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Σύνοψη 

Η εισβολή της Ρωσίας στην ανατολική Ουκρανία το 2014 και η προσάρτηση της Κριμαίας 
στο ρωσικό κράτος άλλαξε ριζικά τo περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης και έθεσε 
θεμελιώδεις προκλήσεις στο όραμα του ΝΑΤΟ για μια ενιαία, ελεύθερη και ειρηνική 
Ευρώπη. Ο σύνθετος τρόπος με τον οποίο εκδηλώθηκαν οι ρωσικές ενέργειες έγειρε στο 
εσωτερικό της Συμμαχίας την ανάγκη για αναπροσαρμογή των ικανοτήτων με σκοπό την 
εκπλήρωση των τριών κεντρικών έργων: συλλογική άμυνα, διαχείριση κρίσεων και 
συνεργατική ασφάλεια. Η στρατηγική στάση της Συμμαχίας μετά την Κριμαία συναντά τις 
ρίζες της. Η Αποτροπή και η Άμυνα είναι τα θεμελιώδη μέσα της πρόληψης μιας 
σύγκρουσης, της προστασίας των εδαφών και του πληθυσμού και της διατήρησης της 
ελευθερίας λήψης απόφασης και δράσης  οποίο εκδηλώθηκαν οι ρωσικές ενέργειες έγειρε 
στο εσωτερικό της Συμμαχίας την ανάγκη για αναπροσαρμογή των ικανοτήτων σε ένα 
πολλαπλά επίπεδα με σημεία αναφοράς την άμυνα, την ασφάλεια και την αποτροπή. Η 
ανάδειξη περιφερειακών παραγόντων στην διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, 
όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ενεργειακό ζήτημα κ.α. αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα 
του θεωρητικού εγχειρήματος να ερμηνευτούν οι στρατηγικές επιλογές με βάση θεωρίες 
σχέσεων διεθνούς πολιτικής, όπως ο δομικός ρεαλισμός και η θεωρία της 
αλληλεξάρτησης. 

Λέξεις-κλειδιά: Δομικός ρεαλισμός, Θεωρία αλληλεξάρτησης, άμυνα, αποτροπή, NATO, 
ασφάλεια, Κριμαία, Ουκρανία, Σχέδιο Δράσης για την Ετοιμότητα, Άρνηση Πρόσβασης 
και Άρνηση Περιοχής, Κυβερνοπόλεμος Ευρωπαϊκή Ένωση, ενέργεια, Μόνιμη 
Διορθωμένη Συνεργασία, υβριδικός πόλεμος, Βαλτική. 

Abstract 

Russia's invasion of eastern Ukraine in 2014 and the annexation of the Crimea to the 
Russian state radically changed the European security environment and has fundamentally 
challenged NATO’s vision of a Europe whole, free, and at peace. The complex way in 
which Russian actions took place has prompted within the Alliance the need to redefine 
capabilities at multiple levels so to fulfil all three core tasks; collective defense, crisis 
management, and cooperative security. Alliance’s strategic posture after Crimea comes 
back to its roots. Deterrence and Defense are the fundamental means of preventing conflict, 
protecting Allied territories and populations, and maintaining the Alliance's freedom of 
decision and action at any time. The emergence of regional actors in shaping NATO's 
strategy, such as the European Union, the energy issue, and so forth, highlights the 
complexity of the theoretical exercise of interpreting strategic choices on the basis of 
international policy theories, such as structural realism and the theory of interdependence. 



Keywords: structural realism, interdependence theory, defense, deterrence, NATO, 
security, Crimea, Ukraine, Readiness Action Plan ,A2/AD, Cyber Warfare, European 
Union, PESCO, energy, hybrid war, Baltic. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα κράτη διαμορφώνουν την εξωτερική πολιτική τους μεταξύ άλλων με σκοπό την 
αντιμετώπιση δυνητικών απειλών και για να ενισχύσουν την δύναμη τους, ή έστω την 
παρουσία τους στο διεθνές περιβάλλον. Η γεωγραφική εγγύτητα, η ικανότητα για 
επιθετικές ενέργειες καθώς οι προθέσεις αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για την 
αντίληψη που θα διαμορφώσει ένα κράτος σχετικά με την δυνητική απειλή ενός άλλου 
κράτους. Επιπλέον σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η κατανομή της ισχύος σε διεθνές 
επίπεδο. Οι σχέσεις του με το ρωσικό κράτος έχουν δοκιμαστεί αρκετές φορές, από την 
εποχή του Ψυχρού Πολέμου κατά την διάρκεια του 20ου αιώνα μέχρι την κρίση της 
Κριμαίας το 2014. Οι ενέργειες της Ρωσίας, η εισβολή στην ανατολική Ουκρανία και η 
προσάρτηση της Κριμαίας άλλαξαν άρδην το Ευρωπαϊκό στρατηγικό περιβάλλον. Η 
ανάδειξη νέων προκλήσεων ασφαλείας τόσο στα ανατολικά όσο και στα νότια σύνορα του 
ΝΑΤΟ, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας, οι σημαντικότατες αλλαγές σε πολιτικό, 
κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντολογικό επίπεδο φέρνουν στην επιφάνεια ένα νέο 
παγκόσμιο ανταγωνισμό για αναδιανομή ισχύος και επαναπροσδιορισμό συμφερόντων 
ιδιαίτερα στη συγκεκριμένη περιοχή. 

Η Συμμαχία, επακόλουθα καλείται να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα με 
όρους σκληρής και ήπιας ισχύος καθώς η δράση μη κρατικών οντοτήτων (non-state 
actors), η ανάδειξη νέων πεδίων πολεμικών συγκρούσεων όπως ο κυβερνοχώρος,  η 
εξάπλωση της τρομοκρατίας, η οικονομία και οι αμυντικές δαπάνες, η ενέργεια, η 
περιβαντολλογική και κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές διαμορφώνουν ένα νέο 
περιβάλλον ασφαλείας.  

Οι σύγχρονες αναδυόμενες απειλές εμφανίζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. 
Μπορούν να έχουν διαφορετικές εκφάνσεις· συμβατική επιθετική ενέργεια,  τρομοκρατική 
ενέργεια κατά του άμαχου πληθυσμού ή της δομής ενός κράτους,  υπερεθνικές παράνομες 
δραστηριότητες, επίθεση στον κυβερνοχώρο, διάδοση πυρηνικών και όπλων μαζικής 
καταστροφής ακόμη επίθεση από το διάστημα.  

Σε όλα αυτά το ΝΑΤΟ, ο μεγαλύτερος πολιτικο-στρατιωτικός οργανισμός 
παγκοσμίως, να δείξει αποφασιστικότητα και να αναλάβει δράση ώστε μέσα από την 
υλοποίηση των τριών κεντρικούς πυλώνων της στρατηγικής του· συλλογική άμυνα – 
διαχείριση κρίσεων – συνεργατική ασφάλεια, να προστατέψει και να υπερασπισθεί το 
έδαφος και τον πληθυσμό από οποιαδήποτε επίθεση στο πλαίσιο του Άρθρου 5 της 
Συνθήκης της Ουάσιγκτον (1949). 

Μετά από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου η συλλογική άμυνα που μέχρι τότε αποτελεί τον 
κύριο σκοπό της Συμμαχίας, δίνει τη θέση της στην διεύρυνση προς τα ανατολικά και σε 
δράσεις συνεργατικής ασφάλειας, όπως η Σύμπραξη για την Ειρήνη (Partnership for 
Peace- PfP). Η τρομοκρατική επίθεση της 9/11 στις ΗΠΑ, φέρνει σε πρώτο πλάνο τη 
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διαχείριση κρίσεων και την εκτέλεση εκστρατευτικών επιχειρήσεων με ιδιαίτερη έμφαση 
στις αποστολές μη Άρθρου 5 (Non Article 5).  

Η παράνομη όμως ανεξαρτοποίηση της Κριμαίας και οι Ρωσικές επιχειρήσεις στην 
Ανατολική Ουκρανία, ανατρέπουν την μεταψυχροπολεμική σταθερότητα και δίνουν ένα 
ξεκάθαρο μήνυμα αμφισβήτησης της Αμερικανικής ηγεμονίας. Ο Πρόεδρος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας την πεποίθηση ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για την διεκδίκηση την 
χαμένου, εδώ και καιρό, ρόλου της παγκόσμιας δύναμης.  Ταυτόχρονα όμως η συγκυρία 
αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία, για την αντιμετώπιση του διλήμματος ασφαλείας το οποίο, 
όλα αυτά τα χρόνια η Δυτική διεύρυνση έχει μεγεθύνει σε τέτοιο βαθμό που η Ρωσία να 
θεωρεί ότι έχουν ξεπεραστεί κόκκινες γραμμές. 

Η αντίδραση της Συμμαχίας, μετά τις προσπάθειες κάποιων κρατών μελών να 
διαμορφώσουν την απόφαση του συνόλου για το ποια είναι η κάλλιστη επιλογή, έρχεται 
με όρους αποτροπής και άμυνας. Η επιστροφή στις αρχές, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε 
από την υπογραφή της Συνθήκης της Ουάσιγκτον 1949, εγκαινιάζει μια νέα περίοδο για 
το ΝΑΤΟ. Το σύνθετο λοιπόν περιβάλλον απαιτεί την κινητοποίηση όλων των φορτίων 
ισχύος του Βορειο-Ατλαντικού συμφώνου. Η κατάλληλη χρήση των μέσων και των 
δυνάμεων, η υψηλή ετοιμότητα, η δυνατότητα δράσης αποτελεσματικά εντός της περιοχής 
ευθύνης και κυρίως η ταχεία λήψη απόφασης είναι μερικοί από τους παράγοντες θα 
υποστηρίξουν την αποτροπή  με όρους στρατιωτικής ισχύος.  

Το γεγονός ότι 22 από τα κράτη μέλη της Συμμαχίας ανήκουν και στην ΕΕ 
αναπτύσσει μεταξύ των δύο οργανισμών μια σχέση εξάρτησης, η οποία εκφράζεται με 
σημαντικές προσπάθειες συνεργασίας, αλλά ταυτόχρονα και με διαφωνίες. Επιπλέον, η 
οικονομική συγκυρία και οι χαμηλοί προϋπολογισμοί των αμυντικών δαπανών επιτείνουν 
την ανάγκη ανεύρεσης  κοινών σημείων δράσης και αμοιβαίας υποστήριξης στην ενίσχυση 
των δυνατοτήτων. Η οικονομική ισχύς αποτελεί τον σύνδεσμο των στρατιωτικών 
δυνατότητων και της ήπιας ισχύος. 

Το Σχέδιο Δράσης για την Ετοιμότητα (Readiness Action Plan) αποτελεί ένα 
πακέτο μέτρων που σκοπό έχει την αποτροπή και την άμυνα εναντίον της Ρωσικής 
επιθετικότητας, αλλά και των νέων απειλών που εμφανίζονται στα νότια σύνορα της 
Συμμαχίας. Η ταχύτητα αντίδρασης μιας ισχυρής στρατιωτικής δύναμης σε ξηρά,  
θάλασσα και αέρα, και η άμεση ανάπτυξη στην περιοχή ενδιαφέροντος μπορούν να 
εξασφαλίσουν την άμυνα των εδαφών και του πληθυσμού. Η τρομοκρατία όμως 
εξαπλώνεται συνεχώς και απειλεί πλέον άμεσα τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Η απάντηση 
σε αυτή την περίπτωση έρχεται με την ανθεκτικότητα και την ολιστική προσέγγιση στη 
διαχείριση κρίσεων. 

Από τη Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας (2014) και για τα επόμενα δύο χρόνια η 
Συμμαχίας έχοντας αναγνωρίσει ένα νέο περιβάλλον ασφάλειας, στο οποίο η παραδοσιακή 
συμβατική ισχύς αναγκάζεται να αντιμετωπίσει νέες μεθόδους και τεχνικές ένοπλης 
σύγκρουσης, προσαρμόζει τη στρατηγική της. Η δράση Ρώσων στρατιωτών χωρίς 
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διακριτικά, στην πόλη του Κιέβου και την ευρύτερη περιοχή της Κριμαίας και της 
Ανατολικής Ουκρανίας είναι ένα μικρό παράδειγμα της νέας μορφής αντιπαράθεσης, του 
υβριδικού πολέμου. Η στρατηγική που έχει αναπτύξει η Ρωσία στηρίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στις υβριδικές ικανότητες, καθώς αποδέχεται την κατωτερότητά της σε απόλυτα 
μεγέθη συμβατικής στρατιωτικής ισχύος. Κύριος σκοπός της στρατηγικής είναι η 
συνδυαστική εκμετάλλευση διαφορετικών ικανοτήτων για την εκδήλωση επίθεσης με τον 
τρόπο, σε τόπο και χρόνο που η ίδια επιθυμεί.   

Το ΝΑΤΟ υφίσταται μια ριζική αλλαγή και επιτυγχάνει μέσω των μέτρων 
επιβεβαίωσης και των μέτρων προσαρμογής την επίδειξη ισχυρής αποτροπής, η οποία 
εκφράζεται με την  παρουσία ένοπλης δύναμης στις χώρες της Βαλτικής, την Πολωνία και 
τα υπόλοιπα κράτη της Μαύρης θάλασσας. Ταυτόχρονα μετά από μια αρχική στασιμότητα 
στις σχέσεις με τη Ρωσία, επανέρχεται στο διάλογο και την προσπάθεια προσέγγισης. Η 
ΕΕ, η Φιλανδία, η Σουηδία και φυσικά η Ουκρανία αποτελούν κύριους συμπαίκτες για 
συνεργασία και κοινή δράση. Γρήγορα όμως αναγνωρίζεται ότι είναι απαραίτητη η 
περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων και των δράσεων για αποτροπή, αφού η στάση της 
Ρωσίας παραμένει επιθετική ενώ η υβριδική απειλή επεκτείνεται και στο νέο τομέα 
επιχειρήσεων, τον κυβερνοχώρο.  

Αλλά η Ρωσία δεν ήταν η μόνη πρόκληση. Εξίσου ανησυχητική ήταν η 
καταστροφική κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ. έχοντας ήδη πυροδοτήσει την 
παρέμβαση στις εμφύλιες συγκρούσεις στις δύο αυτές χώρες, το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε νέες 
εκκλήσεις για δράση σε απάντηση στην άνοδο του βίαιου ισλαμικού κινήματος ISIS Και 
αν αυτό δεν ήταν αρκετό, το Αφγανιστάν ήταν επίσης μια συνεχής πηγή ανησυχίας. 

Ο τομέας της ενέργειας και της ασφάλειας της είναι άλλη μια σημαντική 
παράμετρος που λαμβάνεται υπόψη στη Σύνοδο Κορφής της Βαρσοβίας (2016). Η περιοχή 
της Βαλτικής, της Μαύρης θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου και ο έλεγχος της 
γενικότερα αποτελούν ένα επιπλέον σημείο τριβής και αντιπαράθεσης. Η προσαρμογή και 
σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνει κοινές δράσεις κυρίως με την ΕΕ.  

Η τελευταία σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών της δυνατότητων 
υιοθετεί την πολιτική της Μόνιμης Διαρθρωμένης Συνεργασίας (Permanent Established 
Cooperation – PESCO). Το ΝΑΤΟ από την πλευρά του καλωσορίζει  την προσπάθεια 
προσβλέποντας σε περαιτέρω συνεργασία και αλληλοσυμπλήρωση ικανοτήτων. 

Στην παρούσα εργασία, σκοπεύουμε να εξετάσουμε την σημασία που είχε η κρίση 
στην Κριμαία στην διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, επιχειρώντας να 
πλαισιώσουμε, όπου είναι επιτρεπτό, τις αντιλήψεις και τις αποφάσεις που ελήφθησαν, 
από τις θεωρητικές παραδοχές δύο βασικών θεωριών των διεθνών σχέσεων, αυτών του 
δομικού ρεαλισμού και της θεωρίας της αλληλεξάρτησης.  

Στηριζόμενοι στην παραδοχή ότι καμία θεώρηση των διεθνών σχέσεων δεν μπορεί 
να εξηγήσει ολοκληρωτικά το φαινόμενο του πολέμου· ως μιας φυσικής εξέλιξης του 
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ανταγωνισμού ισχύος και του φόβου που προκαλεί η προσπάθεια ικανοποίησης του 
διλήμματος ασφάλειας του αντιπάλου, αποδεικνύουμε την πολυπλοκότητα των επιλογών 
των παικτών που διεθνούς συστήματος. Η σύγκρουση κα η συνεργασία είναι έννοιες που 
μεταβάλλονται διαρκώς και η επιλογή του διαλόγου δεν αποκλείει τη σύγκρουση και το 
αντίστροφο. Οι σχέσεις εξάρτησης των κρατών μέσω της συνεργασίας, ο περιορισμός των 
αμυντικών δαπανών, η ενέργεια, ο κυβερνοχώρος  είναι στοιχεία που επιβάλουν την 
διαμόρφωση μιας ευέλικτης στρατηγικής. 

 Η παρούσα εργασία αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια. Στο πρώτο, εισάγουμε 
τον αναγνώστη στις βασικές ερμηνευτικές παραδοχές των δύο προαναφερθέντων θεωριών. 
Καταγράφουμε τις διαφορετικές προσεγγίσεις του αμυντικού και επιθετικού ρεαλισμού, 
της αλληλεξάρτησης και αναλύουμε τα κύρια χαρακτηριστικά τους. 

Στο δεύτερο, μια ιστορική ανασύνθεση των σχέσεων μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, η 
οποία θα μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το πλαίσιο της κρίσης και την 
διαμόρφωση της στρατηγικής της Συμμαχίας. Περιγράφουμε την κατάσταση που έχει 
διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή ήπειρο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο και την μετεξέλιξη της 
στρατηγικής της Συμμαχίας έως το 2014. Στη συνέχεια εξετάζουμε τα κυριότερα γεγονότα 
της κρίσης στην Ουκρανία και ερμηνεύουμε τα κίνητρα των δύο αντίπαλων πλευρών πριν 
και κατά την εξέλιξη της κρίσης στην Ουκρανία. Μέσω της Ρωσικής συνεχιζόμενης 
επιθετικότητας αναζητούμε τις αιτίες της κρίσης και παρουσιάζουμε τη διαφορετική 
προσέγγιση των συμμάχων στην αντιμετώπιση της κατάστασης υπό το πρίσμα της 
θεωρητικής ερμηνείας.  

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την προσαρμογή της Συμμαχίας στο νέο 
περιβάλλον ασφαλείας με την υιοθέτηση μιας στρατηγικής με κύρια χαρακτηριστικά την 
αυξημένη ετοιμότητα και την ταχύτητα αντίδρασης. Στη συνέχεια καταγράφουμε τα μέτρα 
που αποφασίσθηκαν στις Συνόδους Κορυφής της Ουαλίας και της Βαρσοβίας και τους 
βασικούς πυλώνες προσαρμογής. Επίσης εστιάζουμε στον πόλεμο νέας γενιάς που 
εφαρμόζει για πρώτη φορά η Ρωσία, τον υβριδικό πόλεμο.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύουμε την επιστροφή της Συμμαχίας στην 
παραδοσιακή αποτροπή και άμυνα μέσω της προσέγγισης της Ρωσικής στρατηγικής και 
αναζητούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν. Επιχειρούμε τη 
περιγραφή της στρατηγικής του ΝΑΤΟ μέσα στο περιβάλλον A2/AD και της υβριδικής 
απειλής. Τέλος, αναφερόμαστε στην σημασία που διαδραματίζουν ευρύτεροι παράγοντες 
για την διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ με αφορμή την κρίση στην Κριμαία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Η θεωρητική προσέγγιση της Κριμαίας 

Το άναρχο διεθνές σύστημα χαρακτηρίζεται από μία αέναη προσπάθεια των 
κρατών να αυξήσουν την ασφάλειά τους μέσω της αύξησης της ισχύος τους. Πόση ισχύς 
όμως είναι αρκετή; Τους αρκεί η επιβίωση η επιζητούν κάτι περισσότερο; Αν οι κύριοι 
δρώντες στο διεθνές σύστημα είναι τα κράτη, πως εξηγείται η δυναμική και ο ρόλος του 
ΝΑΤΟ στην Ευρώπη; Τα κράτη επιζητούν μόνο στρατιωτική ισχύ ή οι σχέσεις 
αλληλεξάρτησης που αναπτύσσουν μεταξύ τους δημιουργούν δεσμεύσεις, όχι απαραίτητα 
συμμετρικές; Στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε σε αυτά τα  ερωτήματα.  

1.1 Η θεωρία του δομικού ρεαλισμού 

Ο δομικός ρεαλισμός ή αλλιώς νεορεαλισμός πρόκειται για μια θεωρία των 
διεθνών σχέσεων που οφείλει την δημιουργία της στον Kenneth Waltz (1924-2013). Μέσα 
στο πλαίσιο της θεωρητικής σύλληψής του, η παρουσία ενός διεθνούς συστήματος 
χαρακτηρίζεται από αναρχία (έλλειψη κεντρικής εξουσίας για επιβολή της τάξης) μεταξύ 
των βασικών μονάδων που το συναποτελούν (κράτη). Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η 
αναρχία δημιουργεί συνθήκες αδυσώπητου ανταγωνισμού1 μεταξύ των κρατών, η οποία 
με τη σειρά της οδηγεί στην ανάπτυξη ανασφάλειας και φόβου στις μονάδες του 
συστήματος. Ο φόβος αυτός και το ζήτημα της αντιμετώπισης των απειλών γίνεται ένα 
κυρίαρχο κίνητρο στρατηγικής συμπεριφοράς. Σε τέτοιες συνθήκες τα κράτη είναι 
αναγκασμένα να μεριμνήσουν για την αυτοπροστασία τους (αυτοβοήθεια).2 

Η ανάγκη των κρατών να αυξήσουν την ασφάλειά τους οδηγεί αντίστοιχα όμως 
ανασφάλεια για τους άλλους, το δίλημμα ασφαλείας.3 Τα κράτη δεν μπορούν να είναι 
σίγουρα για την πρόθεση των άλλων, εξοπλίζονται για χάρη της ασφάλειας και με τον 
τρόπο αυτό προκαλούν ένα φαύλο κύκλο. Έτσι ανεξάρτητα από το είδος των εξοπλισμών 
και τον αριθμό των κρατών που περιέχει το σύστημα, τα κράτη είναι αναγκασμένα να ζουν 
με το δίλημμα ασφαλείας τους…Το δίλημμα δεν μπορεί να λυθεί…Η στρατιωτική δύναμη 
δεν μπορεί να εξαλειφθεί.4 

                                                           
1 Βλ. K.,Waltz, μτφ. Κ., Κολιόπουλος, Θεωρία διεθνούς πολιτικής, Ποιότητα, Αθήνα 2011. 
2 Η αυτοβοήθεια είναι κατ’ ανάγκη η αρχή της δράσης σε μια άναρχη τάξη 
3Σύμφωνα  με τον Waltz, τον όρο εισήγαγε ο John Herz. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα 
αντιμετώπισης του διλήμματος ασφαλείας στην Παγκόσμια Ιστορία, αποτελεί  ο Διάλογος των Μιλίων στη 
Θουκυδίδου Ιστορία Βιβλίο Ε, Κεφ. 89., όπου ο αναγνώστης μπορεί να αντιληφθεί τον ρεαλισμό με τον 
οποίο τα κράτη  αντιμετωπίζουν τον φόβο της απώλειας ισχύος. Βλ. Α.Σ., Βλάχος, Θουκυδίδου: «Ιστορία του 
Πελοποννησιακού Πολέμου», Εστία, Αθήνα, 2012 και P., Zagorin, Θουκυδίδης, μια πλήρης εισαγωγή για 
όλους τους αναγνώστες, Ποιότητα, Αθήνα, 2006. 
4 Ό.π., Waltz,2011, σελ.387. 
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Μέσα στο πλαίσιο της θεωρίας του δομικού ρεαλισμού, το διεθνές σύστημα είναι 
άναρχο. Στην αναρχία η ασφάλεια είναι ο υπέρτατος σκοπός. Μόνο αν η επιβίωση είναι 
εξασφαλισμένη, μπορούν τα κράτη να επιδιώξουν με ασφάλεια άλλους σκοπούς, όπως η 
ειρήνη, το κέρδος και η ισχύς. Οι μονάδες αυτού του συστήματος στην προσπάθεια τους 
να προστατέψουν τα κεκτημένα τους και να πετύχουν τους στόχους τους, μπορούν να 
βασίζονται μόνο στα μέσα και στους πόρους που τα ίδια παράγουν αλλά και στις 
διευθετήσεις που πετυχαίνουν με βάση το δικό τους συμφέρον. Σε αντίθεση με τον κόσμο 
της εθνικής πολιτικής όπου επικρατούν οι θεσμοί της εξουσίας, της διοίκησης και του 
δικαίου, ο κόσμος της διεθνούς πολιτικής είναι ο κόσμος της άσκησης δύναμης, του 
ανταγωνισμού και του συμβιβασμού. Στον άναρχο κόσμο των διεθνών σχέσεων τα κράτη 
συμπεριφέρονται με γνώμονα την ασφάλεια και τα συμφέροντα τους. Μεταξύ των κρατών 
η φυσική κατάσταση είναι μια εμπόλεμη κατάσταση.5 

Η συνολική συμπεριφορά του κρατικο-κεντρικού συστήματος διακρίνεται από την 
μεμονωμένη συμπεριφορά των βασικών μονάδων που δεν είναι άλλες από τα κράτη.  Ο 
Waltz επισημαίνει ότι ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη δρουν, διαμορφώνουν την πολιτική 
τους και επιδιώκουν τα συμφέροντα τους δεν μπορεί να αιτιολογηθεί με βάση εσωτερικές 
διεργασίες. Αντίθετα, πρόκειται για ενέργειες που, μέσα στο  πλαίσιο του διεθνούς 
συστήματος, επηρεάζονται από τις δομές του συστήματος και τον τρόπο με τον οποίο 
κατανέμεται η ισχύς μέσω αυτών των δομών. Με άλλα λόγια, η κατανομή ισχύος είναι μια 
καθαρά δομική διαδικασία.6  

Σύμφωνα με την θεωρία του δομικού ρεαλισμού, το άναρχο διεθνές σύστημα 
περιορίζει τις επιλογές των κρατών και τιμωρεί όσα από αυτά δεν συμπεριφέρονται 
ορθολογικά. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα κράτη σε όλες τις περιπτώσεις συμπεριφέρονται 
ορθολογικά. Το αντίθετο μάλιστα ισχύει. Όμως, επειδή τα κράτη είναι «ευαίσθητα» στο 
κόστος έχουν κάθε κίνητρο να συμπεριφέρονται ορθολογικά. Ο υπέρτατος σκοπός μιας 
ορθολογικής συμπεριφοράς μέσα σε ένα άναρχο σύστημα είναι η ασφάλεια. Μόνο αν η 
επιβίωση είναι εξασφαλισμένη, μπορούν τα κράτη να επιδιώκουν με ασφάλεια άλλους 
σκοπούς, όπως η ειρήνη, το κέρδος και η ισχύς. Η πρώτη έγνοια των κρατών δεν είναι η 
μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους, αλλά να διατηρήσουν τη θέση τους στο σύστημα. 7 

Για να μπορέσουν να επιβιώσουν τα κράτη σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα είναι 
αναγκασμένα να αναζητήσουν την ισχύ. Η ισχύς8 δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο 
άσκησης πολιτικής. Ποιοι πόροι, ποιες διαστάσεις της ισχύος έχουν σημασία στη διεθνή 
πολιτική; Ο Waltz απαντάει ότι αυτό που μετράει στον διακρατικό ανταγωνισμό είναι η 

                                                           
5 Στο ίδιο, σελ.221. 
6 Η., Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα 2004,σελ.64-70. 
7 Ό.π., Waltz, 2011, σελ.269. 
8 Συνήθως η ισχύς ορίζεται ως έλεγχος επί των πόρων, π.χ. οικονομικών, στρατιωτικών (control over 
resources), ως έλεγχος επί της συμπεριφοράς ως έλεγχος επί της συμπεριφοράς άλλων, π.χ. επιρροή (control 
over others) και ως έλεγχος επί του αποτελέσματος. πχ. επιτυχία - αποτυχία (control over outcomes). Ο Waltz 
αποδέχεται τον έλεγχο των πόρων.  
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συνολική ισχύς, αυτό δηλαδή που οι σύγχρονοι ρεαλιστές ονομάζουν «σκληρή ισχύς» 
(hard power)9. Οι οικονομικές, στρατιωτικές και άλλες δυνατότητες των εθνών δεν 
μπορούν να χωρισθούν σε τομείς και να μετρηθούν ξεχωριστά. Επίσης προσπαθεί να 
διαλύσει ορισμένους μύθους που σχετίζονται με τη σημασία της στρατιωτικής ισχύος στη 
σύγχρονη διεθνή πολιτική. Ασχολείται για παράδειγμα με το επιχείρημα ότι η στρατιωτική 
ισχύς έχει χάσει τη σημασία της αφού υπερδυνάμεις δεν μπορούν να υπερνικήσουν μικρές 
και αδύναμες χώρες όπως, π.χ., οι ΗΠΑ το Βιετνάμ, η Σοβιετική Ένωση το Αφγανιστάν 
κλπ. Και εδώ η απάντηση είναι ξεκάθαρη, η στρατιωτική ισχύς δεν επιφέρει τον πολιτικό 
έλεγχο και ότι η κατάκτηση και η πολιτική διακυβέρνηση της υπό κατάκτηση χώρας είναι 
έννοιες τελείως διαφορετικές (βλ. περιπέτειες των ΗΠΑ στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν), 
στοιχείο που κατά καιρούς οι μεγάλες δυνάμεις δυσκολεύονται να κατανοήσουν.10 

Η μεγιστοποίηση της ασφάλειας υλοποιείται μέσω της αυτοβοήθειας δηλαδή την 
από την πλευρά του κράτους μέριμνα για την ασφάλειά του, στοιχείο που το αναγκάζει να 
ασχολείται με την εξισορρόπηση των αντιπάλων. Η εξισορρόπηση ενός αντιπάλου μπορεί 
να γίνει με δύο τρόπους: α) την εσωτερική εξισορρόπηση και β) την εξωτερική 
εξισορρόπηση.11 Η επιστράτευση εσωτερικών πόρων και δεξιοτήτων (πχ. κινητοποίηση 
πληθυσμού, τεχνολογική καινοτομία, υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών, εξοπλιστικά 
προγράμματα, αύξηση αμυντικών δαπανών κλπ) αποτελεί κλασική περίπτωση εσωτερικής 
εξισορρόπησης. αντίθετα, η δημιουργία συμμαχιών (ή η εξασθένηση των συμμαχιών του 
αντιπάλου), αποτελεί μορφή εξωτερικής εξισορρόπησης. Ενώ η πιο συνηθισμένη μορφή 
εξισορρόπησης είναι αυτή της ισχύος του αντιπάλου (εξισορρόπηση ισχύος).12 

Τέλος, αν υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολιτική θεωρία διεθνούς πολιτικής, αυτή 
είναι η θεωρία ισορροπίας της ισχύος.13 Το βασικό επιχείρημα είναι ότι «τα αίτια του 
πολέμου και της ειρήνης, η σύγκρουση ή η συνεργασία μεταξύ των κρατών βρίσκονται 
στη δομή και στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος».14 Στο άναρχο και ανταγωνι-
στικό διεθνές σύστημα, η σταθερότητα ή η αστάθεια στο διεθνές σύστημα εξαρτάται από 
την επίτευξη της ισορροπίας ισχύος. Με άλλα λόγια, οι αλλαγές που επιτελούνται στη δομή 
(structure) του διεθνούς συστήματος επηρεάζουν τη διαδικασία (process) στο διεθνές σύ-
στημα. 

 

                                                           
9 Για μια συζήτηση για το ζήτημα της «σκληρής ισχύος» βλ. J.F., Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής 
των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, Ποιότητα, 2006, σ. 127-290. Για μία συζήτηση για το ζήτημα της ήπιας 
ισχύος βλ. Joseph S. Nye, Soft Power: The Means To Success in World Politics, New York, Public Affairs, 
2004, σ. 1-32. 
10 Ό.π., Waltz, 2011, σελ.393. 
11 Στο ίδιο, σελ.350. 
12 O Stephen Walt επεκτείνει τη θεωρία της ισορροπίας ισχύος όχι μόνο στην εξισορρόπηση ισχύος αλλά και 
απειλών. Βλ. Stephen Μ. Walt, The Origins of Alliances, Cornell University Press, Ithaca, N.Y., 1987. 
13 Ό.π., Waltz, 2011, σελ.250. 
14 Στο ίδιο, σελ.270. 
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1.2 Ο επιθετικός ρεαλισμός 

Ο John Mearsheimer δίνει την απάντηση σε αυτή την αντίληψη της σχετικής 
ισχύος, του αμυντικού ρεαλισμού, όπως ο ίδιος χαρακτήρισε, ισχυριζόμενος ότι στο 
διεθνές σύστημα δεν υπάρχουν μεγάλες δυνάμεις που να επιθυμούν την διατήρηση του 
status quo, πλην του περιστασιακού ηγεμόνα που θέλει να διατηρήσει την κυρίαρχη θέση 
του απέναντι στους δυνητικούς ανταγωνιστές. Οι μεγάλες δυνάμεις σπανίως είναι 
ικανοποιημένες με την τρέχουσα κατανομή ισχύος· αντίθετα, έχουν συνεχές κίνητρο να 
την αλλάξουν υπέρ τους. Σχεδόν πάντα έχουν αναθεωρητικές προθέσεις, και θα 
χρησιμοποιήσουν βία για να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος αν θεωρήσουν  ότι αυτό 
μπορεί να γίνει με λογικό τίμημα. Όμως η επιθυμία για περισσότερη ισχύ δεν εξαφανίζεται 
εκτός αν ένα κράτος πετύχει τον τελικό σκοπό της ηγεμονίας. Όμως, καθώς κανένα κράτος 
δεν είναι πιθανόν να επιτύχει παγκόσμια ηγεμονία, ο κόσμος είναι καταδικασμένος σε έναν 
διαρκή ανταγωνισμό µμεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 15 

Η απουσία μιας κεντρικής εξουσίας η οποία βρίσκεται πάνω από τα κράτη και 
μπορεί να προστατεύσει το ένα από το άλλο, το γεγονός ότι τα κράτη έχουν κάποια 
επιθετική στρατιωτική ικανότητα, καθώς και η αδυναμία των κρατών να είναι σίγουρα για 
τις προθέσεις των άλλων δημιουργούν φόβο – ο οποίος δεν μπορεί να εξαλειφθεί πλήρως 
-  και τα κράτη αναγνωρίζουν ότι όσο περισσότερο ισχυρά είναι σε σχέση με τους 
ανταγωνιστές τους τόσο καλύτερη τύχη επιβίωσης έχουν. Πράγματι, η καλύτερη εγγύηση 
επιβίωσης είναι να καταστεί κάποιος ηγεμόνας, επειδή κανένα άλλο κράτος δεν μπορεί να 
απειλήσει σοβαρά μια τέτοια πανίσχυρη δύναμη. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 
Mearsheimer «Αυτή η κατάσταση, την οποία κανείς δεν σχεδίασε ή επιδίωξε συνειδητά, 
είναι γνήσια τραγική.»16 

Η θεωρία επικεντρώνεται στις μεγάλες δυνάμεις επειδή αυτά τα κράτη ασκούν τη 
μέγιστη επίδραση σε ό,τι συμβαίνει στη διεθνή πολιτική. Οι τύχες όλων των κρατών -τόσο 
των μεγάλων δυνάμεων όσο και των μικρότερων δυνάμεων- καθορίζονται πρωτίστως από 
τις αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις µμεγαλύτερες ικανότητες. Οι 
μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό με βάση τη σχετική τους στρατιωτική 
ικανότητα. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως μεγάλη δύναμη ένα κράτος θα πρέπει να 
διαθέτει επαρκή στρατιωτικά στοιχεία ώστε να αντιτάξει έναν σοβαρό αγώνα σε έναν 
ολοκληρωτικό συμβατικό πόλεμο ενάντια στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Στην 
πυρηνική εποχή οι μεγάλες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν μια πυρηνική αποτρεπτική 
δύναμη η οποία θα μπορεί να επιβιώσει ενός πυρηνικού πλήγματος εναντίον της, καθώς 
και πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις.17  

                                                           
15 Ό.π., Mearsheimer, 2011, σελ. 25/6. 
16 Στο ίδιο. 
17 Στο ίδιο, σελ. 30. 
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Σύμφωνα με τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού το διεθνές σύστημα διαμορφώνει 
έντονα τη συμπεριφορά των κρατών. Οι δομικοί παράγοντες, όπως η αναρχία και η 
κατανομή ισχύος, είναι αυτοί που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία προκειμένου να εξηγήσει 
κανείς τη διεθνή πολιτική. Τείνει να αντιμετωπίζει τα κράτη σαν μαύρα κουτιά ή μπάλες 
μπιλιάρδου.18 

Ο καθηγητής Ήφαιστος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Οι προβλέψεις μετά τον 
Ψυχρό Πόλεμο για ένα ανθόσπαρτο διεθνή βίο δεν ήταν μόνο λανθασμένες αλλά και 
τραγικά μοιραίες για όποιες κοινωνίες δεν φρόντισαν να δυναμώσουν την κρατική τους 
ισχύ ούτως ώστε να μπορούν να αμύνονται, να ελίσσονται και να διαπραγματεύονται για 
συμμετρικές και ισόρροπες σχέσεις. 

