν µείζονες αιτίες πολιτικής, στρατιωτικής και οικονοµικής αντιπαλότητας 

(Boniface, 2004, 176). Η οµαλή σύζευξη και διαλειτουργικότητα  των πολιτικών και 

στρατιωτικών εκστρατειών χρησιµοποίησης των πληροφοριακών επιχειρήσεων 

ενηµέρωσης αποτελεί έναν εξαιρετικό πολλαπλασιαστή ισχύος σε περιβάλλον υ-
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βριδικού πολέµου για όποιον δρώντα επιλέξει να το χρησιµοποιήσει  σύµφωνα µε 

τα διδάγµατα του πρόσφατου παρελθόντος, όπως η επέµβαση της Ρωσίας στη 

Κριµαία (Thornton & Karagiannis, 2016). 

Ένας µεγάλος όγκος των κρίσιµων πληροφοριών διακινείται σήµερα στα 

πληροφοριακά συστήµατα και στα δίκτυα του κυβερνοχώρου, µετατρέποντας τον 

σε ένα νέο πεδίο µάχης, η επικράτηση επί του οποίου καθίσταται ζωτικής 

σηµασίας για τις δυνάµεις που υιοθετούν την στρατηγική του Πληροφοριακού 

πολέµου. Συχνά παρατηρείται ταύτιση των όρων «Πληροφοριακός Πόλεµος» και 

«Κυβερνοπόλεµος»,  ωστόσο πρόκειται για δύο έννοιες µεταξύ των οποίων 

υφίσταται σχέση γενικού προς ειδικό, καθώς ο Κυβερνοπόλεµος συνιστά µια πτυ-

χή από τις εκφάνσεις του Πληροφοριακού Πολέµου. 

Κυβερνοπόλεµος 

Οι τεχνολογίες της πληροφορίας µας οδήγησαν σε µια εποχή µε κύρια 

χαρακτηριστικά την άµεση µεταφορά πληροφοριακών δεδοµένων και τον 

πολλαπλασιασµό των ηλεκτρονικών δικτύων. Οι δίαυλοι της επικοινωνίας είναι για 

τη σηµερινή εποχή ότι ήταν οι σιδηρόδροµοι για τη βιοµηχανική εποχή (Ramonet 

2003, 122).  Η µεταβολή είναι ραγδαία µε αποτέλεσµα τη δηµιουργίας της 

«Κοινωνίας της Πληροφορίας», στην οποία ο σύγχρονος άνθρωπος «αισθάνεται 

την ανάγκη να δικτυωθεί, να επικοινωνήσει δικτυακά, να συλλέξει πληροφορίες και 

να εκµεταλλευτεί τις πληροφορίες των δικτύων» (Γιαννακόπουλος, 2010). 

Η χρήση της τεχνολογίας σε κάθε µορφή της καθηµερινότητας, στη 

διασύνδεση υπηρεσιών, στη διασύνδεση των µέσων, των συστηµάτων λήψης 

αποφάσεων και διοικήσεως ελέγχου, οδήγησε σ’ αυτό που σήµερα είναι γνωστό 

ως Επιχειρήσεις Κυβερνοχώρου (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.9, 2013). Ο Κυβερνοχώρος 

θεωρείται ένα καινούριο πεδίο, όπου η κυριαρχία δεν ισοδυναµεί µε την 

επικράτηση σε έναν υλικό χώρο όπως για παράδειγµα το έδαφος ή η θάλασσα το 

οποίο υπόκεινται στους νόµους της φύσης, αλλά αντίθετα πρόκειται για την 

εξασφάλιση θέσης ισχύος σε ένα σύνθετο ανθρώπινο δηµιούργηµα, του οποίου η 

λειτουργία στηρίζεται στη συντονισµένη δράση υλικών, κανόνων και δεδοµένων. 

  Οι επιχειρήσεις στον Κυβερνοχώρο, οι οποίες σχεδιάζονται, συντονίζονται 

και εκτελούνται από οργανωµένες και µη οντότητες (κράτη, τροµοκρατικές 
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οµάδες). Πραγµατοποιούνται µε τη χρήση πλήρως ενσωµατωµένων συστηµάτων 

υψηλής τεχνολογίας, µέσω των οποίων επιδιώκεται η µετατροπή ενός 

πληροφοριακού ή τεχνολογικού πλεονεκτήµατος, σε ισοδύναµο ανταγωνιστικό 

πολεµικό πλεονέκτηµα, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκεται η αποµείωση του 

πλεονεκτήµατος του αντιπάλου. Η ευρύτατη χρήση των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και οι ανεξάντλητες δυνατότητες των εφαρµογών των «έξυπνων» 

τηλεφώνων, τα οποία έχουν µετατρέψει το κινητό τηλέφωνο σε ένα ηλεκτρονικό 

υπολογιστή κινούµενο µαζί µε το χρηστή, είναι µια πραγµατικότητα και η 

πρόσβαση στην πληροφορία αποτελεί απαραίτητο εργαλείο για το δηµόσιο και 

ιδιωτικό τοµέα αλλά και την καθηµερινή ζωή των ανθρώπων (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.9, 

2013). 

Στον κυβερνοχώρο οι δράσεις λαµβάνουν χώρα υπό καθεστώς σχετικής 

ατιµωρησίας και υπό την προστασία της ανωνυµίας. Οι απειλές µπορούν να 

προέρχονται από κράτη, εξτρεµιστικές οµάδες και από µεµονωµένους ή 

οργανωµένους εγκληµατίες, οι οποίοι ασκούν ισχύ δυσανάλογα µεγάλη σε σχέση 

µε την αντίστοιχη που θα µπορούσαν να ασκήσουν στον πραγµατικό κόσµο 

(Yorke, 2010, 19). Οι ενέργειες στο κυβερνοχώρο που εντάσσονται στο φάσµα του 

κυβερνοπολέµου µπορούν να προέρχονται από οποιανδήποτε πηγή, ανεξάρτητα 

από γεωγραφικά, πολιτικά ή πολιτισµικά εµπόδια. Η ανωνυµία που παρουσιάζεται 

στον κυβερνοχώρο αποτελεί σηµαντικό πρόβληµα, καθώς δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί η στρατηγική αποτροπής από τη στιγµή που δεν είναι γνωστή η 

ταυτότητα του αντιπάλου. Επιπλέον, η κυβερνοαποτροπή µέσω αντιποίνων 

καθίσταται ανενεργή, καθώς δεν υπάρχει σηµείο κατεύθυνσης των αντιποίνων. 

Πράγµατι, σε περιπτώσεις που η αµυνόµενη χώρα δεν µπορεί να ταυτίσει τις 

κυβερνοεπιθέσεις µε συγκεκριµένη πηγή, τότε αδυνατεί να αντιδράσει αποδοτικά 

(Sharma 2009, 6-8). 

Οι εµπλεκοµένοι σε περιστατικά κυβερνοπολέµου διακρίνονται σε δύο  

δρώντες, σε κρατικούς και µη κρατικούς, όπου το κέντρο βάρους είναι ο θεσµός 

του κράτους ως διεθνής οντότητα. Στην περίπτωση των κρατικών δρώντων η α-

ναφορά γίνεται αποκλειστικά σε κυρίαρχα κράτη, τα οποία έχουν εντάξει το 

κυβερνοπόλεµο ως µια επιλογή που παραµένει διαθέσιµη για ενεργοποίηση χωρίς 

να δηλώνεται απροκάλυπτα. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν µη κρατικές 

οντότητες που έχουν σοβαρές δυνατότητες κυβερνοπολέµου. Η απόκτηση 
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δυνατοτήτων κυβερνοπολέµου είναι εύκολη για εξτρεµιστικές οργανώσεις, οι 

οποίες διαθέτουν στρατιωτική εκπαίδευση, στελέχωση και εξοπλισµό. Η 

πρόσβαση σε κυβερνοόπλα είναι ευκολότερη από την πρόσβαση σε σύγχρονα 

συµβατικά όπλα.  

Το µεγαλύτερο µέρος της δραστηριότητας που παρατηρείται σήµερα στον 

κυβερνοχώρο ποικίλει από την απλή εισβολή σε ένα σύστηµα και τον έλεγχό του 

για λόγους πρόκλησης και περιέργειας, µέχρι την εισβολή σε ένα σύστηµα για 

λόγους εκδίκησης, κλοπής πληροφοριών, πρόκλησης, παρενόχλησης, 

υπεξαίρεσης χρηµάτων ή πρόκλησης εσκεµµένης τοπικής βλάβης σε υπολογιστές 

ή καταστροφής µεγαλύτερης έκτασης σε υποδοµές. Η κλίµακα και η 

πολυπλοκότητα των κυβερνοεπιθέσεων τα τελευταία χρόνια αυξάνονται σταθερά 

και µπορούν να οδηγήσουν σε διαρροή διαβαθµισµένων πληροφοριών, 

δυσλειτουργία του συστήµατος διοίκησης και ελέγχου, δυσχέρεια στην εκτέλεση 

επιχειρήσεων ή ακόµα και σε καταστροφή υλικού και απώλεια ανθρώπινων ζωών. 

(ΓΕΕΘΑ/∆Ε 3.9, 2013). 

Κατασκοπεία 

Σηµαντική συνιστώσα του πληροφοριακού πολέµου και κατά συνέπεια αξι-

οσηµείωτη υβριδική απειλή αποτελεί η κατασκοπεία. Το σηµαντικό ρολό των κα-

τασκόπων στην προσπάθεια επίτευξης νίκης χωρίς µάχη καταδεικνύει η εκτενής 

αναφορά του Sun Tzu στην κατασκοπεία (Λέκκου, 2014). Το κλειδί είναι η προ-

σαρµογή στις εκάστοτε συνθήκες και στον εκάστοτε αντίπαλο, αφού «εάν γνωρί-

ζεις τον εαυτό σου και γνωρίζεις και τον εχθρό, τότε η νίκη σου ποτέ δεν θα κινδυ-

νεύσει». Ο ίδιος δίνει έµφαση στη γνώση του αντιπάλου και εκφράζει την πεποί-

θηση ότι η πλήρης γνώση µπορεί να επιτευχθεί. Οι πληροφορίες θα συγκεντρω-

θούν µέσω κατασκοπείας του εχθρού. Τη γνώση της κατάστασης του εχθρού θα 

την αποκτήσουµε από ανθρώπους που την κατέχουν και βρίσκονται κοντά στον 

εχθρό (Πλατιάς–Κολιόπουλος, 2015, 246). Ο Sun Tzu αναφέρει ότι αυτό που ονο-

µάζουµε «εκ των προτέρων γνώση» και είναι ο λόγος επίτευξης των αντικειµενι-

κών σκοπών, δεν έχει σχέση ούτε µε το πνεύµα, ούτε µε τους θεούς, ούτε µε προ-

ηγούµενη εµπειρία ούτε µε υπολογισµούς. Αποκτάται από ανθρώπους που γνωρί-

ζουν της κατάσταση του εχθρού (Λέκκου, 2014, 105-1). 
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Ορίζοντας την κατασκοπεία, η Βρετανική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΙ5) 

στην επίσηµη ιστοσελίδα της αναφέρει ότι πρόκειται για «µια διαδικασία που 

εµπλέκει ανθρώπινες πηγές ή τεχνικά µέσα, ώστε να λάβει πληροφορίες που δεν 

είναι κανονικά στη διάθεση του κοινού. Μπορεί επίσης να συνεπάγεται επιδιώξεις 

επιρροής των φορέων λήψεως αποφάσεων και διαµόρφωσης της κοινής γνώµης, 

για να εξυπηρετήσει τα συµφέροντα µιας ξένης δύναµης». H κλασική κατασκοπεία 

αποτελεί σηµαντική υβριδική απειλή και µέθοδο µε την χρήση της δωροδοκίας και  

µε προσπάθεια επηρεασµού ευάλωτων πολιτικών στοιχείων του αντιπάλου για την 

προώθηση των συµφερόντων της. Οι κατάσκοποι αναλαµβάνουν να διεισδύσουν 

σε άλλες χώρες και να κατευθύνουν τις υβριδικές προσπάθειες εντός της αντίπα-

λης χώρας (Thornton & Karagiannis, 2016).  

Στον προηγµένο υβριδικό πόλεµο ενσωµατώνεται το στοιχείο της  

«πολυεπίπεδης κατασκοπείας», που συµπεριλαµβάνει πληροφοριακές και 

πολιτικά ενεργές επιχειρήσεις σε συνδυασµό µε την παραδοσιακή και σύγχρονη 

πιο τεχνικά εκτελεσµένη κατασκοπεία. Τα µέσα κοινωνικής δικτυώσης 

προσφέρουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής κατασκοπείας και συλλογής 

πληροφοριών µέσω ψυχολογικής χειραγώγησης των ανθρώπων Οι εγκληµατίες 

του κυβερνοχώρου συχνά χρησιµοποιούν τον κυβερνοχώρο µε ψεύτικα προφίλ, 

για να ανακαλύψουν τις πληροφορίες που απαιτούνται για  την υλοποίηση της 

εθνικής στρατηγικής µέσω υβριδικού πολέµου (Svetoka, 2016). 

Επικοινωνιακός Πόλεµος   

Η σχεδόν παγκόσµια πρόσβαση στο εικονικό περιβάλλον δηµιούργησε 

πολλές ευκαιρίες για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων µε χρήση των σύγχρονων µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης,  που επηρεάζουν γεγονότα τόσο 

στον φυσικό τοµέα, όπως τα συστήµατα ηλεκτρονικών υπολογιστών, όσο και στον 

γνωστικό τοµέα των στάσεων και των πεποιθήσεων των ανθρώπων. Οι ευκαιρίες 

που παρέχονται από την τεχνολογία πληροφοριών επιτρέπουν σε οποιονδήποτε 

να φιλτράρει, να επεξεργάζεται και να µοιράζεται πληροφορίες, εικόνες και βίντεο 

σε πραγµατικό χρόνο, ανεξάρτητα από το εάν τα παραδοσιακά µέσα ενηµέρωσης 

αναφέρουν τα γεγονότα. Αυτό δίνει σε κάθε άτοµο την ευκαιρία να γίνει δηµοσιο-

γράφος και δυνητικά να διανέµει µηνύµατα σε απεριόριστο σε όλο τον κόσµο (Sve-

toka, 2016). 
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Στο σηµερινό χάρτη της τροµοκρατίας η µάχη που δίνεται στα µέσα κοινω-

νικής δικτύωσης είναι αέναη και σκληρή, καθώς οι τροµοκρατικές οργανώσεις 

αξιοποιούν τις δυνατότητες που παρέχονται από τα διαδικτυακά αυτά µέσα, τόσο 

για σκοπούς προπαγάνδας όσο και στρατολόγησης, παρακάµπτοντας 

«συµβατικά» µέχρι πρόσφατα µέσα, τα οποία θα µπορούσαν να ελεγχθούν εύκο-

λα (Μαυραγάνης, 2015). Το νέο περιβάλλον πληροφοριών χαρακτηρίζεται από 

προσιτότητα, ταχύτητα και ανωνυµία, επιτρέποντας στους χρήστες να φιλτράρουν, 

να επεξεργάζονται και να µοιράζονται άµεσα και ανενόχλητα τις πληροφορίες 

(Svetoka, 2016). 

Σκοπός των επιχειρήσεων µέσων µαζικής ενηµέρωσης (ΜΜΕ) είναι η 

υποστήριξη των Στρατιωτικών ∆ιοικητών, παρέχοντας στην κοινή γνώµη, µέσω 

του διαύλου των ΜΜΕ, έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση, στο πλαίσιο της 

στρατηγικής πληροφόρησης που καθορίζεται από τους αρµόδιους φορείς. 

Επιπλέον, οι επιχειρήσεις ΜΜΕ στοχεύουν να ακυρώσουν την αντίπαλη 

παραπληροφόρηση, επιδεικνύοντας αξιοπιστία, ταχύτητα και πληρότητα ενηµέρω-

σης, ενώ παράλληλα εµποδίζουν τα αντίστοιχα µέσα του αντιπάλου να 

διαµορφώσουν υπέρ τους την κοινή γνώµη. Αποτελεί πλέον κανόνα το γεγονός ότι 

οι κρίσεις, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, εξελίσσονται υπό τη 

στενή παρακολούθηση των ΜΜΕ (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.10 ,2013).  

Τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης και η εξάπλωση της χρήσης  τους σε όλους 

τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας ήταν αδύνατο να µην τα οδηγήσει να 

αποτελέσουν µέσο πληροφοριακού πολέµου ως ένα όπλο λέξεων που επηρεάζει 

τις καρδιές και το µυαλό ενός ακροατηρίου-στόχου. Τα εργαλεία είναι χαµηλού 

κόστους, εύκολα προσβάσιµα, λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές ισχύος 

αυξάνοντας τις δυνατότητες δικτύωσης και οργάνωσης. Η δυνατότητα γρήγορης 

διάδοσης γραφικών εικόνων και ιδεών µετατρέπει τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης 

σε στρατηγικό όπλο στα χέρια των τροµοκρατών, αντάρτικων οµάδων ή 

κυβερνήσεων που εµπλέκονται σε συγκρούσεις Οι κυβερνήσεις χρησιµοποιούν τα 

µέσα κοινωνικής δικτύωσης για να διαδώσουν το µήνυµα της διπλωµατίας και να 

βοηθήσουν κινήµατα στο εξωτερικό (Theohary, 2015).  

Όπως χαρακτηριστικά απεικονίζεται στο παρακάτω σχήµα, εντοπίζονται έξι 

τρόποι µε τους οποίους τα µέσα κοινωνικής δικτύωσης µπορούν να 
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χρησιµοποιηθούν για την υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων σε τοµείς όπως 

η συλλογή πληροφοριών, στοχοποίηση, ενηµέρωση και επιρροή (ψυχολογικός 

πόλεµος), επιχειρήσεις κυβερνοχώρου, διοίκηση και ελεγχος καθώς και στην 

άµυνα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες, ανεξάρτητα της πρόσβασης στο διαδίκτυο, 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν µέσω µέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτές οι 

δραστηριότητες είναι αµοιβαία υποστηρικτικές και συχνά µπορούν να διεξαχθούν 

σε συνέργεια µε τις  συµβατικές επιχειρήσεις στο πεδίο της µάχης (Nissen,2015, 

72). 

 

Σχήµα 6 : The Weaponization of Social Media 
Πηγή: Nissen,2015 

 

 

Η χρήση των µέσω κοινωνικής δικτύωσης από το Ισλαµικό Κράτος - ISIS 

(ISIL/Daesh) πλαισίωσε την προέλαση και τις στρατιωτικές του επιτυχίες στο Ιράκ 

και προκάλεσε έκπληξη µε την πολυπλοκότητα και την έκτασή της. Τα 

ντοκιµαντέρ που γυρίστηκαν από τους τζιχαντιστές έκαναν τον γύρο του 

διαδικτύου σοκάροντας την κοινή γνώµη (Μαυραγάνης, 2015). Αντίστοιχα, κατά τη 

ρωσική επέµβαση στην Κριµαία, η χρήση των επιχειρήσεων ενηµέρωσης 

αποσκοπούσε στη «µαζική πλύση εγκεφάλου» του πληθυσµού, όντας σχεδιασµέ-

νη για να εφαρµόζεται συνεχώς και όχι µόνο σε καιρό ειρήνης και µάλιστα σε 

συντονισµό µε άλλες µορφές υβριδικών πολεµικών επιχειρήσεων (Thornton & 

Karagiannis, 2016). 
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Ηλεκτρονικός Πόλεµος  

Ως Ηλεκτρονικός Πόλεµος (ΗΠ) - Electronic Warfare (EW) ορίζονται οι 

στρατιωτικές ενέργειες που αποσκοπούν στην αποτελεσµατική από τις φίλιες δυ-

νάµεις χρήση του Ηλεκτροµαγνητικού Φάσµατος (Η/ΜΦ), για παρεµπόδιση ή πε-

ριορισµό της εκµετάλλευσής του αντίστοιχα από τον αντίπαλο. Στην εκµετάλλευση 

του Η/ΜΦ από τις φίλιες δυνάµεις περιλαµβάνονται αφενός η έρευνα, ο εντοπι-

σµός και η αναγνώριση των ηλεκτροµαγνητικών εκποµπών και αφετέρου η χρήση 

της ηλεκτροµαγνητικής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένης της κατευθυνόµενης 

ακτινοβολίας για εξουδετέρωση, παρεµπόδιση, ή παραπλάνηση των ηλεκτρονικών 

µέσων και οπλικών συστηµάτων του αντιπάλου (ΓΕΕΘΑ/∆Ε3.4, 2014). 

Ο σύγχρονος Ηλεκτρονικός Πόλεµος περικλείει επιχειρήσεις στο πεδίο της 

µάχης µέχρι κυβερνοαποστολές, ενώ η χρήση του δεν οριοθετείται αποκλειστικά 

σε πόλεµο και ειρήνη. Σε αυτήν ακριβώς την «γκρίζα ζώνη» ο ηλεκτρονικός πόλε-

µος ως κοµµάτι των πληροφοριακών επιχειρήσεων παρουσιάζει ταύτιση µε τον 

υβριδικό πόλεµο ως προς τη βασική του ιδιότητα να ενοποιεί τον πόλεµο και την 

ειρήνη σε µια κοινή αδιαίρετη ζώνη. Οι τακτικές και πρακτικές ηλεκτρονικού πολέ-

µου στο πλαίσιο των πληροφοριακών επιχειρήσεων έχουν ως βασικούς στόχους 

την απαγόρευση επικοινωνιών, καταστολή και αντιµετώπιση µη-επανδρωµένων 

εναέριων συστηµάτων (UAVs) και παρεµβολές σε κέντρα διοίκησης και ελέγχου 

(Λαζος, 2017). 

Αξιοσηµείωτο παράγοντα της εκµετάλλευσης του Ηλεκτροµαγνητικού Φά-

σµατος (Η/ΜΦ) αποτελεί η Ηλεκτρονική Επιτήρηση στις επιχειρήσεις ISTAR 

(Intelligence, surveillance, target acquisition, and reconnaissance) που αποσκο-

πούν στη συλλογή πληροφοριών και την επικαιροποίηση και καταγραφή της επι-

χειρησιακής κατάστασης του εχθρού. H Ηλεκτρονική Επιτήρηση εστιάζει στην πα-

ροχή άµεσης γνώσης της επιχειρησιακής κατάστασης και στην παροχή ενδείξεων 

και προειδοποιήσεων που αφορούν στην επιχειρησιακή δραστηριότητα. Η Ηλε-

κτρονική Επιτήρηση αποτελεί δραστηριότητα η οποία επιτελείται από εξειδικευµέ-

νο προσωπικό και µέσα και αποσκοπεί στην παρακολούθηση της εχθρικής δρα-

στηριότητας, µε την ευρύτερη έννοια του όρου (ΓΕΕΘΑ/ ∆Ε3.4, 2014). 
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Η ενσωµάτωση των Μη Επανδρωµένων Οχηµάτων (UxVs) µε πρωτεύοντα 

ρολό εκείνο των Μη Επανδρωµένων Αεροχηµάτων (UAVs)  στη διαδικασία συλ-

λογής των πληροφοριών αποτέλεσε κοµβικό σηµείο για την αύξηση της αποτελε-

σµατικότητας των πληροφοριακών επιχειρήσεων µέσω της Ηλεκτρονικής Επιτή-

ρησης και η χρήση τους γίνεται στην «γκρίζα ζώνη» αδιαίρετη ζώνη πολέµου και 

ειρήνης λόγω της δυνατότητας τους να µην είναι ορατά από τα συστήµατα παρα-

τήρησης του εχθρού και να µην είναι εύκολο να προσδιοριστεί η προέλευση τους 

και η αποστολή την οποία εκτελούν .  

Ψυχολογικός  Πόλεµος  

Η ικανότητα επιδράσεως στη σκέψη και στα αισθήµατα των ανθρώπων υ-

πήρξε αποτελεσµατικό µέσο µάχης, σε όλες τις εποχές και περιόδους της ιστορίας. 

Mε τον ψυχολογικό επηρεασµό επιτεύχθηκαν όχι µόνο ψυχολογικά, αλλά και υλικά 

ακόµη και στρατιωτικά αποτελέσµατα. Κατακτήθηκαν εδάφη, ανατράπηκε ο υλικός 

και στρατιωτικός συσχετισµός δυνάµεων, επιτεύχθηκε η απόσπαση υλικής και 

στρατιωτικής νίκης. Ο πόλεµος από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα δεν διεξάγεται 

µόνο µε τα όπλα, αλλά µε κάθε µέσο πειθούς (Πασχαλίδης, 2011). 

Η βασική επιδίωξη των ψυχολογικών επιχειρήσεων είναι να πείσουν το α-

κροατήριο – στόχο να συµπεριφέρεται κατά επιθυµητό τρόπο και συγκεκριµένα να 

κάµψουν τη θέληση των εχθρικά προσκείµενων να διεξάγουν ή συνεχίσουν τον 

πόλεµο, να ενισχύσουν το ηθικό των ηµετέρων και να διατηρήσουν - ενισχύσουν 

τη συνεργασία µε τα ήδη φιλικά προσκείµενα ακροατήρια στόχους και να επιτύ-

χουν την υποστήριξη και συνεργασία από τα ουδέτερα προσκείµενα. Τα µέσα διε-

ξαγωγής του ψυχολογικού επηρεασµού είναι απεριόριστα. Η είδηση, η εικόνα, το 

γραπτό κείµενο ή το σχόλιο, µεταδίδεται πλέον ταυτόχρονα σε όλα τα σηµεία του 

πλανήτη, σε άµεσο χρόνο  στοχεύοντας συγκεκριµένες οµάδες και άτοµα, µε στό-

χο τον επηρεασµό των συναισθηµάτων τους, των θέσεών τους, των κινήτρων 

τους, της αντίληψής τους, της επιχειρηµατολογίας τους και τελικά της συνολικής 

συµπεριφοράς τους (ΓΕΕΘΑ/∆Ε 3.3, 2014). 

Ο ψυχολογικός  πόλεµος αντιπροσωπεύει την πλέον ύπουλη µορφή του 

πολιτικού πολέµου, διότι χρησιµοποιεί όλα τα µέσα µε τα οποία φτάνει στον εσώ-

τερο ψυχισµό του ατόµου και επιδρά έτσι στη νοηµοσύνη και στην ευαισθησία του. 
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Η προπαγάνδα είναι πολύ βασικό στοιχείο των ψυχολογικών επιχειρήσεων ενά-

ντιων του πληθυσµού µε µοναδικό σκοπό να κάµψει το ηθικό του. Η µεγάλη ανά-

πτυξη της τεχνολογίας έδωσε στον προπαγανδιστή ισχυρά τεχνολογικά όπλα, µια 

και τα µέσα πληροφόρησης µεταµορφώνονται κάτω από έλεγχο σε µέσα παρα-

πληροφόρησης. Το µήνυµα που εκπέµπει αποσκοπεί στη δηµιουργία κλίµατος 

ανασφάλειας,  τρόµου και δέους (Πασχαλίδης, 2011). Η κοινή γνώµη αποπροσα-

νατολίζεται, δεν µπορεί να καταλάβει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέµα, χάνει την 

έννοια των λέξεων και τελικά οδηγείται στον αποπροσανατολισµό, ενώ στην κοι-

νωνία επικρατεί αποσταθεροποίηση που αποτελεί βασικό στόχο του υβριδικού 

πολέµου. Ο υβριδικός πόλεµος και οι ψυχολογικές επιχειρήσεις εξετάζονται 

παράλληλα. Ο διττός στόχος και των δυο είναι η φθορά και ο αιφνιδιασµός  του 

αντιπάλου, έτσι ώστε το πλήγµα να καταστήσει αδρανή τον αντίπαλο και να 

αυξήσει το κόστος επαναφοράς του σε θέση ισορροπίας- ισχύος (Τσαιλάς & 

∆ρίβας, 2017).  

ΑΣΥΜΜΕΤΡΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ 

 «Αν ο εχθρός είναι υπέρτερος σε ισχύ, απόφυγέ τον. Αν οι δυνάµεις του 

είναι ενωµένες, διαχώρισέ τις. Να του επιτεθείς εκεί που είναι ανέτοιµος. 

Εµφανίσου εκεί που είσαι λιγότερο αναµενόµενος» είχε πει o Sun Tzu στο έργο του 

«H Τέχνη Του Πολέµου» (Λέκκου, 2014).  

Τα λόγια του Κινέζου Στρατηγού αποτελούν την ουσία της έννοιας του όρου 

ασύµµετρη απειλή. Στην ανάλυση των ασύµµετρων απειλών θα βρει κανείς πολλά 

κοινά στοιχειά µε τον υβριδικό πόλεµο. Αυτό που διαχωρίζει τον υβριδικό πόλεµο 

από τις ασύµµετρες τακτικές και τεχνικές που παραδοσιακά συνδέονται µε µη 

κρατικούς φορείς είναι η έκτασή του. Πρόκειται για δύο έννοιες µεταξύ των οποίων 

υφίσταται σχέση γενικού προς ειδικό. Η ασύµµετρη απειλή είναι κοµµάτι του 

υβριδικού πολέµου και χρησιµοποιείται από τους κρατικούς και µη κρατικούς 

δρώντες στα τρωτά σηµεία του υπέρτερου αντιπάλου (Shelest, 2015).  

Οι ασύµµετρες απειλές στοχεύουν στην υπονόµευση της ισχύος του 

αντιπάλου και  στηρίζονται στην εκµετάλλευση των τρωτοτήτων του µε χρήση 

µέσων που διαφέρουν από τα συνήθη συµβατικά µέσα και από τον επιχειρησιακό 

τρόπο διεξαγωγής του αντιπάλου. Οι απειλές αυτές δεν έχουν ως στόχο τη µετά-
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πτωση σε συµβατικό πόλεµο, ούτε αποτελούν κοµµάτι αυτού ώστε να χαρακτηρι-

στούν ως ανορθόδοξος πόλεµος. Η χρήση τους, ωστόσο, επιφέρει πλήγµατα ισά-

ξια και εµπεριέχει κινδύνους  για τους πληθυσµούς και τις κυβερνήσεις που αποτε-

λούν στόχους. Ο φόβος και ο πανικός που επιτυγχάνεται µε το αιφνιδιαστικό χτύ-

πηµα, η θυσία αµάχων πολιτών καθώς και η προσπάθεια εκµετάλλευσης τους σε 

όλα τα επίπεδα για επίτευξη  πολιτικών στόχων αποτελούν τα κύρια 

χαρακτηριστικά τους (Ντόκος, 2008). 

Ασύµµετρος θεωρείται ο πόλεµος που διενεργείται από οργανωµένες µη-

συµβατικές οµάδες, βασίζεται στην αναίρεση των κανόνων του ∆ικαίου, καθώς 

επίσης του ∆ικαίου του πολέµου, ενώ χρησιµοποιεί κυρίως χαµηλού σχετικά 

κόστους όπλα και επιχειρησιακή δράση (Ζακυνθινός, 2016). Το σηµαντικότερο 

κίνητρο για τη χρήση ασύµµετρων µεθόδων είναι η ανισότητα της ισχύος. Όταν 

ένας αδύναµος αντίπαλος έχει ζωτικό συµφέρον που συγκρούεται µε το µη ζωτικό 

συµφέρον ενός ισχυρού αντιπάλου, η αδύναµη πλευρά έχει το κίνητρο να οδηγη-

θεί στη χρήση της ασύµµετρης προσέγγισης (Ντόκος, 2008).Η απειλή αυτή 

στοχοποιεί τον άµαχο πληθυσµό, έχει πολιτικά κίνητρα και χρησιµοποιεί την 

απειλή της βίας στοχεύοντας σε ψυχολογική τροµοκράτηση (Baird, 2006).  

Οι ασυµµετρία των απειλών στη σύγχρονη εποχή έχει µετατραπεί σε 

καθηµερινό φαινόµενο µε εκφραστές τόσο κρατικούς όσο και µη κρατικούς 

δρώντες. Μεταξύ άλλων, κύριοι στόχοι είναι να πλήξει το ηθικό της κοινωνίας, το 

γόητρο των κρατικών θεσµών, την αξιοπιστία της πολιτικής και στρατιωτικής 

ηγεσίας, την κοινωνικοπολιτική συνοχή και την συσπείρωση ηγεσίας και λαού 

γύρω από θεµελιώδεις στρατηγικούς σκοπούς και προσανατολισµούς. Ο φορέας 

της ασύµµετρης απειλής στοχεύει τόσο στην συνολική ψυχολογική αποδυνάµωση 

των µελών της κοινωνίας-στόχου όσο και στην οργανωτική αποσύνθεση του 

κράτους (Ήφαιστος, 2007). 

