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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

«Η προσπάθεια και το κουράγιο δεν είναι αρκετά χωρίς σκοπό και κατεύθυνση1» 
Τζον Κέννεντυ 

 

Η ασφάλεια αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αγαθά του ανθρώπου, το 

οποίο θεωρούμενο σε συλλογικό επίπεδο, στην κοινωνία, και πολύ περισσότερο 

στην οργανωμένη κοινωνία, το κράτος ή το έθνος, αναβαθμίζεται στην υψηλότερη 

θέση μεταξύ των κοινωνικών αγαθών. Ένα αρχαίο ρητό αναφέρει ότι "τα αγαθά 

κόποις κτώνται". Και βέβαια η ασφάλεια, δεν διαφεύγει της εφαρμογής αυτού του 

ρητού, καθόσον η επίτευξη της αλλά και η διατήρησή της απαιτεί όχι μόνο κόπο 

και προσπάθεια, αλλά και τρόπο και πολλές φορές, αίμα.  

Όπως όμως πολύ σωστά επισημαίνει, ο Τζον Κέννεντυ, ο δολοφονηθείς 

35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής: «Η προσπάθεια και το 

κουράγιο δεν είναι αρκετά χωρίς σκοπό και κατεύθυνση». Και βέβαια το σκοπό αυτό 

και την κατεύθυνση δεν μπορεί παρά να την δώσει σε μία οργανωμένη και 

ευνομούμενη κοινωνία, η θεσμοθετημένη ηγεσία της, μέσα από τις προβλεπόμενες 

διαδικασίες της πολιτειακής της οργάνωσης.  

Αν η ασφάλεια είναι τόσο σημαντικό αγαθό για μία οποιαδήποτε κοινωνία, 

είτε αυτή αντιμετωπίζει μικρές απειλές, είτε μεγαλύτερες, πόσο δε μάλλον 

καθίσταται ζήτημα πρωταρχικής και υψίστης σημασίας, όταν πρόκειται για μία 

υπερδύναμη, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η οποία όπως είναι 

φυσικό αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών και λόγω μεγέθους, αλλά και λόγω 

του παγκόσμιου πεδίου δράσης της, απαιτεί μία οργανωμένη αντιμετώπιση του 

περίπλοκου δικτύου απειλών που την περιστοιχίζει.  

Σε ένα τέτοιο επίπεδο, σαν την παγκόσμια αρένα, στην οποία οι ΗΠΑ 

αποτελούν ηγετικό παίκτη, ακόμα και ο ορισμός αυτός της έννοιας της ασφάλειας 

προσλαμβάνει μία άλλη διάσταση, χωρίς να περιορίζεται στην αυτονόητη σημασία 

την οποία έχει σε ατομικό επίπεδο και για το λόγο αυτό επιβάλλεται να ορίζεται 
                                            

1 Από την ομιλία του Γερουσιαστή τότε και μετέπειτα προέδρου των ΗΠΑ, Τζόν Κέννεντυ, στις 
17 Σεπτεμβρίου 1960, στα πλαίσια της προεδρικής προεκλογικής του εκστρατείας, στη Βόρεια 
Καρολίνα. Διαθέσιμο online: Gerhard Peters and John T. Woolley, “John F. Kennedy: Speech of 
Senator John F. Kennedy, Raleigh, NC, Coliseum,” The American Presidency Project, accessed 
December 19, 2017, http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=74076. 
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από τους ιθύνοντες, αναλυόμενη σε όλο της το βάθος και σε όλες της τις 

διαστάσεις.  

Έτσι, προκύπτει ανάγκη, η εκάστοτε κυβέρνηση να αναλύσει ποια είναι τα 

προστατευόμενα εθνικά αγαθά και συμφέροντα, τα οποία πρέπει να ασφαλιστούν, 

ποιες είναι οι απειλές που τα θέτουν σε κίνδυνο καθώς και με ποια μέσα, και με 

ποιους τρόπους, θα γίνει η εξασφάλιση τους. 

Όλα αυτά αποτελούν το περιεχόμενο μιας εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, 

η οποία μπορεί να εκφράζεται με πολλούς τρόπους από μία κυβέρνηση, τα 

τελευταία δε τριάντα χρόνια, όσον αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

περιέχεται πρωτίστως σε ένα κείμενο το οποίο εκδίδεται από την εκτελεστική 

εξουσία των ΗΠΑ και αποτελεί αναφορά επί της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας 

προς το Κογκρέσο. 

Με βάση το κείμενο αυτό αλλά και την εφαρμογή του στην πράξη από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, η παρούσα 

εργασία εξετάζει τις συνέχειες και τις μετεξελίξεις της στρατηγικής αυτής κατά την 

περίοδο που ακολούθησε τον Ψυχρό Πόλεμο, έως και σήμερα.  

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια της στρατηγικής και ιδιαίτερα 

της στρατηγικής ασφάλειας, με ιδιαίτερη αναφορά στην ιστορική πορεία των 

θεσμικών κειμένων μέσω των οποίων αυτή εκφραζόταν αλλά και ανάλυση της 

κειμενικής μορφής με την οποία εκφράζεται τα τελευταία 30 χρόνια. Επίσης, 

σχολιάζονται οι έννοιες της συνέχειας και της μετεξέλιξης και πως αυτές 

εντάσσονται στην παρούσα εργασία.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται μία ιστορική πορεία των διαφόρων 

στρατηγικών ασφαλείας που εφαρμόστηκαν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις, με 

συνοπτικά στοιχεία για την καθεμία από αυτές, που αφορούν στις γενικές 

στρατηγικές, π.χ. ανάσχεσης, αποτροπής, αλλά και τα ιστορικά γεγονότα τα οποία 

επέδρασαν στη διαμόρφωση των στρατηγικών αυτών. Η ιστορική πορεία ξεκινά με 

μία μικρή συνολική αναφορά στην περίοδο του ψυχρού πολέμου, αναφέρεται 

ιδιαίτερα στην περίοδο της προεδρίας Ρήγκαν και συνεχίζει με βηματισμό την 

εκάστοτε αλλαγή προέδρου των ΗΠΑ. Η ιστορική παρουσίαση παρέχει μία 
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συνεκτική εικόνα της στρατηγικής ασφάλειας, μέσα από την οποία ακολουθώντας 

τα ιστορικά γεγονότα δημιουργείται μία εύληπτη εικόνα της μεταμόρφωσής της. 

 Αν και ουσιαστικά ο πρώτος μεταψυχροπολεμικός πρόεδρος είναι ο Μπιλ 

Κλίντον, επιλέγεται να συμπεριληφθούν στην εργασία τόσο η περίοδος Μπους του 

πρεσβύτερου, αλλά και στοιχεία της προεδρίας Ρήγκαν, επί της οποίας ξεκίνησε το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό γίνεται όχι μόνο για να εξυπηρετήσει την οπτική 

της εξέτασης των συνεχειών και μετεξελίξεων της αμερικανικής στρατηγικής 

ασφάλειας από την εποχή του ψυχρού πολέμου στη μεταψυχροπολεμική εποχή - 

μία από τις δυνατές ερμηνείες που θα μπορούσε να δοθεί στον τίτλο της 

παρούσας εργασίας - αλλά ακόμα και στην περίπτωση της οπτικής της εξέτασης 

τους, εντός και μόνο της περιόδου μετά τον ψυχρό πόλεμο, χρησιμεύει ως βάση 

ιστορική, μιας και αποτέλεσε την περίοδο κατά την οποία άρχισε η κατάρρευση του 

διπολικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε ΗΠΑ και Σοβιετική Ένωση και όντας στο 

μεταίχμιο του ψυχρού πολέμου, επηρεάζει και επηρεάζεται από το κλίμα που 

δημιουργείται με την επικείμενη κατάρρευση του σοβιετικού μπλοκ. 

Στα κεφάλαια που ακολουθούν, γίνεται μία ανάλυση και παρουσίαση των 

τεσσάρων κύριων στοιχείων που αποτελούν μία εθνική στρατηγική, τα οποία δεν 

είναι άλλα από τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, 

τους σκοπούς και στόχους που τίθενται για να προαχθούν και προστατευθούν 

αυτά τα συμφέροντα, το στρατηγικό περιβάλλον μέσα στο οποίο πρέπει να 

προστατευθούν και οι απειλές εναντίον τους που το διαμορφώνουν, καθώς και το 

πώς αυτά θα διαφυλαχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο λαμβάνοντας υπόψη 

τα διαθέσιμα μέσα και τις πηγές εθνικής ισχύος των ΗΠΑ. 

Η εργασία κλείνει με την αναφορά κάποιων σκέψεων του συγγραφέα, οι 

οποίες περισσότερο αποτελούν προβληματισμούς παρά επιστημονικά 

τεκμηριωμένα συμπεράσματα, εξαγόμενα από την ανάλυση του θέματος στον 

κορμό της εργασίας. 
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1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ    
 ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΗΠΑ 

 
«Κάθε κείμενο στρατηγικής είναι μόνο ένας οδηγός. Για να είναι αποτελεσματική, η 

στρατηγική θα πρέπει να έχει βαθιά τις ρίζες της σε ευρεία εθνικά συμφέροντα και 

σκοπούς, υποστηριζόμενη από μία ικανή δέσμευση πόρων και εγκολπώνοντας όλες τις 

μορφές εθνικής ισχύος,  προκειμένου να επιτευχθούν οι εθνικοί σκοποί2» 

Ρόναλντ Ρήγκαν 

 

Η παραπάνω φράση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της  

Αμερικής Ρόναλντ Ρήγκαν, συνοψίζει αυτό το οποίο είναι στην ουσία μία εθνική 

στρατηγική ασφάλειας. Ως ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος εξέδωσε ένα 

κείμενο εθνικής στρατηγικής ασφάλειας, θέτει τα κύρια στοιχεία του περιεχομένου 

αυτής της αναφοράς, το οποίο αν και θα διαφοροποιηθεί από τους διαδόχους του 

ως προς την αντίληψη που έχουν για τα κύρια στοιχεία αυτά, παραμένει στη βάση 

του το ίδιο: ποια είναι τα εθνικά συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, ποιες οι απειλές εναντίον τους, και πώς αυτά θα διαφυλαχθούν με τον 

καλύτερο δυνατό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τα διαθέσιμα μέσα και τις πηγές 

εθνικής ισχύος των ΗΠΑ.  

Στρατηγική 

Ανατρέχοντας στο λήμμα «Στρατηγική», σε ένα λεξικό, παρατηρούμε δύο 

κύρια στοιχεία της έννοιας στα οποία δίνεται έμφαση. Σύμφωνα με τον Γεώργιο 

Μπαμπινιώτη: «Στρατηγική είναι ο γενικός σχεδιασμός για την αντιμετώπιση ενός 

θέματος (…)»3 Παρατηρείται λοιπόν ότι ουσιαστικά η στρατηγική είναι σχεδιασμός, 

κατ΄αρχάς, για την αντιμετώπιση ενός θέματος, επιπλέον όμως τονίζεται ότι ο 

σχεδιασμός αυτός είναι γενικός, δεν αφορά δηλαδή τους επιμέρους τρόπους και 

δή με λεπτομέρειες, με τους οποίους  θα αντιμετωπιστεί το θέμα.  

                                            
2 Ronald Reagan, “National Security Strategy of the United States” (Washington, DC, 1987)., 

σελ1. 
3 Γεώργιος Δ Μπαμπινιώτης, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, 2η (Αθήνα: 

ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, 2002)., σελ 1663. 
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Στο πεδίο των διεθνών σχέσεων, ως στρατηγική σήμερα νοείται πλέον η 

τέχνη της διανομής και χρήσης στρατιωτικών και άλλων μέσων και δυνατοτήτων 

για την εκπλήρωση των σκοπών της πολιτικής.4 Στη περίπτωση βέβαια της 

παρούσας μελέτης, η εθνική στρατηγική ασφάλειας περιλαμβάνει επιπλέον κάτι 

βαθύτερο, κάτι στο οποίο εδράζονται οι σκοποί της πολιτικής, τα εθνικά 

συμφέροντα, αυτά δηλαδή που η πολιτική έχει ως σκοπό να υπερασπίσει. 

Το θέμα λοιπόν του οποίου την σχεδίαση αντιμετώπισής του επιτελεί η 

προς εξέταση στρατηγική, δεν είναι άλλο παρά η Εθνική Ασφάλεια. Από το 

γεγονός δε, ότι όλες οι στρατηγικές ασφαλείας έχουν ως πυρήνα τους τα εθνικά 

συμφέροντα, συνάγεται ότι ως Εθνική Ασφάλεια εννοείται η υπεράσπιση και 

προαγωγή αυτών των συμφερόντων. 

Εξετάζοντας περαιτέρω τους ορισμούς που δίνονται για την εθνική 

στρατηγική ασφαλείας διακρίνουμε ότι τα κύρια στοιχεία τους παραμένουν τα 

εθνικά συμφέροντα , οι σκοποί και τα μέσα, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αυτά 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών και τη διαφύλαξη των εθνικών 

συμφερόντων. Σε ένα κλασσικό κείμενο που χρησιμοποιείται στην εκπαίδευση των 

επιτελών αξιωματικών του Αμερικανικού Στρατού, τον «Οδηγό σε Θέματα Εθνικής 

Ασφαλείας», δίνεται, με παραπομπή σε επίσημη έκδοση του Διακλαδικού 

Επιτελείου5, ο ορισμός : «Στρατηγική Εθνικής  Ασφαλείας. (επίσης αναφερόμενη 

ως Υψηλή Στρατηγική και Εθνική Στρατηγική). Η τέχνη και επιστήμη της 

ανάπτυξης, εφαρμογής και συντονισμού των οργάνων της εθνικής ισχύος 

(διπλωματική, οικονομική, στρατιωτική και πληροφοριακή) για την επίτευξη σκοπών 

οι οποίοι συμβάλλουν στην εθνική ασφάλεια  (Joint Pub 1-02)».6 

Στο ίδιο κείμενο, παλιότερης έκδοσης, η στρατηγική χαρακτηρίζεται ως 

εργαλείο: «Η στρατηγική είναι ένα εργαλείο που αφορά στο πως (τρόποι) η ηγεσία 

θα χρησιμοποιήσει την ισχύ (μέσα ή πόρους) που είναι διαθέσιμη στο έθνος για να 

                                            
4 Athanasios Platias and Konstantinos Koliopoulos, Thucydides on Strategy. Grand Strategies 

in the Peloponnesian War and Their Revelance Today (London: Hurst & Company, 2010)., σελ 3. 
5 Department of Defense, Dictionary of Military and Associated Terms (Washington, DC: 

Department of Defense, n.d.)., σελ 163 
6 U.S. Army War College, U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume I: 

Theory of War and Strategy, ed. J Boone Bartholomees Jr., 5η, vol. I (Carlisle Barracks: U.S. Army 
War College, 2012)., σελ 46 
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ασκήσει έλεγχο επάνω σε συγκυρίες περιστάσεων προκειμένου να επιτύχει 

σκοπούς (αποτελέσματα)»7, παραμένει όμως η χρήση των κύριων στοιχείων. 

Στην ίδια γραμμή και οι Richard Fontaine και  Kristin M Lord, συγκεράζοντας 

ορισμούς άλλων επιστημόνων αναφέρουν ότι: «η Υψηλή Στρατηγική αντιστοιχίζει 

τα εθνικά μέσα στα εθνικά αποτελέσματα». Και συνεχίζουν επεξηγώντας ότι αυτό 

γίνεται κατ' αρχάς μέσω της εκτίμησης τόσο του διεθνούς αλλά και του εσωτερικού 

περιβάλλοντος. Σε αυτό το περιβάλλον προσδιορίζονται τα εθνικά συμφέροντα 

των ΗΠΑ και προτείνονται οι τρόποι και τα μέσα για να εξασφαλισθούν αυτά τα 

συμφέροντα. Παρατηρείται δηλαδή και σ' αυτή την περίπτωση η χρήση των 

κύριων στοιχείων που προαναφέρθηκαν. Αναλύοντας λίγο περισσότερο τον όρο, 

αναφέρονται και στην λειτουργία που επιτελεί η Υψηλή Στρατηγική στο να εξηγήσει 

ποιος είναι ο ρόλος των ΗΠΑ στον κόσμο και πως αυτός θα πρέπει να 

προσλαμβάνεται.8 

Η Στρατηγική κατά τους Α. Πλατιά και Κ. Κολιόπουλο9, απαντάται σε 

τέσσερα επίπεδα, τα οποία είναι ιεραρχικά δομημένα και τα οποία βεβαίως τελούν 

σε σχέση αλληλεξάρτησης μεταξύ τους, είναι όμως δομημένα κάθετα. Τα τέσσερα 

αυτά επίπεδα, από το χαμηλότερο προς το υψηλότερο, είναι το τακτικό, το 

στρατιωτικό, το επίπεδο της Στρατιωτικής Στρατηγικής και τέλος η Υψηλή 

Στρατηγική. Η Υψηλή Στρατηγική ταυτίζεται με την εθνική στρατηγική ασφάλειας, 

αυτή που στην Αγγλική βιβλιογραφία απαντάται και με τον όρο «Grand Strategy». 

Από τους ορισμούς που δόθηκαν παραπάνω φαίνεται ότι υψηλή στρατηγική 

μπορεί να έχει κάθε μεγάλος οργανισμός, πολύ δε περισσότερο τα κράτη, είτε 

αυτή είναι εκφρασμένη και διατυπωμένη σε ένα κείμενο, είτε συνάγεται στην πράξη 

από τις ενέργειες των κυβερνήσεων που τις εφαρμόζουν αλλά και από θεσμικά 

κείμενα τα οποία μπορεί μεν να μην τιτλοφορούνται με την ονομασία Στρατηγική 

                                            
7  U.S. Army War College, Guide To National Security Policy and Strategy, ed. J Boone 

Bartholomees Jr., 1η (Carlisle Barracks: U.S. Army War College, 2004)., σελ 283-284 στο Charles 
J. Beck, “Is the Bush Doctrine the Right American National Security Strategy for the Beginning of 
the 21st Century?” (Carlisle Barracks, 2005)., σελ 3 

8 Richard Fontaine and Kristin M Lord, “Debating America’s Future,” in America’s Path, Grand 
Strategy for the Next Administration, ed. Richard Fontaine and Kristin M Lord (Washington, DC, 
2012), 3–11., σελ 6 

9 Platias and Koliopoulos, Thucydides on Strategy. Grand Strategies in the Peloponnesian War 
and Their Revelance Today., σελ 5 
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Εθνικής Ασφάλειας ή Υψηλή Στρατηγική, πραγματεύονται όμως θέματα που την 

αφορούν. 

Θεσμική Αποτύπωση της Στρατηγικής σε Κείμενο  

 Αν και βέβαια, από τη δημιουργία του Κράτους των Ηνωμένων Πολιτειών, 

υπάρχει με τη μία ή την άλλη μορφή υψηλή στρατηγική των εκάστοτε 

κυβερνήσεων, το σημείο ορόσημο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής εθνικής 

ασφάλειας, με τη μορφή που απασχολεί την παρούσα εργασία, είναι ο δεύτερος 

παγκόσμιος πόλεμος, το τέλος του οποίου βρίσκει τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής να αντιμετωπίζουν το γεγονός ότι είναι πλέον μία παγκόσμια 

υπερδύναμη, με ηγετικό ρόλο στα διεθνή δρώμενα και η οποία πρέπει να 

αναπροσαρμόσει την εξωτερική της πολιτική ανάλογα.10 

Το πρώτο θεσμικό κείμενο-σταθμός στην αντιμετώπιση της ανάγκης 

προσαρμογής της εξωτερικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 

στο νέο τους ρόλο ως παγκόσμιας υπερδύναμης, είναι αναμφισβήτητα η “National 

Security Act of 1947”11 με την οποία επιχειρείται μία αναδιοργάνωση της κρατικής 

δομής για την εθνική ασφάλεια. Με την Πράξη αυτή δημιουργούνται οι ξεχωριστοί 

κλάδοι του Στρατού, του Ναυτικού και της Αεροπορίας καθώς επίσης συγκροτείται  

υπό τον Πρόεδρο το Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας αλλά και δημιουργείται η 

Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η φημισμένη «CIA».12 

Επόμενο θεσμικό κείμενο-σταθμός, σε ότι αφορά την στρατηγική εθνικής 

ασφάλειας κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ήταν το επιλεγόμενο ως Δόγμα 

Τρούμαν, από τον Χάρι Τρούμαν, πρόεδρο των ΗΠΑ μετά τη λήξη του Β'ΠΠ. Το 

δόγμα αυτό αποτυπωνόταν στο κείμενο του Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ με 

αριθμό NSC-68 και τίτλο "United States Objectives and Programs for National 

Security", το οποίο και απετέλεσε τη θεμελιώδη στρατηγική κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου.  

                                            
10 George Herring, From Colony to Superpower (New York: Oxford University Press, 2008)., 

σελ 597. 
11 National Security Act of 1947, Public Law, vol. 253 (United States of America: 80th United 

States Congress, 1947). 
12 Herring, From Colony to Superpower., σελ 614. 
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Σημαντικά επίσης ήταν τα κείμενα που εκδόθηκαν επί προεδρίας Νίξον και 

αποτελούσαν αναφορές προς το Κογκρέσο επί της εξωτερικής πολιτικής των 

Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρώτη την αναφορά του με τίτλο: “State of 

the World Report”.13 

Άλλα θεσμικά κείμενα τα οποία πραγματεύονται την στρατηγική ασφαλείας 

και αποτέλεσαν ή κάποια από αυτά συνεχίζουν να αποτελούν, την γραπτή 

έκφραση της στρατηγικής, είναι οι Οδηγίες Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας 

{National Security Strategy Directives (NSSDs)}, οι Τετραετείς Αμυντικές 

Ανασκοπήσεις {Quadrennial Defense Reviews (QDRs)}14, οι Εθνικές Αμυντικές 

Στρατηγικές {National Defence Strategies (NDSs)} και άλλα κείμενα τα 

περισσότερα από τα οποία έχουν να κάνουν με εξειδικευμένα κομμάτια της 

εθνικής στρατηγικής, όπως π.χ. οι Ανασκοπήσεις Πυρηνικής Διάταξης {Nuclear 

Posture Reviews (NPRs)}15.  

Κορωνίδα πλέον όλων αυτών των θεσμικών κειμένων αποτελεί η Αναφορά 

Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας {National Security Strategy (NSS)} η οποία 

αναλύεται εκτενώς στη συνέχεια και θα αποτελέσει το κείμενο-κορμό πάνω στο 

οποίο θα δομηθεί η παρούσα εργασία καθώς αποτελεί την υψηλότερης 

διαβάθμισης θεσμική έκφραση επί του θέματος αλλά και το θεμέλιο της 

Αμερικανικής Εξωτερικής Πολιτικής.  

Αναφορά Στρατηγικής Εθνικής  Ασφαλείας των ΗΠΑ 

Ο Πρόεδρος που καθιέρωσε την υποχρέωση των κυβερνήσεων να 

υποβάλλουν γραπτώς την Αναφορά Στρατηγικής Εθνικής Ασφαλείας, ήταν ο 

Ρόναλντ Ρήγκαν, επί προεδρίας του οποίου εκδόθηκε η «Γκόλντγουότερ-Νίκολς 

Πράξη του 1986 περί Αναδιοργάνωσης του Υπουργείου Άμυνας» ( Goldwater-

Nichols Defense Department Reorganization Act of 1986). 

                                            
13 Richard Nixon, “U.S. Foreign Policy for the 1970’s: A New Strategy for Peace” (Washington, 

DC, 1970). 
14 Department of Defense, “Special Report: Quadrennial Defense Review,” accessed 

December 10, 2017, https://www.defense.gov/News/Special-Reports/QDR/. 
15 Department of Defense, “Nuclear Posture Review,” accessed December 10, 2017, 

https://www.defense.gov/News/Special-Reports/NPR/. 
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Σύμφωνα με την πράξη αυτή16 : 

«(…) κάθε αναφορά Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας θα πρέπει να εκκινεί 
την στρατηγική εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και θα 

πρέπει να περιλαμβάνει μία περιεκτική περιγραφή και συζήτηση στα παρακάτω 

θέματα:  

1. Τα παγκόσμια συμφέροντα, σκοπούς και στόχους των Ηνωμένων 

Πολιτειών οι οποίοι είναι ζωτικής σημασίας για την εθνική ασφάλεια.  