Η διαφορά μεταξύ του διπολικού Ψυχροπολεμικού κόσμου και του αναδυόμενου 
πολυπολικού διεθνούς συστήματος είναι η διαφορά μεταξύ σταθερότητας που οφειλόταν 
στην πυρηνική ισορροπία του τρόμου και της δυνητικής αστάθειας λόγω πολλών μεγάλων 
δυνάμεων που ανταγωνίζονται και συγκρούονται για τον έλεγχο του παγκόσμιου πλούτου.  

Οι μεγάλες δυνάμεις δεν κάνουν κάτι που δεν έκαναν στο παρελθόν. Βρίσκονται 
σε συνεχή ανταγωνισμό για μια σειρά λόγων και πρωτίστως για τον έλεγχο της κατανομής 
ισχύος περιφερειακά και πλανητικά. Κύριο αίτιο είναι ο φόβος ότι εάν άλλες δυνάμεις 
καταστούν περιφερειακές ηγεμονίες στην συνέχεια θα επιδιώξουν μια πλανητική 
ηγεμονία.  

Οι ηγεμονικές δυνάμεις υπό το κράτος αυτού του φόβου παλεύουν ασταμάτητα για 
την δημιουργία μιας κατανομής ισχύος που τις ευνοεί και επιδίδονται σε ασταμάτητους 
εξεζητημένους έμμεσους παρεμβατισμούς ή ανάλογα με τις περιστάσεις και σε πιο 
άμεσους.»19 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα 
του Nye ως προς τους περιορισμούς του νεορεαλισμού στον τομέα της περιγραφής της 
διαδικασίας των αλλαγών, ότι «η δομική σταθερότητα των διπολικών συστημάτων τείνει 
να είναι μία θεωρία αρκετά στατική και μας λέει λίγα για το πώς μπορεί να επέλθει 
αλλαγή». Θα μπορούσαμε όμως να δεχθούμε και να θεωρήσουμε ως ικανοποιητική την 
εξήγηση των νεορεαλιστών ότι όλες οι παρατηρούμενες εξελίξεις στο βόρειο ημισφαίριο 
είναι απόρροια των προσπαθειών της υπερδύναμης και των μεγάλων ευρωπαϊκών 
δυνάμεων να προσαρμοσθούν ή και να διαμορφώσουν το νέο διεθνές σύστημα ή τη διεθνή 
μεταψυχροπολεμική «νέα τάξη» πραγμάτων.20 

                                                           
18 Ο Mearsheimer αναγνωρίζει τη μικρή προσφορά του επιθετικού ρεαλισμού στο ερώτημα σχετικά με το αν 
το ΝΑΤΟ θα έπρεπε να είχε υιοθετήσει επιθετική ή αμυντική στρατιωτική στρατηγική προκειμένου να 
αποτρέψει το Σύμφωνο της Βαρσοβίας στην κεντρική Ευρώπη. 
19 Εισήγηση του Καθηγητή Διεθνών Σχέσεων – Στρατηγικών σπουδών Π. Ήφαιστου σε ημερίδα που 
διοργάνωσε η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ) με θέμα: «Ουκρανική κρίση – Στρατηγικά 
και περιφερειακά δρώμενα», Θεσσαλονίκη 19 Νοε 2014. 
20 Στο ίδιο. 
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1.3 Η θεωρία της αλληλεξάρτησης, Keohane & Nye21 

Η θεώρηση του δομικού ρεαλισμού αναγνωρίζει την ύπαρξη των διεθνών θεσμών 
ως εργαλείο στα χέρια των δυνατών και αδυνατεί να εξηγήσει την δυναμική των διεθνών 
οργανισμών και το πως αυτοί επηρεάζουν το διεθνές ή περιφερειακό γίγνεσθαι μέσω των 
αναπτυσσόμενων, εντός του διεθνούς συστήματος νομικών, πολιτικών και οικονομικών 
δεσμών. Ταυτόχρονα η δράση των κρατών σκοπεύει μόνο στην εξασφάλιση της ασφάλειας 
τους ή/και στην αύξηση της ισχύος τους. Εξ ορισμού η ύπαρξη ενός διεθνούς συστήματος 
προϋποθέτει την αλληλεπίδραση μεταξύ των μονάδων.22 Αυτή η αλληλεπίδραση δεν 
περιλαμβάνει μόνο σχέσεις ανταγωνισμού και σύγκρουσης. Πολλές φορές απαιτεί τη 
συνεργασία, η οποία με τη σειρά της επιβάλλει στα κράτη κόστος.    

Στην καθομιλουμένη εξάρτηση σημαίνει μια κατάσταση η οποία καθορίζεται ή  
επηρεάζεται σημαντικά από εξωτερικές δυνάμεις. Η αλληλεξάρτηση, με τον πιο απλό 
ορισμό, σημαίνει αμοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην παγκόσμια πολιτική 
αναφέρεται σε καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαία αποτελέσματα μεταξύ των 
κρατών ή μεταξύ των παικτών σε διαφορετικές χώρες.23  

Σύμφωνα με τους Keohane & Nye, η εξουσία ήταν πάντα μια αόριστη ιδέα για τους 
πολιτικούς και τους αναλυτές της διεθνούς πολιτικής· και τώρα είναι ακόμα πιο 
«ολισθηρή». Η παραδοσιακή άποψη ήταν ότι η στρατιωτική ισχύς κυριάρχησε των άλλων 
μορφών ή/και ήταν αυτή που έδωσε τη δυνατότητα στα κράτη να ελέγχουν τα διεθνή 
θέματα. Αλλά οι πόροι που αποτελούν τις πηγές ισχύος έχουν γίνει ακόμη πιο  πολύπλοκοι. 
Στα μάτια ενός παρατηρητή, "η μεταπολεμική εποχή έχει δει ριζοσπαστικές μεταβολές στα 
στοιχεία, τις χρήσεις και τα επιτεύγματα της ισχύος. Ο Hans Morgenthau, συγγραφέας του 
πρώτου24 ρεαλιστικού κειμένου για τη διεθνή πολιτική, εκφράζοντας την άποψη του για 
τα γεγονότα των αρχών της δεκαετίας του 1970, σημείωσε ως ιστορική τον άνευ 
προηγουμένου διαχωρισμό της λειτουργικής σχέσης μεταξύ πολιτικής, στρατιωτικής, και 
οικονομικής δύναμης που έχουν στην κατοχή τους οι στρατιωτικά αδύναμες χώρες της στο 
«Μονοπωλιακό ή οιονεί μονοπωλιακό έλεγχο των πρώτων υλών που είναι απαραίτητες για 
τη λειτουργία των προηγμένων οικονομιών».25  

Η ισχύς μπορεί να θεωρηθεί ως η ικανότητα ενός παίκτη να κάνει τους άλλους να 
κάνουν κάτι που σε αντίθετη περίπτωση δεν θα έκαναν (και με αποδεκτό κόστος για τον 
παίκτη).  Η ισχύς μπορεί να εκληφθεί με όρους ελέγχου των αποτελεσμάτων. Για να 
κατανοήσουμε το ρόλο της ισχύος στην αλληλεξάρτηση, πρέπει να ξεχωρίσουμε μεταξύ 

                                                           
21 R.O., Keohane & J.S., Nye, Power and interdependence, 4th edition, Longman Classics, Boston 2012. 
22 Ό.π., Waltz, 2011, σελ.181, 210. 
23 Στο ίδιο, p.8. 
24 Κατά την άποψή μας, ο Θουκυδίδης, στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, είναι ο πρώτος που καταγράφει και 
αναλύει βασικές αρχές του ρεαλισμού. 
25 Ό.π., Keohane & Nye, 2012, p. 10. 
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δύο διαστάσεων, της ευαισθησίας και της ευπάθειας. Η ευαισθησία αφορά το βαθμό 
ανταπόκρισης εντός ενός πλαισίου πολιτικής ενός κράτους, δηλαδή πόσο γρήγορα οι 
αλλαγές που συμβαίνουν σε μια χώρα επιφέρουν κόστος σε ένα άλλο κράτος, και πόσο 
επιζήμιες είναι αυτές οι αλλαγές. Η ευπάθεια εμφανίζεται από την αλληλεπίδραση εντός 
του πλαισίου των υιοθετούμενων πολιτικών. Για την ευαισθησία το πλαίσιο δεν υφίσταται 
αλλαγές. Το γεγονός ότι το πλήθος των πολιτικών παραμένει σταθερό, μπορεί να 
αντικατοπτρίζει μια δυσχέρεια για την διαμόρφωση νέων πολιτικών σε σύντομο χρόνο, ή 
την προσήλωση σε ένα συγκεκριμένο σύνολο εσωτερικών και διεθνών κανόνων.26 

Οι συνέπειες αυτές είναι συχνά το αποτέλεσμα διεθνών συναλλαγών - διακίνησης 
χρημάτων, αγαθών, ατόμων και μηνυμάτων πέρα από τα εθνικά όρια. Το σύνολο των 
επαφών σημαίνουν διασύνδεση αλλά όχι απαραίτητα και αλληλεξάρτηση. Η δημιουργία 
της αλληλεξάρτησης εξαρτάται από το κατά πόσο οι συναλλαγές δημιουργούν αμοιβαία – 
και όχι απαραίτητα συμμετρικά - δεσμεύσεις, περιορισμούς ή κόστος. Όσο περισσότερες 
είναι οι συναλλαγές και όσο μεγαλύτερες είναι οι δεσμεύσεις και το κόστος που μπορεί να 
επιφέρει η αθέτησή τους, τόσο πιο «σύνθετη» είναι η αλληλεξάρτηση (complex 
interdependence).27 Η σύνθετη αλληλεξάρτηση χαρακτηρίζεται από:  

Δίαυλους επικοινωνίας. Οι κοινωνίες συνδέονται μέσω πολλαπλών διαύλων 
επικοινωνίας, όπως: άτυπες σχέσεις μεταξύ κυβερνητικών ελίτ καθώς και επίσημες 
συμφωνίες μεταξύ των υπουργείων εξωτερικών· άτυπες σχέσεις μεταξύ μη κυβερνητικών 
ελίτ (πρόσωπο με πρόσωπο και μέσω τηλεπικοινωνιών)· και διακρατικούς οργανισμούς 
(όπως οι πολυεθνικές τράπεζες ή εταιρείες). Αυτά τα κανάλια μπορούν να συνοψιστούν 
ως διακρατικά, διακυβερνητικά και διακρατικές σχέσεις.  

Η ατζέντα των διακρατικών σχέσεων αποτελείται από πολλαπλά θέματα που δεν 
είναι διατεταγμένα με μια σαφή ή σταθερή ιεραρχία. Αυτή η απουσία ιεραρχίας μεταξύ 
των θεμάτων σημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι η στρατιωτική ασφάλεια δεν κυριαρχεί σταθερά 
στην ατζέντα. Πολλά ζητήματα προκύπτουν από αυτά που θεωρούνταν εσωτερική 
πολιτική, και η διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής γίνεται θολή. Αυτά 
τα θέματα εξετάζονται σε διάφορα κυβερνητικά τμήματα και σε διάφορα επίπεδα. 
Ανεπαρκής συντονισμός των πολιτικών σχετικά με αυτά τα ζητήματα συνεπάγονται 
σημαντικό κόστος. Διάφορα ζητήματα δημιουργούν διαφορετικούς συνασπισμούς, τόσο 
εντός των κυβερνήσεων όσο και μεταξύ τους, και περιλαμβάνουν διαφορετικούς βαθμούς  
συγκρούσεων.  

Η στρατιωτική δύναμη δεν χρησιμοποιείται από τις κυβερνήσεις προς άλλες 
κυβερνήσεις όσο αφορά στα θέματα και τις περιοχές που επικρατεί η σύνθετη 
αλληλεξάρτηση. Μπορεί, ωστόσο, να είναι σημαντική στις μεταξύ τους σχέσεις σε άλλους 
τομείς. Μια στρατιωτική δύναμη θα μπορούσε, για παράδειγμα, να είναι άνευ σημασίας 

                                                           
26 Στο ίδιο. 
27 Ό.π., Κουσκουβέλης, 2004, σελ. 449. 



-12- 

για την επίλυση διαφωνιών σχετικά με οικονομικά θέματα μεταξύ των μελών μιας 
συμμαχίας, αλλά ταυτόχρονα να είναι πολύ σημαντική για τις πολιτικές και στρατιωτικές 
σχέσεις της με έναν αντίπαλο συνασπισμό.28   

Η δημιουργία της αλληλεξάρτησης εξαρτάται από το κατά πόσο οι συναλλαγές 
δημιουργούν αμοιβαία – και όχι απαραίτητα συμμετρικά - δεσμεύσεις, περιορισμούς ή 
κόστος. Όσο περισσότερες είναι οι συναλλαγές και όσο μεγαλύτερες είναι οι δεσμεύσεις 
και το κόστος που μπορεί να επιφέρει η αθέτησή τους, τόσο πιο «σύνθετη» είναι η 
αλληλεξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση δεν περιγράφει μόνο καταστάσεις αμοιβαίου κέρδους. 
Αντίθετα, οι σχέσεις αλληλεξάρτησης επιβάλλουν πάντα κάποιο κόστος, αφού εξ ορισμού 
η αλληλεξάρτηση περιορίζει την αυτονομία. Κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να πει 
ότι τα οφέλη από μία σχέση θα ξεπεράσουν το κόστος. Για τον υπολογισμό του κόστους ή 
των κερδών δύο προσεγγίσεις μπορεί να υιοθετηθούν. Η πρώτη δίνει έμφαση στα κοινά 
κέρδη ή στο κοινό κόστος, ενώ η δεύτερη στα σχετικά κέρδη και στη διανομή των κερδών. 
Επανερχόμαστε δηλαδή στο παλαιό θέμα της πολιτικής «ποιος παίρνει τι;».29  

Σε αντίθεση με την θεωρία του δομικού ρεαλισμού όπου αναγνωρίζεται ο 
πρωταρχικός ρόλος στην άσκηση δύναμης, η θεωρία της αλληλεξάρτησης υποστηρίζει ότι 
ο παράγοντας της δύναμης έχει μικρή σημασία στις διεθνείς σχέσεις. Από την στιγμή που 
δεχθούμε ότι τα κράτη αλληλεξαρτώνται τότε η στρατιωτική δύναμη δεν θα μπορούσε να 
είναι καθοριστικός παράγοντας για την επίλυση διαφωνιών μεταξύ των μελών μιας 
συμμαχίας, ωστόσο θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο για τις πολιτικές και στρατιωτικές 
σχέσεις της συμμαχίας με κάποιον άλλο ανταγωνιζόμενο οργανισμό. Σύμφωνα με τους 
Keohane & Nye υπάρχουν έντονες σχέσεις αμοιβαίας επιρροής μεταξύ των κρατών, 
συνεπώς η δύναμη δεν θεωρείται κατάλληλος τρόπος για την επίλυση διαφωνιών διότι οι 
συνέπειες από την άσκηση της στρατιωτικής εξουσίας είναι πολύ δαπανηρές και 
αμοιβαίες. Αν λάβουμε υπόψη και την παρουσία σύγχρονων πυρηνικών, βιολογικών και 
χημικών όπλων, μπορούμε να υποθέσουμε ότι όλα τα κράτη αντιλαμβάνονται το μέγεθος 
των συνεπειών από την άσκηση στρατιωτικής εξουσίας.30 

Συνεπώς, η θεωρία της αλληλεξάρτησης υπογραμμίζει τον περιορισμό της 
σημασίας που έχει η στρατιωτική εξουσία στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον ως βασικό 
μέσο διαμόρφωσης πολιτικής. Παρόλα αυτά δεν παραγνωρίζει εντελώς τον ρόλο της ως 
μέσο διαπραγμάτευσης. Σε μια ασύμμετρη σχέση το λιγότερο εξαρτημένο κράτος θα 
μπορούσε κάλλιστα να την χρησιμοποιήσει ως τέτοιο. Ο μεταβαλλόμενος ρόλος της 
δύναμης έχει καταστήσει πιο περίπλοκες τις διεθνείς σχέσεις31  

                                                           
28 28 Ό.π., Keohane & Nye, 2012, p. 20/1. 
29 Στο ίδιο, p.8 και 26. 
30 Στο ίδιο. 
31 W., Rana, Theory of complex interdependence: A comparative analysis of realist and neoliberal thoughts, 
International Journal of Business and Social Science, Vol. 6, No.2, 2015, p.292. 



-13- 

Μια συγκριτική ανάλυση καταδεικνύει ότι στην πολιτική της σύνθετης 
αλληλεξάρτησης, ο ρόλος της στρατιωτικής ισχύος ως ένα μέσο διαπραγμάτευσης 
παραμένει πάντα σχετικό και σημαντικό. Έχει την ικανότητα να επηρεάζει το αποτέλεσμα 
το σύνολο των αλληλεξαρτώμενων σχέσεων. Γενικά, η στρατιωτική ισχύς χρησιμοποιείται 
για να πιέσει τον πιο αδύναμο παίκτη για να ικανοποιήσει τους πολιτικούς σκοπούς. 
Ωστόσο, ο χειρισμός οικονομικών ή κοινωνικοπολιτικών τρωτών σημείων δεν στερείται 
κινδύνων και μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτικές αντισταθμιστικές στρατηγικές. Πρέπει 
πάντα να έχουμε κατά νου ότι η στρατιωτική εξουσία κυριαρχεί της οικονομικής, υπό την 
έννοια ότι μόνο τα οικονομικά μέσα είναι πολύ πιθανό να είναι αναποτελεσματικά ενάντια 
σε μια ισχυρή στρατιωτική δύναμη.32 

Στην πολιτική της αλληλεξάρτησης ο κίνδυνος μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης 
είναι πάντα ορατός. Δεδομένου ότι η συνεργασία και ο ανταγωνισμός συνυπάρχουν, σε 
περίπτωση σοβαρής εκμετάλλευσης των τρωτών σημείων και ευαισθησιών, ένας 
οικονομικός ανταγωνισμός μπορεί να οδηγήσει σε στρατιωτική αντιπαράθεση. Ακόμα και 
σε καταστάσεις αμοιβαίας κερδοφόρας συνεργασίας θα υπάρχουν συγκρούσεις ως προς τη 
διανομή των κερδών. Έτσι ο κόσμος της αλληλεξάρτησης δεν είναι ο ιδανικός των μη 
μηδενικών παιγνίων, αυτός δηλαδή που αντικαθιστά τη ρεαλιστική άποψη του κόσμου των 
μηδενικών παιγνίων. Αλληλεξάρτηση δεν σημαίνει πλήρως εξισορροπημένη αμοιβαία 
εξάρτηση - η ιδανική περίπτωση - ούτε βέβαια το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πλήρη 
εξάρτηση αποκλειστικώς του ενός από τον άλλο. Καθώς λοιπόν η αλληλεξάρτηση 
βρίσκεται μεταξύ των δύο αυτών άκρων, δεν είναι άμοιρη σχέσεων και ανταγωνισμών 
ισχύος. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως/ή προσφέρουν πηγές ισχύος. Για 
παράδειγμα, σε μία κατάσταση μη συμμετρικής αλληλεξάρτησης οι λιγότερο εξαρτημένοι 
παράγοντες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη σχέση αλληλεξάρτησης ως πηγή ισχύος 
(καθώς η οποιαδήποτε αλλοίωση της σχέσης θα τους κοστίσει λιγότερο) σχετικά με ένα 
θέμα ή για να επηρεάσουν κάποιο άλλο.33 

Κατά την άποψη των θεωρητικών εμπνευστών της η οικονομική αλληλεξάρτηση 
και οι εξελίξεις στην τεχνολογία, στις μεταφορές και στις επικοινωνίες μειώνουν τον ρόλο 
του εθνικού κράτους και του περιορίζουν τις παραδοσιακές οικονομικές λειτουργίες. Χάρη 
στην αποτελεσματικότητα στα πλαίσια της παγκόσμιας οικονομίας και για τις ανάγκες του 
κράτους πρόνοιας, το έθνος-κράτος παραχωρεί αρμοδιότητες σε άλλους διεθνείς 
οργανισμούς ή θεσμούς που εξυπηρετούν καλύτερα τις οικονομικές αυτές σκοπιμότητες. 
Οι εθνικές οικονομίες έχουν παγιδευτεί σ’ έναν ιστό οικονομικής αλληλεξάρτησης 
(εμπόριο, ξένες επενδύσεις, νομισματικές σχέσεις) από τον οποίο αντλούν οικονομικά 
οφέλη, αλλά δεν μπορούν εύκολα να ξεφύγουν. Καθώς τα οφέλη είναι σημαντικά, οι 

                                                           
32 Στο ίδιο p. 295. 
33 Ό.π., Keohane & Nye, 2012, p.38. 
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δεσμοί ισχυροποιούνται, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε προσπάθεια αυτονόμησης ή 
οποιαδήποτε άλλη εθνικιστική επιδίωξη να έχουν υψηλό κόστος.34  

Επίσης η αλληλεξάρτηση έχει επιφέρει αλλαγές στην ιεράρχηση των εθνικών 
συμφερόντων, καθώς η εθνική ευημερία βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Η 
όποια προσπάθεια μείωσης της αλληλεξάρτησης θα έχει αρνητικές συνέπειες στην αγορά 
εργασίας, στην περιφερειακή ανάπτυξη, στην πολιτική πρόνοιας, κάτι που θα 
δημιουργήσει μεγάλο πολιτικό κόστος στην οποιαδήποτε κυβέρνηση, καθώς οι πολίτες δεν 
είναι έτοιμοι να δεχθούν οποιαδήποτε μείωση του επιπέδου ζωής τους.35  

Η αλληλεξάρτηση έχει ακόμη επιφέρει και αλλαγές στη λειτουργία του διεθνούς 
συστήματος. Το κύρος της ιεραρχίας μειώνεται, καθώς οι σχετικά ανίσχυροι παράγοντες 
μπορούν να πετύχουν ευνοϊκά γι’ αυτούς αποτελέσματα και οι μεγάλες δυνάμεις όλο και 
λιγότερο μπορούν να πετύχουν τον σκοπό τους. Αυτό τις οδηγεί να χρησιμοποιούν 
περισσότερο την πειθώ και το παράδειγμα παρά την πολιτική του εξαναγκασμού. 
Επιπλέον, στη σύνθετη μορφή της αλληλεξάρτησης ο ρόλος των μη κρατικών φορέων 
ενισχύεται, δεν υπάρχει μόνιμη ιεράρχηση των προβλημάτων που δεσπόζουν και βέβαια 
μειώνεται η σημασία της στρατιωτικής ισχύος ως γενικού μέσου για την επίτευξη στόχων 
στη διεθνή σκηνή.36 

Τέλος, επειδή κανένα κράτος δεν μπορεί από μόνο του να ρυθμίσει το σύστημα 
που χαρακτηρίζεται από μεγάλο αριθμό συναλλαγών και επειδή προσπάθειες να 
ρυθμιστούν τέτοια θέματα στο εθνικό επίπεδο μπορεί να οδηγήσουν σε εμπορικούς 
πολέμους, νομισματική αστάθεια, ανεργία κ.λπ., τα κράτη οδηγούνται όλο και 
περισσότερο σε μορφές συνεργασίας και επίλυσης προβλημάτων. Στην προσπάθειά τους 
τα κράτη να επηρεάσουν ή να ελέγξουν τις σχέσεις αλληλεξάρτησης δημιουργούν τα 
διεθνή καθεστώτα και έμμεσα μειώνουν τις πιθανότητες διεθνών ανταγωνισμών και 
συγκρούσεων. Η θεωρία και η έννοια της αλληλεξάρτησης περιγράφουν μία κατάσταση 
στα πλαίσια του διεθνούς συστήματος που οφείλεται σε σχέσεις οικονομικού κυρίως 
χαρακτήρα.37  

Ως προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση η αλληλεξάρτηση μπορεί να εξηγήσει γιατί 
δημιουργήθηκαν καθεστώτα συνεργασίας σε έναν τομέα (γεωργικά προϊόντα) και όχι σε 
έναν άλλο (προϊόντα άμυνας). Μπορεί να περιγράψει το περιβάλλον στα πλαίσια του 
οποίου εξελίσσονται οι διάφορες διαπραγματευτικές διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και να εξηγήσει γιατί οι διαφωνίες δεν οδηγούν σε σύγκρουση και διάσπαση της 
διαδικασίας αλλά σχεδόν μονίμως σε συμβιβασμούς. Μπορεί κυρίως όμως να εξηγήσει το 

                                                           
34 Στο ίδιο, p.254/8. 
35 Στο ίδιο, p.33/4. 
36 Στο ίδιο, p. 109. 
37 Ό.π., Κουσκουβέλης, 2004, σελ. 452/3. 
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αν κάποιοι συμβιβασμοί θα διατηρηθούν ή θα μεταβληθούν και ποιος και γιατί στα πλαίσια 
της Ένωσης διαθέτει συντελεστές ισχύος που πηγάζουν από την αλληλεξάρτηση.38 

Μια λεπτομερής μελέτη των χαρακτηριστικών του ρεαλισμού και της σύνθετης 
αλληλεξάρτησης αποκαλύπτει ότι και οι δύο θεωρίες είναι εκ φύσεως απολύτως 
αντιφατικές και κυριαρχούν παράλληλα στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Μπορεί να 
ισχυρισθεί κάποιος ότι ζούμε σε έναν υβριδικό κόσμο. Από τη μία πλευρά κυριαρχούν οι 
κανόνες της ρεαλιστικής και νεορεαλιστικής θεώρησης (paradigm), όπου εντός του 
άναρχου συστήματος, τα κράτη/παίκτες προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα 
πλεονεκτήματα /οφέλη τους.  Από την άλλη, η παγκόσμια επικρατούσα θεώρηση είναι 
αυτή της σύνθετης αλληλεξάρτησης, όπου τα κράτη κρατούν στο μέρος τις αντιπαραθέσεις 
τους και συνεργάζονται μεταξύ τους για οικονομικά οφέλη. 

1.4 Από τη θεωρία στην πράξη  

 Τον Σεπτέμβριο του 2014, τα είκοσι οκτώ μέλη του Οργανισμού του 
Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ) συγκεντρώθηκαν στο Newport της Ουαλίας για μια 
συνάντηση κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων. Η χρονική στιγμή του 
γεγονότος δεν ήταν ευοίωνη. Πραγματοποιήθηκε έξι μήνες μετά την προσάρτηση της 
ουκρανικής επικράτειας της Κριμαίας από τη Ρωσία και εν μέσω δύσκολων 
προειδοποιήσεων για ρωσικό ελιγμό εναντίον μελών της Βαλτικής του ΝΑΤΟ, πολλοί 
είδαν τη Συμμαχία να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή, αντιμετωπίζοντας την σοβαρότερη 
κρίση της από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Ως εκ τούτου, η σύνοδος κορυφής της 
Ουαλίας υποστηρίχθηκε ως η σημαντικότερη συνάντηση των ηγετών του ΝΑΤΟ εδώ και 
χρόνια, αν όχι της δεκαετίες (Rasmussen 2014). Αν το ΝΑΤΟ δεν ανταποκρινόταν στη 
ρωσική βεβαιότητα, τότε, όπως ισχυρίστηκε, η αξιοπιστία και ο σκοπός του θα υποστούν 
σοβαρές παραβιάσεις. 

 Αλλά η Ρωσία δεν ήταν η μόνη πρόκληση. Εξίσου ανησυχητική ήταν η 
καταστροφική κατάσταση στη Συρία και το Ιράκ. Έχοντας ήδη πυροδοτήσει την 
παρέμβαση στις εμφύλιες συγκρούσεις στις δύο αυτές χώρες, το ΝΑΤΟ αντιμετώπισε νέες 
εκκλήσεις για δράση σε απάντηση της ανόδου του βίαιου ισλαμικού κινήματος ISIS. Και 
αν αυτό δεν ήταν αρκετό, το Αφγανιστάν ήταν επίσης μια συνεχής πηγή ανησυχίας.  

 Δεδομένου αυτού του περιβάλλοντος ασφαλείας που ξεφεύγει από τα όρια 
περιφερειακών συγκρούσεων και έχει παγκόσμιο αντίκτυπο, ένας από τους κύριους 
παίκτες στο διεθνές σύστημα είναι η Βορειο-Ατλαντική συμμαχία. Τί είναι όμως το 
ΝΑΤΟ; Σύμφωνα με τους νεορεαλιστές39 θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας 

                                                           
38  Στο ίδιο, σελ. 454. 
39 Οι περισσότεροι Αμερικανοί ρεαλιστές έχουν υποστηρίξει ότι το ΝΑΤΟ προορίζεται να μαραθεί και να 
πεθάνει στον κόσμο μετά τον Ψυχρό Πόλεμο. Από την οπτική του «αμυντικού ρεαλιστή», ο Waltz λίγο μετά 
το τέλος του ψυχρού πολέμου υποστηρίζει ότι «οι ημέρες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν να είναι αριθμημένες, 
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διακρατικός οργανισμός που είναι το όχημα ή το όργανο μέσω του οποίου τα κράτη μέλη 
επιδιώκουν τα συμφέροντά τους, παρά ένας ανεξάρτητος παίκτης με νομική υπόσταση.   

 Η δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία υπό το νεορεαλιστικό πρίσμα δεν μπορεί παρά 
να αποτελεί την επιβεβαίωση του φόβου που αισθάνεται μετά την δυτική διεύρυνση 
(ΝΑΤΟ – ΕΕ) προς τα ανατολικά και την αντιμετώπιση του διλήμματος ασφαλείας που 
πλέον θέτει θέμα επιβίωσης. Το μήνυμα του Ρώσου προέδρου άλλωστε ήταν ξεκάθαρο, 
μερικά χρόνια νωρίτερα: «Οι δηλώσεις ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν αποτελεί απειλή για 
εμάς δεν αρκούν, συνεχίζει. «Η εθνική ασφάλεια δεν χτίζεται με υποσχέσεις. Κυρίως 
επειδή έχουμε ακούσει ήδη επανειλημμένα παρόμοιες υποσχέσεις πριν από παλαιότερες 
φάσεις διεύρυνσης του ΝΑΤΟ». Και έπειτα συμπληρώνει: «Η δημιουργία ενός ισχυρού 
στρατιωτικού μπλοκ στα σύνορά μας θα εκληφθεί από τη Ρωσία ως άμεση απειλή για την 
ασφάλεια της χώρας μας.»40  

 Ταυτόχρονα όμως η Ρωσία νοιώθει έτοιμη να διεκδικήσει την χαμένη της αίγλη ως 
υπερδύναμη και να αντιτάξει νέα φορτία ισχύος απέναντι στη Δύση· όχι μόνο φορτία 
στρατιωτικής ισχύος απέναντι στο ΝΑΤΟ, όπως χαρακτηριστικά επιβεβαίωσαν οι Ρωσικές 
στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γεωργία το 2008,41 αλλά και να επεκτείνει την ήπια ισχύ 
της Ρωσικής ομοσπονδίας. Μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά τον πόλεμο με τη Γεωργία, ΕΕ 
και Ουκρανία ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Ελεύθερου εμπορίου42 ενώ 
ένα χρόνο αργότερα οι Βρυξέλλες ανακοινώνουν ένα πρόγραμμα καλών προθέσεων, την 
Ανατολική Εταιρική Σχέση. Στόχος της ΕΕ είναι η προσέγγιση – αλληλεξάρτηση της 
Ουκρανίας μέσω πολιτικών, κοινωνικό-οικονομικών, νομικών και θεσμικών αλλαγών για 
μια βαθμιαία οικονομική και πολιτική ενοποίηση. Η απάντηση της Ρωσίας δίνεται με την 
Τελωνειακή Ένωση, καθώς από το 2007 έχει επιτύχει συμφωνία με τις Λευκορωσία και 
Καζακστάν για μια κοινή οικονομική ζώνη, ενώ παράλληλα με την ΕΕ προσπαθεί να 
προσεγγίσει την Ουκρανία.43 

Έτσι ερχόμαστε το κρίσιμο ερώτημα. Ποια θα είναι η προσέγγιση του ΝΑΤΟ για 
την διατήρηση του status quo απέναντι στη Ρωσική προσπάθεια ενδυνάμωσης; Αρκεί η 
στρατιωτική ισχύς για άμυνα και αποτροπή ή δημιουργούνται απαιτήσεις συνεργασίας με 

                                                           
αλλά τα έτη είναι». Ομοίως, ο Mearsheimer, λέει ότι «το πιο πιθανό σενάριο στην Ευρώπη είναι εν τέλει μια 
αμερικανική έξοδος». 
40S., Erlanger,  Putin, at NATO Meeting, Curbs Combative Rhetoric, The New York Times, Apr 5, 2008 
http://www.nytimes.com/2008/04/05/world/europe/05nato.html (πρόσβαση 6/12/17). 
41 Για τον Βλαντιμίρ Πούτιν η σύγκρουση με τη Γεωργία επιβεβαίωσε την άποψη ότι τα στρατιωτικά μέσα 
είναι προφανώς η γλώσσα που καταλαβαίνει η Δύση όταν το θέμα είναι να εξηγηθούν ξεκάθαρα τα ρωσικά 
συμφέροντα. Χ., Ζάϊπελ, Η εξουσία εκ των έσω, μτφρ. Αλ. Παύλου & Γ. Λαγουδάκου, Καστανιώτης, Αθήνα, 
2016, σελ. 203 
42 Η συμφωνία περιλαμβάνει ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, με απώτερο στόχο 
τη επίτευξη σύγκλησης μεταξύ Ε.Ε-Ουκρανίας. Βλ., Association Agreement between the European Union 
and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, 29.5.2014, 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2016/november/tradoc_155103.pdf  (πρόσβαση  13/10/2017). 
43 Ό.π., Ζάϊπελ, 2016, σελ. 230. 
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άλλους (ΕΕ, Ρωσία, Ουκρανία, Φιλανδία, Σουηδία); Οι σημαντικοί παίκτες του διεθνούς 
συστήματος για τον ρεαλισμό είναι τα κράτη και επακόλουθα ο ρόλος ενός οργανισμού 
όπως το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι περιορισμένος.  