 Οι ασύµµετρες απειλές µπορούν να λάβουν διαφορές µορφές. Σε αυτές 

συµπεριλαµβάνονται οι δράσεις διεθνών και τοπικών τροµοκρατικών µονάδων, το 

οργανωµένο έγκληµα, η διασπορά των οπλών µαζικής καταστροφής καθώς και ο 

θρησκευτικός και εθνικιστικός φονταµενταλισµός.    
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Τροµοκρατία 

Ο όρος τροµοκρατία σηµαίνει µεθοδευµένη χρήση βίας µε εγκληµατική 

µορφή, που στρέφεται εναντίον των εθνικών νόµων, ανθρώπων ή περιουσιών, 

απειλεί θεσµούς και ιδέες µιας κοινωνίας και αποσκοπεί στο να επιτύχει πολιτικούς 

και ιδεολογικούς σκοπούς. Οι ανθρώπινες επιδιώξεις που πηγάζουν από διάφορα 

κίνητρα και δύναται να υλοποιηθούν µε ανορθόδοξους τρόπους, στοιχειοθετούν 

την απειλή της τροµοκρατίας, η οποία µπορεί να επιφέρει καίρια κτυπήµατα αιφνι-

διαστικά σε απρόβλεπτο τόπο και χρόνο (Art, 2004). 

Το κύµα της τροµοκρατίας που πλήττει τις σύγχρονες και κυρίως τις δυτικές 

κοινωνίες είναι φαινόµενο που οι ρίζες του φθάνουν µέχρι τις βασικές µορφές κοι-

νωνικής οργάνωσης. Τα αίτια µπορούν να αναζητηθούν σε όλο το φάσµα των αν-

θρώπινων επιδιώξεων. Η τροµοκρατία έχει γίνει αποτελεσµατική, ασύµµετρη και 

κατά συνέπεια υβριδική απειλή γιατί εκµεταλλεύεται την εξέλιξη της σύγχρονης τε-

χνολογίας που επιτρέπει σε µεµονωµένα άτοµα ή µικρές οµάδες ατόµων να προ-

καλούν µεγάλων διαστάσεων καταστροφές και εκµεταλλεύεται επίσης την δηµο-

σιότητα των ΜΜΕ. Οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την επικράτεια 

πολλών χωρών και χρησιµοποιούν διάφορα οικονοµικά, στρατιωτικά και τεχνολο-

γικά εργαλεία για την επίτευξη των πολιτικών τους στόχων. Μεταφέρουν τη µάχη 

στη σφαίρα του συµβολικού, δεν µάχονται µε ισοδύναµα όπλα αλλά µε δικούς 

τους όρους που είναι το χρήµα, η τεχνολογία, το δίκτυο των µέσων µαζικής ενηµέ-

ρωσης και το σπουδαιότερο µε το θάνατο των τροµοκρατών όπου δεν υπάρχει 

συµµετρική απάντηση (Pawlak, 2015). 

Σύµφωνα µε τον Hoffman, οι τροµοκράτες του 21ου αιώνα επιδιώκουν να 

σκοτώσουν τους το µέγιστο αριθµό πολιτών σε κάθε τροµοκρατική επίθεση, στο-

χεύοντας στη µεγαλύτερη δυνατή προβολή. Γνωρίζουν πλέον το χειρισµό σύγχρο-

νων όπλων, µε τα οποία µπορούν να προκαλέσουν µαζικές καταστροφές και έ-

χουν τη φανερή ή κεκαλυµµένη υποστήριξη κρατικών δρώντων, οι οποίοι  έχουν 

συµφέρον από την τροµοκρατία, που πλέον τείνει να έχει  λιγότερο πολιτικές και 

περισσότερο θρησκευτικές προεκτάσεις (Hoffman, 2007). Η υβριδική φύση των 

σύγχρονων συγκρούσεων εντοπίζεται στο πλαίσιο της τροµοκρατίας. Γενικά, η 

ιδέα της σηµερινής τροµοκρατίας ως υβριδικής απειλής θα µπορούσε να συνοψι-

στεί ως αυτοτροφοδοτούµενο σύστηµα κοινωνικής διεργασίας όπως απεικονίζεται 
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στο παρακάτω σχήµα. Πρόκειται για ένα συνδυασµό συµβατικών και µη συµβατι-

κών ενόπλων δραστηριότητων για την επίτευξη χάους και διαταραχής. Οι κρυφοί 

ρόλοι των µη κρατικών δρώντων και εκείνων που έχουν ριζοσπαστικοποιηθεί απο-

τελούν εργαλεία για τη σύγχρονη τροµοκρατία (Minchev, 2015). 

 
 

Σχήµα 7 :Η Τροµοκρατία ως Υβριδική Απειλή 
Πηγή : https://www.omicsonline.org/articles-images/2167-0374-5-129-g001.html 

 
Θρησκευτικός και εθνικιστικός φονταµενταλισµός    

 
Οι τροµοκρατικές ενέργειες της 11ης Σεπτεµβρίου 2001 και όσες 

επακολούθησαν παγκοσµίως έφεραν στην επιφάνεια το θέµα του Ισλάµ και των 

σχέσεων του ισλαµικού κόσµου µε τη ∆ύση. Ο ισλαµικός φονταµενταλισµός, όπως 

επικράτησε στην αρχή ως ορολογία ή ριζοσπαστικοποίηση των δυτικών 

µουσουλµάνων, εξελίχθηκε είναι ένα φαινόµενο το οποίο γιγαντώθηκε στον 21ο 

αιώνα και η αντιµετώπισή του αποτελεί µια δυσεπίλυτη εξίσωση. 

Φονταµενταλιστές είναι αυτοί που υποστηρίζουν την ανωτερότητα µερικών 

θεµελιωδών δογµάτων σε σχέση µε τα άλλα µε φανατισµό που οδηγεί στην 

άρνηση αποδοχής της «άλλης» άποψης και στο µίσος εναντίον εκείνου που 

εκφράζει το αντίθετο (Κοράκης, 2003). 

Στην εποχή της παγκοσµιοποίησης, τα διακρατικά δίκτυα τροµοκρατίας 

έχουν γίνει σηµαντικοί παράγοντες στην παγκόσµια πολιτική. Ενώ το κυρίαρχο 

κράτος εξακολουθεί να διαχειρίζεται σηµαντική εξουσία και νοµιµότητα, παράνοµα 

διακρατικά δίκτυα µε βάση κυρίως τη θρησκεία κατάφεραν να προσελκύσουν 

υποστήριξη και να κινητοποιήσουν πόρους. Τα διακρατικά ισλαµικά δίκτυα λόγω 



 
-40- 

 

της πνευµατικότητάς τους και των κοσµοθεωριών τους εκτείνονται πέρα από τα 

εθνικά σύνορα και έχουν οριζόντιες δοµές που αποτελούνται από πολλαπλές 

οντότητες που αλληλεπιδρούν µεταξύ τους µε σκοπό την προώθηση µιας 

πολιτικής ατζέντας που βασίζεται στο Ισλάµ. ∆υτικοί µουσουλµάνοι έχουν 

δηµιουργήσει οµάδες για να υπερασπιστούν το Ισλάµ από τους αντιληπτούς 

εχθρούς του σε όλο το κόσµο. Τα διακρατικά ισλαµικά δίκτυα διαδραµάτισαν έναν 

κεντρικό ρόλο στη ριζοσπαστικοποίηση µέσω τζαµιών, ριζοσπαστικών ιερέων και 

του ∆ιαδικτύου (Karagiannis, 2013). Η στρατολόγηση µεγάλου αριθµού δυτικών 

µουσουλµάνων και η µεταφορά τους στις περιοχές των επιχειρήσεων στη Μέση 

Ανατολή κατέδειξε ότι τα διακρατικά ισλαµικά δίκτυα είναι πολυλειτουργικές 

οντότητες σε άνοδο µε δυνατότητες κινητοποίησης ικανού αριθµού µαχητών ώστε 

να αποτελέσουν υβριδική απειλή στο πλευρό κάποιου κρατικού δρώντα που θα 

ικανοποιεί τα πιστεύω και το όραµα του ισλαµικού φονταµενταλισµού. 

Οργανωµένο έγκληµα 

Μια άλλη µορφή απειλής µε υβριδικό αποτύπωµα, είναι το οργανωµένο 

έγκληµα. Σήµερα, ως οργανωµένο έγκληµα θεωρείται η οργάνωση προσώπων µε 

σκοπό την άσκηση εγκληµατικής δραστηριότητας σε διαρκή βάση, προκειµένου να 

αποκοµισθούν οικονοµικά οφέλη και να ελεγχθούν εθνικές και διεθνείς 

καταστάσεις. Το κίνητρο δράσης των εγκληµατικών οµάδων που 

δραστηριοποιούνται στο οργανωµένο έγκληµα είναι η επίτευξη οικονοµικού 

οφέλους. Παρόλα αυτά το οργανωµένο έγκληµα συνδέεται άµεσα µε τοπικές 

πολεµικές συρράξεις µε την έννοια ότι µέσω αυτού χρησιµοποιούνται 

επαγγελµατίες µισθοφόροι στρατιώτες. Επιπλέον, η παράνοµη διακίνηση 

πυρηνικών υλικών, χηµικών ουσιών και βιολογικών µικροβίων µέσω του 

οργανωµένου εγκλήµατος προσέδωσε σε αυτό τη διάσταση της παγκόσµιας απει-

λής (Κοράκης, 2003).  

Η εµφάνιση µισθοφόρων χωρίς έµβληµα, εγκληµατιών του κοινού ποινικού 

δικαίου και εµπόρων οπλών στις περιοχές διενέξεων αποτελεί στοιχείο σύνδεσης 

του οργανωµένου εγκλήµατος µε τις ασύµµετρες απειλές, την τροµοκρατία και τον 

υβριδικό πόλεµο. Ο ρόλος τους επιτείνει τη σύγχυση και την αποσταθεροποίηση 

στις περιοχές αυτές. Επιπρόσθετα, το οργανωµένο έγκληµα αποτελεί συγκοινω-

νούν δοχείο της τροµοκρατίας καθώς οι τροµοκράτες συχνά ολισθαίνουν στην κα-
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τηγορία των εγκληµατιών προκειµένου να εξασφαλίσουν πόρους για τη χρηµατο-

δότηση των τροµοκρατικών τους δράσεων και αντίστροφα οι τροµοκρατικές οργα-

νώσεις στρατολογούν έµπειρους εγκληµατίες προς υλοποίηση τροµοκρατικών ε-

νεργειών.  

ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ  ΑΠΕΙΛΩΝ  

Μειονότητες 

Οι µειονοτικές οµάδες είναι αποτέλεσµα γεωγραφικών µετακινήσεων 

πληθυσµιακών οµάδων στο πλαίσιο αναχαράξεων των συνόρων µετά από 

πολεµικές αναµετρήσεις, οικονοµικών και πολιτικών αιτιών. Τα περισσότερα κράτη 

παγκοσµίως διατηρηρούν στην επικράτεια τους µειονοτικούς πληθυσµούς. Η 

πορεία της µειονότητας εντός του κρατικού ιστού κατά περίπτωση µπορεί να είναι 

ειρηνική ή συγκρουσιακή, ανάλογα µε τις οικονοµικές, πολιτικές και κοινωνικές 

συνθήκες στο εσωτερικό του κάθε κράτους. Ο εθνικισµός που χαρακτηρίζει τις  

µειονότητες είναι ένα παγκόσµιο φαινόµενο. Οι µειονότητες και οι πλειονότητες, 

λόγω της διαφορετικότητάς τους, έρχονται συχνά σε αντιπαράθεση για πολλά 

ζητήµατα, είτε ειρηνικά είτε βίαια, για να πετύχουν εκπροσώπηση και πολιτική 

αυτονοµία, δικαιώµατα στην εκπαίδευση και διατήρηση της µητρικής γλώσσας και 

πρόσβαση στον κρατικό πλούτο µε έλεγχο  πλουτοπαραγωγικών πηγών στα 

εδάφη που κατοικοεδρεύουν (Kymlicka, 2001). 

Στο ζήτηµα των µειονοτήτων εντοπίζονται τρεις παράγοντες που  παίζουν 

βασικό ρόλο, το  κράτος φιλοξενίας, η µειονότητα και µία εξωτερική δύναµη που 

συνήθως είναι κράτος, που συνορεύει µε το κράτος φιλοξενίας. Τη σχέση της 

µειονότητας µε το κράτος που ανήκει συχνά επηρεάζει η γειτνιάση µε κάποιο 

κράτος, το οποίο διατηρεί δεσµούς θρησκευτικού ή εθνικούς µε τη µειονότητα και 

επιθυµεί να την χρησιµοποιεί ως µοχλό πίεσης ή ως βήµα για επέµβαση στα 

εσωτερικά πολιτικά δρώµενα του αλλού κράτους. Σε ακραίες περιπτώσεις 

εποφθαλµιά και την προσάρτηση εδαφών που κατοικεί η µειονότητα (Μυλωνάς, 

2012, 5). 

Η παρουσία αυτών των µειονοτήτων δηµιουργεί µια εσωτερική απειλή 

καθώς ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος παρέµβασης γειτονικής χώρας.  Μάλιστα, το 

κρίσιµο σηµείο τριβής και δηµιουργίας κινδύνου για την ασφάλεια του κράτους 
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είναι η διεκδίκηση εδαφικής αυτονοµίας από τις εθνικές µειονότητες. Τα κράτη, τα 

οποία διατηρούν εντός της επικρατείας τους µειονότητες µε ικανό αριθµό ατόµων 

να ασκούν επιρροή και οι οποίες διαµένουν σε περιοχές που γειτνιάζουν µε 

κράτος που διατηρούν δεσµούς θρησκευτικούς και εθνικούς, νιώθουν την απειλή 

ότι οι µειονότητες έχουν ως στόχο αρχικά την αυτονόµηση τους και στη συνέχεια 

την ένωση τους µε τους οµοθρήσκους και οµοεθνείς τους. Η εµπειρία της 

προσάρτησης της Κριµαίας από την Ουκρανία έδειξε ότι µια µειονότητα µε ισχυρή 

παρουσία σε µια περιοχή αποτελεί ίσως το ισχυρότερο όπλο στη φαρέτρα ενός 

κρατικού δρώντα που επιθυµεί να την χρησιµοποιήσει ως «δούρειο ίππο» για να 

ξεδιπλώσει την υβριδική του στρατηγική. 

Μετανάστευση 

Η µετανάστευση αποτελεί ένα παγκόσµιο φαινόµενο το οποίο, µε την 

πάροδο του χρόνου εξαιτίας πολέµων, κλιµατικής αλλαγής και οικονοµικής 

εξαθλίωσης, λαµβάνει µεγαλύτερες διαστάσεις. Αυτό οδηγεί σε ανησυχητικές 

προβλέψεις για ανεξέλεγκτες µεταναστευτικές ροές από το «φτωχό» Νότο στον 

«πλούσιο» Βορρά (Scatzer, 2006). Η αύξηση του αριθµού των µεταναστών 

οφείλεται στην αδήριτη ανάγκη των ανθρώπων να µετακινηθούν σε ευνοϊκότερο 

περιβάλλον και σε πλουσιότερους τόπους ελπίζοντας σε βελτίωση των συνθηκών 

διαβίωσης(Ζακυνθινός, 2016).Οι µετακινήσεις µπορεί να είναι µόνιµες ή 

προσωρινές, νόµιµες ή παράνοµες, ηπειρωτικές ή υπερπόντιες, εσωτερικές ή 

εξωτερικές, εκούσιες ή αναγκαστικές (Σαµπατάκου, 2006). Νόµιµος µετανάστης 

θεωρείται ο µετανάστης που βρίσκεται σε µια χώρα µε τα απαραίτητα έγγραφα 

πιστοποίησης νοµιµότητας. Παράνοµος, θεωρείται ο µετανάστης που είτε εισήλθε 

στη χώρα χωρίς ταξιδιωτικά έγγραφα, είτε εισήλθε µε νόµιµο τρόπο και µε κάποια 

δηλωµένη ιδιότητα αλλά παρατείνει την παραµονή του στη χώρα παράνοµα και 

χωρίς άδεια παραµονής (Τριανταφυλλίδου & Μαρούκης, 2010).  

Τα µεταναστευτικά ρεύµατα συχνά προκαλούν καχυποψία, ανασφάλεια και  

προκατάληψη στο γηγενή πληθυσµό. Η αρνητική στάση απέναντι σε 

µεταναστευτικούς πληθυσµούς είναι ολοένα και πιο έντονη και συνήθως συνδέεται 

µε την αύξηση της εγκληµατικότητας µιας περιοχής ή µιας χώρας εξαιτίας των 

µεταναστών. Είναι καταγεγραµµένο στη βιβλιογραφία ότι οι µεταναστευτικοί 
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πληθυσµοί συνδέονται µε την εγκληµατικότητα και µάλιστα της δίνουν καινούρια 

ώθηση και την αυξάνουν (Καρύδης, 2001). 

Η µετανάστευση αποτελεί παράγοντα διαµόρφωσης των όρων οικονοµικής 

ανάπτυξης, δηµογραφικής επέκτασης, διαχείρισης της αγοράς εργασίας και 

κοινωνικής ένταξης στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες. Η εξαθλίωση των 

µεταναστών τους καθιστά ικανούς για διάφορες πράξεις βίας προς εξασφάλιση της 

επιβίωσής τους, και ως εκ τούτου καθιστά εύκολη τη στρατολόγηση από 

οποιονδήποτε ενδιαφερόµενο. Αυτή η κατάσταση αποτελεί ιδανική συνθήκη για τη 

δηµογραφική αλλοίωση περιοχών, καθώς οι ενδιαφερόµενοι  µεθοδεύουν την 

γκετοποίηση ώστε να εγκαταλειφθεί η περιοχή πιο εύκολα από το ντόπιο 

πληθυσµό.  

Η µετανάστευση, ως ένα παγκόσµιο κοινωνικό φαινόµενο, λόγω των 

διαστάσεων που έχει προσλάβει τα τελευταία χρόνια, αποτελεί έναν εν δυνάµει 

παράγοντα απειλής για το εσωτερικό των χωρών που την υφίστανται, ενώ 

σηµαντικά προβλήµατα δηµιουργούνται στην ασφάλεια των χωρών αυτών. 

Εξαιτίας της µετανάστευσης σχηµατίζονται παροικίες µειονοτήτων (γκέτο) και 

δηµιουργούνται έτσι κίνδυνοι για το αστικό περιβάλλον και την ασφάλεια των 

πολιτών. Επιπρόσθετα, δεν µπορεί να προβλεφθεί η συµπεριφορά και η στάση 

των χιλιάδων µεταναστών σε περίοδο έντασης ή και κρίσης γεγονός που αποτελεί 

µια υβριδική απειλή για εθνική ασφάλεια της χώρας (ΣΕΕΘΑ, 2008).  

Η µαζική και ανεξέλεγκτη µετανάστευση είναι µια σύγχρονη υβριδική απειλή 

που δεν εµπεριέχει βία, αποτελεί όµως σοβαρή απειλή µέσο-µακροπρόθεσµου 

χαρακτήρα καθώς δηµιουργούνται εθνικοπολιτισµικές και θρησκευτικές 

µειονότητες, οι οποίες διαταράσσουν, υποκινούµενες ή µη, την κοινωνική γαληνή 

της χώρας υποδοχής. Σταδιακά, υπονοµεύεται η εθνική και κοινωνική συνοχή µε 

ανατροπή των δηµογραφικών ισορροπιών και τη δηµιουργία µειονοτήτων 

(Τσαγγούρης, 2010). Η δηµιουργία κλειστών κοινωνικών οµάδων µε διαφορετική 

νοοτροπία και αντίληψη από εκείνη των ντόπιων κατοίκων, η γκετοποίηση 

συγκεκριµένων περιοχών αλλά και η δηµιουργία µεγάλων θρησκευτικών – 

φονταµενταλιστικών κοινοτήτων δηµιουργούν υποψίες δηµιουργίας µειονοτικών 

καταστάσεων και εδαφικών διεκδικήσεων (Κόλµερ, 2012). 
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Ενεργειακή  Εξάρτηση  
 

Οι ενεργειακοί πόροι αποτελούν πολύτιµο εργαλείο στην εργαλειοθήκη του 

υβριδικού πολέµου. Σε µια εποχή που η ενεργειακή εξάρτηση καθορίζει την πολι-

τική των κρατών και αποτελεί ικανή και αναγκαία συνθήκη για την επιβίωση του 

κράτους, οι ισχυροί κρατικοί δρώντες προσπαθούν να εξασφαλίσουν την άσκηση 

πολιτικής επιρροής σε χώρες-δορυφόρους τους, µε µοχλό πίεσης την ενεργειακή 

ασφυξία. Αρχικά οδηγούν στην εξάρτηση αυτών των χωρών από φθηνούς ενερ-

γειακούς πόρους και στη συνέχεια δηµιουργούν την αντίληψη ότι αυτά τα κράτη 

δεν θα µπορούσαν να επιβιώσουν χωρίς τους ενεργειακούς πόρους (Shelest, 

2015). 

 Η Ρωσία, για παράδειγµα, χρησιµοποίησε την ενέργεια ως εργαλείο εξωτε-

ρικής πολιτικής όταν έκλεισε τις προµήθειες φυσικού αερίου στην Ουκρανία κατά 

τη διάρκεια του χειµώνα του 2006 και του 2009 σε µια εµφανή προσπάθεια να ε-

ξαναγκάσει την Ουκρανία σε συµφωνία σχετικά µε την τιµή του αερίου του. 

(Chivvis, 2017). Η Λιθουανία στην ίδια περιοχή, προσπάθησε να αναζητήσει εναλ-

λακτικές πηγές ενέργειας µέσω της κατασκευής νέων σταθµών ηλεκτροπαραγω-

γής και αγωγών που θα παρακάµπτουν τις ρωσικές προµήθειες πετρελαίου και 

φυσικού αερίου. Αυτές οι κινήσεις συναντήσαν αντίσταση από τη Μόσχα και η φύ-

ση αυτής της αντίστασης έχει χαρακτηριστεί ως µορφή υβριδικού πολέµου από τον 

πρώην υπουργό Ενέργειας στη Λιθουανία µέσω υποστήριξης σε οµάδες πίεσης 

εντός της χώρας που διαµαρτύρονταν για την οικοδόµηση νέας ενεργειακής υπο-

δοµής για λόγους κόστους και για περιβαλλοντικά ζητήµατα. Οι δραστηριότητες 

αυτές αποδειχθήκαν αποτελεσµατικές και η Λιθουανία δεν µπόρεσε να αναπτύξει 

νέα ενεργειακή υποδοµή εξαιτίας των εκδηλώσεων διαµαρτυρίας και, ως εκ τού-

του, εξακολουθεί να εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη ρωσική ενέργεια. Ο  συν-

δικαλιστικός  ακτιβισµός που χρηµατοδοτείται  σηµειώνεται ως µια άλλη µορφή 

υβριδικού πόλεµου µέσω της δηµιουργίας ψευδών συνδικάτων (Thornton & 

Karagiannis, 2016).  

Στα ζητήµατα της ενέργειας, η γεωγραφία εξακολουθεί να αποτελεί καθορι-

στικό παράγοντα, ενώ ο έλεγχος των αγωγών συνεχίζει να αποτελεί πυλώνα δηµι-

ουργίας και ενίσχυσης της πολιτικής και οικονοµικής ισχύος. Η ενεργειακή ασφά-

λεια αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της εθνικής ασφάλειας για έναν τόπο και η ε-
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νεργειακή εξάρτηση αποτελεί σηµαντικό στρατηγικό µειονέκτηµα, ειδικότερα σε 

περιπτώσεις συρράξεων. Η σχέση µεταξύ πωλητή – αγοραστή ενέργειας, που εν-

δεχοµένως υπάρχει ανάµεσα σε δύο κράτη, δεν διασφαλίζει απαραίτητα και τη 

σταθερότητα στις µεταξύ τους σχέση. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση όπου ο 

παραγωγός µπορεί να αντέξει χωρίς να έχει έσοδα, εις βάρος ενός καταναλωτή ο 

οποίος δεν µπορεί να αντέξει δίχως ενέργεια. Καθώς τα δίκτυα διανοµής ενέργειας 

επηρεάζουν την οικονοµία αλλά και τη δυνατότητα ενός κράτους να οργανώσει την 

άµυνά του, η ενέργεια αποτελεί έναν ιδιαίτερα δελεαστικό στόχο στον υβριδικό πό-

λεµο (∆ιαµαντόπουλος, 2015). 

Οικονοµική και Πολιτική  Επιρροή   

Στο ίδιο µήκος κύµατος η οικονοµική εξάρτηση και η ανάπτυξη σχέσεων οι-

κονοµικής αλληλεξάρτησης ενός κράτους µε κάποιο άλλο αποτελεί υβριδική απει-

λή σε µελλοντική σύγκρουση. Η οικονοµική διείσδυση µε αγορά τραπεζών, µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης, µεγάλων εταιρειών που διαχειρίζονται πλουτοπαραγωγικές 

πηγές και κρίσιµες υποδοµές µιας χωράς σε µια άλλη δηµιουργεί σχέσεις εξάρτη-

σης και δίνει τη δυνατότητα άσκησης επιρροής στην κοινή γνώµη. 

Στα κράτη της Βαλτικής, η Ρωσία χρηµατοδοτεί διάφορες οργανώσεις, φο-

ρείς και θεσµούς που υποστηρίζουν τα ρωσικά συµφέροντα. Μεταξύ αυτών είναι 

τα ρωσόφωνα σχολεία, τα ιδιωτικά πανεπιστήµια και οι µη κυβερνητικές οργανώ-

σεις. Στη Λετονία πάνω από 100 οργανώσεις που υποστηρίζουν την πολιτική της 

Ρωσίας και άτοµα - γνωστά ως «επαγγελµατίες συµπατριώτες» λαµβάνουν χρή-

µατα από ρωσικές πηγές για διενέργεια έρευνας υπέρ της Μόσχας, δηµόσιων 

δραστηριοτήτων, παραγωγής ταινιών, συγγραφής βιβλίων και ταξιδιών σε διεθνή 

συνέδρια (Thornton & Karagiannis, 2016). Άλλο τυπικό παράδειγµα αποτελούν µια 

σειρά αντιπροσώπων (proxies) που χρησιµοποιούνται µε τη µορφή πολιτιστικών 

συλλογών ή αθλητικών οργανώσεων αλλά στην πραγµατικότητα αποτελούν εντο-

λοδόχους στο εσωτερικό των κρατών που βρίσκονται σε καθεστώς υβριδικής α-

πειλής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η ρωσική οργάνωση «Night 

Wolves», ένας ποδηλατικός σύλλογος και υπερεθνικιστική, αντι-αµερικανική συµ-

µορία, των οποίων ο ηγέτης είναι προσωπικός φίλος του Προέδρου της Ρωσίας. Ο 

ακριβής ρόλος των «Night Wolves» είναι αβέβαιος, αν και µπορεί να χρησιµοποιεί-
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ται για τον εκφοβισµό πληθυσµών και µπορεί να διευκολύνει µια σειρά από υβριδι-

κές δραστηριότητες στο παρασκήνιο (Chivvis, 2017). 

Πόλεµος Νόµου (Lawfare) 
 

Η δυσκολία διάκρισης των αµάχων από τους µαχητές, η ανάµειξη των 

άµεσων και έµµεσων προσεγγίσεων στον πολεµικό αγώνα και η αµφισηµία στην 

ταξινόµηση των συγκρούσεων είναι όλες αναµενόµενες στο σύγχρονο 

επιχειρησιακό περιβάλλον. Είναι επίσης κατανοητό ότι τα κράτη θα 

αντιµετωπίσουν αυτή τη σύγχυση, συνδυάζοντας τις πληροφορίες, τις 

στρατιωτικές ενέργειες και την επιβολή του νόµου (Reeves, 2016). 

Σε αυτό το υβριδικό περιβάλλον των συγχρόνων συγκρούσεων κυρίαρχο 

ρολό έρχεται να διαδραµατίσει και η χρήση του νοµού σαν όπλο. Ως «Πόλεµος του 

Νόµου» (Lawfare) ορίζεται η στρατηγική χρήσης ή κατάχρησης του δικαίου ως 

υποκατάστατο των παραδοσιακών στρατιωτικών µέσων για την επίτευξη ενός 

επιχειρησιακού στόχου. Η χρήση του νοµού σαν όπλο περιλαµβάνει τόσο θετική 

όσο και κακόβουλη χρήση και έχει ως στόχο τον κατά το δοκούν χειρισµό του 

διεθνούς δικαίου µε την χρήση νοµικών τεχνασµάτων και παραχάραξη ιστορικών 

παραδειγµάτων. Ισχυροποιείται από τη νοµική ασάφεια που διέπει το διεθνές δί-

καιο και εκµεταλλεύεται τα όρια του νόµου και τα διαφορά κενά που τυχόν αφήνει. 

Παρουσιάζει προκλήσεις για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια αµφισβητώντας την 

εγκυρότητα των υφιστάµενων κανόνων δηµοσίου διεθνούς δικαίου, οδηγώντας 

έτσι στην εµφάνιση ασύµµετρου πολέµου µε την κατάχρηση νόµων (Bachmann & 

Mosquera, 2016). 

Όπως και άλλες υβριδικές πρακτικές, ο πόλεµος του νόµου στοχεύει στην 

εκµετάλλευση της επικοινωνίας και των µέσων ενηµέρωσης για την προώθηση 

ορισµένων νοµικών εννοιών και ερµηνειών στην κοινή γνώµη που θα συµβάλει 

στην επίτευξη στρατηγικών στόχων. Είναι ακανόνιστη ή µη κινητική µέθοδος 

πολέµου όπου ένα κρατος ή µια ένοπλη οµάδα χρησιµοποιεί ή κακοποιεί το νόµο 

για να νικήσει τον εχθρό χωρίς αιµατοχυσία ή για να κερδίσει την «υπόθεση» στο 

δικαστήριο της κοινής γνώµης (Moore, 2017). Με αυτή τη λογική, ο «πόλεµος του 

νόµου» µπορεί να χρησιµοποιηθεί στο πλαίσιο του υβριδικού πολέµου και να 

επηρεάσει τις επιχειρήσεις µέσω της επιρροής στα γνωστικα, ψυχολογικα, 

παρακινητικα, ιδεολογικα, και ηθικά χαρακτηριστικά ενός κοινού-στόχου (Bach-
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mann & Mosquera, 2016). Η χρήση του νόµου ως όπλο, δεν επικεντρώνεται µόνο 

στο jus in bello - δίκαιο του πολέµου, αλλά και σε τοµείς που σχετίζονται µε την 

ερµηνεία και την εφαρµογή διεθνών υποχρεώσεων οι οποίες εµπίπτουν στο πεδίο 

του jus at bellum - δίκαιο προσφυγής στη βία (Moore, 2017). 

Ο «σύγχρονος» υβριδικός πόλεµος δεν παρουσιάζει µόνο προκλήσεις για 

τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, αλλά υπονοµεύει εθνικές και διεθνείς συνθήκες 

νοµικών πλαισίων, αµφισβητώντας την ισχύ κανόνων διεθνούς δικαίου που 

εφαρµόζονται στις διεθνείς σχέσεις σε καιρό ειρήνης και εποχές πολέµου. Η 

δυσκολία καθορισµού µιας υβριδικής σύγκρουσης εµποδίζει την κατηγοριοποίηση 

της ως διεθνή ένοπλη σύγκρουση ή ως µη διεθνή ένοπλη σύγκρουση ή ως απλή 

πολιτική αναταραχή. Αυτό δηµιουργεί αβεβαιότητα στο νοµικό χαρακτηρισµό της 

σύγκρουσης και δυσκολία στην απόδειξη ότι διαπράττεται κατάχρηση των κανό-

νων διεθνούς δικαίου. Λαµβάνοντας υπόψη αυτές τις νοµικές αβεβαιότητες που 

απορρέουν από την «οµίχλη του πολέµου του νόµου» γίνεται αντιληπτός ο ρόλος 

που παίζει στο πλαίσιο του υβριδικού πολέµου (Bachmann & Mosquera, 2016). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «∆» 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ  

ΓΕΝΙΚΑ 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η µορφή του πολέµου τον 21ο αιώνα έχει 

αλλάξει δραµατικά. Ήταν η 11η Σεπτεµβρίου του 2001 όταν όλη η ανθρωπότητα 

έβλεπε µε δέος τις τροµοκρατικές επιθέσεις στην καρδιά της Αµερικής να αποδι-

οργανώνουν για κάποιες ώρες µια υπερδύναµη, η κυριαρχία της οποίας ήταν γε-

γονός µετά το τέλος του Ψυχρού Πολέµου. Ειπώθηκε από πολλούς εκείνες τις ώ-

ρες αλλά έγινε ελάχιστα κατανοητό πως «ο κόσµος µετά το χτύπηµα της 11ης Σε-

πτεµβρίου δεν θα είναι ξανά ο ίδιος».Ήταν λόγια προφητικά, λόγια ανθρώπων που 

έβλεπαν το µέλλον να ξετυλίγεται µπροστά τους.  