2. Την εξωτερική πολιτική, τις διεθνείς δεσμεύσεις, και τις εθνικές αμυντικές 

ικανότητες των ΗΠΑ οι οποίες είναι απαραίτητες για την αποτροπή της 

επιθετικότητας και την εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας των ΗΠΑ.  

3. Την προτεινόμενη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη χρήση των 

πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και άλλων στοιχείων της εθνικής ισχύος των 

ΗΠΑ για την υπεράσπιση ή την προαγωγή των συμφερόντων και την επίτευξη των 

στόχων και σκοπών οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1.  

4. Την καταλληλότητα των ικανοτήτων των ΗΠΑ να φέρουν εις πέρας την 

στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας μία αξιολόγηση της 

ισορροπίας μεταξύ των ικανοτήτων όλων των στοιχείων της εθνικής ισχύος των 

ΗΠΑ για την υποστήριξη της εφαρμογής της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας.  

5. Οποιαδήποτε άλλη πληροφορία η οποία είναι κρίσιμη στην ενημέρωση 

του Κογκρέσου επί θεμάτων τα οποία σχετίζονται με την στρατηγική εθνικής 
ασφάλειας των ΗΠΑ.» 

Ουσιαστικά  η Γκόλντγουότερ-Νίκολς Πράξη του 1986, ήταν αναθεώρηση 

της πράξης του 1947 και ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία αλλαγής σε σχέση με 

την αρχική, αποτέλεσε η καθιέρωση της εν λόγω αναφοράς. 

Φαίνεται λοιπόν, ότι το περιεχόμενο της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας,  

όπως βεβαίως είναι αναμενόμενο και όπως προκύπτει από αυτήν ακριβώς την 

ονομασία του, ως στρατηγική ασφάλειας, έχει ως κύριο θέμα την άμυνα της 

                                            
16 Defense Department, Goldwater-Nichols Defense Department Reorganization Act of 1986 

(Washington, DC: Defense Department, 1986)., sec 603 (a) (1) Μετάφραση του συγγραφέα. 
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χώρας, η οποία είναι εγγενής στην έννοια της ασφάλειας της, προκύπτουν όμως 

και άλλα θέματα τα οποία απαρτίζουν συνολικά την έννοια της εθνικής ασφάλειας, 

και αυτά είναι εθνικά συμφέροντα μέσα στα οποία συμπεριλαμβάνονται η 

δημοκρατία και η προαγωγή της ως ιδανικού πολιτεύματος σε παγκόσμια κλίμακα, 

η ευημερία του αμερικανικού λαού, η προαγωγή της ελεύθερης αγοράς και του 

παγκόσμιου ελεύθερου εμπορίου αλλά και η δημιουργία και διατήρηση 

συμμαχιών.  

Αξίζει να αναφερθεί, προκειμένου να υπομνηθεί και εξ' αρχής η σημασία 

των ιστορικών εξελίξεων, ότι σημαντικό ρόλο στη διεύρυνση ατζέντας-έννοιας 

ασφαλείας έπαιξε και η πετρελαϊκή κρίση, στις αρχές της δεκαετίας του 70’, η 

οποία θόλωσε την διάκριση της παλιάς σχολής μεταξύ υψηλής και χαμηλής 

πολιτικής (high and low politics). 

Είναι δε αξιοσημείωτο επίσης, ότι η υποχρέωση υποβολής της αναφοράς, η 

οποία είναι ετήσια, σχετίζεται στο ίδιο κείμενο, με την υποβολή του 

προϋπολογισμού προς το Κογκρέσο, γεγονός που καταδεικνύει τον άμεσο 

συσχετισμό της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας με τους διαθέσιμους πόρους για 

την υλοποίησή της. 

Από την καθιέρωση της αναφοράς το 1986 έως σήμερα και παρά το 

γεγονός ότι έχουν παρέλθει 31 χρόνια, και η υποχρέωση υποβολής είναι ετήσια, 

έχουν συνταχθεί και υποβληθεί μόνο 13 κείμενα. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση 

Ρήγκαν, η οποία και καθιέρωσε την αναφορά, εξέδωσε δύο στρατηγικές, το 1987 

και το 1988. Κατόπιν, επί προεδρίας Μπους του πατρός, δημοσιοποιήθηκαν τρεις 

αναφορές, όπως τρεις επίσης είναι και οι αναφορές που έκανε η κυβέρνηση 

Κλίντον, συνολικά και στις δύο θητείες του προέδρου. Ο Πρόεδρος Μπους, ο υιός, 

εξέδωσε δύο στρατηγικές από μία στη διάρκεια της κάθε θητείας του και το ίδιο 

έπραξε και ο πρόεδρος Ομπάμα μετά από αυτόν. Τέλος, 11 μήνες μετά την 

ανάληψη των καθηκόντων του, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, ο Πρόεδρος Τραμπ 

έδωσε στη δημοσιότητα, πρώτη φορά με τέτοιο πανηγυρικό τρόπο, 

παρουσιάζοντας την ο ίδιος, σε ειδική προς αυτό τελετή, την Στρατηγική Εθνικής 

Ασφαλείας της κυβέρνησης του. 
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Παρά το γεγονός ότι η προφανής και αρχική αιτία καθιέρωσης της 

αναφοράς αυτής είναι να εξαναγκαστεί ο Πρόεδρος και η κυβέρνηση να 

διαμορφώσουν μία συνεκτική στρατηγική, η οποία θα είναι συλλογικό αποτέλεσμα 

των διαφόρων υπηρεσιών και ως εκ τούτου θα προάγει τη συνεργασία τους προς 

τον κοινό σκοπό και θα εξυπηρετεί μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα τα ζωτικής 

σημασίας εθνικά συμφέροντα, το κείμενο αυτό δεν πήρε μία καθαρά 

γραφειοκρατική μορφή, υπηρεσιακού χαρακτήρα, αλλά αντιθέτως, απέκτησε 

έντονη πολιτική χροιά εξυπηρετώντας κυρίως στους παρακάτω σκοπούς17:  

«1. Να καταστήσει το Κογκρέσο κοινωνό του στρατηγικού οράματος της 

Κυβέρνησης και με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσει την έγκριση της 

χρηματοδότησης του.  

2. Να καταστήσει επίσης κοινωνούς του στρατηγικού οράματος της 

Κυβέρνησης τις ξένες οντότητες, ιδιαιτέρως δε αυτούς οι οποίοι δεν διατηρούν 

ιδιαίτερους δεσμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

3. Να επικοινωνήσει με αυτό τον τρόπο με επιλεγμένα εγχώρια ακροατήρια, 

όπως για παράδειγμα πολιτικούς υποστηρικτές της Κυβέρνησης οι οποίοι 

επιθυμούν εμπράκτως να δουν αναγνώριση των αιτημάτων τους, αλλά και αυτούς 

οι οποίοι ελπίζουν να βρουν μία συνεκτική και μακρόπνοη στρατηγική την οποία θα 

μπορούσαν να υποστηρίξουν.  

4. Να δημιουργήσει εσωτερική συναίνεση, επί της εξωτερικής και αμυντικής 

πολιτικής, εντός της ίδιας της Κυβέρνησης.  

5. Και να συνεισφέρει στη συνολική ατζέντα του προέδρου, τόσο κατ' 

ουσίαν, προσφέροντας δηλαδή θέματα με τα οποία ο Πρόεδρος πρέπει να 

ασχοληθεί όσο και ως μηνύματα προς πάσα κατεύθυνση.» 

Αν και η αναφορά Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας υπογράφεται όπως είναι 

φυσικό αλλά και αναφέρεται στο διηνεκές ως στρατηγική του εκάστου Προέδρου, 

αποτελεί ουσιαστικά προϊόν συλλογικής συγγραφής και όχι έργο ενός και μόνο 

προσώπου. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύμηνης εντατικής δουλειάς, η οποία 

                                            
17 Don M Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision,” Strategic 

Studies Institute, 1995., σελ 5,6 
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λαμβάνει χώρα σε μία διαδικασία επαναλαμβανόμενων συναντήσεων, σε υψηλό 

επίπεδο, μεταξύ διαφόρων υπηρεσιών της Κυβέρνησης και για την οποία χύνεται 

πολύ μελάνι, σε πολλά προσχέδια, πριν αυτή δει το φως της δημοσιότητας ως 

ολοκληρωμένη Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας. 

Από το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας προκύπτει και η δυνατότητα 

προσαρμογής της αμερικανικής κυβέρνησης στο συνεχώς αναδιαμορφούμενο 

διεθνές περιβάλλον και τις νέες κάθε φορά ευθύνες που φέρουν σε αυτό οι ΗΠΑ. 

Μέσω του κειμένου αυτού εκφράζεται το στρατηγικό όραμα των ΗΠΑ, η θέση τους 

στο παγκόσμιο στερέωμα, οι προτεραιότητές τους και η γενική ιδέα του πως τα 

μέσα εθνικής ισχύος (διπλωματικά, οικονομικά, στρατιωτικά και πληροφοριακά) θα 

χρησιμοποιηθούν. Σε ενδοκυβερνητικό επίπεδο, καθώς αποτελεί ένα προϊόν 

συλλογικής εργασίας μεταξύ των διαφόρων υπηρεσιών επιτελεί ταυτόχρονα και το 

σκοπό της συμμόρφωσης των υπηρεσιών αυτών σύμφωνα με την προεδρική 

ατζέντα και τις προτεραιότητες του προέδρου και ουσιαστικά αναπτύσσει μία κοινή 

γλώσσα η οποία δίνει συνεκτικότητα στην πολιτική που ακολουθείται από την 

κυβέρνηση συνολικά. Επιπλέον, πέραν από ένα κείμενο στρατηγικής είναι και ένα 

κείμενο πολιτικό το οποίο ενισχύει την προεδρική εξουσία με σκοπό την 

κινητοποίηση του έθνους.18 

Εν κατακλείδι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ρόναλντ Ρήγκαν στην 

στρατηγική του 1988: «Η θεμελιώδης στρατηγική φύση της εθνικής στρατηγικής 

ασφάλειας είναι τρίπτυχη: Πρώτον, αποδίδει μία ιστορική προοπτική στην 

παρελθούσα στρατηγική δομή· δεύτερον, υπογραμμίζει το συμφέρον των 

Ηνωμένων Πολιτειών· τρίτον, αναλύει την απειλή και τους σκοπούς των Ηνωμένων 

Πολιτειών, και τα μέσα για την επίτευξη των σκοπών αυτών»19 

Συνέχειες και Μετεξελίξεις – Παράγοντες που επιδρούν 

Όπως τονίζει ο Ρόναλντ Ρήγκαν, στην προηγούμενη παράγραφο, υπάρχει 

μία ιστορικότητα της στρατηγικής ασφαλείας καθώς μέσω αυτής δίδεται και μία 

                                            
18 John K Bartolotto and Thomas R Brown, “The Origin and Developmental Process of the 

National Security Strategy” (Carlisle Barracks, 2004)., σελ 5 
19 Ronald Reagan, “National Security Strategy of the United States” (Washington, DC, 1988)., 

σελ 1 
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«ιστορική προοπτική στην παρελθούσα στρατηγική δομή» και αυτό γιατί όπως το 

έθνος έχει συνέχεια, το ίδιο και η στρατηγική του έχει μία συνέχεια καθώς, άσχετα 

με το αν διαφοροποιείται στην πορεία του χρόνου, σε κάθε περίπτωση είναι 

συνεχής και κάθε νέα στρατηγική εδράζεται στα αποτελέσματα και την κατάσταση 

που έχουν διαμορφώσει οι προηγούμενες από αυτήν. 

Συνδυάζοντας τα όσα γράφτηκαν παραπάνω σε σχέση με την έννοια της 

στρατηγικής γενικώς, ότι δηλαδή διακρίνεται εγγενώς από μία γενικότητα στην 

έκφραση και αφορά τον γενικό σχεδιασμό χωρίς να υπεισέρχεται σε λεπτομέρειες, 

από τη μία και τα όσα γράφηκαν για την ύπαρξη των κυρίων στοιχείων σε όλους 

τους ορισμούς της στρατηγικής, από την άλλη, θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς 

ότι, ειδικά όσο περισσότερο υψηλό είναι το επίπεδο θεώρησης, δεν υπάρχει 

αλλαγή της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας καθώς, διαχρονικά αυτό που 

εξυπηρετεί είναι η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων 

Πολιτειών της Αμερικής.  

Από την άλλη, είναι μάλλον υπεργενίκευση και ταυτόχρονα 

υπεραπλούστευση ο ισχυρισμός ότι η εθνική στρατηγική ασφάλειας δεν αλλάζει, 

καθώς, όσο και αν ο πυρήνας της παραμένει ο ίδιος, το περιεχόμενο των κυρίων 

στοιχείων μεταβάλλεται. Η μεταβολή δε αυτή, εξεταζόμενη σε ένα συγκεκριμένο 

χρονικό πλαίσιο, αυτό της μεταψυχροπολεμικής περιόδου, αποτελεί και το κυρίως 

θέμα της παρούσας εργασίας. 

Ανατρέχοντας, όπως και για τον όρο της Στρατηγικής, σε ένα ερμηνευτικό 

λεξικό προκειμένου να αποδώσουμε τους δύο όρους που εμφανίζονται στον τίτλο 

της εργασίας αυτής, «Συνέχειες» και «Μετεξελίξεις», παρατηρούμε ότι κυριαρχούν 

σε αυτούς ο χρόνος και η επίδραση του καθώς και το στοιχείο της αλλαγής. 

Σύμφωνα με τον Γεώργιο Μπαμπινιώτη: «συνέχεια: η απουσία διακοπής ή 
χάσµατος, η εσωτερική συνοχή συνήθ. ως απόρροια λογικής αιτιότητας»20· 
«μετεξέλιξη: η προοδευτική αλλαγή και εξέλιξη, συνήθ. προς το καλύτερο»21, όπου 

«εξέλιξη:  η διαδικασία αλλαγής ή ανάπτυξης (συνήθ. από κατώτερο ή απλούστερο 

σε ανώτερο ή συνθετότερο επίπεδο)»22 και «αλλαγή: η µεταβολή (προσώπου, 

                                            
20 Μπαμπινιώτης, ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ., σελ 1704 
21 Ibid., σελ 1089 
22 Ibid., σελ 626 
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αντικειµένου, κατάστασης), το να γίνεται κάποιος/κάτι διαφορετικός | -ό από ό,τι 
ήταν»23. Παρατηρείται δηλαδή ότι, ενώ μεν ως συνέχεια έχουμε την αδιάλειπτη 

εφαρμογή μιας έννοιας και ευκόλως μπορεί να συναχθεί η απουσία αλλαγής, 

χωρίς αυτό να είναι απαραίτητο, υπάρχει όμως οπωσδήποτε συνοχή κατά την 

εξέλιξη της έννοιας στο χρόνο, από την άλλη, η μετεξέλιξη έχει εγγενή την έννοια 

της προοδευτικότητας αλλά και την έννοια της αλλαγής. 

Το θέμα είναι βέβαια κατά πόσον υπάρχουν ριζικές αλλαγές ή υπάρχουν 

απλά βαθύτερες συνέχειες και κατά πόσο οι φαινόμενες ως αλλαγές δεν είναι 

απλά οι μετεξελίξεις των συνεχειών αυτών, υπό το πρίσμα της επιρροής που έχει 

κάθε φορά το σύστημα παραγωγής και σχεδιασμού πολιτικής ή πιο συγκεκριμένα 

μέρος αυτού και οι παράγοντες που το επηρεάζουν, στην διαμόρφωση της 

Υψηλής Στρατηγικής. 

Προφανές είναι ότι οι όποιες αλλαγές αφορούν κατ΄αρχάς στα κύρια 

στοιχεία, δηλαδή τα εθνικά συμφέροντα, τους σκοπούς, το στρατηγικό περιβάλλον 

και δή τις απειλές, τα μέσα εθνικής ισχύος και τους τρόπους που αυτά 

χρησιμοποιούνται για την επίτευξη των σκοπών αυτών. Πέραν του περιεχομένου 

τους, το οποίο ενδεχομένως να παρουσιάζει αλλαγές με το πέρασμα του χρόνου, 

υπάρχει και η ιεράρχηση των στοιχείων αυτών μεταξύ τους, η οποία μπορεί να 

αποτελέσει αντικείμενο αλλαγής.  

Όλα αυτά τα στοιχεία είναι αλληλοεξαρτώμενα και ενώ η ιεράρχηση τους θα 

ήταν ιδεατά κατά φθίνουσα σειρά, με τη σειρά αναφοράς τους στην προηγούμενη 

παράγραφο, η αλληλεξάρτηση αυτή καθώς και άλλοι παράγοντες έχουν πολλές 

φορές ως αποτέλεσμα την αλλαγή της ιεράρχησης αυτής. Έτσι για παράδειγμα, η 

περιορισμένη διαθεσιμότητα στρατιωτικών δυνάμεων, ικανών να επιχειρήσουν 

αποτελεσματικά σε τρία θέατρα πολέμου ταυτοχρόνως, επηρεάζει και 

υποχρεωτικά περιορίζει τους σκοπούς που σε διαφορετική περίπτωση θα ήθελαν 

αμερικανική στρατιωτική παρουσία σε τόπο και χρόνο ικανό να διεξάγει νικηφόρα 

τρεις πολέμους ταυτόγχρονα. 

Από τους παράγοντες που επηρεάζουν περισσότερο την διαμόρφωση της 

Υψηλής Στρατηγικής και έχουν ως αποτέλεσμα συνέχειες ή μετεξελίξεις είναι τα 

                                            
23 Ibid., σελ 121 
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διάφορα ιστορικά γεγονότα που επιφέρουν αλλαγές στα κύρια στοιχεία. Αυτά τα 

στοιχεία είναι από τους πλέον ετεροκαθοριζόμενους παράγοντες. Κάποια δε από 

αυτά είναι εξόχως σημαντικά και κομβικά. Τέτοια είναι ο Δεύτερος Παγκόσμιος 

Πόλεμος, ο οποίος σηματοδότησε την καθιέρωση των ΗΠΑ ως παγκόσμιας 

υπερδύναμης και η λήξη του οδήγησε στο διπολικό σύστημα και τον Ψυχρό 

Πόλεμο και βέβαια με τη σειρά της, η λήξη του ψυχρού πολέμου, η οποία καθορίζει 

και την έναρξη της περιόδου που αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργασίας. 

Επίσης, κομβικό σημείο αποτέλεσαν οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, 

όπως αντίστοιχα κομβικό σημείο είχε αποτελέσει η ιαπωνική επίθεση στο Περλ 

Χάρμπορ στις 7 Δεκεμβρίου του 1941. Τέλος, κομβικό σημείο, αν και όχι της 

εμβέλειας των προαναφερθέντων, αποτελεί η παγκόσμια οικονομική κρίση του 

2007-2008. 

Έστω και αν δεν αποτέλεσε πάντοτε κομβικό παράγοντα επιρροής , όπως 

τα ιστορικά παραδείγματα της προηγούμενης παραγράφου, η διαθεσιμότητα 

μέσων και πόρων και η γενικότερη κατάσταση της οικονομίας, υπήρξαν πάντοτε 

από τους καθοριστικότερους παράγοντες. Σε κάποιες χώρες δε, έχει παρατηρηθεί 

ότι από μόνη της η οικονομική πολιτική μπορεί να καθορίσει όλη τη διαδικασία 

χάραξης εθνικής στρατηγικής. 24 

Σαφέστατα, καθοριστικής σημασίας ιστορικά γεγονότα είναι και οι αλλαγές 

κυβερνήσεων και ιδιαιτέρως όταν αυτές αποτελούν ταυτόγχρονα και εναλλαγές 

στο πολιτικό κόμμα που βρίσκεται στην εξουσία. Αυτό είναι φυσικό να συμβαίνει 

καθώς κάθε κυβέρνηση έχει τη δική της αντίληψη για το παγκόσμιο στρατηγικό 

περιβάλλον, την δική της ατζέντα και προτεραιότητες αλλά και το δικό της δίκτυο 

υποστηρικτών ή επιρροών του περιεχομένου της πολιτικής της.  

Στη διαδικασία λήψης αποφάσεων συμμετέχουν με τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο ομάδες ενδιαφερόντων (interest groups) των οποίων η δύναμη επιρροής 

κλιμακώνεται ανάλογα και με το ποιος βρίσκεται στην εξουσία. Οι ομάδες αυτές 

μπορεί να έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα και να επηρεάζουν αντίστοιχα στη 

διαδικασία λήψης απόφασης. Επίσης, σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση 

στρατηγικής παίζει ο χαρακτήρας των ηγετών, είτε του ίδιου του προέδρου είτε των 

                                            
24 George C. Marshall European Center for Security Studies στο Bartolotto and Brown, “The 

Origin and Developmental Process of the National Security Strategy.”, σελ 6 
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υπόλοιπων στελεχών που ηγούνται των διαφόρων σταδίων επεξεργασίας της 

στρατηγικής αλλά και άλλα στοιχεία όπως είναι η οργανωσιακή κουλτούρα των 

υπηρεσιών που εμπλέκονται στη σχεδίαση της στρατηγικής αλλά και η δομή της 

Κυβέρνησης από την οποία προκύπτουν οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Όλοι αυτοί 

οι παράγοντες, αλληλοεξαρτώμενοι, επηρεάζουν λιγότερο ή περισσότερο την 

υψηλή στρατηγική25 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι η όλη διαδικασία δεν επηρεάζεται 

μόνο από ιστορικά γεγονότα ή γενικότερα το περιβάλλον εκτός της χώρας αλλά και 

από τις εξελίξεις, τα γεγονότα, τις ισορροπίες και γενικότερα την κοινωνική, 

πολιτική και οικονομική κατάσταση εντός των συνόρων.26 

 

 

 

 

  

                                            
25 George C. Marshall European Center for Security Studies στο Ibid., σελ 6 
26 U.S. Army War College, U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume 

II : National Security Policy and Strategy, ed. J Boone Bartholomees Jr., 5η, vol. II (Carlisle 
Barracks: U.S. Army War College, 2012)., σελ 43 
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2ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ      
 ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ  

  “Strategy without tactics is the slowest route to victory, tactics without strategy 

is the noise before defeat.”        Sun Tsu27 

Ψυχρός Πόλεμος  

Την εποχή του ψυχρού πολέμου, την περίοδο δηλαδή που διαδέχτηκε τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και η οποία χαρακτηρίστηκε από τον ανταγωνισμό 

ανάμεσα στις δύο υπερδυνάμεις, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τη Σοβιετική 

Ένωση, και η οποία κράτησε κάτι περισσότερο από 40 χρόνια, η κυρίαρχη 

στρατηγική η οποία ακολουθήθηκε από τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πεδίο της 

εθνικής ασφάλειας και της εξωτερικής πολιτικής είναι κυρίως αυτή της Ανάσχεσης 

(Containment). 

Η πατρότητα της στρατηγικής της ανάσχεσης αποδίδεται σε έναν Αμερικανό 

διπλωμάτη,  ο οποίος υπηρετούσε στην πρεσβεία των ΗΠΑ, στη Μόσχα, το 1946 

και ο οποίος σε ένα μακροσκελέστατο τηλεγράφημα του προς τον υπουργό 

εξωτερικών των ΗΠΑ28, αναφέρθηκε εκτεταμένα στη στρατηγική την οποία έπρεπε 

να ακολουθήσουν οι ΗΠΑ έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Η ουσία της πρότασης 

του ήταν ότι καμία δυνατότητα συνεργασίας με την ΕΣΣΔ δεν υπήρχε και η 

μοναδική λύση που απέμενε στις ΗΠΑ ήταν να ακολουθήσουν μία στρατηγική 

παρεμπόδισης και περιορισμού την κομμουνιστικής απειλής. Η ανάσχεση του 

σοβιετικού επεκτατισμού έπρεπε να είναι σταθερή και συνεχής. 