Ποιος όμως θα μπορούσε να ισχυρισθεί ότι η πιο σημαντική αμυντική συμμαχία 
παγκοσμίως δεν έχει το δικό της ρόλο στο διεθνές σύστημα. Σχέσεις σύνθετης 
αλληλεξάρτησης και δομικού ρεαλισμού συνδιαμορφώνουν την στρατηγική της 
Συμμαχίας στην προσαρμογή μετά την Κριμαία. Η αλληλεξάρτηση αυτή αναπτύσσεται 
τόσο στο εσωτερικό της Συμμαχίας μεταξύ των κρατών για την προώθηση των 
συμφερόντων τους όσο και στις σχέσεις με τους άλλους παίκτες του διεθνούς συστήματος.  

Η κρίση στην Κριμαία, για πρώτη φορά μετά από τον Ψυχρό Πόλεμο, ανάγκασε το 
ΝΑΤΟ να αναζητήσει τους όρους για μια νέα ισορροπία δυνάμεων με αναφορά στις 
σχέσεις της με την Ρωσία. Το δίλλημα που αντιμετώπιζαν οι Δυτικές δυνάμεις ήταν εάν η 
στρατηγική που θα ακολουθούσαν θα βασίζονταν στην επιβολή βίαιων αντιμέτρων ή σε 
ένα διάλογο ο οποίος θα προσανατολίζονταν στην προσαρμογή των συμφερόντων τους με 
σκοπό την αμοιβαία ασφάλεια.44 Με άλλα λόγια, και όπως θα δούμε παρακάτω, το ΝΑΤΟ 
έπρεπε να αποφασίσει εάν θα προσέγγιζε την κρίση με όρους του δομικού ρεαλισμού ή με 
αυτούς που υπαγόρευε η θεωρία της αλληλεξάρτησης. 

Η απάντηση έρχεται από την ίδια τη Συμμαχία μερικά χρόνια πριν, στη διακήρυξη 
της Συνόδου το Βουκουρέστι το 2008, όταν μεταξύ άλλων υπενθυμίζει ότι η εταιρική 
σχέση ΝΑΤΟ-Ρωσίας θεωρήθηκε στρατηγικό στοιχείο για την ενίσχυση της ασφάλειας 
στον ΕυρωΑτλαντικό χώρο, βασισμένο σε βασικές αρχές, αξίες και δεσμεύσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της δημοκρατίας, των πολιτικών ελευθεριών και του πολιτικού 
πλουραλισμού.45 Οι Σύνοδοι της Ουαλίας και της Βαρσοβίας επιβεβαιώνουν ότι η 
στρατηγική της Συμμαχίας, υπό το δεδομένο της οικονομικής κρίσης που βιώνει η 
Ευρωπαϊκή ήπειρος, διαμορφώνεται με όρους σκληρής και ήπιας46 ισχύος, στρατιωτικής 
αποτροπής και συνεργασίας, δράσης και διαλόγου. 

 

 

 

                                                           
44 H., Boesen & L., Larsen, Great power politics and the Ukrainian crisis: NATO, EU, and Russia after 2014, 
Copenhagen: DIIS, Danish Institute for International Studies Report, 2014, p. 7. 
45 Βλ., Bucharest Summit Declaration, Issued by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council, April 2008, https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_ 
8443.htm?selectedLocale=en (πρόσβαση 06/12/17). 
46 Βλ., J. S., Nye, Ήπια ισχύς, Το μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική, μτφρ. Ε. Μπαρτζινόπουλος, 
Παπαζήση, Αθήνα, 2005, σελ. 43, « Η ήπια ισχύς μιας χώρας βασίζεται κυρίως σε τρεις πηγές: την 
κουλτούρα της (σε περιοχές όπου είναι ελκυστική σ΄ άλλους), τις πολιτικές αξίες της (όταν λειτουργεί 
σύμφωνα με αυτές στο εσωτερικό και το εξωτερικό) και την εξωτερική πολιτική της (όταν αναγνωρίζεται 
ως νόμιμη και έχει ηθικό κύρος). Για τον Nye υπάρχουν τρεις μορφές ισχύος, η στρατιωτική , η οικονομική 
και η ήπια (στο ίδιο, σελ. 78.)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Η πορεία προς την κρίση στην Κριμαία 

 Μετά από μια περίοδο στασιμότητας στις σχέσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και 
ΝΑΤΟ, περίοδο κατά την οποία η Συμμαχία τροποποιεί τη στρατηγική της με κύριο στόχο 
τις επιχειρήσεις εκτός περιοχής, η Ρωσία αντιλαμβάνεται την προσπάθεια διεύρυνσης του 
ΝΑΤΟ και της ΕΕ ως μια προσπάθεια στρατηγικού αποκλεισμού και απομόνωσής της από 
την Ευρώπη. Η προσέγγιση της Ουκρανίας και οι ενταξιακές συνομιλίες με την ΕΕ 
καταγράφονται ως το σημείο όπου έχει ξεπερασθεί η κόκκινη γραμμή της Μόσχας. Ποια 
είναι η αντίδραση; Τι οδήγησε τις δύο πλευρές στην κρίση και την ανεξαρτοποίηση της 
Κριμαίας; 

2.1 Το ΝΑΤΟ μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

Λίγο μετά τα μέσα του 20ου αιώνα η ΕΣΣΔ αποτελούσε σημαντικό παράγοντα 
ισχύος στο παγκόσμιο περιβάλλον. Η αύξηση της στρατιωτικής της ισχύος συνοδεύθηκε 
από την ανάδειξη σε υπερδύναμη. Η κατάσταση αυτή αλλάζει άρδην με την επικράτηση 
των ΗΠΑ στον Ψυχρό Πόλεμο. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου σημαίνει την 
μετάβαση σε ένα ηγεμονικό πολυπολικό διεθνές σύστημα. Η διάλυση της ΕΣΣΔ το 1991 
είναι ο οιωνός της οικονομικής και πολιτικής της παρακμής και η αρχή της 
«αποκαθήλωσης» της από πρωταγωνιστή στο παγκόσμιο περιβάλλον. Αυτή η εξασθένηση 
επιτρέπει στο ΝΑΤΟ να επεκταθεί στα ανατολικά, προσεγγίζοντας χώρες όπως η 
Δημοκρατία της Τσεχίας, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Σλοβακία, 
κα. Μερικές από τις οποίες μάλιστα πριν από λίγα χρόνια αποτελούσαν το Σύμφωνο της 
Βαρσοβίας.. Η ανακατανομή της ισχύος είναι ριζική και η δυσαρέσκεια της Ρωσίας 
προφανής.47  

Η εξάλειψη τη σοβιετικής απειλής οδηγεί το ΝΑΤΟ σε μια νέα προσαρμογή της 
στρατηγικής του αναφορικά με την ασφάλεια σε διεθνές επίπεδο. Η διαχείριση κρίσεων 
κατά την μετά-ψυχροπολεμική περίοδο διαμορφώνεται υπό το πλαίσιο της επέκτασης της 
ζώνης σύγκρουσης και παρέμβασης του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και της έννοιας της 
συνεργατικής ασφάλειας (cooperative security), η οποία αφορά την βελτίωση των σχέσεων 
με κράτη που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ. Οι νέες στρατηγικές είναι το περιεχόμενο των 
διακηρύξεων κατά τις χρονιές 1991, 1999, και 2010.48 Η συνεχής αναπροσαρμογή της 

                                                           
47 Ό.π., Mearsheimer, 2014. 
48 Βλ. το ακριβές κείμενο των υπόψη στρατηγικών της Συμμαχίας στις ιστοσελίδες: 
The Alliance's New Strategic Concept agreed by the Heads of State and Government participating in the 
Meeting of the North Atlantic Council, 07-08 Nov. 1991, 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_23847.htm (πρόσβαση 10/10/17). 
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στρατηγικής του ΝΑΤΟ ανταποκρίνεται στην ανάδυση νέων αλλά και την ενίσχυση της 
αντιμετώπισης υφιστάμενων απειλών, όπως η διάδοση των πυρηνικών όπλων και των 
βαλλιστικών πυραύλων, η αστάθεια και οι συγκρούσεις πέραν των συνόρων του ΝΑΤΟ, 
οι διαδικτυακές επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και η τρομοκρατία.49  

Η Συμμαχία αποφασίζει ότι πλέον πρέπει να συμβάλλει στην ασφάλεια, την 
προάσπιση της ελευθερίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εκτός των στενών ορίων 
της. Αρχικά εντός της Ευρωπαϊκής ηπείρου (Βοσνία- Κόσοβο), μέσω βέβαια μιας 
προσπάθειας της ΕΕ για μια ανεξάρτητη αμυντική πολιτική (Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας). Η επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου ήρθε όχι απλώς να προκαλέσει 
μετατόπιση στις αποστολές που αναλαμβάνει το ΝΑΤΟ, αλλά και να αντιστρέψει το 
θεμελιακό σκεπτικό της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ θεωρείται από τις ΗΠΑ ως το μέσο για την 
«εξαγωγή» ευρωπαϊκών ικανοτήτων εκτός περιοχής (out of area), έτσι ώστε να 
συνδράμουν στους παγκόσμιους στόχους τους στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Η 
εξαγωγή της αμερικανικής εγγύηση ασφάλειας στην Ευρώπη, όπως κατά τη διάρκεια του 
Ψυχρού Πολέμου, δεν είναι πλέον προτεραιότητα.50  

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ γίνεται αντιληπτή από την Ρωσία ως μια δυνητική απειλή 
για την ασφάλεια της καθώς η δημοσίευση μελέτης του 1995 αγνοεί παντελώς το ρόλο και 
τα συμφέροντα της. Την ίδια χρονιά όμως εγκαινιάζει τη στρατιωτική συνεργασία της με 
το ΝΑΤΟ στο πλαίσιο της επιχείρησης Implementation Force (IFOR). Επιπλέον δύο 
χρόνια αργότερα προσχωρεί στη «Ιδρυτική Πράξη για τις Αμοιβαίες Σχέσεις, την 
Συνεργασία και την Ασφάλεια» (Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and 
Security). Στη βάση μιας διαρκούς πολιτικής δέσμευσης που αναλαμβάνεται στο ανώτατο 
πολιτικό επίπεδο, ΝΑΤΟ και Ρωσία συνομολογούν μια προσπάθεια για την οικοδόμηση 
μιας διαρκούς και χωρίς αποκλεισμούς ειρήνης στον Ευρω-Ατλαντικό χώρο σχετικά με τις 
αρχές της δημοκρατίας και της συνεργατικής  ασφάλειας, αναγνωρίζοντας ότι δεν θεωρεί 
ο ένας τον άλλο ως αντίπαλο.51  

                                                           
The Alliance's Strategic Concept Approved by the Heads of State and Government participating in the 
meeting of the North Atlantic Council in Washington D.C., 24 Apr. 1999, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_27433.htm (πρόσβαση 10/10/17). 
Strategic Concept,Adopted by Heads of State and Government at the NATO Summit in Lisbon 19-20, 
November 2010,  https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-
concept-2010-eng.pdf (πρόσβαση 18/10/17).  
49 Α., Bağbašlioğlu, The implications of the Ukraine crisis for NATO’s solidarity: NATO between cooperative 
security collective defense, Hitit University Social Sciences Institute Magazine Year 9, Issue 2, December 
2016, pp. 652/3, πηγή ResearchGate, https://www.researchgate.net/publication/ 
311861453_THE_IMPLICATIONS_OF_THE_UKRAINE_CRISIS_FOR_NATO'S_SOLIDARITY_NAT
O_BETWEEN_COOPERATIVE_SECURITY_AND_COLLECTIVE_DEFENCE (πρόσβαση 10/10/17). 
50 Y., Song, The US Commitment to NATO in the Post- Cold War Period, Palgrave Macmillan, 2016, p.16/7. 
51 Βλ. Founding Act on Mutual Relations, Cooperation and Security between NATO and the Russian 
Federation signed in Paris, France, Last updated: 12 Oct. 2009, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_25468.htm (πρόσβαση 06/12/17). 
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Πως όμως εξηγείται αυτή η Ρωσική στάση; Μάλλον είναι ακόμη νωρίς για μια πιο 
ψυχροπολεμική αντιμετώπιση. Καταρχήν η χώρα πρέπει να εξασφαλίσει την επιβίωση και 
στη συνέχεια να αποφύγει τη στρατηγική απομόνωση. Επιπλέον, και παρά την έντονη 
κριτική στο εσωτερικό, η αποδοχή αδυναμίας vis-à-vis στην διεύρυνση του της Συμμαχίας, 
επιβάλλει την αναπροσαρμογή της στρατηγικής με την προσέγγιση να παίρνει την πρώτη 
θέση.52 

2.2 Η διεύρυνση της Συμμαχίας 

Δεν είναι λίγοι αυτοί που ζητούν τον Κλίντον κατά την διάρκεια της θητείας του, 
ως πρόεδρος των ΗΠΑ (1993-2001), να προωθήσει την επέκταση του ΝΑΤΟ. Ανάμεσα 
σε αυτούς που είναι υπέρ μιας τέτοιας στρατηγικής είναι ένας μεγάλος αριθμός 
εκπροσώπων των ανατολικοευρωπαϊκών κρατών, επειδή προτιμούν να θέσουν κράτη όπως 
η Ουγγαρία και η Πολωνία υπό την προστασία της Συμμαχίας. Υπέρ της διεύρυνσης είναι 
επίσης ένας μικρός αριθμός ανθρώπων που υπό το πρίσμα του ρεαλισμού στην διεθνή 
πολιτική θεωρούν ότι είναι προς όφελος της Δύσης ο περιορισμός της Ρωσίας.53   

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ παρουσιάζεται από τους υποστηρικτές του στην Δύση ως 
ένα προοδευτικό πρόγραμμα για την σταθεροποίηση της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης, το οποίο δεν έχει επιθετικό χαρακτήρα ή συνέπειες για την ακεραιότητα της 
Ρωσίας (προσπάθεια επιβολής με εφαρμογή ήπιας ισχύος). Μάλιστα, υπογραμμίζουν ότι 
η σταθερότητα στην ενδοχώρα της Ρωσίας θα είναι προς το συμφέρον του ρωσικού 
κράτους. Παρόλα αυτά υπάρχει και εκείνο το κομμάτι της Δύσης που εκτιμά ότι η 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ θα είναι, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο George Kennan, «το 
πιο μοιραίο λάθος της αμερικανικής πολιτικής σε ολόκληρη την εποχή του Ψυχρού 
Πολέμου». Σύμφωνα με τον Αμερικανό διπλωμάτη η διεύρυνση του ΝΑΤΟ αποτελεί μια 
ριψοκίνδυνη, με όρους γεωπολιτικούς, κίνηση, η οποία είτε με τον έναν είτε με τον άλλο 
τρόπο, θα διακόψει κάθε δίαυλο επικοινωνίας και διαλόγου με την Ρωσία. Χαρακτηριστικά 
σε συνέντευξη του το 1998 λέει: «Η επέκταση του ΝΑΤΟ δημιούργησε μια κατάσταση 
στην οποία το ΝΑΤΟ πρέπει τώρα είτε να επεκταθεί μέχρι τα σύνορα της Ρωσίας, 
προκαλώντας έναν νέο Ψυχρό Πόλεμο, είτε να σταματήσει να επεκτείνεται μετά τις τρείς 
αυτές νέες χώρες και να δημιουργήσει μια νέα διαχωριστική γραμμή στην Ευρώπη».54  

Ωστόσο, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που με βάση την ίδια ρεαλιστική 
προσέγγιση καταλήγει σε διαφορετικά συμπεράσματα, εκφράζοντας την αντίθεση τους 
στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, ένα κράτος όπως η Ρωσία που 
βρίσκεται σε καμπή, σε στρατιωτικό, οικονομικό αλλά και κοινωνικό επίπεδο, δεν μπορεί 
να συνιστά απειλή και συνεπώς δεν χρειάζεται να περιοριστεί. Ανάμεσα σε αυτούς που 

                                                           
52 L., Ponsard,  Russia, NATO and Cooperative Security, Bridging the gap, Routledge, New York, 2007, p. 
91-110. 
53 Ό.π., Mearsheimer, 2014. 
54 J., Howorth, Stability on the borders: The Ukraine crisis and the EU’s constrained policy towards the 
eastern neighborhood,  Journal of Common Market Studies, Vol.55, No.1, 2017, p. 124. 
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ασπάζονται αυτή την οπτική είναι και ο Kennan, ο οποίος, λίγο μετά την έγκριση του 
Κοινοβουλίου των ΗΠΑ για το πρώτο στάδιο διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, εκτιμά ότι «η Ρωσία 
σταδιακά θα αντιδράσει αρνητικά και θα επηρεάσει τις πολιτικές τους. Πιστεύω ότι είναι 
ένα τραγικό λάθος. Δεν υπήρχε κανένας λόγος για αυτό. Κανείς δεν απειλούσε κανέναν».55  

Ανάμεσα σε αυτούς που είναι υπέρ της διεύρυνσης είναι και μέλη της φιλελεύθερης 
πτέρυγας, και παρόλο που απορρίπτουν τον ρεαλισμό στην διεθνή πολιτική, θεωρούν ότι 
το τέλος του Ψυχρού Πολέμου έχει μεταβάλλει ριζικά το πεδίο της διεθνούς πολιτικής και 
των διεθνών σχέσεων, διαμορφώνοντας ένα νέο περιβάλλον βασισμένο σε μια νέα, μετά-
εθνική τάξη πραγμάτων (post-national order).56  

Τα διαβήματα των Ρώσων για περιορισμό της Συμμαχικής διεύρυνσης δεν  
αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Στη Σύνοδο του Βουκουρεστίου 2008 
αποφασίζεται η συμμετοχή της Ουκρανίας και της Γεωργίας σε μελλοντικό χρόνο. Η 
γεωστρατηγική θέση της Ουκρανίας στα σύνορα με την Ρωσία συνιστά ένα κρίσιμο 
παράγοντα για την ερμηνεία η υιοθετούμενη στρατηγική του ΝΑΤΟ. Το γεγονός πως θα 
υπάρχουν Συμμαχικές βάσεις σε δύο χώρες που ουσιαστικά βρίσκονται δίπλα στα σύνορα 
της Ρωσίας συνιστά απειλή για τα κυριαρχικά συμφέροντα αλλά και την ασφάλεια της 
χώρας.57  

Από την πλευρά της η Ρωσία, δια μέσου των προέδρων από την εποχή του Μιχαήλ 
Γκορμπατσώφ (Mikhail Gorbachev) έως την εποχή του Βλαντίμιρ Πούτιν (Vladimir 
Putin), υπενθυμίζει την δέσμευση Δυτικών αξιωματούχων –κατά την περίοδο της 
Γερμανικής ενοποίησης - ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ δεν θα πραγματοποιούνταν πέρα των 
συνόρων της πρώην ανατολικής Γερμανίας. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώνεται από 
επίσημο αρχείο των ΗΠΑ σχετικά με μια συζήτηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού 
εξωτερικών James Baker και του Ρώσου προέδρου στην Μόσχα, στις 9 Φεβρουαρίου 1990, 
όπου φαίνεται ότι ο Αμερικανός πολιτικός διαβεβαίωνε πως «δεν θα υπάρξει επέκταση της 
δικαιοδοσίας του ΝΑΤΟ ή των δυνάμεων του προς την Ανατολή».58  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και έπειτα, η 
στρατηγική του ΝΑΤΟ μετασχηματίζεται. Η έμφαση που έχει δοθεί προηγουμένως στην 
εξασφάλιση της άμυνας στα ευρωπαϊκά εδάφη και στην αποτροπή κρίσεων δίνει την θέση 
                                                           
55 Στο ίδιο. 
56 Πρόκειται για μια θεωρία σύμφωνα με την οποία, μέσα στο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, τα έθνη και 
οι εθνικές ταυτότητες χάνουν την σημασία τους μπροστά στην ανάδυση και εδραίωση διασυνοριακών και 
υπερεθνικών οντοτήτων με παγκόσμιο χαρακτήρα και δυναμική. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι ένα βαθμό η 
κοινωνική και πολιτική εξουσία μεταβιβάζεται από τις εθνικές αρχές σε υπερεθνικές οντότητες και 
πολυεθνικούς οργανισμούς όπως τα Ηνωμένα Έθνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, κ.α. (Βλ. R.,Koopmans 
& P., Statham, Challenging the liberal nation-state? Postnationalism, multiculturalism, and the collective 
claims making of migrants and ethnic minorities in Britain and Germany, American Journal of Sociology, 
American Journal of Sociology,Vol. 105, No. 3, Nov 1999, pp. 652-696).  
57 M., Rühle, NATO Enlargement and Russia: Discerning Fact from Fiction American Foreign Policy 
Interests, The Journal of the National Committee on American Foreign Policy. Vol. 36 Issue 4, 2014, p. 234-
239, πηγή Taylor&Francis. http://dx.doi.org/10.1080/10803920.2014.947879 (πρόσβαση 13/10/17). 
58 Ό.π., Howorth,2017, p. 124. 
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της στην επίβλεψη μια σειράς από στρατιωτικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις διαχείρισης 
κρίσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η ριζική μεταστροφή στην στρατηγική της 
Συμμαχίας, εν μέρει οφείλεται στην πεποίθηση ότι η Ρωσία δεν αποτελεί απειλή για την 
ασφάλεια του ΝΑΤΟ και ότι οι νέες απειλές προέρχονται πλέον πέρα από την Ευρω-
Ατλαντική περιοχή. Παρόλα αυτά, υπάρχουν ανησυχίες από κάποια μέλη του ΝΑΤΟ, 
κυρίως χώρες του πρώην κομμουνιστικού μπλοκ, ότι αυτός ο μετασχηματισμός της 
Συμμαχικής στρατηγικής μπορεί να αποβεί εις βάρος της επιχειρησιακής ικανότητας για 
διασφάλιση της συλλογικής άμυνας, όπως ορίζει το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής 
Συνθήκης. Τα γεγονότα στο Αφγανιστάν αλλά και αυτά που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία 
ωθούν αρκετά από τα μέλη του ΝΑΤΟ να ζητήσουν την αναθεώρηση της στρατηγικής 
πάνω στην συλλογική ασφάλεια και άμυνα.59 

2.3 Τα γεγονότα 

Οι πρώτες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Κίεβο τον Νοέμβριο του 
2013 με αφορμή την άρνηση του πρώην προέδρου της Ουκρανίας, Βίκτορ Γιανουκόβιτς 
Victor Yanukovych), να υπογράψει την Ουκρανίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ukraine-
European Συμφωνία Σύνδεσης Union Association Agreement)60. Η Συμφωνία επρόκειτο 
να ενισχύσει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς με την Δύση, συμβολίζοντας 
παράλληλα την απομάκρυνση από την επιρροή της Ρωσίας, με βάση την οποία 
διαμόρφωνε μέχρι τότε ο Ουκρανός πρόεδρος την εξωτερική πολιτική της χώρας. Είχε 
βέβαια προηγηθεί από τα τέλη του 2009 η Ρωσική πρόταση προς την ΕΕ, για μια ζώνη 
ελευθέρων συναλλαγών χωρίς τελωνεία, κοινή βιομηχανική πολιτική και κατάργηση της 
βίζας.61 Στον αντίποδα οι όροι που προσφέρει η ΕΕ για μια οικονομική ενοποίηση, 
ανάγκαζε τον Ουκρανό πρόεδρο να επιλέξει την πολιτική του επιβίωση, τουλάχιστον όπως 
ο ίδιος αντιλαμβανόταν.62  

                                                           
59 P.Belkin,, D.E. Mix and S., Woehrel, NATO: Response to the crisis in Ukraine and security concerns in 
Central and Eastern Europe, Congressional Research Service Report Jul 31,2014, p.1, 
https://fas.org/sgp/crs/row/R43478.pdf (πρόσβαση 15/10/17). 
60 Ό.π., Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and 
Ukraine, of the other part, 2014.  
Επίσης στο Γ. Ι., Διακοφωτάκης, Κριμαία, A new(er) world (dis)order, Andy’s Publishers, Αθήνα 2014, σελ 
20: […Η Ρωσία απεύχεται μια τέτοια εξέλιξη… Η Ουκρανία δεν πρέπει να ενταχθεί στο δυτικό στρατόπεδο, 
ούτε να προσχωρήσει στην Ανατολική Γειτονία. Ρώσοι διπλωμάτες τότε ισχυρίζονται ότι η ΕΕ επιχειρεί ένα 
μείζον γεωπολιτικό σχέδιο, το οποίο θέτει στα κράτη της περιφέρειας της Ρωσίας διλήμματα πολιτιστικής 
επιλογής!...].  
61 Ό.π., Ζάϊπελ , 2016, σελ. 251: […Ακόμα και χρόνια αργότερα  ο Πούτιν είναι σίγουρος για την πρόταση 
που είχε κάνει τότε. «Μια σύνδεση με την Ευρώπη θεωρητικά δεν είναι κακή για μας.» … «Εμείς έχουμε 
ορυκτό πλούτο, η Ευρώπη έχει το τεχνικό know-how.»…] 
62 Βλ., άρθρο του SPIEGEL Magazine, Putin's Gambit, How the EU Lost Ukraine, Nov 25, 2013, 
ηλεκτρονική έκδοση, http://www.spiegel.de/international/europe/how-the-eu-lost-to-russia-in-negotiations-
over-ukraine-trade-deal-a-935476.html (πρόσβαση 09/12/17). Η επίσημη αιτία της αποτυχίας της 
διαπραγμάτευσης αποδόθηκε στη μη αποφυλάκιση της πολιτικού αντιπάλου του Ουκρανού προέδρου, 
Γιουλία Τιμοσένκο (Yulia Tymoshenko). 



-24- 

Η κατάσταση στην Ουκρανία εξελίσσεται με μια σταθερή κλιμάκωση, 
καταλήγοντας στις 21 Φεβρουαρίου 2014, την πιο αιματηρή ημέρα της εξέγερσης, όπου 
υπογράφεται από τον Ουκρανό πρόεδρο, τους πολιτικούς του αντιπάλους, τους υπουργούς 
εξωτερικών της Γερμανίας, Γαλλίας και Πολωνίας η συμφωνία για την επίλυση της 
κρίσης, ενώ παρών ήταν και ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου. H EE μετά από 
έκτακτη σύσκεψη των υπουργών Εξωτερικών έχει ήδη αποφασίσει την επιβολή κυρώσεων 
στην Ουκρανία σε μια προσπάθεια πίεσης, ενώ δύο ημέρες αργότερα εκδίδεται ένταλμα 
σύλληψης σε βάρος του Yanukovych, ο οποίος εγκαταλείπει τη χώρα, αφού πρώτα 
αντικαταστάθηκε προσωρινά από τον πρόεδρο της Ουκρανικής βουλής.  

Τα δυτικά ΜΜΕ ερμηνεύουν τα γεγονότα ως εξέγερση των δημοκρατικών 
Ουκρανών που θέλουν να ανατρέψουν ένα ολοκληρωτικό καθεστώς και από την άλλη 
πλευρά, τα ρωσικά ως μια βίαια προσπάθεια των ακροδεξιών να ανατρέψουν την 
κυβέρνηση και τον νόμιμο Πρόεδρο. Η Ρωσική πλευρά θεωρεί ότι η φυγή του Yanukovych 
αποτελεί την επιβεβαίωση πραξικοπήματος και ότι πλέον για αυτή έχει ξεπεραστεί μια 
κόκκινη γραμμή. Πλέον ο Ρώσος πρόεδρος είναι αποφασισμένος να προστατέψει τα 
συμφέροντα της χώρας του και κυρίως τους συμπατριώτες του στην Κριμαία και την 
ανατολική Ουκρανία, καθώς και τον Ρωσικό στόλο της Μαύρης θάλασσας.63 

Η ανατροπή του προέδρου προκάλεσε την κλιμάκωση των αντιδράσεων 
οδηγώντας σε ένοπλη σύρραξη. Οι συγκρούσεις δεν άργησαν να εξαπλωθούν στην 
Αυτόνομη Δημοκρατία της Κριμαίας και της Ανατολικής Ουκρανίας. Η Ρωσία στις 24 
Φεβρουαρίου 14 εκφράζει τις βαθιές της ανησυχίες για την κατάσταση· για την μη 
υλοποίηση τη συμφωνίας προς επίλυση της κρίσης και αναγκάζεται να σημειώσει ότι 
πολλοί από τους δυτικούς συνεργάτες δεν ενδιαφέρονται για την κατάσταση της 
Ουκρανίας, αλλά για τα προσωπικά τους στρατηγικά τους συμφέροντα με σκοπό την 
αλλαγή των συσχετισμών ισχύος στην περιοχή με την επίτευξη τετελεσμένων (facts on the 
ground).64  

Τη Ρωσική αρχικά ήπια αντίδραση σε διαδοχικά γεγονότα όπως η καταστροφή του 
μνημείων και οι επιθέσεις εναντίον ναών και ιερέων της Ουκρανικής Ορθόδοξης 
Εκκλησίας, διαδέχεται στις 27 του ίδιου μήνα η κίνηση μονάδων του στόλου της Μαύρης 
θάλασσας και μια ημέρα μετά η ανακοίνωση για την έκδοση ρωσικών διαβατηρίων για τα 
μέλη της Berkut (Golden Eagle), από το προξενείο στη Συμφερούπολη. Ταυτόχρονα όμως 
από τις 23 του μήνα ο Πούτιν έχει αποφασίσει ότι η Κριμαία θα επιστρέψει στη Ρωσία. 

                                                           
63 Στις 22/02/14, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών εκδίδει ανακοίνωση σχετικά με τον τραυματισμό του 
Ρώσου οδηγού ενός τουριστικού λεωφορείου το οποίο δέχθηκε επίθεση από μαχητές (militiants) στην 
περιοχή του Rovno (σύνορα με Λευκορωσία) και παρακινεί τις υπηρεσίες επιβολής το νόμου, καθώς και 
όλους όσους ελέγχουν ή προσπαθούν να ελέγξουν ριζοσπαστικές δυνάμεις εντός της Ουκρανίας για την 
προστασία του άμαχου πληθυσμού. Ίσως αυτή να είναι η πρώτη επίσημη απόδειξη ότι η Ρωσία θα 
προασπίσει τα συμφέροντα των Ρώσων που ζουν στην Ουκρανία.   
64 Βλ., Τhe Russian Ministry of Foreign Affairs, Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs 
regarding the events in Ukraine, http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher 
/cKNonkJE02Bw/content/id/73918 (πρόσβαση 8/12/17). 
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Έτσι στο τέλος Φεβρουαρίου στη στέγη του περιφερειακού κοινοβουλίου της Κριμαίας, 
κυματίζει η Ρωσική σημαία. Ρωσικές μονάδες χωρίς διακριτικά καταλαμβάνουν το 
αεροδρόμιο της Συμφερουπόλεως και περικυκλώνουν τις βάσεις του ουκρανικού στρατού. 
Οι ουκρανικές μονάδες μπορούν να επιλέξουν αν θα αυτομολήσουν ή αν θέλουν να 
αποσυρθούν με κατεύθυνση το Κίεβο.65 

Στις 18 Μαρτίου 2014 υπογράφεται η σχετική συνθήκη με την οποία η Δημοκρατία 
της Κριμαίας και η Σεβαστούπολη προσαρτήθηκαν στη Ρωσία, αφού μερικές ημέρες 
νωρίτερα το Ανώτατο Συμβούλιο της Κριμαίας και το Συμβούλιο της πόλης της 
Σεβαστούπολης υιοθέτησαν διακήρυξη της ανεξαρτησίας τους.66  

Η Ανατολική Ουκρανία θεωρείται ο επόμενος στόχος της Ρωσίας καθώς 
μοιράζεται μια σειρά από χαρακτηριστικά παρόμοια με την Κριμαία, στοιχείο που την 
καθιστά μια ελκυστική επόμενη κίνηση. Μετά την κατάληψη της Κριμαίας από ρωσικές 
δυνάμεις, η Ανατολική Ουκρανία γνωρίζει μια αυξανόμενη αποσταθεροποίηση από 
πολιτικές και στρατιωτικές δυνάμεις που εκφράζονται υπέρ της Ρωσίας. Οι φιλορωσικές 
αυτές δυνάμεις καταλαμβάνουν κυβερνητικά κτίρια στην Ανατολική Ουκρανία και 
εδραιώνουν τον έλεγχο τους με την κατασκευή οδοφραγμάτων σε πόλεις όπως το 
Ντονέτσκ, ωθώντας τον υπηρεσιακό πρόεδρο της Ουκρανίας, Αλεξάντερ Τουρτσίνοφ 
(Oleksandr Turchynov), να εξαγγείλει την έναρξη μια αντιτρομοκρατικής επιχείρησης για 
την προστασία του Ουκρανικού πληθυσμού67 

Η προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία και η εισβολή στην ανατολική και 
νοτιοανατολική Ουκρανία αιφνιδίασε τις δυνάμεις της Δύσης. Μετά την πολύ γρήγορη 
κατάρρευση της πρώτης συμφωνίας του Μινσκ 68 τα συμβαλλόμενα μέρη κατέληξαν σε 

                                                           
65 Ό.π., Ζάϊπελ , 2016, σελ. 279. 
66  Βλ., Τhe Russian Ministry of Foreign Affairs,  Statement by the Russian Ministry of Foreign Affairs 
regarding the adoption of the Declaration of Independence of the Autonomous Republic of Crimea and 
Sevastopol 11 Μαρ 14, http://www.mid.ru/en/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/ 
content/id /71274 (πρόσβαση 12/10/17).  
67 A., Ramicone, The Ukrainian Crisis A Disputed Past and Present, The Institute of Politics at Harvard 
University, Policy Brief, May 2014, p.5/6, http:// www.iop.harvard.edu/sites/default/files_new /research-
policy-papers/NatsecUkraine 2014.pdf (πρόσβαση 15/10/17).   
68 Organization for Security and Co-operation in Europe, “Protocol on the results of consultations of the 
Trilateral Contact Group, signed in Minsk, 5 September 2014, Η συμφωνία είναι διαθέσιμη μόνο στη ρωσική 
γλώσσα. http://www.osce.org/home/123257 (πρόσβαση 12/10/17).  
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μια νέα συμφωνία (Μινσκ ΙΙ).69  Την επαύριο των γεγονότων ξεκίνησε μια προσπάθεια για 
την δημιουργία μια συντονισμένης αντίδρασης από τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.70   

Οι διαδηλώσεις του 2013, όσο εποικοδομητικές και αν ήταν αναφορικά με την 
πρόθεση τους να διεκδικήσουν τον συντονισμό με την Δύση και τον τερματισμό της 
κυβερνητικής διαφθοράς, προσέφεραν στον Putin την αφορμή αλλά και τις συνθήκες για 
την εφαρμογή μιας πολιτικής αποσταθεροποίησης στο εσωτερικό της Ουκρανίας, με 
απώτερο σκοπό την ενίσχυση της ρωσικής περιφερειακής και παγκόσμιας επιρροής.71  

2.4 Γιατί η Κριμαία; 

2.4.1. Τα κίνητρα του ΝΑΤΟ 

 Υποστηρίζεται η κρίση στην Κριμαία ουσιαστικά είναι η επιφανειακή έκφραση 
μιας βαθύτερης σχέσης αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ της Ρωσίας και των ΗΠΑ 
με σκοπό την εξασθένηση της ισχύος του αντιπάλου και την αποτροπή της εγκαθίδρυσης 
της ηγεμονίας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. 72    