Πράγµατι, η «αποδιοργάνωση» και  η «αποσταθεροποίηση» που είδαµε τις 

πρώτες ώρες τις επίθεσης στην Αµερική ήταν σε µικρογραφία οι αντικειµενικοί 

σκοποί δρώντων, κρατικών ή µη, που στα επόµενα χρονιά χρησιµοποίησαν υβρι-

δικές απειλές και έκαναν χρήση του υβριδικού πολέµου για να δηµιουργήσουν α-

βεβαιότητα και αµφιβολία σε έναν αντίπαλο θέλοντας να καταστρέψουν την ικανό-

τητα διαχείρισης της κατάστασης από αυτόν. Η εµφάνιση του όρου «υβριδικοί πό-

λεµοι», «υβριδικές απειλές» και «υβριδικές συγκρούσεις» χρονολογείται στα µέσα 

της πρώτης δεκαετίας της νέας χιλιετίας. Παρακάτω περιγράφονται και αναλύονται 

οι περιπτώσεις των συγκρούσεων στο Λίβανο και η προσάρτηση της Κριµαίας 

από τη Ρωσία, ως σύγχρονα παραδείγµατα υβριδικού πολέµου.  

ΥΒΡΙ∆ΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ ΣΤΟ  ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ ΛΙΒΑΝΟΥ 

Πρώτη ευρέως γνωστή αναφορά υβριδικού πολέµου γίνεται στη σύγκρουση 

του Ισραήλ µε την οργάνωση Hezbollah στο Λίβανο το 2006. Η σύγκρουση αυτή 

χαρακτηρίστηκε από εχθροπραξίες συµβατικού τύπου µεσαίας κλίµακας, σε συν-

δυασµό µε ανταρτοπόλεµο µεταξύ µιας κρατικής οντότητας όπως το Ισραήλ και 

µιας βαρέως εξοπλισµένης και πολλαπλώς υποστηριζόµενης από το Ιράν και τη 

Συρία παραστρατιωτικής οργάνωσης τη Hezbollah, µε ουσιαστική εδαφική κυριαρ-

χία και στοιχεία κρατικής υπόστασης στο χώρο ενός ανεξάρτητου κράτους όπως ο 

Λίβανος (Glenn, 2009).   
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Στις 25 Ιουνίου 2006, αντάρτες της Χαµάς εισέβαλαν µέσα από τούνελ στα 

όρια της Γάζας, σκότωσαν δυο µέλη ενός πληρώµατος άρµατος και απήγαγαν ένα 

άλλο. Σε ανταπόδοση, οι Ισραηλινοί οργάνωσαν την επιχείρηση «Καλοκαιρινή 

Βροχή» στην περιοχή της Γάζας. Στο πλαίσιο αντιπερισπασµού ή κάποιας υφι-

στάµενης σχεδίασης, η Χεζµπολάχ µε επιδροµή στα σύνορα µε το Λίβανο απήγα-

γε δύο ισραηλινούς στρατιώτες. Ο ηγέτης της Χεζµπολάχ δήλωσε ότι µια ανταλλα-

γή αιχµαλώτων ήταν ο µόνος τρόπος να απελευθερωθούν οι στρατιώτες, οι οποίοι 

ήταν υπό κράτηση σε «ασφαλή και µακρινή θέση». Η ένσταση γρήγορα κλιµακώ-

θηκε σε µια σηµαντικού µεγέθους εισβολή των Ισραηλινών, η οποία αντιµετωπί-

στηκε µε ισχυρή αµυντική αντίδραση από τη Χεζµπολάχ. Η ισραηλινή επιχείρηση 

«Αλλαγή Κατεύθυνσης» είχε αρχίσει και θα διαρκούσε 34 ηµέρες (Πασχαλίδης, 

2009). 

Οι 34 ηµέρες των συγκρούσεων, από τις 12 Ιουλίου έως τις 14 Αυγούστου 

του 2006 περιελάµβαναν εχθροπραξίες µεταξύ τακτικών µονάδων αµφοτέρων των 

πλευρών, µε χρήση συµβατικών τακτικών και όπλων. Παράλληλα, όµως, η 

Χεζµπολάχ χρησιµοποίησε τακτικές ανταρτοπολέµου και επιθέσεις εναντίον 

ισραηλινών µη στρατιωτικών στόχων µε αντίστοιχη άµεση και γενικευµένη 

ισραηλινή απάντηση. Στη σύγκρουση εµφανίστηκε το στοιχείο της ασύµµετρης 

απειλής, µε τροµοκρατικές επιθέσεις και εκατέρωθεν προσβολές κατά µη 

στρατιωτικών στόχων (Gilbert, 2007). 

Ως δηµιούργηµα από τοπικούς µουσουλµάνους σιίτες µε υποστήριξη από 

το Ιράν, η Χεζµπολάχ (το Λιβανέζικο Κόµµα του Θεού) είναι ένα µοντέλο ενός ορ-

γανισµού που χρησιµοποίησε µεθόδους υβριδικού πολέµου στον αγώνα του ενα-

ντίον του Ισραήλ (Piotrowski, 2015). Η δράση της Χεζµπολάχ το 2006 είναι αντι-

προσωπευτική της αυξανόµενης υβριδικής απειλής. Η µάχη στα νότια του Λιβάνου 

αποκάλυψε τη µίξη ενός οργανωµένου πολιτικού κινήµατος µε αποκεντρωµένους 

θύλακες που  χρησιµοποιούσαν προσαρµοστικές τακτικές σε µη κυβερνητικές ζώ-

νες. Οι  εξαιρετικά πειθαρχηµένοι, καλά εκπαιδευµένοι και κατανεµηµένοι θύλακες 

αµφισβήτησαν µια σύγχρονη συµβατική δύναµη µε τη χρησιµοποίηση ενός µίγµα-

τος από αντάρτικες τακτικές και τεχνολογία σε αστικά κέντρα. Η Χεζµπολάχ, όπως 

και οι ισλαµιστές υπερασπιστές εκµεταλλεύονταν επιδέξια το αστικό έδαφος για να 

δηµιουργήσουν ενέδρες και να αποφεύγουν την ανίχνευση και να κρατούν ισχυρές 

αµυντικές οχυρώσεις σε στενή γειτνίαση µε τους αµάχους. Τα µαχητικά στοιχεία 
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της Χεζµπολάχ ήταν ένα υβρίδιο ανταρτών και τακτικών στρατευµάτων (Hoffman, 

2009). 

Στο τακτικό επίπεδο οι µαχητές της Χεζµπολάχ χρησιµοποιούσαν καταφύ-

για, πραγµατοποιούσαν προσβολή εχθρικών θέσεων και µετά εξαφανιζόντουσαν 

αναµειγνυόµενοι µε τους ντόπιους κατοίκους. Έκαναν χρήση πρωτοποριακών τε-

χνικών κάλυψης, απόκρυψης και παραλλαγής. Επιπρόσθετα η χρήση µεθόδων 

παραπλάνησης που δεν συνάδουν µε την στρατιωτική δεοντολογία, όπως η χρη-

σιµοποίηση ασθενοφόρων για µεταφορά στρατιωτικού υλικού, είχε ως αποτέλεσµα  

να δυσχεραίνεται ο εντοπισµός των στόχων αυτών και η δηµιουργία αµφιβολίας 

στους ισραηλινούς διοικητές για το ορθό της προσβολής τους. Στο επιχειρησιακό - 

στρατηγικό επίπεδο η Χεζµπολάχ προσπάθησε µε την εκτόξευση ρουκετών στο 

Ισραηλινό έδαφος να δηµιουργήσει αµφιβολίες στο εσωτερικό του Ισραήλ για το 

επικερδές της επιχείρησης βάζοντας στην εσωτερική ανάλυση τη σχέση κόστους – 

οφέλους για τη χώρα.  Η ψυχολογική φθορά που προκαλούσαν οι ρουκέτες οδή-

γησε σε ακύρωση της στρατηγικής του Ισραήλ και στον επανακαθορισµό του σχε-

δίου δράσης για την επιχείρηση στο Λίβανο (Davis, 2013).  

Κοµβικό ρόλο στην εξέλιξη της σύγκρουσης έπαιξε ο επικοινωνιακός πόλε-

µος και η προπαγάνδα που χρησιµοποίησε η Χεζµπολάχ.  Τα µέσα µαζικής ενη-

µέρωσης του Λιβάνου, σε ολη τη διάρκεια της σύγκρουσης µετέδιδαν δράσεις του 

Ισραήλ που εµφανιζόταν να χτυπά νοσοκοµεία, ασθενοφόρα, λατρευτικούς χώ-

ρους και σχολεία. Το σύνολο των εικόνων αναπαραγόταν από τα διεθνή µέσα ε-

νηµέρωσης επηρεάζοντας αρνητικά τη διεθνή κοινή γνώµη και οδήγησε το Ισραήλ 

να αποδεχθεί το ψήφισµα του Ο.Η.Ε για κατάπαυση του πυρός. Με τη χρήση της 

επικοινωνιακής στρατηγικής από τη Χεζµπολάχ, το Ισραήλ εµφανιζόταν ως κατα-

πατητής του δικαίου του πολέµου και ως εγκληµατίας πολέµου, τη στιγµή που η 

ίδια βοµβάρδιζε ανελέητα αστικές περιοχές του Ισραήλ και έκανε ευρεία χρήση 

αµάχων ως ανθρώπινες ασπίδες. Η επικοινωνιακή επικράτηση της Χεζµπολάχ 

αποτέλεσε στρατηγική επιτυχία µε προεκτάσεις χρησιµοποίησης του νοµού κατά 

το δοκούν (Davis, 2013).  

Η Χεζµπολάχ ως µη κρατικός δρώντας εφάρµοσε αρµονικά επιχειρησιακά 

και τακτικά πλεονεκτήµατα σε συνδυασµό µε την τεχνολογία για την επίτευξη των 

αντικειµενικών στόχων. Οι τεχνικές αυτές αιφνιδίασαν τον ισραηλινό παράγοντα 
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και δηµιούργησαν πλεονέκτηµα στη διεθνή σκακιέρα, καθώς η παγκόσµια κοινότη-

τα πείστηκε για το ορθό των διεκδικήσεων της Χεζµπολάχ. Η µάχη των εντυπώ-

σεων ήταν πιο σηµαντική από τη µάχη στο πεδίο της φυσικής αντιπαράθεσης. Η 

σύγκρουση αυτή αποτέλεσε ένα πρόδροµο των µελλοντικών υβριδικών συγκρού-

σεων καθώς αποτελεί την πρώτη φορά κατά την οποία ένας µη κρατικός δρώντας 

εκµεταλλευόµενος τις τρωτότητες του αντιπάλου προβαίνει σε συστηµατική και µε-

θοδευµένη προσβολή αυτών (Hoffman, 2007). Χρησιµοποίησε ταυτόχρονα όλα τα 

στοιχεία εκείνα που µελλοντικά χαρακτηριστήκαν ως συνιστώσες υβριδικού πολέ-

µου. Η φαρέτρα της οργάνωσης περιλάµβανε συµβατικά όπλα, ανταρτοπόλεµο, 

ασύµµετρες τακτικές, πληροφοριακό πόλεµο, χρήση του νοµού ως όπλο, τροµο-

κρατία και ψυχολογικές επιχειρήσεις. Αρκούσε, όπως πριν από αιώνες είχε τονίσει 

ο Sun Tzu, ένα κέντρο που να συντονίζει όλα τα παραπάνω σε µία µη γραµµική 

διαδικασία – έτσι ώστε ουδέποτε να µπορεί να αποδειχθεί η πατρότητά τους. Η 

Χεζµπολάχ αποδείχθηκε ένας µη κρατικός δρώντας ικανός να οργανώνει, να δια-

χειρίζεται και να συντονίζει ετερογενείς οµάδες και θύλακες δηµιουργώντας µια 

συνισταµένη ικανή να επιτύχει στρατηγικό αποτέλεσµα εναντίον ενός πολύ ισχυ-

ρού κρατικού δρώντα (Jacobs & Lasconjarias, 2015).  

Η Χεζµπολάχ συγκλόνισε τους παρατηρητές µε την αποτελεσµατικότητα 

του αγώνα κατά των Ισραηλινών Αµυντικών ∆υνάµεων, που προηγουµένως θεω-

ρούνταν η καλύτερη ένοπλη δύναµη στην περιοχή. Η σύγκρουση στο Λίβανο το 

2006 και η δράση της αποτελεί ίσως τον καλύτερο παράδειγµα της κατεύθυνσης 

των µελλοντικών συγκρούσεων και των πολέµων στην περίπτωση ενός µη κρατι-

κού φορέα που χρηµατοδοτείται από ένα κράτος  για σύγκρουση µε άλλα κράτη 

που διαθέτουν οργανωµένες ένοπλες δυνάµεις (Piotrowski, 2015).   

ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ 

Ως αποκορύφωµα των «υβριδικών πολέµων» στην πρόσφατη ιστορία ανα-

φέρεται η προσάρτηση της Κριµαίας από τη Ρωσία. Οι αυτονοµιστικές ενέργειες 

των ρωσόφιλων κατοίκων της Κριµαίας µε διαµαρτυρίες, ψηφίσµατα, κινήσεις υ-

πέρ της ανεξαρτησίας, διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος και αποµάκρυνση ουκρανικών 

θεσµικών οργάνων δηµιούργησαν το κατάλληλο περιβάλλον και έδωσαν το έναυ-

σµα για την προσχεδιασµένη κεκαλυµµένη επέµβαση των ρωσικών δυνάµεων. 

Στην περίπτωση της Κριµαίας, οι µεθοδευµένες ενέργειες των ρωσόφιλων δη-
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µιούργησαν τις προϋποθέσεις της σχεδόν αναίµακτης ρωσικής επέµβασης και εν 

συνεχεία απόσχισης και προσάρτησης. Συνυπήρξε η πολιτική κινητοποίηση µε τη 

στρατιωτική συγκαλυµµένη εισβολή (Kudors, 2015). 

Η επέµβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2014 αποτέλεσε την επιτοµή του 

υβριδικού πολέµου, όπως πλέον παρουσιάζεται στις µέρες µας ως η νέα µορφή 

του πολέµου. Προκάλεσε τον απόλυτο αιφνιδιασµό στις τάξεις τις βορειοατλαντι-

κής συµµαχίας και αποτέλεσε το καινούργιο κίνδυνο που έπρεπε να διαχειριστεί, 

µε πηγή προέλευσης την Ρωσία για πρώτη φορά µετά το τέλος του ψυχρού πολέ-

µου. Η επιστροφή της Ρωσίας στο προσκήνιο ως κρατικός δρώντας µε υβριδικές 

δυνατότητες, ήταν γεγονός αρκετά χρόνια πριν. Οι υβριδικές απειλές εκ µέρους τις 

Ρωσίας είχαν κάνει αρχικά την εµφάνιση τους µε την κυβερνοεπίθεση που έλαβε 

χώρα σε βάρος της Εσθονίας το 2007 και την επέµβαση στη Γεωργία το 2008. 

Η Ουκρανία διασυνδέεται ισχυρά µε τη Ρωσία, για ιστορικούς, γεωπολιτι-

κούς και οικονοµικούς λόγους. Η σπουδαιότητα της Ουκρανίας για τη Ρωσία γίνε-

ται ξεκάθαρη από τα λόγια  του Μπρεζίνσκι ότι η Ρωσία χωρίς τον έλεγχο της Ου-

κρανίας δεν µπορεί να είναι µια αυτοκρατορία, καθώς χάνει το στρατηγικό της βά-

θος που της επιτρέπει να γεφυρώνει την Ευρώπη µε την Ασία (Brzezinski 1997, 

24).Το καθεστώς της Κριµαίας, αποτέλεσε ανοικτό θέµα και αγκάθι στις διµερείς 

σχέσεις από την ανεξαρτητοποίηση της Ουκρανίας το 1991. Αρχικά η Κριµαία δια-

κήρυξε την αυτοδιάθεση της αλλά τελικά το Μάιο του 1992 το κοινοβούλιο της  α-

ποφάσισε καθεστώς αυτονοµίας και παραµονή στην Ουκρανία (Καραγιάννης, 

2014). 

Η πρώτη κρίση στις σχέσεις της Ουκρανίας –Ρωσίας εµφανίστηκε το 2005, 

λόγω της στροφής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. ∆εύτερη κρίση (ενεργεια-

κή) έχουµε το 2009. Μια  κρίση που δηµιούργησε δυσχέρειες και στην τροφοδοσία 

τρίτων ευρωπαϊκών χωρών. Η εκλογή του Γιανουκόβιτς στη θέση του Προέδρου 

της Ουκρανίας το 2010, απεκατέστησε σε µεγάλο βαθµό τις σχέσεις µε τη Ρωσία 

τόσο ώστε να έχουµε αναστολή των εργασιών σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή Ένω-

ση. Η στροφή αυτή δεν έγινε αποδεκτή από µεγάλο κοµµάτι του Ουκρανικού λαού. 

Στις 21 Νοεµβρίου του 2013, ξεσπά λαϊκή αντίδραση στην Ουκρανία. Οι 

ρωσόφωνοι της Κριµαίας βρίσκουν την ευκαιρία να θέσουν υπό τον πλήρη έλεγχό 

τους την περιοχή, παρά την αντίδραση της διεθνούς κοινότητας. Στις 06 Μαρτίου 
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το κοινοβούλιο της Κριµαίας ψηφίζει την απόσχιση από την Ουκρανία και αιτείται 

την ένταξη της στη Ρωσική Οµοσπονδία. Με το δηµοψήφισµα της 16ης Μαρτίου η 

ένταξη στη Ρωσική Οµοσπονδία επικυρώνεται µε ποσοστό 95% και στις 21 Μαρ-

τίου η Ρωσία προσαρτά επισήµως την Κριµαία (Καραγιάννης, 2014). 

Το σχέδιο επέµβασης της Ρωσίας προέβλεπε συγκέντρωση µεγάλου όγκου 

δυνάµεων πλησίον των συνόρων µε την Ουκρανία µε σκοπό την ψυχολογική πίε-

ση µέσω της επίδειξης δυνάµεως µε ταυτόχρονη µυστική διείσδυση τµηµάτων των 

ρωσικών ειδικών δυνάµεων στο έδαφος της Ουκρανίας. Η επόµενη φάση περι-

λάµβανε υποστήριξη των δυνάµεων των αυτονοµιστών που δρούσαν στο έδαφος 

της Ουκρανίας µε την αποστολή οπλισµού και πρακτόρων που θα είχαν το ρόλο 

των καθοδηγητών των αυτονοµιστών. Στο τέλος πλήρη προσάρτηση της Κριµαίας 

µε  καλυπτόµενη εισβολή (Reisinger και Golts, 2014).H υλοποίηση της ρωσικής 

υβριδικής επίθεσης στην Κριµαία και την Ανατολική Ουκρανία έδωσε στην Ρωσία 

τη µέγιστη ευελιξία και τη δυνατότητα αποποίησης οποιασδήποτε ευθυνης. Οι 

ρωσικές υβριδικές επιχειρήσεις εµπεριείχαν κυβερνοεπιθέσεις, παραπλανητικές 

ενέργειες, προπαγάνδα και τη χρησιµοποίηση παραστρατιωτικών οργανώσεων σε 

συνδυασµό µε τη χρησιµοποίηση σύγχρονου εξοπλισµού και του όπλου του νό-

µου (Woo, 2015). 

Η χωρίς βία κατάληψη της Κριµαίας από τις ρωσικές δυνάµεις ήταν ένα 

πρωτοφανές γεγονός στην ιστορία της µεταπολεµικής Ευρώπης. Τα ρωσικά 

στρατεύµατα περικύκλωσαν ουκρανικές βάσεις στρατού κατά τις δύο πρώτες 

εβδοµάδες της κρίσης, αλλά δεν άνοιξαν πυρ παρά το γεγονός ότι υπήρχαν 

στιγµές έντασης µεταξύ των δύο πλευρών. Αντί για αυτό, χρησιµοποίησαν πειθώ 

και εκφοβισµό. Οι ρωσικές δυνάµεις κατάφεραν να αποµονώσουν τα τοπικά 

ουκρανικά στρατεύµατα από την έδρα τους στο Κίεβο µε την διακοπή  των ενσύρ-

µατων επικοινωνιών, παρεµβολή των ασυρµάτων επικοινωνιών και επιχειρήσεις 

στον κυβερνοχώρο. Οι τοπικές δυνάµεις της Ουκρανίας διαταχθήκαν να µην 

αντισταθούν και ως φυσικό επακόλουθο ήταν η παράδοση τους και η κατάληψη 

των εγκαταστάσεών σχεδόν αναίµακτα (Καραγιάννης, 2014). 

Στην Κριµαία υπήρχε προετοιµασία, υπήρχαν στοιχεία εν υπνώσει, αλλά 

υπήρξε και αιφνιδιασµός. Υπήρχαν έτοιµοι από καιρό οι θύλακες που ετοίµαζαν το 

έδαφος έτσι ώστε όταν έρθουν οι κατάλληλες συνθήκες να κινητοποιήσουν άµεσα 
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χιλιάδες ανθρώπους. Αυτές οι πρακτικές έχουν εφαρµογή σε περιοχές µε 

αποσχιστικές τάσεις και που συνορεύουν µε χώρα που έχει επεκτατικές βλέψεις. 

Ως εκ τούτου, η συµπεριφορά της Ρωσίας στην Ουκρανία αποτελεσε µέρος µιας 

προσπάθειας να εξασφαλίσει εµµέσως τον έλεγχο του αποκαλούµενου «εγγύς 

εξωτερικού», που χάθηκε µετά την κατάρρευση της ΕΣΣ∆. Ήταν µια κίνηση, από-

τοκο του «∆όγµατος Μεντβέντεφ» του 2008, σύµφωνα µε το οποίο η προστασία 

των δικαιωµάτων Ρώσων πολιτών εκτός επικράτειας αποτελούσε υψίστη 

προτεραιότητα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Η ∆ούµα, νοµοθετώντας 

σχετικά το 2009, έδινε το πράσινο φως στις ρωσικές δυνάµεις να επεµβαίνουν στο 

εξωτερικό για την προστασία Ρώσων, µε τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν να αναφέρει 

µεταξύ άλλων πως η Ρωσία θα προασπίζεται, πάντα, ενεργά, τα δικαιώµατα των 

Ρώσων και στο εξωτερικό µε κάθε διαθέσιµο µέσο (Καραγιάννης,  2014). 

 

Σχήµα 8 : Ρωσικός Υβριδικός Πόλεµος  
Πηγή:  NATO Allied Land Command 

 

Ο υβριδικός πόλεµος που εφάρµοσε η Ρωσία στην Ουκρανία εµφάνισε τη 

χρήση σκληρής και ήπιας ισχύος σε απόλυτη αρµονία και συγχρονισµό µε αντικει-

µενικό σκοπό την επέκταση των επιχειρήσεων στο επίπεδο της κοινωνίας. Έχο-

ντας την πρότερη εµπειρία της επέµβασης στη Γεωργία, η Ρωσία προχώρησε σε 

σύνθεση παραγόντων σκληρής ισχύος όπως ειδικές δυνάµεις, επιχειρήσεις Ηλε-

κτρονικού Πολέµου για τον έλεγχο του Ηλεκτροµαγνητικού φάσµατος, µέτρα πα-

ραπλάνησης και στοιχείων µαλακής ισχύος, όπως προπαγάνδα, οικονοµική πίεση 



 
-55- 

 

και ενεργειακή εξάρτηση της χωράς- στόχου (Palmer, 2015). Ένας αριθµός υβριδι-

κών συνισταµένων µε τη µεθοδική εφαρµογή των καταλλήλων πρακτικών   έκανε 

την εµφάνιση του στη διαδικασία προσάρτησης της Κριµαίας στη Ρωσία, όπως 

παρακάτω:   

• Εκµετάλλευση των τοπικών µειονοτήτων και της πολιτοφυλακής 

Κάτω από το πρόσχηµα προστασίας των ρωσόφωνων κατοίκων της 

Ουκρανίας, η Ρωσία διεκδίκησε διεθνή νοµιµοποίηση για τη δράση της. Οι ρωσικές 

ειδικές δυνάµεις παρείχαν εκπαίδευση στους αυτονοµιστές και εξοικείωση µε τη 

χρησιµοποίηση στρατιωτικού εξοπλισµού. Η απροκάλυπτη εµπλοκή ρωσικών 

δυνάµεων αποφεύχθηκε, προκειµένου να µη δοθεί η εικόνα της άµεσης 

συµµετοχής. Ακόµα και όταν οι απώλειες έκαναν απαραίτητη τη µετάγγιση δυνά-

µεων, αυτή έγινε µε τη δικαιολογία της εθελοντικής συµµετοχής, στο πλαίσιο του 

αγώνα για ατοµικά ιδεώδη υπέρ της ελευθερίας και κατά του ολοκληρωτισµού 

κατά τη διάρκεια ενός ιδιωτικού ταξιδιού. Οι «τουρίστες του Πούτιν» µετέφεραν 

προς τη διεθνή κοινότητα  µια  εικόνα ενός λαού που επαναστατεί (Praks, 2015).  

• Πληροφοριακές Επιχειρήσεις  

Με εφαρµογή της στρατηγικής των Γερµανών «Blitzkrieg» η οποία αποτελεί 

σφοδρή εκστρατεία µε σκοπό την αποδιοργάνωση των εχθρικών δυνάµεων και 

στην επίτευξη µιας γρήγορης νίκης, η Ρωσια οργάνωσε και εκτέλεσε στην 

Ουκρανία µεγάλης έκτασης και αποτελεσµατικότητας πληροφοριακές επιχειρήσεις. 

Εκµεταλλευόµενη την απουσία της ουκρανικής θέσης και άποψης στα διεθνή ΜΜΕ 

παρουσίασε την ουκρανική κυβέρνηση ως φασιστική µε εχθρικές διαθέσεις εναντί-

ον των Ρώσων (αυτονοµιστών) στην Ανατολική Ουκρανία. Επιπρόσθετα, οι Ρώσοι 

παρεµπόδισαν συστηµατικά την επιστράτευση και την κινητοποίηση των 

ουκρανικών ενόπλων δυνάµεων διαδίδοντας ότι η ουκρανική επιστράτευση έχει 

αποτύχει παταγωδώς, ότι το ουκρανικό µέτωπο είναι ασταθές και παρότρυναν 

τους Ουκρανούς να βρουν ασφαλές καταφύγιο και να αυτοµολήσουν στη Ρωσία 

(Woo 2015, 102-104). 

Η παραπληροφόρηση ήταν συστηµατική και εξελισσόταν από το τακτικό 

µέχρι το στρατηγικό επίπεδο. Για την αποτελεσµατική υλοποίηση της προπαγάν-

δας στάλθηκαν δηµοσιογράφοι µε σκοπο να προετοιµάσουν το πεδίο δράσης στην 
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Ουκρανία µε στοχευµένη και συστηµατική παραπληροφόρηση για απαξίωση της 

κινητοποίησης του ουκρανικού λαού ως φασιστικής. Ήταν το κύριο µήνυµα που 

ήθελε να περάσει η ρωσική προπαγάνδα, ενεργοποιώντας ευαίσθητες µνήµες στη 

ρωσική κοινωνία και στη διεθνή κοινότητα. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιηθήκαν η τα-

κτική της αρνησης γεγονότων µε  προσφυγή σε αληθοφανή επιχειρηµατα και η 

ευρεία χρησιµοποίηση του όρου «Νέα Ρωσία» για τις αµφισβητούµενες περιοχές 

της Ανατολικής Ουκρανίας (Praks, 2015). 

Τα εµπλεκόµενα ρωσικά µέσα ενηµέρωσης ακολουθώντας τη σοβιετική πα-

ράδοση δεν ενδιαφερόταν για την αλήθεια. Ο στόχος των αναληθειών της Μόσχας 

δεν ήταν τόσο να παρουσιάσει µια εναλλακτική λύση στην πραγµατική αλήθεια, 

αλλά να παρουσιάσει µια σειρά παραλλαγών της αλήθειας, έτσι ώστε το κοινό-

στόχος να µην έχει πραγµατική ιδέα τι είναι πραγµατικά αληθές. Η «αµφισβήτηση» 

και η «διασπορά της σύγχυσης», η δηµιουργία αβεβαιότητας και αµφιβολιών, είχαν 

ως στόχο να συµβάλουν στο απαιτούµενο «αποσταθεροποιητικό αποτέλεσµα» 

στα κράτη - στόχους του υβριδικού πολέµου. Η ενσωµάτωση των πολιτικών και 

των στρατιωτικών εκστρατειών ενηµέρωσης σε ένα κοινό επιχειρησιακό σχέδιο 

υποστήριξης των επιχειρήσεων στη Κριµαία υπήρξε ένα καινοτόµο είδος υβριδικής 

απειλής που χρησιµοποίησε η Ρωσία. Από την άλλη, η ρωσική κυβέρνηση προ-

σπάθησε να πείσει τη διεθνή κοινότητα ότι δεν έχει εµπλοκή στην ουκρανική 

κρίση. Το χάσµα της δυναµικής στον τοµέα των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και 

στη γνώση της αξιοποίηση αυτών  παρέχει σε ένα δρώντα τους παραίτητους 

πόρους να διεξάγει υβριδικό πόλεµο εναντίον άλλων δρώντων που δεν διαθέτουν 

αντίστοιχα µέσα (Gunneriusson, 2012, 62).  

• Κυβερνοεπιθέσεις 

Ο αντικειµενικός σκοπός των ρωσικών επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο 

ήταν η διακοπή της επικοινωνίας µεταξύ της εκτελεστικής εξουσίας και των ενό-

πλων δυνάµεων που επιτηρούσαν εγκαταστάσεις και σύνορα. Η Ρωσία έκανε 

χρήση κυβερνοόπλου προκειµένου να «µόλυνει» ουκρανικούς ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές. ∆ίκτυα υπολογιστών σε κυβερνητικές υπηρεσίες υπέστησαν 

προσβολή από τον ιό «Snake», ο οποίος έδινε πρόσβαση από απόσταση στους 

προσβαλλόµενους υπολογιστές, οι οποίοι γινόταν εργαλεία στα χέρια των επιτιθέ-

µενων µεγαλώνοντας τη σύγχυση και την αποσταθεροποίηση λόγω αντιφατικών 
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εντολών που κατέληγαν στα εκτελεστικά όργανα µέσω των δικτύων διοίκησης και 

ελέγχου της Ουκρανίας (Woο, 2015, 103). 

• Παραστρατιωτικές Οργανώσεις  

Στην Κριµαία η Ρωσία ανέπτυξε οµάδες ειδικών δυνάµεων χωρίς τη χρήση  

διακριτικών. Από τα πιο σηµαντικά χαρακτηριστικά του ρωσικού υβριδικού 

πολέµου είναι η χρήση στρατιωτών οι οποίοι δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά 

τους, η δηµιουργία και η ευρεία χρησιµοποίηση τοπικών πολιτοφυλακών. Αυτό 

έδωσε στη Μόσχα τη δυνατότητα της κατηγορηµατικής άρνησης οποιασδήποτε 

εµπλοκής  σε τέτοιου είδους αποσταθεροποιητικές ενέργειες.  

Τα «µικρά πράσινα ανθρωπάκια» (the little green men) όπως ονοµάστηκαν 

οι δυνάµεις που έφεραν τυπικές πράσινες φόρµες στα χρώµατα της παραλλαγής, 

χωρίς κανένα διακριτικό προσδιορισµού της ταυτότητας τους έπαιξαν καθοριστικό 

ρολό στην εξέλιξη των υβριδικών επιχειρήσεων. Κάτω από την ενδυµασία αυτή 

ήταν κρυµµένα επίλεκτα στελέχη των ρωσικών ειδικών δυνάµεων και η παρουσία 

τους είχε δραστική επίπτωση στο ψυχολογικό τοµέα (Woo, 2015, 110-111).Ένα 

εξίσου κρίσιµο στοιχείο της χρησιµοποίησής τους αποτελεί το γεγονός ότι για κάθε 

ενέργεια τους ήταν αδύνατο να αποτελέσει αντικείµενο καταλογισµού πολιτικής 

ευθύνης λόγω της απροσδιόριστης προέλευσης τους. 

• Χρησιµοποίηση του Νοµού ως Όπλο (Lawfare) 

Στο  εσωτερικό της Ρωσίας δηµιουργήθηκε ένα πνεύµα νοµιµότητας, συµ-

βατό µε την εµπλοκή στρατιωτικών δυνάµεων στον ακήρυχτο υβριδικό πόλεµο. 