 Η στρατηγική της Ανάσχεσης εφαρμόστηκε σχεδόν σε όλη τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου παίρνοντας όμως διαφορετικές μορφές, ανάλογα με τις διάφορες 

κυβερνήσεις και τα διάφορα ιστορικά γεγονότα τα οποία την επηρέαζαν αλλά και 

τις τεχνολογικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στον τομέα των στρατιωτικών δυνατοτήτων και 

των επικοινωνιών. Αυτό το οποίο διαφοροποιούσε κάθε φορά τη στρατηγική ήταν 

η διαφορετική οπτική με την οποία κάθε κυβέρνηση έβλεπε τις αξίες, τα εθνικά 

συμφέροντα και τους εθνικούς σκοπούς. Ήταν επίσης η συνεκτικότητα της, ως 

                                            
27 Sun Tzu, Η Τέχνη Του Πολέμου (Αθήνα: Infobooks, 2003). 
28 George Kennan, “Long Telegram” (Moscow: The Charge in the Soviet Union (Kennan), 

1946). 
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προς την αντιστοίχιση των μέσων εθνικής ισχύος τα οποία έπρεπε κάθε φορά να 

χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθούν συγκεκριμένα αποτελέσματα αλλά και το 

κατά πόσο η στρατηγική αυτή κατάφερνε κάθε φορά να ενσωματώσει όλα τα 

στοιχεία εθνικής ισχύος και τέλος ποιοι ήταν οι χρονικοί ορίζοντες.  

Το ταξίδι της στρατηγικής αυτής στο χρόνο και το χρονοδιάγραμμα της, 

ήταν κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Ρήγκαν πιο εύκολο να γίνει αντιληπτό, 

από την άποψη ότι από ένα σημείο και μετά διαφαινόταν έντονα η κατάρρευση του 

σοβιετικού μπλοκ. Παλιότερα όμως και ειδικότερα στις αρχές του ψυχρού 

πολέμου, ήταν πολύ δύσκολο κάποιος να δώσει ένα χρονικό ορίζοντα της 

διάρκειας της πολιτικής της στρατηγικής αυτής της Ανάσχεσης.  

Σε προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρθηκαν τα δύο κείμενα, η Πράξη του 1947 

αλλά και το επικαλούμενο δόγμα Τρούμαν, καθώς επίσης και τα κείμενα του 

προέδρου Νίξον, τα οποία αποτέλεσαν τη θεσμική έκφραση αυτής της 

στρατηγικής. Εντούτοις, διάχυτη ήταν η ανάγκη, ειδικά με το πέρασμα του χρόνου, 

της ύπαρξης ενός θεσμικού κειμένου το οποίο θα μπορούσε να ενημερώσει το 

Κογκρέσο επί της στρατηγικής εθνικής ασφάλειας και ταυτόχρονα να  

εξυπηρετήσει με αυτό τον τρόπο  την κυβέρνηση καθώς, με την ενημέρωση αυτή 

του Κογκρέσου θα γινόταν ευκολότερη η έγκριση των απαιτούμενων κονδυλίων 

και της διάθεσης των απαιτούμενων πόρων, προκειμένου να υλοποιηθεί η 

στρατηγική αυτή.29   

Ρήγκαν 

Ο Πρόεδρος Ρήγκαν εξέδωσε δύο στρατηγικές ασφαλείας. Η πρώτη, το 

198730, ήταν αμέσως μετά την καθιέρωση της αναφοράς το 1986 και λόγω του 

μικρού χρόνου που υπήρχε για την προετοιμασία της, ήταν μικρή σε έκταση, 

επικεντρώθηκε κυρίως στο θέμα της ΕΣΣΔ, όπως επίσης, στο κομμάτι των μέσων 

επίτευξης των στόχων της στρατηγικής επικεντρώθηκε κυρίως στα στρατιωτικά 

μέσα ισχύος, παραθεωρώντας έτσι σε μεγάλο βαθμό, τα εργαλεία που θα 

μπορούσαν να προσφέρουν η πολιτική και η διπλωματία.  

                                            
29 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 2 
30 Reagan, “National Security Strategy of the United States,” 1987. 
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Τα ιστορικά όμως γεγονότα διαφοροποίησαν αυτά τα κύρια χαρακτηριστικά 

της στρατηγικής του 1987 και στην επόμενη στρατηγική, την αμέσως επόμενη 

χρονιά,31 έχουμε κάτι το οποίο από πολλούς φέρεται ως η πρώτη (και ίσως και 

μοναδική) ολοκληρωμένη και ταυτόχρονα περιεκτική στρατηγική εθνικής 

ασφάλειας. Υπό το βάρος των σημαντικών ελλειμμάτων στον ομοσπονδιακό 

προϋπολογισμό αλλά και στο εμπορικό ισοζύγιο, όλα τα στοιχεία εθνικής ισχύος 

και ιδίως το Οικονομικό, περιλήφθηκαν στη στρατηγική. Για τον ίδιο λόγο και για 

πρώτη φορά, παρουσιάζονται διαφορετικές στρατηγικές για τις διάφορες 

γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη.32 

Μπους ο πρεσβύτερος 

Η πρώτη στρατηγική του προέδρου Μπους, του πατρός, σημαδεύτηκε από 

τα καταιγιστικά γεγονότα στο παγκόσμιο στερέωμα, όχι μόνο ως προς το 

περιεχόμενό της αλλά ακόμα και ως προς αυτή τη διαδικασία σύνταξης της. Αν και 

όπως προβλέπει η Πράξη του 1986, κάθε νέα κυβέρνηση πρέπει να υποβάλει 

εντός 150 ημερών την αναφορά στρατηγικής ασφαλείας, πρόθεση δε της 

Κυβέρνησης ήταν η τήρηση της υποχρέωσης αυτής και για άλλους δικούς της 

λόγους, παρόλα αυτά και παρά το γεγονός ότι ήταν σχεδόν έτοιμη από την άνοιξη 

του 1989, τελικώς εκδόθηκε ένα χρόνο αργότερα, το Μάρτιο του 199033.  

Η δυσκολία διαμόρφωσης μιας στρατηγικής εν μέσω των εξελίξεων στο 

παγκόσμιο γίγνεσθαι, ιδιαίτερα το δεύτερο εξάμηνο του 1989, με κυριότερη βέβαια 

την πτώση του τείχους του Βερολίνου, συνδυασμένη με την εγγενή δυσκολία που 

κάθε νέα κυβέρνηση έχει ως προς το να αναπτύξει και να διαμορφώσει πολιτικές, 

είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα, πέραν της καθυστέρησης έκδοσης της, να 

παραχθεί ένα κείμενο στο οποίο πολλές φορές υπήρχε ασυμβατότητα των 

προκρινόμενων λύσεων ανταπόκρισης, στις διάφορες προκλήσεις και της 

περιγραφής των προκλήσεων αυτών, στο στρατηγικό περιβάλλον.34  

                                            
31 Reagan, “National Security Strategy of the United States,” 1988. 
32 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 7 
33 George Herbert Walker Bush, “National Security Strategy of the United States” 

(Washington, DC, 1990). 
34 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 7,8 
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Όπως και με την αναφορά του 1989 η οποία τελικώς εκδόθηκε το 1990, το 

ίδιο, τα γεγονότα στη διεθνή σκηνή επηρέασαν την έκδοση της δεύτερης 

στρατηγικής ασφαλείας του προέδρου Μπους35, η οποία τελικώς εκδόθηκε το 

1991 αντί του 1990. Τα γεγονότα στο Ιράκ και το Κουβέιτ καθώς και ο πόλεμος του 

Κόλπου που ακολούθησε ήταν οι σημαντικότεροι λόγοι της καθυστέρησης αυτής. 

Υπήρχαν όμως και άλλα σημαντικά γεγονότα και εξελίξεις, όπως η συνεχώς 

βελτιούμενη σχέση μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης, οι συνθήκες 

ελέγχου των εξοπλισμών, στρατηγικών και συμβατικών, καθώς και η διάλυση του 

ανατολικού μπλοκ. 

Το κυρίαρχο θέμα της στρατηγικής του 1991 συνεχίζει να είναι η ΕΣΣΔ, 

όμως επιχειρείται μία επέκταση των θεμάτων και μία ιδιαίτερη αύξηση του 

ενδιαφέροντος για την οικονομική ισχύ. Μία σημαντική επίσης αλλαγή η οποία 

παρατηρείται στη στρατηγική αυτή είναι ότι η στρατιωτική ετοιμότητα 

προσανατολίζεται πλέον στις περιφερειακές διαμάχες και όχι στην κατά μέτωπο 

αντιμετώπιση της Σοβιετικής Ένωσης, όπως ήταν μέχρι τότε. Στο θέμα των 

εξοπλισμών και δη του ελέγχου των πυρηνικών, υπάρχει μία μετατόπιση του 

ενδιαφέροντος, αντί του ελέγχου του ισοζυγίου μεταξύ Ανατολής και Δύσης στον 

έλεγχο των εξοπλισμών μεταξύ Βορρά και αναπτυσσόμενου Νότου.36 

Η τελευταία αναφορά του πατρός Μπους37, καθυστερημένη και αυτή όπως 

οι δύο προηγούμενες, εκδόθηκε το 1993, λίγες μέρες πριν την ανάληψη των 

καθηκόντων του, από τον εκλεγμένο νέο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ 

Κλίντον. Αν και κατά τη φάση της προετοιμασίας της στρατηγικής αυτής 

ταυτόχρονα διεξαγόταν η προεκλογική περίοδος, με τον πρόεδρο Μπους να 

επιδιώκει την ανανέωση της θητείας του, η καθυστέρηση έκδοσης της έδωσε σε 

αυτή τελικώς, περισσότερο το χαρακτήρα παρακαταθήκης, παρά προεκλογικής 

ομιλίας, μιας και ήταν προφανές πλέον ότι ο Μπους θα έχανε τις εκλογές. Έτσι 

λοιπόν, η στρατηγική αυτή είναι περισσότερο απολογιστική παρά προγραμματική. 

Οι ρεπουμπλικάνοι, αποχωρώντας μετά από 12 χρόνια στην εξουσία θέλησαν να 

                                            
35 George Herbert Walker Bush, “National Security Strategy of the United States” 

(Washington, DC, 1991). 
36 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 8,9 
37 George Herbert Walker Bush, “National Security Strategy of the United States” 

(Washington, DC, 1993). 
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χρησιμοποιήσουν το κείμενο αυτό προκειμένου να δείξουν στον αμερικανικό λαό 

τα επιτεύγματα της εξωτερικής τους πολιτικής. Οι διαφοροποιήσεις στη στρατηγική 

αυτή, από αυτή του 1991, δεν είναι σημαντικές εκτός ίσως, της έμφασης η οποία 

δίνεται στην αποκαλούμενη "Δημοκρατική Ειρήνη".38 

Σημαντικό είναι επίσης να αναφερθεί σε αυτή την περίοδο το επιλεγόμενο 

«Δόγμα Πάουελ», το οποίο πήρε το όνομα του από τον Αρχηγό του Διακλαδικού 

Επιτελείου κατά τον πόλεμο στο Ιράκ, Στρατηγό Κόλιν Πάουελ, μετέπειτα 

υπουργού εξωτερικών στην κυβέρνηση Μπους, του νεότερου. Σύμφωνα με αυτό, 

οι ΗΠΑ θα πρέπει να εμπλέκονται στρατιωτικά σε έναν πόλεμο μόνο εναντίον ενός 

ξεκάθαρα καθορισμένου εχθρού, όταν υπάρχει σαφές εθνικό συμφέρον, με σαφείς 

κανόνες εμπλοκής και προσχεδιασμένες ρεαλιστικές στρατηγικές εξόδου από τον 

πόλεμο, με εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση και υποστήριξη, προκειμένου 

να μην εμπλέκονται σε διενέξεις οι οποίες καταλήγουν ατέρμονες και πλήττουν τις 

ΗΠΑ, είτε σε φόρο αίματος και πόρων, είτε στο γόητρο τους.39 

Κλίντον 

Ο Μπιλ Κλίντον ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ το 1993, καθιστάμενος ο 

πρώτος καθ' ολοκληρίαν μεταψυχροπολεμικός αμερικανός ηγέτης, μιας και ο 

Μπους υπηρέτησε κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, όπου ο Ψυχρός 

Πόλεμος έπνεε τα λοίσθια. Αντιμετώπιζε συνεπώς ένα ριζικά αλλαγμένο 

στρατηγικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να προσαρμοστεί και να προσαρμόσει 

ανάλογα και τις πολιτικές του. 

Μάλιστα, η άποψη που διαμορφώνει η πολιτική ελίτ της χώρας είναι πως η 

ισχύς της πλέον ως υπερδύναμης, είναι δυσθεώρητα μεγάλη. Στον αντίποδα, με 

τον αέρα του νικητή του Ψυχρού Πολέμου, οι  απειλές ενάντια στην ασφάλεια της 

χώρας θεωρούνται ιδιαιτέρως χαμηλού επιπέδου και κανένα άλλο ανερχόμενο 

δέος που να αντιπαρατίθεται στις ΗΠΑ ή κάποια άλλη πρόκληση, ικανή να 

συγκριθεί με τη σοβιετική απειλή, δεν είναι ορατά στον ορίζοντα. 

                                            
38 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 9,10 
39 Michael A. Cohen, “The Powell Doctrine’s Enduring Relevance,” World Politics Review, 

2009, https://www.worldpoliticsreview.com/articles/4100/the-powell-doctrines-enduring-relevance. 
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Ελλείψει εχθρού, ο όποιος να απειλεί την υπόσταση των Ηνωμένων 

Πολιτειών, όπως στο παρελθόν το αντίπαλο σοβιετικό δέος, ο προσδιορισμός της 

ασφάλειας περιλάμβανε την προστασία του "τρόπου ζωής" των Αμερικανών. Έτσι 

λοιπόν, το περιεχόμενο της στρατηγικής πήγε πολύ πέρα από την αντιμετώπιση 

στρατιωτικών απειλών, προσλαμβάνοντας ένα ευρύ πεδίο στο οποίο διάφορες 

κυβερνητικές υπηρεσίες ήρθαν να συνεισφέρουν με συμπληρωματικές ή ακόμα και 

ανταγωνιστικές μεταξύ τους, απόψεις για την εθνική ασφάλεια.  

Η επέκταση αυτή φάνηκε ακόμα και από τον τίτλο της πρώτης αναφοράς40, 

η οποία πέραν του καθιερωμένου όρου: «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας» 

επεκτάθηκε σε «Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας της Εμπλοκής και της 

Διεύρυνσης» (National Security Strategy οf Engagement and Enlargement), 

υποδηλώνοντας την στροφή προς την εμπλοκή, όπου θα αναδύονταν συμφέροντα 

για τις ΗΠΑ αλλά και της εκμετάλλευσης κάθε ευκαιρίας για μεγέθυνση, κυρίως 

οικονομική. Οι όροι αυτοί, αν και δεν παρέμειναν στους τίτλους των επόμενων 

αναφορών, αποτέλεσαν στοιχείο όλων των στρατηγικών41-42 που εξέδωσε ο 

Κλίντον, δείγμα επίσης της επιρροής που είχε πάνω στην Υψηλή Στρατηγική η 

αύξηση του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης για τα εσωτερικά θέματα.43 

Η πρώτη προσπάθεια διαμόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής της 

κυβέρνησης Κλίντον αντιμετώπισε πολλά προβλήματα με κυριότερο όλων την 

αναποφασιστικότητα επί των αρχών οι οποίες θα αποτελούσαν το θεμέλιο της 

νέας στρατηγικής ασφάλειας. Το βαθύτερο αίτιο αυτό εκφράστηκε και με άλλα 

συναφή προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διαδικασία εκπόνησης της, 

όπως η απουσία καθοδήγησης, η συχνή αλλαγή των προτεραιοτήτων, η πληθώρα 

των σκοπών αλλά και οι εσωτερικές γραφειοκρατικές διαμάχες. Αποτέλεσμα όλων 

αυτών, πέραν των προφανών αδυναμιών του περιεχομένου της στρατηγικής, ήταν 

                                            
40 Bill Clinton, “A National Security Strategy of Engagement and Enlargement” (Washington, 

DC, 1994). 
41 Bill Clinton, “A National Security Strategy for A New Century” (Washington, DC, 1997). 
42 Bill Clinton, “A National Security Strategy for a New Century” (Washington, DC, 1998). 
43 Michael D Lingenfelter, “A U.S. National Security Strategy for the 21st Century” (Carlisle 

Barracks, 2004)., σελ 2 
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και η καθυστέρηση έκδοσης της, ενάμιση χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας 

από τον πρόεδρο Κλίντον.44  

Τα δύο κυριότερα στοιχεία της στρατηγικής αυτής είναι η 

"παγκοσμιοποίηση" και η πολιτική της "επιλεκτικής εμπλοκής", αν και συνεχίστηκε 

η χρήση της ανάσχεσης και της αποτροπής ως θεμέλια των στρατηγικών και αυτής 

της κυβέρνησης45. Η επιλεκτική εμπλοκή προέβλεπε την εμπλοκή των Ηνωμένων 

Πολιτειών σε περιοχές και γεγονότα στα οποία οι ίδιες είχανε ιδιαίτερα 

συμφέροντα. Από τις επικρατέστερες κριτικές της στρατηγικής αυτής είναι το 

γεγονός ότι δεν απέδωσε προσήκουσα σημασία στα παραδοσιακά θέματα της 

εθνικής ασφάλειας, όπως είναι για παράδειγμα η πυρηνική αποτροπή.46 Κριτικές 

όμως υπήρξαν και σε άλλα ζητήματα που είχαν να κάνουν με την ίδια την πολιτική 

και αφορούσαν στο ποιός ορίζει, ποιά περιοχή αξίζει εμπλοκής και ποια όχι; Δεν 

υπήρξε κάποια θεσμοθετημένη διαδικασία που να προσδίδει κύρος στις επιλογές 

αυτές αλλά και νομιμοποίηση και η εφαρμογή της στην πράξη, ειδικά στην ηχηρή 

αποχή από την περίπτωση της Ρουάντα σε αντιδιαστολή και με την επέμβαση στη 

Σομαλία, δημιουργούσε ένα τοπίο αμφισημίας και ασάφειας. 

Το δόγμα της Διεύρυνσης, με σκοπό-αποτέλεσμα την παγκοσμιοποίηση, 

είχε ως βάση την ιδέα της επέκτασης του αριθμού των δημοκρατιών που 

ασπάζονται την ελεύθερη αγορά και το ελεύθερο εμπόριο. 47 Με αυτό τον τρόπο 

εξυπηρετούνταν και η μεγέθυνση της αμερικανικής οικονομίας αλλά και η ενίσχυση 

των υπαρχουσών συμμαχιών καθώς και η επέκτασή τους. Η δημιουργία 

ομοϊδεατών ανά την υφήλιο, μείωνε τον αριθμό των εν δυνάμει αντιπάλων και 

μέσω των συμμαχιών, εκτός του ότι αύξανε την αμυντική διάταξη των ΗΠΑ ανά την 

υφήλιο, αποτελούσε και ισχυρό εργαλείο πολιτικής διαχείρισης και ενδυνάμωνε τις 

συνεργατικές διευθετήσεις των περιφερειακών συγκρούσεων48. Έχουμε δηλαδή 

μία περίτεχνη διασταύρωση της πολιτικής της επιλεκτικής εμπλοκής με την 

                                            
44 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 10,11 
45 Lingenfelter, “A U.S. National Security Strategy for the 21st Century.”, σελ 2 
46 Snider, “The National Security Strategy: Documenting Strategic Vision.”, σελ 13 
47 Russell L. Riley, “Bill Clinton: Foreign Affairs,” Miller Center/U.S. PRESIDENTS, accessed 

December 5, 2017, https://millercenter.org/president/clinton/foreign-affairs. 
48 Robert J Art, “Selective Engagement in the Era of Austerity,” in America’s Path, Grand 

Strategy for the Next Administration, ed. Richard Fontaine and Kristin M Lord (Washington, DC: 
Center for a New American Security, 2012), 15–27., σελ 18 
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διεύρυνση, καθώς προάγονται με το ενιαίο αυτό δόγμα πολυμερείς προσπάθειες 

διατήρησης της ειρήνης, με ταυτόχρονη οικονομία στην διάθεση αμερικανικών 

πόρων και δυνάμεων (μικρό κόστος και ρίσκο για τις αμερικανικές ζωές και 

προϋπολογισμό), υπό μία ηθικολογική ομπρέλα που παρέχει συμμαχίες, στήριξη, 

και εξωτερική αλλά και εσωτερική νομιμοποίηση. Ένας ρόλος για τις ΗΠΑ, 

ενεργούς διεθνούς παρουσίας, ηγεμονικός, χωρίς όμως να τίθεται σε κίνδυνο η 

εθνική ασφάλεια ή να σπαταλώνται οι εθνικοί πόροι.49 

Από πλευράς  εξελίξεων στο Διεθνές σκηνικό, τα γεγονότα που επηρέασαν 

και επηρεάστηκαν από την στρατηγική Κλίντον ήταν κατ' αρχάς το τέλος του 

ψυχρού πολέμου και η διαμόρφωση του νέου σκηνικού στον χάρτη της Ευρώπης, 

αλλά και περιοχών της Ασίας, οι διαμάχες και οι επεμβάσεις στο έδαφος της 

πρώην Γιουγκοσλαβίας καθώς και οι κρίσεις στη Σομαλία, τη Ρουάντα και το 

Ισραήλ.  

Μπους ο νεότερος 

Η πρακτική που οδήγησε στην καθυστερημένη έκδοση των εθνικών 

στρατηγικών ασφαλείας των προηγούμενων κυβερνήσεων, τόσο του πατρός 

Μπους όσο και του Μπιλ Κλίντον, παρατηρείται εξ ανάγκης και στην κυβέρνηση 

του υιού Μπους. Αναλαμβάνοντας την προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 

Ιανουαρίου 2001, ο Τζορτζ Μπους, ο νεότερος, αντιμετωπίζει όχι μόνο την αλλαγή 

στο πολιτικό σκηνικό, μετά από μία οκταετή διακυβέρνηση των Δημοκρατικών, με 

τις εγγενείς δυσκολίες οι οποίες παρουσιάζονται από μία νέα κυβέρνηση, αλλά 

πολύ περισσότερο και αυτός με τη σειρά του έρχεται αντιμέτωπος με ένα ιστορικό 

γεγονός το οποίο έμελλε να επηρεάσει βαθύτατα τη στρατηγική ασφαλείας των 

Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία ήδη ήταν σε φάση επεξεργασίας από την 

κυβέρνησή του.  

Το ιστορικό αυτό γεγονός δεν είναι άλλο παρά η επίθεση στο Παγκόσμιο 

Κέντρο Εμπορίου, στους δίδυμους πύργους, στη Νέα Υόρκη και στο Πεντάγωνο, 

στην έδρα των Ηνωμένων Πολιτειών, την Ουάσιγκτον, στις 11 Σεπτεμβρίου 2001. 

Σύμφωνα με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, την επίθεση αυτή, που είχε ως αποτέλεσμα 

                                            
49 Riley, “Bill Clinton: Foreign Affairs.” 
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χιλιάδες νεκρούς, την κατάρρευση και το μετασχηματισμό σε μία άμορφη μάζα του 

Κέντρου καθώς και την καταστροφή μίας πτέρυγας του Πενταγώνου, διεξήγαγαν 

τρομοκράτες, προερχόμενοι από ισλαμικούς, φονταμενταλιστικούς, μη κρατικούς 

κύκλους του διεθνούς συστήματος, με την ανοχή, επίνευση ή και ενθάρρυνση 

κρατικών οντοτήτων του διεθνούς συστήματος50 

 Και μόνο το γεγονός ότι επρόκειτο για την πρώτη ιστορικά μεγάλης 

κλίμακας επίθεση σε αμερικανικό έδαφος, μετά το Περλ Χάρμπορ, καταδεικνύει το 

σοκ το οποίο προκάλεσε, τόσο στην Αμερικανική κοινωνία όσον και σε αυτή την 

κυβέρνηση. Η κατάρρευση του αισθήματος ασφάλειας που πάντοτε έδιναν τα 

υδάτινα τείχη των ωκεανών που περικλείουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία 

αλλαγή η οποία δεν μπορούσε παρά να επηρεάσει ριζικά την στρατηγική 

ασφάλειας. 