 Το θεωρητικό αυτό πλαίσιο παραδοχής δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο κυριότερος 
λόγος για παρέμβαση του ΝΑΤΟ στην Κριμαία είναι ουσιαστική η πρόθεση των ΗΠΑ να 
περιορίσουν την επιρροή της Ρωσίας. Το εγχείρημα της εισαγωγής των δυτικών πολιτικών 
αξιών και πρακτικών σε μια χώρα όπως η Ουκρανία, εξαιτίας της γειτνίασης της με την 
Ρωσία, συνιστά απειλή για την κυβέρνηση του Putin στην προσπάθεια του να εδραιώσει 
τη χώρα ως ηγεμονική δύναμη στην ευρύτερη περιφέρεια. Οι ταραχές μεταξύ Ρωσίας και 
Γεωργίας το 2008, κατά τις οποίες η ρωσική κυβέρνηση δηλώνει ότι έτοιμη να κάνει ακόμη 
και χρήση όπλων, εάν το κρίνει απαραίτητο, επιβεβαιώνει τις προθέσεις του για την 
απόκτηση περιφερειακού ελέγχου. 73   

 Οι Konoplyov και Delanoë σημειώνουν ότι ένας από τους βασικούς παράγοντες 
που επηρέασαν την παρεμβατική στάση της Συμμαχίας ήταν η ενέργεια (energy), η οποία 

                                                           
69 Στην 2η σύνοδο κορυφής στο Μινσκ, στις 11 Φεβρουαρίου 2015 οι ηγέτες της Ουκρανίας, της Ρωσίας, της 
Γαλλίας, και της Γερμανίας συμφώνησαν στην λήψη μέτρων για τον κατευνασμό των συγκρούσεων στην 
περιοχή Ντόνμπας (Donbass) της Ουκρανίας. Οι διεργασίες που οδήγησαν στην ομώνυμη συμφωνία υπό την 
εποπτεία του Οργανισμού για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην Ευρώπη προέκυψαν ως απάντηση 
στην παραβίαση του Πρωτοκόλλου του Μινσκ σχετικά με την κατάπαυση πυρός που είχε συμφωνηθεί τον 
Σεπτέμβριο του 2014. Βλ. το http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/573951/ 
EPRS_BRI(2016)573951_EN.pdf   (πρόσβαση 12/10/17). 
70 L., van Metre, V.G., Gienger, and K., Kuehnast, The Ukraine-Russia Conflict Signals and Scenarios for 
the Broader Region, United States Institute Of Peace, Special Report 366, 2015, p.4, 
https://www.usip.org/sites/default/files/SR366-The-Ukraine-Russia-Conflict.pdf (πρόσβαση 3/10/17). 
71 Στο ίδιο. 
72 G.D., Espinas, Ukraine’s Defense Engagement With The United States, Journal of International Affairs. 
Vol. 63 Issue 2, 2010, p. 53-63. https://www.jstor.org/stable/24384334?seq=1#page_scan_tab_contents  
(πρόσβαση 14/10/17). 
73 Στο ίδιο, p.57. 
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αποτελεί έναν από τους βασικούς πόρους που ενισχύουν την ανάπτυξη τόσο των ΗΠΑ όσο 
και των δυτικοευρωπαϊκών κρατών καθώς και την σταθερότητα τους. Συνεπώς, η ενέργεια 
θεωρείται μια κινητήρια δύναμη της εξωτερικής πολιτικής των δυνάμεων της Δύσης, αλλά 
και μία από τις προτεραιότητες της στην προσπάθεια να διασφαλιστεί η ακεραιότητα αλλά 
και να ελέγχεται η διακύμανση της τιμής της.74 

 Οι δύο θεωρητικοί ωστόσο υπογραμμίζουν την σημασία των τρομοκρατικών 
επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου στην αλλαγή των προτεραιοτήτων της εξωτερικής 
πολιτικής των ΗΠΑ, όπως επίσης και του ενδιαφέροντος για την περιοχή της Μαύρης 
Θάλασσας. Με άλλα λόγια, η περιοχή αυτή αποτελεί το πεδίο για την άσκηση ελέγχου και 
ισχύος στην προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 
γεγονότος ότι η ευρύτερη περιφέρεια της Μαύρης Θάλασσας συνιστά μέρος με έντονη 
δραστηριότητα μετακίνησης υλικού και ανθρώπων που σχετίζονται με την τρομοκρατία. 
Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ στην περιοχή αυτή γίνεται κυρίως με σκοπό να εξασφαλιστεί η 
σταθερότητα και να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις της Συμμαχίας ώστε να περιοριστούν οι 
δραστηριότητες που θα προωθούσαν ενδεχόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις στο μέλλον. 75  

 Υπό αυτό το πρίσμα, υποστηρίζεται ότι τα κίνητρα του ΝΑΤΟ και των δυτικών 
δυνάμεων γενικότερα δεν υπαγορεύονται πλέον τόσο από την προώθηση των δυτικών 
πολιτικών αξιών και πρακτικών. Αντίθετα, σχετίζονται με την διαμόρφωση μιας 
στρατηγικής σχετικής με την προώθηση της ασφάλειας προς την ανατολή και 
συγκεκριμένα με τα κράτη του Ιράν και της  Ανατολικής Ασίας. Ωστόσο η ενέργεια 
εξακολουθεί να παραμένει στην ατζέντα του ΝΑΤΟ, ως βασικός πόρος αλλά και ως 
επένδυση. Η Συμμαχία λοιπόν θεωρείται ότι συνιστά έναν από τους διαύλους των ΗΠΑ 
για την άσκηση ενεργειακού ελέγχου. 76  

 Τα κίνητρα του ΝΑΤΟ σχετίζονται με αυτά των ΗΠΑ, καθώς με την απόκτηση 
επιρροής στην ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας θα αποκτήσει ένα ασφαλές 
πέρασμα στην ευρύτερη περιοχή, το οποίο θα της δώσει το πλεονέκτημα να αυξήσει την 
στρατιωτική της παρουσία στην Κεντρική Ασία και την Μέση Ανατολή. Ένας ακόμη 
λόγος σχετίζεται με την εξασφάλιση των αμερικανικών ενεργειακών πόρων και τον 
περιορισμό της ρωσικής επιρροής ώστε να μην εδραιωθεί ως περιφερειακή ηγεμονική 

                                                           
74 S., Konoplyov & I., Delanoë, Continuities and Ruptures: Tracking the US Interests in the Black Sea Area 
in the Context of the ‘Pivot to Asia’, Journal of Balkan and Near Eastern Studies Vol. 16, 2014 - Issue 3, p. 
356-369, πηγή Taylor&Francis, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/19448953. 2014.928539 
(πρόσβαση 17/10/17). 
75 Στο ίδιο, p.358. 
76 Στο ίδιο, p.363. 
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δύναμη. Σημαντικός ακόμη παράγοντας είναι ο έλεγχος των κρατών της Βαλτικής από το 
να γίνουν θύλακες τρομοκρατικών οργανώσεων. 77,78  

2.4.2 Τα κίνητρα της Ρωσίας 

 Η σημασία που έχει η Ουκρανία για την εξωτερική πολιτική της Ρωσίας θεωρείται 
ότι αποτελεί την βάση για την επέμβαση στην Κριμαία. Η σημασία αυτή εδράζεται στον 
γεωπολιτικό χαρακτήρα του ουκρανικού κράτους. Σε συνέντευξη του τον Απρίλιο του 
2014, ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει ότι η ρωσική κυβέρνηση υποστήριξε την Κριμαία διότι 
έτσι θα απέτρεπε την επέκταση του ΝΑΤΟ. Η Ουκρανία έχει την μεγαλύτερη συνοριακή 
γραμμή από ανατολικά με την Ρωσία, μια περιοχή που εκτείνεται από την Βαλτική στην 
Κασπία Θάλασσα και που αποτελεί σημαντικό κόμβο για την μεταφορά ενεργειακών 
πόρων από την Κεντρική Ασία και την Κασπία Θάλασσα προς την Ευρώπη.79 Υπό ένα 
άλλο πρίσμα, η επιθετική πολιτική απέναντι στην Ουκρανία εκτιμάται ως μια προσπάθεια 
από την ρωσική κυβέρνηση να θέσει τέλος σε έναν άτυπο «Ψυχρό Πόλεμο» τον οποίο 
συνέχιζε να διεξάγει η Δύση. 

 Παρόλο που η Ουκρανία απέκτησε την ανεξαρτησία της το 1991, άνηκε άτυπα 
στην πρώην Σοβιετική Ένωση από το 1922. Αυτό εξηγεί μέχρι ένα σημαντικό βαθμό τους 
ισχυρούς δεσμούς με την Ρωσία.80 Η Ρωσία αισθάνεται αρκούντως ισχυρή πλέον για να 
αμφισβητήσει την αμερικανική πρωτοκαθεδρία τουλάχιστον στο Εγγύς Εξωτερικό. Η 
δημιουργία τετελεσμένων εις βάρος της Ρωσίας , όπως τη δεκαετία του 1990 και του 2000, 
δεν είναι πλέον ανεκτή. Η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ και η δυτική 
επιθετικότητα θα καταπολεμηθεί. Η Δύση έχει παραβιάσει τις κόκκινες γραμμές της 
Ρωσίας στην Ουκρανία.81 Τώρα, η Ρωσία είναι σε θέση να αναλάβει πρωτοβουλία. Με την 
προσάρτηση την Κριμαίας επιβεβαιώνει την ισχύ της και κατοχυρώνει τα στρατηγικά της 
συμφέροντα.82 

 Ο Putin αναγνωρίζει το γεγονός ότι η Ρωσία είναι αναγκασμένη όλο αυτό το 
διάστημα να ακολουθεί του κανόνες αντί να τους διαμορφώνει η ίδια, με αποτέλεσμα να 
μην έχει πολλά περιθώρια πολιτικών επιλογών όπως θα έπρεπε να έχει, ως μία από τις 

                                                           
77 Στο ίδιο, p.359. 
78 Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ. Έκτοτε 
η ευρύτερη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας έγινε προτεραιότητα των ΗΠΑ στον αγώνα κατά της 
τρομοκρατίας εξαιτίας του γεγονότος ότι συνδέει την Μέση Ανατολή, την Ευρασία και την Ευρώπη. 
79 Ό.π., Bağbašlioğlu, 2016, p.656.  
80 P., Kubicek, The history of Ukraine, Greenwood Press, 2008. 
81 Όπως χαρακτηριστικά λέει ο Κίσινγκερ, « Η Δύση πρέπει να καταλάβει ότι, για τη Ρωσία, η Ουκρανία δεν 
μπορεί ποτέ να είναι απλά μια ξένη χώρα. Η ρωσική ιστορία ξεκίνησε σε αυτό που ονομάζονταν Κίεβαν-
Ρουσ (Kievan-Rus). Η ρωσική θρησκεία εξαπλώθηκε από εκεί. Η Ουκρανία ήταν μέρος της Ρωσίας εδώ και 
αιώνες και οι ιστορίες της ήταν αλληλένδετες από τότε», H. A., Kissinger, How the Ukraine Crisis Ends, 
Τhe Washington Post, March 6, 2014, ιστοσελίδα https://www.henryakissinger.com/ articles/wp030614.html 
(πρόσβαση 19/10/17). 
82 Ό.π., Διακοφωτάκης, 2014, σελ.86. 
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μεγάλες δυνάμεις του κόσμου. Η οπτική αυτή τονίζει την σημασία που διαδραματίζει για 
την κρίση στην Κριμαία η συνειδητοποίηση της ρωσικής ηγεσίας ότι τα συμφέροντα της 
έχουν αγνοηθεί πλήρως από την Δύση, η οποία την αντιμετωπίζει ως μια ηττημένη δύναμη. 

 Αυτή η αίσθηση είναι ιδιαίτερα έντονη στις επίσημες δηλώσεις του προέδρου Putin 
στις 18 Μαρτίου 2014 κατά τις επίσημες διεργασίες για την ένταξη της Κριμαίας και της 
Σεβαστούπολης στη Ρωσία. Ο Ρώσος πρόεδρος δηλώνει επανειλημμένα ότι επιχείρησε να 
ανοίξει έναν πολιτικό διάλογο με την Δύση, αλλά συνειδητοποίησε ότι οι αποφάσεις είχαν 
ήδη ληφθεί και ότι η Ρωσία βρίσκονταν προ τετελεσμένων γεγονότων. Η ένταξη της 
Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ θα σήμαινε την μόνιμη ναυτική παρουσία Συμμαχικών δυνάμεων 
σε μια περιοχή σαν την Κριμαία, που ιστορικά είναι άμεσα συνδεδεμένη με την Ρωσία, 
κάτι το οποίο θα συνιστούσε μια πραγματική απειλή για τα νότια σύνορα του κράτους. 83  

 Παρόλα αυτά υπάρχουν προσεγγίσεις οι οποίες υπογραμμίζουν ότι η αντίδραση 
της Ρωσίας δεν είχε να κάνει απόλυτα με την οικονομία και τα οικονομικά συμφέροντα. 
Οι Renz και Smith84 τονίζουν την σημασία που διαδραματίζει η ταύτιση της ρωσικής 
πολιτικής με την ιδέα μιας «Μεγάλης Δύναμης», η οποία είναι βαθιά ριζωμένη στην 
νοοτροπία της ρωσικής στρατηγικής. Αυτό το πλαίσιο ερμηνείας τοποθετεί στον πυρήνα 
της συζήτησης την σημασία της ρωσικής στρατηγικής εθνικής ασφάλειας που 
δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2015 φέρνοντας στο προσκήνιο την έννοια των «εθνικών 
συμφερόντων» μέσα στο πλαίσιο των ρωσικών στόχων και προθέσεων. 

 Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η έννοια των «εθνικών στόχων» δεν απουσιάζει 
ποτέ από την ρωσική ρητορική καθ’ όλη την διάρκεια της μεταψυχροπολεμικής περιόδου, 
ανεξάρτητα αν οι αναλύσεις της Δύσης επιλέγουν να την αγνοήσουν.85 Ο Gleb Pavlovsky 
πρώην μέλος του Κρεμλίνου και ενεργός συμμετέχων στην δημόσια συζήτηση στη Ρωσία 
για το θέμα της Ουκρανίας αναφερόμενος στο «Ρωσικό Σύστημα» καταγράφει το ρόλο της 
απουσίας της έννοιας του ορίου στην διαμόρφωση της ρωσικής πολιτικής, με αποτέλεσμα 
η ρωσική ηγεσία να μην αναγνωρίζει και να μην δεσμεύεται από κανένα όριο αναφορικά 
με τις ενέργειες της. 86 

 Ο Ρώσος πρόεδρος κατά την ομιλία του σε Διεθνές Οικονομικό Συνέδριο στην 
Αγία Πετρούπολη μεταξύ των άλλων αναφέρει: «Ο κόσμος έχει αλλάξει. Η Αμερικανική 

                                                           
83 Βλ. V., Putin, Address by President of the Russian Federation, The Kremlin, Moscow March 18, 2014, 
ιστοσελίδα http://en.kremlin.ru/events/president/news/20603 (πρόσβαση 19/10/17). 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναφορές στις οικονομικές συνέπειες που ενδεχομένως είχε η πολιτική της Δύσης 
απέναντι στη Ρωσία, όπως ισχυρίζεται ο Ρώσος πρόεδρος, επεκτείνουν την κουβέντα αναφορικά με τον ρόλο 
που διαδραματίζουν οι σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών σε παγκόσμιο επίπεδο.  
84 B., Renz and H.,Smith, Russia and Hybrid Warfare, Going Beyond the Label, Aleksanteri Papers 1, 
Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland, 2016. 
85 Στο ίδιο, p. 15. 
86 G., Pavlovsky, The Russian System: a View From the Inside, Sep 9, 2016, https://www.wilsoncenter.org/ 
blog-post/the-russian-system-view-the-inside (πρόσβαση 19/10/17). 
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μονοπολική θεώρηση του κόσμου έχει αποτύχει». Ο ίδιος φαίνεται να κηρύσσει την λήξη 
μιας εικοσαετούς και πλέον περιόδου, η οποία αρχίζει με την πτώση της ΕΣΣΔ και 
καταλήγει στην προσάρτηση της Κριμαίας.87 Βέβαια, σε αντίθεση με την επικρατούσα 
αντίληψη στους κύκλους της Δύσης, η ρωσική πολιτική συχνά υπαγορεύεται με βάση το 
κύρος και το status που θα διαμορφώσει προς το διεθνές περιβάλλον, παρά με βάση τα 
οικονομικά και υλικά συμφέροντα. 88  

 Οι Renz και Smith, υπογραμμίζουν ότι αυτό συνήθως παραγνωρίζεται από τους 
δυτικούς αναλυτές διότι για την διεθνή πολιτική, η οικονομία και το εμπόριο 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. Αυτό, υποστηρίζουν οι δύο θεωρητικοί, θα μπορούσε να 
αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες λανθασμένες αντιλήψεις για τον τρόπο με τον οποίο 
συμπεριφέρθηκε η Ρωσία στην Ουκρανία, συσκοτίζοντας έτσι την προσπάθεια για την 
ανάδειξη των αιτιών της κρίσης. 89  

 Θεωρητικοί όπως ο Ditrych ερμηνεύουν το επεισόδιο στην Κριμαία ως ένα σημείο 
καμπής, το οποίο σηματοδοτεί την αφετηρίας μιας νέας εποχής, η οποία τερματίζει και 
άτυπα τον Ψυχρό Πόλεμο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Ρωσία δεν αλλάζει μονομερώς 
τους διεθνούς κανόνες στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, αλλά ασκεί πίεση απαιτώντας τον 
μετασχηματισμό τους. 90  

2.5 Στον απόηχο της ρωσικής εισβολής 

Η εδαφική επέκταση της Ρωσίας θορύβει τα κράτη της Δύσης αλλά και γενικότερα 
την διεθνή κοινή γνώμη. Η συμμετοχή της Ρωσίας στην επερχόμενη συνάντηση των G8 
ματαιώνεται και στις 27 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, μετά από 
την έγκριση σχετικού ψηφίσματος, ανακοινώνει ότι το δημοψήφισμα της Κριμαίας δεν 
έχει καμία ισχύ.91  

Οι Ρώσοι ασκούν δριμεία κριτική απέναντι στην στάση της Δύσης. Για την 
Ρωσία92, η προσάρτηση της Κριμαίας συνιστά μια πράξη που αμφισβητεί το μονοπώλιο 

                                                           
87 Ό.π., Διακοφωτάκης, 2014, σελ.83. 
88 Η ερμηνεία αυτή έρχεται εγγύτερα σε μια αντίληψη του δομικού ρεαλισμού που θέλει τα κράτη να 
συμπεριφέρονται με βάση την άσκηση δύναμης και όχι με βάση τα πιθανά συμφέροντα που προκύπτουν 
μέσα από τις σχέσεις αλληλεξάρτησης με τα υπόλοιπα κράτη 
89 Ό.π., Renz and Smith, 2016, p.16. 
90 O., Ditrych, The Ukraine Crisis and the Future of Western-Russian Relations, Bracing for Cold Peace. 
US-Russia Relations after Ukraine, Journal The International Spectator Italian Journal of International 
Affairs  Vol. 49, Issue 4, 2014, p.76-96, πηγή Taylor&Francis, ιστοσελίδα 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03932729.2014.963958 (πρόσβαση 18/10/17). 
91  Ό.π. Bağbašlioğlu, 2016, p.655. 
92 Στο Α,Sakhonchik, The Implications of the Eastern Partnership Program on EU-Russia Relations, School 
of International Service, American University Washington, District of Columbia, 2013, p. 4., σημειώνεται: 
[… ο Πρόεδρος Πούτιν αποκάλεσε επίσης την Ανατολική Γειτονία (Eastern Partnership- EaP) ως 
υποκατάστατο της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ στα ανατολικά.…], ιστοσελίδα  http://globalinterests.org/wp-
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της δυτικής επιρροής στα κράτη της ανατολικής Ευρώπης. Ο αντιπρόεδρος της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας Ντμίτρι Ρογκόζιν (Dmitry Rogozin) δηλώνει πως «η προσάρτηση της 
Κριμαίας από την Ρωσία είναι το τέλος της μονοπολικής παγκόσμιας τάξης». Αν όντως 
ισχύει κάτι τέτοιο, μπορούμε να καταλάβουμε ότι η επέκταση της Ρωσίας έχει κάτι 
παραπάνω από έναν συμβολικό χαρακτήρα και συνιστά μια απειλή τόσο για την ισχύουσα 
τάξη των συμμαχιών όσο και για την ανακατανομή της ισχύος σε διεθνές επίπεδο. Και 
πράγματι, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Αλεξάντερ Βέρσμποου 
(Alexander Vershbow) δηλώνει: «πλέον πρέπει να βλέπουμε την Ρωσία όχι ως εταίρο αλλά 
ως αντίπαλο».93 

Η αντίδραση της Συμμαχίας συνοψίζεται στην προώθηση διπλωματικών και 
οικονομικών κυρώσεων, στην παροχή στρατιωτικής βοήθειας με αποτρεπτικό χαρακτήρα, 
και στην απώθηση των ρωσικών στρατιωτικών δυνάμεων που βρίσκονταν κατά μήκος των 
ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ. Οι ενέργειες αυτές προκαλούν την αντίδραση της 
ρωσικής κυβέρνησης, η οποία απαντά με προπαγανδιστική ρητορική και κατασκευή 
ειδήσεων και μηνυμάτων με σκοπό να καταστείλει τις ενέργειες του ΝΑΤΟ, ή τουλάχιστον 
να συσκοτίσει τις συνθήκες της πραγματικής κατάστασης, προκαλώντας σύγχυση στο 
εσωτερικό της Συμμαχίας.94   

Οι εκλογές του Οκτωβρίου 2014 στην Ουκρανία ενισχύουν στο κοινοβούλιο τις 
φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις που είναι υπέρ μιας μεταρρύθμισης. Αμέσως, το ενδιαφέρον 
στρέφεται προς την επείγουσα ανάγκη για την πάταξη της διαφθοράς αλλά και την 
μεταρρύθμιση της ουκρανικής οικονομίας ώστε να εφαρμοστεί η συμφωνία σύνδεσης με 
την ΕΕ. Ταυτόχρονα υπογραμμίζεται η ανάγκη για τη συγκέντρωση της απαραίτητης 
οικονομικής στήριξης από την διεθνή κοινότητα για να επιβιώσει η χώρα από την 
οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει.95  

Εν μέρει, ο βαθμός και η διάρκεια της κρίσης που βιώνει η Ουκρανία, τουλάχιστον 
μέχρι και το 2015, εξαρτάται από το κατά πόσο οι μεγάλες δυνάμεις της Δύσης (ΗΠΑ, 
Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία) είναι πρόθυμες να στηρίξουν την Ουκρανία 
και να δώσουν στη Ρωσία το περιθώριο για να αμβλύνει τον επιθετικό χαρακτήρα της 
πολιτικής της. Σε στρατιωτικό επίπεδο, το ΝΑΤΟ συνεχίζει την επέκταση της συνεργασίας 
με την Ουκρανία στην αμυντική της οργάνωση ενώ οι ΗΠΑ επικεντρώνονται στην 

                                                           
content/uploads/2013/10/The-Implications-of-the-Eastern-Partnership-Program-on-EU-Russia-
Relations.pdf  (πρόσβαση 20/10/17).  
93 R. Burns, Associated Press, May 1, 2014 http://www.businessinsider.com/nato-official-russia-is-now-an-
adversary-2014-5?IR=T  (πρόσβαση 12/10/17). 
Βλ. επίσης το άρθρο του M., Kofman, The Moscow School Of Hard Knocks: Key Pillars Of Russian Strategy, 
War on the Rocks, 17/01/17, για μια ανάλυση της Ρωσικής στρατηγικής η οποία αναγνωρίζει τη κίνηση της 
στρατιωτικής υποδομής του ΝΑΤΟ στα σύνορα της, ότι αποτελεί έναν από τους εξωτερικούς στρατιωτικούς 
κινδύνους, ιστοσελίδα https://warontherocks.com/2017/01/the-moscow-school-of-hard-knocks-key-pillars-
of-russian-strategy/  (πρόσβαση 12/10/17). 
94 Ό.π., Metre, Gienger, and Kathleen Kuehnast, 2015, p.4. 
95 Στο ίδιο. 
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βελτίωση της εκπαίδευσης του ουκρανικού στρατού και στην παροχή στρατιωτικής 
βοήθειας.  

Παρόλα αυτά, Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι συνεχίζουν να πιέζουν για 
την λήψη ισχυρότερων μέτρων κατά της Ρωσίας εξαιτίας της εισβολής στην Ουκρανία, με 
την ελπίδα ότι η πίεση θα εξαναγκάσει την ρωσική κυβέρνηση να συνεχίσει να υποστηρίζει 
τις δυνάμεις της Δύσης σε άλλα περιφερειακά και εξίσου σημαντικά ζητήματα, όπως για 
παράδειγμα τις συνομιλίες για την πυρηνική ενέργεια με το Ιράν και την επίλυση του 
πολέμου στην Συρία. Μια τέτοια προσέγγιση αναπόφευκτα επηρεάζει τις εκτιμήσεις από 
όλες τις πλευρές σχετικά με τον τρόπο που διαγράφονται οι ισορροπίες δυνάμεων μεταξύ 
των δεδομένων συμμαχιών αλλά και την συμπεριφορά τους, όπως επίσης και για τον τρόπο 
λήψης αποφάσεων σε ζητήματα που αφορούν την ενέργεια και τις εμπορικές 
συναλλαγές.96   

Την επαύριον της κρίσης στην Κριμαία, η ενδεχόμενη προσαρμογή της 
στρατηγικής της Συμμαχίας αποτελεί αντικείμενο αρκετών μελετών. Ενδιαφέρον μάλιστα 
έχει το γεγονός, πως το επίμαχο σημείο αυτής της συζήτησης αντανακλάται πάνω στην 
διαπραγμάτευση μεταξύ μιας ρεαλιστικής στρατηγικής ή μιας στρατηγικής που να έρχεται 
εγγύτερα στις παραδοχές της αλληλεξάρτησης. Σύμφωνα με τους Boesen και Larsen η 
στρατηγική του ΝΑΤΟ πρέπει να αναπτυχθεί σε πολλαπλά επίπεδα, τα οποία στην βάση 
τους θα ενίσχυαν τόσο τον ρόλο όσο και την θέση της Συμμαχίας ως μιας συνασπισμένης 
αντί-ρωσικής δύναμης. 97 

Με μια πιο προσεκτική ματιά ωστόσο μπορεί να διακρίνει κάποιος ότι οι δύο 
συγγραφείς δεν περιχαρακώνουν αυστηρά την ερμηνεία τους μέσα στα πλαίσια του 
δομικού ρεαλισμού, καθώς αναγνωρίζουν ότι η βοήθεια που θα παράσχει το ΝΑΤΟ στα 
κράτη της Βαλτικής θα μετασχηματίσει τις ισορροπίες των στρατιωτικών δυνάμεων. Και 
αυτή η μεταβολή της ισορροπίας, προς όφελος του ΝΑΤΟ και εις βάρος της Ρωσίας, 
ενδέχεται να διακινδυνεύσει την κλιμάκωση της κατάστασης με απρόβλεπτες συνέπειες. 
Επιπλέον μπορεί να οδηγήσει τα κράτη, που είναι υποψήφια για την προσχώρηση στο 
ΝΑΤΟ, σε δεσμεύσεις τις οποίες σε μια ενδεχόμενη σύγκρουση με την Ρωσία να μην 
μπορέσουν να τηρήσουν.98  

Οι Boesen και Larsen επίσης δέχονται ότι αυτό που έχει προτεραιότητα είναι η 
διασφάλιση της ενότητας της Συμμαχίας. Αυτό, σε πρώτο βαθμό, μπορεί να επιτευχθεί με 
την συμβολή των μεγάλων δυνάμεων, -όπως η ΗΠΑ- στην ενίσχυση της συλλογικής 
άμυνας, και έπειτα μέσω μιας ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας στα μέλη του ΝΑΤΟ που 
βρίσκονται στο ανατολικό κομμάτι της Ευρώπης. Η ρεαλιστική προσέγγιση που 
υποστηρίζουν οι δύο συγγραφείς αναφορικά με την Συμμαχική στρατηγική έχει την βάση 
της στην υπόθεση ότι η αντίδραση της Ρωσίας θα έχει καθαρά επιθετικό χαρακτήρα, ο 

                                                           
96 Στο ίδιο, p.5. 
97 Ό.π., Boesen & L., Larsen, 2014, p.38. 
98 Στο ίδιο. 
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οποίος θα πραγματωθεί σε πολλαπλά επίπεδα, είτε με την άσκηση πολιτικής και 
οικονομικής πίεσης σε κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, είτε με εικονικές επιθέσεις στον 
κυβερνοχώρο ή ακόμα και με πραγματικές επιθέσεις μέσω της ενίσχυσης της 
πολιτοφυλακής και των ρωσικών μειονοτήτων.99   

Μια τέτοιου τύπου στρατηγική όπου ο ρόλος του στρατού θα έχει κεντρικό 
χαρακτήρα οφείλει παρόλα αυτά να αφήσει ανοικτά τα κανάλια επικοινωνίας με την 
Ρωσία, ώστε να υπάρχει το περιθώριο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης σε 
περίπτωση που η ρωσική κυβέρνηση αποφασίσει να υιοθετήσει μια πιο ήπια στάση 
απέναντι στην Ουκρανία και τις χώρες της Βαλτικής. Με αυτό τον τρόπο, οι Boesen και 
Larsen (2014) επαναφέρουν στο προσκήνιο την στρατηγική που είχε υιοθετήσει κατά την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου το ΝΑΤΟ, μια στρατηγική διττού χαρακτήρα με βάση την 
επίδειξη στρατιωτικής ισχύς πρωτίστως και την ανάπτυξη ενός πολιτικού διαλόγου, 
δευτερευόντως. Ωστόσο, αμφότερα τα κράτη της Γερμανίας και της Γαλλίας έδειξαν ότι 
ήταν αντίθετα απέναντι στην υιοθέτηση ενός ρεαλισμού που δίνει πρωταρχικό ρόλο στην 
άσκηση δύναμης μέσω της στρατιωτικής παρουσίας. Το γεγονός πως υπογράμμισαν την 
σημασία να γίνουν σεβαστές οι δεσμεύσεις των συμφωνιών του 1997, αφενός αντανακλά 
τον ρόλο της ΕΕ στην διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ, αφετέρου εκφράζει την 
παρουσία μιας διάστασης μεταξύ μιας ρεαλιστικής διεθνούς πολιτικής και μιας πολιτικής 
που έρχεται εγγύτερα στην θεωρία της αλληλεξάρτησης.  

Για κάποιους αναλυτές η λήψη στρατιωτικών μέτρων από το ΝΑΤΟ μετά την 
κρίση στην Κριμαία ήταν ο ενδεδειγμένος τρόπος αντιμετώπισης της κατάστασης, 
υποστηρίζοντας μάλιστα την επιπρόσθετη ενίσχυση του στρατιωτικού χαρακτήρα της 
στρατηγικής της Συμμαχίας. Αναμφίβολα αυτοί που επιζητούσαν την παρουσίας μιας πιο 
ισχυρής και με μόνιμο χαρακτήρα στρατιωτικής δύναμης στην Κεντρική και Ανατολική 
Ευρώπη, το έκαναν μέσα από το πρίσμα μιας ρεαλιστικής διεθνής πολιτικής.100  

Αυτό έγινε ιδιαίτερα αισθητό όταν μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου απαίτησαν 
από την διοίκηση του ΝΑΤΟ να αποδείξει έμπρακτα την δέσμευση του για διεύρυνση, με  
το να συμπεριλάβει την Γεωργία, μια χώρα της πρώην Σοβιετικής δημοκρατίας, με την 
οποία η Ρωσία ενεπλάκη σε στρατιωτική σύγκρουση το 2008. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
προτάθηκε να ισχύσει η λεγόμενη Διαμόρφωση της Ειρήνης μέσω της Δύναμης στην 
Ουκρανία101, όπως και ο Νόμος για την Διατλαντική Συμμαχία για την επιπρόσθετη 
στρατιωτική ενίσχυση της Ουκρανίας, την άμεση ένταξη στο ΝΑΤΟ του Μαυροβουνίου 
και την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την ένταξη της Γεωργίας.102  

                                                           
99 Στο ίδιο. 
100 Ό.π., Belkin, Mix, Woehrel, 2014. 
101 Επρόκειτο για Πράξη που συστήθηκε στο αμερικανικό Κογκρέσο στις 9 Απρίλη 2014 αλλά δεν τέθηκε 
ποτέ σε ισχύ. Αφορούσε την παροχή στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία και την ανάπτυξη στρατιωτικών 
δυνάμεων στην Ευρώπη.   
102 Ό.π., Belkin, Mix, Woehrel, 2014. 
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2.6 Αιτίες για την κρίση: μια συζήτηση 

Σύμφωνα με τον Mearsheimer103 η επικρατούσα άποψη που ισχύει στον δυτικό 
κόσμο ότι ο επιθετικός χαρακτήρας της πολιτικής του Putin ευθύνεται για την κρίση που 
ξέσπασε στην Κριμαία, είναι εσφαλμένη104. Η άποψη αυτή υποστηρίζει επίσης ότι η 
προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ενίσχυση της 
ρωσικής αυτοκρατορίας, η οποία πιθανόν να έχει βάλει στο στόχαστρο την υπόλοιπη 
Ουκρανία αλλά και κράτη της ανατολικής Ευρώπης. Υπό αυτό το πρίσμα, η απόφαση του 
Ουκρανού προέδρου Yanukovych τον Φεβρουάριο του 2014 παρείχε απλώς μια πρόφαση 
στον Putin ώστε να εισβάλλει στην Ουκρανία. 105  

Η άποψη αυτή ωστόσο δεν αντικατοπτρίζει ακριβώς την πραγματικότητα, τονίζει 
ο Mearsheimer,106 ο οποίος εμπλουτίζει το αντεπιχείρημα του αποδίδοντας το μεγαλύτερο 
μέρος της ευθύνης στην πολιτική που ακολουθούσε η Συμμαχία, μέχρι την στιγμή της 
κρίσης.107 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο βασικός παράγοντας που διαδραμάτισε τον 
σημαντικότερο ρόλο για τον συγκεκριμένο τρόπο αντίδρασης της Ρωσίας υπήρξε η 
επέκταση του ΝΑΤΟ προς την ανατολική Ευρώπη. Η επέκταση αυτή είναι ο πυρήνας μιας 

                                                           
103 J.F.,Mearsheimer, Why the Ukraine crisis is the West’s fault: The liberal delusions that rovoked Putin, 
Foreign Affairs Magazine, September/October 2014 Issue, πηγή ιστοσελίδα 
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-08-18/why-ukraine-crisis-west-s-fault (πρόσβαση 
15/10/17). 
104 Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Χένρι Κίσινγκερ: «Για να καταλάβει κάποιος 
τον Putin, πρέπει να διαβάσει Ντοστογιέφσκι και όχι Μάιν Καμπφ. Το γνωρίζει ότι η Ρωσία είναι πολύ πιο 
αδύνατη από όσο ήταν κάποτε» Συνέντευξη στον Jeffrey Goldberg, World Chaos and World Order: 
Conversations With Henry Kissinger, The Atlantic Daily, 10 Nov 16,  
https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/11/kissinger-order-and-chaos/506876/  (πρόσβαση 
14/10/17). 
Βλ. επίσης το άρθρο του J.A., Sanborn,  Russian Imperialism, 1914–2014: Annexationist, Adventurist, Or 
Anxious?, Revolutionary Russia, Journal Revolutionary Russia, Vol. 27- Issue 2, 2014, p. 92-108, Πηγή 
Taylor&Francis, ιστοσελίδα http://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/09546545.2014.973677?needAccess 
=true&   (πρόσβαση 15/10/17). 
105 Για τον Χένρι Κίσινγκερ: «Το ζήτημα των σχέσεων με την Ουκρανία έχει να κάνει με το επίκεντρο των 
αντιλήψεων των δύο πλευρών για τη φύση των διεθνών υποθέσεων. Η αυθεντική ανεξαρτησία της 
Ουκρανίας είναι απαραίτητη για ένα ειρηνικό διεθνές σύστημα και αναμφίβολα πρέπει να υποστηριχθεί από 
τις ΗΠΑ. Αλλά η κίνηση του δυτικού συστήματος ασφαλείας από τον ποταμό Έλβα στις παρυφές της 
Μόσχας επαναφέρει στο προσκήνιο στην πτώση την παρακμή της Ρωσίας με τρόπο που θα δημιουργήσει 
μια ρωσική συγκίνηση θα εμποδίσουν τη λύση όλων των άλλων θεμάτων. Θα πρέπει να παραμείνει στο 
τραπέζι χωρίς να αναγκαστεί το ζήτημα να καθορίσει τις δυνατότητες να σημειωθεί πρόοδος σε άλλα 
θέματα.», ιστοσελίδα http://www.nytimes.com/2008/07/01/opinion/01iht-edkissinger.4.14135943.html 
(πρόσβαση 14/10/17). 
106 Ό.π., Mearsheimer, 2014. 
107 Ο καθηγητής Κουσκουβέλης λέει: […Στην περίπτωση της Ουκρανίας, μετά το 1989 και το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου σημειώνεται προσπάθεια διεύρυνσης της αμερικανικής επιρροής προς Ανατολάς (μέσω 
ΝΑΤΟ και ΕΕ). Σε αυτό το σημείο επιβεβαιώνονται πλήρως οι συστημικές προσεγγίσεις τόσο του αμυντικού 
όσο και του επιθετικού ρεαλισμού, ότι δηλαδή στο διεθνές σύστημα δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν κενά 
ισχύος. Επίσης, μετά το 1989, παρατηρείται υποχώρηση της ρωσικής ισχύος.  Εισήγηση του Καθηγητή 
Διεθνών Σχέσεων Η. Κουσκουβέλη σε ημερίδα που διοργάνωσε η Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου 
(.Α.ΔΙ.Σ.ΠΟ). με θέμα «Ουκρανική κρίση – Στρατηγικά και περιφερειακά δρώμενα»., Θεσσαλονίκη 19 Νοε 
2014. 
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στρατηγικής που αποσκοποεί στην εκτόπιση της Ουκρανίας από την σφαίρα επιρροής της 
Ρωσίας και την απορρόφηση της στην Δύση. Σε αυτή την στρατηγική μπορεί να προστεθεί 
και η πρόθεση της ΕΕ να συμπεριλάβει κράτη της ανατολικής Ευρώπης αλλά και η στήριξη 
που προσφέρει στο δημοκρατικό κίνημα στην Ουκρανία, αρχής γενομένης με την 
Πορτοκαλί Επανάσταση το 2004. 