Υπό αυτές τις συνθήκες, δηµιουργήθηκε το νοµικό πλαίσιο για να προετοιµαστεί η 

διαδικασία ενσωµάτωσης εδαφών στη Ρωσική Οµοσπονδία και της πολιτογράφη-

σης Ρώσων πολιτών. Στο πλαίσιο της διεθνούς νοµιµοποίησης γινόταν συνεχής 

επίκληση του δεδικασµένου του Κοσσόβου για νοµιµοποίηση της δράσης αυτονό-

µησης της Κριµαίας. Το αποτέλεσµα του δηµοψηφίσµατος στη Κριµαία παρουσιά-

στηκε ως η έκφραση της βούλησης των κατοίκων για ενσωµάτωση στη Ρωσία σε 

πλήρη µάλιστα αντιστοίχηση µε την περίπτωση του Κοσσόβου (Palmer, 2015). 
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ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 

Συγκρίνοντας τις δυο περιπτώσεις εφαρµογής του υβριδικού πολέµου ε-

ντοπίζουµε έντονα τα στοιχεία της συνύπαρξης των δύο βασικών µορφών σύρρα-

ξης, του συµβατικού και µη συµβατικού πόλεµου σε αρµονική παράλληλη συνύ-

παρξη και άλλων απειλών, όπως ο πληροφοριακός πόλεµος, οι ασύµµετρες απει-

λές και η τροµοκρατία. Ο όρος «υβριδικός πόλεµος» περιγράφει την µη γραµµικό-

τητα του σύγχρονου συγκρουσιακού περιβάλλοντος µε χρήση όλων των δυνατών 

µορφών απειλής, µη εξαιρουµένης της πολιτικής και οικονοµικής διάστασης. Οι 

δυο περιπτώσεις που µελετηθήκαν καταδεικνύουν περίτρανα ότι η απειλή είναι 

δυνατόν να προέρχεται εξίσου είτε από κρατικό είτε µη κρατικό δρώντα. Οι κρατι-

κοί και µη κρατικοί δρώντες χρησιµοποιούν τον υβριδικό πόλεµο πρωτίστως για 

την πρόκληση αποσταθεροποίησης σε περιοχές – κράτη στόχους.  

Η αντίληψη του «Πολέµου Νέας Γενιάς» αφορά σε ένα πυκνό πλέγµα 

δράσεων, το οποίο ξεκινά από την εµπλοκή σε χαµηλό επίπεδο και σε υψηλότερο 

επίπεδο, για παράδειγµα µε την προσάρτηση της Κριµαίας και την de facto αλλαγή 

συνόρων. Οι πέντε βασικοί άξονες του Υβριδικου Πολέµου ως Πολέµου Νέας 

Γενιάς όπως αναδείχτηκαν από τα παραπάνω χαρακτηριστικά παραδείγµατα είναι: 

•       Πολιτική αναταραχή και ανατροπή: ∆ιείσδυση πρακτόρων, 

προπαγάνδα, επιχειρήσεις κυβερνοπολέµου µε εκτεταµένη χρήση των µέσων 

µαζικής ενηµέρωσης προς παγίωση και εκµετάλλευση των εθνικών και γλωσσικών 

διαφορών, προσεταιρισµός διεφθαρµένων κρατικών αξιωµατούχων. 

•       ∆ράσεις κλιµακούµενης έντασης: Καταλήψεις δηµόσιων κτιρίων και 

χώρων, αστυνοµικών τµηµάτων, αεροδροµίων και στρατοπέδων, εξοπλισµός και 

εκπαίδευση ανταρτών, δηµιουργία σηµείων ελέγχου και καταστροφή υποδοµών 

συγκοινωνιών, οργάνωση ελεγχόµενου δηµοψηφίσµατος µε τη συµµετοχή ενός 

µόνο κόµµατος και ανακήρυξη αυτονοµίας µε προστάτιδα δύναµη. 

•       Παρέµβαση: Ανάπτυξη δυνάµεων στα σύνορα µε το πρόσχηµα 

στρατιωτικών ασκήσεων, εξοπλισµός των ανταρτών µε βαρέα όπλα, δηµιουργία 

κέντρων εκπαίδευσης και ανεφοδιασµού κοντά στα σύνορα. 
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•       Αναγκαστική αποτροπή: Μυστικές ασκήσεις στρατηγικών 

δυνάµεων και έλεγχος ετοιµότητας, προώθηση κοντά στα σύνορα τακτικών 

πυρηνικών όπλων, ασκήσεις ανάπτυξης µηχανοκίνητων και τεθωρακισµένων 

δυνάµεων τόσο σε τοπικό όσο και σε επίπεδο θεάτρου περιοχής, επιθετικές 

αεροπορικές περιπολίες σε γειτονικές περιοχές προς εκφοβισµό. 

•       Χειραγώγηση διαπραγµατεύσεων: Χρήση και εκµετάλλευση των 

συµφωνιών κατάπαυσης του πυρός µε τελικό στόχο την ακύρωση τους στην 

πράξη, παραβίαση των συµφωνιών µε στόχο την δηµιουργία νέων τετελεσµένων 

στον αντίπαλο και τον εκφοβισµό γειτονικών χορών να µην εµπλακούν στην κρίση 

υπό τον φόβο αντιποίνων (Λάζος , 2017).   

Η προσάρτηση της Κριµαίας απέδειξε ότι το Κρεµλίνο εφάρµοσε το 

κατάλληλο µείγµα πολιτικών, διπλωµατικών, πληροφοριακών και στρατιωτικών 

µέσων, προκειµένου να αποσπάσει ένα τµήµα της ουκρανικής επικράτειας 

ασκώντας την ελάχιστη δυνατή πίεση. Η εφαρµογή του σχεδίου παραπλάνησης µε 

τις οικονοµικές πιέσεις, στρατιώτες µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό που δεν φορούν 

εθνόσηµα, επιβολή κυρώσεων, προπαγάνδα, κυβερνοπόλεµο, κατασκοπεία, 

ηλεκτρονικό πόλεµο, αλλά και µεταφορά «ανθρωπιστικής βοήθειας» σε εµπόλεµες 

ζώνες, ανέδειξαν τη νέα µορφή που θα έχουν οι µελλοντικές συγκρούσεις σε 

µεγάλο µέρος του πλανήτη. Συγκρούσεις που δεν δεσµεύονται από τους 

περιορισµούς που επιβάλλει το ∆ιεθνές ∆ίκαιο, στις συγκρούσεις µεταξύ 

κυρίαρχων κρατών, γιατί απλά το κράτος που ενεργεί δεν αναγνωρίζει επισήµως 

ότι υφίσταται τέτοιου είδους σύγκρουση (Woo, 2015). 

Η σύγκρουση στην Ουκρανία δεν ήταν συνηθισµένη. H επιχείρηση, η οποία 

εφαρµόσθηκε για την προσάρτηση της Κριµαίας, σηµατοδότησε µία νέα 

προσέγγιση την οποία το ΝΑΤΟ ονόµασε «Υβριδικό Πόλεµο» (Nyberg, 2016). Εί-

ναι σαφές ότι οι µελλοντικές συγκρούσεις δύσκολα θα µπορούν να κατηγοριοποιη-

θούν σε συµβατικές ή µη λόγω της σταδιακής κατάργησης των ορίων µεταξύ πο-

λέµου και κατάστασης µη σύγκρουσης (Hoffman, 2007). Η αντιµετώπιση των υ-

βριδικών απειλών αποτελεί αρµοδιότητα συνολική ευθύνη της κοινωνίας. Η συνο-

λική προσέγγιση (comprehensive approach) από την κοινωνία και τις ένοπλες δυ-

νάµεις αποτελεί την απάντηση στην οµίχλη που δηµιουργεί ο νεωτερισµός του υ-

βριδικού πολέµου στα ήθη και στα έθιµα των συγκρούσεων.  



 
-60- 

 

Η παραπάνω κατάσταση δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη την Ελλάδα που 

εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί δέκτη υβριδικών απειλών σε ποικίλες µορφές µε 

εκφραστές κρατικούς και µη κρατικούς δρώντες. Οι δρώντες στην περιοχή γεωπο-

λιτικού ενδιαφέροντος της χώρας µας, έχοντας µελετήσει την εφαρµογή του υβρι-

δικού πολέµου από τη Ρωσία, αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή υβριδικού πολέµου 

για την Ελλάδα. Ο υβριδικός πόλεµος στα πρότυπα της ρωσικής επέµβασης στην 

Κριµαία αποτελεί σηµαντική απειλή για τη χώρα µας, όπως θα αναλυθεί στη συνέ-

χεια. Αρκεί να αναλογιστούµε την συνάφεια που παρουσιάζουν το «∆όγµα 

Μεντβέντεφ» του 2008, σύµφωνα µε το οποίο η προστασία των δικαιωµάτων 

Ρώσων πολιτών εκτός επικράτειας αποτελούσε υψίστη προτεραιότητα της 

ρωσικής εξωτερικής πολιτικής µε την εφαρµογή του ∆όγµατος του «Στρατηγικού 

Βάθους» του πρώην πρωθυπουργού της γειτονικής µας χώρας Αχµέτ Νταβούτο-

γλου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ε» 

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΓΕΝΙΚΑ 

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι η Ελλάδα κατέχει µια από τις πιο κοµβικές 

θέσεις στο διεθνή γεωπολιτικό χάρτη. Μεταξύ άλλων, δεσπόζει στο κρίσιµο γεω-

σύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου που ενώνει την Ευρώπη και το ∆υτικό Κόσµο 

µε το ενεργειακό κέντρο της Μέσης Ανατολής, αποτελώντας και γέφυρα πολιτι-

σµών. Η εγγύτητα σε περιοχές µε µεγάλη αστάθεια λόγω θρησκευτικών και εθνοτι-

κών διαφορών όπως τα Βαλκάνια και η Μέση Ανατολή έχει ως αποτέλεσµα να 

βρίσκεται στη δίνη πολυδιάστατων απειλών. Ο ενεργειακός πλούτος της ευρύτε-

ρης περιοχής και η ενεργειακή εξάρτηση του ∆υτικού κόσµου από τους ενεργεια-

κούς πόρους της Ανατολής αυξάνει το επίπεδο της έντασης και των διεκδικήσεων 

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

Με βάση τα παραπάνω γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι οι απειλές για τη χώρα 

µας προέρχονται από τους κρατικούς και µη κρατικούς δρώντες, οι οποίοι δρα-

στηριοποιούνται στην περιοχή. Η συνισταµένη των υβριδικών επιχειρήσεων που 

ασκείται εναντίον της Ελλάδας είναι δύσκολο να οριστεί πλήρως, καθώς είναι πο-

λυεπίπεδη και εξελίσσεται διαρκώς. ∆ιεξάγεται σε µεγάλο χρονικό βάθος, αξιο-

ποιώντας καταστάσεις του παρελθόντος, στοχεύοντας στο µέλλον σε ορίζοντα δε-

καετιών λαµβάνοντας υπόψη ότι ο υβριδικός πόλεµος δεν αναγνωρίζει τα 

συµβατικά όρια µεταξύ ειρήνης και πολέµου και δεν περιορίζεται απ’ αυτά, 

ενοποιώντας τον πόλεµο και την ειρήνη σε ενιαία και αδιαίρετη γκρίζα ζώνη.  

Οι απειλές που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας τον 21ο αιώνα έχουν έντονα τα 

στοιχεία των συνιστωσών του υβριδικού πολέµου, όπως αυτά αναλύθηκαν στα 

προηγούµενα κεφάλαια και υπό προϋποθέσεις µπορούν να αποτελέσουν κρίσιµη 

απειλή για την εθνική ασφάλεια. Οι υβριδικές απειλές, που έχουν κάνει την εµφά-

νιση τους έντονα τα τελευταία χρονιά στη χώρα µας, είναι οι τεράστιες µεταναστευ-

τικές ροές, η αύξηση του αριθµού των µειονοτήτων στα αστικά κέντρα µε ταυτό-

χρονη πληθυσµιακή αλλοίωση πολλών περιοχών, η οικονοµική κρίση, οι πληρο-

φοριακές επιχειρήσεις µε ευρεία χρήση της επιρροής µέσω των µέσων κοινωνικής 

δικτύωσης και της εξάρτησης από το κυβερνοχώρο καθώς και το διεθνές οργανω-

µένο έγκληµα σε συνδυασµό µε την τροµοκρατία. Στις παραπάνω απειλές, υβριδι-
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κή µορφή έχουν λάβει και διαχρονικές παραδοσιακές απειλές για τη χώρα, όπως η 

οι αναθεωρητικές βλέψεις της Τουρκίας µε βασικό πυλώνα τη µουσουλµανική 

µειονότητα της δυτικής Θράκης, ο αλβανικός µεγαλοϊδεατισµός και ο σκοπιανός 

αλυτρωτισµός.   

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ    

 Στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και στη κοινωνία της πληροφορίας 

δεν θα µπορούσε να λείπει από συνισταµένη των υβριδικών απειλών εναντία στην 

Ελλάδα ο πληροφοριακός πόλεµος. Οι δρώντες που επιβουλεύονται τα εθνικά µας 

συµφέρονται επιδίδονται συστηµατικά στην άσκηση ψυχολογικών επιχειρήσεων, 

µε φυσική µεταφορά προπαγανδιστικού υλικού και χρήση του διαδικτύου, 

ραδιοτηλεοπτικών µέσων και µηχανισµών πίεσης και άσκησης επιρροής προς τη 

διεθνή κοινή γνώµη και κέντρα λήψης αποφάσεων. Στη φαρέτρα του πληροφορια-

κού πολέµου εντάσσουν την παραχάραξη της Ιστορίας, την οικειοποίηση της 

εθνικής, ιστορικής και πολιτιστικής µας κληρονοµιάς, την αποσιώπηση των 

γενοκτονιών και της απροκάλυπτης παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 

των Ελλήνων που διαβιούν στα γειτονικά κράτη παράλληλα µε απόπειρες 

διάβρωσης της γλωσσικής, εθνολογικής, θρησκευτικής και κοινωνικής συνοχής της 

Ελλάδας (Schmidt-Eenboom, 2017). 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ 

Το µεταναστευτικό ζήτηµα άρχισε να απασχολεί έντονα την Ελλάδα µετά 

την πτώση των σοσιαλιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη που είχε ως 

αποτέλεσµα την είσοδο µεγάλου αριθµού οικονοµικών µεταναστών. Η πτώση, 

δηµιούργησε το πρώτο κύµα οικονοµικής µετανάστευσης µε προορισµό την 

Ελλάδα µε µετανάστες κυρίως από την Αλβανία, Βουλγαρία και Ρουµανία 

διαµέσου των βόρειων συνόρων. Μετά το 2000 και κυρίως τα τελευταία χρόνια, η 

Ελλάδα έγινε πόλος έλξης εκατοντάδων χιλιάδων µεταναστών, όχι µόνο από τις 

πρώην σοσιαλιστικές χώρες αλλά από χώρες της Αφρικής και της Ασίας. Η 

επέµβαση στο Αφγανιστάν και το Ιράκ, αλλά κυρίως οι εξεγέρσεις της «Αραβικής 

Άνοιξης» από το φθινόπωρο του 2010 ώθησαν ανθρώπινες µάζες στην 

αναζήτηση ενός καλύτερου µέλλοντος. Η συσσώρευση µεγάλου πλήθους 

µεταναστών, κυριολεκτικά πρωτόγνωρη για τον γηγενή ελληνικό πληθυσµό, 
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αναπόφευκτα δηµιούργησε ένα µείζον ζήτηµα ασφαλείας για τη ζωή των πολιτών 

αλλά και για την εθνική ασφάλεια (Φράγκος, 2016).  

Οι συγκρούσεις των µεγάλων δυνάµεων, µε τις στρατιωτικές επεµβάσεις σε 

ορισµένες χώρες, όπως στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη και στη Συρία, σε 

συνδυασµό µε τις αντίστοιχες διαµάχες των περιφερειακών κρατών, καθώς επίσης 

µε την τροµοκρατία, έχουν αποσταθεροποιήσει την ευρύτερη περιοχή της Μεσο-

γείου µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία µαζικών µεταναστευτικών κυµάτων, µε προο-

ρισµό την Ευρώπη όπως φαίνεται στο παρακάτω χάρτη των µεταναστευτικών 

δρόµων. 

 

Σχήµα 9. Χάρτης Μεταναστευτικών ∆ρόµων 
Πηγή: http://www.analyst.gr/2016/03/06/o-ivridikos-metanasteftikos-polemos/2/ 

Η Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο του προσφυγικού προβλήµατος, το ο-

ποίο φαίνεται να αποτελεί βασικό υβριδικό εργαλείο των δρώντων στη διεθνή σκα-

κιέρα ελέγχου των εξελίξεων στη περιοχή. Το µεταναστευτικό – προσφυγικό πρό-

βληµα δηµιουργεί µεγάλο ζήτηµα εσωτερικής ασφάλειας, καθώς η Ελλάδα κινδυ-

νεύει να µετατραπεί σε µία περιοχή συγκέντρωσης «πυρηνικών αποβλήτων» του 

προσφυγικού όπλου, κρίνοντας από την απόφαση της ΕΕ να κλείσει το δρόµο των 

Βαλκανίων (Ζακυνθινός, 2016). 

Η απειλή που ενέχει το µεταναστευτικό πρόβληµα για την Ελλάδα είναι πο-

λυδιάστατη. Έχουµε µια εµφανή πληθυσµιακή αλλοίωση σε πρώτο επίπεδο. Το 

πιο σηµαντικό πρόβληµα, που ενδέχεται µακροχρόνια να αποδειχθεί µοιραίο για 
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την Ελλάδα, είναι το δηµογραφικό. Ηθεληµένα ή µη έχει ξεφύγει της προσοχής της 

πολιτείας, µε αποτέλεσµα να διογκώνεται επιβαρυµένο από τη διαρκούσα οικονο-

µική κρίση και την έκρηξη, που παρουσίασε από τις αρχές του 2015 το µετανα-

στευτικό ζήτηµα. Το δηµογραφικό επιδεινώνεται µε τη µεγάλη µεταναστευτική ροή 

και δηµιουργεί άµεσο κίνδυνο πληθυσµιακής αλλοίωσης ολόκληρων περιοχών 

χώρας (Φράγκος, 2016). 

Εξίσου σηµαντικός είναι ο κίνδυνος για την αποσταθεροποίηση στο εσωτε-

ρικό της χωράς από εξεγέρσεις των µεταναστών, είτε σε περίοδο ειρήνης είτε σε 

περίοδο κρίσης, έντασης  και πολέµου µε απρόβλεπτες συνέπειες. Ειδικότερα στα 

νησιά του ανατολικού Αιγαίου η αναλογία των µονίµων κατοίκων σε σχέση µε τους 

µετανάστες που καθηµερινά συσσωρεύονται εκεί τείνει να ανατραπεί υπέρ των µε-

ταναστών. Αυτό καθιστά την κατάσταση κρίσιµη για την ίδια την ασφάλεια των νη-

σιών καθώς η στάση των µεταναστών, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειονότητα 

είναι µουσουλµάνοι, δεν µπορεί να προβλεφθεί σε περίπτωση σύγκρουσης µε τον 

εξ ανατολής γείτονα. Ο κίνδυνος µεγαλώνει όσο η Τουρκία διατηρεί την πρωτο-

βουλία των κινήσεων στον έλεγχο των µεταναστευτικών ροών χρησιµοποιώντας 

απροκάλυπτα την υβριδική απειλή της µετανάστευσης προς επίτευξη γεωπολιτι-

κών στόχων στη περιοχή.  

Η ραγδαία αύξηση των µουσουλµάνων οι οποίοι διαβιούν πλέον εντός της 

ελληνικής επικρατείας δηµιουργεί θυλάκες έντασης και κινδύνων στο εσωτερικό 

της χώρας. Η επιρροή στην ελληνική µουσουλµανική µειονότητα που δηµιουργεί-

ται λόγω της µετανάστευσης είναι ο τρόπος µε τον οποίο το πολιτικό Ισλάµ 

δύναται να απειλήσει την ασφάλεια της χώρας. Στην περίπτωση της µειονότητας, 

το Ισλάµ είναι περισσότερο εργαλείο και λιγότερο αιτία δηµιουργίας θέµατος 

ασφάλειας για τη χώρα. Την εργαλειακή αυτή χρήση έχει αναλάβει κυρίως η 

Τουρκία (Καραγιάννης, 20176). Η συσσώρευση µεταναστών στα µεγάλα αστικά 

κέντρα οδηγεί στην γκετοποίηση υποβαθµισµένων περιοχών, στις οποίες οι µετα-

νάστες βρίσκουν οικονοµικό καταφύγιο και δηµιουργούν τις δικές τους κοινότητες. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της εγκληµατικότητας στις συγκεκριµένες 

περιοχές. Απότοκο αυτής της κατάστασης είναι, οι ντόπιοι κάτοικοι να εγκαταλεί-
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πουν τις περιοχές αυτές, οι οποίες περνούν εξ ολοκλήρου στα χέρια των µετανα-

στών και αποτελούν γκέτο.  

ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΗ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ  

Η παρουσία της µουσουλµανικής µειονότητας στη Θράκη είναι αποτέλεσµα 

των ρυθµίσεων της ανταλλαγής πληθυσµών µεταξύ της Ελλάδος και της Τουρκίας 

της Συνθήκης της Λωζάνης. Η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης αριθµεί 

103.000 περίπου άτοµα, ποσοστό 31% του συνολικού πληθυσµού της περιοχής. 

Την µειονότητα απαρτίζουν τρεις εθνοτικές οµάδες: 50 % είναι τουρκικής 

καταγωγής, 35% Ποµάκοι και 15% Ροµά µε κάθε µία από τις οµάδες αυτές να 

διατηρεί τη δική της γλώσσα και τις παραδόσεις της και ως εκ τούτου η Συνθήκη 

της Λωζάνη προσδιόριζει τη µειονότητα ως θρησκευτική (∆εµέτης, 2014).  

Ο τρόπος που η µουσουλµανική µειονότητα λειτουργεί στη περιοχή καθορί-

ζεται από την πολιτική που ασκεί η Τουρκία. Η συµπεριφορά των µουσουλµάνων 

της Θράκης αλλάζει µε στοχευµένες ενέργειες του Προξενείου της Κοµοτηνής και 

γίνεται φιλικά προσκείµενη µε τις τουρκικές επιδιώξεις στη περιοχής. Σηµειώνεται 

ότι µε τη σηµερινή σύνθεση της µειονότητας στη Θράκη, δυνητικά θα µπορούσε να 

συγκροτηθεί µια δύναµη από τους κόλπους της, της τάξης των 1000 - 1200 

µαχητών, που αναλογεί στο 1% του πληθυσµού της, χωρίς να υπολογίζεται η 

ενίσχυσή της από Βαλκάνιους (κυρίως Αλβανούς και Κοσσοβάρους), είτε από το 

εξωτερικό, είτε από άλλες περιοχές της χώρας και όσους µουσουλµάνους της 

µειονότητας αποφασίσουν σε δεύτερο χρόνο να ενταχθούν στη δύναµη αυτή. Σε 

ότι αφορά στον εξοπλισµό των παραπάνω, αυτός µπορεί να επιτευχθεί µε 

οπλισµό προερχόµενο από τα µη επιστραφέντα στον αλβανικό στρατό, 

αποθέµατα του UCK, από παράνοµο εµπόριο όπλων από τις χώρες της Αραβικής 

Άνοιξης και από ισλαµικές οργανώσεις (∆ρούγος, 2014). 

Το τουρκικό κράτος µέσω πολυεπίπεδης προπαγάνδας επιχειρεί να 

ονοµάσει Τούρκους όλους τους µουσουλµάνους της Θράκης αλλά και της Ρόδου. 

Θέτει στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο θέµατα όπως τη διατήρηση και ενίσχυση της 

µειονοτικής εκπαίδευσης µε την ίδρυση δίγλωσσων νηπιαγωγείων και µειονοτικών 

γυµνασίων, την εκλογή των µουφτήδων και όχι το διορισµό τους από την ελληνική 

πολιτεία, την εκλογή των διαχειριστικών επιτροπών των βακουφίων από την ίδια 
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τη µειονότητα και την αναγνώριση των µειονοτικών συλλόγων που φέρουν το επί-

θετο «τουρκικός», όπως η «Τουρκική Ένωση Ξάνθης». Πληρώνοντας 

ψευτοµουφτήδες προσπαθεί να παρέµβει στο δικαστικό έργο των αντίστοιχα 

διοριζόµενων από την ελληνική πολιτεία. Επιπρόσθετα, χρησιµοποιεί τη µειονοτική 

εκπαίδευση ως δούρειο ίππο στην Θράκη µε επιχορήγηση υποτροφιών σε 

τουρκικά πανεπιστηµιακά ιδρύµατα για φοιτητές από τις «µειονότητες της ∆υτικής 

Θράκης και της Βουλγαρίας». Οι εκφραστές του τουρκισµού στη Θράκη, 

ενοχληµένοι από το γεγονός ότι η δηµόσια εκπαίδευση είναι υποχρεωτική από το 

νηπιαγωγείο, προχώρησαν τα προηγούµενα χρόνια στη ίδρυση παράνοµων 

µονάδων προσχολικής εκπαίδευσης µε τη χρηµατοδότηση του προξενείου 

Κοµοτηνής, στο πλαίσιο δηµιουργίας παράλληλων εκπαιδευτικών δοµών στην 

περιοχή (Schmidt-Eenboom, 2017). 

Το Τουρκικό Προξενείο Κοµοτηνής καλλιεργεί κλίµα αµφισβήτησης για την 

αποτελεσµατικότητα και τον έλεγχο της ελληνικής Θράκης από τα κρατικά όργανα 

και υπηρεσίες µε ένα δίκτυο πρακτόρων επί πληρωµή. Καταπιέζουν κατά κύριο 

λόγο τους φιλήσυχους Έλληνες µουσουλµάνους, προκειµένου να τους πείσουν ότι 

είναι τουρκογενείς, µε κύρια στόχευση τους Ποµάκους και τους Ροµά. Το Τουρκικό 

Προξενείο Κοµοτηνής δίνει χρήµατα ακόµη και για τη µαντίλα, προκειµένου να τη 

φορούν τα νέα κορίτσια, όπως και για να ακολουθούν την εκπαίδευση των 

µειονοτικών σχολείων. Η τουρκική τράπεζα Ziraat χρηµατοδοτεί την αγορά γης 

από φανατικούς τουρκόφωνους µουσουλµάνους µε αποτέλεσµα να αλλάζει το 

προφίλ των ιδιοκτητών γης στους νοµούς Ροδόπης και Ξάνθης. Μέσα στη λογική 

αυτή, επιδίωξη είναι να εµφανιστεί ότι υπάρχει υπεροχή σε πληθυσµό και κατοχή 

γης και να υλοποιηθεί σε πρώτο στάδιο η αυτονοµία, µε στόχευση αρχικά τη 

Ροδόπη και στη συνέχεια τον νοµό Ξάνθης (Φράγκος, 2014).  

ΑΛΒΑΝΙΚΟΣ ΜΕΓΑΛΟΪ∆ΕΑΤΙΣΜΟΣ  
 

Από την εποχή της ίδρυσής της το 1913 η Αλβανία αποτελεί µια µικρή 

αναθεωρητική χώρα, την οποία και χρησιµοποιούσαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις σαν 

«∆ούρειο Ίππο» για την επέκταση της επιρροής  τους στη Βαλκανική Χερσόνησο. 

Στις διµερείς σχέσεις Ελλάδας- Αλβανίας, παρόλη την πολιτική βούληση των 

κυβερνήσεων των δύο χωρών για περαιτέρω προώθηση των διµερών σχέσεων 

και διεύρυνση της διµερούς συνεργασίας, εκκρεµούν ζητήµατα προς επίλυση που 
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αφορούν στην οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τα 

Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας της Βορείου Ηπείρου, η οποία 

απειλείται απροκάλυπτα. Επιπρόσθετα τίθεται πλέον από την Αλβανία σε ανώτερο 

επίπεδο µε όρους αλυτρωτικούς το ζήτηµα των Τσάµηδων και των περιουσιών 

τους σε µια περιοχή που εκτείνεται από την Φλώρινα µέχρι την Άρτα (Χατζηδηµη-

τρίου,  2017). 

Η Ελλάδα εκτός από την πάγια τουρκική απειλή, θα πρέπει να 

αντιµετωπίσει τις προβληµατικές ελληνοαλβανικές σχέσεις, κατάσταση την οποία 

φαίνεται να υποδαυλίζει η Τουρκία. Είναι χαρακτηριστικό ότι η συµφωνία για τον 

ορισµό της υφαλοκρηπίδας µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας απέτυχε µετά από την 

παρέµβαση ενός τρίτου παράγοντα. Αδιαµφισβήτητα πίσω από την αποτυχία κρύ-

βεται η Τουρκία. Με το πέρασµα του χρόνου παρατηρείται επίσηµη λειτουργία ε-

νός άξονα Άγκυρας-Τιράνων, που περιλαµβάνει στρατιωτική συνεργασία και 

ελλιµενισµό τουρκικών πλοίων σε Αλβανικά λιµάνια, επιβεβαιώνοντας την επιρροή 

που ασκεί η Τουρκία στην εξωτερική πολιτική της γειτονικής χώρας (ΑΠΕ-ΜΠΕ, 

2016). 

ΣΚΟΠΙΑΝΟΣ ΑΛΥΤΡΩΤΙΣΜΟΣ  
 

Με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας ένα νέο κράτος εµφανίστηκε στα βόρεια 

σύνορά µας, η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας. H Ελλάδα, ως 

παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή και ως η µοναδική χώρα της ΕΕ στη πε-

ριοχή των Βαλκάνιων, στήριξε ενεργά το νεοσύστατο κράτος. Στο πέρασµα του 

χρόνου το κράτος των Σκοπίων προσπάθησε να επιβάλει στη διεθνή κοινότητα και 

ειδικότερα στην Ελλάδα, τα ελληνικά ιστορικά ονόµατα «Μακεδονία» και 

«Μακεδόνας» για τον κρατικό και εθνικό του προσδιορισµό.  

Η κατάσταση την παρούσα περίοδο στη FYROM είναι ιδιαιτέρα ασταθής και 

η χώρα δεν είναι σε θέση να αποτελέσει στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδας. 

Παρόλα αυτά, οι υβριδικές τακτικές που εφαρµόζει εγείροντας θέµατα µειονοτή-

των, χρησιµοποίησης ελληνικών συµβολών, παραχάραξης της ιστορίας, χρησιµο-

ποίησης στου νόµου ως όπλο και η αξίωση εδαφικών διεκδικήσεων καταδεικνύει 

πως, όταν οι περιστάσεις το επιτρέψουν, έχει τη βούληση να εκµεταλλευτεί 

ενδεχόµενη κλιµάκωση και εξάπλωση µιας ένοπλης σύγκρουσης στην περιοχή 

που δύναται να επηρεάσει την ελληνική ασφάλεια.  
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ  
 

Η οικονοµία, καθώς επίσης η διεθνής αλληλεξάρτηση, είναι τα νέα όπλα των 

πολέµων του µέλλοντος – µε τις κυρώσεις να αποτελούν τα πραγµατικά µη επαν-

δρωµένα οπλικά συστήµατα, επειδή επιτρέπουν τις επιθέσεις χωρίς να χρειάζεται 

η αποστολή στρατιωτικών δυνάµεων. Όπως ακριβώς λοιπόν η αποστολή των µη 

επανδρωµένων οπλικών συστηµάτων είναι όλο και περισσότερο στοχευόµενη, 

χειρουργική κατά το διεθνή χαρακτηρισµό της, έτσι και οι κυρώσεις – οι οποίες ε-

φαρµόζονται µε τέτοιον τρόπο, ώστε να µην γίνονται αντιληπτές από την πλειονό-

τητα των ανθρώπων (Ζακυνθινός, 2016).  

Ένας από τους συντελεστές ήπιας ισχύος και βασικός παράγοντας για την 

εξασφάλιση της ασφάλειας του κράτους αποτελεί η οικονοµική αυτοτέλεια. Η εύ-

ρωστη οικονοµία εξασφαλίζει σε ένα κράτος τη δυνατότητα υλοποίησης της εθνι-

κής στρατηγικής του µέσω της διάθεσης των απαραιτήτων πόρων στον τοµέα της 

άµυνας και της ασφάλειας. Η Ελλάδα ήδη από τις αρχές του 2008 έχει βρεθεί στη 

δίνη της οικονοµικής κρίσης η οποία έχει εξελιχθεί σε εν δυνάµει απειλή για τη ε-

θνική µας επιβίωση. Η ένταξη της χώρας σε καθεστώς οικονοµικής επιτήρησης 

στερεί το δικαίωµα της υλοποίησης της στρατιωτικής στρατηγικής, λόγω των περι-

ορισµένων πόρων που διατίθενται για αµυντικές δαπάνες. Οι υβριδικές µη 

πολεµικές επιχειρήσεις µε τη µορφή οικονοµικού πολέµου εναντίον της Ελλάδας 

ενδέχεται να αποβλέπουν τη διαιώνιση µιας κατάστασης συνεχούς και 

ελεγχόµενης οικονοµικής κρίσης µε προεκτάσεις κοινωνικής αποσταθεροποίησης. 