Αυτό το οποίο καθιστούσε την τρομοκρατία ιδιαίτερα υψηλά στο βαθμό 

επικινδυνότητας ήταν το γεγονός της διαφοροποίησης της από την μέχρι τότε 

κυρίαρχη απειλή, αυτή δηλαδή της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία κινούνταν στα 

πλαίσια της παραδοσιακής πολεμικής αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών. Εδώ πλέον 

δεν υπάρχει το μέτρο σύγκρισης και αναλογίας με ιστορικά παραδείγματα και για 

αυτό το λόγο και η τρομοκρατία χαρακτηρίζεται ως ασύμμετρη απειλή και η 

ασυμμετρία της αυτή είναι που τις προσδίδει το υψηλό αίσθημα κινδύνου.  

Η τρομοκρατία, αν και δεν αποτέλεσε ξένο όρο στα κείμενα στρατηγικής 

ασφάλειας που προηγήθηκαν, παίρνει πλέον, μετά τις επιθέσεις της 11ης 

Σεπτεμβρίου, την πρωτοκαθεδρία στις απειλές τις οποίες αντιμετωπίζουν οι 

Ηνωμένες Πολιτείες και αποτελεί τον κυρίαρχο άξονα της στρατηγικής εθνικής 

ασφαλείας, εν πολλοίς όπως κάποτε αποτελούσε η Σοβιετική απειλή το κυρίαρχο 

θέμα των στρατηγικών ασφαλείας κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου. 51  

Η αμερικανική πολιτική έβρισκε πλέον στην τρομοκρατία τον «βάρβαρο» 

που επιζητούσε να δαιμονοποιήσει προκειμένου να τον χρησιμοποιήσει ως άξονα 

κατεύθυνσης αλλά και δικαιολόγησης των επιλογών που μετέπειτα έκανε, 

                                            
50 Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η Επιστροφή Στην Πολιτική,” 2001, 

http://www.kouskouvelis.gr/site/files/epistrofh_politikh.pdf., σελ 2 
51 Lingenfelter, “A U.S. National Security Strategy for the 21st Century.”, σελ iii 
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υιοθετώντας επιλεκτικά, μία σκληρή στρατηγική που χαρακτηριζόταν από 

μονομέρεια και εκτεταμένη στρατιωτική δράση. 

Βέβαια, σε αντίθεση με την απειλή την οποία συνιστούσε η Σοβιετική 

Ένωση, η ύπαρξη της οποίας δημιουργούσε έναν διπολικό κόσμο, η τρομοκρατία 

ως η κυρίαρχη πλέον απειλή, δεν επιτελεί ταυτόχρονα και τον ρόλο που 

επιτελούσε η Σοβιετική Ένωση, της δημιουργίας δηλαδή ενός αντιπάλου πόλου 

στο διεθνές στερέωμα. Έτσι λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 

βρίσκονται να αντιμετωπίσουν την απειλή της τρομοκρατίας σε ένα περιβάλλον το 

οποίο χαρακτηρίζεται από δύο αντισυμβατικούς έως τότε παράγοντες, πρώτον την 

ασυμμετρία της αντιπαράθεσης μεταξύ κρατών από τη μία και μη κρατικών, 

υπερεθνικών οντοτήτων από την άλλη και δεύτερον την αντιπαράθεση αυτή από 

θέση τελείως διαφορετική, αυτή της μοναδικής υπερδύναμης στο παγκόσμιο 

στερέωμα. Υπερδύναμης η οποία, αν και συνυπάρχει με άλλες μεγάλες δυνάμεις, 

αποτελεί όμως την μοναδική, καθόσον καμία από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις δεν 

είναι σε θέση να της αντιπαρατεθεί ολοκληρωτικά και από μόνη της.  

Η συζήτηση από την πολιτική και ακαδημαϊκή ελίτ της χώρας αναφορικά με 

την ισχύ της, παραμένει ζωηρή, όπως και επί εποχής Κλίντον. Οι  απειλές όμως,  

ενάντια στην ασφάλεια της χώρας δεν θεωρούνται πλέον ιδιαιτέρως χαμηλού 

επιπέδου αλλά αντιθέτως, προσλαμβάνονται από την κυβέρνηση και 

παρουσιάζονται δημοσίως, ως εξαιρετικά επικίνδυνες και μεγεθυμένες σε 

σύγκριση με το παρελθόν. 

Έχουμε λοιπόν μία συνέχεια στην στρατηγική των ΗΠΑ, καθώς η 

Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας του προέδρου Μπους, του νεότερου, το 200252, 

εστίαζε, όπως και πολλά αντίστοιχα κείμενα του παρελθόντος, στην προώθηση 

της δημοκρατικής διακυβέρνησης των χωρών, σε ένα περιβάλλον ελεύθερου 

διεθνούς εμπορίου όμως ταυτόγχρονα, παρατηρούνται και μεγάλες αλλαγές από 

τις προηγούμενες στρατηγικές, ειδικά του Κλίντον. Και ενώ πολλοί είναι οι 

                                            
52 George Walker Bush, “National Security Strategy of the United States” (Washington, DC, 

2002). 
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παράγοντες που επιδρούν στις αλλαγές αυτές, ο καθοριστικός είναι, όπως 

προαναφέρθηκε, η τρομοκρατία.53 

Έρχεται λοιπόν, στο καινούργιο αυτό μονοπολικό περιβάλλον, με την 

ασύμμετρη απειλή της τρομοκρατίας να κυριαρχεί, η ρεπουμπλικανική κυβέρνηση 

και βρίσκει πρόσφορο έδαφος να αναπτύξει την οικεία σε αυτήν και την ιδεολογία 

της, στρατηγική της μονομέρειας, η οποία στηρίζεται στην Αμερικανική υπεροχή, 

που έχει τις ρίζες της στη ρητορική του ψυχρού πολέμου. 

Χαρακτηριστικό της μονομέρειας αυτής είναι η δήλωση την οποία έκανε 

λίγες μέρες μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος των Ηνωμένων 

Πολιτειών, Τζορτζ Μπους, αναφέροντας ότι: " κάθε έθνος, σε κάθε περιοχή, έχει 

τώρα μία απόφαση να πάρει. Είτε είστε μαζί μας, είτε είστε με τους τρομοκράτες".54 

Η ρήση του αυτή δε, ξεφεύγει από τα όρια της μονομέρειας, όπως είχε διατυπωθεί 

μέχρι τότε, ακόμα και επί κυβέρνησης Κλίντον, και η οποία έννοια επικεντρωνόταν 

στην ανάγκη ανάληψης  μονομερούς ή ολιγομερούς δράσης  στις περιπτώσεις 

όπου το διεθνές σύστημα δεν ήθελε ή δεν μπορούσε να συνεισφέρει και 

διευρύνεται σε μία στρατηγική υπεροψίας, απομονωτισμού και εξαναγκαστικής 

ηγεμονίας, η οποία θυμίζει ίσως την περίπτωση της προσάρτησης της Δήλου από 

την Αθήνα, κατά τη διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου.  

Όσο για την προώθηση της δημοκρατικής διακυβέρνησης των χωρών, 

διαβάζοντας προσεκτικά πίσω από τις λέξεις, προκύπτει ότι ενώ ο Κλίντον μιλάει 

για προαγωγή της δημοκρατίας, ο Μπους μιλά για υποστήριξη των δημοκρατικών 

καθεστώτων. Ενώ δηλαδή ο Κλίντον θεωρεί ως δεδομένη την ειρήνη, ως κάτι 

δηλαδή για το οποίο δεν θα χρειαστεί να παλέψουμε ή να πολεμήσουμε, ο Μπους 

διακηρύττει την υπεράσπιση, την διατήρηση και την επέκτασή της. 

Συνοψίζοντας, έχουμε τέσσερα κύρια σημεία του αποκαλούμενου δόγματος 

Μπους, τα οποία περιέχονται στην Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας. Πρώτον, η 

προληπτική χρήση βίας εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων αλλά και κρατών 

που τους παρέχουν άσυλο και διευκολύνσεις και/ή προσπαθούν να αναπτύξουν 
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όπλα μαζικής καταστροφής. Δεύτερον οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν στρατιωτικές 

δυνατότητες οι οποίες θα είναι ανώτερες οποιουδήποτε άλλου έθνους. Τρίτον, 

επιθυμία της Κυβέρνησης είναι η πολυμερής δράση στα πλαίσια της συνεργασίας 

με τη διεθνή κοινότητα, η οποία όμως δεν θα την εμποδίσει να δράσει μονομερώς, 

αν αυτό χρειαστεί για να υπερασπίσει τα συμφέροντα και την ασφάλεια των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Τέλος, αναφέρεται στο κείμενο της στρατηγικής, ο στόχος 

της διάδοσης της δημοκρατίας και της υπεράσπισης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδιαιτέρως στον μουσουλμανικό κόσμο.55 

Ομπάμα 

Ο Μπαράκ Ομπάμα ανέλαβε την προεδρία των ΗΠΑ, στις 20 Ιανουαρίου 

του 2009 μετά από μία οκταετή διακυβέρνηση των ρεπουμπλικάνων, υπό την 

προεδρία του Μπους, του νεότερου, σε χρόνο ο οποίος δεν συνέπιπτε με κάποιο 

κομβικό σημείο της ιστορίας, όπως συνέβη με τους προκατόχους του, των είκοσι 

προηγούμενων χρόνων.  Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός 

που να αλλάζει ριζικά την κατάσταση και το παγκόσμιο στρατηγικό περιβάλλον 

από πλευράς ασφαλείας, όπως ήταν το τέλος του ΨΠ και οι επιθέσεις της 9/11. 

Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχαν δραματικές αλλαγές στο στρατηγικό 

περιβάλλον η οπτική Ομπάμα στα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής μοιάζει να 

μην έχει τίποτα κοινό με αυτή του προκατόχου του. Η λογική της αντιπαράθεσης 

στη διεξαγωγή της εξωτερικής πολιτικής που χαρακτήρισε τη διακυβέρνηση 

Μπους αλλάζει ριζικά στην εποχή Ομπάμα προσεγγίζοντας τους παραδοσιακούς 

συμμάχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμπορεύεται με αυτή σε μία πορεία 

που ακολουθεί το όραμα ενός κόσμου που κυβερνάται με αποτελεσματική 

πολυμέρεια, πορεία η οποία θυμίζει την εποχή Κλίντον.56 

Χαρακτηριστικό και ενδεικτικό ταυτόγχρονα, της επιθυμίας του για διεθνή 

νομιμοποίηση και συνεργασία, μέσω της ανάπτυξης καλών σχέσεων με τις ξένες 

κυβερνήσεις, είναι και το γεγονός ότι ταξίδεψε στον πρώτο χρόνο της προεδρίας 

του περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο πρόεδρο στο αντίστοιχο διάστημα. 
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Ειδικά, εντός των πρώτων εκατό ημερών, διάστημα το οποίο στις ΗΠΑ τυγχάνει 

ιδιαίτερης πολιτικής σημασίας και ενδεικτικό του έργου που πρόκειται να 

επιτευχθεί από το νέο πρόεδρο, ο Ομπάμα ταξίδεψε για οκτώ ημέρες στην 

Ευρώπη και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του αυτού δρομολόγησε την ριζική 

αναθεώρηση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, την αναθέρμανση της 

δέσμευσης του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, την επαναδιατύπωση της 

πολιτικής για τα πυρηνικά και την αποκατάσταση των σχέσεων με τον 

μουσουλμανικό κόσμο. Διακήρυξε δε σε όλους τους τόνους ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες, όχι μόνο σκοπεύουν να ενισχύσουν το ρόλο των διεθνών οργανισμών 

αλλά επίσης να συμβάλλουν στη δημιουργία καινούργιων.57 

Η κυβέρνηση Ομπάμα δεν έμεινε όμως μόνο στις δηλώσεις περί της 

εξωτερικής της πολιτικής αλλά και η εφαρμογή της κατέδειξε αφενός, το πόσο 

σημαντικές είναι για τις ΗΠΑ οι συμμαχίες αφετέρου, δια της εφαρμογή της σε 

επιχειρησιακό επίπεδο κατέδειξε την διαφορετική οπτική της στρατηγικής της και 

τον αυξημένο ρόλο της ήπιας ισχύος. Από τη μία, στην επιχείρηση στη Λιβύη, 

δρώντας με τη συμμετοχή των συμμάχων απέδειξε ότι θεωρεί σημαντικές αλλά και 

στηρίζεται στις συμμαχίες και από την άλλη με την πολιτική της στο Ιράκ και στο 

Αφγανιστάν, επιβεβαίωσε αφενός τη στρατιωτική υπεροχή των ΗΠΑ, προχώρησε 

όμως περαιτέρω σε επιχειρησιακές στρατηγικές οι οποίες είχαν σκοπό την, όσο το 

δυνατόν γρηγορότερη, απεμπλοκή των Αμερικανικών δυνάμεων. 

Ο Πρόεδρος Ομπάμα ήταν ήδη από το 2003 αντίθετος στην απόφαση 

εισβολής στο Ιράκ και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας 

δεσμεύτηκε ότι θα επαναπατρίσει τους Αμερικανούς στρατιώτες, τόσο από το Ιράκ, 

όσο και από το Αφγανιστάν. Θεωρούσε τις στρατιωτικές εκστρατείες σε αυτές τις 

δύο χώρες, στις οποίες είχε εγκλωβιστεί η προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση, 

ως ατέρμονες, χωρίς απτά αποτελέσματα και με ενδεχόμενη αρνητική επίδραση 

στα παγκόσμια συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από όλα, οι δύο 

αυτοί πόλεμοι είχαν στοιχίσει τη ζωή χιλιάδων αμερικανών στρατιωτών και 

επιπλέον το κόστος τους ξεπερνούσε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. 
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Παρόλα αυτά η απεμπλοκή από τα θέατρα αυτά των επιχειρήσεων δεν ήταν 

μία εύκολη υπόθεση. Σύντομα η κυβέρνηση Ομπάμα επαναπροσδιόρισε τη 

στρατιωτική της στρατηγική, προσανατολιζόμενη στην ανάπτυξη δυνατοτήτων από 

την τοπική κυβέρνηση του Αφγανιστάν προκειμένου η ίδια να αντιμετωπίσει τους 

Ταλιμπάν και να διαμορφώσει ένα περιβάλλον το οποίο δεν θα αποτελούσε πλέον 

απειλή για τις ΗΠΑ και τον κόσμο ολόκληρο. Το παράδοξο βέβαια είναι ότι η 

εφαρμογή αυτής της στρατηγικής απαίτησε, τουλάχιστον σε αρχική φάση, την 

αποστολή επιπλέον 40.000 στρατιωτών στο Αφγανιστάν, οι οποίοι θα εκπαίδευαν 

τις αφγανικές δυνάμεις. 

Στην περίπτωση δε της Λιβύης, η οποία ήταν και από τις πρώτες 

επεμβάσεις που έγιναν επί διακυβέρνησης του, στην επιχείρηση κατά του Λίβυου 

ηγέτη Μοαμάρ Καντάφι, επιβεβαιώθηκε η δυναμική επιστροφή της αποχώρησης 

από τον απομονωτισμό και της επιδίωξης για διεθνή νομιμοποίηση, μέσω του 

συμμαχικού χαρακτήρα που έλαβε αυτή η επιχείρηση. 

Ένα επιπλέον στοιχείο της στρατηγικής Ομπάμα είναι η αναβάθμιση του 

ρόλου της διπλωματίας. Αν και δεν απεμπόλησε την στρατηγική επιλογή της 

καταπολέμησης της τρομοκρατίας, αυτό θα γινόταν μέσω της διεθνούς 

συνεργασίας. Και βέβαια σημαντικό ρόλο στην διεθνή συνεργασία διαδραματίζει ο 

συντελεστής ισχύος που ονομάζεται διπλωματία, όπως ο ίδιος τονίζει στην 

Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας που εξέδωσε το 2010. «Το σημείο εκκίνησης για 

την συλλογική αυτή δράση θα είναι η εμπλοκή μας μαζί με άλλες χώρες»58, τονίζει 

αναφερόμενος στη διεθνή συνεργασία και σε ένα άλλο σημείο: «οι ένοπλες 

δυνάμεις μας θα είναι πάντοτε ο ακρογωνιαίος λίθος της ασφάλειας μας, αλλά 

πρέπει να συνεπικουρούνται. Η ασφάλειά μας βασίζεται επίσης στους 

διπλωμάτες.»59 

Ο Ομπάμα κατήργησε εντελώς τον Προληπτικό Πόλεμο, λόγω του μεγάλου 

κινδύνου και της αβεβαιότητας που τον περιέκλειε αλλά και της εν γένει 

ασυμβατότητας του με την εν γένει εξωτερική πολιτική που ήθελε να ακολουθήσει. 

Έχουμε δηλαδή μία ρεαλιστική πολιτική του Προέδρου Ομπάμα, σύμφωνα με την 
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οποία, όσο και αν αναγνωρίζεται και προβάλλεται η μοναδικότητα των ΗΠΑ ως 

υπερδύναμης, ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται και από μία μεγάλη δόση αυτογνωσίας 

η οποία προκύπτει από την αναγνώριση του γεγονότος ότι οι πόροι της δεν είναι 

ανεξάντλητοι. 

Και ίσως εδώ να κρύβεται το κομβικό σημείο που καθορίζει την πολιτική 

Ομπάμα. Αναφέρθηκε παραπάνω ότι η ανάρρηση του Μπαράκ Ομπάμα στον 

προεδρικό θώκο των Ηνωμένων Πολιτειών δεν συνέπεσε με κάποιο 

κοσμοϊστορικό γεγονός, όπως η λήξη του ψυχρού πολέμου. Συνέπεσε όμως με 

μία παγκόσμια οικονομική κρίση η οποία από πολλούς χαρακτηρίζεται ως η 

δεύτερη χειρότερη μετά την περίοδο της Μεγάλης Ύφεσης στις αρχές του 20ου 

αιώνα. Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών βρισκόταν στη δίνη της κρίσης 

αυτής και για το λόγο αυτό τονίζεται στην Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας, της 

κυβέρνησης Ομπάμα, ότι η ανοικοδόμηση της οικονομικής ισχύος της Αμερικής 

είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς ο ηγετικός ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών στον 

κόσμο βασίζεται επίσης στην οικονομία τους60. 

Τράμπ 

 Μετά από 8 χρόνια διακυβέρνησης δημοκρατικών και εν μέσω έντονης 

συζήτησης αλλά και ανησυχίας, τόσο στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, για τη σημασία της αλλαγής αυτής, ο Μπαράκ 

Ομπάμα, την 20η Ιανουαρίου 2017, παρέδωσε την προεδρία των Ηνωμένων 

Πολιτειών στο νεοεκλεγέντα πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι προεκλογικές δηλώσεις 

του Τραμπ τόσο για τα πολιτικά πράγματα της χώρας, όπου η αντιπαράθεση με 

τον Ομπάμα ήταν μεγάλη, όσο και για την εξωτερική πολιτική που πρόκειται να 

ακολουθήσει, στην οποία επίσης κράτησε μεγάλες αποστάσεις από την πολιτική 

που ακολουθήθηκε από τον Ομπάμα και διατύπωσε ρηξικέλευθες προτάσεις, 

προκάλεσε εν πολλοίς ανησυχία διεθνώς και υποδαυλιζόμενη από την 

πλειονότητα των εγχώριων και διεθνών μέσων μαζικής ενημέρωσης, δημιούργησε 

σε πολλούς την  αίσθηση ότι το μεγάλο ιστορικό γεγονός που σημάδευε την 

αλλαγή εξουσίας ίσως να μην ήταν κάποιο άλλο παρά η ίδια αυτή η αλλαγή. 
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 Η εξωτερική πολιτική του Ομπάμα, με άξονα την διεθνή συνεργασία, ήταν 

μία πολιτική η οποία σύμφωνα με τη νέα κυβέρνηση του Τραμπ οδήγησε σε 

εξασθένηση των Ηνωμένων Πολιτειών τόσο διεθνώς όσο και στο εσωτερικό της 

χώρας. Διαχωρίζοντας τη θέση τους από αυτή την πολιτική, η κυβέρνηση Τραμπ 

προκρίνει ως σημαία της δικής της εξωτερικής πολιτικής, την αναγέννηση της 

αμερικανικής ισχύος, οικονομικής και στρατιωτικής, υπό το σύνθημα " πρώτα η 

Αμερική!". Αν και εκ πρώτης όψεως, οι θεωρήσεις των δύο κυβερνήσεων μοιάζουν 

αρκετά διαφορετικές, και την αντίληψη αυτής της διαφοράς επιτείνει ο πρωτοφανής 

θα έλεγε κανείς τρόπος με τον οποίο δίνουν έμφαση τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, 

κάποιοι θα διαφωνήσουν, όπως εκτενέστερα εξάλλου θα αναφερθεί στη συνέχεια 

της παρούσας εργασίας, ότι οι πολιτικές τους δεν είναι και τόσο αντίθετες, όπως 

επίσης αυτό δεν είναι κάτι το οποίο συμβαίνει για πρώτη φορά στην Αμερικανική 

ιστορία.61 

 Η μεγάλη σημασία την οποία αποδίδει η κυβέρνηση Τραμπ στη στρατηγική 

ασφάλειας, δεν φαίνεται μόνο από το γεγονός ότι εξέδωσε το θεσμικό κείμενο στην 

οποία την αποτυπώνει εντός χρόνου ρεκόρ για τα μεταψυχροπολεμικά δεδομένα, 

αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το έκανε. Για πρώτη φορά, σε μία ειδική προς 

τούτο τελετή, η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας παρουσιάστηκε δημοσίως από τον 

ίδιο τον πρόεδρο Τραμπ, στις 18 Δεκεμβρίου 2017, μόλις 11 μήνες μετά την 

ανάληψη της εξουσίας. "Είτε μας αρέσει είτε όχι, έχουμε εμπλακεί σε μία νέα εποχή 

ανταγωνισμού", δήλωσε κατά την παρουσίαση αυτή ο Πρόεδρος Τραμπ, δίνοντας 

έτσι χαρακτηριστικά το στίγμα της νέας στρατηγικής ασφάλειας62. 

Διάχυτη και εμφατική σε όλο το κείμενο είναι η αναγνώριση και αναφορά σε 

μία παγκόσμια πάλη ισχύος, τόσο οικονομική όσο και στρατιωτική, η οποία 

επαναφέρει μνήμες της εποχής του ψυχρού πολέμου, κατά τη διάρκεια του 

οποίου, η ισχύς και η ευημερία των εθνών αντιμετωπίζονταν από αυτά τα ίδια ως 

καταστάσεις συνολικά μηδενικές (zero-sum games)63. Όπως χαρακτηριστικά 

                                            
61 Rodger Baker, “The Echoes of Reagan in Trump’s National Security Strategy,” Stratfor 

Worldview, 2017, https://worldview.stratfor.com/article/echoes-reagan-trumps-national-security-
strategy. 

62 Christina Wilkie, “Trump Unveils a National Security Strategy That Reflects ‘America First’ 
Campaign Pledge,” CNBC, 2017, https://www.cnbc.com/2017/12/18/trump-unveils-a-national-
security-strategy-that-reflects-america-first-campaign-pledge.html. 