Ήδη από την δεκαετία του 1990 η Ρωσία διαφωνεί κατ’ επανάληψη με την 
επέκταση του ΝΑΤΟ και δηλώνει ρητά ότι δεν θα ανεχτεί την προσπάθεια της Συμμαχίας 
να μετατρέψει τις γειτονικές χώρες σε προπύργιο της Δύσης. Η εισβολή του Putin108 στην 
Κριμαία γίνεται ώστε να αποτρέψει μια ενδεχόμενη μετατροπή της περιοχής σε ναυτική 
βάση για το ΝΑΤΟ αλλά και για να αποσταθεροποιήσει πολιτικά την Ουκρανία ώστε να 
την απομακρύνει από μια πιθανή προσέγγιση με τις χώρες της Δύσης.109  

Σύμφωνα με την παραπάνω οπτική το ΝΑΤΟ αγνόησε έναν πολύ σημαντικό 
κανόνα της γεωπολιτικής· οι μεγάλες δυνάμεις είναι πάντα ευαίσθητες απέναντι σε 
δυνητικές απειλές δίπλα στα σύνορα τους. Πέραν αυτού, ο Putin είχε προειδοποιήσει 
επανειλημμένα τους Δυτικούς ομόλογούς του ότι θεωρεί ανεπίτρεπτη την επέκταση110 του 
ΝΑΤΟ στην Γεωργία και την Ουκρανία, όπως και κάθε προσπάθεια μεταστροφής αυτών 
των κρατών εναντίον της ρωσικής κυβέρνησης.111 

2.7 Αντικρουόμενες αντιλήψεις στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ 

Σημαντικός παράγοντας για την διαμόρφωση της στρατηγικής που ακολουθεί το 
ΝΑΤΟ, είναι η στάση της ΕΕ απέναντι στη Ρωσία. Οι σχέσεις μεταξύ τους είχαν οξυνθεί 
ήδη από το 2009 όταν η ΕΕ ενεργοποίησε την Ανατολική Εταιρική Σχέση (Eastern 
Partnership) με σκοπό να καλύψει το κενό στην υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Γειτονίας (European Neighborhood Policy).112  

Ένα από τα ευρωπαϊκά κράτη που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
προσαρμογή της στρατηγικής της Συμμαχίας, είναι η Γερμανία. Η γερμανική κυβέρνηση 
δείχνει ότι είναι έτοιμη να ανταπαντήσει στην προσάρτηση της Κριμαίας από την Ρωσία 
με την σταδιακή επιβολή κυρώσεων. Παρόλο που το 2008 είναι αρνητική απέναντι σε αυτό 
το ενδεχόμενο, μέσω της αναστολής της Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης και Συνεργασίας 
μεταξύ ΕΕ-Ρωσίας και του Συμβουλίου ΝΑΤΟ-Ρωσίας, το 2014 αλλάζει στάση, 

                                                           
108 Ο.π., Διακοφωτάκης, 2014, σελ. 50: Ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί να νομιμοποιήσει την προσάρτηση 
της Κριμαίας με μια προσωπική ερμηνεία του Διεθνούς Δικαίου που αφορά στην ευθύνη της προστασίας 
(Responsibility to protect – R2P). 
109 Gideon Rose, Conference Call with John Mearsheimer on the Ukraine Crisis, September 4, 2014, 
ιστοσελίδα https://www.foreignaffairs.com/press/conference-call-john-mearsheimer-ukraine-crisis 
(πρόσβαση 15/10/17). 
110 Ο.π. στο Διακοφωτάκης, 2014, σελ. 69/74, παρατίθενται οι απόψεις περί του θέματος της διεύρυνσης ή 
μη του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά καθώς είναι ένα ζήτημα που απασχολεί και συνεχίζει να απασχολεί την 
ακαδημαϊκή κοινότητα και τους μελετητές των Διεθνών Σχέσεων. 
111 Ό.π., Rose,2014. 
112 Ό.π., Boesen & L., Larsen, 2014, p.8. 
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επιζητώντας μια βαθμιαία αντιπαράθεση με την Ρωσία εξαιτίας των στρατιωτικών μέτρων 
που έλαβε στην περιοχή της Κριμαίας. Ωστόσο, ένας από βασικούς  στόχους της Γερμανίας 
είναι η διατήρηση των ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με την Ρωσία και η από-κλιμάκωση 
της κατάστασης. Απώτερος σκοπός είναι η αποτροπή του ενδεχομένου ανάπτυξης 
Συμμαχικής στρατιωτικής δύναμης στην περιοχή της Κριμαίας. Για αυτό τον λόγο η 
γερμανική κυβέρνηση δηλώνει πως θα μείνει στο πλευρό των Δυτικών δυνάμεων εφόσον 
η συντονισμένη αντίδραση θα έχει την μορφή επιβολής κάποιον κυρώσεων προς το ρωσικό 
κράτος και δεν θα αφορά την λήψη στρατιωτικών μέτρων. 

Η στάση της Γερμανίας εκφράζει μια σημαντική διάσταση στον τρόπο που είναι 
αντιληπτή για αυτή, η στρατηγική που πρέπει να εφαρμοστεί απέναντι στη Ρωσία. Η 
διάσταση αυτή υποδηλώνεται με διάφορους τρόπους. Ακόμα και όταν ο Γενικός 
Γραμματέας του ΝΑΤΟ αμφισβητεί την συμμετοχή της Ουκρανίας στην Συμμαχία 
δηλώνοντας ότι παραμένει ένα «ανοιχτό» ζήτημα, ο τότε υπουργός Εξωτερικών, Φράνκ 
Σταϊνμάιερ (Frank Steinmeier),απαντά με μια δόση δυσαρέσκειας ότι κάτι τέτοιο δεν 
αποτελεί εκκρεμότητα.  

Η στάση της Πολωνίας είναι αντίθετη με αυτή της Γερμανίας στον βαθμό που η 
πολωνική κυβέρνηση είναι υπέρ της ενίσχυσης της Συμμαχικής στρατιωτικής παρουσίας 
στο ανατολικό τμήμα του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση αυτή θα επεκτείνονταν στο Κίεβο και θα 
αποτελούσε κομμάτι μιας ευρύτερη στρατηγικής κοινής λήψης μέτρων με σκοπό την 
στρατηγική απομόνωση της Ρωσίας από την περιοχή της Ουκρανίας. Αυτή η θέση της 
Πολωνίας ενισχύει την παρουσία μιας σημαντικής διάστασης, σε επίπεδο αντιλήψεων, 
αναφορικά με την προσαρμογή της στρατηγικής που έπρεπε να ακολουθήσει η Συμμαχία 
μετά την κρίση στην Κριμαία. 

Γίνεται εμφανές ότι η διάσταση αυτή τοποθετείται μέσα στο πλαίσιο των 
διαφορετικών θεωρητικών παραδοχών του δομικού ρεαλισμού και της αλληλεξάρτησης 
σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις. Μπορεί να διακρίνει κάποιος ότι η Γερμανία, 
ερμηνεύοντας το διεθνές περιβάλλον μέσα από πρίσμα της αλληλεξάρτησης, είναι υπέρ 
της επίδειξης μιας ήπιας ισχύος και την υιοθέτηση μιας στάσης που θα ευνοούσε την 
συνδιαλλαγή και την επικοινωνία..113  

Φυσικά, οι αντικρουόμενες αυτές θέσεις, πέρα από το ότι εκφράζουν την 
αντιπαράθεση δύο διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων για τον χαρακτήρα των 
διεθνών σχέσεων,  αντικατοπτρίζουν τον αναπόσπαστο ρόλο που διαδραματίζει η ΕΕ στην 
διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ μετά την κρίση στην Κριμαία. Αυτό γίνεται 
ιδιαίτερα αισθητό αν προσέξει κάποιος τον τρόπο, με τον οποίο η Πολωνία αντιλαμβάνεται 
τον ρόλο που διαδραματίζει στις διεργασίες για την συμμετοχή της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ. 
Με εφαλτήριο το γεγονός ότι κατέχει κεντρική θέση (μαζί με την Σουηδία) στην 

                                                           
113 Στο ίδιο, p.15-20. 
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Ανατολική Εταιρική Σχέση114 της ΕΕ, η Πολωνία εκφράζει την θέση ότι έχει κεντρικό 
ρόλο στην προώθηση των δυτικών συμφερόντων στην Ουκρανία, προβάλλοντας τον εαυτό 
της ως απαραίτητο κομμάτι της πολιτικής που αφορά την συνακόλουθη στροφή του 
ουκρανικού κράτους προς την Δύση. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Πολωνός υπουργός 
Εξωτερικών Ράντοσλαβ Σικόρσκι (Radosław Sikorski) δηλώνει πως «η ΕΕ δεν θα λάβει 
αποφάσεις σχετικά με την Ουκρανία χωρίς την Πολωνία. Πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις 
αναμένουν ότι η Πολωνία θα είναι ηγέτης σε αυτό το ζήτημα, δεδομένης της ιστορικής και 
διπλωματικής εμπειρίας της Πολωνίας και του ρόλου που διαδραματίζει στην πολιτική της 
Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης». Για αυτό τον λόγο και η Πολωνία υποστηρίζει σθεναρά 
την άμεση εφαρμογή της δέσμευσης για την προσχώρηση της Ουκρανίας στην ΕΕ.115  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
114 Πρόκειται για την συμφωνία σύνδεσης που σύναψε η ΕΕ με τα κράτη της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν, 
της Γεωργίας, της Μολδαβίας, της Ουκρανίας και της Λευκορωσίας στις 7 Μαΐου 2009 με σκοπό την 
«υποστήριξη της σταθερότητας, της ευμάρειας και της αμφίπλευρης ανάπτυξης εμπιστοσύνης, με στόχο την 
συμβολή στην εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας σε όλα τα συμβαλλόμενα 
κράτη» www.consilium.europa.eu/el/policies/eastern-partnership (πρόσβαση 20/10/17). 
115 Στο ίδιο, p.15/6. 



-38- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-39- 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Η προσαρμογή της συμμαχίας του ΝΑΤΟ μετά την κρίση 

 Οι αποφάσεις των Συνόδων Κορυφής της Ουαλίας και της Βαρσοβίας 
επιβεβαιώνουν την προσαρμογή της Συμμαχίας στο νέο περιβάλλον ασφαλείας με την 
υιοθέτηση μιας στρατηγικής με κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη ετοιμότητα και την 
ταχύτητα αντίδρασης. Το σχέδιο δράσης για την ετοιμότητα περιλαμβάνει μέτρα 
επιβεβαίωσης και προσαρμογής με βασικούς πυλώνες τη Δομή Διοίκησης και Ελέγχου, 
τον κυβερνοχώρο, τις ασκήσεις και την εκπαίδευση, τη θαλάσσια στρατηγική και την 
αντιμετώπιση τη υβριδικής απειλής. 

3.1 Σκιαγραφώντας συνοπτικά την στρατηγική του ΝΑΤΟ 

Τα γεγονότα του 2014 ανησύχησαν αρκετούς ερευνητές των διεθνών σχέσεων σε 
τέτοιο βαθμό ώστε να κάνουν λόγο για το ενδεχόμενο πρόκλησης ενός νέου Ψυχρού 
Πολέμου. Οι ανησυχίες για μια πιθανή ένοπλη σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας 
έχουν ως βάση το γεγονός ότι η κρίση έδωσε την αφορμή για την συντονισμένη αντίδραση 
των δυνάμεων της συμμαχίας.116  

Οι ΗΠΑ υπήρξαν καθοριστικός παράγοντας για την αντίδραση του ΝΑΤΟ μετά 
την κρίση στην Κριμαία και την συνεπακόλουθη λήψη πρόσθετων στρατιωτικών μέτρων. 
Κάποια από αυτά τα μέτρα αφορούν την ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών αεροσκαφών 
όπως και εξακοσίων αλεξιπτωτιστών στην Πολωνία και στις χώρες της Βαλτικής. Επίσης 
τα μέτρα περιλαμβάνουν την παρουσία αμερικανικού ναυτικού στην Μαύρη Θάλασσα.117 

Φυσικά πολλοί είναι οι παράγοντες οι οποίοι διαδραματίζουν είτε μεμονωμένα είτε 
συνδυαστικά τον ρόλο τους για την διαμόρφωση της στρατηγικής της Συμμαχίας. Η 
προσάρτηση της Κριμαίας και η απόπειρα αποσταθεροποίησης της Ανατολικής Ουκρανίας 
από την ρωσική κυβέρνηση δημιουργεί ένα ισχυρό αίσθημα ανασφάλειας στα κράτη της 
ανατολικής Ευρώπης. Τα κράτη αυτά νιώθουν πλέον ότι είναι ευάλωτα απέναντι στην 
ρωσική απειλή. Η αίσθηση αυτή είναι πιο έντονη στα κράτη της Βαλτικής –Εσθονία, 
Λετονία, Λιθουανία- εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς στρατιωτικών δυνάμεων με την 
Ρωσία και σαφώς της εγγύτητας τους με αυτή. Ένας ακόμη λόγος για τις ανησυχίες των 
κρατών της Βαλτικής είναι οι ιστορικές σχέσεις τους με τη ρωσική ομοσπονδία. Η 
πρόσφατη αντίδραση του Putin έχει επιδεινώσει αρκετά το αίσθημα ανασφάλειας. Η 
άνοδος του στην προεδρία της Ρωσίας συνοδεύεται από αύξηση του αριθμού των 

                                                           
116 Ό.π., Bagbsioglou, 2016,p.654. 
117 Ό.π., Belkin, Mix and Woehrel, 2014. 
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παραβιάσεων τόσο των χερσαίων όσο και των υδάτινων συνόρων όπως επίσης και του 
εναέριου χώρου.118  

Tα μαχητικά αεροσκάφη του ΝΑΤΟ που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο του 
εναέριου χώρου της Βαλτικής (Air Policing) εκτελούν περισσότερες από εκατό αποστολές, 
αριθμός σχεδόν τριπλάσιος από τις αρχές του 2013. Η Λετονία καταγράφει 150 
περιπτώσεις παραβιάσης του εναερίου χώρου της, ενώ αντίστοιχα η Φινλανδία την χρονιά 
που πέρασε δέχεται πέντε παραβιάσεις σε σχέση με μία ή δύο που ήταν το συνηθισμένο 
κατά την προηγούμενη δεκαετία. Η Ρωσία από την άλλη, διεξάγει επίσης πολλές 
στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας, όπως η άσκηση στην Δυτική Στρατιωτική 
Περιφέρεια που πραγματοποιείται τον Μάρτιο του 2015, η οποία αφορά στην ανάπτυξη 
38.000 στρατιωτών. Η άσκηση αυτή είναι μέρος ενός μεγαλύτερου προγράμματος 
στρατιωτικών ασκήσεων που περιλαμβάνει την ανάπτυξη δυνάμεων από την Δυτική, 
Κεντρική και Ανατολική Στρατιωτική Περιφέρεια και σε μικρότερο βαθμό από την Νότια 
Στρατιωτική Περιφέρεια.119  

Από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ έχουν λάβει 
ορισμένα μέτρα ώστε να μετριάσουν τόσο τις πραγματικές όσο και τις δυνητικές συνέπειες 
της ρωσικής στρατιωτικής πίεσης και της ενδεχόμενης άσκησης μιας επιθετικής πολιτικής 
προς την ανατολική Ευρώπη. Αμέσως μετά τα γεγονότα στην Κριμαία, οι ΗΠΑ 
προβαίνουν στην αποστολή 12 μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-15 και F-16 στην 
Πολωνία με σκοπό την υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων αλλά και την ενίσχυση της 
ναυτικής παρουσίας στην Βαλτική Θάλασσα. Παρόλο που αυτές οι ενέργειες 
επικροτούνται τόσο από την ηγεσία της Πολωνίας όσο και των κρατών της Βαλτικής, 
θεωρούνται ανεπαρκείς.120  

3.2 Η σύνοδος κορυφής της Ουαλίας 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Barak Obama κατά την διάρκεια επίσκεψης στην Εσθονία 
ενόψει της επικείμενης συνόδου κορυφής στην Ουαλία, επιβεβαιώνει την δέσμευση του 
ΝΑΤΟ για την διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας των τριών κρατών 
της Βαλτικής. Μάλιστα για να υπογραμμίσει τη βαρύτητα αυτής της δέσμευσης ο 
Αμερικανός πρόεδρος υιοθετεί την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Διασφάλισης (European 
Reassurance Initiative), η οποία αφορά ένα σχέδιο ύψους 1 δισεκατομμυρίων δολαρίων 
για την αύξηση της εκ περιτροπής ανάπτυξης αμερικανικών δυνάμεων στην Βαλτική αλλά 
και την πρόσθετη βοήθεια για την ασφάλεια της περιοχής που περιλαμβάνει την 
αναβάθμιση της στρατιωτικής υποδομής. Οι δυνάμεις αυτές συνεκπαιδεύονται με τους 

                                                           
118 F.S., Larrabee, S., Pezard, A., Radin, N., Chandler, K., Crane and T.S., Szayna, Russia and the West: After 
the Ukrainian crisis, RAND Corporation, 2017, p.3.  
119 Στο ίδιο, p.4.  
120 Στο ίδιο, p.13. 
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εταίρους τους στην Βαλτική με σκοπό να ενισχύσουν την ασφάλεια σε περίπτωση 
επιθετικών ενεργειών από την Ρωσία.121  

Η προετοιμασία της συνόδου χαρακτηρίζεται από έντονο προβληματισμό, καθώς 
η Πολωνία και τα κράτη της Βαλτικής εκφράζουν την πεποίθηση ότι η προσάρτηση της 
Κριμαίας και η προσπάθεια της Ρωσίας να αποσταθεροποιήσει την ανατολική Ουκρανία, 
είναι ενέργειες που έχουν ουσιαστικά αλλοιώσει το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας. 
Συνεπώς πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες προσαρμογές στην στρατηγική και στις δυνάμεις 
της Συμμαχίας. Επίσης τα κράτη αυτά υποστηρίζουν ότι η Συμμαχία δεν οφείλει να 
δεσμευτεί από την συμφωνία της Ιδρυτικής Πράξης μεταξύ ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η οποία 
καθορίζει την αποτροπή τοποθέτησης Συμμαχικών δυνάμεων στην επικράτεια των νέων 
μελών της Συμμαχίας στην ανατολική Ευρώπη.  

Παρόλα αυτά, αποδεικνύεται αδύνατο να επιτευχθεί συναίνεση. Κράτη όπως η 
Γερμανία θεωρεί ότι μια τέτοια ενέργεια θα εκληφθεί από την Ρωσία ως προκλητική με 
αποτέλεσμα την επιδείνωση και όχι την εκτόνωση της κατάστασης. Η Συμμαχία εν τέλει 
υιοθετεί μια στρατηγική «επίμονης» παρουσίας (persistence presence) και όχι μόνιμης, η 
οποία βασίζεται σε μια εκ περιτροπής ανάπτυξη δυνάμεων.122 

Η Συμμαχία στη Σύνοδο της Ουαλίας123 (Wales, 4-5 Σεπτεμβρίου 2014), προχωρά 
στην λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ρωσικής επιθετικότητας με σκοπό την 
ενίσχυση της ικανότητας της Συμμαχίας και την αποτροπή οποιασδήποτε  δυνητικής 
απειλής κατά των κρατών της Βαλτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην εφαρμογή ενός 
Σχεδίου Δράσης για την Ετοιμότητα (Readiness Action Plan - RAP), το οποίο αφορά σε 
πρώτο χρόνο την ανάπτυξη της Επιχειρησιακής Δύναμης Υψηλής Ετοιμότητας (Very High 
Readiness Joint Task Force), η οποία επανδρώνεται από 5.000 στρατιώτες, και είναι ικανή 
να αναλάβει δράση σε διάστημα μικρότερο των πέντε ημερών.  

Δύο ακόμη σημαντικά βήματα πραγματοποιήθηκαν τους μήνες που ακολούθησαν. 
Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο του 2015 ο υπουργός άμυνας των ΗΠΑ Ashton Carter σε 
ταξίδι του στην Ευρώπη ανακοινώνει την συνεισφορά των ΗΠΑ προς το ΝΑΤΟ σε ειδικές 
δυνάμεις επιχειρήσεων, πολεμικό εξοπλισμό και αεροσκάφη. Την επομένη αυτής της 
ανακοίνωσης, ευρισκόμενος στο Ταλίν της Εσθονίας, ακολουθεί ακόμη μια δήλωση για 
επιπλέον ενίσχυση των χωρών της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης σε τεθωρακισμένα 
οχήματα και δυνάμεις πυροβολικού. Αυτή η ενίσχυση προορίζεται για τα κράτη της 
Βουλγαρίας, της Εσθονίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, της Πολωνίας και της 
Ρουμανίας.  

                                                           
121 Στο ίδιο, p.14. 
122 Στο ίδιο, p. x.  
123 Βλ. το επίσημο κείμενο της διακήρυξης: Wales Summit Declaration, Issued by the Heads of State and 
Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Wales, 05 Sep. 2014, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_112964.htm?mode=pressrelease (πρόσβαση 18/10/17). 
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Η Συμμαχία πλέον μπαίνει σε μια νέα περίοδο αποτροπής και άμυνας, 
αντιμετωπίζοντας με όρους σκληρής ισχύος τη Ρωσική επιθετικότητα, αλλά ταυτόχρονα 
πρέπει να εξασφαλίσει την ομοφωνία στη λήψη απόφασης καθώς αποτελεί καθοριστικό 
παράγοντα επιτυχίας. Το κατά πόσο θα διατηρηθεί η συναίνεση της Συμμαχίας θα 
εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ρωσική πολιτική και τις επακόλουθες ενέργειες της. 
Αν το ΝΑΤΟ κρίνει πως η ρωσική κυβέρνηση παραβιάζει την συμφωνία του Μινσκ ΙΙ ή 
αν αποδειχθεί ότι η ρωσική κυβέρνηση υποστηρίζει αποσχιστικές δυνάμεις με σκοπό να 
επεκτείνει την σφαίρα επιρροής της, τότε θα αυξηθούν οι πιέσεις στο εσωτερικό της 
Συμμαχίας για την ανάπτυξη μόνιμων στρατιωτικών δυνάμεων στα ανατολικά σύνορα.124 

3.3 Το Σχέδιο Δράσης για την Ετοιμότητα  

Το RAP125 αφορά την αυξημένη στρατιωτική παρουσία στο ανατολικό τμήμα της 
Συμμαχίας και παρέχει μια συνεκτική και ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων που είναι 
απαραίτητα για την αντιμετώπιση των αλλαγών στο περιβάλλον ασφαλείας. 
Ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που θέτει η Ρωσία και στις στρατηγικές τους επιπτώσεις. 
Το σχέδιο αποτελεί την εκ νέου επιβεβαίωση των τριών βασικών έργων της συμμαχίας· 
συλλογική άμυνα (collective defense) διαχείριση κρίσεων (crisis management) και 
συνεργατική ασφάλεια (cooperative security).126  

Το σχέδιο παρέχει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση των 
αλλαγών στο περιβάλλον ασφαλείας στην Ευρώπη και κοντά στην Ευρώπη και στις 
απειλές που προέρχονται από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική. 

Περιλαμβάνει τα λεγόμενα «μέτρα διασφάλισης» (assurance measures) και 
υιοθέτει κάποιες μακροπρόθεσμες αλλαγές στην στάση του ΝΑΤΟ, τα «μέτρα 
προσαρμογής» (adaptation measures). Τα μέτρα προσαρμογής στοχεύουν στην αύξηση της 
ετοιμότητας και της ανταπόκρισης του ΝΑΤΟ, επιτρέποντας στην Συμμαχία να 
αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις ασφάλειας που προέρχονται τόσο από την 
ανατολή όσο και από τον νότο.  

Τα μέτρα διασφάλισης αφορούν την αυξημένη στρατιωτική παρουσία και 
δραστηριότητα για την διασφάλιση και την αποτροπή, με στόχο αρχικά το ανατολικό 
τμήμα της Συμμαχίας, και την λήψη ειδικών μέτρων για την Τουρκία, αρχής γενομένης 
τον Δεκέμβριο του 2015. Πρόκειται για μια απόδειξη της βούλησης των Συμμάχων να 
αντιδράσουν γρήγορα και αποφασιστικά όταν απαιτείται.  

                                                           
124 Στο ίδιο, p.14. 
125 Για περισσότερες λεπτομέρειες δες ιστοσελίδα https://www.nato.int/cps/en/natohq/ 
topics_119353.htm?selectedLocale=en  (πρόσβαση 18/10/17). 
126 Ό.π., Strategic Concept 2010. Η Συμμαχία, αναγνωρίζοντας ότι παραμένει το μοναδικό και ουσιαστικό 
διατλαντικό φόρουμ διαβουλεύσεων για όλα τα θέματα που επηρεάζουν την εδαφική ακεραιότητα, την 
πολιτική ανεξαρτησία και την ασφάλεια των μελών της, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 4 της Συνθήκης 
της Ουάσινγκτον, πρέπει και θα συνεχίσει να υλοποιεί αποτελεσματικά τα τρία αυτά έργα. 
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Τα μέτρα διασφάλισης αποτελούν μια σειρά στρατηγικών χερσαίων, θαλάσσιων 
και εναέριων δραστηριοτήτων τόσο εντός όσο και περιφερειακά του εδάφους των 
Συμμάχων στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπως επίσης και στην Τουρκία. 
Απώτερος σκοπός των δραστηριοτήτων είναι να διασφαλίσουν τους πληθυσμούς αυτών 
των εδαφών και να αποτρέψουν την διεξαγωγή πιθανών επιθέσεων. Υπογραμμίζεται η 
δέσμευση, ότι στα μέτρα αυτά συμβάλλουν και τα 28 μέλη της Συμμαχίας.127 Επιπλέον, τα 
μέτρα μπορούν να ενισχυθούν ή να μειωθούν ανάλογα με τις ανάγκες και δεδομένης της 
ασφάλεια της κάθε κατάστασης.   

 Τα μέτρα διασφάλισης περιλαμβάνουν: 

 Εγκατάσταση στρατιωτικών μονάδων και διεξαγωγή ασκήσεων στα ανατολικά 
τμήματα της Συμμαχίας.  

 Χρήση μαχητικών αεροσκαφών σε εναέριες περιπολίες αστυνόμευσης. 

 Διεξαγωγή πτήσεων επιτηρήσεων αεροσκαφών του ΝΑΤΟ (AWACS) στην 
επικράτεια των ανατολικών Συμμάχων, όπως και πτήσεις πάνω από τον θαλάσσιο χώρο 
κατά μήκος των ανατολικών συνόρων. 

 Εντατικοποίηση των ναυτικών περιπολιών στην Βαλτική Θάλασσα, την Μαύρη 
Θάλασσα, και την Μεσόγειο όπως και την μόνιμη παρουσία ναυτικών μονάδων στην 
ευρύτερη περιοχή.  

 Διεξαγωγή ασκήσεων πάνω στην διαχείριση κρίσης και την συλλογική άμυνα. 
Περισσότερες από 100, από τις περίπου 300 ασκήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2015, 
αφορούσαν την υποστήριξη των μέτρων διασφάλισης του ΝΑΤΟ.  

 Αποστολή δυνάμεων στην ανατολική Ευρώπη για την εκπαίδευση και διεξαγωγή 
ασκήσεων σε διμερή βάση. 

 Τα μέτρα προσαρμογής έχουν περισσότερο μακροπρόθεσμο χαρακτήρα με την 
έννοια ότι συνδέονται με μακροπρόθεσμες αλλαγές στην στρατιωτική στάση και τις 
ικανότητες της Συμμαχίας, μέσα από την προσαρμογή των δυνάμεων και των δομών 
διοίκησης του ΝΑΤΟ, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται πιο γρήγορα και άμεσα σε 
καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων, όπου και όποτε χρειαστεί. 

 Πιο συγκεκριμένα, τα μέτρα προσαρμογής αφορούν δύο δέσμες δραστηριοτήτων· 
πρώτον την βελτίωση (enhancement) της επιχειρησιακής ικανότητας και αντίδρασης της 
Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (enhanced NATO Response Force: eNRF). 
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το μέγεθος της NRF αυξάνεται από 13.000 στρατιώτες σε 
40.000 στρατιώτες το 2015. Η ενίσχυση της NRF αφορά σε όλο το φάσμα της 
επιχειρησιακής της δράσης σε ξηρά, θάλασσα και αέρα. Επιπλέον, δημιουργείται η VJTF 
(Very High Readiness Joint Task Force), μια νέα μονάδα κοινής επιχειρησιακής άμεσης 

                                                           
127 Από 05/06/17 το Μοντενέγκρο αποτελεί το 29 κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Δες Montenegro joins NATO as 
29th Ally, 05/06/17, https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_144647.htm (πρόσβαση 18/10/17). 
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αντίδρασης αποτελούμενη από 20.000 στρατιώτες, εκ των οποίων οι 5.000 είναι δυνάμεις 
εδάφους. Η νέα αυτή μονάδα θεωρείται απόλυτα λειτουργική και έχει την δυνατότητα να 
δράσει μέσα σε λίγες ημέρες, όπου και όποτε χρειαστεί. Μάλιστα τον Ιούνιο του 2015 
λαμβάνει μέρος στην πρώτη άσκηση ανάπτυξης δυνάμεων στην Πολωνία.128 

 Επιπλέον, την δημιουργία μικρών πολυεθνικών αρχηγείων του ΝΑΤΟ ή αλλιώς 
«Μονάδων Ένταξης Δυνάμεων του ΝΑΤΟ» (NATO Force Integration Units-NFIUs)129 
στα εδάφη των ανατολικών συμμάχων, δηλαδή της Βουλγαρίας, Εσθονίας, Λετονίας, 
Λιθουανίας, Πολωνίας και Ρουμανίας. Οι μονάδες ένταξης τίθενται σε ισχύ τον 
Σεπτέμβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του ίδιου έτους εγκρίνεται από τους αρμόδιους 
υπουργούς Άμυνας, η δημιουργία άλλων δύο στην Ουγγαρία και την Σλοβακία.130 
Αποστολή των μονάδων ένταξης είναι η βελτίωση της συνεργασίας και ο αποτελεσματικός 
συντονισμός μεταξύ του ΝΑΤΟ και των εθνικών στρατιωτικών δυνάμεων, η προετοιμασία 
και υποστήριξη των ασκήσεων, καθώς επίσης της ανάπτυξης δυνάμεων, εφόσον χρειαστεί 
της NRF. 

 Κάποιες επιπρόσθετες ενέργειες που συμπληρώνουν τον κορμό των μέτρων 
προσαρμογής είναι οι ακόλουθες: 

 Ενίσχυση της ετοιμότητας και των ικανοτήτων του Αρχηγείου Βορειοανατολικών 
Πολυεθνικών Σωμάτων που εδρεύει στην Πολωνία, όπως και την ενίσχυση του ρόλου που 
έχει το Αρχηγείο ως κόμβος για την περιφερειακή συνεργασία. 

 Δημιουργία ενός νέου πολυεθνικού χερσαίου αρχηγείου για την Νοτιοανατολική 
Ρουμανία. 

 Προετοιμασίες για την τοποθέτηση στρατιωτικού υλικού και προμηθειών στα 
εδάφη των ανατολικών Συμμάχων. 

 Βελτίωση της δυνατότητας του ΝΑΤΟ ώστε να ενισχύσει τους ανατολικούς 
Συμμάχους σε επίπεδο εθνικών υποδομών, όπως αεροδρόμια και λιμάνια. 

 Δημιουργία μιας νέας μόνιμης έδρας Κοινής Διοικητικής Υποστήριξης (Joint 
Logistic Support Group) για την περαιτέρω υποστήριξη των δυνάμεων που θα 
αναπτύσσονται στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ.  

Ένα χρόνο αργότερα στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ (24/06/15) 
αποφασίζεται η περαιτέρω δράση παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την 
εφαρμογή του RAP. Όπως χαρακτηρίστηκα αναφέρει ο ΓΓ της Συμμαχίας: «πρέπει να 
γίνουν επιπλέον βήματα προσαρμογής της στρατιωτικής παρουσίας …Έτσι εκτός από την 

                                                           
128 Άσκηση Noble Jump 15. 
129 Βλ. Greater solidarity, strength and readiness: NATO Secretary General marks opening of six new 
headquarters in Eastern Allies, 03 Sep. 2015, ιστοσελίδα https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_122324 
.htm?selectedLocale=en (πρόσβαση 18/10/17). 
130 Στις 24/10/17 στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας έγινε η τελετή έναρξης λειτουργίας της τελευταίας 
NFIU,  https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_140359.htm?selectedLocale=en (πρόσβαση 18/10/17). 
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σημαντική αύξηση του αριθμού της δύναμης NRF, λήφθηκαν μέτρα για την επιτάχυνση 
της πολιτικής και στρατιωτικής λήψης αποφάσεων, διατηρώντας παράλληλα τον πολιτικό 
έλεγχο».131 

Και συνεχίζει: «Αυτά περιλαμβάνουν την εξουσία του ανώτατου διοικητή μας 
SACEUR να προειδοποιήσει, να εξασφαλίσει θέματα επιμελητείας και να προετοιμάσει 
τα στρατεύματα, ώστε να είναι έτοιμα να ξεκινήσουν μόλις ληφθεί η πολιτική απόφαση. 
Εγκρίθηκε επίσης μια νέα έννοια της μελλοντικής (advanced) σχεδίασης ώστε να 
βελτιωθεί ο χρόνος αντίδρασης και η αποτελεσματικότητα  σε κάθε απειλή - από όπου και 
αν προέρχεται. Προς αυτή την κατεύθυνση υιοθετείται ένα νέο εργαλείο, τα Σχέδια 
Κλιμακωτής Αντίδρασης  (Graduated Response Plans – GRPs),το οποίο θα επιτρέψει την 
εξαιρετικά γρήγορη εκπόνηση σχεδίων επιχειρήσεων, ανάλογη των απαιτήσεων 
ετοιμότητας των δυνάμεων». 