Απότοκο όλων αυτών είναι σε βάθος χρόνου οι οικονοµικές και άλλες πιέσεις να 

ωθήσουν ζώντα κύτταρα της ελληνικής κοινωνίας και σπουδαίους επιστήµονες σε 

µετανάστευση µε αποτέλεσµα την αφαίµαξη της ελληνικής κοινωνίας (brain drain) 

από ποιοτικές πληθυσµιακές οµάδες υψηλού µορφωτικού επιπέδου. 

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΕΓΚΛΗΜΑ -ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

Το πρόβληµα του οργανωµένου εγκλήµατος έκανε την εµφάνιση του στις 

αρχές της δεκαετίας του 1990, και η σχετικά ταχεία ανάπτυξη και εξάπλωσή του σ’ 

όλη την επικράτεια της χώρας σχετίζεται µε σειρά παραγόντων όπως είναι τα 

γεγονότα στις γειτονικές βαλκανικές χώρες, οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή και την 

Τουρκία, αλλά και η παγκοσµιοποίηση της. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται 

αύξηση της εγκληµατικότητας µε το χαρακτήρα του οργανωµένου εγκλήµατος και 
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σχετίζεται µε τη διακίνηση ανθρώπων µέσω των µεταναστευτικών ροών, µε τα 

ναρκωτικά ή ακόµη στρέφονται κατά της περιουσίας ή και της λειτουργίας της 

οικονοµίας µε το οικονοµικό έγκληµα και την εκτεταµένη χρήση της δωροδοκίας 

δηµόσιων λειτουργών (Κουράκης, 1999). 

Οι συνέπειες της οικονοµικής παγκοσµιοποίησης οδήγησαν στη 

διεθνοποίηση του οργανωµένου εγκλήµατος και προκάλεσε την εµφάνιση στην  

Ελλάδα ενός ευρύτερου εγκληµατικού δικτύου, αποτελουµενο από αλλοδαπούς 

οργανωµένους εγκληµατίες, περιθωριακές οµάδες, τροµοκράτες που πρωτοεµφα-

νίζονται καθώς και εγκληµατίες του κοινού ποινικού δικαίου. Το οργανωµένο έ-

γκληµα έχει µορφή πολυεθνικη, είναι διασυνοριακό και κάνει την εµφάνιση του πα-

ντού (Παπαχαραλάµπους, 2010).Το οργανωµένο έγκληµα αποτελεί απειλή για το 

κράτος και την κοινωνία, καθώς αµφισβητεί την ηθική των θεσµικών προσώπων 

του κρατικού µηχανισµού, τις αρχές της οικονοµίας και την κρατική οικονοµική 

διαχείριση. Η έννοια του «µύθου» για το οργανωµένο έγκληµα στηρίζεται στην 

απειλή κινδύνου για την κοινωνία συνολικά, µια απειλή που εξαιτίας της γενικότη-

τάς της δηµιουργει σεναρία συνοµωσίας (Λαµπροπούλου, 2001). 

Πέραν της δράσης του οργανωµένου εγκλήµατος στους τοµείς που προα-

ναφέρθηκαν, τα τελευταία χρονιά παρατηρείται διασύνδεση του οργανωµένου 

έγκληµατος, µε όπλα, ληστείες και δολοφονίες µε προεκτάσεις στο χώρο της τρο-

µοκρατίας. Την τελευταία δεκαετία οι πρακτικές των τροµοκρατικών οργανώσεων 

φαίνεται να διαφοροποιούνται. Πλέον τα χτυπήµατα δεν είναι µεµονωµένα και 

προς συγκεκριµένα πρόσωπα. Ο µηδενισµός, η καταστροφή, η εκδίκηση εναντίον 

του συστήµατος γενικώς, χωρίς σαφές ιδεολογικό υπόβαθρο, είναι πλέον µια νέα 

ιδεολογία και έχει ως απότοκο το φαινόµενο «τροµοκρατία και οργανωµένο 

έγκληµα».Οι τροµοκράτες διαθέτουν στο οπλοστάσιο τους ποικιλία οπλικών 

συστηµάτων και η εκπαίδευσή τους είναι συνεχόµενη. ∆ιαθέτουν δοµή διοικήσεως 

αν και περιορισµένων δυνατοτήτων και η δράση τους εστιάζει στο αντάρτικο 

πόλεων. Αυτού του είδους οι απειλές είναι πολύ κοντά στις υβριδικές απειλές, ειδι-

κότερα τώρα που η κοινωνική και η οικονοµική κατάσταση ωθεί ολοένα και 

περισσότερους νέους στα άκρα.  

Στο ήδη βεβαρηµένο περιβάλλον της εγχώριας τροµοκρατίας και του οργα-

νωµένου εγκλήµατος έρχεται να προστεθεί τα τελευταία χρόνια και η εισαγόµενη 
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διάσταση της ισλαµικής δράσης. ∆ιεθνή δίκτυα εγκληµατιών και τροµοκρατών εκ-

µεταλλεύονται τη γεωγραφική θέση της χώρας µας για να κινηθούν µεταξύ Ευρώ-

πης και Μέσης Ανατολής.  Μεγάλος αριθµός τροµοκρατών παρεισφρέουν εντός 

των οικονοµικών µεταναστών και µε ορµητήριο την Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαί-

ου προσπαθούν να µετακινηθούν στην Ευρώπη έχοντας ριζοσπαστικοποιηθεί. 

Το φαινόµενο της ισλαµιστικής τροµοκρατίας έχει άµεση επίδραση στην 

ελληνική ασφάλεια. Η άνοδος του πολιτικού Ισλάµ και η εµφάνιση ισλαµιστικών 

κινηµάτων αγγίζει την Ελλάδα ποικιλοτρόπως. Ο αριθµός των µουσουλµάνων 

λαθροµεταναστών είναι ως ποσοστό και ως απόλυτος αριθµός, σηµαντικός στο 

σύνολο του πληθυσµού της χώρας.  Πρόκειται κυρίως για νέους άνδρες, οι οποίοι, 

παρά την οικονοµική δυσπραγία, στην οποία βρέθηκε το κράτος και οι Έλληνες 

πολίτες, εξακολουθούν να βλέπουν τη χώρα ως τόπο που τους εξασφαλίζει πολύ 

καλές συνθήκες διαβίωσης σε σχέση µε τις χώρες καταγωγής τους. Η υποδοµή 

υπάρχει, τα υποψήφια µέλη είναι πολυάριθµα και το κοινό θρησκευτικό υπόβαθρο 

υφίσταται. Αν στα παραπάνω προσθέσουµε την οικονοµική και οργανωτική αρωγή 

από ισλαµικά κράτη και ισλαµιστικά κινήµατα τότε θα λέγαµε ότι βρισκόµαστε πολύ 

κοντά στην εµφάνιση οργανώσεων που θα λειτουργήσουν δυνητικά ως οµάδες 

πίεσης προς το κράτος. 

Στην Ελλάδα της οικονοµικής κρίσης ο πιστός µουσουλµάνος βιώνει την 

αποτυχία της κοινωνίας των απίστων λόγω της οικονοµικής κατάρρευσης, η οποία 

συνεπιφέρει και τη δική του οικονοµική στέρηση.  Όταν δίπλα του, σε µια δύσκολη 

στιγµή, θα βρεθεί ο τοπικός ιµάµης και θα του εξασφαλίσει, για παραδείγµα, 

πρόσβαση στο σύστηµα υγείας σε περίπτωση ασθένειας, τότε διαπιστώνει την 

ηθική ανωτερότητα της θρησκευτικής του οµάδας. Η ηθική ανωτερότητα 

συνοδεύεται δηλαδή από εµπράγµατη απόδειξη, η οποία οδηγεί σε συµπεριφορές 

«θύλακα».  

Ο κοινωνικός χώρος της Ελλάδας θεωρούνταν για αυτούς Οίκος του Πολέ-

µου (Daral – Harb) πριν έρθουν. Τώρα η αντίληψη τους αυτή επιβεβαιώνεται βιω-

µατικά. Σε συνδυασµό µε την εχθρική στάση µεγάλου µέρους του χριστιανικού 

πληθυσµού η αντίδραση τους στην υφιστάµενη κοινωνική και πολιτική κατάσταση 

είναι πιθανή έως αναµενόµενη. Αν οι οµάδες πίεσης που διαµορφώνονται απο-

κτήσουν συγκρότηση και νοµική αναγνώριση, µέσω πολιτογράφησης των µελών 
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τους, και δεδοµένου του µακροπρόθεσµου χαρακτήρα της πολιτικής και οικονοµι-

κής κρίσης τότε είναι πλέον πιθανό να επιδιώξουν να διαδραµατίσουν ρόλο στο 

εσωτερικό της χώρας. Η σχέση των Ελλήνων µε το Ισλάµ είναι τραυµατική εξαιτίας 

του µακραίωνου οθωµανικού ζυγού. Αν η σύγκρουση των πολιτισµών επήλθε στο 

εσωτερικό χωρών µε ανεπτυγµένη την κοινωνική ανοχή στις διαφορετικές κουλ-

τούρες τότε αυτό θα συµβεί και στην Ελλάδα. Η οικονοµική κατάσταση και η αί-

σθηση ότι το κράτος είναι ανοχύρωτο θα φέρουν πιο γρήγορα τη σύγκρουση γηγε-

νών και λαθροµεταναστών. Αυτό το ενδεχόµενο άπτεται της εσωτερικής ασφάλειας 

και αποτελεί µια ασύµµετρη υβριδική απειλή για την Ελλάδα (Καραγιάννης 2017)7. 

                                            
7
 Σηµειώσεις παραδόσεων στην Α∆ΙΣΠΟ /14

η
 ΕΣ στο πλαίσιο του µαθήµατος ∆ιεθνείς Σχέσεις και 

Ασφάλεια, Μαρ 2017 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «ΣΤ» 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΒΡΙ∆ΙΚΩΝ ΑΠΕΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α  

ΓΕΝΙΚΑ 

Για την ανάλυση µια απειλής πέρα από τον αντίπαλο πρέπει να γνωρίζει 

κανείς και το περιβάλλον του πολέµου. Το στρατηγικό περιβάλλον έχει τρεις δια-

στάσεις: τον γεωπολιτικό συσχετισµό ισχύος, το χαρακτήρα του πολέµου και το 

φυσικό περιβάλλον στο οποίο εκτυλίσσεται. Το γεωπολιτικό  περιβάλλον αποτελεί-

ται από τρίτους παίκτες που µπορούν να επηρεάσουν το συσχετισµό ισχύος ή να 

επωφεληθούν από τυχόν µεταβολές του. Το γεωπολιτικό περιβάλλον δηµιουργεί 

ευκαιρίες αλλά και απειλές. Το ίδιο δίπολο δηµιουργεί και ο χαρακτήρας του πολέ-

µου. Η µορφή του πολέµου, όπως ο υβριδικός πόλεµος µπορεί να αναδείξει τα ι-

διαιτέρα πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα του καθενός από τους εµπολέµους. Τέ-

λος το φυσικό περιβάλλον του πολέµου αναφέρεται στους φυσικούς παράγοντες 

που επίσης δηµιουργούν κινδύνους και ευκαιρίες (Πλατιάς–Κολιόπουλος, 2015, 

38). 

Η ανάλυση των κινδύνων και των απειλών του στρατηγικού περιβάλλοντος 

εστιάζεται κυρίως στο πως οι ευκαιρίες µπορούν να µετατραπούν σε εργαλείο 

τρωτότητας του αντιπάλου. Ο Sun Tzu στο µοντέλο ανάλυσης µιας απειλής ανα-

φέρεται στα ισχυρά και αδύνατα σηµεία, στους κινδύνους και τις ευκαιρίες και είναι 

ένας πρόγονος της SWOT analysis (Strengths, Weaknessess, Opportunities & 

Thteats)  που θα χρησιµοποιηθεί για την ανάλυση και την αξιολόγηση της απειλής 

υβριδικού πολέµου για την Ελλάδα (Πλατιάς–Κολιόπουλος, 2015, 39).  

Η ΑΠΕΙΛΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ο υβριδικός πόλεµος είναι µια στρατηγική που 

αποσκοπεί στον αιφνιδιασµό του αντιπάλου, τον εξαναγκασµό και τη φυσική του 

εξουδετέρωση. Ο υβριδικός πόλεµος - δεδοµένης της φύσης του να έχει µη εµπό-

λεµο στάδιο σε µεγάλο µέρος του - εφαρµόζεται  ήδη εναντίον της Ελλάδας από 

γειτονικά κράτη όπως η Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ), η 

Αλβανία, και η Τουρκία. Στο πλαίσιο αυτού του πολέµου τα παραπάνω κράτη ακο-

λουθούν στρατηγική αντιµετώπισης της χώρας µας ως εχθρικής, επιδίδονται 

σε πληροφοριακές επιχειρήσεις, αξιοποιούν τοπικό πληθυσµό και αλλοδαπούς για 
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συλλογή πληροφοριών, χρησιµοποιούν «παράνοµα» µέσα όπως  δωροδοκίες, 

δολοφονίες και εκφοβισµό για την επίτευξη στόχων και έχουν συγκροτήσει οργα-

νώσεις  πολιτικά κόµµατα, θρησκευτικές οµάδες, επιστηµονικά-πολιτιστικά σωµα-

τεία για την προώθηση των συµφερόντων τους, σχηµατίζοντας παράλληλα δεξα-

µενή ανθρώπινου δυναµικού για ανάληψη παραστρατιωτικής δράσης µελλοντικά 

(Schmidt-Eenboom, 2017). 

Τρεις αναθεωρητικοί εθνικισµοί περιβάλλουν την χώρα µας: ο τουρκικός, ο 

αλβανικός και ο σκοπιανός. Ο αλβανικός εθνικισµός και ψευδο-αλυτρωτισµός ε-

στιάζει την προσοχή του στην ελληνική Ήπειρο. Πιθανή ενεργοποίησή του δεν θα 

εµπλέξει το επίσηµο αλβανικό κράτος, αλλά θα εκδηλωθεί µε την µορφή υβριδικής 

επίθεσης, δηλαδή τροµοκρατικής δραστηριότητας και ανταρτοπολέµου στο πρό-

τυπο του Κοσυφοπεδίου. Ο σκοπιανός εθνικισµός και ψευδοαλυτρωτισµός παρα-

λύει µεν από την εσωτερική πολιτική αποσύνθεση της ΠΓ∆Μ, αλλά ακριβώς αυτή 

η αποσύνθεση µπορεί να βρει διέξοδο σε µία επιθετική κίνηση προς την Ελλάδα. 

Από την άλλη, ο τουρκικός εθνικισµός, επεκτατισµός  και αναθεωρητισµός και η 

πιθανή εκδήλωση τουρκικής προέλευσης υβριδικών ανθελληνικών ενεργειών στην 

Θράκη ή στο Αιγαίο εκπορεύονται από τους παρακρατικούς µηχανισµούς του 

τουρκικού κράτους (Μελετόπουλος, 2016). 

Στο σύγχρονο γεωπολιτικό περιβάλλον της περιοχής των Βαλκάνιων και 

της Ανατολικής Μεσογείου η κύρια απειλή για την πατρίδα µας έρχεται εξ ανατο-

λών µε την Τουρκία να αποτελεί τον κύριο εκφραστή αυτής της απειλής. Οι λοιποί 

κρατικοί και µη κρατικοί δρώντες, οι οποίοι διαθέτουν τη δυνατότητα εκτόξευσης 

υβριδικών απειλών εναντίων της Ελλάδας, έχουν περιορισµένες δυνατότητες σε 

συµβατικά στρατιωτικά µέσα προκειµένου να συνθέσουν αξιόλογη µεµονωµένη και 

αυτοτελή απειλή εκτόξευσης υβριδικού πολέµου σε όλο το φάσµα των επιχειρή-

σεων. Αντίθετα, ο εξ ανατολών αντίπαλος διαθέτει τα αναγκαία µέσα και τις ικανό-

τητες και κυρίως τη βούληση για την ενορχήστρωση µιας «πλήρους φάσµατος» 

προσβολής. Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες σε Γεωργία και Ουκρανία σίγουρα 

έχουν αποτελέσει πηγή σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και προετοιµασίας για την α-

ντίπαλο χώρα (∆ασκαλάκης, 2016). 

Στους αναθεωρητικούς εθνικισµούς που περιβάλλουν την χώρα µας ήρθε 

εσχάτως να προστεθεί, µε την γέννηση του ΙSIS, µία µείζωνα απειλή που προβάλ-
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λει όλη την Ευρώπη τον δυτικό κόσµο, ανατολικό όριο τους και µεθόριο προς την 

βαρβαρότητα αποτελεί η Ελλάδα. Η µεγάλη, ανεξέλεγκτη και µη διαχειρίσιµη µε 

τον συµβατικό τρόπο σκέψης ασύµµετρη υβριδική απειλή σε αυτή την περίπτωση, 

είναι η µαζική µετανάστευση προσφύγων από την Εγγύς Ανατολή στην Ελλάδα, 

στο µέτρο που ένα µέρος αυτών των προσφύγων συνδέονται µε εξτρεµιστικούς 

και τροµοκρατικούς µηχανισµούς (Μελετόπουλος, 2016). 

ΑΠΕΙΛΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗ  ΠΓ∆Μ  (FYROM) 

Απότοκο της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας ήταν η εµφάνιση ενός νέου 

κράτους στα βόρεια σύνορά της Ελλάδας. Η πρώην Γιουγκοσλαβική ∆ηµοκρατία 

της Μακεδονίας (ΠΓ∆Μ) προσπάθησε να οικειοποιηθεί τα ελληνικά ιστορικά 

ονόµατα «Μακεδονία» και «Μακεδόνας» για τον κρατικό και εθνικό της 

προσδιορισµό. Οι προσπάθειες για σφετερισµό του ονόµατος της «Μακεδονίας» 

από τα Σκοπιά είχαν αρχίσει πολλά χρονιά πριν, τον Αύγουστο του 1944 όταν 

ανακηρύχθηκε η ίδρυση του πρώην οµοσπονδιακού κράτους της Γιουγκοσλαβικής 

Οµοσπονδίας «Σοσιαλιστική ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» και συνεχίζονται µέχρι 

και τώρα, ως ανεξάρτητο κράτος, από το 1991. Το κράτος των Σκοπίων επιδιώκει 

από τη µια να αποκοπεί από το κοινό παρελθόν, τον πολιτισµό, την γλώσσα των 

Σλαβοµακεδόνων και από την άλλη να διαχειριστεί το όραµα της Μεγάλης 

Αλβανίας, καθώς το 25,3% του πολυεθνικού πληθυσµού του είναι αλβανοί πολί-

τες, οδηγήθηκε σε αδιέξοδο (Μέρτζος, 2013).  

Η ΠΓ∆Μ αυτoεγκλωβίσθηκε στο «µακεδονισµό» και ανακήρυξε µοναδική 

στρατηγική σύµµαχό της την Τουρκία, η οποία κατέλαβε στρατηγικές θέσεις στο 

εσωτερικό και χρησιµοποιεί τους Μουσουλµάνους για να µεταβάλει τα Σκόπια σε 

νέα οθωµανική επαρχία της και ορµητήριο του νεο-οθωµανισµού στα Βαλκάνια. Η 

ιδεολογία του «µακεδονισµού», δηλαδή η διά της βίας ταύτιση των Σλάβων της 

περιοχής των Σκοπίων µε τους αρχαίους προγόνους µας «Μακεδόνες» και η προ-

βολή αλυτρωτικών αξιώσεων, είναι τα θεµελιώδη συστατικά στοιχεία, που διατη-

ρούν στη ζωή τη ΠΓ∆Μ (Καπουτσής, 2017).  

Με τον εγκλωβισµό στην παραπάνω ιδεολογία, το νεοσύστατο κράτος 

στρέφεται στο εσωτερικό εναντίον όλων των άλλων εθνικών οµάδων του που 

προσεγγίζουν το 40% του πληθυσµού του και κινείται απροκάλυπτα εναντίον 
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όλων των γειτονικών κρατών, της Ελλάδας, Βουλγαρίας και Αλβανίας που 

αµύνονται και µοιραία αντιδρούν δυναµικά. Αυτό απαγορεύει στα Σκόπια να 

αναδιοργανωθούν σε ένα σύγχρονο πολυεθνικό, δηµοκρατικό και αλληλέγγυο 

κράτος, το οποίο προκειµένου να επιβιώσει και να επιβληθεί στο εσωτερικό 

τουλάχιστον, διατηρεί ένα ολοκληρωτικό σλαβικό καθεστώς (Μέρτζος, 2013).  

Το πρόβληµα της χώρας µας µε τα Σκόπια δεν περιορίζεται µόνο στο όνοµα 

και στα σύµβολα που διεκδικεί, αλλά αποτελεί και πρόβληµα διατήρησης της α-

σφάλειας εξαιτίας του έντονου εθνικισµού των Σκοπιανών, οι οποίοι όχι µόνον α-

ποπειρώνται να σφετερισθούν µέρος της πολιτιστικής κληρονοµιάς µας, αλλά αµ-

φισβητούν την ίδια την νοµιµότητα του εδαφικού καθεστώτος της περιοχής της 

Μακεδονίας (Γκριτζώνας, 2006· Καβαλιέρος, 2009). Kρατικοί αξιωµατούχοι 

εκδίδουν χάρτες µε εδαφικές διεκδικήσεις, προβάλουν ότι υπάρχει ξεχωριστή 

«µακεδονική γλώσσα» και προσπαθούν να διεθνοποιήσουν το θέµα τους µε 

διάφορες εκδηλώσεις και πληροφοριακές επιχειρήσεις µε βασικό άξονα την προ-

παγάνδα και την παραχάραξη της ιστορίας.  

Την παρούσα χρονική περίοδο το κράτος της ΠΓ∆Μ βρίσκεται σε πολιτική 

αποσύνθεση, αλλά ακριβώς αυτή η αποσύνθεση µπορεί να βρει διέξοδο σε µία 

επιθετική κίνηση προς την Ελλάδα, όταν οι κοινωνικοπολιτικές συγκυρίες και οι 

γεωστρατηγικές συνθήκες το επιτρέψουν. Υπό αυτό το πρίσµα θα αξιολογήσουµε 

τις υβριδικές δυνατότητες και απειλές που το κράτος της ΠΓ∆Μ µπορεί να χρησι-

µοποιήσει εναντίον της Ελλάδας.  

Υβριδικές ∆υνατότητες ΠΓ∆Μ 

 Οι υβριδικές απειλές εκ µέρους της ΠΓ∆Μ έχουν ως επίκεντρο την ονοµα-

σία του κρατιδίου και εµφανίζουν ιδιαίτερη στόχευση στον πληροφοριακό πόλεµο 

και στις επιχειρήσεις µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. Αν η 

διαστρέβλωση και παραποίηση της ελληνικής ιστορίας από την σκοπιανό προπα-

γανδιστικό µηχανισµό έχει από παλαιότερα διεισδύσει σε βιβλιοθήκες, σχολεία και 

εκπαιδευτικά ινστιτούτα και µπορεί να προσεγγίσει και επηρεάσει έναν αριθµό α-

τόµων, σήµερα η παραποίηση της Ιστορίας µας µεταδίδεται πολύ πιο εύκολα, µέ-

σω της νέας τεχνολογίας και ιδιαίτερα µέσω του ∆ιαδικτύου. Στον τοµέα του ∆ιαδι-

κτύου η σκοπιανή προπαγάνδα έχει ισχυρή παρουσία. Όποιος επιθυµεί να κάνει 
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έρευνα για τη Μακεδονία, θα ξεκινήσει φυσικά µε τη λέξη «Macedonia» και θα δια-

πιστώσει αµέσως, ότι πρώτα εµφανίζονται ιστοσελίδες σκοπιανού περιεχοµένου 

που περιέχουν πληροφορίες για τη «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» και αντίστοιχη 

παραποίηση, ιδιοποίηση και διαστρέβλωση της Ελληνικής Ιστορίας (Γκατζούλη, 

2004). 

Στο εσωτερικό της Ελλάδας ήδη από το 1991 έχει ιδρυθεί το πολιτικο κόµµα 

«Ουράνιο Τόξο», το οποίο είναι µια κίνηση πολιτών, µε έδρα τη Φλώρινα που 

εκπροσωπεί µία οµάδα Σλαβόφωνων µε βασικό στόχο την αναγνώρισή τους ως 

εθνική µακεδονική µειονότητα στην Ελλάδα. Η µεγάλη αντίθεση και αντιπαράθεση 

µεταξύ της επίσηµης ελληνικής θέσης και της θέσης του Ουράνιου Τόξου στο 

Μακεδονικό Ζήτηµα δηµιουργεί κατά καιρούς εντάσεις. Χαρακτηριστικά, το 

Σεπτεµβρίο του 1995 ασκήθηκε δίωξη από την Εισαγγελία Φλώρινας εναντίον 

µελών του Ουράνιου Τόξου για «πρόκληση και διέγερση πολιτών σε αµοιβαία 

διχόνοια, µε αποτέλεσµα τη διατάραξη της κοινής ειρήνης» (Κωστόπουλος, 2008). 

Το 2006, µε πρωτοβουλία του Ουράνιου Τόξου και υπό την αιγίδα της πρώην µη- 

κυβερνητικής οργάνωσης EBLUL («Ευρωπαϊκό Γραφείο για τις Λιγότερο 

Οµιλούµενες Γλώσσες»), επανατυπώθηκε το αλφαβητάριο Abecedar, το οποίο 

είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά το Μάιο του 1925 µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί 

στη διδασκαλία του σλαβόφωνου πληθυσµού σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας 

και να ελαχιστοποιήσει τη σερβική και βουλγαρική επιρροή στα εσωτερικά θέµατα 

της χώρας8. 

Η διεξαγωγή των πληροφοριακών επιχειρήσεων εκ µέρους της ΠΓ∆Μ βασί-

ζεται στη χρησιµοποίηση ποικίλων µέσων διεξαγωγής Ψυχολογικών Επιχειρήσε-

ων (ΨΕ) για µετάδοση προπαγανδιστικών µηνυµάτων, τα οποία σχεδιάζονται επι-

τυχώς και καλύπτονται µε επιστηµονικό µανδύα και στην προσπάθεια επηρεα-

σµού των ακροατηρίων – στόχων. Το αξιοσηµείωτο είναι ότι ενώ καταστρατηγείται 

η αρχή των ΨΕ «αξιοπιστία» λόγω αναληθών ισχυρισµών, διαπιστώνεται επιτυχές 

αποτέλεσµα λόγω πειστικότητας της προπαγάνδας. Ως προς την τεχνική των 

προπαγανδιστικών µηνυµάτων διαπιστώνεται η χρήση γεωγραφικών χαρτών, οι 

οποίοι περιλαµβάνουν την ενιαία κατά τη γνώµη τους Μακεδονία, χρησιµοποίηση 

συµβόλων όπως του ήλιου των αρχαίων Μακεδόνων και τις µορφές του Φιλίππου 

                                            
8
 https://el.wikipedia.org/wiki/Ουράνιο_Τόξο_(κόµµα)   
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και Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι διεξαχθείσες από την ΠΓ∆Μ πληροφοριακές επιχει-

ρήσεις απέδωσαν σηµαντικά αποτελέσµατα καθώς πολλές χώρες αναγνώρισαν το 

κράτος µε την συνταγµατική του ονοµασία («∆ηµοκρατία της Μακεδονίας») και ε-

πέφεραν ιστορική σύγχυση στη διεθνή κοινότητα, µε αποτέλεσµα το όνοµα Μακε-

δονία να συσχετιστεί µε το κράτος τους (Πασχαλίδης, 2010).  

Ακόµη, το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων καταδίκασε 

την ελληνική κυβέρνηση για παραβίαση δύο άρθρων της Ευρωπαϊκής Σύµβασης 

για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου,  συµπεριλαµβανοµένης της ελευθερίας τoυ 

συvέρχεσθαι και συvεταιρίζεσθαι. Η απόφαση καταλόγισε ευθύνες στην Ελληνική 

Αστυνοµία για την αδυναµία της να αποτρέψει ή να περιορίσει φαινόµενα βίας. 

Αφορµή για το επεισόδιο υπήρξε η αντίδραση µελών του δηµοτικού συµβουλίου 

και ιερέων της περιοχής στην ανάρτηση επιγραφής στη σλαβοµακεδονική γλώσσα 

έξω από τα γραφεία του κόµµατος9.  Το Ουράνιο Τόξο δέχεται τη συµπάθεια της 

µερίδας των Σλαβοφώνων της Ελλάδας που αυτοπροσδιορίζονται ως «Μακεδό-

νες», καθώς συµµερίζονται τους κύριους στόχους του, το δικαίωµα στον 

αυτοπροσδιορισµό και την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω της σλαβικής 

ταυτότητας (Rossini, 2003). 

Η χρήση του νόµου ως όπλο (Lawfare) βρίσκεται επίσης στη φαρέτρα του  

κρατιδίου ως υβριδική απειλή. Ο κυβερνητικός µηχανισµός της ΠΓ∆Μ πέτυχε να 

πείσει διάφορες κυβερνήσεις ανά τον κόσµο, ότι η χώρα τους ονοµάζεται 

«∆ηµοκρατία της Μακεδονίας» και σχεδόν κανείς δεν αποκαλεί τη γείτονα χώρα µε 

το επίσηµο προσωρινό όνοµα, ΠΓ∆Μ, εκτός από την Ελλάδα. Ήδη 151 Κράτη 

έχουν αναγνωρίσει το κράτος µε την ψευδωνυµία «∆ηµοκρατία της Μακεδονίας», 

ωστόσο η αναγνώριση δεν λύνει το υπαρξιακό πρόβληµά του κρατιδίου (Μέρτζος, 

2013). 

Τέλος, στο κοµµάτι των συµβατικών δυνάµεων που αποτελούν αναπόσπα-

στο εργαλείο των επιχειρήσεων σε περίπτωση υβριδικού πολέµου, ο Στρατός της  

ΠΓ∆Μ αποτελείται από 10.000 άνδρες περίπου και 100 παλαιάς τεχνολογίας άρ-

µατα µάχης, Η Πολεµική Αεροπορία διαθέτει µικρό αριθµό επιθετικών ελικοπτέρων 

                                            
9
 https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2005/61651.htm  
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και κάποια µεταγωγικά αεροσκάφη. Οι Ε∆ της ΠΓ∆Μ αναδιοργανώθηκαν ολοκλη-

ρωτικά µε τη βοήθεια των Τούρκων και των Αµερικανών10. 

Ανάλυση της απειλής υβριδικού πολέµου από τη ΠΓ∆Μ 

Τα ισχυρά σηµεία (Strengths) τα οποία διαθέτει η ΠΓ∆Μ προκειµένου να 

αποτελέσει υβριδική απειλή για την Ελλάδα είναι η διεθνής νοµιµοποίηση που α-

πολαµβάνει σχετικά µε την αναγνώριση του ονόµατος της, οι ανεπτυγµένες δυνα-

τότητες πληροφοριακών επιχειρήσεων ιδιαιτέρα στο κοµµάτι των επιχειρήσεων 

προπαγάνδας µε χρήση των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και των µέσων κοινωνι-

κής δικτύωσης και τέλος η ύπαρξη µια µικρής αυτοαποκαλούµενης «µακεδονικής» 

µειονότητας στην περιοχή της Φλώρινας. Ωστόσο, η εµφανιζοµένη µειονότητα 

στην περιοχή της Φλώρινας έχει µικρή δυναµική και παρουσιάζεται ως ανίσχυρη 

να δηµιουργήσει πρόβληµα στην ευρύτερη περιοχή. 

Στα αδύνατα σηµεία (Weaknesses) της ΠΓ∆Μ εντοπίζουµε ως πρώτο και 

σηµαντικότερο την χαµηλή δυναµική των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας. Παρά 

την αναδιοργάνωση που έγινε τα τελευταία χρόνια δεν είναι δυνατόν να θεωρη-

θούν σοβαρή απειλή για την ελληνική ασφάλεια. Επιπρόσθετα, η οικονοµία του 

κρατιδίου είναι εξαιρετικά ανίσχυρη και δεν είναι σε θέση να δηµιουργήσει προϋ-

ποθέσεις για ενίσχυση των συντελεστών σκληρής ισχύος προκειµένου στο µέλλον 

να αποτελέσει αξιόπιστη αµιγώς στρατιωτική απειλή. Η ΠΓ∆Μ εξαρτάται άµεσα 

από την Ελλάδα για να επιτύχει την ένταξη στο ΝΑΤΟ και µελλοντικά στην ΕΕ. Το 

ελληνικό βέτο το 2008 έχει κρατήσει το κρατίδιο εκτός της οµπρέλας προστασίας 

της Βορειοατλαντικής Συµµαχίας, καθιστώντας το ευάλωτο σε θέµατα διεθνούς 

ασφάλειας.  