63 Ibid. 
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αναφέρει: «παρά το γεγονός ότι διαφέρουν σε φύση και εύρος, οι αντίπαλοι αυτοί 

ανταγωνίζονται σε πολιτικά, οικονομικά, και στρατιωτικά πεδία, και χρησιμοποιούν 

την τεχνολογία και τις πληροφορίες για να επιταχύνουν αυτούς τους 

ανταγωνισμούς, προκειμένου να γείρουν προς όφελός τους τις περιφερειακές 

ισορροπίες ισχύος»64. Ιδιαιτέρως, η Ρωσία και η Κίνα, που παραδοσιακά 

αποτελούσαν κύριους ανταγωνιστές των ΗΠΑ, σχεδόν σε όλα τα πεδία, 

παρουσιάζονται πλέον ως απειλές για τις αμερικανικές αξίες και συμφέροντα αφού 

φέρονται να έχουν ως κύριο σκοπό τους δημιουργία ενός κόσμου αντίθετου σε 

αυτές τις αξίες.65 

Ως σημαντικοί επίσης αναθεωρητικοί  παράγοντες, σε αυτή την παγκόσμια 

πάλη ισχύος, αναφέρονται τα κράτη παρίες όπως η Βόρεια Κορέα και το Ιράν αλλά 

επίσης και απειλές οι οποίες δεν έχουν κρατική υπόσταση, όπως η τζιχαντιστική 

οργάνωση ISIS.66 Χαρακτηριστικό είναι δε το γεγονός ότι δύο εβδομάδες 

νωρίτερα, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, στρατηγός Μακ Μάστερ, σε μία ομιλία 

του που έλαβε χώρα στα πλαίσια ενός φόρουμ για την Εθνική Άμυνα, το οποίο 

διοργανώνεται από το ίδρυμα Pόναλντ Pήγκαν, είχε ξεκάθαρα τοποθετήσει ως την 

σημαντικότερη, άμεση απειλή για τις ΗΠΑ και τον κόσμο ολόκληρο, το καθεστώς 

της Βόρειας Κορέας και την επιδίωξη του να βελτιστοποιήσει τις δυνατότητες των 

πυρηνικών του όπλων. Συνεχίζοντας, ως προς την αντιμετώπιση της απειλής 

αυτής, αναφέρθηκε ότι θα πρέπει να υπάρξει διεθνής συνεργασία, προκειμένου να 

πεισθεί το καθεστώς να εγκαταλείψει το πυρηνικό του πρόγραμμα. Η δήλωση αυτή 

εμπεριέχει και σαφή πρόκριση των διπλωματικών μέσων και συνάδει με την 

πολιτική που εφαρμόζει στο θέμα η κυβέρνηση Τραμπ και της οποίας 

εκπεφρασμένος στόχος, δεν είναι η ανατροπή του καθεστώτος στη Βόρεια Κορέα 

αλλά η αποπυρηνικοποίηση της Χερσονήσου.67 

                                            
64 Donald Trump, “National Security Strategy of the United States” (Washington, DC, 2017). 
65 Peter Bergen, “Trump’s New Strategy: Russia Is an Actual Threat (Opinion),” CNN, 

accessed December 19, 2017, http://edition.cnn.com/2017/12/18/opinions/trump-national-security-
strategy-russia-china-peter-bergen-opinion/index.html. 

66 Wilkie, “Trump Unveils a National Security Strategy That Reflects ‘America First’ Campaign 
Pledge.” 

67 Herbert Raymond McMaster, “AFO Panels: Reagan National Defense Forum 2017” (USA: 
YouTube, 2017). 
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« Ένα έθνος το οποίο δεν είναι προετοιμασμένο να κερδίσει ένα πόλεμο 

είναι ένα έθνος το οποίο δεν είναι ικανό να αποτρέψει ένα πόλεμο», είπε ο Τραμπ 

κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εθνικής στρατηγικής, απαριθμώντας αυτά 

τα οποία αποκάλεσε «θεμελιώδεις αλήθειες», οι οποίες επιβεβαιώνονται στο 

κείμενο της στρατηγικής του, και συνέχισε τονίζοντας ότι: «ένα έθνος το οποίο δεν 

προστατεύει την ευημερία του εντός της χώρας, δεν μπορεί να προστατεύσει τα 

συμφέροντα του εκτός αυτής».68 Παρατηρείται  λοιπόν και από τον Τραμπ, μία 

έμφαση στην επίτευξη ευημερίας εντός της χώρας, αντίστοιχη με αυτή που 

παρατηρήθηκε στις στρατηγικές των προέδρων Κλίντον αλλά και του Ομπάμα. Για μία 

ακόμη φορά η οικονομία παίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση της στρατηγικής 

ασφάλειας και αυτό φαίνεται και από τις δηλώσεις του Τραμπ οι οποίες αναφέρονται 

στη συνεισφορά των συμμάχων· όπως χαρακτηριστικά ανέφερε: «έχουμε ξεκαθαρίσει 

ότι, χώρες οι οποίες είναι υπερβολικά πλούσιες θα πρέπει να αποζημιώσουν τις 

Ηνωμένες Πολιτείες για το κόστος της άμυνάς τους».69 

Δύο στοιχεία επίσης σημαντικά και άξια αναφοράς, καθώς για πρώτη φορά 

συμπεριλαμβάνονται στην εθνική στρατηγική ασφάλειας, είναι αφενός μία πρόβλεψη 

που έχει να κάνει με το ίδιο το Αμερικανικό έδαφος και συνίσταται στην ασφάλεια των 

συνόρων και τη μεταναστευτική πολιτική και αφετέρου κάτι το οποίο συνδέεται μεν με 

την ευημερία εντός της χώρας, έννοια που έχει αναφερθεί και στο παρελθόν, όμως, 

παίρνει νέες διαστάσεις και προεκτάσεις επί κυβερνήσεως Τραμπ καθώς το 

φορολογικό και κανονιστικό σύστημα των ΗΠΑ, χαρακτηρίζεται ως απειλή για την 

εθνική ασφάλεια.70 

Τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ αποστασιοποιείται από την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής, την οποία όλες οι κυβερνήσεις των τελευταίων 20 χρόνων 

συμπεριελάμβαναν στις απειλές της εθνικής ασφάλειας, ασχέτως της σημασίας και της 

προτεραιότητας με την οποία την αντιμετώπιζαν, και στα πλαίσια της γενικότερης 

αναθεωρητικής του πολιτικής στο πεδίο των διεθνών συμφωνιών, και δη αυτών οι 

οποίες έχουν μεγάλο οικονομικό αντίκτυπο, ο Τραμπ δηλώνει πώς θα είναι παρών 

                                            
68 Jonathan Lemire and Hope Yen, “Trump Doctrine: Economic Security Is National Security,” 

abcNEWS, 2017, http://abcnews.go.com/Politics/wireStory/trump-unveil-america-national-security-
strategy-51855311. 

69 Ibid. 
70 Ibid. 
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στην προστασία του περιβάλλοντος, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι το υπέρογκο 

κόστος της προσπάθειας αυτής θα το σηκώσουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες.71 

  

                                            
71 “Trump Brings Foreign Policy Back to Earth - WSJ,” accessed December 28, 2017, 

https://www.wsj.com/articles/trump-brings-foreign-policy-back-to-earth-
1511825878?shareToken=stce9b80005869468bb84e7efe4faf8c2c&reflink=article_email_share. 
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3Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ     
    ΕΘΝΙΚΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 

 
 Όπως προαναφέρθηκε, τα εθνικά συμφέροντα αποτελούν τη βάση της 

στρατηγικής ασφάλειας και ως τέτοια, όπως είναι αναμενόμενο, δεν παρουσιάζουν 

μεγάλες αλλαγές μεταξύ των διαφόρων κυβερνήσεων, απλώς παρατηρούνται 

κάποιες διαφορές στην έκφραση, που βέβαια αντικατοπτρίζουν και κάποιες 

διαφορές σε κάποιες εκφάνσεις τους. Σύμφωνα με το έγκριτο εγχειρίδιο για θέματα 

εθνικής ασφάλειας, του Κολεγίου Άμυνας, του Στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών, 

υπάρχουν τέσσερα γενικώς παραδεκτά, κύρια εθνικά συμφέροντα, τα οποία είναι: 

Η φυσική ασφάλεια, νοουμένης ως η προστασία εναντίον επιθέσεως κατά της 

επικράτειας και του λαού των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η επιβίωση με τις θεμελιώδεις αξίες και θεσμούς ανέπαφους· η προαγωγή των 

αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής· η σταθερή παγκόσμια τάξη και η 

οικονομική ευημερία. 72  

 Ακόμη όμως και στο ίδιο ίδρυμα και από τους ίδιους ανθρώπους 

παρατηρείται ότι υπάρχει διαφοροποίηση στην απαρίθμηση των εθνικών 

συμφερόντων καθώς η σταθερή παγκόσμια τάξη δεν συγκαταλέγεται στα εθνικά 

συμφέροντα όπως αυτά απαριθμούνται στην πρώτη έκδοση του 

προαναφερθέντος εγχειριδίου73. Κάποιες φορές δε, τα εθνικά συμφέροντα δεν 

κατονομάζονται και δεν απαριθμούνται στα κείμενα των εθνικών στρατηγικών, 

αλλά τεκμαίρονται από τα συμφραζόμενα ή αναφέρονται μαζί με τους στόχους-

σκοπούς, χωρίς να είναι εύκολη η διάκριση τους. 

 Συγκεκριμένα, ο Ρήγκαν74, όπως και ο Μπους πρεσβύτερος75, αλλά και ο 

Ομπάμα, τόσο στην στρατηγική του 201076, όσο και σε αυτή του 201577, 

απαριθμούν υπό τον σαφή όρο εθνικά συμφέροντα και αναφέρουν ξεκάθαρα και 

                                            
72 U.S. Army War College, U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume 

II : National Security Policy and Strategy., σελ 414 
73 U.S. Army War College, Guide To National Security Policy and Strategy.,σελ 280 
74 Reagan, “National Security Strategy of the United States,” 1987., σελ 4 
75 Bush, “National Security Strategy of the United States,” 1990., σελ 2 
76 Obama, “National Security Strategy of the United States,” 2010., σελ 7 
77 Barack Obama, “National Security Strategy of the United States” (Washington, DC, 2015)., 

σελ 2 
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σαφέστατα, αυτά που οι ίδιοι αναγνωρίζουν ως τέτοια, συνήθως μάλιστα στην 

εισαγωγή των στρατηγικών, δίνοντας και μία συνοπτική εικόνα της συγκεκριμένης 

ιδιαίτερης μορφής που αποδίδουν σε καθένα από αυτά.  

Ο Τραμπ, αν και δεν κάνει την σαφή ονοματοδοσία ως εθνικά συμφέροντα, 

την οποία εφαρμόζουν οι Ρήγκαν, Μπους πρεσβύτερος και Ομπάμα, υπονοεί, 

μέσω της αναφοράς του όρου «εθνικά συμφέροντα» στην αμέσως προηγούμενη 

παράγραφο του κειμένου της στρατηγικής του, ότι τα απαριθμούμενα με έντονη 

γραφή, στην τελευταία σελίδα της εισαγωγής78 αποτελούν τα εθνικά συμφέροντα 

των ΗΠΑ και τα χαρακτηρίζει στη συνέχεια της δομής του κειμένου, ως πυλώνες 

της στρατηγικής του. 

Οι Κλίντον και Μπους ο νεότερος είναι αυτοί που δεν ονοματίζουν τα εθνικά 

συμφέροντα και δεν κάνουν σαφή αναφορά στο ποιά είναι αυτά, αν και 

χρησιμοποιούν τον όρο στα κείμενα τους και κυρίως για να αναφέρουν ότι σκοπός 

της στρατηγικής τους είναι η προστασία τους. Αφήνουν όμως να εννοηθεί, άλλες 

φορές πιο καθαρά και άλλες όχι, ποιά είναι αυτά, μέσω των στόχων ή σκοπών 

τους οποίους θέτουν. 

Η φυσική ασφάλεια  

Ο Ρήγκαν την ονομάζει επιβίωση79, όρο που διατηρεί και ο Μπους 

πρεσβύτερος80, συμφωνεί όμως κατά τα άλλα με την σημασία που της αποδίδεται, 

ως η προστασία εναντίον επιθέσεως κατά της επικράτειας και του λαού των 

Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση με τις θεμελιώδεις 

αξίες και θεσμούς, ανέπαφους. Ο Κλίντον ανήκει σε αυτούς που δεν ονοματίζουν 

τα εθνικά συμφέροντα αλλά ουσιαστικά ως στόχο, αναφέρεται στην ενδυνάμωση 

της ασφάλειας. Παραδόξως, αν και είναι η στρατηγική που επηρεάστηκε βαθύτατα 

από πραγματοποιηθείσα επίθεση σε αμερικανικό ηπειρωτικό έδαφος, η 

στρατηγική Μπους δεν αναφέρει σαφώς την φυσική ασφάλεια ως εθνικό 

συμφέρον, αλλά ούτε την συμπεριλαμβάνει στους αυτοτελώς και σαφώς 

καθοριζόμενους σκοπούς της. Ο Ομπάμα με τη σειρά του αναφέρει ξεκάθαρα και 

                                            
78 Trump, “National Security Strategy of the United States.”, σελ 4 
79 Reagan, “National Security Strategy of the United States,” 1987., σελ 4 
80 Bush, “National Security Strategy of the United States,” 1990., σελ 2 
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σαφέστατα τόσο στην στρατηγική του 201081, όσο και σε αυτή του 201582, την 

ασφάλεια ως πρώτο εθνικό συμφέρον, μόνο που την επεκτείνει πέραν των 

πολιτών των ΗΠΑ και στους συμμάχους και συνεργάτες τους. Τέλος, ο Τραμπ 

συμπεριλαμβάνει ως πρώτο πυλώνα το γενικό θέμα της φυσικής ασφάλειας 

εκφράζεται όμως υπό τον τίτλο της προστασίας των αμερικανών πολιτών, του 

εθνικού εδάφους και του Αμερικανικού τρόπου ζωής83. Το τελευταίο, ο 

Αμερικανικός τρόπος ζωής, αποτελεί καινοφανή ένταξη στην έννοια της φυσικής 

ασφάλειας και των αγαθών που απαιτούν προστασία. 

Η προαγωγή των αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής 
 

Ο Ρήγκαν την τοποθετεί τρίτη και αναφέρεται σε αξίες που έχουν να κάνουν 

κυρίως με την ελεύθερη αγορά και εμπόριο αλλά και τους δημοκρατικούς θεσμούς. 

Ο Μπους πρεσβύτερος δεν την αναφέρει ξεχωριστά αλλά την συνδυάζει με έναν 

σταθερό και ασφαλή κόσμο, εισάγοντας την αναφορά σε πολιτικές ελευθερίες και 

ανθρώπινα δικαιώματα. Ο Κλίντον την τοποθετεί ως τρίτο σκοπό, υπό τον τίτλο 

της προαγωγής της Δημοκρατίας, συνδυάζοντας την όμως στην ανάλυση του, με 

την ελεύθερη αγορά όπως και την σαφή αναφορά στις αναδυόμενες δημοκρατίες, 

μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Ο Μπους νεότερος, φαίνεται να τοποθετεί το 

συγκεκριμένο εθνικό συμφέρον υψηλά στη λίστα του, αναφερόμενος στην 

επιδίωξη της στρατηγικής του, «…να γίνει ο κόσμος, όχι μόνο ασφαλέστερος αλλά 

και καλύτερος»84  

 Ο Ομπάμα τοποθετεί τον σεβασμό στις παγκόσμιες αξίες (και όχι στις 

Αμερικανικές), τόσο εντός των ΗΠΑ, όσο και ανά τον κόσμο, στην τρίτη θέση της 

απαρίθμησης των εθνικών συμφερόντων, ενώ ο Τραμπ, στα πλαίσια του τέταρτου 

πυλώνα της στρατηγικής του, ο οποίος είναι η προαγωγή της Αμερικανικής 

επιρροής, αναφέρει ότι ένας κόσμος που αντικατοπτρίζει τις αμερικανικές αξίες, 

κάνει την Αμερική περισσότερο ασφαλή και ευημερούσα. 
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Η σταθερή παγκόσμια τάξη 

 Σταθερό και ασφαλή κόσμο, ελεύθερο από σοβαρές απειλές εναντίον των 

Αμερικανικών συμφερόντων, ονομάζει ο πρόεδρος Ρήγκαν το συγκεκριμένο εθνικό 

συμφέρον και το τοποθετεί τέταρτο στη λίστα του. Ο Μπους πρεσβύτερος, όπως 

προαναφέρθηκε στην προαγωγή των Αμερικανικών αξιών, τις συνδυάζει και 

αναφέρεται και αυτός σε έναν σταθερό και ασφαλή κόσμο τοποθετώντας το 

συγκεκριμένο εθνικό συμφέρον τρίτο στη λίστα του.  

Ο Πρόεδρος Κλίντον εξετάζει την σταθερότητα στα πλαίσια του σκοπού της 

ενδυνάμωσης της ασφάλειας, την οποία και τοποθετεί πρώτη, στη δε στρατηγική 

του Μπους του νεότερου, ο όρος σταθερότητα δεν συναντάται αυθύπαρκτος στα 

σημεία του κειμένου όπου απαντώνται τα υπόλοιπα εθνικά συμφέροντα έστω και 

ως σκοποί.  

Ο Πρόεδρος Ομπάμα αναφέρεται στη διεθνή τάξη και ενώ δεν περιλαμβάνει 

ξεκάθαρα τον όρο σταθερότητα επιφυλάσσει σε αυτή έναν ηγετικό ρόλο για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, θέτοντας ως σκοπό της την προαγωγή της ειρήνης, της 

ασφάλειας, και των ευκαιριών μέσω ισχυρότερων συνεργασιών, για να 

αντιμετωπιστούν οι παγκόσμιες προκλήσεις.  

Διαφοροποιημένη είναι η προσέγγιση του προέδρου Τραμπ, ο οποίος ως 

τρίτο πυλώνα του, χωρίς ιδιαίτερα να τον συνδέει με τη σταθερότητα στη διεθνή 

τάξη, προβάλλει την βούληση της κυβέρνησης του να διατηρήσει την ειρήνη μέσω 

της ισχύος. 

Η οικονομική ευημερία 

 Η οικονομική ευημερία είναι ίσως η μοναδική μαζί με την φυσική ασφάλεια 

και μάλιστα πιο ξεκάθαρα από αυτή, η οποία απαντάται σε όλες τι στρατηγικές. Ο 

Ρήγκαν αναφέρει στα εθνικά συμφέροντα και στη δεύτερη θέση, μία υγιή και 

αναπτυσσόμενη οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών. Με τον ίδιο όρο και στην ίδια 

θέση, συνδυάζοντας τα ευθέως με την διαθεσιμότητα των πόρων για τις εθνικές 

προσπάθειες εντός και εκτός συνόρων, τοποθετεί την οικονομική ευημερία και ο 

Πρόεδρος Μπους ο πρεσβύτερος.  
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Περισσότερο διεθνοποιημένη διάσταση δίνει ο Πρόεδρος Κλίντον, ο οποίος 

τοποθετεί επίσης δεύτερη στους στόχους του την προαγωγή της ευημερίας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Παρόμοια είναι και η τοποθέτηση της οικονομικής 

ευημερίας ανάμεσα στους στόχους που θέτει ο Πρόεδρος Μπους, ο νεότερος, στη 

δική του στρατηγική.  

Επίσης και οι τελευταίοι δύο πρόεδροι των Ηνωμένων Πολιτειών, Ομπάμα 

και Τραμπ, τοποθετούν την οικονομική ευημερία ως δεύτερο εθνικό συμφέρον. Η 

διαφορά τους έγκειται στο ότι, ο μεν Ομπάμα τοποθετεί την προσπάθεια αυτή σε 

ένα ανοιχτό διεθνές οικονομικό σύστημα ενώ ο Τραμπ, δίνει έμφαση στην 

επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας, για το συμφέρον των Αμερικανών 

εργατών και των Αμερικανικών εταιριών. 

Άλλα εθνικά συμφέροντα  

 Ο πρόεδρος Ρήγκαν αναφέρει ως ξεχωριστό εθνικό συμφέρον, 

τοποθετώντας το πέμπτο στη λίστα του, τις υγιείς και στιβαρές συμμαχικές σχέσεις 

των Ηνωμένων Πολιτειών, τις οποίες ο Μπους πρεσβύτερος αναγνωρίζει επίσης 

ως εθνικό συμφέρον κατατάσσοντας τες τελευταίες (τέταρτες) στη δική του λίστα. 
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4Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ              
ΣΚΟΠΟΙ - ΣΤΟΧΟΙ 

 

Οι όροι "σκοποί" και "στόχοι", τους οποίους για τις ανάγκες της παρούσας 
εργασίας θα αντιστοιχίσουμε με τους αγγλικούς "goals" και objectives", 
παρουσιάζουν και στην ελληνική γλώσσα την ίδια σύγχυση ως προς τη χρήση και 
την αντίληψη του περιεχομένου τους με τους αντίστοιχους αγγλικούς. Και στις δύο 
γλώσσες συνήθως ο όρος "σκοποί" ("goals"), είναι γενικότερος του όρου "στόχοι" 
("objectives"), και τις περισσότερες φορές η σχέση τους είναι αυτή του όλου προς 
το μερικό, δεν είναι όμως λίγες οι φορές που ακόμα και σε επίσημα κείμενα 
χρησιμοποιείται ο ένας στη θέση του άλλου85. Σε αυτό το κεφάλαιο θα 
ασχοληθούμε περισσότερο με τους σκοπούς και ενδεχομένως με κάποιους από 
τους στόχους της στρατηγικής ασφάλειας της Αμερικής, κρίθηκε όμως απαραίτητη 
η διευκρίνιση αυτή σε σχέση με την χρήση των όρων αυτών.  

Ο σκοπός στην πολιτική αντιπροσωπεύει στόχους οι οποίοι αν επιτευχθούν 
δημιουργούν τις ιδανικές συνθήκες οι οποίες επιλύουν το υπό εξέταση ζήτημα της 
πολιτικής. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα εθνικά συμφέροντα αποτελούν τις 
ιδεατές εκφράσεις των ζητημάτων πολιτικής τα οποία οι σκοποί έρχονται να 
εξυπηρετήσουν χωρίς όμως να αποτελούν το σύνολο των απαντήσεων, στο 
σύνολο των ζητημάτων πολιτικής, παρά μόνο εκείνους τους σκοπούς οι οποίοι 
μπορεί να επιδιωχθούν σε λογικά πλαίσια κόστους και κινδύνου.86 

Τα κύρια εθνικά συμφέροντα, τα οποία αναφέρθηκαν και αναλύθηκαν στο 
προηγούμενο κεφάλαιο, αναλύονται περαιτέρω σε τρεις σκοπούς υψηλής 
στρατηγικής: να διατηρηθεί η Αμερικανική ασφάλεια, να υποστηριχθεί η 
Αμερικανική οικονομική ευημερία και να προαχθούν οι Αμερικανικές αξίες. Όλες οι 
Αμερικανικές κυβερνήσεις εστιάζουν την προσοχή τους στους παραπάνω 
σκοπούς, μόνο που η προτεραιότητα με την οποία το κάνουν διαφοροποιείται και 
εξαρτάται από την εκτίμηση την οποία κάνει κάθε μία από αυτές σε σχέση με τις 
απειλές και τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται, αλλά εξαρτάται επίσης και από 
αρκετούς άλλους παράγοντες, όπως οι πεποιθήσεις του προέδρου και το όραμά 
του, αλλά και οι πεποιθήσεις των συνεργατών του, η δομή της Κυβέρνησης, οι 
πιέσεις που ασκούνται από τις διάφορες ομάδες ενδιαφέροντος κ.α.87 

Η προτεραιότητα για την κυβέρνηση Ρήγκαν ήταν η ασφάλεια, το ίδιο και 
για την κυβέρνηση Μπους εννοώ η κυβέρνηση Κλίντον μετατόπισε την 
προτεραιότητα προς την οικονομική ευημερία. Ο Μπους ο νεότερος, παρά το 
γεγονός ότι η στρατηγική του ήταν επηρεασμένη από ένα αμιγώς ζήτημα φυσικής 
                                            

85 U.S. Army War College, U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume 
II : National Security Policy and Strategy., σελ 49 

86 Ibid., σελ 48-49 
87 Ibid., σελ 414 
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ασφάλειας, φαίνεται να είχε ως προτεραιότητα την προώθηση των Αμερικανικών 
αξιών, προκειμένου μέσω αυτών να επιτύχει και την αύξηση της ασφάλειας.88 Στην 
ίδια προτεραιότητα ως προς τον σκοπό αλλά με διαφορετικούς επιμέρους 
στόχους, οι οποίοι επικεντρώνονταν στην προώθηση των Αμερικανικών αξιών 
μέσω της διεθνούς συνεργασίας και της διπλωματίας περισσότερο παρά της 
στρατιωτικής ισχύος και της μονομερούς δράσης, τις οποίες είχε υιοθετήσει ο 
Μπους, κινείται και η στρατηγική του προέδρου Ομπάμα. Τέλος, ο Πρόεδρος 
Τραμπ, αν και είναι νωρίς να κριθεί για το πού τοποθετεί την προτεραιότητα του 
διαφαίνεται ότι θα επιδιώξει κατ' αρχάς την οικονομική ευμάρεια. 