Μέσα από το RAP η Συμμαχία επιβεβαιώνει την πρόθεση της να συνεχίσει να 
ανταποκρίνεται αναλόγως των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στο διεθνές περιβάλλον. Οι 
αλλαγές αυτές υπαγορεύουν στην Συμμαχία να ανά-προσαρμόζει συνεχώς την στάση της 
μέσω της ενίσχυσης των μέσων που αφορούν τον διττό σκοπό της Αποτροπής και της 
Άμυνας (Deterrence and Defense)132. 

Στα δυο χρόνια που μεσολαβούν μεταξύ της Ουαλίας και της Συνόδου Κορυφής 
της Βαρσοβίας, το RAP υλοποιείται σταδιακά. Ωστόσο, καθώς οι σχέσεις με τη Ρωσία 
επιδεινώνονται και στην πράξη υπάρχουν κάποιες δυσκολίες στην ανάπτυξη των 
απαραίτητων στρατευμάτων σε περίπτωση έκτακτης επίθεσης, τα μέλη του ΝΑΤΟ 
αποφασίζουν την λήψη επιπλέον μέτρων. 

3.4 Η σύνοδος κορυφής της Βαρσοβίας 

Στην επίσημη ανακοίνωση των αποφάσεων της Συνόδου της Βαρσοβίας133, ο ΓΓ 
της Συμμαχίας μεταξύ άλλων αναφέρει: «Από την τελευταία σύνοδο κορυφής στην Ουαλία 
το 2014, έχουμε λάβει μια σειρά μέτρων για την ενίσχυση της συλλογικής άμυνας, την 
ενίσχυση των δυνατοτήτων μας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς μας. Σήμερα, 
βιώνοντας ένα ολοένα και διαρκώς μεταβαλλόμενο, απρόβλεπτο και απαιτητικό 
περιβάλλον ασφάλειας, αναλαμβάνουμε περαιτέρω δράση για να υπερασπιστούμε την 
επικράτεια και να προστατεύσουμε τους πληθυσμούς μας, προβάλλοντας σταθερότητα 

                                                           
131. Δες Press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg following the meeting of NATO 
Defence Ministers, 24 Jun. 2015, https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions120967.htm?selected 
Locale=en (πρόσβαση 18/10/17) και Readiness Action Plan https://www.nato.int/cps/en/natohq 
/topics_119353.htm?selectedLocale=en#. (πρόσβαση 19/10/17)   
132 Για το θέμα θα γίνει εκτενέστερη αναφορά στο επόμενο κεφάλαιο. 
133 Warsaw Summit Communiqué, Issued by the Heads of State and Government participating in the meeting 
of the North Atlantic Council in Warsaw 8-9 July 2016, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm  (πρόσβαση 21/10/17).  
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πέρα από τα σύνορα και να συνεχίσουμε την πολιτική, στρατιωτική και θεσμική 
προσαρμογή της Συμμαχίας μας.  

Υπάρχει ένα τόξο ανασφάλειας και αστάθειας στην περιφέρεια του ΝΑΤΟ και 
πέραν αυτής. Η Συμμαχία αντιμετωπίζει μια σειρά προκλήσεων και απειλών ασφάλειας 
που προέρχονται τόσο από την ανατολή όσο και από τη νότια· από κρατικούς και μη 
κρατικούς δρώντες· από στρατιωτικές δυνάμεις· από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, από 
τρομοκρατικές και υβριδικές επιθέσεις. Τις επιθετικές ενέργειες της Ρωσίας, 
συμπεριλαμβανομένων των προκλητικών στρατιωτικών δραστηριοτήτων στην περιφέρεια 
του συμμαχικού εδάφους.»  

Με τα λόγια αυτά τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν ότι η προσπάθεια 
προσαρμογής μέσω της αποτροπής και της συλλογικής άμυνας δεν μπορεί παρά να 
αναβαθμιστεί ποσοτικά και ποιοτικά καθώς το περιβάλλον ασφαλείας αλλάζει και 
ταυτόχρονα νέες απειλές αναδύονται τόσο στα ανατολικά όσο και στο νότο. 

Παρά τις πρόσφατες ενέργειες και τις ακολουθούμενες πολιτικές της Ρωσίας, με 
τις οποίες παραβιάζει τις αξίες, τις αρχές και τις κοινές δεσμεύσεις στις οποίες στηρίζεται 
η σχέση της με το ΝΑΤΟ, η Συμμαχία παραμένει πιστή και αφοσιωμένη στις διεθνείς 
υποχρεώσεις της. 134 Έτσι μετά από ένα χρόνο απραξίας, τον Απρίλιο 2016 λαμβάνει χώρα 
η πρώτη από τις τρεις συνολικά, εντός του έτους συναντήσεις του NRC.135 

Ταυτόχρονα όμως η Ρωσία προβαίνει σε αποσταθεροποιητικές ενέργειες και 
πολιτικές που εγείρουν σοβαρό προβληματισμό και ενδεχομένως να αποτυπώνουν 
στοιχεία στρατηγικής που θα μπορούσε να εφαρμοστεί στο μέλλον. Έτσι εκτός από την 
παράνομη ανεξαρτοποίηση της Κριμαίας (η Συμμαχία έχει εκφράσει την μη αναγνώριση 
της, καθώς και την πρόθεση μη αναγνώρισης136)· την δια χρήσης βίας παραβίαση των 
συνόρων· την εσκεμμένη αποσταθεροποίηση της ανατολικής Ουκρανίας· την εκτέλεση 

                                                           
134 Στο ίδιο, para 9, όπως περιγράφονται στα: 1997 Basic Document of the Euro-Atlantic Partnership Council, 
the 1997 NATO-Russia Founding Act, and 2002 Rome Declaration.  
Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, το ΝΑΤΟ προσπάθησε να οικοδομήσει μια εταιρική σχέση με τη Ρωσία, 
αναπτύσσοντας διάλογο και πρακτική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος. Η συνεργασία έχει 
ανασταλεί ως απάντηση στη στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας στην Ουκρανία. Παρά ταύτα οι πολιτικοί 
και στρατιωτικοί δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοικτοί. Το 2002 δημιουργήθηκε το Συμβούλιο ΝΑΤΟ 
Ρωσίας (NATO Russia Council – NRC) καθώς υπήρξε εκατέρωθεν η παραδοχή κοινών στρατηγικών 
προτεραιοτήτων και προκλήσεων. Το 2010 στη Λισαβόνα συμφωνήθηκε η κοινή δράση για μια στρατηγική 
συνεργασία στηριζόμενη στις αρχές της ισότιμης εμπιστοσύνης, της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας, 
με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός κοινού χώρου (Ευρώπη) ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας. 
Relations with Russia, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50090.htm#, ιστοσελίδα (πρόσβαση 
21/10/17). 
135 Οι συναντήσεις του NRC την τελευταία διετία εκτός των άλλων αντικειμένων στοχεύουν κυρίως στην 
ανάπτυξη της διαφάνειας (transparency) και της μείωσης του κινδύνου (risk reduction), την ασφάλεια των 
πτήσεων (Air safety) στην περιοχή της Βαλτικής, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και την διατήρηση 
των στρατιωτικών γραμμών επικοινωνίας (Military Lines of Communication) ανοικτών. Βλ., ιστοσελίδα 
NATO-Russia Council, Last updated: 16 Jun. 2017,  https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50091.htm 
(πρόσβαση 21/10/17) και http://www.natolibguides.info/nato-russia (πρόσβαση 30/10/17).   
136 Επίσης χαιρετίζει την προσπάθεια εφαρμογής των Συμφωνιών του Μινσκ. 
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μεγάλης κλίμακας ασκήσεων χωρίς προειδοποίηση (αντίθετα με το πνεύμα του κειμένου 
της Βιέννης137) και προκλητικών στρατιωτικών ενεργειών κοντά στα σύνορα της 
Συμμαχίας (συμπεριλαμβανομένου της Βαλτικής και Μαύρης θάλασσας και της Αν. 
Μεσογείου)· την ανεύθυνη και επιθετική πυρηνική ρητορική· το στρατιωτικό της δόγμα· 
και τις επανειλημμένες παραβιάσεις του εναερίου χώρου της Συμμαχίας, η Ρωσία 
προβάλλει ισχύ, με την στρατιωτική παρουσία της, στη Συρία (σημαντική) και τη Μαύρη 
θάλασσα και συνιστά νέους κινδύνους και προκλήσεις για τους συμμάχους, αλλά και την 
ευρύτερη περιοχή.   

Εν τέλει στην Βαρσοβία οι ηγέτες των κρατών-μελών συμφωνούν για την 
διαμόρφωση μιας «Ενισχυμένης προωθημένης παρουσίας» (enhanced Forward Presence - 
eFP),138 η οποία αποτελεί την προσθήκη στο στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη 
δυνάμεων που εναλλάσσονται. Στο σχέδιο αυτό συμμετέχουν τέσσερα πολυεθνικά 
τάγματα, ένα για κάθε κράτος της Βαλτικής και ένα για την Πολωνία. Παρόλο που αυτή η 
στρατηγική αντιπροσωπεύει μια έμπρακτη αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας του 
ΝΑΤΟ στην νοτιοανατολική Ευρώπη, εντούτοις εξακολουθεί να υπάρχει σημαντική 
διάσταση μεταξύ της επιθυμητής και της παρεχόμενης παρουσίας της Συμμαχίας.139 

Στο πλαίσιο εφαρμογής του RAP, η Συμμαχία παίρνει αποφάσεις που ανοίγουν μια 
νέα εποχή για τη διατήρηση της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ευρώπη και την ευρύτερη 
περιοχή της Ευρασίας· Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής (Middle East and North 
Africa – NEMA).140 Κατά την άποψη μας θεωρείται πολύ σημαντική και έγκαιρη η 
αναγνώριση ότι όσο αφορά στη συμβατική στρατιωτική δράση της Συμμαχίας απαιτείται 
περαιτέρω προσαρμογή στις νέες απειλές όπως οι μη κρατικοί δρώντες, οι τρομοκρατικές 
οργανώσεις, οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και οι υβριδικές απειλές.  

Τα μέλη υπογραμμίζουν επίσης την ανάγκη για την ενίσχυση του ΝΑΤΟ στους 
τομείς της Αποτροπής και της Άμυνας ώστε να εδραιωθεί η σταθερότητα πέρα από τα 
σύνορα της Συμμαχίας. Για το σκοπό αυτό, υπάρχει στην διάθεση της Συμμαχίας ένα 
σύνολο πυρηνικών, συμβατικών και πυραυλικών οπλικών συστημάτων αμυντικού 
χαρακτήρα. Παράλληλα, γίνεται λόγος για την βελτίωση της επιχειρησιακής ετοιμότητας 
και ικανότητας του ΝΑΤΟ, όπως επίσης και για την αύξηση του προϋπολογισμού για την 

                                                           
137 Η διακήρυξη της Βαρσοβίας περιλαμβάνει πρόσκληση προς τη Ρωσία για συμμετοχή στις συζητήσεις στο 
πλαίσιο του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΑ (Organisation for 
Security and Cooperation in Europe - OSCE) για την αναθεώρηση του Κειμένου με σκοπό την κάλυψη των 
κενών που μειώνουν τη στρατιωτική διαφάνεια. 
138 Δες ανάλυση Martin Zapfe, Deterrence from the Ground Up: Understanding NATO’s Enhanced Forward 
Presence, Survival Global Politics and Strategy, Volume 59, 2017 - Issue 3, Published online: 15 May 2017, 
p. 147-160. 
139 Warsaw Summit Communiqué, para 40, και NATO’s Enhanced Forward Presence https://www.nato.int/ 
nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/1711-factsheet-efp.pdf (πρόσβαση21/10/17), https://www.nato. 
int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170601_170601-efp-infographic.pdf (πρόσβαση 21/10/17). 
140 Βλ.,Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para 42. 
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άμυνα, η οποία αποφασίστηκε στην Σύνοδο της Ουαλίας. Η συλλογική άμυνα μέσα στο 
πλαίσιο αυτό παραμένει θεμελιώδης ευθύνη της Συμμαχίας.141  

Επιπλέον τονίζεται ότι σκοπός είναι η διασφάλιση της άμυνας απέναντι σε 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο και σε υβριδικές απειλές, ενώ δεν παραγνωρίζεται η 
δέσμευση για την προστασία απέναντι στον κίνδυνο των βαλλιστικών πυραύλων που 
προέρχονται εκτός των συνόρων της Ευρω-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα μέτρα αυτά έχουν 
αμυντικό και αναλογικό χαρακτήρα, βασισμένο στην διαφάνεια και εντάσσονται πλήρως 
στο πλαίσιο των νομικών και πολιτικών δεσμεύσεων του ΝΑΤΟ. Οι εν λόγω δεσμεύσεις 
διαμορφώνονται πάνω στις αρχές του ελέγχου των εξοπλισμών, του αφοπλισμού και της 
μη διάδοσης.142  

Με αναφορά τις ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή της Κριμαίας, το ΝΑΤΟ 
δηλώνει πως δεν συνιστά απειλή για κανένα κράτος. Πάνω σε αυτή την βάση, τα μέλη της 
Συμμαχίας συμφωνούν πως είναι έτοιμα για την διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου με 
την Ρωσία, αφενός για να γνωστοποιήσουν με σαφήνεια τις θέσεις τους, αφετέρου για να 
ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο στρατιωτικών συγκρούσεων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο 
υπογραμμίζεται η ανάγκη για την λήψη αμοιβαίων μέτρων διαφάνειας. Το ΝΑΤΟ 
επιδιώκει μια εποικοδομητική σχέση με την Ρωσία εφόσον οι ενέργειες της δεν 
αποτρέπουν την δημιουργία τέτοιων συνθηκών.143   

3.5 Πυλώνες προσαρμογής 

Δομή Διοίκησης και Ελέγχου (NATO Command Structure – NCS) 

Για την υλοποίηση των σχεδίων GRP η συμμαχία έχει πάρει όλα τα απαραίτητα 
μέτρα για άμεση αντίδραση (eNRF – VJTF) σε κάθε αναδυόμενη απειλή. Όμως εκτός από 
τις μάχιμες μονάδες, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η NCS. Έτσι αποφασίζεται μια 
λειτουργική αξιολόγηση (Functional Assessment) της τρέχουσας δομής για τη διασφάλιση 
της ικανότητας και της ευελιξίας στην αντιμετώπιση ταυτόχρονων προκλήσεων σε όλο το 
φάσμα των αποστολών. H αξιολόγηση σύμφωνα με τον πρόεδρο της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ Στρατηγό Πετρ Πάβελ (Petr Pavel) χωρίζεται σε δύο φάσεις· τη 
βραχυπρόθεσμη κατά την οποία προτάθηκαν μικρές διορθώσεις για τη βελτιστοποίηση της 
δομής και τη μακροπρόθεσμη που θα υιοθετηθούν κάποιες τροποποιήσεις. 

Ο κυβερνοχώρος ως πεδίο (domain) 

 Στη Σύνοδο της Βαρσοβίας αναγνωρίζεται πλέον ο κυβερνοχώρος ως το τέταρτο 
επιχειρησιακό πεδίο, μέσα στο οποίο το ΝΑΤΟ πρέπει να δράσει τόσο αποτελεσματικά 
όσο και στον αέρα, την ξηρά και τη θάλασσα. Η κυβερνοάμυνα αποτελεί μία από τις 
δράσεις της Συμμαχίας για τη συλλογική άμυνα. Η κύρια εστίαση του ΝΑΤΟ στον 

                                                           
141 Στο ίδιο, para 2. 
142 Στο ίδιο, para 62-69. 
143 Στο ίδιο, para 9-24. 
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κυβερνοχώρο είναι η προστασία των δικών του δικτύων (συμπεριλαμβανομένων των 
επιχειρήσεων και των αποστολών) και η ενίσχυση της ανθεκτικότητας. 

 Με την παραδοχή ότι το διεθνές δίκαιο ισχύει και στον κυβερνοχώρο, η 
υπεράσπισή του αποτελεί θέμα προτεραιότητας. Προς αυτή την κατεύθυνση ενισχύονται 
οι δυνατότητες για εκπαίδευση και συμμετοχή σε ασκήσεις στον συγκεκριμένο τομέα .Οι 
σύμμαχοι δεσμεύονται επίσης να ενισχύσουν την ανταλλαγή πληροφοριών και την 
αμοιβαία συνδρομή στην πρόληψη, την αντιμετώπιση και την αποκατάσταση των δομών 
μετά από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.  

 Ο ιδιωτικός τομέας είναι βασικός παράγοντας στον κυβερνοχώρο και οι 
τεχνολογικές καινοτομίες και η τεχνογνωσία που προσφέρει είναι ζωτικής σημασίας για 
να επιτρέψουν στο ΝΑΤΟ και τις συμμαχικές χώρες να δημιουργήσουν αποτελεσματική 
άμυνα στον κυβερνοχώρο. Το ΝΑΤΟ εντείνει τη συνεργασία του με τη βιομηχανία μέσω 
της εταιρικής σχέσης βιομηχανίας του ΝΑΤΟ (NATO Industry Cyber Partnership - NICP).   

Ασκήσεις και εκπαίδευση 

 Ο σκοπός για τον σχεδιασμό και την εκτέλεση στρατιωτικών ασκήσεων144 είναι η 
προετοιμασία των διοικήσεων και των δυνάμεων για επιχειρήσεις σε περιόδους ειρήνης, 
κρίσης και συγκρούσεων. Οι στόχοι και οι αντικειμενικοί σκοποί τους πρέπει επομένως να 
αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες επιχειρησιακές απαιτήσεις και προτεραιότητες. 
Συγκεκριμένα μέσω των ασκήσεων επιτυγχάνεται η απόκτηση εμπειρίας, τη πιστοποίηση 
των δομών διοίκησης μέσω της δοκιμής δογμάτων, διαδικασιών, συστημάτων και 
τακτικών· στοιχείο ιδιαίτερα  σημαντικό την παρούσα χρονική περίοδο που βρίσκεται σε 
εξέλιξη η προσαρμογή της NCS.  

 Ιδιαίτερα σημαντικό είναι βέβαια και το στοιχείο της διαλειτουργικότητας 
(interoperability) καθώς οι συμμετέχουσες δυνάμεις {συμμαχικές – εταιρικές (partners)} 
πρέπει να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά παρά τις διαφορές στα δόγματα 
επιχειρήσεων, τη γλώσσα, τις δομές, τις τακτικές και την εκπαίδευση. Τέλος η συμμετοχή 
στις ασκήσεις του ΝΑΤΟ αποτελεί μία από τις διαθέσιμες επιλογές για να βοηθήσει στην 
αμυντική μεταρρύθμιση. Παρέχουν τη δυνατότητα στα κράτη μέλη να δοκιμάσουν τις 
μεταρρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε εθνικό επίπεδο και να δώσουν στις χώρες εταίρους 
την ευκαιρία να συμμετάσχουν και να παρακολουθήσουν τις δομές και τους μηχανισμούς 
που έχουν εφαρμόσει τα μέλη της Συμμαχίας.145 

 

                                                           
144 Οι ασκήσεις είναι όσο το δυνατόν πιο ανοιχτές σε όλους τους επίσημους εταίρους, είτε ως παρατηρητές 
είτε ως συμμετέχοντες, και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και ως οικοδεσπότες μιας άσκησης. Εντούτοις, 
η έγκριση από τη Στρατιωτική Επιτροπή και η έγκριση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου απαιτούνται πριν 
ένας εταίρος να παρακολουθήσει ή να συμμετάσχει σε μια άσκηση. Δες ιστοσελίδα Exercises Last updated: 
25 Oct. 2017 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49285.htm (πρόσβαση 3/11/17). 
145 Δες Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para 37g,44,49,71. 
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Θαλάσσια Στρατηγική 

 Ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η προσαρμογή στα 
νέα δεδομένα είναι η ασφάλεια της θάλασσας, η οποία επικουρώντας τα τρία βασικά έργα, 
συμβάλει στην ασφάλεια της Συμμαχίας. Η αυξημένη ρωσική δραστηριότητα από τη  
Μαύρη και τη Βαλτική θάλασσα έως την Ανατολική Μεσόγειο σε συνδυασμό με την 
σημαντική ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των ικανοτήτων και της επιχειρησιακής 
δράσης της Ρωσίας δεν είναι δυνατό να αντιμετωπισθεί μόνο με τις προσπάθειες 
συνεργασίας. Το θαλάσσιο περιβάλλον αντανακλά άμεσα στα οικονομικά και γεωπολιτικά 
δεδομένα παγκοσμίως. Άρα η Συμμαχία δεν μπορεί να μείνει άπραγη, πόσο μάλλον όταν 
πρέπει να λάβει υπόψη τις θαλάσσιες απειλές και τις προκλήσεις από μη κρατικούς 
δρώντες. Για να εξασφαλίσει λοιπόν το ΝΑΤΟ τα ζωτικά του συμφέροντα στο 
συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να επιδεικνύει ευελιξία και βαθμιαία αντίδραση που μπορεί να 
έχει διαφορετικές εκφάνσεις.146   

 Προς την κατεύθυνση αυτή, η εφαρμογή μιας Συμμαχικής Θαλάσσιας Στρατηγικής 
(Alliance Maritime Strategy) εξασφαλίζει τις θαλάσσιες γραμμές επικοινωνιών και την 
ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Οι κύριες δράσεις της στρατηγικής αφορούν στην επιτήρηση, 
την ανταλλαγή πληροφοριών, τη ναυτική αντεπίθεση (maritime interdiction) και επίσης 
συμβάλλει στην ασφάλεια της ενέργειας και των κρίσιμων υποδομών. Η ενσωμάτωση 
θαλάσσιων μέσων υψηλής τεχνολογίας στο οπλοστάσιο της Ρωσίας και  η οικονομική 
κρίση σε συνδυασμό με τις σχετικά περιορισμένες αμυντικές δαπάνες δημιουργούν νέες 
απαιτήσεις. Πρώτα στη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής και στη συνέχεια την 
αναζήτηση της συνεργασίας.147  

 Για την υλοποίηση όμως των ανωτέρω δράσεων που θα ενισχύσουν την αποτροπή 
και την άμυνα, βασική και απαραίτητη προϋπόθεση παραμένει η διατήρηση και σε κάποιες 
περιπτώσεις η αύξηση των αμυντικών δαπανών, των κρατών μελών.148 

 

 

 

                                                           
146  NATO’s maritime activities, Last updated: 19 Dec. 2016, ιστοσελίδα https://www.nato.int/cps/en/ 
natohq/topics_70759.htm?selectedLocale=en# , (πρόσβαση 21/11/17). 
147 Βλ. S., Horrell, M., Nordenman and W.B., Slocombe, Updating NATO’s Maritime Strategy, Atlantic 
Council, ISSUE BRIEF, 2016, p. , ιστοσελίδα  http://www.css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/ 
gess/cis/center-for-securities-studies/resources/docs/Updating_NATO_Maritime_Strategy_0705_web.pdf   
(πρόσβαση 19/11/17). 
148 Σήμερα, πέντε σύμμαχοι πληρούν τις κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ για να δαπανήσουν 
τουλάχιστον το 2% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος τους για την άμυνα. Δέκα Σύμμαχοι πληρούν τις 
κατευθυντήριες γραμμές του ΝΑΤΟ για να δαπανήσουν πάνω από το 20% των αμυντικών προϋπολογισμών 
τους σε σημαντικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένης της σχετικής έρευνας και ανάπτυξης. 
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3.6 Υβριδικός πόλεμος. Ένας νέου τύπου πόλεμος; 

Η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει στρατιωτική δύναμη δια αντιπροσώπων (proxy) στρατιώτες, 
Ειδικές Δυνάμεις χωρίς διακριτικά, εκφοβισμό και προπαγάνδα, όλα με σκοπό να 
δημιουργήσει σύγχυση· να αποκρύψει τον πραγματικό σκοπό της στην Ουκρανία· και να 
προσπαθήσει να αρνηθεί κάθε ανάμιεξη. Έτσι, το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι έτοιμο να 
αντιμετωπίσει κάθε πτυχή αυτής της νέας πραγματικότητας από όπου και αν προέρχεται. Και 
αυτό σημαίνει ότι πρέπει να εξετάσουμε προσεκτικά το πώς προετοιμαζόμαστε για αυτό· πως 
αποτρέπουμε· και αν χρειαστεί πως να αμυνθούμε κατά του υβριδικού πόλεμου.  

- NATO ΓΓ Γενς Στόλτενμπεργκ, 25 Μαρτίου 2015 149  

Ο όρος υβριδικός πόλεμος δεν έχει σταθερό ορισμό και χρησιμοποιείται από 
δυτικούς αναλυτές και αξιωματούχους με διάφορους τρόπους. Κάποιοι χρησιμοποιούν τον 
όρο για να αναφερθούν μόνο σε παραστρατιωτικές (irregular) τακτικές, άλλοι για να 
περιγράψουν μια σειρά από ακανόνιστες και συμβατικές τακτικές που χρησιμοποιούνται 
στο πεδίο της μάχης, και άλλοι χρησιμοποιούν τον όρο για να περιγράψουν το δόγμα της 
νέας γενιάς πολέμου που διατυπώθηκε από τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Άμυνας 
της Ρωσίας.150  

Τα διάφορα κείμενα σχετικά με τον υβριδικό πόλεμο και τις συναφείς 
δραστηριότητες φαίνεται να έχουν γραφεί υπό τη σκέψη των ενεργειών που επιδίωξε η 
Ρωσία στην Ουκρανία, τη Γεωργία και άλλες γειτονικές χώρες και είναι πιθανόν να 
συνεχίσει να ασκεί και στο μέλλον. Αυτές οι δραστηριότητες, και ως εκ τούτου ο όρος 
υβριδικός πόλεμος, περιγράφονται καλύτερα ως δραστηριότητες υπό κάλυψη ή ενέργειες 
που δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ο δράστης (deniable), υποστηριζόμενες από συμβατικές 
ή πυρηνικές δυνάμεις, με σκοπό να επηρεάσουν την εγχώρια πολιτική του κράτους-
στόχου. Υπογραμμίζοντας το στοιχείο ότι ο υβριδικός πόλεμος επηρεάζει την εγχώρια 
πολιτική, αυτός ο ορισμός υπογραμμίζει το ρόλο του πληθυσμού στο κράτος-στόχο για να 
αντισταθεί ή να απαντήσει στις ρωσικές δραστηριότητες. Ο υβριδικός πόλεμος μπορεί να 
γίνει κατανοητός ως "υβριδικός" υπό την έννοια ότι οι ρωσικές δραστηριότητες 
περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό διαφορετικών τακτικών: οι συμβατικές δυνάμεις μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν ως ασπίδα· για την υποστήριξη ή την υπεράσπιση παραστρατιωτικών 
δυνάμεων· η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει τις πυρηνικές της δυνάμεις για να 

                                                           
149 Keynote speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the opening of the NATO Transformation 
Seminar, 25 Mar. 2015, ιστοσελίδα https://www.nato.int/cps/ic/natohq/ opinions_118435.htm (πρόσβαση 
27/10/17). 
150 A., Radin, Hybrid Warfare in the Baltics Threats and Potential Responses, Rand Corporation, 2017,  
ιστοσελίδα https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1500/RR1577/RAND 
_RR1577.pdf , (πρόσβαση 14/10/17). 
Βλ., C.K., Bartles, Getting Gerasimov Right, Military-Review, The Professional Journal of the U.S. Army, 
Jan-Feb 2016,http://www.armyupress.army.mil/Portals/7/military-review/Archives/English/MilitaryReview 
20160228_art009.pdf (πρόσβαση 29/10/17). 
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αποτρέψει μια απάντηση· ή οι υπηρεσίες ασφαλείας της Ρωσίας και τα μέσα προπαγάνδας 
μπορεί να επιδιώξουν τη νομιμοποίηση στρατιωτικής δράσης συμβατικών δυνάμεων.151 

  Δίνοντας τον ορισμό του υβριδικού πολέμου ως ένα συνδυασμό συμβατικών και 
παραστρατιωτικών μέσων για την επίτευξη πολιτικών στόχων, σύμφωνα με τον ορισμό 
του Hoffman152, οι εν λόγω ρωσικές ενέργειες δεν διαχωρίζονται από την άσκηση 
πολιτικής ή τον πόλεμο γενικότερα. Μάλλον, οι δραστηριότητες στο πλαίσιο του 
υβριδικού  πολέμου είναι διακριτές επειδή δεν γίνονται δεκτές ως επίσημη πολιτική, και 
κυρίως επιδιώκουν να επηρεάσουν την εσωτερική πολιτική παρά να στοχεύσουν στις 
ένοπλες δυνάμεις ενός κράτους. Υπό αυτά τα χαρακτηριστικά, για την αντιμετώπιση του 
υβριδικού  πολέμου μπορεί να απαιτηθούν ουσιαστικά διαφορετικές απαντήσεις σε σχέση 
με άλλες στρατιωτικές απειλές· για παράδειγμα, η επιλογή ως προτεραιότητας της αύξησης 
της ανθεκτικότητας των κοινωνιών που έχουν στοχοποιηθεί. Υπάρχει ένα ευρύ φάσμα 
δραστηριοτήτων και τακτικών που θα μπορούσαν να καλυφθούν από τον παραπάνω 
ορισμό του υβριδικού πολέμου, συμπεριλαμβανομένου του πολέμου στον κυβερνοχώρο, 
της προπαγάνδας, του πολέμου μέσω αντιπροσώπων (proxy warfare) - που σημαίνει χρήση 
τρίτου, μη κρατικού δρώντα ή μια συμβατική εισβολή υποστηριζόμενη από πολιτική 
υπονόμευση (subversion). 153  

Ο Kofman υποστηρίζει ότι οι ρωσικές τακτικές στις αρχές του καλοκαιριού πήραν 
ένα "υβριδικό" χαρακτήρα, και περιλάμβαναν τόσο παραστρατιωτικά όσο και συμβατικά 
στοιχεία: […Ήταν μόλις στα τέλη Μαΐου, όταν ο μη συμβατικός πόλεμος αντιμετωπίστηκε 
με αρκετή ανθεκτικότητα από τα εθελοντικά τάγματα και τις ένοπλες δυνάμεις της 
Ουκρανίας, που ξεκινήσαμε να βλέπουμε τη Ρωσία να καταφεύγει σε μια υβριδική 
προσέγγιση. Εδώ αναφέρομαι την εισαγωγή συμβατικών δυνατοτήτων υψηλής 
τεχνολογίας και την πρόσμιξη των ρωσικών μονάδων και μεμονωμένων Ρώσων 
στρατιωτών με τις ριζοσπαστικές δυνάμεις. Πρέπει να έχουμε κατά νου ότι αυτή ήταν η 
τρίτη προσπάθεια της Ρωσίας να αναγκάσει την ουκρανική ηγεσία να υποκύψει στα 
πολιτικά της αιτήματα…]154 

Άλλοι αναλυτές περιγράφουν το ρωσικό υβριδικό πόλεμο βασισμένο στη ρωσική 
έννοια του Πολέμου Νέας Γενιάς (New Generation Warfare). Όπως εξηγεί ο Adamsky, ο 
New Generation Warfare είναι μια συγχώνευση της σκληρής και μαλακής ισχύος σε 

                                                           
151 Ό.π., Radin, 2017, p. 5. 
152 F, Hoffman, On Not-So-New Warfare: Political Warfare Vs Hybrid Threats, War on the Rocks, Jul 28, 
2014, ιστοσελίδα https://warontherocks.com/2014/07/on-not-so-new-warfare-political-warfare-vs-hybrid-
threats/ (πρόσβαση 17/10/17), θεωρείται ως ο πρώτος που εισήγαγε τους όρους hybrid warfare and hybrid 
threats, χρησιμοποιώντας έναν ορισμό που δίνει έμφαση στο συνδυασμό τακτικών. 
Για το ίδιο θέμα βλ. N., Schadlow, The Problem with Hybrid Warfare, War on the Rocks, April 2, 2015, 
ιστοσελίδα https://warontherocks.com/2015/04/the-problem-with-hybrid-warfare/(πρόσβαση 17/10/17). 
153 Ό.π., Radin, 2017, p. 6. 
154 M., Kofman, Russian Hybrid Warfare and Other Dark Arts,War on the Rocks, Mar 11, 2016, ιστοσελίδα 
https://warontherocks.com/2016/03/russian-hybrid-warfare-and-other-dark-arts/ (πρόσβαση 18/10/17). 
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διάφορους τομείς, μέσω της επιδέξιας εφαρμογής συντονισμένων στρατιωτικών, 
διπλωματικών και οικονομικών εργαλείων.155  

 Ένα άρθρο του Φεβρουαρίου του 2013 του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 
Άμυνας της Ρωσίας, στρατηγού Βαλερί Γκερασίμωφ (Valery Gerasimov), αποτελεί την 
ξεκάθαρη έκφραση του New Generation Warfare, και ένα παράδειγμα της ρωσικής σκέψης 
για τον υβριδικό πόλεμο.  

[…Οι "κανόνες του πολέμου" έχουν αλλάξει. Ο ρόλος των μη στρατιωτικών μέσων 
για την επίτευξη πολιτικών και στρατηγικών στόχων έχει αυξηθεί και, σε πολλές 
περιπτώσεις, έχει υπερβεί σε αποτελεσματικότητα την ισχύ της δύναμης των όπλων…Η 
εστίαση των εφαρμοζόμενων μεθόδων σύγκρουσης άλλαξε προς την κατεύθυνση της 
ευρείας χρήσης πολιτικών, οικονομικών, πληροφοριακών, ανθρωπιστικών και άλλων μη 
στρατιωτικών μέτρων που εφαρμόζονται σε συντονισμό με τη δυνατότητα ενεργοποίησης 
του πληθυσμού (protest potential of the population)…]156 

Πράγματι, οι αναλυτές έχουν εντοπίσει ένα «δόγμα Gerasimov» και άρχισαν να 
συνδέουν τη σκέψη του με τον υβριδικό πόλεμο. Αν και ο hybrid warfare, ως συνδυασμός 
δραστηριοτήτων για τον επηρεασμό της εσωτερικής πολιτικής, είναι μέρος του πολέμου 
νέας γενιάς,  Ρώσοι μελετητές επικεντρώνονται επίσης στις αλλαγές στον συμβατικό πεδίο 
τη μάχης και ιδιαίτερα τις επιπτώσεις της αυξανόμενης χρήσης όπλων υψηλής ακρίβειας. 
Εκτός όμως από τους δυτικούς ορισμούς του υβριδικού πολέμου, τα πρόσφατα δόγματα 
ρωσικής στρατηγικής, συμπεριλαμβανομένου του στρατιωτικού δόγματος 2015 και της 
στρατηγικής εθνικής ασφάλειας 2014, τονίζουν τη χρήση συνδυασμένων διαφορετικών 
τακτικών, παραστρατιωτικού πολέμου και πολιτικής υπονόμευσης.157 

  

 

 

 

 

 

 

                                                           
155 Dmitry (Dima) Adamsky, Cross-Domain Coercion: The Current Russian Art of Strategy, Institut Français 
des Relations Internationales, November 2015, pp. 21–23, ιστοσελίδα http://www.ifri.org/ 
sites/default/files/atoms/files/pp54adamsky.pdf (πρόσβαση 18/10/17). 
156 R., Coalson, Top Russian General Lays Bare Putin’s Plan for Ukraine, The World Post, September 2, 
2014. As of June 20, 2016: http://www.huffingtonpost.com/robert-coalson/valery-gerasimov-
putinukraine_b_5748480.html (πρόσβαση 19/10/17). 
157 Ό.π., Radin, 2017, p. 10. Βλ. στο ίδιο την ανάπτυξη τριών διαφορετικών υβριδικών σεναρίων στην 
περιοχή της Βαλτικής που θα μπορούσαν να καλύψουν μια ενδεχόμενη  Ρωσική επιθετική ενέργεια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Επιστροφή στην Άμυνα 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούμε με την επιστροφή της Συμμαχίας στην 
παραδοσιακή αποτροπή και άμυνα μέσω της προσέγγισης της Ρωσικής στρατηγικής και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τη διαμορφώνουν. Θα επιχειρούμε τη περιγραφή της 
στρατηγικής του ΝΑΤΟ μέσα στο περιβάλλον A2/AD και της υβριδικής απειλής. Τέλος, 
θα αναφερθούμε στην σημασία που διαδραματίζουν ευρύτεροι παράγοντες για την 
διαμόρφωση της στρατηγικής του ΝΑΤΟ με αφορμή την κρίση στην Κριμαία.  