Έτερο αδύνατο σηµείο είναι και η ανοµοιογένεια του πληθυσµού του. Το 

ένα τρίτο του πληθυσµού είναι Αλβανικής εθνοτικής προελεύσεως και έχει κατά 

καιρούς εκδηλώσει την επιθυµία αποσχίσεώς του και συνενώσεώς του µε την Αλ-

βανία. Το πολυπληθές Αλβανικό στοιχείο στην ΠΓ∆Μ, είναι σαφές ότι δεν κινείται 

µεµονωµένα και ασύνδετα. Οι αλβανικές παραστρατιωτικές οµάδες, που δρουν 

στο εσωτερικό της χώρας, κινούνται στο όνοµα της «Μεγάλης Αλβανίας» και 

ενθαρρύνονται από εξω-βαλκανικά κέντρα εξουσίας, που προωθούν διάφορα 

                                            
10

  http://www.ellinikos-stratos.com/stratos/fyrom.asp  
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σενάρια αποσταθεροποίησης της Βαλκανικής (Καπουτσής, 2017).Οι Αλβανοί αυ-

ξάνονται, ελέγχουν ολοένα αποφασιστικότερα τους µηχανισµούς του και κυριαρ-

χούν στο βορειοδυτικό τµήµα του το οποίο επικοινωνεί άµεσα µε την Αλβανία και 

το Κόσσοβο, ενώ την περικύκλωση ολοκληρώνει βορειοανατολικά η ισχυρή αλβα-

νική µειονότητα στο Πρέσεβο της Σερβίας (Μέρτζος, 2013). 

Οι ευκαιρίες (Opportunities) που είναι δυνατόν να εµφανιστούν και να ευ-

νοήσουν την εξέλιξη της ΠΓ∆Μ σε υβριδική απειλή για την Ελλάδα είναι µια πιθανή 

σύγκρουση της χώρας µας µε την Τουρκία. Το µικρό, φτωχό και πολυεθνικό κρά-

τος των Σκοπίων αποτελεί το πιο ευάγωγο και κατάλληλο όργανο των νέων Οθω-

µανών στα Βαλκάνια. Η σύσταση του, η ιδεοληψία του, ο επιθετικός «Μακεδονι-

σµός» και η ανασφάλειά του το καθιστούν όµηρο της Τουρκίας. Οροθετηµένο γε-

ωγραφικά στο κέντρο του παζλ Βουλγαρίας, Σερβίας, Αλβανίας, Κοσόβου και Ελ-

λάδας απειλείται µε κατάρρευση η οποία θα προκαλέσει αναπόφευκτα ένα βαλκα-

νικό ντόµινο. Εκεί βρίσκεται η Τουρκία και καταλαµβάνει στρατηγικές θέσεις (Μέρ-

τζος, 2013).  

Η τακτική της Τουρκίας στα Σκόπια που ακολουθείται εδώ και χρόνια, έ-

χει ως αφετηρία την υπονόµευση των σχέσεων της FYROM µε την Ελλάδα. Με 

όχηµα για την τουρκική «διείσδυση»  να είναι η αναγνωρισµένη τουρκι-

κή µειονότητα στην ΠΓ∆Μ,  η Τουρκία παρέχει συστηµατική υποστήριξη στα Σκό-

πια σε όλους τους διεθνείς οργανισµούς για την πιστοποίηση της ονοµασίας της. 

Από την αρχή της δηµιουργίας του κράτους των Σκοπίων ο ρόλος της Άγκυρας σε 

οικονοµικό, πολιτικό και πολιτιστικό επίπεδο δείχνει συνεχώς να αναβαθµίζεται, µε 

την Τουρκία να βρίσκεται στην 6η θέση των επενδύσεων στη χώρα 

(pressroom.gr). Επίσης, η οικονοµική κρίση στην Ελλάδα βοηθά στην µερική οικο-

νοµική απεξάρτηση των Σκοπίων από τη χώρα µας. Τέλος, οι µεταναστευτικές 

ροές δηµιουργούν συσσώρευση µεταναστών στα σύνορα των δυο χωρών δηµι-

ουργώντας ένταση που βοηθά τις Σκοπιανές επιχειρήσεις προπαγάνδας να ανα-

δείξουν το ρόλο των Σκοπιών και να παρουσιαστούν ως παράγοντας ελέγχου των 

ροών και προστάτης της Ευρώπης από την Ισλαµοποίηση, της διεκδικώντας γεω-

στρατηγικό ρόλο στη περιοχή.  

Οι κίνδυνοι (Threats) που αντιµετωπίζει συνίστανται στο ότι το κρατίδιο εί-

ναι οικονοµικά εξαρτηµένο σε πολύ µεγάλο βαθµό από την Ελλάδα, ακόµη και σε 
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περίοδο οικονοµικής κρίσης για την πατρίδα µας. Τα Σκόπια έχουν κάθε συµφέρον 

να διατηρούν τον εµπορικό δίαυλο µε την Ελλάδα σε υψηλό επίπεδο, και λόγω του 

λιµένος Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα για την προσέλκυση ελληνικών και ξέ-

νων επενδύσεων µέσω της χώρας µας. Θα µπορούσε να λεχθεί ότι η οικονοµική 

υποταγή του γειτονικού κράτους είναι µέσα στις δυνατότητες της ελληνικής οικο-

νοµίας (Γούλας, 2015).  

Τα Σκόπια περισφίγγει η θηλιά της «Μεγάλης Αλβανίας». Κίνδυνο για τα 

Σκόπια αποτελεί ο Αλβανικός Μεγαλοϊδεατισµός ο οποίος έχει ενισχυθεί από την 

αυτονόµηση του Κόσσοβου. Το ίδιο συµβαίνει µε τις ορέξεις της γειτονικής Βουλ-

γαρίας, η οποία δεν χάνει ευκαιρία να ισχυρίζεται ότι το τµήµα των Σκοπίων ανήκει 

ιστορικά σε αυτήν, η δε γλώσσα των Σκοπιανών δεν είναι παρά µία παραφθορά 

της Βουλγαρικής γλώσσας. Χωρίς την ελληνική σύµφωνη γνώµη δεν µπορεί να 

ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

� Πληροφοριακές Επιχειρήσεις    
� Μειονότητα στη Φλώρινα  
� Αναγνώριση µε το όνοµα «∆η-

µοκρατία της Μακεδονίας» 

� Ανίσχυρες Ε∆ 
� Πληθυσµιακή Ανοµοιογένεια  
� Ανίσχυρη Οικονοµία 
� Μη ένταξη στο ΝΑΤΟ – ΕΕ 
 

Strengths 

 
Weaknesses 

 

Opportunities 

 

FYROM 
Threats 

 
 

� Σχέσεις µε την Τουρκία  
� Οικονοµική Κρίση 
� Μεταναστευτικό 

 

 
� Οικονοµική Εξάρτηση 
� Βέτο Ελλάδας στο ΝΑΤΟ   
� Εδαφικές ∆ιεκδικήσεις  
      Γειτονικών Κρατών  
 

Σχήµα 10: SWOT Analysis Υβριδικής Απειλής από την ΠΓ∆Μ 

Συµπερασµατικά η ΠΓ∆Μ διατηρεί τον κληρονοµικό επεκτατικό στόχο του 

ιδεολογήµατός της αλλά δεν έχει καµιά δύναµη να τον επιβάλει. Παρά την επιθετι-

κότητά του το κράτος των Σκοπίων είναι ένα σηµαντικό µέρος του γεωπολιτικού 

προβλήµατος των Βαλκάνιων. Λόγω της κεντρικής γεωστρατηγικής θέσεώς του, 

της επισφαλέστατης πολυεθνικής του συνθέσεως, των κατεστηµένων αλυτρωτικών 
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απαιτήσεων του στο σλαβικό πληθυσµό του και του ολοκληρωτικού καθεστώτος 

του, αποτελεί τόσο κράτος-βόµβα όσο και πιόνι στη βαλκανική σκακιέρα που µπο-

ρεί να χρησιµοποιήσουν τρίτες δυνάµεις στο ευρύτερο στρατηγικό θέατρο των επι-

χειρήσεων (Μέρτζος, 2013). Η φυλετική πανσπερµία και ανοµοιογένεια των υπη-

κόων του κρατιδίου το καθιστούν εξόχως εύθραυστο στην πρώτη αναταραχή της 

περιοχής.  

Υπό αυτό το πρίσµα η ΠΓ∆Μ δεν αποτελεί µια ευτελή απειλή υβριδικου πο-

λέµου για την Ελλάδα. Αντίθετα, είναι δυνατή η χρήση του κρατιδίου αυτού ως υ-

βριδικής απειλής στην περιοχή όταν έτεροι δρώντες αποφασίσουν να χρησιµοποι-

ήσουν τα ισχυρά σηµεία (Strengths) τα οποία διαθέτει η ΠΓ∆Μ προς όφελος τους. 

Υπάρχουν δε γνωστοί ενδιαφερόµενοι που επιθυµούν προβλήµατα της χώρας µας 

στα νώτα µας. 

ΑΠΕΙΛΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗN  ΑΛΒΑΝΙΑ 

Από την εποχή της ίδρυσής της, το 1913, η Αλβανία αποτελεί µια µικρή 

αναθεωρητική χώρα, την οποία και χρησιµοποιούσαν οι Μεγάλες ∆υνάµεις σαν 

«∆ούρειο Ίππο» για την επέκταση της επιρροής τους στη Βαλκανική Χερσόνησο. 

Στις διµερείς σχέσεις Ελλάδας - Αλβανίας, παρόλη την πολιτική βούληση των δύο 

χωρών για περαιτέρω προώθηση των διµερών σχέσεων και διεύρυνση της 

διµερούς συνεργασίας, εκκρεµούν ζητήµατα προς επίλυση που αφορούν την 

οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονοµικής Ζώνης (ΑΟΖ) και τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα της ελληνικής µειονότητας της Βορείου Ηπείρου, η οποία απειλείται 

απροκάλυπτα µε αφανισµό. Επιπρόσθετα τίθεται πλέον από την Αλβανία σε 

ανώτερο επίπεδο µε αλυτρωτικούς όρους το ζήτηµα των Τσάµηδων και των 

περιουσιών τους σε µια περιοχή που εκτείνεται από την Φλώρινα µέχρι την Άρτα 

(Χατζηδηµητρίου,  2017). 

Υβριδικές ∆υνατότητες της Αλβανίας  

Η έλευση των Αλβανών µεταναστών στην Ελλάδα στη διάρκεια της δε-

καετίας του 1990, ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της, χαρακτηρίστηκε από την 

παράνοµη είσοδο και παρουσία µεγάλου αριθµού Αλβανών πολιτών, οι οποίοι 

παρέµειναν σε µία «παράνοµη» - «ηµιπαράνοµη» κατάσταση για αρκετό χρονικό 

διάστηµα. ∆εδοµένης της σηµαντικότατης παρουσίας της αλβανικής κοινότητας 
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στην ελληνική κοινωνία - στην απογραφή του 2001 η αλβανική κοινότητα ανήλθε 

στο 56% του συνολικού πληθυσµού µεταναστών- δηµιουργήθηκε στο εσωτερικό 

της χώρας ένας µεγάλος αριθµός θυλάκων Αλβανών οικονοµικών µεταναστών οι 

οποίοι στο πέρασµα του χρόνου οργανώθηκαν σε κοινότητες και συλλόγους προ-

κειµένου να διατηρήσουν τα έθιµα και τις παραδόσεις τους δηµιουργώντας µια ά-

τυπη αλβανική µειονότητα στην Ελλάδα (Μάνος, Παπαδοπούλου, Μακρυγιάννη, 

2017) . 

Με ναυαρχίδα το ζήτηµα των Τσάµηδων και των περιουσιών τους στην 

Ήπειρο, που τίθεται πλέον από την Αλβανία σε ανώτερο επίπεδο µε όρους 

αλυτρωτικούς, σε µια περιοχή που εκτείνεται από την Φλώρινα µέχρι την Άρτα, η 

Αλβανία διεξάγει πληροφοριακές επιχειρήσεις µε βασική συνιστώσα την 

προπαγάνδα. Τσαµουριά ονοµάζεται η περιοχή εκείνη της Ηπείρου, που ταυτίζεται 

µε τη Θεσπρωτία και ένα µικρό της τµήµα ανήκει σήµερα στην Αλβανία. Στο 

ελληνικό τµήµα της Τσαµουριάς ζούσαν µέχρι το 1945 περίπου 20.000-25.000 

µουσουλµάνοι που είχαν την αλβανική ως µητρική γλώσσα.  Οι «Τσάµηδες» ήταν 

αρχικά ορθόδοξοι χριστιανοί, εκ των οποίων κάποιοι εξισλαµίσθηκαν βιαίως. Το 

ζήτηµα των «Τσάµηδων» µέχρι το 1991 ήταν ουσιαστικά στο περιθώριο και ήλθε 

στο προσκήνιο µε την πτώση του κοµµουνιστικού καθεστώτος της Αλβανίας.  

Το 1994 η αλβανική βουλή καθιέρωσε την 27η Ιουνίου ως ηµέρα 

«γενοκτονίας» των «Τσάµηδων». Το 2004 ιδρύθηκε πολιτικό κόµµα από τους 

αυτοαποκαλούµενους «Τσάµηδες», που στις βουλευτικές εκλογές του 2005 

συγκέντρωσε περίπου το 1% των ψήφων. Ως αιτήµατα αρχικά προέβαλλαν τη 

χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας, την επιστροφή των περιουσιών τους που είχαν 

µέχρι το 1945, την αναγνώριση τους από την Ελλάδα ως «εθνική µειονότητα και 

την αποζηµίωσή τους για την επί σειρά ετών εκµετάλλευση των περιουσιών τους 

από τρίτους. Αντιπροσωπεία των αυτοαποκαλούµενων «Τσάµηδων» προσέφυγε 

στον εισαγγελέα του ∆ιεθνές Ποινικού ∆ικαστηρίου της Χάγης, που εξετάζει κυρίως 

εγκλήµατα πολέµου. Στα αιτήµατα που υπέβαλαν συµπεριλαµβάνεται η 

αναγνώριση υποτιθέµενης γενοκτονίας σε βάρος τους, µε αναφορές σε 

υποτιθέµενα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας από τις ελληνικές κυβερνήσεις 

µέχρι το 1945, καθώς και διεκδίκηση επαναπατρισµού των υποτιθέµενων 

εκτοπισµένων πληθυσµών και επιστροφή των ακινήτων τους. Το ζήτηµα των 
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«Τσάµηδων» ανακύπτει µετά από κάθε φάση έντασης στις σχέσεις Ελλάδας – 

Αλβανίας (Τζούµης, 2017). 

Οι Τσάµηδες διαθέτουν ισχυρό λόµπι στην αλβανική Βουλή, όπου εκπρο-

σωπούνται µε άλλους τέσσερις βουλευτές, δύο από τους οποίους βρίσκονται στα 

νευραλγικά υφυπουργεία Άµυνας και Παιδείας. Έχουν επίσης ισχυρούς επιχειρη-

µατίες µε διευρυµένη επιρροή στα Μέσα Ενηµέρωσης. Ο ανθελληνισµός έχει φα-

νατικούς οπαδούς στην Αλβανία και οι Τσάµηδες, που δραστηριοποιούνται έντονα 

για το «θέµα» τους στους ∆ιεθνείς Οργανισµούς, έχουν καταφέρει να εγγράψουν 

το ζήτηµα στην ατζέντα όλων των κοµµάτων (Χατζηδηµητρίου,  2017). 

Σηµαντική υβριδική απειλή προερχοµένη από την Αλβανία είναι το οργανω-

µένο έγκληµα. Όλες οι χώρες έχουν έναν εγκληµατικό «υπόκοσµο», λίγες, ωστό-

σο, είναι εκείνες που ανέδειξαν µια αυθεντική µαφία, µια µόνιµη µυστική εταιρεία, 

που διαθέτει τελετουργικά µύησης, εφαρµόζει το νόµο της σιωπής και στρατολογεί 

τα µέλη της µε βάση τους οικογενειακούς δεσµούς. Η λίαν επικίνδυνη αλβανική 

µαφία δρα στα προπύργια της Αλβανίας, της ΠΓ∆Μ ή του Κοσόβου, σε όλη την 

Ευρώπη και στη Βόρεια Αµερική. Προκαλεί φόβο µε τη στυγνότητά της και τις α-

µείλικτες εκδικήσεις της, σε βαθµό µάλιστα που να επιβάλλει το σεβασµό στις ι-

σχυρές µαφιόζικες οικογένειες της Σικελίας (Ροφέρ Ξαβιέ, 2001).  Η  διαφθορά και 

τα ναρκωτικά αποτελούν τη «βαριά βιοµηχανία» της χώρας µέσω της αλβανικής 

µαφίας. Το αλβανικό οργανωµένο έγκληµα έχει αναδειχθεί την τελευταία δεκαετία 

σε µία από τις κύριες απειλές για τα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελ-

λάδα, συνεπεία της γειτνίασής της µε την Αλβανία, πλήττεται άµεσα από τις δρα-

στηριότητες των αλβανόφωνων εγκληµατικών οργανώσεων ως επακόλουθο του 

µεγάλου αριθµού µεταναστών που διαβιούν στη χώρα µας. (Σουλιώτης , 2017). 

Ένα άλλο υβριδικό όπλο στα χεριά της Αλβανίας είναι η τροµοκρατία όπως 

αυτή εκδηλώνεται από τον εθνικό απελευθερωτικό στρατό του Κόσσοβου γνωστό 

και ως UCK. Στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου - ∆υτικής Μακεδονίας υπάρχουν 

οµάδες στελεχών του UCK αλλά και του παρανόµου στρατού της λεγοµένης 

«Τσαµουριάς». Πρόκειται για καλά κρυπτόµενους Αλβανούς που η κάθε οµάδα 

τους αριθµεί 4-5 άτοµα. Έχουν εκπαιδευτεί στα κέντρα του Ιστοκ-Πριζρεν-Νότια 

Μιτρόβιτσα και για τη στρατολόγηση τέτοιων στοιχείων, που εµφανίζονται µε αλλά 

επαγγέλµατα στη χώρα µας, χρησιµοποιούνται στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η 
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χρηµατοδότηση προέρχεται κυρίως από ισλαµικές τράπεζες της Σαουδικής Αραβί-

ας και από Αλβανούς µετανάστες στις  ΗΠΑ και στην Ελβετία. Ο λεγόµενος απε-

λευθερωτικός τους στρατός προσπαθεί µε ύπουλες ενέργειες να εκµεταλλευτεί την 

επικρατούσα οικονοµική κατάσταση στη χώρα µας, εµφανίζει προβλήµατα και συ-

νεργάζεται µε τον παράνοµο εθνικό απελευθερωτικό στρατό του Κόσσοβου, που 

έχει χαρακτηριστεί επίσηµα από την δύση ως τροµοκρατική οργάνωση (∆ρούγος , 

2013). 

Οι αλβανικές Ένοπλες ∆υνάµεις αποτελούν το κοµµάτι των συµβατικών δυ-

νάµεων ως αναπόσπαστο εργαλείο των επιχειρήσεων σε περίπτωση υβριδικού 

πολέµου. Ο αλβανικός στρατός συνεργάζεται κυρίως µε την Τουρκία σε θέµατα 

εκπαίδευσης ενώ ικανός αριθµός αξιωµατικών του Αλβανικού Στρατού έχει απο-

φοιτήσει από τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων στο πλαίσιο της αµυντικής συνερ-

γασίας Ελλάδας- Αλβανίας. Ο στρατός της  Αλβανίας αποτελείται από 30.000 ο-

πλίτες, εκ των οποίων οι 10.000 αποτελούν τον ενεργό στρατό. Η κατάσταση της 

εκπαίδευσης και του υλικού δεν είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο δεδοµένης της κα-

κής οικονοµικής κατάστασης της χώρας. Οι δυνατότητες της ΠΑ και του ΠΝ της 

Αλβανίας είναι αντίστοιχα περιορισµένες11. 

Ανάλυση της απειλής υβριδικού πολέµου από την Αλβανία  

Το ισχυρότερο σηµείο (Strength) που διαθέτει η Αλβανία προκειµένου να 

αποτελέσει υβριδική απειλή για την Ελλάδα είναι η πολυπληθής αλβανική κοινότη-

τα που έχει συγκροτηθεί από τους οικονοµικούς µετανάστες που κατέκλισαν τη 

χώρα µας τη δεκαετία του 1990. Οι Αλβανοί, έχοντας ενταχθεί πλήρως στην ελλη-

νική κοινωνία, έχουν αρχίσει να διαδραµατίζουν ενεργό ρολό σε διαφόρους τοµείς 

δραστηριότητας και αποτελούν ελκυστική κρίσιµη µάζα για τα σχέδια της εκάστοτε 

αλβανικής κυβέρνησης. Το βαθύ αλβανικό κράτος µε διάφορους παρακρατικούς 

οργανισµούς στρατολογεί Αλβανούς κακοποιούς, µετατρέποντάς τους σε 

φανατικούς εθνικιστές, ενώ διεισδύει και σε παρέες νεαρών από 15 έως 25 ετών 

αλβανική καταγωγής στους οποίους περνάει το µήνυµα υπεράσπισης των 

Αλβανών που βρίσκονται στην Ελλάδα. Το δίκτυο αυτό που δηµιουργείται έχει τη 

δυνατότητα στο µέλλον να κατεβάσει υποψήφιους στις ελληνικές εκλογές, να εγεί-

ρει διεκδικήσεις, αλλά και πιθανότατα να προκαλέσει αστάθεια αντίστοιχη µε αυτή 

                                            
11

 http://www.ellinikos-stratos.com/stratos/albania.asp  
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των γεγονότων του 2008. Στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου 500.000 οικονοµικοί 

µετανάστες, κάποιοι µε ελληνική υπηκοότητα πλέον, χωρίς να χωρίς να υπολογί-

ζονται οι αρβανίτικης καταγωγής Έλληνες, που ωστόσο τους διεκδικούν οι Αλβα-

νοί εθνικιστές. Στο πλαίσιο αυτό, η αλβανική πλευρά διοχετεύει σε µαθητές και 

φοιτητές αλβανικής καταγωγής, βιβλία µε εθνικιστικό περιεχόµενο και χάρτες της 

Μεγάλης Αλβανίας (Στάµκος, 2017). 

Άλλα ισχυρά σηµεία (Strengths) τα οποία διαθέτει η Αλβανία προκειµένου 

να αποτελέσει υβριδική απειλή για την Ελλάδα είναι το οργανωµένο έγκληµα και η 

τροµοκρατία τα οποία φαίνεται να λειτουργούν συµπληρωµατικά. Το οργανωµένο 

έγκληµα µε κύριο εκφραστή την αλβανική µαφία διαφθείρει την ελληνική κοινωνία 

και τη δηµόσια διοίκηση. Την ίδια στιγµή, οι τροµοκράτες του UCK αλλά και του 

παρανόµου στρατού της λεγοµένης Τσαµουριάς, µε τη µορφή παραστρατιωτικών 

οργανώσεων έχοντας στην κατοχή τους βαρύ οπλισµό, έχουν αποκτήσει τη δυνα-

τότητα να εκτελούν δολιοφθορές, να συµµετέχουν στο αντάρτικο πόλεων και εκµε-

ταλλευόµενοι καταστάσεις έντασης να επιφέρουν υβριδικά πλήγµατα στη χώρα. 

Στη δράση της τροµοκρατίας θα προστεθεί και η προπαγανδιστική εκστρατεία της 

Αλβανίας για το θέµα των Τσάµηδων, δηµιουργώντας εντυπώσεις στη διεθνή κοι-

νότητα και εξάπτοντας τον εθνικισµό των Αλβανών που διαµένουν εντός και εκτός 

Ελλάδας (Στάµκος, 2017). 

Στα αδύνατα σηµεία (Weaknesses) της Αλβανίας εντοπίζουµε ως πρώτο 

και σηµαντικότερο τη χαµηλή δυναµική των Ενόπλων ∆υνάµεων της χώρας, που 

δεν αποτελούν σοβαρή συµβατική απειλή για την ελληνική ασφάλεια. Επιπρόσθε-

τα, η οικονοµία της Αλβανίας είναι εξαιρετικά ανίσχυρη σε συνδυασµό µε την εξάρ-

τηση που υπάρχει από το συνάλλαγµα που εισρέει στη χώρα από τα εµβάσµατα 

των Αλβανών που διαµένουν στην Ελλάδα και αποτελεί το οξυγόνο για την επιβί-

ωση της αλβανικής οικονοµίας ακόµη και σε περίοδο οικονοµικής κρίσης. Τέλος η 

Αλβανία είναι δέσµιος της Ελλάδας  για να επιτύχει την ένταξη στην ΕΕ.  

Οι ευκαιρίες (Opportunities) που είναι δυνατόν να εµφανιστούν και να ευ-

νοήσουν την εξέλιξη της Αλβανίας σε υβριδική απειλή για την Ελλάδα είναι µια πι-

θανή σύγκρουση της χώρας µας µε την Τουρκία, την οποία η Αλβανία θα προ-

σπαθήσει να εκµεταλλευτεί για να εξυπηρετήσει τα δικά της συµφέροντα στην πε-

ριοχή. Ο τουρκικός παράγοντας στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού βά-



 
-86- 

 

θους στη περιοχή των Βαλκάνιων έχει εντάξει την Αλβανία στους βασικούς πυλώ-

νες στήριξης του οράµατος του Αχµέτ Νταβούτογλου για τη δηµιουργία ενός 

«µουσουλµανικού τόξου», που απειλεί για µια ακόµα φορά την ειρήνη στην περιο-

χή (Τζούµης, 2017).  

Επιπρόσθετα η αστάθεια που µπορεί να προκαλέσει µια πιθανή κατάρρευ-

ση της ΠΓ∆Μ στη περιοχή θα αποτελέσει έναυσµα να γιγαντωθεί ο αλβανικός µε-

γαλοϊδεατισµός για δηµιουργία της µεγάλης Αλβανίας µε προεκτάσεις στο εσωτε-

ρικό της Ελλάδας. Ευκαιρία για την ενίσχυση των υβριδικών δυνατοτήτων της Αλ-

βανίας αποτελεί η ισλαµική τροµοκρατία και το µεταναστευτικό και προσφυγικό 

κύµα λόγω του πολέµου στη Συρία, καθώς έχουν εντοπιστεί υπόγειες σχέσεις των 

τζιχαντιστών µε τους τροµοκράτες του UCK και συγκεκριµένα όπως ανάφεραν 

ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών υπάρχουν  στρατόπεδα εκπαίδευσης του ISIS 

στο Κοσσυφοπέδιο (sputniknews.com).  

Οι κίνδυνοι (Threats) που αντιµετωπίζει η Αλβανία  συνίστανται στο ότι εί-

ναι οικονοµικά εξαρτηµένη σε πολύ µεγάλο βαθµό από την Ελλάδα ακόµη και σε 

περίοδο οικονοµικής κρίσης για την πατρίδα µας. Επιπρόσθετα, µεγάλο µέρος των 

Αλβανών που διαµένουν στην Ελλάδα έχουν ενταχθεί οµαλά και αφοµοιωθεί κατά 

τα ελληνικά πρότυπα και τρόπο ζωής και βλέπουν µε κακό µάτι πιθανή διατάραξη 

των διµερών σχέσεων. Οι πλειονότητα των Αλβανών δεύτερης γενιάς που γεννη-

θήκαν και µεγάλωσαν στην Ελλάδα δεν ενστερνίζονται τον Αλβανικό Μεγαλοϊδεα-

τισµό και τηρούν εχθρική στάση στο εθνικιστικό ξέσπασµα των οµοεθνών τους.  

Ισχυρή απειλή για την Αλβανία στην προσπάθεια της για έναν υβριδικό πό-

λεµο εναντίον της Ελλάδας θα αποτελέσει και η Ελληνική Μειονότητα της Βόρειας 

Ηπείρου. Αποδυναµωµένη σε σύγκριση µε το παρελθόν δεν παύει να αποτελεί ι-

στορικό σηµείο αναφοράς του ελληνισµού στη περιοχή και να αποτελεί θεµατοφύ-

λακα του ελληνισµού στα εδάφη της Βόρειας Ηπείρου µε προεξέχοντα το ρόλο της 

ορθόδοξης εκκλησίας της Αλβανίας. Εκτιµάται ότι η µειονότητα µε την υποστήριξη 

της εκκλησιάς είναι σε θέση να αποτελέσει ισχυρή απειλή για την Αλβανία στο το-

µέα του πολέµου του νόµου, καθώς η Αλβανική κυβέρνηση παραβιάζει ασταµάτη-

τα τα δικαιώµατα της. 



 
-87- 

 

� Οικονοµικοί Μετανάστες  
� Οργανωµένο Έγκληµα   
� Τροµοκρατία 
� Προπαγάνδα   
� Εθνικισµός  
� Παραστρατιωτικές Οργανώσεις  

� Ανίσχυρες Ε∆ 
� Ανίσχυρη Οικονοµία  
� ∆εν είναι µέλος της ΕΕ 

Strengths Weaknesses 

Opportunities 
ΑΛΒΑΝΙΑ 

Threats 
 

� Σχέσεις µε την Τουρκία  
� Οικονοµική Κρίση 
� Ισλαµική Τροµοκρατία 
� Μεταναστευτικό   
� Κατάρρευση ΠΓ∆Μ 

 

 
� Ελληνική Μειονότητα Β. Ηπεί-

ρου  
� Αλβανοί 2ης γενιάς εναντία 

στον Αλβανικό Μεγαλοϊδεατι-
σµό. 

� Πολιτική Εξάρτηση για ένταξη 
στην ΕΕ 

� Οικονοµική Εξάρτηση  

Σχήµα 11: SWOT Analysis Υβριδικής Απειλής από την Αλβανία 

Στη σηµερινή συγκυρία δεν υφίσταται στρατιωτική απειλή κατά της Ελλάδας 

από την Αλβανία, εν τούτοις είναι δυνατόν η Αλβανία να προσπαθήσει να ενεργο-

ποιήσει υβριδικές απειλές στο ελληνικό έδαφος στο πλαίσιο µια ευρύτερης κρίσης 

και ένοπλης σύγκρουσης στην περιοχή και εκµεταλλευόµενη τυχόν θύλακες 

δύναται να επηρεάσει την ελληνική ασφάλεια. Με το πέρασµα του χρόνου 

ωριµάζει και παίρνει ανησυχητικές διαστάσεις η χρησιµοποίηση µέσων υβριδικού 

πολέµου εκ µέρους της Αλβανίας µε χαρακτηριστικότερο το ζήτηµα των Τσάµηδων 

αλλά και της προσπάθειας, οι Αλβανοί οικονοµικοί µετανάστες να οργανώνονται 

σε συλλόγους που αναζητούν ρόλο εντός της ελληνικής κοινωνίας. (Χατζηδηµη-

τρίου,  2017). 

Η Ελλάδα είναι από το 1922 δύναµη σταθερότητας στα Βαλκάνια και γι’ 

αυτό το λόγο είναι κάθετα αντίθετη στην παραµικρή µεταβολή των συνόρων στα 

Βαλκάνια, επειδή θεωρεί ότι κάτι τέτοιο θα άνοιγε αυτοµάτως τους «ασκούς του 

Αιόλου» µε απρόβλεπτες συνέπειες. Έτσι, το σχέδιο δηµιουργίας µιας «Μεγάλης 

Αλβανίας» τη βρίσκει διαµετρικά αντίθετη, εφόσον κάτι τέτοιο θα διατάρασσε τις 

ευαίσθητες γεωπολιτικές ισορροπίες και τα συµφέροντά της στην περιοχή. Μια 

«Μεγάλη Αλβανία» θα δυσκόλευε αφάνταστα την προώθηση της ελληνικής 

επιρροής στα Βαλκάνια και θα υποβοηθούσε πιθανόν τη γεωπολιτική 
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επανεµφάνιση της Τουρκίας (Στάµκος, 2017). Ο αλβανικός εθνικισµός και ψευδο-

αλυτρωτισµός εστιάζει την προσοχή του στην ελληνική Ήπειρο. Πιθανή 

ενεργοποίησή του  δεν θα εµπλέξει το επίσηµο αλβανικό κράτος, αλλά θα 

εκδηλωθεί µε την µορφή υβριδικής επίθεσης, δηλαδή τροµοκρατικής 

δραστηριότητας και ανταρτοπολέµου στο πρότυπο του πολέµου στο Κοσυφοπέδιο 

(Μελετόπουλος, 2016).  