Οι παραπάνω σκοποί αναλύονται με τη σειρά τους σε περαιτέρω 
ειδικότερους σκοπούς ή στόχους χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος σκοπός η 
στόχος εξυπηρετεί ένα και μόνο εθνικό συμφέρον η σκοπό. Επίσης, αν και 
οπωσδήποτε η προτεραιότητα των ειδικότερων σκοπών και στόχων έχει να κάνει 
και με την προτεραιότητα που δίνεται στο εθνικό συμφέρον ή το σκοπό τον οποίο 
εξυπηρετούν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι ένας σκοπός που εξυπηρετεί το 
υψηλότερο σε προτεραιότητα εθνικό συμφέρον, π.χ. την ασφάλεια, δεν μπορεί να 
έχει χαμηλότερη προτεραιότητα από έναν άλλον σκοπό ο οποίος εξυπηρετεί 
δευτερεύουσας προτεραιότητας εθνικό συμφέρον, π.χ. την οικονομική ευμάρεια. 

Στο πνεύμα αυτό παρατίθενται στη συνέχεια σκοποί και στόχοι που έχουν 
συμπεριληφθεί στις στρατηγικές ασφαλείας των τελευταίων τριάντα χρόνων, σε 
αντιστοιχία με τους κυρίως σκοπούς τους οποίους εξυπηρετούν, χωρίς αυτό 
βέβαια, όπως αναφέρθηκε, να σημαίνει ότι αυτή η σχέση είναι μονοσήμαντη. 

Σκοπός να διατηρηθεί η Αμερικανική ασφάλεια 

x Έλεγχος όπλων μαζικής καταστροφής, ειδικά των πυρηνικών και 

βιολογικών όπλων και διατήρηση τους μακριά από τρομοκρατικές 

οργανώσεις  

x Αντιμετώπιση της διεθνούς τρομοκρατίας 
x Διατήρηση της ασφάλειας των συμμάχων αλλά και των κυρίων συνεργατών 
x Διατήρηση της ειρήνης ανάμεσα στις ευρασιατικές μεγάλες  δυνάμεις  

x Ειρήνευση περιφερειακών συγκρούσεων 
x Αποτροπή μείζονος κυβερνοεπίθεσης 

x Διατήρηση των δύο μεγάλων συμμαχιών, του ΝΑΤΟ και της αμερικανό-

ιαπωνικής συμμαχίας 

x Μεταρρύθμιση των θεσμών ασφαλείας των ΗΠΑ 

                                            
88 Ibid., σελ 414 
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Οι παραπάνω είναι ορισμένοι μόνο από τους σκοπούς ή στόχους, οι οποίοι 

κατά καιρούς εκφράστηκαν και αφορούσαν τον σκοπό να διατηρηθεί η αμερικανική 

ασφάλεια. 

Κατά την εποχή του Ψυχρού Πολέμου κύριος σκοπός ήταν η αναστροφή 

του επεκτατισμού της ΕΣΣΔ. Επιμέρους στόχος  του σκοπού αυτού ήταν η 

αποτροπή επίθεσης μέσω της διατήρησης της στρατιωτικής υπεροχής η οποία ως 

στόχος παρέμεινε και μετά τη λήξη του Ψυχρού Πολέμου. Αυτό επαναλαμβάνεται 

σε όλες τις στρατηγικές των ΗΠΑ, σε κάποιες δε από αυτές,  όπως η NSS 2002 

και NSS 2006, του Μπους του νεότερου, τονίζεται με τρόπο απόλυτο που δεν 

αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της υψηλής προτεραιότητας που απολαμβάνει 

από την κυβέρνηση. 

Στην τελευταία δεκαετία του 20ου αιώνα, και πρώτη μετά τη λήξη του 

Ψυχρού Πολέμου η σταθερότητα τόσο του διεθνούς συστήματος ως όλον αλλά και 

των περιφερειακών υποσυστημάτων κυριαρχούσε στην αμερικανική εξωτερική 

πολιτική και αυτό γιατί επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την εθνική ασφάλεια και τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο. Εξάλλου η σταθερότητα εξυπηρετούσε 

πάντοτε και τον πολύ σημαντικό σκοπό της διατήρησης απρόσκοπτης της 

προσοχής στα φλέγοντα κάθε φορά ζητήματα, είτε αυτό ήταν ο ανταγωνισμός με 

την Σοβιετική Ένωσης, είτε η οικονομική ευμάρεια, είτε η καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας. Κατά την περίοδο της κυβέρνησης Μπους βέβαια, μειώθηκε 

αισθητά, κυρίως από τον απόλυτο τρόπο που η κυβέρνηση έδωσε την 

προτεραιότητα στον πόλεμο κατά του «άξονα του κακού». 

Σκοπός να υποστηριχθεί η Αμερικανική οικονομική ευημερία 

x Διατήρηση ακώλυτης πρόσβασης σε σταθερή ροή προμήθειας πετρελαίου, 

το οποίο απαιτεί αποτροπή κατάληψης του ελέγχου των πετρελαίων του 

περσικού κόλπου από οποιαδήποτε χώρα, της περιοχής ή όχι 

x Διατήρηση μιας ανοιχτής διεθνούς οικονομικής τάξης 

x Ανάπτυξη διεθνούς συνεργασίας 

x Προώθηση της παγκόσμιας ανάπτυξης 

x Εμπλοκή με την παγκοσμιοποίηση 

x Ενεργειακή ασφάλεια 
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x Διαχείριση της ανόδου ικανών ανταγωνιστών, όπως η Κίνα 

Οι παραπάνω είναι ορισμένοι μόνο από τους σκοπούς ή στόχους, οι οποίοι 

κατά καιρούς εκφράστηκαν και αφορούσαν τον σκοπό να υποστηριχθεί η 

Αμερικανική οικονομική ευημερία.  

Ο σκοπός να υποστηριχθεί η Αμερικανική οικονομική ευημερία, αποτέλεσε 

πρώτη προτεραιότητα κατά την διακυβέρνηση Κλίντον. Την περίοδο αυτή, η 

Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ επέδειξε έναν έντονα φιλελεύθερο χαρακτήρα. Κύρια 

στρατηγική ήταν η προσχώρηση όσο περισσότερων χωρών στο σύστημα της 

ελεύθερης αγοράς. Ο συνδυασμός των πολιτικών στοιχείων, που αφορούσε στο 

σκοπό να προαχθούν οι Αμερικανικές αξίες και ο οποίος επίσης έτυχε μεγάλης 

προσοχής από τον Κλίντον, με τα αντίστοιχα οικονομικά έγινε με τρόπο 

αριστοτεχνικό και πρωτοφανή. Για παράδειγμα, και στις δύο υποθέσεις, αυτή της 

Αϊτής αλλά και της Ρωσίας, προωθήθηκε παράλληλα η εγκαθίδρυση μιας 

οικονομίας της αγοράς, σύμφωνη βέβαια με τα πρότυπα των ΗΠΑ και ευθέως 

εξυπηρετούσα τα γενικότερα συμφέροντα του διεθνούς οικονομικού 

φιλελευθερισμού. Η προώθηση των δημοκρατικών θεσμών και η υποστήριξη και 

δημιουργία φιλελεύθερων οικονομικών χαρακτηριστικών βαδίζουν χέρι – χέρι στην 

εποχή Κλίντον και ίσως καλύτερα καμουφλαρισμένα στην εποχή Ομπάμα.  

Ο Τραμπ, όπως προαναφέρθηκε, αναμένεται να δώσει μεγάλη έμφαση στην 

οικονομική ευμάρεια, όμως δεν διαφαίνεται η πρόθεση του να μιμηθεί τους 

προκατόχους του και να το κάνει με ατμομηχανή τη διεθνή συνεργασία και 

προώθηση της φιλελεύθερης αγοράς, όπου γής. 

Σκοπός να προαχθούν οι Αμερικανικές αξίες 

x Προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου 

x Υπεράσπιση της ελευθερίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας 
x Αποτροπή μαζικών σφαγών ή εθνοκαθάρσεων σε εμφυλίους πολέμους 
x Αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 

Οι παραπάνω είναι ορισμένοι μόνο από τους σκοπούς ή στόχους, οι οποίοι 
κατά καιρούς εκφράστηκαν και αφορούσαν τον σκοπό να προαχθούν οι 
Αμερικανικές αξίες.  
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Στο μεταίχμιο της εποχής του ψυχρού πολέμου προς τον νέο μονοπολικό 
κόσμο, η σταθεροποίηση των περιοχών στις οποίες προκύπτουν ανακατατάξεις 
μετά την κατάρρευση του Σοβιετικού Μπλοκ, δηλαδή αυτές της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης, των Βαλκανίων και της πρώην ΕΣΣΔ, με την προσοχή 
βεβαίως στραμμένη κυρίως στη Ρωσία, είναι όπως αναφέρθηκε πρώτης και 
απολύτου προτεραιότητας. Εγγενείς της φύσεως των αλλαγών στις περιοχές 
αυτές, οι οποίες είναι κοινωνικές, πολιτικές, πολιτειακές αλλά και βεβαίως 
οικονομικές είναι οι αξίες, όποιας μορφής. Από τα προσφορότερα λοιπόν εργαλεία 
σταθεροποίησης προβάλει η εκπλήρωση του σκοπού της προώθησης των 
αμερικανικών αξιών. Ειδικά η Ρωσία, μεταξύ άλλων έπρεπε να εκδημοκρατισθεί, 
ούτως ώστε να αποκλεισθεί η πιθανότητα εγκαθίδρυσης νέων απολυταρχικών 
καθεστώτων, είτε με τη μορφή μίας στρατιωτικής "εθνικιστικής" δικτατορίας, είτε με 
την επανάκαμψη στην εξουσία των κομμουνιστών.89 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη «νέα» τάξη πραγμάτων, το βάρος δίνεται στο 
βόρειο τμήμα της Ευρασίας, παραγνωρίζοντας τα ζητήματα που παρουσιάζει 
εκείνη την εποχή το νότιο ημισφαίριο, με όλες τις συννέπειες που αυτή η αμέλεια 
προβάλλει πλέον στην εποχή μας.90  

Στην εποχή που ακολούθησε την κατάρρευση του Ανατολικού Μπλοκ και ειδικά 
στην περίοδο Κλίντον, η αμερικανική στρατηγική ασφαλείας χαρακτηρίζεται όπως 
προαναφέρθηκε από την προώθηση του φιλελευθερισμού και της δημοκρατίας σε 
όλο τον κόσμο. Αν και πρωταρχικός στόχος αυτής της συνδυασμένης πολιτικής 
ήταν η οικονομική ευμάρεια των ΗΠΑ, η προώθηση των αμερικανικών αξιών 
επιδιώχθηκε μέσω τεσσάρων αξόνων οι οποίοι ήταν: κατ΄αρχάς η διατήρηση αλλά 
και η ενίσχυση των ήδη υπαρχουσών μεγάλων φιλελεύθερων δημοκρατιών, η 
δημιουργία νέων δημοκρατιών και ταυτόχρονα οικονομιών της αγοράς, η 
αντιμετώπιση καθεστώτων που ήταν εχθρικά προς τις φιλελεύθερες δημοκρατικές 
αξίες και, τέλος η προσπάθεια εδραίωσης των δημοκρατικών αξιών σε περιοχές 
όπου δοκιμάζονταν τα ανθρώπινα δικαιώματα και παρουσίαζαν υψηλό   
ανθρωπιστικό ενδιαφέρον. 

Η διαφορά στην αντιμετώπιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων από πλευράς 
στρατηγικής, μεταξύ των κυβερνήσεων Μπους του πρεσβύτερου και Κλίντον, ήταν 
ότι ενώ μεν και οι δύο ανέφεραν τη διαφύλαξη τους και την υποστήριξη τους ως 
ένα από τα θεμέλια της Στρατηγικής τους, μόνο επί Κλίντον διασυνδέθηκαν με την 
διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. 

Αυτό συνεχίστηκε εν μέρει και στην εποχή Ομπάμα, με τις επεμβάσεις στη 
Λιβύη και τη Συρία, φαίνεται όμως ότι μπορεί να αλλάξει, αν κανείς αποδεχθεί την 
αλήθεια των εκπεφρασμένων προθέσεων της κυβέρνησης Τραμπ, η οποία 
δηλώνει ότι, για την αντιμετώπιση της σημαντικότερης άμεσης απειλής, που είναι η 

                                            
89 Κουσκουβέλης, “Η Επιστροφή Στην Πολιτική.”, σελ 1-2 
90 Ibid., σελ 1 
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Βόρεια Κορέα, σκοπός είναι η αποπυρηνικοποίηση της Κορεατικής Χερσονήσου 
και όχι η απομάκρυνση του Βορειοκορεάτη ηγέτη από την εξουσία.  
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5Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ     
   ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΠΕΙΛΕΣ 
 

«… Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.»91   
       Κωνσταντίνος Καβάφης 

 

Σχεδόν όλες οι στρατηγικές ασφαλείας, πλην ίσως αυτών του Κλίντον, 

προσδιόριζαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και κάποιον ή κάποιους εχθρούς, από 

τους οποίους οι ΗΠΑ, ή και ο κόσμος ολόκληρος, έπρεπε να προστατευτούν. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίες έγιναν ηνωμένες μέσα από 

ποταμούς αίματος εμφυλίου πολέμου, αποτελούμενες στον 20ο αιώνα από ένα 

ανθρώπινο μωσαϊκό πολιτισμών ακόμα συνθετότερο από αυτό την εποχή της 

δημιουργίας τους, χρειάζονταν κάτι το οποίο θα ενίσχυε τη συλλογική αυτή 

κοινωνική αίσθηση περί κοινής πατρίδας, κάτι που την μεταπολεμική εποχή 

εξυπηρέτησε η ύπαρξη ενός ξεκάθαρου και ορατού εχθρού, της ΕΣΣΔ, η οποία 

όμως καταρρέοντας έπρεπε να δώσει τη θέση της κάπου αλλού. Όπως είχε πει ο 

Καβάφης: «.. Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους.» 

Οι προαναφερθείσες στρατηγικές πέτυχαν, σε διαφορετικό βαθμό η κάθε 

μία, τους σκοπούς τους οποίους έθεταν. Η κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ και 

η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, ο εκδημοκρατισμός της ανατολικής Ευρώπης, η 

νίκη στην «Καταιγίδα της Ερήμου», η επέκταση του ΝΑΤΟ, η υπογραφή της 

NAFTA κι άλλες πολλές επιτυχίες δείχνουν ότι οι στρατηγικές αυτές έχουν κάποια 

αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, στη γενική εικόνα, οι επιτυχίες αυτές δεν κατάφεραν 

να δημιουργήσουν ένα σταθερό ειρηνικό παγκόσμιο περιβάλλον αλλά δυστυχώς, 

προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, σχεδόν 30 χρόνια μετά τη 

λήξη του ψυχρού πολέμου, το στρατηγικό περιβάλλον παγκοσμίως είναι ασταθές 

και βρίθει απειλών· η δε υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων των Ηνωμένων 

Πολιτειών γίνεται όλο και περισσότερο περίπλοκη, γεγονός που θα μπορούσε να 

                                            
91 Κωνσταντίνος Π. Καβάφης, “Κ.Π. Καβάφης-Ποιήματα,” Από Τα Ποιήματα 1897-1933, 

Ίκαρος 1984, accessed November 5, 2017, http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=153. 
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παρατηρήσει κάποιος κοιτώντας και μόνο το μέγεθος των κειμένων των 

στρατηγικών ασφαλείας, το οποίο βαίνει συνεχώς αυξανόμενο.92 

Η δαιμονοποίηση της Σοβιετικής Ένωσης εξυπηρέτησε για μισό περίπου 

αιώνα την αμερικανική πολιτική, όμως η διάλυση της άφησε όχι μόνο ένα κενό 

ισχύος αλλά και τη θέση του κυρίως ανταγωνιστή και αντιπάλου που απειλούσε 

την αμερικανική ασφάλεια, κενή. Η θέση όμως αυτή, της υψηλότερης απειλής για 

την ασφάλεια των ΗΠΑ και γενικότερα της Δύσης και του δυτικού τρόπου ζωής, 

δεν θα έμενε κενή για μεγάλο διάστημα καθώς πέραν των γεωπολιτικών 

διλλημάτων που διατηρούνταν υπό έλεγχο από την ισορροπία του διπολικού 

συστήματος, και τα οποία υπήρχε ο κίνδυνος να προκύψουν ξανά, έκαναν την 

εμφάνιση τους και άλλες υποβόσκουσες ή καινούριες απειλές. 

Η ευφορία που συνόδεψε το τέλος του ψυχρού πολέμου και εξαπλώθηκε σε 

ολόκληρο τον πλανήτη, δημιουργώντας ελπίδες που αποδείχτηκαν φρούδες, για 

μία ειρηνική συμβίωση και ανάπτυξη, αποδείχτηκε κάτι πολύ προσωρινό. 

Αντιθέτως, οι νέες προκλήσεις ασφαλείας που πρόβαλαν στο νέο στρατηγικό 

περιβάλλον, ήταν πολύ πιο σύνθετες από αυτές του ψυχρού πολέμου. Το εν 

πολλοίς σταθερό περιβάλλον του διπολισμού διαδέχθηκε ένα σκηνικό 

αποτελούμενο από πολλαπλές εθνοτικές διαμάχες, ενδυναμωμένα κράτη παρίες 

αλλά και ιδιώτες που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά, και βέβαια ένα νέο, πολύ 

μεγαλύτερο κύμα τρομοκρατίας. Οι ΗΠΑ, αλλά και ο κόσμος ολόκληρος, είναι κατά 

πολλούς, πολύ λιγότερο ασφαλείς από οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου.93 

Την χαρά της απομάκρυνσης του κινδύνου ενός πυρηνικού 

ολοκαυτώματος, διαδέχθηκε ο τρόμος ότι τα πυρηνικά θα πέσουν σε λάθος χέρια, 

τα οποία δεν θα διστάσουν να τα χρησιμοποιήσουν. Η σημασία του ελέγχου των 

όπλων μαζικής καταστροφής (ΟΜΚ) πέρασε ξαφνικά σε πολύ υψηλότερο επίπεδο 

καθώς οι ΗΠΑ έπρεπε πλέον να προετοιμαστούν να αντιμετωπίσουν την απειλή 

των ΟΜΚ, προερχόμενη πλέον όχι από ένα σοβαρό, σταθερό κράτος και την 

κυβέρνηση του, η οποία σε κάθε περίπτωση τα διαχειριζόταν με συγκεκριμένες 

θεσμικές διαδικασίες και διακύβευε πολλά σε μία ενδεχόμενη χρήση τους, αλλά 
                                            

92 Lingenfelter, “A U.S. National Security Strategy for the 21st Century.”, σελ 2 
93 Ibid., σελ 2 
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απέναντι σε πολλά κράτη, νεόκοπα τα περισσότερα από αυτά και το χειρότερο,   

ενδεχομένως απέναντι και σε πολλές διεθνείς, μη κρατικές οργανώσεις ή άτομα. 

Οι πρώην σοβιετικές δημοκρατίες που βρέθηκαν να έχουν στην κατοχή τους μέρος 

του πυρηνικού οπλοστασίου της πρώην ΕΣΣΔ αλλά και τα κράτη που είτε 

απέκτησαν, είτε προσπαθούν να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα καθώς και άλλα 

όπλα μαζικής καταστροφής, αποτελούν μία νέα απειλή για τις ΗΠΑ. Έτσι η απειλή 

των ΟΜΚ παραμένει και μετεξελίσσεται, γενόμενη ενδεχομένως περισσότερο 

επικίνδυνη από ποτέ, καθώς η στρατηγική της αποτροπής, η οποία εκ του 

αποτελέσματος κρίνεται επιτυχής στην αντιμετώπιση του ενδεχόμενου πυρηνικού 

πολέμου, δεν φαίνεται να μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα που 

προσλαμβάνει πλέον αυτή η απειλή. 

Αλλά και η σταθερότητα, παγκόσμια ή περιφερειακή, η οποία είδαμε ότι 

αποτελεί εθνικό συμφέρον και σκοπό ο οποίος κατά καιρούς απέκτησε μεγάλη 

προτεραιότητα, απέκτησε νέους «εχθρούς». Η δημιουργία πολλών νεόκοπων, 

θεσμικά αλλά και οικονομικά αδύναμων κρατών εκεί που παλαιότερα υπήρχε η 

ΕΣΣΔ σε συνδυασμό με το τεράστιο κενό ισχύος που προέκυψε απετέλεσε την 

πηγή μίας νέας δεξαμενής αστάθειας και απειλών για το δυτικό κόσμο. Το κενό 

αυτό ήταν πολύ μεγάλο για να καλυφθεί από τις ΗΠΑ, τους συμμάχους τους ή από 

οποιαδήποτε άλλη περιφερειακή δύναμη με αποτέλεσμα σε πολλά από αυτά τα 

κράτη να αναπτυχθούν αυταρχικά, ανελεύθερα και πολύ επικίνδυνα καθεστώτα, τα 

οποία πολλές φορές λειτούργησαν αποσταθεροποιητικά στα περιφερειακά τους 

υποσυστήματα ή και συνολικά στο διεθνές σύστημα.  

Η ατζέντα των απειλών στη μεταψυχροπολεμική εποχή, όσο και αν δεν 

περιλαμβάνει κάποια απειλή του μεγέθους της Σοβιετικής Ένωσης, φαίνεται 

χαρακτηριστικά στα λόγια του προέδρου Κλίντον, στην εισαγωγή της δικής του 

στρατηγικής ασφάλειας: «Οι κίνδυνοι τους οποίους αντιμετωπίζουμε σήμερα είναι 

πολύ διαφορετικοί. Οι εθνοτικές διαμάχες αυξάνονται και τα κράτη παρίες 

αποτελούν ένα πολύ σοβαρό κίνδυνο στην περιφερειακή σταθερότητα σε πολλές 

γωνιές του πλανήτη. Η εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής 

αντιπροσωπεύει μία μεγάλη πρόκληση για την ασφάλειά μας. Η μεγάλης κλίμακας 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος, κλιμακούμενη από την ραγδαία ανάπτυξη του 

πληθυσμού, απειλεί να υπονομεύσει την πολιτική σταθερότητα σε πολλές χώρες 
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και περιοχές.»94 Αξίζει να σημειωθεί ότι είναι η πρώτη φορά που εισάγεται στο 

κείμενο της στρατηγικής η απειλή που δημιουργείται από την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος και θα παραμείνει, χαρακτηριζόμενη ως απειλή, άλλοτε μικρότερης 

εντάσεως και άλλοτε πολύ υψηλότερης, όπως για παράδειγμα επί κυβερνήσεως 

Ομπάμα, για να εξαλειφθεί στην προσφάτως εκδοθείσα στρατηγική ασφάλειας του 

προέδρου Τραμπ, ο οποίος τηρεί μία ιδιαιτέρως κριτική στάση απέναντι στην 

ύπαρξη του κινδύνου της περιβαλλοντικής υποβάθμισης και της κλιματικής 

αλλαγής. 

Σε αυτή την ατζέντα των απειλών του Κλίντον, έρχεται να προστεθεί λίγα 

χρόνια αργότερα, ο δαίμονας που έλειπε από τη στρατηγική ασφάλειας μετά την 

απαλοιφή του επεκτατισμού της Σοβιετικής Ένωσης. Και βέβαια ο καινούργιος 

δαίμονας δεν είναι άλλος παρά η τρομοκρατία, αν και δεν είναι και τόσο 

καινούργιος και ενώ κανείς τον συναντά στις απειλές κειμένων ακόμα και του 

ψυχρού πολέμου, ειδικά την περίοδο Κλίντον κάνει την εμφάνισή του όλο και 

περισσότερο ισχυρή. Μία σειρά από τρομοκρατικές επιθέσεις κατά την περίοδο 

Κλίντον, όπως, οι βομβιστικές επιθέσεις στις 26 Φεβρουαρίου 1993 στο World 

Trade Center, στις 25 Ιουνίου 1996 στους Khobar Towers, στην Σαουδική Αραβία, 

στις 7 Αυγούστου 1998 στις αμερικανικές πρεσβείες του Νταρ ες Σαλάμ στην 

Τανζανία και του Ναϊρόμπι στην Κένυα καθώς και η επίθεση στις 12 Οκτωβρίου 

2000 κατά του αμερικανικού πολεμικού πλοίου USS Cole, στο λιμάνι του Άντεν, 

στην Υεμένη αποτελούν τον προπομπό του επερχόμενου δαίμονα της παγκόσμιας 

ασφάλειας. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 αναδεικνύουν πλέον και 

επίσημα τον «δαίμονα» εκείνο που η αμερικανική εξωτερική πολιτική αναζητούσε 

για να χρησιμοποιήσει ως πυξίδα της και συνάμα ως αιτία που θα δικαιολογήσει 

τις μετέπειτα ρηξικέλευθες και επιδεχόμενες  έντονης κριτικής, επιλογές της. 