 «Η Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπισθεί ως μια γέφυρα μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας 
παρά ως το προπύργιο της κάθε πλευράς.» 

Χένρι Κίσινγκερ 

 Η συγκεκριμένη τοποθέτηση του τέως Υπ. Εξωτερικών των ΗΠΑ, πιθανώς να 
γεφυρώνει την άποψη πολλών μελετητών158 των Διεθνών Σχέσεων, οι οποίοι θεωρούν ότι 
η Κριμαία αποτελεί την απαρχή μια νέας περιόδου «Ψυχρού πολέμου» λόγω της Ρωσικής 
επιθετικότητας και της παράνομης προσάρτησής της, και την θέση κάποιων άλλων ότι 
χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία που παρουσιάστηκε στη Δύση με την πτώση του τείχους του 
Βερολίνου για την προσέγγιση με τη Ρωσία. 159  

4.1 Η Ρωσική στρατηγική 

 To μεγάλο ζήτημα για την στάση της Ρωσίας160 μετά το 2014, λοιπόν είναι το 
δίλημμα ασφαλείας που εγείρεται ταυτόχρονα από την διεύρυνση της Βορειοατλαντικής 
Συμμαχίας και της ΕΕ. Το ερώτημα πλέον είναι πως η Δύση και συγκεκριμένα το ΝΑΤΟ, 
ως ο θεματοφύλακας της ασφάλειας και της ειρήνης στην Ευρωπαϊκή ήπειρο, μπορεί να 

                                                           
158 Δες ενδεικτικά σχετική βιβλιογραφία: Edward Lucas The New Cold War: Putin's Russia and the Threat 
to the West, Palgrave Macmillan, 2014; Marvin Kalb,  Imperial Gamble: Putin, Ukraine, and the New Cold 
War”, Brookings Institution Press, 2015; Edited by J. L. Black, Michael Johns, The Return of the Cold War: 
Ukraine, The West and Russia, Routledge,2016; General Sir Richard Shirreff ,War With Russia: An urgent 
warning from senior military command, Hodder & Stoughton, 2016; Gordon M. Hahn ,Ukraine Over the 
Edge: Russia, the West and the New Cold War, McFarland, Incorporated, Publishers, 2017. 
159 Richard, Sakwa, Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order, Cambridge 
University Press, 2017,p.14.  
160 Ιδιαίτερη σημασία έχει για τον αναγνώστη η Γενική Ιδέα (concept) Εξωτερικής Πολιτικής της Ρωσικής 
Ομοσπονδίας του 2016, ιστοσελίδα http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/  
content/id/2542248?p_p_id=101_INSTANCE_CptICkB6BZ29&_101_INSTANCE_CptICkB6BZ29_langu
ageId=en_GB  (πρόσβαση 12/11/17) και το Στρατιωτικό Δόγμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας του 2014, 
ιστοσελίδα https://www.offiziere.ch/wp-content/uploads-001/2015/08/Russia-s-2014-Military-Doctrine.pdf  
(πρόσβαση 12/11/17). 
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επιστρέψει στις ρίζες του. Η απάντηση δίνεται στο προοίμιο της ιδρυτικής διακήρυξης της 
Ουάσιγκτον· δεν είναι κάτι άλλο παρά η επιστροφή στη συλλογική άμυνα.161 

 Η στρατιωτική στάση της Συμμαχίας έχει αμυντικό χαρακτήρα. Η αποτροπή και η 
άμυνα βρίσκονται στο επίκεντρο της αποστολής και του σκοπού της. Είναι τα θεμελιώδη 
μέσα πρόληψης των συγκρούσεων, προστασίας των συμμαχικών εδαφών και των 
πληθυσμών, της διατήρησης της ελευθερίας λήψης αποφάσεων και πρωτοβουλίας 
ενεργειών, ανά πάσα στιγμή, καθώς και της διατήρησης των αρχών και των αξιών που 
κατοχυρώνονται στη Συνθήκη του 1949. Η Συμμαχία έχει ως σκοπό να διασφαλίσει το 
πλήρες φάσμα δυνατοτήτων που είναι απαραίτητες για την αποτροπή και την υπεράσπιση 
έναντι των δυνητικών αντιπάλων και των απειλών που θα μπορούσαν να παρουσιασθούν 
από οποιαδήποτε κατεύθυνση.162 Εστιάζοντας λοιπόν στο ποιες είναι οι απαιτούμενες 
δυνατότητες για αποτροπή πρέπει να συμπεριλάβουμε μαζί με τις συμβατικές και τις 
πυρηνικές, αυτές του κυβερνοχώρου.  

 Λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση αμυντικών δυνατοτήτων της, η Ρωσία συνεχίζει 
να εκσυγχρονίζει τις εκτεταμένες πυρηνικές της δυνάμεις και αναπτύσσει συμβατικά 
οπλικά συστήματα μεγάλης ακρίβειας. Χειρίζεται το παγκόσμιο πληροφοριακό 
περιβάλλον, χρησιμοποιεί εργαλεία έμμεσης δράσης εναντίον άλλων κρατών στην 
περιφέρεια της και χρησιμοποιεί τη στρατιωτική μηχανή της για προβολή ισχύος και 
εκτέλεση εκστρατευτικών αποστολών σε μεγάλη απόσταση από τα σύνορά της. Ο 
απόλυτος αποτρεπτικός παράγοντας είναι μια ισχυρή πυρηνική δύναμη ικανή να διεξάγει 
μαζική πυρηνική επίθεση σε στόχους στις ΗΠΑ μέσα σε λίγα λεπτά.163  

 Στο στρατιωτικό δόγμα του 2014, η Ρωσία αναγνωρίζει ότι τα πυρηνικά όπλα θα 
παραμείνουν ένας σημαντικός παράγοντας αποτροπής πυρηνικού πολέμου και 
στρατιωτικών συγκρούσεων με τη χρήση συμβατικών όπλων (Πόλεμος μεγάλης –έκτασης, 
περιφερειακοί πόλεμοι). Επίσης δηλώνει την πρόθεση της μη χρήσης πυρηνικών164 από 
μέρους της, παρά μόνο ως αντίδραση μετά από επίθεση προς αυτή ή συμμάχους της. 
Αμφότερα όμως δημιουργούν ερωτηματικά για το ποια θα είναι πραγματικά η Ρωσική 
πυρηνική στρατηγική στο μέλλον.165    

                                                           
161 Η Συνθηκη Του Βορειου Ατλαντικου, Washington DC, 4 Απριλίου 1949, ιστοσελίδα 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_17120.htm?selectedLocale=el (πρόσβαση 14/11/17). 
162 Δες Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para 32. 
163 Defense Intelligence Agency, Russia Military Power, Building a Military to Support Great Power 
Aspirations, 2017, p.v, ιστοσελίδα http://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20 
Publications/Russia%20Military%20Power%20Report%202017.pdf (πρόσβαση 16/11/17). 
164 Δες ενδιαφέρον άρθρο K., Ven Bruusgaard, The Myth οf Russia’s Lowered Nuclear Threshold, War on 
the Rocks, Sep 22, 2017, ιστοσελίδα https://warontherocks.com /2017/09/the-myth-of-russias-lowered-
nuclear-threshold/ (πρόσβαση 12/11/17). 
165 O., Oliker, Russia’s Nuclear Doctrine: What We Know, What We Don’t, and What That Means 
(Washington, DC:Center for Strategic and International Studies, 2016),  
https://www.csis.org/analysis/russia%E2%80%99s-nuclear-doctrine  (πρόσβαση 15/11/17). 
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 Επιπλέον θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι η Ρωσία αντιλαμβάνεται ότι 
οποιαδήποτε επιθετική ενέργειά της που είναι ικανή να ενεργοποιήσει το Άρθρο 5 της 
Βορειο-Ατλαντικής Συμμαχίας θα πυροδοτήσει μια ευθεία σύγκρουση, αν όχι με όλα, με 
αρκετά κράτη μέλη, ενώ ταυτόχρονα δεν διαφαίνεται οποιαδήποτε πρόθεση ευθείας 
σύγκρουσης με τις ΗΠΑ ή χρήσης βίας εναντίον συμμάχου, συμπεριλαμβανομένων των 
Βαλτικών χωρών, και την προσάρτηση τους στη σφαίρα επιρροής της. Παρότι υπάρχουν 
φωνές της Ρωσικής ελίτ που εκφράζουν την ανησυχία τους για την ασυμβατότητα των 
μακροπρόθεσμων στόχων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ με την παρούσα πολιτική κατάσταση 
της Μόσχας, η Ρωσική στάση στην Ουκρανία αναδεικνύει μια νέα πραγματικότητα· οι 
αμυντικές δαπάνες έχουν σημαντική επίδραση στον τρόπο που ενεργεί.166 

 Ένα στοιχείο υψηλής αξίας για τον καθορισμό της στάσης αποτροπής και άμυνας 
της Συμμαχίας στο μέλλον, είναι το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια, η Ρωσία αύξησε 
σημαντικά το μέγεθος και τη συχνότητα των ετήσιων στρατιωτικών ασκήσεων και έλαβε 
πρόσθετα μέτρα, όπως η διεξαγωγή ασκήσεων χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση (snap),  
καθώς και έκτακτων επιθεωρήσεων των στρατιωτικών μονάδων, μέτρα που 
αποσκοπούσαν στη βελτίωση της ετοιμότητας των ρωσικών δυνάμεων για μεγάλης 
κλίμακας περιφερειακές συγκρούσεις.167  

 Το σύγχρονο ρωσικό στρατιωτικό δόγμα απαιτεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
του πολέμου, βασιζόμενη λιγότερο στα παραδοσιακά σενάρια δύναμης εναντίον δύναμης 
και περισσότερο στις αρχές της ασυμμετρίας επιτιθέμενη και εκμεταλλευομένη την 
αδυναμία του εχθρού, αποφεύγοντας περιοχές υπεροχής του αντιπάλου. Επιδιώκει να 
δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες που θα οδηγήσουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις μέσω 
ενεργειών υπονόμευσης, πληροφοριακών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων 
κυβερνοχώρου168. Η Ρωσία βασίζεται στην αμφισημία για να καλύψει τόσο τις ενέργειες 
όσο και τις προθέσεις της στο μέγιστο δυνατό βαθμό, παρέχοντας εύλογη δυσπιστία και 
διασφαλίζοντας ότι οι ενέργειες είναι κάτω από το όριο ενεργοποίησης του άρθρου 5 του 
ΝΑΤΟ (επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων). Επιδιώκει να αποφευχθεί 
ένας αποφασιστικός, εκτενής και ευρείας κλίμακας πόλεμος με ίσο ή πιο ικανό 
αντίπαλο.169 

                                                           
166 B., Frederick, M., Povlock, S., Watts, M., Priebe, E., Geist, Assessing Russian Reactions to U.S. and 
NATO Posture Enhancements, RAND Corporation, 2017, p.xi. 
167 Project Dir. K.H., Hicks and H.A., Conley,  Evaluating Future U.S. Army Force Posture in Europe, Phase 
Report I, Center for Strategic & International Studies, 2016, p. 3. Μεταξύ Φεβρουαρίου 2014 και 
Σεπτεμβρίου 2015, η Ρωσία διενήργησε τουλάχιστον έξι ασκήσεις ασκήσεων διαφορετικού εύρους και 
μεγέθους και δύο μεγάλης κλίμακας προγραμματισμένες ασκήσεις που αφορούσαν δυνάμεις στις Δυτικές, 
Κεντρικές και Νότιες Στρατιωτικές Επαρχίες.  
168 Οι πληροφοριακές επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις κυβερνοχώρου ανήκουν στην κατηγορία των non 
kinetic.  
169 Ο.π. Project Hicks and Conley, 2016, p. 2. 
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 Οι κυβερνοεπιθέσεις στην Εσθονία το 2007170, τη Γεωργία το 2008, η παρουσία 
των στρατιωτών με τις ομοιόμορφες πράσινες στολές171 στην Κριμαία το 2014, ακόμα και 
οι πρόσφατοι ισχυρισμοί για ανάμειξη  της Ρωσίας στις Αμερικανικές εκλογές του 2016,172 
δείχνουν το δρόμο για ένα νέου είδους μη κανονικού (irregular) πολέμου, ο οποίος δεν 
παρουσιάζει ξεκάθαρα χαρακτηριστικά συμβατικής επίθεσης. Και αυτό ίσως ένα από τα 
σημαντικά ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει η Βορειο-Ατλαντική αποτροπή.173  

 Ένα άλλο στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι σε χώρες της Βαλτικής 
που συνορεύουν με τη Ρωσία, όπως η Λετονία και η Εσθονία, κατοικούν μεγάλες ρωσικές 
μειονότητες. Υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία θα επιδιώξει να τους χρησιμοποιήσει ώστε να 
αποκτήσει επιρροή στη Βαλτική, να χρησιμοποιήσει συγκεκαλυμμένη δράση, να 
καταλάβει την επικράτεια, να εφαρμόσει υπονόμευση, να δικαιολογήσει μια συμβατική 
επίθεση ή αλλιώς να χρησιμοποιήσει μέσα που δεν θα δηλοποιούν την ταυτότητά της ή 
συγκεκαλυμμένα μέσα για να αποκτήσει επιρροή στη Βαλτική και να υπονομεύσει την ΕΕ 
και το ΝΑΤΟ.174  

 Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της Ρωσικής στρατηγικής175  θα αναφερθούμε στον 
πιο κρίσιμο παράγοντα για την επιτυχία της σύγχρονης αποτροπής, ο οποίος τα τελευταία 
20 χρόνια έχει να κάνει με τη ανάπτυξη δυνατοτήτων αντί πρόσβασης και άρνησης 
περιοχής (Anti-Access/Area-Denial A2/AD).176 Η Ρωσία ανέπτυξε μια «ομπρέλα» 
επικαλυπτόμενων και πολυπληθών συστημάτων A2/AD· εναέρια-επίγεια-θαλάσσια 
RADAR, αντιαεροπορικά και επιθετικά συστήματα, τα οποία εκτείνονται από τη 
χερσόνησο Κόλα (Kola) στη ρωσική Αρκτική έως τη Λατάκια της Συρίας, στην ανατολική 
Μεσόγειο. Η Μόσχα μετέτρεψε επίσης το θύλακα του Καλίνινγκραντ σε μια «φούσκα» 
(bubble) Α2/AD με την ανάπτυξη μεγάλου αριθμού εξελιγμένων, αντι-αεροπορικών, 

                                                           
170 E., Tamkin, 10 Years After the Landmark Attack on Estonia, Is the World Better Prepared for Cyber 
Threats?, Foreign Policy, Apr 27, 2017, http://foreignpolicy.com/2017/04/27/10-years-after-the-landmark-
attack-on-estonia-is-the-world-better-prepared-for-cyber-threats/ (πρόσβαση 14/11/17). Η Ρωσία αρνείται 
την οποιαδήποτε συμμετοχή στις συγκεκριμένες περιπτώσεις.   
171 Τα πράσινα ανθρωπάκια (the little green men) V. Shevchenko, Little Green Men or Russian Invaders?, 
BBC, 11 March 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-26532154 (πρόσβαση 14/11/17).   
172 J., Masters, Russia, Trump, and the 2016 U.S. Election, Council on Foreign Relations, Nov 3, 2017,  
https://www.cfr.org/backgrounder/russia-trump-and-2016-us-election (πρόσβαση 14/11/17).   
173  
174 A., Radin, Hybrid Warfare in the Baltics Threats and Potential Responses, RAND Corporation, 2017, p.1, 
https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1577.html (πρόσβαση 14/11/17).   
175 Βλ. ανάλυση της Ρωσικής Στρατηγικής Αποτροπής στο K.Ven, Bruusgaard, Russian Strategic 
Deterrence, Journal Survival Global Politics and Strategy Vol. 58, Issue 4,2016, Pages 7-26, πηγή 
Taylor&Francis, http://tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00396338.2016.1207945?needAccess=true& 
(πρόσβαση 14/11/17).   
176 Δες A., Krepinevich, B., Watts, and R., Work, Meeting the Anti-Access and Area-Denial Challenge, 
Washington, DC: Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2003, p. ii: «Συγκεκριμένα, η 
απαγόρευση της πρόσβασης (Anti Access) επιδιώκει να αποτρέψει ή να διαταράξει την ανάπτυξη δυνάμεων 
σε ένα θέατρο επιχειρήσεων· η άρνηση της περιοχής (Area Denial) επιδιώκει να αποτρέψει και να εμποδίσει 
την ελευθερία δράσης των δυνάμεων μέσα στο θέατρο των επιχειρήσεων. 
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συστημάτων εναντίων μονάδων επιφανείας (πλοία) και πυραυλικών συστημάτων με 
εμβέλειες που εκτείνονται βαθιά στην Κεντρική Ευρώπη και τη Βαλτική Θάλασσα.177 

4.2 Η αποτροπή της Συμμαχίας 

 Η Σύνοδος της Βαρσοβίας, έρχεται να επιβεβαιώσει το Στρατηγικό Δόγμα του 
2010 και ταυτόχρονα να δώσει απαντήσεις σε κάθε ένα από τα στοιχεία που συνθέτουν το 
σύγχρονο περιβάλλον και τις αναπτυσσόμενες απειλές στα ανατολικά και νότια178 σύνορα 
της Συμμαχίας. Μετά την Ουαλία το 2014 δείχνει το δρόμο για την προσαρμογή του 
μέλλοντος. Η επιστροφή στην άμυνα για την εξασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης 
στην περιοχή του Βορειο-Ατλαντικού συμφώνου έχει και πάλι την πρωτοκαθεδρία στην 
ατζέντα του οργανισμού.179 

 Η αντιμετώπιση μη κρατικών δρώντων, οι οποίοι επιδεικνύουν «κρατική 
συμπεριφορά», διαθέτουν δυνατότητες και πόρους που μόνο ένα κράτος θα μπορούσε να 
διαθέτει· η αντιμετώπιση κάθε προσπάθειας πιθανού αντιπάλου για τον περιορισμό της 
ελευθερίας κίνησης (freedom of movement) των συμμαχικών δυνάμεων σε συνδυασμό με 
την εκδήλωση απειλής εναντίον οποιουδήποτε κράτους μέλους· η υιοθέτηση 
προγραμμάτων εκπαίδευσης και εκτέλεσης ασκήσεων· η ποιοτική και ποσοτική 
αναβάθμιση των δυνατοτήτων, των δυνάμεων και της ετοιμότητάς τους είναι δράσεις που 
θα εξασφαλίσουν την αποτροπή και την άμυνα.180   

 Στη Βαρσοβία επίσης καταγράφεται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι σκοπός 
της Συμμαχίας είναι η ενίσχυση της αποτροπής ως ένα από τα κεντρικά (core) στοιχεία της 
συλλογικής άμυνας και η οποία θα συμβάλλει στην ασφάλεια του ΝΑΤΟ ως σύνολο. Η 
αποτροπή και η άμυνα που στηρίζεται στην εκμετάλλευση ενός μίγματος των 
πυρηνικών181 και  συμβατικών δυνατοτήτων και της πυραυλικής άμυνας, είναι ο πυρήνας 
της στρατηγικής που εξασφαλίζει την αξιοπιστία, ευελιξία, ανθεκτικότητα182 και την 
προσαρμοστικότητα.183 

 Στην προσπάθεια σκιαγράφησης της στρατηγικής προσαρμογής του ΝΑΤΟ μετά 
την Κριμαία, σημειώνεται η εφαρμογή όλων των απαραίτητων πολιτικών και 

                                                           
177 Βλ., S., Frühling & G., Lasconjarias, NATO, A2/AD and the Kaliningrad Challenge, Survival Global 
Politics and Strategy, Vol. 58, 2016, p. 95-116.  
178 Δες Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para 42. 
179 Strategic Comments, Vol. 23, Issue 6, NATO’s continuing adaptation, Published online: 18 Jul 2017, 
Pages iv-vi « Παρόλο που από το 2014 επανεμφανίστηκαν περισσότερα παραδοσιακά προβλήματα 
ασφάλειας, η επίτευξη της ευρωπαϊκής ασφάλειας είναι μια πιο περίπλοκη και δυσνόητη διαδικασία σε 
σχέση με τη περίοδο του Ψυχρού Πολέμου» 
180 Warsaw Summit Communiqué, 2016, para 43,44,45. 
181 K.-H., Kamp, Nuclear Implications of the Russian-Ukrainian Conflict, Research Report, NATO Defense 
College 3/15 April 2015. 
182 D., Ajdukovic, S., Kimhi and M., Lahad, Resiliency: Enhancing Coping with Crisis and Terrorism, NATO 
Science for Peace and Security Series, IOS Press, 2015.  
183 Warsaw Summit Communiqué, 2016, para 52-69. 
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στρατιωτικών μέτρων που έχει στη διάθεσή του. Αναλύοντας τη θέση του Κίσινγκερ, ότι 
«η Ουκρανία πρέπει να αντιμετωπισθεί ως γέφυρα μεταξύ ΝΑΤΟ- Ρωσίας παρά ως το 
προπύργιο της μιας ή της άλλης πλευράς», θα μπορούσαμε να πούμε ότι η επιτυχία της 
αποτροπής και άμυνας της Συμμαχίας ισορροπεί  μεταξύ της ενίσχυσης της στρατιωτικής 
της μηχανής και του διαλόγου, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, με την άλλη 
πλευρά.184 

 Σύμφωνα με τον Pothier, με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής 
της Βαρσοβίας τον Ιούλιο του 2016, το ΝΑΤΟ πέρασε ένα νέο συμβολικό όριο. Για πρώτη 
φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το ΝΑΤΟ θα αναπτύξει, σε μια οιονεί μόνιμη 
βάση, στρατεύματα στην ανατολική πλευρά της Συμμαχίας. Αυτή η κίνηση, θεωρείται από 
την Συμμαχία ως ιστορική, έχει ως στόχο να καθησυχάσει τους νευρικούς συμμάχους και 
να αποτρέψει τη Ρωσία από το να διασχίσει τα ιερά σύνορα του εδάφους του ΝΑΤΟ. 185  

 Επιπλέον τα μέτρα που λαμβάνονται στη Βαρσοβία είναι τα τελευταία σε μια σειρά 
σταδιακών βημάτων των υπερατλαντικών ηγετών ως απάντηση στη επίθεση της Ρωσίας 
στην Ουκρανία το 2014. Συνολικά, αντιπροσωπεύουν μια σημαντική μετατόπιση από το 
ιστορικό των προηγούμενων 25 ετών, όταν το ΝΑΤΟ είχε σε μεγάλο βαθμό αφιερωθεί στη 
διαχείριση κρίσεων εκτός του παραδοσιακού τομέα ευθύνης του. Ενώ η έμφαση είχε δοθεί 
στη συνεργασία στην Ευρώπη και τη διαχείριση κρίσεων αλλού, οι Ευρωπαίοι και οι 
Αμερικανοί ηγέτες έχουν τώρα επαναπροσδιορίσει αποφασιστικά την εστίαση στην 
αποτροπή στην Ευρώπη και έχουν θέσει ως υπεύθυνο το ΝΑΤΟ.186 

 Ενώ η υιοθέτηση των μέτρων προσαρμογής αποδεικνύει ότι για το ΝΑΤΟ δεν 
μπορεί να υπάρξει «επιστροφή στις συνήθεις συνθήκες» όσο η Ρωσία συνεχίζει στην 
παρούσα πορεία, σε ό, τι αφορά την εξισορρόπηση της άμυνας και της αποτροπής σε αυτή 
τη «νέα πραγματικότητα», η επίτευξη συνοχής (coherence) καθίσταται όλο και 
περισσότερο μια πρόκληση. Όπως το έθεσε ένας ανώτερος αξιωματούχος του ΝΑΤΟ, 
υπάρχει μια αντίφαση ανάμεσα στην άμυνα και την αποτροπή που πρέπει να διαχειριστεί 
το ΝΑΤΟ, αλλά επίσης πολλοί σύμμαχοι πιστεύουν ότι η Συμμαχία μπορεί να επιτύχει ένα 
από τα δύο τη φορά, πράγμα που δημιουργεί ένα πεδίο ανταγωνισμού και συμμαχικών 
εντάσεων για τη Ρωσία.187 

                                                           
184 Conventional Forces in Europe (CFE) Treaty, the Paris Charter, the Helsinki Final Act, the Budapest, 
Memorandum of 1994, and the NATO-Russia Founding Act (NRFA) of 1997. Επίσης γίνεται προσπάθεια 
για τη διατήρηση ανοικτών των στρατιωτικών γραμμών επικοινωνίας (Military Lines Of Communication – 
MLOC), https://www.nato.int/cps/en/natohq/ news_146764.htm (πρόσβαση 15/11/17). 
185 F., Pothier, An Area-Access Strategy for NATO, Journal Survival Global Politics and Strategy Vol.59, - 
Issue 3, 2017, p.73. 
186 Στο ίδιο. 
187 J., Ringsmose and S.,Rynning, Now for the Hard Part: NATO’s Strategic Adaptation to Russia,  Journal 
Survival  Global Politics and Strategy Vol. 59, Issue 3, 2017, p.129-146. Στο άρθρο σημειώνεται ότι από την 
πρώτη μέρα της διάσκεψης κορυφής του 2014 στην Ουαλία ήταν σαφές ότι το ΝΑΤΟ ξεκίνησε μια 
πρωτοβουλία της οποίας η αρχική φάση περιελάμβανε διαβεβαίωση (reassurance), το δεύτερο στάδιο 
αφορούσε τη δομική προσαρμογή, και το τρίτο και τελικό στάδιο, να αφορά ένα ανανεωμένο διάλογο και - 
ενδεχομένως - ένα νέο είδος συνεργασίας με τη Ρωσία. 
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4.3 Η αποτροπή σε περιβάλλον A2/AD 

 Η εισβολή στην Κριμαία ήταν ένα επιτυχημένο παράδειγμα των νέων μορφών του 
ρωσικού πολέμου, ο οποίος συνήθως περιγράφεται ως «hybrid», «non-linear» ή 
«ambiguous». Ιδιαίτερα για τα ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ, ιδίως τα κράτη της Βαλτικής 
(τα οποία απέκτησαν την ανεξαρτησία τους από την πρώην Σοβιετική Ένωση, μόλις μια 
γενεά πριν) αναπτύχθηκε ο φόβος ότι θα αποτελέσουν το επόμενο θύμα. Με την υιοθέτηση 
του RAP η Συμμαχία επιχειρεί να αντιμετωπίσει αυτόν τον κίνδυνο και ταυτόχρονα να 
ενδυναμώσει την αποτροπή της και την άμυνα των υπό απειλή συμμάχων.  

 Μερικούς μήνες αργότερα και σε συνδυασμό με τη παρέμβαση της Ρωσίας στη 
Συρία γίνεται όλο και πιο προφανές το γεγονός ότι ο Ρωσικός στρατιωτικός 
εκσυγχρονισμός, ανέδειξε, από μέρους της, νέες σημαντικές δυνατότητες για συμβατικές 
επιχειρήσεις υψηλής έντασης. 

 Με την τοποθέτηση υψηλής ικανότητας και μεγάλης εμβέλειας συστημάτων 
εδάφους-αέρος, εδάφους-επιφανείας και εδάφους-εδάφους σε στρατηγικές θέσεις στη 
χερσόνησο Κόλα (Kola), στη ρωσική αρκτική, στον θύλακα του Καλίνινγκραντ, στην 
Κριμαία και, σε κάποιο βαθμό, στη Συρία, η Ρωσία μπορεί να αρνηθεί τις δυνάμεις του 
ΝΑΤΟ - χρήση μεγάλων θαλάσσιων και εναέριων περιοχών, ακόμη και εντός της ζώνης 
της επικράτειας της Συμμαχίας.188 

 Ο ΓΓ του ΝΑΤΟ σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με τη διαδικασία ενίσχυσης 
της συμμαχικής παρουσίας στην περιοχή της Βαλτικής και τις αναδυόμενες στρατηγικές 
προκλήσεις τόσο στα ανατολικά σύνορα όσο και το νότο, αναφέρει: «Η Μαύρη Θάλασσα 
είναι πολύ σημαντική και έχουμε δει ότι η Ρωσία αναπτύσσει αυτό που οι εμπειρογνώμονες 
αποκαλούν δυνατότητες A2/AD ή Anti Access Air και Denial και αναπτύσσουν αυτές τις 
δυνατότητες για παράδειγμα στην Κριμαία και βλέπουμε ένα συγκεκριμένο τρόπο σε όλη 
τη διαδρομή από τη Βερίγγειο, τη Βαλτική έως και τη Μαύρη θάλασσα και βεβαίως ένας 
από τους λόγους για τους οποίους αυξάνουμε την παρουσία μας στο ανατολικό τμήμα της 
Συμμαχίας· αυξάνουμε την ετοιμότητα των δυνάμεών μας και αναπτύσσουμε επίσης τις 
ικανότητές μας, είναι ότι το ΝΑΤΟ πρέπει να είναι σε θέση να ξεπεράσει τις ικανότητες 
του A2/AD, το οποίο βλέπουμε και στη Μαύρη Θάλασσα. Η θαλάσσια παρουσία μας είναι 

                                                           
188 I., Williams, The Russia – NATO A2AD Environment, Missile Threat, CSIS Missile Defense Project, Jan 
3, 2017, « Η Ρωσία έχει επενδύσει σημαντική προσπάθεια στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του A2AD και 
την προσεκτική τοποθέτησή τους για να μεγιστοποιήσει το στρατηγικό τους αποτέλεσμα…Σε περίπτωση 
κρίσης, μια τέτοια διάταξη μάχης θα περιπλέξει την δυνατότητα πρόσβασης του  ΝΑΤΟ σε περιοχές που 
είναι σημεία κλειδιά όπως η Βαλτική ή η Πολωνία. Αυτές οι σχετικές αδυναμίες της Συμμαχίας θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την ελκυστικότητα για πρόκληση τετελεσμένου στη Ρωσική πλευρά.» 
Για την καλλίτερη κατανόηση της διαμορφούμενης στρατηγικής κατάστασης A2/AD στην Ευρώπη, 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει o διαδραστικός χάρτης που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα 
https://missilethreat.csis.org/russia-nato-a2ad-environment/ (πρόσβαση 2/11/17). 
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σημαντική και είναι μέρος της δύναμης υψηλής ετοιμότητας που έχουμε δημιουργήσει ενώ 
έχουμε μια θαλάσσια συνιστώσα στην περιοχή αυτή.»189 

 Οι δυνάμεις A2/AD χαρακτηρίζονται ως αυτές που συμβάλλουν στην άρνηση 
πρόσβασης των δυνάμεων του αντιπάλου σε μια συγκεκριμένη περιοχή ή/και να 
παρεμποδίζουν την ελευθερία ελιγμών.190 Οι δυνάμεις που αποτελούν ένα A2/AD 
περιλαμβάνουν τυπικά σύστημα αεράμυνας, δυνάμεις για την αντιμετώπιση μονάδων 
επιφανείας (πλοία) και επιθετικά όπλα προσβολής στόχων, όπως βαλλιστικά βλήματα 
μικρού ή μέσου βεληνεκούς (Short or Medium Range Ballistic Missiles, πυραύλους 
κρουαζιέρας (Cruise Missiles) και όπλα ακριβείας (Precision Guided Munitions -PGM). 

 Η Ρωσία αναγνωρίζοντας ότι παρά τη στρατιωτική της κατωτερότητα μπορεί να 
αποκτήσει στρατηγικό191 πλεονέκτημα στην περιοχή έναντι του NATO, έχει επενδύσει 
σημαντικά192 στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων του A2/AD και την προσεκτική 
τοποθέτησή τους για να μεγιστοποιήσει το στρατηγικό τους αποτέλεσμα.  