Υπό αυτό το πρίσµα η Αλβανία δεν αποτελεί µια αυτόνοµη απειλή υβριδι-

κού πολέµου για την Ελλάδα. Αποτελεί σαφώς µεγαλύτερη απειλή από εκείνη της 

ΠΓ∆Μ αλλά από µόνη της δεν µπορεί να προκαλέσει έναν ολοκληρωµένο υβριδικό 

πόλεµο πλήρους φάσµατος εναντία στην Ελλάδα. Όπως όµως ήδη αναφέρθηκε ο 

Αλβανικός Μεγαλοϊδεατισµός και οι υβριδικές απειλές εκ µέρους της Αλβανίας 

µπορούν να αποτελέσουν πολύτιµη εργαλειοθήκη για την Τουρκία και οποιονδή-

ποτε άλλο δρώντα που επιβουλεύεται την εθνική µας ανεξαρτησία και ασφάλεια.  

ΑΠΕΙΛΗ ΥΒΡΙ∆ΙΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ 

Αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η Τουρκία είναι ένας σηµαντικός πα-

ράγοντας στο περιφερειακό σύστηµα ασφάλειας µε τρεις περιοχές, την Υπερκαυ-

κασία, τη  Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια, να αποτελούν τις βασικές περιοχές ε-

ντός των οποίων δραστηριοποιείται η τουρκική εξωτερική πολιτική. Tα τελευταία 

χρονιά οι γεωπολιτικές φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι ξεκάθαρες και γίνονται βάση 

σχεδίου, µεθοδευµένα και µε επιµονή. Η Τουρκία δηµιουργεί µια πολιτιστική ιστο-

ρία στα µέτρα µιας ιδεολογίας όπου εµφανίζεται ως συνεχιστής των λαών της 

πρώην οθωµανικής αυτοκρατορίας, ενώ υιοθετεί εξωτερική πολιτική που βασίζεται 

στο σύγχρονο γεωπολιτικό όραµα του τουρκικού πολιτικοστρατιωτικού κατεστηµέ-

νου περιλαµβάνοντας την έννοια του «στρατηγικού βάθους», το οποίο προϋποθέ-

τει γεωγραφικό και ιστορικό βάθος (Φράγκος, 2012).  

Στο βιβλίο του «Στρατηγικό Βάθος», ο Αχµέτ Νταβούτογλου αναφέρει πως:  

«οι δύο βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της τουρκικής 
εξωτερικής πολιτικής στα Βαλκάνια είναι η ενίσχυση της Βοσνίας και 
της Αλβανίας, µέσα σε ένα πλαίσιο σταθερότητας, και η 
διαµόρφωση πλαισίου διεθνούς δικαίου για την ασφάλεια των 
εθνοτικών µειονοτήτων στην περιοχή. Στο νοµικό αυτό πλαίσιο, η 
Τουρκία πρέπει να έχει συνεχώς για στόχο να εξασφαλίσει 
εγγυήσεις, οι οποίες θα της δώσουν τη δυνατότητα επέµβασης σε 
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υποθέσεις που αφορούν στις µουσουλµανικές µειονότητες στα 
Βαλκάνια. Ως ένα εντυπωσιακό παράδειγµα στη σύγχρονη εποχή, η 
επέµβαση στην Κύπρο, κατέστη δυνατόν να νοµιµοποιηθεί, εντός 
ενός τέτοιου νοµικού πλαισίου».  

Η προσπάθεια της Τουρκία για αύξηση της επιρροής της στα όρια της 

πρώην Οθωµανικής αυτοκρατορίας  έχουν ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία ενός 

«µουσουλµανικού τόξου» στην περιοχή (Τζούµης, 2017). Αποτελεί πάγια  ελληνική  

θέση ότι η  Τουρκία  παραµένει  η  κυριότερη απειλή για την ελληνική ασφάλεια. 

Μέσω  ενός  πλέγµατος  διεκδικήσεων στο  Αιγαίο  και  τη  Θράκη  και  µε  ανοιχτό  

το  κυπριακό  πρόβληµα,  η  Τουρκία  εφαρµόζει  µια  επιθετική  πολιτική  απέναντι  

στην Ελλάδα. Έχοντας µελετήσει την επιτυχή επιχείρηση προσάρτησης της Κρι-

µαίας από τη Ρωσία, µε τη χρήση ενός πλήρους φάσµατος υβριδικού πολέµου, η 

Τουρκία έχει επιδοθεί το τελευταίο διάστηµα µε έναν ανελέητο πληροφοριακό πό-

λεµο, µε σκοπό να διατηρεί ένα περιβάλλον έντασης στη περιοχή του Αιγαίου και 

την Ανατολικής Μεσογείου. Χρησιµοποιώντας ένα συνδυασµό των απόλυτα 

ελεγχόµενων από αυτήν τουρκικών ΜΜΕ και των τουρκικών στρατιωτικών 

δυνάµεων, διεξάγει επιχειρήσεις  που συνδυάζουν τις δυνατότητες των ενόπλων 

δυνάµεων και αυτές των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης µε 

την εµφάνιση αφθονίας πλαστών οπτικοακουστικών ντοκουµέντων.  

Η Τουρκία αναφορικά µε τη χώρα µας επιδιώκει την επιβολή των γεωπολι-

τικών της βλέψεων στους εξής συγκεκριµένους στόχους: στην Κύπρο µε την πα-

ρελκυστική της πολιτική και τη χρήση απειλών επιδιώκει την παγίωση του υφιστα-

µένου status quo, στο Αιγαίο, µε σειρά µονοµερών διεκδικήσεων (χωρικά ύδατα, 

εθνικός εναέριος χώρος, αµφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας), καθώς και µε την εκτό-

ξευση απειλών περί πολέµου επιδιώκει τη διανοµή του, µε όρια που θα εφάπτο-

νται του 25ου µεσηµβρινού. Την ίδια στιγµή στην περιοχή της ∆υτικής Θράκης διε-

ξάγει διαφορετικού τύπου επιχειρήσεις επιρροής της µουσουλµανικής µειονότητας 

της Θράκης δηµιουργώντας ένα κλίµα εκτουρκισµού του πληθυσµού αφήνοντας 

να εννοηθεί ότι σε κάθε περίπτωση αποτελεί τον προστάτη τους. Επιδιώκει την 

ολοκλήρωση του εκτουρκισµού της µουσουλµανικής µειονότητας µέσω της επιχει-

ρουµένης οµογενοποιήσης του τουρκικού, ποµακικού και αθιγγανικού στοιχείου, 

καθιέρωσης µιας τεχνηέντως καλλιεργούµενης κοινής µειονοτικής «τουρκικής» συ-

νείδησης αλλά και µε µεταφορά µειονοτικού δυναµικού στο νοµό Έβρου. Με αυτό 

τον τρόπο επιχειρείται η κοσοβοποίηση της Θράκης (Φράγκος, 2012). 
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Εκµεταλλευοµένη τις µεταναστευτικές ροές εξάλλου έχει δηµιουργήσει µου-

σουλµανικούς θύλακες στα νησιά του Αν. Αιγαίου και στην ηπειρωτική χώρα. Η 

αντιστοίχιση των τουρκικών δράσεων µε εκείνες της Ρωσίας στις επιχειρήσεις της 

Ουκρανίας το 2014 δείχνουν ξεκάθαρα ότι η Τουρκία αντιλαµβανοµένη την αδυνα-

µία της ένεκα της ισχυρής ελληνικής αποτροπής να εµπλακεί σε ένα συµβατικό 

πόλεµο µε τη Ελλάδα,  θα προσπαθήσει τα επόµενα χρόνια να επιτύχει τους αντι-

κειµενικούς της σκοπούς µε την χρήση του υβριδικού πολέµου, έχοντας στην ερ-

γαλειοθήκη της µια µεγάλη γκάµα αξιόπιστων υβριδικών απειλών όπως θα αναλυ-

θούν παρακάτω. 

Υβριδικές ∆υνατότητες της Τουρκίας 

  Μουσουλµανική µειονότητα ∆υτικής Θράκης 

Η ∆υτική Θράκη, αποτελούσε για πολλά χρονιά τον πρώτο στόχο της 

Τουρκίας, µια που αποτελεί το µοναδικό χερσαίο τµήµα της Ελλάδας που 

συνορεύει µε την Τουρκία και στο χώρο αυτό κατοικοεδρεύει η µουσουλµανική 

µειονότητα της Θράκης. Παρόλο που τελευταία η επιβεβαίωση για ύπαρξη κοιτα-

σµάτων υδρογονανθράκων στον υποθαλάσσιο χώρο του Αιγαίου και της Ανατολι-

κής Μεσογείου  η Τουρκική στόχευση έχει µετατοπιστεί στην περιοχή του Αιγαίου 

και της ανατολικής Μεσογείου, η µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης δεν έχει 

πάψει να αποτελεί το «∆ούρειο Ίππο» της Τουρκίας για εµπλοκή στα ελληνικά 

δρώµενα στην περιοχή. 

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού βάθους του Αχµέτ Νταβούτο-

γλου επιστρατεύονται αρχικά ο τύπος, ηµερήσιος και περιοδικός, ο οποίος µε 

εµπρηστικά άρθρα καλλιεργεί το φανατισµό, καθώς και το πνεύµα του 

αλυτρωτισµού στη µουσουλµανική µειονότητα της Θράκης, στη συνέχεια το 

τουρκικό προξενείο Κοµοτηνής, το οποίο πιέζει πολλές φορές τη µουσουλµανική 

µειονότητα και τέλος δάσκαλοι της µουσουλµανικής µειονότητας που ήταν 

πράκτορες της Τουρκίας όπου επί σειρά ετών οργάνωναν και φανάτιζαν τους 

µουσουλµάνους υπέρ της Τουρκίας (Μαγκριώτης 1993, 232). Το σχέδιο αυτό στην 

τελική του φάση, προβλέπει την προσάρτηση της ∆. Θράκης στην Τουρκία. Στα 

αρχικά στάδια αυτού του σχεδίου εντοπίζει κανείς τη συστηµατική και συνεχή 

προπαγάνδα της Τουρκίας στη Θράκη και στο εξωτερικό για την ύπαρξη 

«τουρκικής» και όχι µουσουλµανικής µειονότητας, έπειτα επιδιώκεται η 
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αυτοδιοίκηση της περιοχής µε εναλλακτική λύση την αυτονόµηση και τέλος η 

ενσωµάτωση της ∆. Θράκης στην Τουρκία (Γκίνης 1991, 15).  

Εύκολα αντιλαµβανόµαστε ότι το ίδιο σενάριο, εξελίχτηκε και ολοκληρώθηκε 

µε την προσάρτηση της Κριµαίας στην Ουκρανία, µια προσάρτηση που ήταν η 

απαρχή για τη διαπίστωση ότι οι πόλεµοι του µέλλοντος θα είναι υβριδικοί και η 

κήρυξη τους ενδεχοµένως να συµπίπτει µε το πέρας των ουσιαστικών επιχειρή-

σεων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι Μουσουλµάνοι της ∆υτικής Θράκης αποτελούν την 

κρίσιµη µάζα για να προχωρήσει η Τουρκία τα επεκτατικά της σχέδια πείθοντας 

την διεθνή κοινή γνώµη ότι είναι τουρκική µειονότητα και «δηµοκρατικά» αποφάσι-

σε ότι θέλει να αποτελεί µέρος της Τουρκίας.Οι σηµαντικότεροι µοχλοί πίεσης του 

Τουρκικού Προξενείου και οι λόγοι εξάρτησης των µουσουλµάνων από την 

Τουρκία είναι τα αποκτηθέντα σε Τουρκία και Ελλάδα από αυτούς περιουσιακά 

στοιχεία και η εκπαίδευση των παιδιών τους. Η Τουρκία, έχει την ικανότητα, µε 

κεντρικό στρατηγείο δράσης το Τουρκικό Προξενείο και αµειβόµενους πράκτορες, 

να καθοδηγεί τη συµπεριφορά των µουσουλµάνων και να επιβάλλει τις θελήσεις 

του, έστω και αν αυτές φέρνουν σε άµεση και προσωπική πολλές φορές αντίθεση 

τους µουσουλµάνους κατοίκους µε την ελληνική διοίκηση.  

Σε εθνικό επίπεδο µια υβριδική απειλή προερχόµενη από τη 

µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής Θράκης φαίνεται αρκετά πιθανή. Η στάση 

του τοπικού πληθυσµού, που έχει διαβρωθεί από την τουρκική προπαγάνδα, θα 

πρέπει να θεωρείται ως φιλικά προσκείµενη προς τις τουρκικές κινήσεις. Η µειονό-

τητα φαίνεται έτοιµη να συνδράµει στον κοινό αγώνα παρέχοντας στους 

Μουσουλµάνους Βαλκάνιους ή µαχητές από την Τουρκία, οι οποίοι θα 

εισχωρήσουν παράνοµα στη χώρα εκµεταλλευόµενοι τις προσφυγικές ροές, τόσο 

ευκολίες πρόσβασης ή και διαφυγής αυτών όσο και διευκόλυνση δηµιουργίας 

δικτύου εφοδιασµού τους µε οπλικά συστήµατα προερχόµενα από την Τουρκία. 

Άλλωστε, µια από τις αρχές για την επιτυχία του ανταρτοπόλεµου στο πλαίσιο 

διεξαγωγής υβριδικών επιχειρήσεων, είναι και η ύπαρξη εδαφικών περιοχών µε 

πληθυσµό φιλικά προσκείµενο µε τους αντάρτες.  

Με βάση τις δεκάδες οργανώσεις, η µουσουλµανική µειονότητα κινδυνεύει 

να εξελιχθεί σε µία συµπαγή µάζα απόλυτα ελεγχόµενη από την Τουρκία, ενώ δεν 

αποκλείεται η ύπαρξη παρακρατικής οργάνωσης για το συντονισµό των 
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τουρκογενών πληθυσµών σε Θράκη, Κω και Ρόδο µε επιχειρησιακό βραχίονα 

αρµόδιο για πραγµατοποίηση επιχειρήσεων ένοπλης προπαγάνδας και 

τροµοκρατικών επιθέσεων (Μηνάγιας, 2010). 

 Μουσουλµάνοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου 

Το Αιγαίο αποτελεί το σηµαντικότερο θαλάσσιο κοµβικό σηµείο της 

ευρασιατικής παγκόσµιας ηπείρου στην κατεύθυνση Βορρά-Νότου. Η εγγύτητα 

ενός σηµαντικού µέρους των ελληνικών νησιών στη µικρασιατική ακτή, σε τέτοιο 

βαθµό ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επιχειρησιακή βάση εναντίον 

της Μικράς Ασίας και η περικύκλωση των υδάτινων διαδρόµων, που εξασφαλίζουν 

το πέρασµα από την Προποντίδα στη Μεσόγειο, από αυτά τα νησιά, αξιολογούνται 

από την Τουρκία ως ένα πολύ σοβαρό κενό ασφάλειας. Το σηµείο µε τις 

µεγαλύτερες πιθανότητες εµπλοκής σε σύρραξη της Τουρκίας είναι τα νησιά του 

Αιγαίου, που στενεύουν σε σηµαντικό βαθµό τον ζωτικό της χώρο (Ήφαιστος, 

2010). 

Η µετανάστευση από τη Μέση Ανατολή προς την Ευρώπη δηµιούργησε µια 

ευκαιρία στο Αιγαίο, την οποία η Άγκυρα δεν άφησε ανεκµετάλλευτη. Το κλείσιµο 

του περάσµατος των µεταναστών στον Έβρο λόγω του φράκτη έκανε τη θαλάσσια 

οδό µονόδροµο για τη διοχέτευση µεταναστών και προσφυγών του πολέµου από 

τη Συρία προς την Ευρώπη. Αν και ήταν ένα απρόσµενο δώρο στα χέρια της 

Τουρκίας, αποτελεί πλέον ένα υβριδικό όπλο στην προσπάθεια της να δηµιουργή-

σει µουσουλµανικούς θύλακες στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Η µεγάλη, ανε-

ξέλεγκτη και µη διαχειριζόµενη µε το συµβατικό τρόπο σκέψης ασύµµετρη υβριδι-

κή απειλή, είναι η µαζική µετανάστευση προσφύγων από την Εγγύς Ανατολή στην 

Ελλάδα. Στο µέτρο που ένα µέρος αυτών των προσφύγων συνδέονται µε εξτρεµι-

στικούς και τροµοκρατικούς µηχανισµούς και ενδεχοµένως αποτελούν όργανα της 

Τουρκίας για δηµιουργία µουσουλµανικής µειονότητας µε σαφή προσανατολισµό 

τη δηµιουργία προβληµάτων για την ελληνική ασφάλεια σε περίοδο ειρήνης και την 

αγκίστρωση επιπλέον ελληνικών δυνάµεων σε περίοδο έντασης και πολέµου για 

τον φόβο δολιοφθορών και ασύµµετρων χτυπηµάτων. Η γειτονική χώρα έχει αντι-

ληφθεί ότι γεωπολιτική είναι η γεωγραφία και οι άνθρωποι, κι έτσι επενδύει στην 

αλλαγή των συσχετισµών µε αλλαγή τής ταυτότητας των ανθρώπων που ζουν 
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στην Ελλάδα προκειµένου να επιτύχει στην αλλαγή της γεωπολιτικής του χώρου 

προς όφελος της (Ιγγλέσης, 2016). 

 Μεταναστευτικό – Προσφυγικό Πρόβληµα 

Τα τελευταία δύο χρόνια η Τουρκία απέκτησε ένα νέο ισχυρό «όπλο» που 

ακούει στο όνοµα «Μεταναστευτικές Ροές». Ο Τούρκος πρωθυπουργός, 

Τουργκούτ Οζάλ, είχε κάνει έναν «πρόλογο» για τις υβριδικές απειλές της 

Τουρκίας λέγοντας «δε χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο µε την Ελλάδα, αρκεί να 

αφήσουµε µετανάστες να περάσουν τα ελληνικά σύνορα». Σήµερα, το προσφυγικό 

ζήτηµα που αφορά στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, χρησιµοποιείται από 

την Άγκυρα ως υβριδικό «όπλο» (∆ρίβας & Τσαιλάς, 2017). 

Το 2015, περίπου ένα εκατοµµύριο άτοµα εισήλθαν παράνοµα στην Ελλά-

δα και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Επρόκειτο 

για πρόσφυγες πολέµου από τη Συρία και το Ιράκ αλλά και για οικονοµικούς µετα-

νάστες από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Αφγανιστάν, τις χώρες του 

Ευρωπαική Μαγκρέπ (Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία) καθώς και από την Υποσαχά-

ρια Αφρική. Όλη αυτή η επιχείρηση οργανώθηκε από τις µυστικές υπηρεσίες (ΜΙΤ) 

και την Αστυνοµία της Τουρκίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι µετανάστες ερχόντουσαν 

µε φτηνά ναυλωµένες πτήσεις στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια στα πα-

ράλια του Αιγαίου, προκειµένου να περάσουν στα ελληνικά νησιά. Οι χώρες της 

Βόρειας Ευρώπης µη µπορώντας να διαχειριστούν διαφορετικά το πρόβληµα 

προέτρεψαν τις χώρες των Βαλκανίων να κλείσουν τα σύνορα τους και κατά συ-

νέπεια, οι νέοι οικονοµικοί µετανάστες και οι πρόσφυγες εγκλωβίζονται στην Ελ-

λάδα (Ιγγλέσης, 2016). 

Οι µεταναστευτικές ροές, εκτός από ανθρωπιστικό πρόβληµα, είναι ύψιστο 

θέµα εθνικής ασφάλειας που δηµιουργείται από τη µεταβολή της κοινωνικής και 

δηµογραφικής σύνθεσης του πληθυσµού. Η Τουρκία κατάφερε να δηµιουργηθούν 

παντού ανά την Ελλάδα µουσουλµανικοί θύλακες. Η συσσώρευση χιλιάδων λα-

θροµεταναστών στο εσωτερικό της χώρας δηµιούργησε ένα νέο πεδίο δράσης για 

τις τουρκικές µυστικές υπηρεσίες. Οι τελευταίες δοµούν µε όπλο τον ισλαµισµό έ-

ναν ολόκληρο «µυστικό στρατό» µε στόχο την αποσταθεροποίηση, που όπως έχει 

ήδη αναφερθεί αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό του υβριδικού πολέµου. Η δρά-

ση τους δηµιουργεί νέους κινδύνους για την εσωτερική ασφάλεια, όπως εξεγέρ-
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σεις, καταστάσεις παρεκτρεπόµενου όχλου, πολλαπλές επιθέσεις σε αστικά κέ-

ντρα, δηµιουργία θυλάκων στα βόρεια σύνορα της χώρας, άνοδο του οργανωµέ-

νου εγκλήµατος, τροµοκρατία και αµυντική εξουθένωση µέσω δέσµευσης δυνάµε-

ων ασφαλείας (Τσακωνίτης, 2017). 

 Τροµοκρατία και Οργανωµένο Έγκληµα 

Ο τουρκικός εθνικισµός, επεκτατισµός  και αναθεωρητισµός και η πιθανή 

εκδήλωση τουρκικής προέλευσης υβριδικών ανθελληνικών ενεργειών στη Θράκη ή 

στο Αιγαίο, εκπορεύονται και από τους παρακρατικούς µηχανισµούς του τουρκικού 

κράτους. Η δράση των «Γκρίζων Λύκων» είναι γνωστή και οι υβριδικές τους δυνα-

τότητες έγιναν απόλυτα εµφανείς µε την εµπλοκή τους στις καταστροφικές πυρκα-

γιές στα ελληνικά δάση και την αφοπλιστική παραδοχή µελών τους ότι «εµείς βά-

λαµε τις φωτιές στα ελληνικά δάση» (Μελετόπουλος, 2016).Οι δυνατότητες διεξα-

γωγής ενός υβριδικού πολέµου ενισχύονται και από την παραδοσιακή συνεργασία 

τουρκικού κράτους και εγκληµατικών οργανώσεων, αλλά και από τα δίκτυα κατα-

σκοπείας της ΜΙΤ στην χώρα µας. Η τελευταία έχει ανεπτυγµένα κύρια και εφεδρι-

κά δίκτυα, πλήθος µετωπικών οργανώσεων, διασυνδέσεις µε τα ΜΜΕ και ισχυρό-

τατη επιρροή στους κόλπους την αλβανικής και µουσουλµανικής µειονότητας αλλά 

και των προσφύγων. Όσον αφορά στους µη κρατικούς δρώντες χαρακτηριστική 

είναι η περίπτωση της SADAT, της ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας, που εµπλέκεται 

και σε υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών και όπλων, και είναι η µοναδική εταιρεία 

στην Τουρκία που παρέχει διεθνώς στρατιωτική συµβουλευτική, εξοπλισµό και εκ-

παίδευση, είτε πρόκειται για συµβατικό πόλεµο, είτε για ειδικές αποστολές. Ο ιδρυ-

τής της, έχει αναφέρει ότι έχει έναν και µοναδικό σκοπό: «να αναδειχθεί ο µου-

σουλµανικός κόσµος στον απόλυτο νικητή, να φτάσει παγκοσµίως σ’ ένα πολύ 

υψηλό σηµείο αναγνώρισης και κυριαρχίας έχοντας ως κύριο µέληµα να προστα-

τεύει τα συµφέροντα των µουσουλµάνων σε όλο τον κόσµο» (Λυγερού, 2017). 

Εποικισµός  στη κατεχοµένη Κύπρο 

Η τουρκική στοχεύση στην Κύπρο είναι ξεκάθαρη. Το στρατηγικό βάθος του 

Αχµέτ Νταβούτογλου το λέει ξεκάθαρα ότι µε όχηµα το πλεονέκτηµα του 1974 

πρέπει να την ελέγξει πλήρως: «η Κύπρος είναι µια σταθερή βάση και 

αεροπλανοφόρο που είναι σε θέση να ελέγχει τις περιοχές του Περσικού κόλπου 

και της Κασπίας και τις υδάτινες αρτηρίες του Αντεν και του Ορµούζ,που συνδέουν 
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Ευρασία και Αφρική. Γεωπολιτικά και γεωστρατηγικά, ακόµη κι αν δεν υπήρχε ούτε 

ένας µουσουλµάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα κυπριακό 

ζήτηµα. Καµία χώρα δεν µπορεί να µείνει αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που 

βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της χώρου» (Ήφαιστος, 2010). 

 Στις κατεχόµενες από την Τουρκία περιοχές της Κύπρου, η τουρκική 

κυβέρνηση εφαρµόζει µια πολιτική συστηµατικού εποικισµού, προκειµένου να 

αλλάξει το δηµογραφικό χαρακτήρα του νησιού. Η Τουρκία προχώρησε στην 

πολιτική του εποικισµού, στοχεύοντας στην αλλαγή του δηµογραφικού χαρακτήρα 

και της πληθυσµιακής ισορροπίας στο νησί, ώστε να δηµιουργήσει νέα 

τετελεσµένα που θα εµποδίζουν µια δίκαιη και βιώσιµη λύση. Το εθνικό 

ξεκαθάρισµα της κατεχόµενης περιοχής και η µαζική µεταφορά Τούρκων από την 

Τουρκία, σε συνδυασµό µε την εκδίωξη των Ελληνοκύπριων από την περιοχή και 

την καταστροφή της πολιτιστικής κληρονοµιάς, στο κατεχόµενο τµήµα της 

Κύπρου, στοχεύει στην εξάλειψη κάθετι ελληνικού και χριστιανικού στοιχείου που 

υπήρχε για αιώνες και στην «τουρκοποίηση» της περιοχής (Παλµύρης, 2009).  

Η ύπαρξη των εποίκων και των δυνάµεων κατοχής αποτελεί µια πολύ ση-

µαντική υβριδική απειλή, τόσο σε ότι αφορά στη δηµιουργία τετελεσµένων για υ-

λοποίηση κινήσεων τύπου δηµοψηφίσµατος στην Κριµαία και επίκληση της διε-

θνούς νοµιµοποίησης, όσο για την εκτέλεση επιθετικής κίνησης αντιπερισπασµού 

στη Κύπρο σε περίπτωση σύγκρουσης Ελλάδας – Τουρκίας σε άλλο θέατρο επι-

χειρήσεων. 

 Οικονοµική ∆ιείσδυση στην Ελλάδα 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η οικονοµική κρίση έδωσε την ευκαιρία σε οικονο-

µικούς παράγοντες της Τουρκίας να εµπλακούν ενεργά σε οικονοµικά δρώµενα 

της Ελλάδας αναζητώντας πρόσβαση ακόµη και στα κέντρα εξουσίας προσπαθώ-

ντας να αγοράσουν τα πλειοψηφικά πακέτα µετοχών ΜΜΕ πανελλαδικής εµβελεί-

ας, περιφερειακά αεροδρόµια και µαρίνες σε ελληνικά νησιά. Χαρακτηριστικό πα-

ράδειγµα αποτελεί η τουρκική τράπεζα άρχισε να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, 

σε περιοχές µε έντονο το µουσουλµανικό στοιχείο, όπως στην Κοµοτηνή, την Ξάν-

θη και στη Ρόδο.  
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Η τουρκική τράπεζα εκµεταλλεύτηκε την αδυναµία των ελληνικών χρηµατο-

πιστωτικών ιδρυµάτων, λόγω του µνηµονίου να χορηγούν δάνεια. Έτσι, άρχισε να 

δανείζει µε ελκυστικούς όρους και χαµηλά επιτόκια. Ακίνητα µεγάλης αξίας στις 

πόλεις και µεγάλες καλλιεργήσιµες εκτάσεις αγοράζονται από µουσουλµάνους, 

πολλοί από τους οποίους δεν κρύβουν τις σχέσεις τους µε το τουρκικό προξενείο. 

Το Προξενείο της Kοµοτηνής επιχορηγείται από το τουρκικό δηµόσιο ετησίως. 

Kοινό µυστικό όλων στη ∆υτική Θράκη είναι ότι µέσω του τουρκικού προξενείου 

δίνονται µεγάλα ποσά που χρησιµοποιούνται για αγορές γης και ακινήτων, για 

έκδοση εφηµερίδας και για υποτροφίες µειονοτικών σπουδαστών  (pronews.gr). 

 Μουσουλµανικό τόξο στα Βαλκάνια  

Η βάση της πολιτικής επιρροής της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι τα 

οθωµανικά κατάλοιπα, που είναι οι µουσουλµανικές κοινότητες. Οι τουρκικές και 

µουσουλµανικές µειονότητες που διαβιούν στη Βουλγαρία, στην Ελλάδα, στη 

Μακεδονία, στο Σαντζάκ (επαρχία της Σερβίας), στο Κόσοβο και στη Ρουµανία 

αποτελούν σηµαντικά στοιχεία της βαλκανικής πολιτικής της Τουρκίας. Οι δύο 

σηµαντικοί βραχυπρόθεσµοι και µεσοπρόθεσµοι στόχοι της εξωτερικής πολιτικής 

της Τουρκίας στα Βαλκάνια είναι η ισχυροποίηση της Βοσνίας, των Σκοπιών και 

της Αλβανίας µέσα σε ένα πλαίσιο σταθερότητας και η δηµιουργία ενός διεθνούς 

νοµικού πλαισίου, που θα θέσει υπό την προστασία του τις εθνικές µειονότητες της 

περιοχής. Στο νοµικό αυτό πλαίσιο, η Τουρκία επιδιώκει συνεχώς την εξασφάλιση 

εγγυήσεων που θα της παρέχουν το δικαίωµα παρέµβασης στα ζητήµατα που 

αφορούν τις µουσουλµανικές µειονότητες των Βαλκανίων (Ήφαιστος, 2010).  

Πληροφοριακές Επιχειρήσεις  

Στην προσπάθεια της Τουρκίας να επιτύχει τους αντικειµενικούς της σκο-

πούς απέναντι στην Ελλάδα διαθέτει στη φαρέτρα της µεγάλες δυνατότητες πλη-

ροφοριακών επιχειρήσεων, που αποτελούν το βασικό εργαλείο του υβριδικού πο-

λέµου. Οι τουρκικές δυνατότητες σε εκτέλεση πληροφοριακών επιχειρήσεων περι-

λαµβάνουν επιχειρήσεις µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης, 

ψυχολογικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις συλλογής πληροφοριών µε εκτεταµένη 

χρήση Μη Επανδρωµένων Αεροχηµάτων (UAVs), Ηλεκτρονικό Πόλεµο.    
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Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

Οι τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις είναι οι δεύτερες σε µέγεθος, µετά από 

αυτές των ΗΠΑ, µεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ. Η ισχύς τους υποστηρίζεται από 

µια συνεχώς αναπτυσσόµενη εγχώρια αµυντική βιοµηχανία και ένα ευρύ 

πρόγραµµα αγοράς οπλικών συστηµάτων. Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του 

τουρκικού στρατού υπέστησαν σηµαντικό πλήγµα από την απόπειρα 

πραξικοπήµατος της 15ης Ιουλίου 2016. Μεγάλος αριθµός αξιωµατικών και 

υπαξιωµατικών και των τριών όπλων συνελήφθησαν ή αποστρατεύθηκαν ως 

ύποπτοι συνεργασίας µε το κίνηµα του Φετουλάχ Γκιουλέν. Παράλληλα, οι 

Ένοπλες ∆υνάµεις της γείτονας χώρας εµπλέκονται εδώ και χρόνια σε έναν 

πόλεµο φθοράς µε το κουρδικό ΡΚΚ, στον οποίον καταγράφουν καθηµερινές 

απώλειες (Ιγγλέσης, 2016). 

Ανάλυση της απειλής υβριδικού πολέµου από την Τουρκία   

Τα ισχυρά σηµεία (Strength) που διαθέτει η Τουρκία προκειµένου να απο-

τελέσει απειλή υβριδικού πολέµου για την Ελλάδα είναι πολλά και πολυδιάστατα, 

όπως ήδη έχουν αναφερθεί διεξοδικά παραπάνω. Οι Τουρκικές Ένοπλες ∆υνάµεις 

(ΤΕ∆) διαθέτουν τη δυνατότητα να διεξάγουν συµβατικές επιχειρήσεις σε όλα τα 

επίπεδα και να τις συνδυάσουν µε επιχειρήσεις ανορθόδοξου πολέµου και στρα-

τιωτικές πληροφοριακές επιχειρήσεις. Η µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής 

Θράκης παίζει εδώ και πολλά χρόνια το ρόλο του παράγοντα αποσταθεροποίησης 

στην περιοχή και λειτουργεί ως αντιπρόσωπος τουρκικών επεκτατικών συµφερό-

ντων.  