Παρά την σφοδρότητα των επιθέσεων, ειδικά ως ψυχολογικές επιχειρήσεις 

εναντίον του αισθήματος ασφάλειας το οποίο περιέβαλε πάντοτε τον Αμερικανικό 

λαό αλλά και την κυβέρνηση, σε ότι αφορούσε το Αμερικανικό ηπειρωτικό έδαφος 

και την αδυναμία προσβολής του, ειμή μόνον από βαλλιστικούς πυραύλους, για 

τους οποίους όμως η αμυντική ομπρέλα κρινόταν ιδιαιτέρως αποτελεσματική, το 

στοιχείο που συνέβαλε καταλυτικά στην ανάδειξη της τρομοκρατίας ως του 

                                            
94 Clinton, “A National Security Strategy of Engagement and Enlargement.”, σελ i 
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υψίστου κινδύνου εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής αλλά και του 

κόσμου ολόκληρου, ήταν ο τρόπος που η κυβέρνηση Μπους χειρίστηκε το 

σοκαριστικό γεγονός των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου. Αφικνούμενος από 

αυτές τις επιθέσεις ο Πρόεδρος Μπους προβάλλει τους εχθρούς των ΗΠΑ, και 

συγκεκριμένα το Ιράκ, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, οι οποίοι πλέον 

ανακηρύσσονται σπόνσορες της τρομοκρατίας και αναβαπτίζονται ως ο «άξονας 

του κακού» (axis of evil). Με τη χρήση του «άξονα του κακού» οι απειλές που 

αντιμετωπίζει η χώρα γιγαντώνονται στην υποκειμενική εκτίμηση τόσο του 

αμερικανικού λαού, όσο και των Αμερικανών πολιτικών παραγόντων, 

δημιουργώντας μία αίσθηση μπορεί το Αμερικανικό Έθνος απειλείται από παντού, 

αίσθηση η οποία δικαιολογεί απόλυτα την δήλωση του προέδρου Μπους ότι: " 
κάθε έθνος, σε κάθε περιοχή, έχει τώρα μία απόφαση να πάρει. Είτε είστε μαζί μας, 

είτε είστε με τους τρομοκράτες"95, η οποία οδηγεί και δικαιολογεί την πολιτική της 

μονομέρειας. 

Έχουμε λοιπόν μία επανάληψη της χρήσης του «κακού» ως αντίπαλο δέος 

και εχθρό της πατρίδας και του κόσμου γενικότερα, μόνο που από την 

«Αυτοκρατορία του κακού», όπως χαρακτήριζε ο Ρήγκαν την ΕΣΣΔ, περάσαμε 

πλέον στον «Άξονα του κακού», ο οποίος αν και αποτελείται από τις 3 χώρες το 

Ιράκ, το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, εύκολα μπορεί να διευρυνθεί μετά την 

παραπάνω δήλωση του Μπους και να συμπεριλάβει όποιον δεν συμπορευθεί τις 

ΗΠΑ στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας.  

Αυτό δε το οποίο συνεισφέρει στην ανάδειξη της τρομοκρατίας ως ενός 

υψηλού κινδύνου ικανού να καθοδηγήσει τη στρατηγική ασφάλειας, όπως έγινε με 

την κυβέρνηση Μπους, είναι ο συνδυασμός της με τα υπόλοιπα στοιχεία της 

ατζέντας απειλών του Κλίντον, που αναφέρθηκε πιο πάνω. Αναχωρώντας πλέον 

από την λογική της αντιπαράθεσης κρατών έχουμε στον 21ο αιώνα την εμφάνιση  

τρομοκρατικών οργανώσεων αλλά και ισχυρότατων ιδιωτών, οι οποίοι κινούνται 

υπερεθνικά, που έχουν την δυνατότητα να επιφέρουν πλήγματα καταστροφικά. Η 

δυνατότητα τους αυτή πολλαπλασιάζεται από την εξάπλωση των όπλων μαζικής 

καταστροφής, την αλματώδη ανάπτυξη της τεχνολογίας που τα αφορά καθώς και 

της τεχνολογίας των επικοινωνιών· οι κυβερνοεπιθέσεις ίσως να αποτελέσουν την 

                                            
95 “Bush: ‘You Are Either With Us, Or With the Terrorists’ - 2001-09-21.” 
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κυρίαρχη απειλή στο μέλλον. Συνδυασμένη με το γεγονός ότι οι φορείς των 

απειλών αυτών δεν συνδέονται απαραίτητα με κάποιο συγκεκριμένο κράτος, αλλά 

πολύ χειρότερα, τις περισσότερες φορές συνδέονται με ριζοσπαστικές ιδεολογίες 

και θρησκευτικές αντιλήψεις η εμφάνιση των απειλών αυτών κάνει τον εντοπισμό 

τους και την καταπολέμησή τους πολύ πιο δύσκολη από τη συμβατική αντίληψη 

των εχθρών-κρατών, η οποία κυριαρχούσε αιώνες στη στρατηγική σκέψη. 

Επιπλέον, προσθέτοντας κανείς τα κράτη παρίες σε αυτό τον εκρηκτικό 

συνδυασμό έχει αυτό που ο Πρόεδρος Μπους χαρακτήρισε μοναδική απειλή για 

την ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών και τη δημιουργία ενός στρατηγικού 

περιβάλλοντος ασφάλειας περισσότερο περίπλοκου από ποτέ.96  

Αυτό που διαφαίνεται από τη μελέτη του στρατηγικού περιβάλλοντος, όπως 

αναφέρθηκε στις προηγούμενες παραγράφους είναι ότι, όπως και στην περίπτωση 

του ψυχρού πολέμου η επίτευξη του κυρίαρχου σκοπού, με την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης, επέφερε τη δημιουργία νέων απειλών, έτσι και με την επιτυχή 

πολιτική του προέδρου Κλίντον στον τομέα της οικονομικής ευμάρειας, μέσω της 

προώθησης της παγκοσμιοποίησης, εμφανίζονται πλέον απειλές, οι οποίες στο 

νέο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με τα χαρακτηριστικά τα οποία έχει και 

κυρίως αυτά της κατάργησης των συνόρων και της ραγδαίας τεχνολογικής 

ανάπτυξης, ανθούν και γίνονται όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν. 

Υπερεθνικοί δρώντες, από δίκτυα σωματεμπορίας και καρτέλ ναρκωτικών έως τις 

τρομοκρατικές οργανώσεις, δρουν εκτός του παραδοσιακού ελέγχου των εθνών- 

κρατών διατηρώντας πρωτοφανή πρόσβαση σε δυσθεώρητα υψηλά κεφάλαια και 

προηγμένες τεχνολογίες. Επιπλέον η αλματώδης ανάπτυξη των δικτύων 

επικοινωνιών και των τεχνολογιών που τα χρησιμοποιούν έχει κάνει όπως 

χαρακτηριστικά λέγεται τον πλανήτη μία γειτονιά, επιτρέποντας την συνεργασία 

αυτών των υπερεθνικών δρώντων, έστω και αν τους χωρίζουν χιλιάδες 

χιλιομέτρων. Έχουμε λοιπόν την παγκοσμιοποίηση να εμφανίζεται αν όχι η ίδια ως 

απειλή, σίγουρα ως πολλαπλασιαστής ισχύος των νέων απειλών.97 

                                            
96 Lingenfelter, “A U.S. National Security Strategy for the 21st Century.”, σελ 6 
97 Ibid., σελ 4 
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Συνοψίζοντας, όπως πολύ ορθά τοποθετείται ο Πωλ Μίλερ, στο πολύ 

εύστοχο άρθρο του: «Πέντε Πυλώνες της Αμερικανικής Υψηλής Στρατηγικής»98  οι 

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αντιμετωπίζουν τον 21ο αιώνα τρεις κύριες 

απειλές. Πρώτη, η εξέχουσα απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα και με 

την παρούσα κυβέρνηση Τραμπ, είναι η ύπαρξη απολυταρχικών καθεστώτων 

στην εξουσία κρατών που διαθέτουν πυρηνικά όπλα. Ενώ κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετώπιζαν την πυρηνική απειλή 

προερχόμενη από τη Σοβιετική Ένωση και την Κίνα, στη νέα εποχή υπάρχουν 

τουλάχιστον άλλα τρία κράτη υποψήφια να προστεθούν σε αυτές. Πρώτο από όλα 

είναι η Βόρεια Κορέα, η απειλή χρήσης πυρηνικών από την οποία, όπως ήδη 

αναφέρθηκε, αποτελεί τον υψηλότερο και αμεσότερο κίνδυνο για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Αν και επισήμως δεν έχει αναπτύξει την δυνατότητα πυρηνικών όπλων, 

το Ιράν εικάζεται ότι βρίσκεται στην πορεία απόκτησης τέτοιων όπλων και σίγουρα 

δεν βρίσκεται μεταξύ των συμμάχων ή των φίλα προσκείμενων χωρών προς τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος, το Πακιστάν, αν και πολλές φορές έχει συνεργαστεί με 

τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενδεχομένως να αποτελεί απειλή για αυτές, μάλιστα δε η 

Ρωσία αρκετές φορές το έχει χαρακτηρίσει ως περισσότερο επικίνδυνο και από τη 

Βόρεια Κορέα. Η δεύτερη απειλή, η οποία κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου 

δεν είχε ούτε τη μορφή ούτε την επικινδυνότητα που έχει στην παρούσα εποχή, 

είναι η ύπαρξη «αποτυχημένων κρατών» («failed states») και όλων αυτών των 

υπερεθνικών δρώντων οι οποίοι δρουν με βάση τα κράτη αυτά, όπως οι 

τρομοκρατικές οργανώσεις, το οργανωμένο έγκλημα, η πειρατεία κ.α. Τρίτη απειλή 

είναι αυτή την οποία ο θεωρητικός Ντέιβιντ Κιλκούλεν99, είχε χαρακτηρίσει ως 

«παγκόσμιο ισλαμιστικό αντάρτικο», αναφερόμενος στους Τζιχαντιστές αντάρτες 

και τρομοκράτες και τους ιερούς τους πολέμους τους, προκειμένου να εκριζώσουν 

από τα μουσουλμανικά εδάφη τις δυτικές επιρροές, να ανατρέψουν τις κοσμικές 

κυβερνήσεις και εν τέλει να εγκαθιδρύσουν την δική τους ισλαμική εκδοχή σε όλο 

τον κόσμο.100 

                                            
98 Paul D Miller, “Five Pillars of American Grand Strategy,” Survival 54, no. 5 (November 

2012): 7–44, doi:10.1080/00396338.2012.728343., σελ 8 
99 David Kilcullen, “Countering Global Insurgency,” in Strategic Studies: A Reader, ed. Thomas 

G. Mahnken and Joseph A. Maiolo (New York: Routledge, 2008), 326–410., στο Miller, “Five Pillars 
of American Grand Strategy.”, σελ 8 

100 Ibid., σελ 8 
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6Ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ     
  ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ ΙΣΧΥΟΣ – ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ (ΤΡΟΠΟΙ) 

 
Τα εθνικά συμφέροντα καθώς και οι απορρέουσες από αυτά σκοποί και 

στόχοι, διαπιστώθηκε ότι παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια, μετεξελισσόμενα 

πολλές φορές, κυρίως σε τακτικό ή και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές του στρατηγικού περιβάλλοντος και τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Αυτό που αλλάζει δραστικά με την πάροδο του χρόνου είναι οι απειλές 

κατά των συμφερόντων αυτών, οι οποίες εν πολλοίς είναι ετερογενείς, δεν 

εξαρτώνται δηλαδή αποκλειστικά από τις ενέργειες και τις επιλογές της εκάστοτε 

αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν 

αυτές οι απειλές, και θα επιδιωχθεί η επίτευξη των σκοπών και των στόχων, είναι 

το στοιχείο εκείνο των στρατηγικών ασφαλείας το οποίο επιδέχεται την μεγαλύτερη 

ανάπτυξη πρωτοβουλίας από πλευράς των κυβερνήσεων και προσφέρει άπλετο 

πεδίο εφαρμογής των πολιτικών τους και διαφοροποίησης από τις προηγούμενες 

στρατηγικές.101  

Παρά το γεγονός ότι τα εθνικά συμφέροντα οι σκοποί και οι στόχοι είναι 

αυτοί οι οποίοι θα έπρεπε να καθορίζουν αποκλειστικά τους τρόπους επιδίωξης 

τους, στην διαμόρφωση των τρόπων αυτών υπεισέρχονται δύο καθοριστικοί 

παράγοντες οι οποίοι δεν είναι άλλοι από τις πολιτικές επιλογές της εκάστοτε 

Κυβέρνησης καθώς επίσης και οι περιορισμοί που επιβάλλουν τα διαθέσιμα μέσα 

και πόροι, προκειμένου να υλοποιηθούν αυτοί οι τρόποι. Για παράδειγμα δεν 

μπορεί ένα κράτος το οποίο δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα να υιοθετήσει τη 

στρατηγική της πυρηνικής αποτροπής και για αυτό το λόγο θα πρέπει να 

αναπτύξει έναν διαφορετικό τρόπο αντιμετώπισης της πυρηνικής απειλής. Ο 

τρόπος αυτός θα ήταν ενδεχομένως, διά της συμμετοχής του σε συμμαχίες, στις 

οποίες συμμετέχουν επίσης, κράτη τα οποία έχουν στην κατοχή τους πυρηνικά 

όπλα, π.χ. το ΝΑΤΟ.102 

Τα μέσα τα οποία έχουν οι κυβερνήσεις στην διάθεσή τους προκειμένου να 

διαμορφώσουν τους τρόπους με τους οποίους θα επιδιώξουν την εκπλήρωση των 
                                            

101 Ibid., σελ 8 
102 U.S. Army War College, U.S. Army War College Guide to National Security Issues, Volume 

II : National Security Policy and Strategy., σελ 417 
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σκοπών της στρατηγικής ασφάλειας ανήκουν σε τέσσερις μεγάλες γενικές 

κατηγορίες, τα στρατιωτικά, τα πολιτικά, τα οικονομικά και τα πληροφοριακά. Στα 

στρατιωτικά ανήκουν προφανώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας και οι 

δυνατότητές τους. Πεδίο διαφοροποίησης ανάμεσα στις διάφορες στρατηγικές, σε 

ότι αφορά τα στρατιωτικά μέσα, παρουσιάζεται τόσο στο μέγεθος των δυνάμεων 

αυτών, στη σύνθεσή τους, στην διάταξη τους, στους πόρους τους οποίους τους 

διατίθενται προκειμένου να λειτουργήσουν αλλά και να αναπτύξουν τεχνολογίες 

και όπλα τα οποία υποβοηθούν το έργο τους, όσο και στον τρόπο με τον οποίο 

χρησιμοποιούνται, δηλαδή κατά πόσο μέσω της υπάρξεως τους λειτουργούν 

αποτρεπτικά ή και κατά πόσο, χρησιμοποιούνται διεξάγοντας στρατιωτικές 

επιχειρήσεις. Το είδος, ο χρόνος και ο τόπος διεξαγωγής των επιχειρήσεων αυτών 

σε συνδυασμό με τους αντικειμενικούς σκοπούς που τίθενται για αυτές τις 

επιχειρήσεις, είναι επίσης ένα πεδίο διακριτικής χρήσης των μέσων αυτών από την 

εκάστοτε κυβέρνηση.  

Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή τόσο στον τρόπο επιχειρησιακής σχεδίασης 

αλλά και στον τρόπο της τακτικής σχεδίασης και διεξαγωγής των επιχειρήσεων 

που επήλθε λόγω της φύσης τους, κατά την σχεδίαση, προετοιμασία και 

διεξαγωγή των επιχειρήσεων στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Οι επιχειρήσεις αυτές 

δεν ήταν εναντίον ενός συμβατικού, τακτικού στρατού, όπως συνέβαινε με το 

σύνολο σχεδόν των μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεων τις οποίες είχαν αναλάβει οι 

ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ. Ο ανταρτοπόλεμος που διεξήγαγαν οι αντίπαλοι τους 

στις περιπτώσεις αυτές, ανάγκασαν τις ΗΠΑ να μετεξελίξουν τις επιχειρήσεις τους 

από κλασσικές, συμβατικές σε επιχειρήσεις κατά ανταρτών. 

Τα πολιτικά μέσα περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα θεσμών, εργαλείων, 

πολιτικών και άλλων υπηρεσιών και δομών, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στην 

υπηρεσία της επιδίωξης των σκοπών της στρατηγικής ασφάλειας. Σημαντικότερα 

από αυτά τα μέσα είναι οι συμμαχίες, οι διεθνείς οργανισμοί, οι διεθνείς 

συμφωνίες, οι κατάλληλες κρατικές και πολιτειακές δομές, η διπλωματία, οι 

στρατιωτικές συνεργασίες κ.α. Είναι προφανές ότι στο πεδίο των πολιτικών μέσων 

υπάρχουν τεράστια περιθώρια διαφοροποίησης και επιλογών από κάθε 

κυβέρνηση για το ποια από αυτά θα χρησιμοποιήσει, με τι βαρύτητα και 

προτεραιότητα στο καθένα από αυτά αλλά ακόμη και στο περιεχόμενο αυτών των 

μέσων, π.χ. των διεθνών συμφωνιών.  
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Ειδικά στην περίπτωση της εξισορρόπησης των υπολοίπων μεγάλων 

δυνάμεων ανά τον κόσμο, ο τρόπος με την καλύτερη σχέση κόστους-

αποτελέσματος, ένας από τους πιο κλασικούς τρόπους, με ρίζες στην αρχαιότητα, 

είναι οι συμμαχίες. Συγκεκριμένα, διατηρώντας συνεχώς, έστω και με 

σκαμπανεβάσματα, τις παραδοσιακές τους συμμαχίες, οι ΗΠΑ εξισορροπούν τη 

Ρωσία μέσω του ΝΑΤΟ  και την Κίνα μαζί με τη Βόρεια Κορέα, μέσω ενός δικτύου 

συμμαχιών με την Ιαπωνία, τη Νότια Κορέα, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την 

Ταϊλάνδη, τις Φιλιππίνες και την Ταϊβάν. Με στρατηγική, την αποτροπή που 

επιβάλλει στη Ρωσία και την Κίνα αλλά και την Βόρεια Κορέα, το κόστος 

αντιμετώπισης αυτών των συμμαχιών, οι ΗΠΑ καταφέρνουν να διατηρούν 

σταθερότητα στην κάθε μία από αυτές τις περιοχές.103 

Τα οικονομικά μέσα παίζουν και αυτά με τη σειρά τους πολύ μεγάλο και 

σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή μίας στρατηγικής, είναι σε αλληλουχία και 

αλληλεξάρτηση με τα πολιτικά μέσα και φυσικά περιορίζονται σε πολύ μεγάλο 

βαθμό από την κατάσταση της οικονομίας κάθε φορά. Πέραν της χρηματοδότησης 

των στρατιωτικών μέσων αλλά και των πληροφοριακών, τα οικονομικά μέσα 

χρησιμοποιούνται σε συνάρτηση με τα πολιτικά μέσα, π.χ. η οικονομική βοήθεια 

σε δοκιμαζόμενες περιοχές και πληθυσμούς, η οποία μπορεί να παρέχεται στα 

πλαίσια διεθνών οργανισμών, διμερών σχέσεων ή εφαρμογής πολιτικής 

υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τα πληροφοριακά μέσα έχουν να κάνουν, όπως προκύπτει και από το 

όνομά τους, με την πληροφορία. Η πληροφορία αυτή μπορεί να είναι εισερχόμενη 

αλλά μπορεί να είναι και εξερχόμενη. Τα μέσα που αφορούν τις εισερχόμενες 

πληροφορίες, είναι οι πληροφοριακές δυνατότητες των αντίστοιχων υπηρεσιών 

πληροφοριών (intelligence) και εδώ οι δυνατότητες άσκησης επιλογών από την 

εκάστοτε κυβέρνηση εκτείνονται από την χρηματοδότηση των υπηρεσιών αυτών, 

την τεχνολογική τους υποστήριξη, την επάνδρωση τους έως και την δομή τους, 

στην ενδοκυβερνητική τους υπαγωγή και την θεσμική νομοθετική πλαισίωσή τους. 

Επίσης, η αξιοπιστία και ο ρόλος που τους αποδίδεται στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο διαφοροποιείται με το πέρασμα των 

χρόνων και την εναλλαγή των κυβερνήσεων. Σε ότι αφορά τις εξερχόμενες 

                                            
103 Miller, “Five Pillars of American Grand Strategy.”, σελ 15-16 
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πληροφορίες αυτές θα μπορούσαν να διακριθούν σε αυτές που δίνονται στα 

πλαίσια πληροφοριακών επιχειρήσεων που διεξάγονται από τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες, πεδίο το οποίο είναι ελεγχόμενο από την κάθε κυβέρνηση και σε αυτές 

τις πληροφορίες οι οποίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης ή άλλες πηγές π.χ. WikiLeaks και οι οποίες μπορεί να είναι υπό τον 

έλεγχο ή σε στενή συνεργασία με την κυβέρνηση, ή να είναι εντελώς εκτός του 

ελέγχου αυτής. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 
 

“We have no eternal allies and we have no perpetual enemies. [Only] our 
interests are eternal and perpetual, and those interests it is our duty to follow.”  

«Δεν έχουμε αιώνιους συμμάχους και δεν έχουμε αέναους εχθρούς. [Μόνο] 

τα συμφέροντα μας είναι αιώνια και αέναα, και αυτά τα συμφέροντα είναι καθήκον 

μας να ακολουθήσουμε» 

 Lord Palmerston, to the House of Commons, in 1848.104 

 
Κύριο και πρωταρχικό συμπέρασμα το οποίο προκύπτει από τη μελέτη της 

μεταψυχροπολεμικής στρατηγικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής, κληροδότημα όπως φαίνεται και από τα λόγια του Λόρδου Πάλμερστον 

της Βρετανικής  μητροπόλεως, είναι ότι αυτές παντού, πάντοτε και πάνω απ’ όλα, 

εξυπηρετούν τα εθνικά τους συμφέροντα, άσχετα με το πώς αυτά μπορεί να 

προσδιορίζονται, να παρουσιάζονται ή να επιδιώκονται.  

Επίσης ένα άλλο βασικό συμπέρασμα είναι το γεγονός ότι παρά τις 

διαφοροποιήσεις στην περιγραφή τους, την ιεράρχηση τους, ή την ανάλυση τους 

σε σκοπούς και στόχους, τα βασικά τέσσερα συμφέροντα που αναλύθηκαν στο 

αντίστοιχο κεφάλαιο, δηλαδή φυσική ασφάλεια, προώθηση των Αμερικανικών 

αξιών, οικονομική ευημερία και σταθερή παγκόσμια τάξη, συμπεριλαμβάνονται 

στις στρατηγικές ασφαλείας όλων των μεταψυχροπολεμικών κυβερνήσεων. 

Εξαίρεση ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει ο Μπους ο νεότερος, ο οποίος 

διαφοροποιείται γενικώς στη δομή της στρατηγικής ασφάλειας του, αλλά στην 

ουσία και στην πράξη επιδιώκει και αυτός την υπεράσπιση αυτών των 

συμφερόντων. 