Οι οικονοµικοί µετανάστες και οι πρόσφυγες σε συνδυασµό µε τη δράση 

των µυστικών υπηρεσιών, οργανωµένου εγκλήµατος και παραστρατιωτικών οργα-

νώσεων έχουν ενισχύσει τις τουρκικές δυνατότητες αποσταθεροποίησης στο εσω-

τερικό της Ελλάδας. Επιπρόσθετα, η τουρκική κατοχή στη Κύπρο σε συνδυασµό 

µε τον εποικισµό του νησιού δηµιουργεί ισχυρό πυλώνα για υποστήριξη υβριδικής 

δράσης στη Μεγαλόνησο. Τελευταίο αλλά όχι αµελητέο ισχυρό σηµείο της υβριδι-

κής τουρκικής απειλής είναι η οικονοµική εξάρτηση που αποκτά η Ελλάδα, εξαιτίας 

της οικονοµικής κρίσης, από τις τουρκικές επενδύσεις και τις τουρκικές τράπεζες 

που δραστηριοποιούνται τα τελευταία χρόνια στη χώρα µας. 



 
-98- 

 

Στα αδύνατα σηµεία (Weaknesses) της τουρκικής απειλής µπορούµε να 

αναφέρουµε το κουρδικό πρόβληµα, που ταλανίζει τη γείτονα χώρα και δεν της 

επιτρέπει να εστιάσει στις επεκτατικές της βλέψεις στο Αιγαίο και τα Βαλκάνια.  Οι 

Κούρδοι στο εσωτερικό της Τουρκίας αποτελούν για την ίδια υβριδική απειλή, α-

πειλώντας την εδαφική της ακεραιότητα στα ανατολικά. Επιπρόσθετα, αδύνατο 

σηµείο για την Τουρκία αποτελεί ο διχασµός στις τάξεις των ΤΕ∆ που έχει επιφέρει 

αρχικά  η απαξίωση του κοσµικού κράτους από τη κυβέρνηση Ερντογάν και το 

προσφάτα αποτυχηµένο πραξικόπηµα, που οδήγησε µεγάλο αριθµό στελεχών 

των ΤΕ∆ εκτός υπηρεσίας και υπό καθεστώς διωγµού από την τουρκική κυβέρνη-

ση. Τέλος, σηµαντικό πρόβληµα για τις τουρκικές υβριδικές επιδιώξεις αποτελεί η 

προβληµατική τουρκική οικονοµία, η οποία µοιάζει µε γίγαντα στηριζόµενο σε γυά-

λινα πόδια και είναι πιθανό να οδηγήσει σε κατάρρευση το τουρκικό οικοδόµηµα.  

Οι ευκαιρίες (Opportunities) που είναι δυνατόν να εµφανιστούν και να ο-

δηγήσουν της Τουρκία να αξιοποιήσει τις υβριδικές της δυνατότητες και να εκτο-

ξεύσει έναν υβριδικό πόλεµο εναντίον της Ελλάδας έχουν να κάνουν µε την  γενι-

κότερη ρευστότητα στην περιοχή του Αιγαίου και της ΝΑ Μεσογείου. Μια πρώτης 

τάξεως ευκαιρία που ήδη χρησιµοποιεί είναι το µεταναστευτικό πρόβληµα και οι 

τεράστιες ροές που διέρχονται από το έδαφος της. Ένα ξέσπασµα αναταραχών σε 

κάποιο ελληνικό νησί ή στη ∆υτική Θράκη µπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες κα-

ταστάσεις στο εσωτερικό της χωράς  µας και να αποτελέσει το εφαλτήριο για την 

Τουρκία να αναλάβει δράση.  

Παρόµοια ευκαιρία µπορεί να αποτελέσει η ένταση στις σχέσεις της Ελλά-

δας µε την Αλβανία και την ΠΓ∆Μ, που µε πρόσχηµα την υποστήριξη και την 

προστασία των µουσουλµανικών πληθυσµών στο έδαφος των παραπάνω χωρών 

θα αποτελέσουν αφορµή για να εκτελέσει η Τουρκία το σχέδιο της για υβριδικό 

πόλεµο εναντίον της Ελλάδας.  Ευκαιρία για παρόµοια δράση αποτελεί και µια πι-

θανή ένταση και θερµό επεισόδιο στη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου µε α-

φορµή τις έρευνες για υδρογονάνθρακες που διεξάγει η Κυπριακή ∆ηµοκρατία.  

Οι κίνδυνοι (Threats) που αντιµετωπίζει η Τουρκία στην περίπτωση που 

επιχειρήσει να εµπλακεί σε µια διαδικασία υβριδικού πολέµου µε την Ελλάδα απο-

τελεί αναµφίβολα η ισχυρή αποτροπή που η Ελλάδα είναι σε θέση να προβάλει σε 

ένα τέτοιο τουρκικό εγχείρηµα. Αναµφίβολα, παρά την παρατεταµένη οικονοµική 
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κρίση, το αξιόµαχο των ελληνικών Ε∆ είναι σε υψηλό επίπεδο και γίνεται εύκολα 

αντιληπτό ότι η σχέση κόστους-οφέλους σε ένα ενδεχόµενο σύρραξης δεν ευνοεί 

τα τουρκικά σχέδια. Το κόστος σε ανθρώπινο δυναµικό,  υλικό και µέσα που θα 

κληθεί να καταβάλει η Τουρκία θα είναι µεγάλο και αποτελεί κίνδυνο για εκείνη.  

Επιπλέον κινδύνους αποτελούν ο εξελισσόµενος πόλεµος στη Συρία και η 

ευκαιρία που θα δοθεί στο κουρδικό έθνος εντός και εκτός Τουρκίας να προβεί 

στην ανακήρυξη ανεξαρτήτου κουρδικού κράτους στα νώτα της Τουρκίας. Τέλος, 

µια τέτοια κίνηση από την Τουρκία θα επιφέρει την καταδίκη από τη διεθνή κοινό-

τητα λαµβάνοντας υπόψη την παντελή έλλειψη διεθνούς νοµιµοποίησης των τουρ-

κικών επεκτατικών βλέψεων. Οι κυρώσεις, που δύνητικά θα της επιβληθούν, θα 

οδηγήσουν τη χώρα σε διεθνή αποµόνωση και θα αποτελέσουν ταφόπλακα στο 

όραµα του τουρκικού λαού για ένταξη της χώρας στην ΕΕ. 

� Μουσουλµανική Μειονότητα 
της Θράκης  

� Μουσουλµάνοι Μετανάστες 
� ∆υνατότητες ΤΕ∆ 
� Οργανωµένο Έγκληµα 
� ∆υνάµεις Κατοχής Κύπρου  
� Οικονοµική Επιρροή  
� Παραστρατιωτικές Οργανώσεις  

� Κουρδικό Πρόβληµα  
� Εθνικός ∆ιχασµός  
� Τουρκική Οικονοµία  

 
 
 
 
 

Strengths Weaknesses 

Opportunities 
ΤΟΥΡΚΙΑ 

Threats 
 

� Μεταναστευτικό   
� Αλβανικός Μεγαλοϊδεατισµός 
� Σκοπιανός Αλυτρωτισµός 
� Θερµό Επεισόδιο στη Κυπρια-

κή ΑΟΖ 

 
� Ελληνικές Ε∆ - Αποτροπή 
� ∆ιεθνής Νοµιµοποίηση 
� Πόλεµος στη Συρία  
�  Κουρδικό Κράτους  
� Ευρωπαικη Προοπτικη  

 

Σχήµα 12: SWOT Analysis Υβριδικής Απειλής από την Τουρκία  

 

Από τα παραπάνω γίνεται σαφές ότι τις τελευταίες δεκαετίες λαµβάνει χώρα 

µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας µια συνεχής σύγκρουση χαµηλής έντασης (low 

intensity warfare) στην οποία κυριαρχούν η στρατιωτική και πολιτική πίεση, η 

κατασκοπεία και ο ψυχολογικός πόλεµος. Στην πραγµατικότητα, η τουρκική απειλή 

αποδεικνύεται πολύ πιο σύνθετη περιλαµβάνοντας τον κυβερνοπόλεµο αλλά και 

ένα πλήθος δραστηριοτήτων από τον ευρύτατο χώρο του µη κανονικού πολέµου 
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(irregular warfare), όπως η λαθροµετανάστευση, οι παραστρατιωτικές επιχειρήσεις 

και το οργανωµένο έγκληµα. Η εν λόγω συστράτευση στα πλαίσια µιας σφαιρικής 

προσέγγισης (comprehensive approach) τακτικών συµβατικού, µη κανονικού 

πολέµου και κυβερνοπολέµου προσδίδει ξεκάθαρα στην Τουρκία χαρακτηριστικά 

υβριδικής απειλής.  

Συµπερασµατικά, η λαθροµετανάστευση, η ισλαµική τροµοκρατία και ο 

τουρκικός επεκτατισµός αποτελούν µέρη της ίδιας αποσταθεροποιητικής εξίσωσης 

για την ελληνική εθνική ασφάλεια. Η Τουρκία, έχοντας µελετήσει την εφαρµογή του 

υβριδικού πολέµου από τη Ρωσία, αποτελεί πολύ σοβαρή απειλή υβριδικού πολέ-

µου για την Ελλάδα. Το «δόγµα Μεντβέντεβ» του 2008 το οποίο αποτέλεσε το φά-

ρο για τις ρωσικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία µπορεί εύκολα να συγκριθεί το 

«Στρατηγικό Βάθος» του Αχµέτ Νταβούτογλου το οποίο αποτελεί τον οδηγό για 

την εφαρµοζόµενη Τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια και την Μέση Ανατολή.Οι 

υβριδικές διαστάσεις της τουρκικής απειλής είναι υπαρκτές και καθιστούν 

επιτακτική την ανάγκη για δηµιουργία από την χώρα µας, ενός ευέλικτου 

διϋπηρεσιακού  µοντέλου αντιµετώπισης αυτών των  απειλών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ «Ζ» 

∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο «υβριδικός πόλεµος», η «υβριδική σύγκρουση» και η «υβριδική απειλή» 

δεν αποτελούν µια νέα µορφή πολέµου. Η ρωσική επέµβαση στην Ουκρανία και η 

αναίµακτη προσάρτηση της Κριµαίας κατάφερε να φέρει στο προσκήνιο την αξία 

της έµµεσης στρατηγικής και της θεωρίας του Sun Tzu  για την αξία της νίκης χω-

ρίς καν τη διεξαγωγή µάχης. Με τον όρο αυτό περιγράφεται η πολυπλοκότητα του 

σηµερινού συγκρουσιακού περιβάλλοντος µε χρήση όλων των δυνατών µορφών 

σύγκρουσης, συµπεριλαµβανοµένης και της πολιτικής και οικονοµικής διάστασης, 

για την επίτευξη των στόχων, στον ανελέητο ανταγωνισµό κρατικών και µη 

κρατικών δρώντων. 

Αναλύοντας τις υβριδικές απειλές προκύπτει πως αυτές αναπτύσσονται και 

σε περιοχές µακριά από τη ζώνη των συµβατικών επιχειρήσεων και σε νέες δια-

στάσεις όπως ο κυβερνοχώρος, το εσωτερικό της χώρας και τα µεγάλα αστικά 

κέντρα κάνοντας δυσχερέστατη τη διάκριση µεταξύ ενόπλων και αµάχων. Σε αυτές 

εµπλέκονται πολλαπλοί δρώντες όπως κράτη, εξτρεµιστικές και εγκληµατικές 

οµάδες που χρησιµοποιούν µη συµβατικές µεθόδους και µέσα, καθιστώντας την 

αντιµετώπιση τους ιδιαίτερα δύσκολη. 

 Από το 1974 και µετά, την κύρια απειλή για την Ελλάδα αποτελεί η Τουρκία. 

Για παρά πολλά χρονιά οι δυο χώρες είχαν επιδοθεί σε έναν ανελέητο εξοπλιστικό 

ανταγωνισµό, στα πλαίσια της διατήρησης της ισορροπίας σκληρής ισχύος στην 

περιοχή και στην επίτευξη των στόχων τους εκατέρωθεν. Τα τελευταία χρόνια ό-

µως η κατάσταση δείχνει να µεταβάλλεται και οι απειλές για την εθνική µας ασφά-

λεια έχουν λάβει υβριδική µορφή, χωρίς να παραγνωρίζουµε το ρόλο των συµβα-

τικών δυνάµεων και την αξία της αποτροπής που αυτές εξασφαλίζουν στη χώρα. 

Το γεωπολιτικό περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, 

στο οποίο εντάσσεται ενεργά και η χώρα µας, είναι ένα περιβάλλον παραδοσιακά 

συγκρουσιακό. Οι υβριδικές απειλές αποτελούν την απτή καθηµερινότητα και η 

Ελλάδα τις αντιµετωπίζει ήδη. ∆εν θα ήταν υπερβολή να πούµε ότι ο υβριδικός 

πόλεµος εναντία στη χώρα µας είχε γίνει ορατός από το 2007 µε την αλληλουχία 

εµπρησµών στα ελληνικά δάση και το  2008 µε τις πρωτοφανείς διαδηλώσεις που 
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έλαβαν χώρα στην Αθήνα και έφτασαν στα πρόθυρα εφαρµογής σχεδίων που συ-

µπεριελάµβαναν την εµπλοκή των Ε∆ στο πλαίσιο της καταστολής τους. 

Η οικονοµική κρίση από το 2009 µέχρι και σήµερα παρουσιάζει πολλά χα-

ρακτηριστικά υβριδικής απειλής που αποσκοπεί στην αποσταθεροποίηση της χω-

ράς και στην πολιτική και οικονοµική εξάρτηση της από διεθνή κέντρα σχεδιασµού 

και λήψης αποφάσεων. Στην εξέλιξη των πραγµάτων, ο υβριδικός πόλεµος εναντί-

ον της χώρας µας έλαβε ακόµη πιο έντονη µορφή µε το ξέσπασµα της προσφυγι-

κής κρίσης που έκανε την Ελλάδα να εµφανίζει την εικόνα αποτυχηµένου κράτους, 

ανήµπορου να ελέγξει να σύνορα της και βρίσκεται στα πρόθυρα ανθρωπιστικής 

κρίσης και κοινωνικής κατάρρευσης. 

Η µουσουλµανική µειονότητα της ∆υτικής Θράκης λαµβάνει πλέον ξεκάθα-

ρη µορφή υβριδικής απειλής για τη χώρα, καθώς θα µπορούσε να εξελιχθεί σε 

πηγή αποσχιστικής έντασης. Τα ιστορικά λάθη του ελληνικού κράτους και η 

παραδοσιακά εθνικιστική επιµονή της Τουρκίας χειραγώγησαν τους Έλληνες 

µουσουλµάνους, σε κάποιες περιόδους, παρότι αυτοί µόνιµα απολαµβάνουν 

βιοτικό επίπεδο σαφώς ανώτερο από την τουρκική επαρχία. Η τουρκική προπα-

γάνδα έχει εστιάσει µε κάθε τρόπο στην ενίσχυση της φιλοτουρκικής συµπεριφο-

ράς της µειονότητας και µε στοχευµένες δράσεις έχει καταφέρει να κάνει τους µου-

σουλµάνους πιόνια στη σκακιέρα των συµφερόντων της Τουρκίας για την υλοποί-

ηση των σχεδίων της στη δηµιουργία ενός µουσουλµανικού τόξου στα Βαλκάνια. 

Ένας υβριδικός πόλεµος στην περιοχή µπορεί να αποτελέσει απότοκο της 

αστάθειας που ενδεχοµένως θα προκληθεί από την κατάρρευση ενός όµορου 

κράτους και θα εξελιχθεί σε κατάσταση αβεβαιότητας, η οποία αν δεν 

αντιµετωπισθεί έγκαιρα, είναι δυνατόν να καταλήξει σε σηµαντική απειλή για την 

εθνική ασφάλεια και άµυνα, απειλώντας ακόµη και την ασφάλεια των συνόρων. Η 

αστάθεια στα βόρεια σύνορα της χώρας αποτελεί από µόνη της υβριδική απειλή 

για την Ελλάδα. Η ΠΓ∆Μ και η Αλβανία παρά τον αλυτρωτισµό των θέσεων τους 

και τις εθνικιστικές τάσεις που εµφανίζουν εναντία στη χώρα µας δεν αποτελούν 

σοβαρή αυτοτελή απειλή υβριδικού πολέµου για την Ελλάδα. Παρόλα αυτά, ως 

χώρες µε έντονη αναθεωρητική διαλεκτική και µουσουλµανικό στοιχειό που καθο-

ρίζει τις εξελίξεις στο εσωτερικό τους αποτελούν βραχίονες της τουρκικής πολιτι-

κής στα Βαλκάνια και υβριδικές απειλές στη φαρέτρα της Τουρκίας. Μαζί µε τη 
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Βοσνία και τους υπόλοιπους µουσουλµάνους των Βαλκάνιων αποτελούν το πάτη-

µα της Τουρκίας για επέµβασης στη περιοχή µε τη λογική της προστάτιδας δύνα-

µης των πάλαι ποτέ Οθωµανικών εδαφών και σε εκτέλεση της φιλοσοφίας που 

αναπτύχθηκε από τον Αχµέτ Νταβούτοχλου και την υλοποίηση του στρατηγικού 

βάθους, ως οδηγός για την τουρκική υψηλή στρατηγική στην περιοχή. 

Στην Κύπρο, η Τουρκία από την εισβολή και µετά, επιδιώκει µεθοδευµένα 

την ανατροπή των δεδοµένων στο νησί και την οριστική διχοτόµησή του. Με 

πρόσχηµα την ασφάλεια και την ανάπτυξη των Τουρκοκυπρίων και µε τέχνασµα 

τον εποικισµό καταφέρνει να δηµιουργήσει τετελεσµένα και απειλεί την ειρηνική 

συνύπαρξη Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ο εποικισµός των κατεχοµένων 

αποτελεί επιπρόσθετη απειλή για τη ασφάλεια στην περιοχή και αποτελεί στρατη-

γική επιλογή της Τουρκίας για να ελέγχει µε υβριδικό τρόπο την Κύπρο, η οποία 

αποτελεί ένα σηµείο γεωστρατηγικής σηµασίας και ενεργειακού πλούτου στη περι-

οχή. 

Οι πρόσφατες ρωσικές ενέργειες και η προσάρτηση της Κριµαίας έχουν 

αποτελέσει πηγή σχεδιασµού, τεχνογνωσίας και προετοιµασίας για την αντίπαλο 

χώρα. Σε αντιπαραβολή µε τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Κριµαία στο 2014 

που είχαν βάση στο «∆όγµα Μεντβέντεφ» του 2008, σύµφωνα µε το οποίο η 

προστασία των δικαιωµάτων Ρώσων πολιτών εκτός επικράτειας αποτελούσε 

υψίστη προτεραιότητα της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής το «Στρατηγικό Βάθος» 

του Αχµέτ Νταβούτογλου αποτελεί ξεκάθαρη ένδειξη πως η Τουρκία επενδύει όλο 

και πιο έντονα σε τακτικές έµµεσης στρατηγικής για την εξυπηρέτηση των συµφε-

ρόντων στη περιοχή. Συγκεκριµένα: 

• Ο πληροφοριακός και στο βάθος ψυχολογικός πόλεµος της Άγκυρας 

είναι καθηµερινός και περιλαµβάνει όλους τους δυνατούς τρόπους εκµετάλλευσης 

των µέσων µαζικής ενηµέρωσης και κοινωνικής δικτύωσης. 

• Ο ρόλος της µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης έχει αναβαθ-

µιστεί στην άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της γείτονας χώρας. Οι επισκέψεις 

Τούρκων κρατικών αξιωµατούχων υψηλοτάτου επιπέδου σε εβδοµαδιαία βάση το 

αποδεικνύουν. 
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• Οι αναφορές των Τούρκων κρατικών αξιωµατούχων σε διεθνείς συν-

θήκες (Συνθήκη της Λωζάνης), που έχουν καθορίσει τη συνύπαρξη των δυο λαών 

τα τελευταία 100 περίπου χρόνια στην περιοχή, µε απαξιωτίκους χαρακτηρισµούς 

δείχνουν την αναθεωρητική διάθεση της Τουρκίας και απευθύνονται εµµέσως στη 

διεθνή κοινότητα αναζητώντας νοµιµοποίηση µελλοντικών ενεργειών  

• Ο ρόλος της Τουρκίας στην εξέλιξη της προσφυγικής κρίσης είναι 

εµφανής. Η στάση της αποτελεί επιβεβαίωση των λεγοµένων του πρωθυπουργού 

της Τουρκίας Οζάλ ότι «δε χρειάζεται να κάνουµε πόλεµο µε την Ελλάδα, αρκεί να 

αφήσουµε µετανάστες να περάσουν τα ελληνικά σύνορα». 

Η απειλή ενός υβριδικού πολέµου από την Τουρκία εναντίον της Ελλάδας 

δεν αποτελεί πλέον σενάριο επιστηµονικής φαντασίας. Eνας υβριδικός πόλεµος 

είναι πιθανός στην σηµερινή και µελλοντική ελληνική πραγµατικότητα. Η απειλή 

υβριδικού πολέµου για την Ελλάδα υπάρχει, είναι σοβαρή και δεν επιτρέπεται ε-

φησυχασµός. ∆ιαφαίνεται µάλιστα ότι η συγκεκριµένη µορφή του πολέµου µε την 

Τουρκία είναι η πλέον πιθανή. Ο εξ ανατολών αντίπαλος διαθέτει τα αναγκαία 

µέσα και τις ικανότητες για την εκτόξευση µιας «πλήρους φάσµατος» υβριδικής 

προσβολής εναντίον της Ελλάδας. Κατά το παρελθόν έχει αποδείξει ότι διαθέτει 

και τα µέσα και τη βούληση αλλά και την υποµονή για να αδράξει την κατάλληλη 

ευκαιρία. Έχει δε το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού και τη δυνατότητα κλιµάκωσης 

της έντασης, παραµένοντας στο παρασκήνιο, εάν το επιθυµεί.  

Θα ήταν τεράστιο λάθος να αντιληφθούµε τον «υβριδικό πόλεµο» ως κάτι 

που θα πρέπει να µας προκαλέσει ηττοπάθεια. Σε ένα περιβάλλον υβριδικών α-

πειλών η Ελλάδα έχει στα χέρια της ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτηµα: τη γε-

ωπολιτική της σπουδαιότητα. Όπως προαναφέρθηκε, η Ελλάδα κατέχει µια από 

τις πιο κοµβικές θέσεις στο διεθνή γεωπολιτικό χάρτη. Μεταξύ των άλλων, δεσπό-

ζει στο κρίσιµο γεωσύστηµα της Ανατολικής Μεσογείου που ενώνει το ∆υτικό Κό-

σµο µε το ενεργειακό κέντρο του κόσµου, τη Μέση Ανατολή. Σε αντίθεση µε ότι πι-

στεύουν πολλοί, οι τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή αυτήν έχουν ενισχύσει το ρό-

λο της Ελλάδας. Η λεγόµενη «αραβική άνοιξη» δηµιούργησε µια εξαιρετικά ασαφή 

κατάσταση, ένα είδος γεωπολιτικής µαύρης τρύπας, από την οποία µπορεί να ξε-

πηδήσει το οτιδήποτε. Η κατάσταση στα αραβικά κράτη όχι µόνο δεν είναι ελεγχό-

µενη από τη ∆ύση, αλλά µπορεί να εξελιχθεί σε µια εξαιρετικά εχθρική προς τα δυ-
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τικά συµφέροντα πραγµατικότητα. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η Τουρκία, για 

την οποία υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι στο µέλλον µπορεί να εξελιχθεί σε µια 

εξαιρετικά επικίνδυνη αντι-δυτική δύναµη. Έτσι, το µόνο σηµείο στην περιοχή που 

έχει µείνει να ανήκει «εις την ∆ύσιν» είναι η Ελλάδα. 

Επίσης, δεν θα πρέπει να µας διαφεύγει το γεγονός ότι ο υβριδικός πόλε-

µος βασίζεται στην παραπλάνηση και την «αορατότητα». Πίσω του, δηλαδή, κρύ-

βει αδυναµία και όχι ισχύ. Έτσι, εάν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει, είναι σε θέση 

να αδρανοποιήσει αυτή την επίθεση επιδεικνύοντας προσαρµογή στις νέες συνθή-

κες και ανθεκτικότητα (resilience) στις υβριδικές προσβολές. Και αυτό µπορεί να το 

κάνει, πολύ απλά, αν επιλέξει να ζήσει, αντί να πεθάνει, και να διεκδικήσει ένα 

µέλλον που θα βασίζεται στο τεράστιο γεωπολιτικό – ιστορικό δυναµικό της χώ-

ρας. Η αποτροπή σε περιβάλλον υβριδικού πολέµου λαµβάνει νέα διάσταση. ∆εν 

αφορά µονό στις Ένοπλες ∆υνάµεις. Όπως το πεδίο της µάχης έχει µετατοπιστεί 

προς τη µεριά της κοινωνίας έτσι έχει µετατοπιστεί και η έννοια της αποτροπής. Η 

αποτροπή στις υβριδικές απειλές είναι πλέον έργο σύµπραξης των Ενόπλων ∆υ-

νάµεων και της κοινωνίας σε καθηµερινή βάση. Αποτροπή πλέον σηµαίνει δράσεις 

κοινής συνισταµένης µε σκοπό τη θωράκιση της χωράς από τις υβριδικές απειλές 

που έχουν εισέλθει στο εσωτερικό. Η γνωστή µας και ως παλλαϊκή άµυνα, στην 

εποχή του υβριδικού πολέµου µετονοµάζεται σε παλλαϊκή αποτροπή και ανθεκτι-

κότητα σε κάθε υβριδική προσβολή.  

Οι ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις καλούνται να παίξουν τον βασικό ρόλο στην 

αντιµετώπιση των υβριδικών απειλών που καλείται να αντιµετωπίσει η χώρα µας. 

Η εξωστρέφεια και η συµµετοχή της κοινωνίας στο έργο των Ενόπλων ∆υνάµεων 

αποτελεί αδήριτη ανάγκη σε µια περίοδο κρίσης οικονοµικής και αξιών της κοινω-

νίας. Η κατανόηση του ρόλου των Ενόπλων ∆υνάµεων από τη κοινωνία θα συµ-

βάλει τα µέγιστα στην αποτελεσµατική αποτροπή έναντι των υβριδικών απειλών 

που αντιµετωπίζει η χωρά µας. Σηµαντικό επίσης ρόλο προς την κατεύθυνση 

αναµένεται να παίξει η συµµετοχή της χώρας µας σε συµµαχίες και διεθνείς 

οργανισµούς, δηµιουργώντας τις κατάλληλες ισορροπίες ισχύος, τις προϋποθέσεις 

συνεργασίας, τη συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού και τον εκσυγχρονισµό του 

υλικού και των µέσων. 
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Η παρούσα οικονοµική κατάσταση δεν αποτελεί δικαιολογία για 

συµβιβασµούς ως προς την αντιµετώπιση των υβριδικών απειλών. Αντιθέτως, 

συνυπολογίζοντας σε ρεαλιστική βάση την επίδραση και τις επιπτώσεις της 

υφιστάµενης κατάστασης στην ελληνική κοινωνία και στις Ένοπλες ∆υνάµεις, θα 

πρέπει να θεωρήσουµε την παρούσα κρίση ως ευκαιρία ανάδειξης και 

εκµετάλλευσης των µη υλικών παραγόντων της µαχητικής µας ισχύος, όπως τα 

ψυχικά χαρακτηριστικά του προσωπικού, την εκπαίδευση, τη δοµή, την οργάνωση 

και την ιστορική παράδοση. Είναι αδήριτη ανάγκη η Ελλάδα να προσεγγίσει τον 

υβριδικό πόλεµο ως ευκαιρία για εξισορρόπηση του πιθανού ελλείµµατος στην ι-

σορροπία σκληρής ισχύος µε τη γείτονα χωρά που δηµιουργεί αναπόφευκτα ο πε-

ριορισµός των αµυντικών δαπανών σε περίοδο δηµοσιονοµικής προσαρµογής. 

Ενδιαφέρουσα θα ήταν η προσέγγιση της δυνατότητας ανάπτυξης από τη χωρά 

υβριδικών δυνατοτήτων σε πεδία υψηλού επιστηµονικού ενδιαφέροντος όπως ο 

κυβερνοπόλεµος, εκµεταλλευόµενη το υψηλών δυνατοτήτων επιστηµονικό δυνα-

µικό των ελληνικών πανεπιστηµίων που τροφοδοτούν µε επιστήµονες παγκοσµίου 

φήµης ερευνητικά κέντρα ανά την υφήλιο. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Η επιτυχηµένη χρησιµοποίηση της στρατηγικής των υβριδικών απειλών 

από τη Χεζµπολάχ στο Λίβανο και από τη Ρωσία άλλαξε τα δεδοµένα στο διεθνές 

περιβάλλον ασφάλειας. Οι σύγχρονοι στρατοί, τα σύγχρονα οπλικά συστήµατα και  

οι τακτικές καταστροφής του αντιπάλου δεν είναι σε θέση να αντιµετωπίσουν απο-

τελεσµατικά τις υβριδικές απειλές. Ο πόλεµος µε τη µορφή που τον γνωρίσαµε 

αποτελεί παρελθόν. Από το συµβατικό πόλεµο, την άµεση στρατηγική και την επί-

θεση στο κέντρο βάρους του αντιπάλου περάσαµε στην έµµεση στρατηγική,  στις 

συγκρούσεις χαµηλής εντάσεως, τον περιορισµένο ή σε µικρή κλίµακα πόλεµο 

φθοράς, τον ανταρτοπόλεµο, την τροµοκρατία, όλες αυτές τις µορφές 

ανορθόδοξου πολέµου που προκαλούν ανασφάλεια και αποσταθεροποίηση στις 

δυτικές κοινωνίες.  

Εκτιµάται ότι η παρούσα διατριβή θα αξιοποιηθεί και θα συµβάλει µε τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο στην αφύπνιση και την κινητοποίηση που απαιτείται για 

την αντιµετώπιση της απειλής υβριδικού πολέµου, που βρίσκεται προ των πυλών 

της Ελλάδας, ως µιας πραγµατικότητας που θέτει σε άµεσο κίνδυνο την εθνική µας 

ασφάλεια. Παράλληλα, διατυπώνεται η ελπίδα η συγκεκριµένη ερευνητική προ-

σπάθεια να συνδράµει στην εντατικοποίηση των διαδικασιών και ενεργοποίηση 

των αρµόδιων φορέων, προκειµένου η αντιµετώπιση των υβριδικών απειλών να 

αποτελέσει κοινό όραµα των Ενόπλων ∆υνάµεων και της ελληνικής κοινωνίας. 

Ενδιαφέρουσα επίσης θα ήταν η περαιτέρω µελέτη και η υλοποίηση µιας σε βάθος 

συγκριτικής ανάλυσης του «∆όγµατος Μεντβέντεφ» του 2008 µε το «Στρατηγικό 

Βάθος» του Αχµέτ Νταβούτογλου, προκειµένου να διαφανούν οι επιδιώξεις και τα 

κίνητρα της γείτονας χώρας να εκµεταλλευτεί τον υβριδικό πόλεµο, όπως αυτός 

εφαρµόστηκε µε απόλυτη επιτυχία από τη Ρωσία κατά την επέµβαση στην Ουκρα-

νία το 2014. 

Σε ένα περιβάλλον πρωτοφανούς οικονοµικής κρίσης και κρίσης αξιών, οι 

απειλές για την Ελλάδα έχουν λάβει πλέον και υβριδική µορφή. Ο εφησυχασµός 

στην περίπτωσή µας δεν επιτρέπεται γιατί µπορεί να οδηγήσει τη χώρα σε 

αδιέξοδο, καθώς ο υβριδικός πόλεµος αποτελεί σηµαντική απειλή για τη χωρά. Η 

διατήρηση της αποτρεπτικής ικανότητας και η ανάπτυξη ισχυρής ανθεκτικότητας 

σε υβριδικές προσβολές αποτελούν προϋποθέσεις εθνικής επιβίωσης µη επιδεχό-
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µενες αµφισβήτηση.  Η εκµετάλλευση της νέας µορφής του πολέµου και η προ-

σαρµογή της χώρας στα νέα δεδοµένα καθιστούν τον υβριδικό πόλεµο «πεδίο δό-

ξης λαµπρό», ούτως ώστε να γίνει η κρίση µια ευκαιρία ανάδειξης µιας νέας εθνι-

κής στρατηγικής που θα προσδώσει στη χώρα τη δυναµική να αποτελέσει το ση-

µείο αναφοράς και τον παράγοντα σταθερότητας στη περιοχή των Βαλκάνιων και 

της Ανατολικής Μεσογείου.  
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