Ηθική βάση στην επιδίωξη αυτή δίνεται και μέσω του αισθήματος 

ανωτερότητας αλλά και της ευθύνης ταυτόχρονα της πρωτοκαθεδρίας, το οποίο 

καλλιεργείται από όλες τις κυβερνήσεις και όσο και αν ίσως να μετριάζεται στις 
                                            

104 Lord Palmerston, as quoted in Anthony Jay, ed., The Oxford Dictionary of Political 
Quotations, Oxford, UK: Ox- ford University Press, 1996, p. 284. στο U.S. Army War College, U.S. 
Army War College Guide to National Security Issues, Volume II : National Security Policy and 
Strategy., σελ 21 
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εποχές της ήπιας πολιτικής και διεθνούς συνεργασίας (Μπους πρεσβύτερος, 

Κλίντον, Ομπάμα) - και συνδυάζεται λίγο περίεργα με το αίσθημα του 

κατατρεγμένου και κυνηγημένου από όλους αμερικανικού λαού, που έντεχνα 

προβάλει  ο Μπους, ο νεότερος - διατρέχει όμως ως θεμελιώδης συνέχεια, όλη την 

περίοδο που εξετάζουμε, από τον Ρήγκαν μέχρι και τον Τραμπ.  

Υπάρχουν βέβαια κάποιες μικροδιαφοροποιήσεις, ως προς το τι 

προβάλλεται ως πηγή της ανωτερότητας, διαφορετικότητας και πρωτοκαθεδρίας 

των ΗΠΑ, όπως για παράδειγμα μεταξύ Μπους νεότερου και Ομπάμα. Για τον 

δεύτερο η λειτουργία της βάσης του Γκουαντάναμο είναι μία σκιά στην αγνότητα 

των ΗΠΑ, οι οποίες κατά τον 44ο πρόεδρο τους, πρέπει να λειτουργούν ως κράτος 

δικαίου, σεβόμενοι τους νόμους και τις πανανθρώπινες αξίες. Οποιαδήποτε 

υπαναχώρηση στις αξίες αυτές αποτελεί ουσιαστικά νίκη των αντίπαλων 

τρομοκρατών, οι οποίοι επιτυγχάνουν έτσι να αλλοιώσουν την ταυτότητα του 

μεγάλου έθνους των Αμερικανών.105 Η προσέγγιση επίσης του Τραμπ είναι λίγο 

διαφορετική καθώς καταδικάζει μεν συλλήβδην την πολιτική Ομπάμα, η οποία 

καταρράκωσε το έθνος και μείωσε το γόητρο του, παρόλαυτα η υπεροψία και ο 

τόνος της ομιλίας του όταν αναφέρεται σε αυτά κατά την παρουσίαση της 

στρατηγικής του για την εθνική ασφάλεια, κάθε άλλο παρά ταπεινωμένο λαό και 

πρόεδρο θυμίζουν, αντιθέτως, είναι ξεκάθαρα επιβεβαιωτικός της πεποίθησης του 

για την αμερικανική ανωτερότητα.106 

Συναφής με την ανωτέρω αίσθηση ανωτερότητας και πρωτοκαθεδρίας είναι 

και η διαχρονική συνέχεια της πεποίθησης ότι η διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας 

και η υπερίσχυση στο διεθνές σύστημα συνδέεται άρρηκτα με την στρατιωτική 

υπεροπλία· όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Πρόεδρος Ομπάμα, στην τελευταία 

του ομιλία προς στρατιωτικό προσωπικό, στις 6 Δεκεμβρίου 2016: «οι ΗΠΑ είναι 

και θα πρέπει να παραμείνουν η ισχυρότερη μαχητική δύναμη την οποία έχει 

γνωρίσει ποτέ ο κόσμος»107. Ακόμα όμως και η κυβέρνηση Κλίντον, η οποία δεν 

                                            
105 Barack Obama, “Remarks by the President on the Administration’s Approach to 

Counterterrorism,” The White House, 2016, https://obamawhitehouse.archives.gov/the-press-
office/2016/12/06/remarks-president-administrations-approach-counterterrorism. 

106 Donald Trump, “BREAKING: President Donald Trump Gives URGENT Speech on 
Administration’s National Security Strategy,” WH.COV (YouTube), 2017, 
https://www.youtube.com/watch?v=t0JckObVWhk. 

107 Obama, “Remarks by the President on the Administration’s Approach to Counterterrorism.” 
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αντιμετώπιζε καμία άμεση, μεγάλης κλίμακας στρατιωτική απειλή, υπογραμμίζει 

την ανάγκη διατήρησης ικανών στρατιωτικών μέσων, που να εγγυώνται αξιόπιστα 

τις δεσμεύσεις τους καθώς και την θέλησή τους και δυνατότητα, να παίξουν ένα 

ηγετικό ρόλο στην υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων.108 

Όσο όμως και αν το αίσθημα ανωτερότητας και η επιδίωξη της 

πρωτοκαθεδρίας, δίνουν διαχρονικά το παρών στην αμερικανική ρητορική, 

εδραζόμενες στην επίσης διαχρονική στρατιωτική υπεροπλία των ΗΠΑ, ακόμη και 

ο πρόεδρος Μπους, ο νεότερος, ο θερμότερος υποστηρικτής της μονομέρειας στη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο, όχι μόνο δεν παραβλέπει αλλά επιζητά κιόλας μία 

άλλη διαχρονική συνέχεια στη στρατηγική ασφάλειας. Είναι μία συνέχεια η οποία 

επιβάλλεται από έναν άλλο διαχρονικό παράγοντα που δρα καταλυτικά στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής ασφαλείας, της διαθεσιμότητας των πόρων. Ειδικά 

στην περίπτωση της εξισορρόπησης των υπολοίπων μεγάλων δυνάμεων ανά τον 

κόσμο, ο τρόπος με την καλύτερη σχέση κόστους-αποτελέσματος, ένας από τους 

πιο κλασικούς τρόπους, με ρίζες στην αρχαιότητα, είναι οι συμμαχίες. 

Συγκεκριμένα, διατηρώντας συνεχώς, έστω και με σκαμπανεβάσματα, τις 

παραδοσιακές τους συμμαχίες, οι ΗΠΑ εξισορροπούν τη Ρωσία μέσω του ΝΑΤΟ  

και την Κίνα μαζί με τη Βόρεια Κορέα, μέσω ενός δικτύου συμμαχιών στην περιοχή 

του Ειρηνικού Ωκεανού. Με στρατηγική, την αποτροπή που επιβάλλει στη Ρωσία 

και την Κίνα αλλά και την Βόρεια Κορέα, το κόστος αντιμετώπισης αυτών των 

συμμαχιών, οι ΗΠΑ καταφέρνουν να διατηρούν σταθερότητα στην κάθε μία από 

αυτές τις περιοχές. 

Χωρίς να περιορίζεται μόνο στο πλαίσιο της διαθεσιμότητας ή μη, των 

απαραίτητων πόρων που πρέπει να διατεθούν προκειμένου να εφαρμοστεί μία 

στρατηγική ασφαλείας, η κατάσταση της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών της 

Αμερικής αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας γενικότερα, παίζουν πολύ 

σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της εθνικής στρατηγικής ασφάλειας και σε πολύ 

μεγάλο βαθμό την καθορίζουν. Από τη μία είναι η διαθεσιμότητα, την οποία κανείς 

δεν μπορεί να παραβλέψει και ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης, είναι η σχέση 

κόστους – οφέλους, που ιδιαιτέρως στις καπιταλιστικές χώρες παίζει βαρύνουσα 

σημασία στη λήψη αποφάσεων αλλά είναι και τα επιδιωκόμενα οικονομικά οφέλη, 

                                            
108 Clinton, “A National Security Strategy of Engagement and Enlargement.” 



 
 

61 

μέσω της εφαρμογής της στρατηγικής που παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην 

κατάρτιση της. Είτε είναι η κυρίαρχη προτεραιότητα στη συνολική πολιτική μιας 

Κυβέρνησης, όπως ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας στο εσωτερικό της χώρας επί 

προεδρίας Κλίντον αλλά και η ώθηση της μέσω της παγκοσμιοποίησης, που 

επισκιάζει την προτεραιότητα της ασφάλειας, είτε είναι η κρύφιοι σκοποί της 

εξασφάλισης των πετρελαϊκών αποθεμάτων του περσικού κόλπου μέσω της 

εισβολής στο Ιράκ, είτε είναι ακόμη το τεράστιο εξοπλιστικό πρόγραμμα της 

Σαουδικής Αραβίας, με προμήθειες από τις ΗΠΑ, που ήρθε ως αποτέλεσμα της 

ανασφάλειας που προκάλεσε στις αραβικές χώρες η συμφωνία για τα πυρηνικά 

του Ιράν, είτε είναι τέλος το φορολογικό σύστημα των ΗΠΑ, που στη στρατηγική 

Τραμπ χαρακτηρίζεται ως απειλή· η οικονομία, η ευημερία του αμερικανικού λαού 

αλλά και τα συμφέροντα του αμερικανικού κεφαλαίου, επηρεάζουν και σε πολύ 

μεγάλο βαθμό καθορίζουν την στρατηγική εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. 

Τα εθνικά συμφέροντα καθώς και οι απορρέουσες από αυτά σκοποί και 

στόχοι, διαπιστώθηκε ότι παραμένουν σε γενικές γραμμές τα ίδια, μετεξελισσόμενα 

πολλές φορές, κυρίως σε τακτικό ή και επιχειρησιακό επίπεδο, προκειμένου να 

προσαρμοστούν στις αλλαγές του στρατηγικού περιβάλλοντος και τις τεχνολογικές 

εξελίξεις. Αυτό που αλλάζει δραστικά με την πάροδο του χρόνου είναι οι απειλές 

κατά των συμφερόντων αυτών, οι οποίες εν πολλοίς είναι ετερογενείς, δεν 

εξαρτώνται δηλαδή αποκλειστικά από τις ενέργειες και τις επιλογές της εκάστοτε 

αμερικανικής Κυβέρνησης. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο θα αντιμετωπιστούν 

αυτές οι απειλές, και θα επιδιωχθεί η επίτευξη των σκοπών και των στόχων, αλλά 

και βέβαια ποιές από αυτές τις απειλές και με ποια προτεραιότητα θα αναλώσουν 

τους συντελεστές ισχύος των ΗΠΑ, είναι το στοιχείο εκείνο των στρατηγικών 

ασφαλείας το οποίο επιδέχεται την μεγαλύτερη ανάπτυξη πρωτοβουλίας από 

πλευράς των κυβερνήσεων και προσφέρει άπλετο πεδίο εφαρμογής των 

πολιτικών τους, διαφοροποίησης από τις προηγούμενες στρατηγικές και 

μετεξέλιξης τους. 

Η επιλεκτική εμπλοκή αν και κυρίως συνδέθηκε με τον πρόεδρο Κλίντον, 

υπήρχε πάντοτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, μία μορφή της ήταν εξάλλου και το 

δόγμα Πάουελ, υπό την έννοια ότι πάντοτε υπήρχαν κριτήρια επιλογής για το 

ποιές μάχες θα δώσουν οι ΗΠΑ. Αυτό που αλλάζει με το πέρασμα του χρόνου και 

την εναλλαγή των κυβερνήσεων αλλά και όλων των υπολοίπων παραγόντων είναι 
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αφενός μεν τα κριτήρια επιλογής, αφετέρου δε ο ουσιαστικός λόγος, ασχέτως 

κριτηρίων, για τον οποίο οι ΗΠΑ προχωρούν σε μία επιλογή, και βέβαια τα 

κριτήρια επιλογής επηρεάζονται κυρίως από το λόγο αυτό και μπορεί ακόμη και να 

διαμορφώνονται προκειμένου να τον εξυπηρετήσουν. 

Ο τρόπος όμως, εξαρτάται εν πολλοίς από τα ιστορικά γεγονότα και 

γενικότερα το τελικώς διαμορφούμενο περιβάλλον, τόσο το στρατηγικό αλλά και το 

εσωτερικό των ΗΠΑ. Σε συνάφεια με τον περιορισμό που επιβάλλει η 

διαθεσιμότητα των πόρων και η βάσανος της οικονομίας, παρατηρείται μία 

μετεξέλιξη η οποία αφορά αυτό που ονομάζεται πόλεμος δια αντιπροσώπων 

(proxy War), ο οποίος με τον τρόπο που σκηνοθετείται και στοιχειοθετείται, στην 

πραγματικότητα εξυπηρετεί την αποφυγή ανάπτυξης δυνάμεων και αποτελεί μία 

απάντηση στην λανθασμένη πρακτική της  υπερεπέκτασης, στην οποία 

προέβησαν οι ΗΠΑ, μέσα από τους πολέμους αλλαγής καθεστώτων (regime 

change wars) στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. H υπερεπέκταση αυτή, η οποία κόστισε 

πάρα πολύ στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε ανθρώπινες ζωές, σε χρήμα αλλά και σε 

πολιτικό κόστος, οδήγησε στο δόγμα Ομπάμα, της Στρατηγικής Υπομονής. 

Μία άλλη χαρακτηριστική περίπτωση όπου το περιβάλλον οδήγησε σε 

μετεξέλιξη της χρήσης της στρατιωτικής δύναμης είναι η περίπτωση του πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας, όπου ενώ συνήθως η αντιμετώπιση των τρομοκρατών, 

ήταν υπόθεση των υπηρεσιών πληροφοριών και των αστυνομικών δυνάμεων, στα 

πλαίσια των εγκληματικών ενεργειών που αποτελούσαν οι τρομοκρατικές 

επιθέσεις, και ο ανταρτοπόλεμος, δεν είχε αντιμετωπιστεί στο παρελθόν σε 

μεγάλης κλίμακας επιχειρήσεις, οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ καλούνται τον 21ο 

αιώνα να εμπλακούν σε ευρείας ή και μικρής κλίμακας, αναλόγως την περίπτωση, 

επιχειρήσεις κατά των τρομοκρατών και των ανταρτών. Οι επιχειρήσεις αυτές, 

όντας σε πολλά σημεία διαφορετικές από αυτές εναντίον ενός συμβατικού, 

τακτικού στρατού, όπως συνέβαινε με το σύνολο σχεδόν των μεγάλης κλίμακας 

επιχειρήσεων τις οποίες είχαν αναλάβει έως τότε οι Αμερικανικές ένοπλες 

δυνάμεις, επέφερε μεγάλες αλλαγές τόσο στον τρόπο επιχειρησιακής σχεδίασης 

αλλά και στον τρόπο της τακτικής σχεδίασης και διεξαγωγής των επιχειρήσεων 

στο Αφγανιστάν και το Ιράκ. Ο ανταρτοπόλεμος που διεξήγαγαν οι αντίπαλοι τους 

στις περιπτώσεις αυτές, ανάγκασαν τις ΗΠΑ να μετεξελίξουν τις επιχειρήσεις τους 

από κλασσικές, συμβατικές, σε επιχειρήσεις κατά ανταρτών. Και βέβαια, όταν 
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γίνονται τόσο μεγάλες αλλαγές σε επιχειρησιακό και τακτικό επίπεδο, επηρεάζεται 

και ο στρατηγικός σχεδιασμός, καθώς παράγοντες όπως κόστος σε ζωές φιλίων 

στρατιωτών, παράπλευρες απώλειες, διάρκεια επιχειρήσεων αλλάζουν δραματικά.  

Αναφερόμενοι στην τρομοκρατία, στην καταπολέμηση της οποίας 

επιστρατεύτηκε, τουλάχιστον ρητορικά, η θερμότερη αποδοχή της περίπτωσης 

μονομερούς δράσης από τις ΗΠΑ, διαπιστώνεται ότι αυτή ουδέποτε απαλείφθηκε 

εντελώς από τις στρατηγικές ασφαλείας, κυρίως για τις περιπτώσεις, όπως 

χαρακτηριστικά αναφερόταν, που αυτό θα ήταν απαραίτητο. Αυτό που διαφαίνεται 

αναφορικά με την πολιτική της μονομέρειας είναι ότι, όταν η κυρίαρχη απειλή 

στρέφεται κατά του αμερικανικού εδάφους και της ζωής των αμερικανών πολιτών, 

η μονομέρεια υιοθετείται με μεγάλη ευκολία - Μπους ο νεότερος,  Τραμπ αλλά και 

Ομπάμα (ηπιότερα, στο βαθμό που η απειλή επί των ημερών του είχε 

περιοριστεί)· στις περιπτώσεις όμως που αυτά τα οποία απειλούνται είναι απλώς 

τα συμφέροντα των Ηνωμένων Πολιτειών, επιζητείται η αντιμετώπιση των απειλών 

μέσω της διεθνούς συνεργασίας. 

Ακόμη και στα μέσα που διαχρονικά παραμένουν σε χρήση για την 

εξυπηρέτηση και την εφαρμογή της στρατηγικής Εθνικής ασφαλείας, υπάρχουν 

ταυτόχρονες διαφοροποιήσεις, που εξαρτώνται από το περιφερειακό στρατηγικό 

περιβάλλον στο οποίο εφαρμόζονται. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι οι 

συμμαχίες που αναφέρθηκαν, ενώ στην περιοχή του Ειρηνικού επιβάλλεται να 

αποκτήσουν μορφή ισχυροποίησης της στρατιωτικής παρουσίας, στον Ευρωπαϊκό 

χώρο, η έλλειψη άμεσης στρατιωτικής απειλής, προκρίνει τις συμμαχίες σε 

περισσότερο συνεργατικό επίπεδο. 

Ένας από τους συντελεστές ισχύος ο οποίος μεταλλάσσεται συχνά, ενώ 

ταυτόχρονα παραμένει διαχρονική συνέχεια, είναι η διπλωματία και άλλα πολιτικά 

μέσα, κυρίως η αναπτυξιακή βοήθεια. Όλοι υποστηρίζουν και χρησιμοποιούν τη 

διπλωματία καθώς στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν κοστίζει σε ζωές και 

χρήμα όσο κοστίζουν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις, όταν όμως αυτή συνδυάζεται 

με αναπτυξιακά προγράμματα τότε αποτελεί πεδίο διαφοροποίησης καθώς το πού 

θα πάνε τα χρήματα και ποιοι θα έχουν οικονομικό όφελος, οι εταιρίες κατασκευής 

όπλων ή οι κατασκευαστικές, αναπτυξιακές εταιρείες, επηρεάζει τη μορφή που 

παίρνουν τα πολιτικά μέτρα. Έχουμε δηλαδή μία διασύνδεση της εσωτερικής 
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διελκυστίνδας μεταξύ των ομάδων συμφερόντων (lobbying, interest groups) που 

επηρεάζουν την πολιτική ηγεσία και τη λήψη αποφάσεων, και της πολιτικής 

ασφαλείας. 

Στην μεταψυχροπολεμική περίοδο έχουμε εναλλαγή δημοκρατικών και 

ρεπουμπλικάνων στην εξουσία ανά οκτώ χρόνια και μάλιστα, τα οκτώ χρόνια, 

μεταφράζονται σε δύο θητείες του ιδίου προσώπου. Η εναλλαγή αυτή 

παρατηρείται ότι συνοδεύεται και από μία εναλλαγή μεταξύ απολυτότητας και 

μονομέρειας από τη μία και διαλόγου και αναζήτησης συναίνεσης, πολυμέρειας 

δηλαδή και συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, υπό το πρίσμα και της διεθνούς 

νομιμοποίησης από την άλλη. Θα έλεγε δε κανείς ότι δεν αποτελεί ίδιο της 

περιόδου αυτής αλλά μάλλον τη βλέπουμε συνέχεια, ειδικά αν χαρακτηρίσουμε τη 

μία ως απόλυτη-σκληρή Στρατηγική και την άλλη ως μετριοπαθέστερη-ήπια. 

Διαφαίνεται δηλαδή, χωρίς ωστόσο να καταστεί δυνατόν στα πλαίσια της 

παρούσας εργασίας, να τεκμηριωθεί επιστημονικά, ότι πρόκειται περί μίας 

«αυτορρύθμισης» θα μπορούσε να πει κανείς, του εκλογικού σώματος των ΗΠΑ 

το οποίο, εξυπηρετώντας πάντα το πρώτο και σημαντικότερο συμπέρασμα που 

αναφέρθηκε πιο πάνω, φέρνει στην εξουσία ανθρώπους οι οποίοι ενώ 

εξυπηρετούν τον ίδιο κοινό σκοπό, το κάνουν εφαρμόζοντας στην εξωτερική τους 

πολιτική τη λαϊκή ρήση και πρακτική: «μία στο καρφί και μία στο πέταλο». 

Ένας ακόμη προβληματισμός που προκύπτει, είναι το κατά πόσον τελικά οι 

επιλογές των Αμερικανών είναι αυτές που καθορίζουν την αλλαγή στο στρατηγικό 

περιβάλλον. Βλέπουμε δηλαδή ότι οι στρατηγικές τους επιλογές για την 

αντιμετώπιση της κυρίας κάθε φορά απειλής, είναι αυτές που διαμορφώνουν το 

επόμενο στρατηγικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η χρήση της ατομικής βόμβας με 

την οποία επέλεξαν να τερματίσουν τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αποτέλεσε την 

αρχή της χρήσης των πυρηνικών, η οποία κυριάρχησε κατά τη διάρκεια του 

ψυχρού πολέμου και συνεχίζει ακόμη και στις μέρες μας να θεωρείται από τις 

σημαντικότερες απειλές. Η επόμενη μεγάλη αλλαγή στη στρατηγική ήταν η 

παγκοσμιοποίηση, η οποία ήρθε μετά την αποδόμηση της Σοβιετικής Ένωσης 

αλλά και ως αποτέλεσμα της αποδόμησης αυτής και της κυριαρχίας των 

Ηνωμένων Πολιτειών. Η παγκοσμιοποίηση όμως αυτή, είναι ο καταλύτης που 

μετέβαλε την ισχύ της επόμενης απειλής που κυριάρχησε στο στρατηγικό 
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περιβάλλον, μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001, της τρομοκρατίας. 

Καθώς η τρομοκρατία απετέλεσε απειλή για αρκετές δεκαετίες πριν το 2001, χωρίς 

ωστόσο να κυριαρχήσει, αυτό το οποίο συνέβαλε καταλυτικά στη μετεξέλιξη της 

ως τον κυρίαρχο απειλητικό παράγοντα ήταν η παγκοσμιοποίηση, και η εξ' αυτής 

και δια αυτής, αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας. 

Όπως και ο προηγούμενος προβληματισμός, δεν είναι δυνατόν να 

αποδειχθεί και παίρνει μάλιστα και την μορφή του ερωτήματος: μήπως οι 

τεχνολογικές αυτές εξελίξεις είναι αναπόφευκτες και απλά οι στρατηγικές δεν 

κατάφεραν να προβλέψουν σε βάθος χρόνου την εξέλιξη τους και να 

προσαρμόσουν ανάλογα τις στρατηγικές τους, ώστε να μην είναι αυτές που θα 

πυροδοτήσουν και θα τροφοδοτήσουν την ισχύ των απειλών, που θα 

διαμορφώνουν το στρατηγικό περιβάλλον στο μέλλον;  

Θεωρώντας από μία σφαιρικότερη οπτική την στρατηγική ασφάλειας των 

ΗΠΑ παρατηρείται μία διαχρονική βούληση- επιθυμία επέκτασης της επιρροής και 

του ελέγχου τους, ει δυνατόν παντού στον κόσμο. Αυτό που αλλάζει κάθε φορά και 

θα μπορούσε να θεωρηθεί μετεξέλιξη, καθώς γίνεται στην προσπάθεια να 

αποτελέσει όσο το δυνατόν καλύτερο μανδύα εσωτερικής και εξωτερικής 

νομιμοποίησης για την στρατηγική τους, προσαρμοσμένο στο ισχύον κάθε φορά 

στρατηγικό περιβάλλον είναι το αφήγημα περί της απειλής εναντίον των ΗΠΑ 

όπου κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου έχουμε την απάντηση στον σοβιετικό 

επεκτατισμό, στη συνέχεια έχουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον δίκαιο 

πόλεμο και τέλος την απειλή της τρομοκρατίας. Επειδή όμως η παγκόσμια 

αυτοκρατορία που επιδιώκεται, λόγω της αχανούς έκτασης της και του 

περιορισμού της διαθεσιμότητας των πόρων που αναφέρθηκε πιο πάνω, δεν 

γίνεται να υπάρξει μέσω της κλασσικής έννοιας της κατάκτησης των εδαφών, αυτό 

που διαχρονικά επιδιώκεται είναι η οικονομική και πολιτική κυριαρχία. 
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