 Εμβαθύνοντας στη ρωσική σκέψη, σε περίπτωση κρίσης, το φίλιο A2/AD θα 
περιπλέξει την ικανότητα του ΝΑΤΟ να αποκτά πρόσβαση σε συμμαχικό έδαφος όπως η 
Βαλτική ή η Πολωνία και θα αποκόψει γραμμές επικοινωνιών ιδιαίτερα στον τομέα 

                                                           
189 Speech by NATO Secretary General Jens Stoltenberg to the Atlantic Council, Washington, D.C., 
Projecting Stability: Charting NATO’s Future, 06 Apr. 2016, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_129758.htm (πρόσβαση 20/10/17). 
190 Βλ., άρθρο του Brig. Gen. Alex Grynkewich, The Future of Air Superiority, PART III: Defeating A2/AD, 
War on the Rocks, Jan 13, 2017, ιστοσελίδα https://warontherocks.com/2017/01/the-future-of-air-
superiority-part-iii-defeating-a2ad/ (πρόσβαση 19/10/17).  
191 Sam J. Tangredi, Anti-Access Warfare: Countering A2/AD Strategies, Annapolis, MD: Naval Institute 
Press, 2013, p. 1. « Η βασική ιδέα της άρνησης πρόσβασης και της άρνησης περιοχής είναι πολύ απλή: ο 
καλύτερος τρόπος επικράτησης σε έναν αντίπαλο που βρίσκεται μακριά , ειδικά εάν συνολικά είναι 
στρατιωτικά ανώτερος, είναι κατά πρώτον να εμποδίσει την ανάπτυξη των δυνάμεών του στο θέατρο 
επιχειρήσεων». 
192 Σύμφωνα με την δεύτερη έκθεση K.H., Hicks, and H.A.,  Conley, Evaluating Future U.S. Army Force 
Posture in  Europe: Phase II Report, Washington DC, CSIS, Jun 2016, p.x: «Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες 
διατηρούν τεράστια στρατιωτική υπεροχή έναντι της Ρωσίας, υπάρχουν τρεις βασικοί τομείς ικανοτήτων, 
στους οποίους η Ρωσία έχει ή κερδίζει πλεονέκτημα και το οποίο θα μπορούσε να υπονομεύσει την 
ικανότητα των συμμαχικών δυνάμεων να ανταποκριθούν σε μια κρίση: άρνηση κατά της πρόσβασης / 
περιοχής (A2/AD), συνδυασμός συμβατικού πολέμου και δυνατοτήτων nonkinetic, όπως ο κυβερνοχώρος,  
ο ηλεκτρονικός πόλεμος και πληροφοριακές επιχειρήσεις.», ιστοσελίδα 
https://www.csis.org/analysis/evaluating-future-us-army-force-posture-europe-phase-ii-report  (πρόσβαση 
20/10/17) 
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(domain) της θάλασσας193. Αυτές οι σχετικές αδυναμίες στο πλαίσιο της Συμμαχίας θα 
μπορούσαν να αυξήσουν την ελκυστικότητα μιας τετελεσμένης ενέργειας για τη Ρωσία.194  

 Στον αντίποδα η Συμμαχία έχει μπροστά της μια μεγάλη πρόκληση195 έτσι ώστε να 
ενισχύσει την αποτροπή και τη συλλογική άμυνα μέσω μιας στρατηγικής που θα επιτρέπει 
την πρόσβαση στα κράτη της Βαλτικής παρά τις δυνατότητες A2/AD του Καλίνινγκραντ, 
ισορροπώντας μεταξύ της αποτροπής και του ρωσικού διλήμματος ασφαλείας.196   

 Τα αναγνωρισμένα κενά δυνατοτήτων στην αντιμετώπιση του Α2/AD πρέπει να 
προσδιορίζονται σαφώς και να καλύπτονται με εύρωστα και κατάλληλα μέσα για τη 
διατήρηση ενός αποδεκτού επιπέδου συμβατικής αποτροπής. Αυτό πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη την τεράστια ταχύτητα τεχνολογικής καινοτομίας του αντιπάλου, απαιτώντας 
ταχύτερες και πιο προσαρμοστικές διαδικασίες ανάπτυξης και προμηθειών. Επίσης, το 
δόγμα του ΝΑΤΟ πρέπει να αναθεωρηθεί ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερα 
ολοκληρωμένες κοινές και συνδυασμένες διαδικασίες που απαιτούνται για την 
αντιμετώπιση του.197 

4.4 Αποτροπή και υβριδικός πόλεμος – Η διάσταση της ενέργειας 

Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι Ruhle & Grubliauskas,198 παρόλο που το 
ΝΑΤΟ δεν είναι ενεργειακός οργανισμός και η Ουκρανία δεν αποτελεί μέλος του ΝΑΤΟ, 
η ενέργεια συνιστά σημαντική διάσταση του υβριδικού πολέμου που έχει να αντιμετωπίσει 
η Συμμαχία. Αν και αυτός ο τύπος πολέμου θεωρείται ότι μπορεί να καταστεί ουσιαστικά 
επιζήμιος σε κράτη που είναι ευαίσθητα στο εσωτερικό τους και ταλανίζονται από 
                                                           
193 Η θάλασσα και ο έλεγχος της αποτελούν για τις ΗΠΑ ένας από τους πυλώνες υψηλής στρατηγικής και 
επαγωγικά μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική τους πολιτική. Ό.π. Frühling & Lasconjarias, 2016. 
Βλ., επίσης άρθρα J., Callaway, Air-Sea Battle and Naval Strategy: Looking Forward Or Looking Back?, 
War on the Rocks,Oct 19, 2016, https://warontherocks.com/2016/10/air-sea-battle-and-naval-strategy-
looking-forward-or-looking-back/ (πρόσβαση 19/10/17) και B.J., Armstrong, The Shadow of Air-Sea Battle 
and the Sinking of A2AD, War on the Rocks, Oct 5, 2016, https://warontherocks.com/2016/10/the-shadow-
of-air-sea-battle-and-the-sinking-of-a2ad/(πρόσβαση 19/10/17).  
194 Δες το L., Duncan, K.,Terrence, D.C., Gompert, Smarter Power, Stronger Partners, Volume II Trends in 
Force Projection Against Potential adversaries, RAND Corpration, 2017, p. 133-164, όπου παρουσιάζονται 
δύο σενάρια (2015/2025) ρωσικής επίθεσης στην Εσθονία υπό το πλαίσιο του A2 / AD και εξετάζονται σε 
υποθετική, αλλά ταυτόχρονα και ρεαλιστική βάση τόσο η ιδέα ενεργείας (Concept of Operations – CONOPS) 
όσο και τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1359z1.html 
(πρόσβαση 21/10/17). 
195 Δες το σχετικό άρθρο Lt Colonel A., Schmidt, DEU AF, Countering Anti-Access/Area Denial, Future 
Capability Requirements in NATO, JAPCC, APCC Journal, Issue 23, 2016, p.69/77, 
https://www.japcc.org/countering-anti-access-area-denial-future-capability-requirements-nato/ (πρόσβαση 
22/10/17). 
196 Επίσης ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του L., Simon, Demystifying the A2/AD Buzz, War on the Rocks, 
Jan 4, 2017, ιστοσελίδα   https://warontherocks.com/2017/01/demystifying-the-a2ad-buzz/ (πρόσβαση 
19/10/17). 
197 Στο ίδιο. 
198 M., Ruhle & J., Grubliauskas, Energy as a tool of hybrid warfare, Research Paper, Research Division-
NATO Defense College, No. 113, Apr 2015, ιστοσελίδα https://www.files.ethz.ch/isn/190791/rp_113.pdf 
(πρόσβαση 25/10/17). 
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εσωτερικές διαμάχες, μπορεί κάλλιστα να συσκοτίσει τις διαδικασίες που αφορούν την 
στρατηγική αξιολόγηση και την λήψη αποφάσεων στα μέλη του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η 
απειλή αυτή ενέχει την δυναμική να θέσει στο περιθώριο στοιχεία σημαντικά για την 
ανάπτυξη των αμυντικών δυνατοτήτων της Συμμαχίας σε όλο το φάσμα της. Το γεγονός 
αυτό αναδεικνύει την σημασία των ακόλουθων πεδίων προσαρμογής στην στρατηγική του 
ΝΑΤΟ: 

Ανταλλαγή πληροφοριών και στρατηγική ανάλυση 

Συνδυάζοντας περισσότερες από 60 υπηρεσίες πληροφοριών από 29 έθνη, το 
ΝΑΤΟ παρέχει ένα σημαντικό φόρουμ για την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τις 
υβριδικές απειλές. Τα τελευταία χρόνια, με σκοπό την βελτίωση των διαδικασιών που 
σχετίζονται με την αντίληψη, γνώση και ενημέρωση κάθε δεδομένης κατάστασης που 
ανακύπτει, τα κεντρικά γραφεία της Συμμαχίας και η Στρατηγική Διοίκηση έχουν αυξήσει 
σημαντικά τα μέσα ανάλυσης199. Υπογραμμίζεται ότι η προσέγγιση πρόληψης οφείλει να 
αναπτυχθεί περαιτέρω με την προσαρμογή των διαδικασιών λήψης πολιτικών αποφάσεων 
του ΝΑΤΟ σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης (που έχουν αμφιλεγόμενο χαρακτήρα) με 
την εκ των προτέρων ανάθεση της εξουσιοδότησης για την ανάληψη συγκεκριμένων 
ενεργειών αντιμετώπισης των κρίσεων στον Ανώτατο Συμμαχικό Διοικητή της Ευρώπης 
(Supreme Allied Commander Europe - SACEUR).200 

Ανάπτυξη διαλόγου για τις ενεργειακές εξελίξεις και ασφάλεια 

 Το τελευταίο διάστημα η Συμμαχία έχει επιδείξει μεγάλη προθυμία για την ένταξη 
στην ατζέντα της, θεμάτων που δεν έχουν αποκλειστικά στρατιωτικό χαρακτήρα, όπως 
είναι οι ενεργειακές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντας την σημασία τους 
στην συλλογική ασφάλεια. Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι δεν ασπάζονται όλα τα μέλη 
αυτή την αντίληψη, καθώς επιδεικνύουν κάποια διστακτικότητα υπό την ανησυχία ότι η 
συζήτηση πάνω σε θέματα όπως η ενέργεια συνιστούν κατά βάθος πρόδρομο και αφορμή 
για μια ενδεχόμενη στρατιωτική εμπλοκή του ΝΑΤΟ.  

 Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει μια αντικειμενική, ψύχραιμη και 
συνολική αντιμετώπιση πάνω στον ρόλο της ενέργειας, καθώς παρερμηνείες και 
εσφαλμένες αντιλήψεις μπορεί να διαταράξουν την ισορροπία της παγκόσμιας αγοράς. Η 
Συμμαχία οφείλει λοιπόν να θέσει επί τάπητος το θέμα με βάση τις έννοιες της πρόβλεψης, 
πρόληψης και ανθεκτικότητας (anticipation, prevention and resilience) λαμβάνοντας 
υπόψη τη σοβαρότητα των υβριδικών απειλών. 

 Η αυξανόμενη σημασία της ενέργειας στον διεθνή πολιτικό διάλογο καθιστά την 
ενεργειακή ασφάλεια μόνιμο αντικείμενο στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν 

                                                           
199 Στο Σικάγο το 2012, κάνει την εμφάνισή της η πρωτοβουλία για την Joint Intelligence, Surveillance and 
Reconnaissance (JISR). Δες επίσης Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para 47,75,76.  
200 Ό.π., Ruhle & Grubliauskas, 2015, p. 2. 
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την δυνατότητα να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της 
ενέργειας αλλά και σχετικών θεμάτων όπως ο ανταγωνισμός για τους πόρους, και η 
κλιματική αλλαγή ως δυνάμεις που διαμορφώνουν πλέον τις μελλοντικές εξελίξεις στον 
τομέα της ασφάλειας. Συνεπώς, η ενέργεια αποτελεί βασική συνισταμένη του υβριδικού 
πολέμου. Για αυτό τον λόγο η ετοιμότητα απέναντι σε συμβάντα που αφορούν την 
ενέργεια μέσω της εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμος παράγοντας για την διαμόρφωση μια 
συνολικής άμυνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Συμμαχία έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη 
προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια.201  

Στρατηγικές επικοινωνίες  

 Ως μια συμμαχία 29 δημοκρατικών κρατών, το ΝΑΤΟ δεν περιλαμβάνει στις 
στρατηγικές του την πραγματοποίηση προπαγάνδας. Ο σύνθετος χαρακτήρας της 
σύστασης του, καθιστά επίσης δύσκολη την άμεση ανταπόκριση απέναντι στην 
προπαγανδιστική πολιτική της Ρωσίας. Παρόλα αυτά, στην κρίση της Κριμαίας κατάφερε 
να αντιδράσει γρήγορα ώστε να ανατρέψει τους ψευδείς ισχυρισμούς της ρωσικής 
κυβέρνησης όταν ο SACEUR έδωσε στην δημοσιότητα φωτογραφίες που παρουσίαζαν 
ρωσικό στρατιωτικό εξοπλισμό την ουκρανική επικράτεια. Ακόμη και σε ενεργειακά 
ζητήματα το ΝΑΤΟ οφείλει να είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει την ρωσική εκδοχή 
γεγονότων μέσα από την αξιοποίηση ακριβών πληροφοριών για την διεκδίκηση των 
Συμμαχικών συμφερόντων. Δεδομένης της αυξανόμενης ανάγκης να αντιμετωπιστούν οι 
προκλήσεις στο πεδίο των πληροφοριών, η ίδρυση του Κέντρο Αριστείας Στρατηγικών 
Επικοινωνιών (Strategic Communications Centre) στην Λετονία πραγματοποιείται την 
ιδανική χρονική στιγμή.202 

Προσέγγιση του ιδιωτικού τομέα και των ενεργειακών οργανισμών 

 Όπως συμβαίνει και με τον κυβερνοχώρο, ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει το 
μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών υποδομών, οι οποίες είναι ευάλωτες στον υβριδικό 
πόλεμο. Παράλληλα, οι περισσότερες πληροφορίες που αφορούν την ενέργεια, 
συλλέγονται και αναλύονται από συγκεκριμένους φορείς, όπως για παράδειγμα ο Διεθνής 
Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ). Ως ένας στρατιωτικός οργανισμός, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί 
να διαθέσει για  τον τομέα της ενέργειας αντίστοιχους πόρους. Ωστόσο, δεν έχει ούτε την 
πολυτέλεια να αφήσει αναξιοποίητες πληροφορίες που είναι σημαντικές για την ευρύτερη 
ασφάλεια. Για να είναι ικανό να αντιμετωπίσει τις αλλαγές σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο 
περιβάλλον, το ΝΑΤΟ οφείλει να εμβαθύνει την σχέση που έχει με αυτούς τους φορείς 
μέσω του τακτικού διαλόγου αλλά και την κοινή συμμετοχή σε διάφορες εκπαιδευτικές 
ασκήσεις. Αυτό θα συμβάλει σε μια συνολική αξιολόγηση των ενεργειακών κινδύνων, 
συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που αφορούν τον υβριδικό πόλεμο. 

                                                           
201 Δες Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para135. 
202 Δες Warsaw Summit Communiqué, 8-9 July 2016, para112,131,137. Για περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με το θέμα δες επίσημη ιστοσελίδα του Strategic Communications Centre, 
https://www.stratcomcoe.org/ (πρόσβαση 4/11/17) 
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Σύσφιξη των σχέσεων του ΝΑΤΟ με την ΕΕ και άλλων οργανισμών 

 Η κρίση στην Κριμαία κατέδειξε την σημαντική επίδραση που ασκεί η ΕΕ στις 
ενεργειακές εξελίξεις. Ο ρόλος που ανέλαβε στην συμφωνία για την τιμή του ρωσικού 
φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, όπως και η επιτυχής οργάνωση της αντίστροφης 
επανατροφοδότησης της Ουκρανίας -με ρωσικό αέριο- μέσω της Πολωνίας και της 
Σλοβακίας, αποτέλεσαν σημαντικά παραδείγματα της αναδυόμενης ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης στον χώρο της ενέργειας για  την υποστήριξη μιας γειτονικής χώρας που δεν 
είναι μέλος της ΕΕ. Ο διάλογος μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ σχετικά με τις υβριδικές απειλές, η 
συνεργασία μεταξύ του προσωπικού που στελεχώνει το δύο οργανισμούς όπως και η 
αναζήτηση ουσιαστικών συνεργασιών πάνω στο κομμάτι της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, είναι τόσο επείγουσες όσο και εφικτές.203  

 Εκτός όμως της ΕΕ η Συμμαχία προσπαθεί να διατηρήσει και ταυτόχρονα να 
ανοίξει νέους διαύλους συνεργασίας, σε τομείς πλέον της ενέργειας, με άλλους διεθνείς 
οργανισμούς και αυτόνομα κράτη204.  

Ασκήσεις και εκπαίδευση 

 Η αυξανόμενη σημασία της ενέργειας στον διεθνή πολιτικό διάλογο καθιστά την 
ενεργειακή ασφάλεια μόνιμο αντικείμενο στα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης 
του ΝΑΤΟ. Αυτό σημαίνει ότι οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί ηγέτες πρέπει να έχουν 
την δυνατότητα να αναπτύξουν μια καλύτερη κατανόηση της σημασίας και του ρόλου της 
ενέργειας αλλά και σχετικών θεμάτων όπως ο ανταγωνισμός για τους πόρους, και η 
κλιματική αλλαγή ως δυνάμεις που διαμορφώνουν πλέον τις μελλοντικές εξελίξεις στον 
τομέα της ασφάλειας. Η αποσταθεροποίηση των ενεργειακών συστημάτων ανεφοδιασμού 
και τυχόν αποτυχίες/αστοχίες διαχείρισης των ενεργειακών υποδομών ενδέχεται να 
επηρεάσουν την λειτουργία της οικονομίας όπως και την ικανότητα μιας χώρας να 
οργανώνει αποτελεσματικά την άμυνα της. Συνεπώς, η ενέργεια αποτελεί βασική 
συνισταμένη του υβριδικού πολέμου. Για αυτό τον λόγο η ετοιμότητα απέναντι σε 
συμβάντα που αφορούν την ενέργεια μέσω της εκπαίδευσης θεωρείται κρίσιμος 
παράγοντας για την διαμόρφωση μια συνολικής άμυνας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η 
Συμμαχία έχει προχωρήσει στην ανάπτυξη προγραμμάτων κατάρτισης που αφορούν την 
ενεργειακή ασφάλεια.   

 

                                                           
203 Ό.π., Ruhle & Grubliauskas, 2015 
204 Οι σημαντικότερες προσπάθειες που υιοθετούνται, είναι η πρωτοβουλία για τη Συνεργατική 
Διαλειτουργικότητα (Partnership Interoperability Initiative), Η συνεργασία με τις χώρες της Δυτικής 
Βαλκανίου και τη Γεωργία και Η συνεργασία με το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου (Gulf 
Cooperation Council), τον ΟΑΣΕ και την Αφρικανική Ένωση (African Union). Βλ., Warsaw Summit 
Communiqué, 2016, para 100,101-111/6 - 105,127,128. 
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4.5 Η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση  

Το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) συνεργάζονται σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος 
και εργάζονται παράλληλα στη διαχείριση κρίσεων, την ανάπτυξη δυνατοτήτων, την 
άμυνα στον κυβερνοχώρο, τις πολιτικές διαβουλεύσεις και σε τομείς όπως η αντιμετώπιση 
των υβριδικών απειλών, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η θαλάσσια ασφάλεια. Μοιράζονται 
στρατηγικά συμφέροντα και η ΕΕ είναι ένας μοναδικός και ουσιαστικός εταίρος για τη 
Συμμαχία. 

 Η κοινή διακήρυξη205 ΝΑΤΟ-ΕΕ του 2002 για μια Ευρωπαϊκή Πολιτική 
Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΠΑΑ)206 θέτει τις βάσεις για μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ 
των δύο οργανισμών. Επαναβεβαιώνει ότι η ΕΕ μπορεί να έχει πρόσβαση στις ικανότητες 
σχεδίασης (planning capabilities) του ΝΑΤΟ για τις δικές της στρατιωτικές επιχειρήσεις.  

 Από το 2003 οι ρυθμίσεις της συμφωνίας «Berlin Plus» παρέχουν τη βάση για τη 
συνεργασία ΝΑΤΟ-ΕΕ σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στο πλαίσιο των επιχειρήσεων υπό 
την ηγεσία της ΕΕ με τη χρησιμοποίηση μέσων κα δυνατοτήτων της Συμμαχίας 
συμπεριλαμβανομένων των τομέων της διοίκησης (command) και της επιχειρησιακής 
σχεδίασης. Στην πραγματικότητα, η “Berlin Plus” επιτρέπει στη Συμμαχία να υποστηρίξει 
επιχειρήσεις, κυρίως στα Δυτικά Βαλκάνια και το Αφγανιστάν, υπό την ηγεσία της ΕΕ στις 
οποίες το ΝΑΤΟ δεν έχει εμπλακεί ως οργανισμός.207 

 Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ έχουν δεσμευτεί για την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και την εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής (Weapons of Mass 
Destruction-WMD). Ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές τους 
στον τομέα της προστασίας του άμαχου πληθυσμού από επιθέσεις Χημικών, Βιολογικών, 
Ραδιολογικών και Πυρηνικών (ΧΒΡΠ) .208 Συνεργάζονται επίσης στον σχεδιασμό της 
έκτακτης πολιτικής προστασίας. 

 Στη Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας, οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν την 
αποφασιστικότητά τους να βελτιώσουν τη στρατηγική εταιρική σχέση τους με την ΕΕ. Το 
στρατηγικό δόγμα του 2010 δεσμεύει τη Συμμαχία να συνεργαστεί στενότερα με άλλους 
διεθνείς οργανισμούς για την πρόληψη κρίσεων, τη διαχείριση συγκρούσεων και τη 
σταθεροποίηση καταστάσεων μετά από συγκρούσεις. 

                                                           
205 Δες το επίσημο ανακοινωθέν του ΝΑΤΟ στην ιστοσελίδα 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_19544.htm (πρόσβαση 24/10/17). 
206 European Security and Defence Policy (ESDP) 
207 Η κοινή προσπάθεια έχει επίσης σκοπό την εξασφάλιση της διαφάνειας και την αλληλοσυμπλήρωση  
μεταξύ του έργου του ΝΑΤΟ σχετικά με την «έξυπνη άμυνα» (Smart Defence) και της πρωτοβουλίας της 
ΕΕ για την συγκέντρωση και την κοινοχρησία (Pooling & Sharing). Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά 
με το τελευταίο στην ιστοσελίδα: https://www.eda.europa.eu/docs/documents/factsheet_-
_pooling_sharing_-_301111 (πρόσβαση 24/10/17). 
208 Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN). 
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 Εκτός από τη διαχείριση και την αντιμετώπιση κρίσεων, τα τελευταία χρόνια η 
συνεργασία επεκτείνεται σε θέματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς οι ναυτικές 
δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ συνεργάζονται σε αποστολές κατά της πειρατείας και την 
μεταναστευτική κρίση στο Αιγαίο. Επιπλέον κατά τα τελευταία δύο χρόνια το εύρος των 
θεμάτων που συζητούνται κατά τις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο επεκτείνεται 
σημαντικά, ιδίως σε θέματα ασφάλειας εντός του ευρωπαϊκού χώρου ή της εγγύτητάς του. 
Από την κρίση στην Ουκρανία, και οι δύο οργανισμοί ανταλλάσσουν τακτικά απόψεις 
σχετικά με τις αντίστοιχες αποφάσεις τους, ιδίως όσον αφορά τη Ρωσία, για να 
εξασφαλίσουν ότι τα μηνύματα και οι ενέργειές τους αλληλοσυμπληρώνονται. Οι 
διαβουλεύσεις καλύπτουν επίσης τα Δυτικά Βαλκάνια, τη Λιβύη και τη Μέση Ανατολή. 

 Στη σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας, οι δύο οργανισμοί καθορίζουν τους τομείς 
ενισχυμένης συνεργασίας υπό το πρίσμα κοινών προκλήσεων στα ανατολικά και νότια 
σύνορα της Συμμαχίας, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης των υβριδικών 
απειλών, της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας, της οικοδόμησης αμυντικών ικανοτήτων, της 
άμυνας στον κυβερνοχώρο, της ασφάλειας στη θάλασσα και των ασκήσεων.  

 Κατόπιν κοινής ανάπτυξης, τα 42 μέτρα για την προώθηση της συνεργασίας 
ΝΑΤΟ-ΕΕ σε επτά συμφωνημένους τομείς δράσης209 τον Δεκέμβριο του 2016 εγκρίνονται 
ταυτόχρονα από τους υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και το Συμβούλιο της ΕΕ.210 Στο 
πλαίσιο αυτό, διεξάγονται διαβουλεύσεις για να εντοπισθούν οι δράσεις που θα μπορούσαν 
να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε αυτά τα πεδία.211 

 Η στενή συνεργασία212 μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ αποτελεί σημαντικό στοιχείο 
για την ανάπτυξη μιας διεθνούς «ολοκληρωμένης προσέγγισης» (comprehensive 
approach) στην διαχείριση και την αντιμετώπιση (επιχειρήσεις) κρίσεων, η οποία απαιτεί 
την αποτελεσματική εφαρμογή στρατιωτικών και πολιτικών μέσων. 

 

 

                                                           
209 Υβριδικές απειλές, επιχειρησιακή συνεργασία, μεταξύ άλλων σε θέματα θαλάσσιας πολιτικής, ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο, αμυντικές ικανότητες, βιομηχανία και έρευνα, συντονισμένες ασκήσεις και ανάπτυξη 
ικανοτήτων. 
210 Επίσημη ανακοίνωση ΕΕ (http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/el/pdf )  
(πρόσβαση 25/10/17). 
211 Τον Φεβρουάριο του 2016, το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συνήψαν μια Τεχνική Συμφωνία για την άμυνα στον 
κυβερνοχώρο, η οποία παρέχει ένα πλαίσιο για ανταλλαγή πληροφοριών και την συνεκμετάλλευση των 
καλύτερων πρακτικών μεταξύ ομάδων αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Για λεπτομέρειες 
της συμφωνίας βλ., https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_127836.htm (πρόσβαση 25/10/17) και 
http://collections.internetmemory.org/haeu/content/20160313172652/http://eeas.europa.eu/top_stories/ 
2016/100216_eu-nato-cyber-defence-cooperation_en.htm (πρόσβαση 25/10/17). 
212 Στην ιστοσελίδα  https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm? (πρόσβαση 25/10/17) 
φαίνονται με χρονολογική σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα στις σχέσεις NATO - ΕΕ. 
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4.5.1 Η ΕΕ ενισχύει τη συνεργασία - ασφάλεια και άμυνα 

 Στη διάσκεψη κορυφής της Μπρατισλάβας τον Σεπτέμβριο του 2016, οι ευρωπαίοι 
ηγέτες αποφασίζουν να δώσουν νέα ώθηση στην εξωτερική ασφάλεια και άμυνα 
ενισχύοντας τη συνεργασία της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα. 

 Για την υλοποίηση αυτής της δέσμευσης, εγκρίνουν το σχέδιο εφαρμογής για την 
ασφάλεια και την άμυνα (Δεκέμβριος 2016), υποδέχονται με ικανοποίηση την πρόταση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ευρωπαϊκή άμυνα213 και 
ζητούν την ανάληψη ταχείας δράσης με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας με το 
ΝΑΤΟ. 

 Ταυτόχρονα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εγκρίνει το σχέδιο εφαρμογής για την 
ασφάλεια και την άμυνα. Το σχέδιο εφαρμογής καθορίζει την πορεία για την ανάπτυξη της 
πολιτικής στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας. Βασιζόμενο στην συνολική 
στρατηγική της ΕΕ, το σχέδιο εφαρμογής επικεντρώνεται σε τρεις στρατηγικές 
προτεραιότητες· την ανταπόκριση στις εξωτερικές συγκρούσεις και κρίσεις, την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων των εταίρων και την προστασία της ΕΕ και των πολιτών της. 

  Οι ενέργειες για την επίτευξη αυτών των στόχων περιλαμβάνουν πρώτον την 
έναρξη συντονισμένης ετήσιας επανεξέτασης στον τομέα της άμυνας 214 (Coordinated 
Annual Review on Defence – CARD) με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας 
μεταξύ κρατών μελών, δεύτερον τη θέσπιση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας 
(Permanent Structured Cooperation - PESCO)215 με στόχο την ενίσχυση της αμυντικής 
συνεργασίας μεταξύ όσων εκ των κρατών μελών επιθυμούν να εμβαθύνουν σε αυτόν τον 
τομέα, τρίτον τη δημιουργία στρατιωτικής δυνατότητας σχεδίασης και διεξαγωγής 
επιχειρήσεων (MPCC) με στόχο τη βελτίωση των δομών διαχείρισης κρίσεων και τέταρτον 
την ενίσχυση των μέσων ταχείας αντίδρασης της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των μάχιμων 
μονάδων και των μη στρατιωτικών δυνατοτήτων. 

                                                           
213 Με 203 δισ. ευρώ που δαπανήθηκαν για την άμυνα το 2015, τα κράτη μέλη της ΕΕ κατέχουν τη δεύτερη 
θέση παγκοσμίως όσον αφορά τις στρατιωτικές δαπάνες, μετά τις ΗΠΑ. Ωστόσο, τα κονδύλια του αμυντικού 
προϋπολογισμού συχνά χρησιμοποιούνται αναποτελεσματικά λόγω: του κατακερματισμού της ευρωπαϊκής 
αγοράς στον τομέα της άμυνας, της δαπανηρής αλληλεπικάλυψης των στρατιωτικών δυνατοτήτων, της 
ανεπαρκούς βιομηχανικής συνεργασίας και της έλλειψης διαλειτουργικότητας. Βλ. ιστοσελίδα http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/el/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0950 &from=EN (πρόσβαση 25/10/17). 
214 Η CARD θα παρέχει καλύτερη εποπτεία σε επίπεδο ΕΕ των αμυντικών δαπανών, των εθνικών 
επενδύσεων και των ερευνητικών προσπαθειών.  
215 Η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει ότι μια ομάδα κρατών μελών μπορούν να ενισχύσουν τη 
συνεργασία τους σε ζητήματα άμυνας με τη θέσπιση μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO). Στις 22 
Ιουνίου 2017, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν να εγκαινιάσουν μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για την 
ενίσχυση της ευρωπαϊκής ασφάλειας και άμυνας. Τα κράτη μέλη θα συμφωνήσουν κοινό κατάλογο 
κριτηρίων και υποχρεώσεων, μαζί με συγκεκριμένα σχέδια ανάπτυξης δυνατοτήτων, προκειμένου να αρχίσει 
η συνεργασία αυτή. Στις 13 Νοεμβρίου 2017, στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου, 23 κράτη μέλη 
υπέγραψαν μια γνωστοποίηση, κάνοντας το πρώτο βήμα για τη σύσταση της PESCO. Δες ιστοσελίδα 
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_factsheet_19-10-2017_1.pdf (πρόσβαση  25/10/17). 
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 Τέλος ιδιαίτερα σημαντικές για την πορεία της συνεργασίας ΝΑΤΟ – ΕΕ είναι οι 
αποφάσεις της συνάντησης των υπουργών εξωτερικών του ΝΑΤΟ και της Ύπατης 
Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας 
Φεντερίκα Μογκερίνι (Federica Mogherini) η οποία έλαβε μέρος στις 06 Δεκεμβρίου 
2017. Στη κοινή συνέντευξη τύπου με τον ΓΓ της Συμμαχίας, ανακοινώνεται η συμφωνία 
για ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδα  που αμφότεροι δεν έχουν καταφέρει ποτέ στο 
παρελθόν. Η κύρια προσπάθεια επικεντρώνεται στις στρατιωτικές μεταφορές, την 
ανταλλαγή πληροφοριών στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας και την προάσπιση του 
ρόλου της γυναίκας για την ειρήνη και την ασφάλεια. Επιπλέον, στο πλαίσιο των 
αποφάσεων του Δεκεμβρίου 2016, αποφασίζεται η υιοθέτηση 34 νέων δράσεων για την 
αντιμετώπιση των υβριδικών απειλών, την επιχειρησιακή συνεργασία, την κυβερνοάμυνα, 
τις αμυντικές δυνατότητες, την αμυντική βιομηχανία, τις ασκήσεις την ανάπτυξη των 
δυνατοτήτων των εταίρων (partner) και την ενδυνάμωση του διαλόγου μεταξύ ΝΑΤΟ και 
ΕΕ σε όλα τα επίπεδα.216  

4.5.2 Η Στρατηγική της Συμμαχίας και η PESCO  

 Η PESCO είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στρατηγική της Συμμαχίας και πως 
αυτή θα διαμορφωθεί στο άμεσο μέλλον. Η απόφαση του Συμβουλίου της ΕΕ της 11 
Δεκεμβρίου 2017 για την επίσημη υιοθέτηση της ως μιας στρατηγικής, αποτελεί ένα 
ορόσημο για την Ευρωπαϊκή άμυνα. Το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει δύσκολο. 
Μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας ενιαίας αμυντικής πολιτικής των Ευρωπαίων και 
αντίστοιχα μιας σταδιακής μείωσης του ρόλου της Συμμαχίας, ή είναι άλλη μια 
προσπάθεια που είναι καταδικασμένη σε αποτυχία; 

  Σύμφωνα με τον ΓΓ του ΝΑΤΟ217 η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα ενισχύσει 
την Ευρωπαϊκή άμυνα218 γεγονός πολύ σημαντικό για την ίδια την Ευρώπη, αλλά και για 
τη Συμμαχία, καθώς με την επιλογή αυτή, οι Ευρωπαίοι ηγέτες αναγνωρίζουν την ανάγκη 
ότι η ευρωπαϊκή άμυνα πρέπει να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο που δεν θα ανταγωνίζεται 
το ΝΑΤΟ, αλλά θα το αλληλοσυμπληρώνει. Προς αυτή την κατεύθυνση υπάρχουν 
τουλάχιστον τρία πράγματα που έχουν μεγάλη σημασία. 

                                                           
216 Βλ. Joint press conference by NATO Secretary General Jens Stoltenberg and EU High 
Representative/Vice President Federica Mogherini following the meeting of the North Atlantic Council at 
the level of NATO Foreign Ministers, Last updated: 06 Dec. 2017, ιστοσελίδα 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_149339.htm (πρόσβαση 10/12/17). 
217 Βλ. ιστοσελίδες https://www.nato.int/cps/ic/natohq/news_148838.htm?selectedLocale=en και  
https://www.nato.int/cps/ic/natohq/opinions_148840.htm?selectedLocale=en (πρόσβαση  25/10/17). 
218  Σύμφωνα με άρθρο του H., Gardner, Ukraine: A New Plan, American Affairs Volume I, Number 2 
(Summer 2017), p 166–83,:[…Μια πιο ενοποιημένη ευρωπαϊκή μονάδα άμυνας θα συνέβαλε στη 
σταθεροποίηση και ενοποίηση της ΕΕ μετά το Brexit, αλλά θα πρέπει επίσης να αναζητηθούν συνεργασίες 
στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας τόσο με το ΝΑΤΟ όσο και με τη Ρωσία…], ιστοσελίδα 
https://americanaffairsjournal.org /2017/05/ukraine-new-plan/ (πρόσβαση 18/11/17). 
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 Το πρώτο είναι η συνοχή (coherence) που απαιτείται όταν πρόκειται για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων, αφού πρέπει να αποφευχθεί από τα κράτη μέλη η υιοθέτηση δύο 
ομάδων απαιτήσεων (ΝΑΤΟ – ΕΕ) για κάθε ικανότητα που πρέπει να αναπτύξουν· 
δεύτερον, πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι οι δυνάμεις και οι δυνατότητες που αναπτύσσονται 
στο πλαίσιο του PESCO είναι επίσης διαθέσιμες για το ΝΑΤΟ και τέλος, απαιτείται η 
πληρέστερη δυνατή συμμετοχή των Συμμάχων που δεν είναι μέλη της ΕΕ στις 
διαβουλεύσεις και στη διαδικασία, επειδή πρέπει επίσης να διασφαλισθεί ότι θα 
εκπροσωπούνται όσο το δυνατόν περισσότερο στις συζητήσεις αυτές.  

 Στο τελευταίο πρέπει να σημειωθεί ένα στοιχείο που κατά την άποψη μας αποτελεί 
σημείο προβληματισμού όχι μόνο για την ΕΕ219, αλλά και την Ελλάδα220 ως κράτος μέλος 
και των δύο οργανισμών. Οι σύμμαχοι που δεν ανήκουν στην ΕΕ (non-EU NATO Allies) 
είναι ζωτικοί για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια καθώς μετά το Brexit το 80% των αμυντικών 
δαπανών της Συμμαχίας θα προέρχεται από αυτούς, ενώ τα τρία από τα τέσσερα 
Battlegroups που έχουν αναπτυχθεί στα ανατολικά σύνορα της Συμμαχίας βρίσκονται υπό 
την ηγεσία τους. 

4.6 Ο ρόλος της Φινλανδίας και της Σουηδίας 

Οι ρωσικές ενέργειες στην Ουκρανία έχουν εντείνει τις ανησυχίες της Σουηδίας 
και της Φινλανδίας221, οι οποίες έχουν εστιάσει το ενδιαφέρον τους στο ενδεχόμενο μια 
στενότερης συνεργασίας με το ΝΑΤΟ. Το πλαίσιο αυτό έχει προσφέρει μια νέα διάσταση 
στην προώθηση της συζήτησης σχετικά με μια πιθανή ένταξη των δύο κρατών στους 
κόλπους της Συμμαχίας. Παρόλο που οι δύο κυβερνήσεις δεν δείχνουν πρόθεση προς αυτή 
την κατεύθυνση, τουλάχιστον μέσα στα επόμενα χρόνια, εντούτοις έχουν ενισχύσει την 
αμυντική του συνεργασία με το ΝΑΤΟ. Από την άλλη πλευρά, αμφότερες Σουηδία και 
Φινλανδία αποκτούν ολοένα και περισσότερη σημασία στον αμυντικό σχεδιασμό της 
Συμμαχίας. Επίσης στη σύνοδο της Ουαλίας τα δύο κράτη, υπογράφουν συμφωνίες 
υποστήριξης, με την μορφή φιλοξενίας δυνάμεων του ΝΑΤΟ. Με αυτό τον τρόπο 

                                                           
219 Στο A., Billon-Galland and M., Quencez, Can France and Germany Make PESCO Work as a Process 
Toward EU Defense?,  The German Marshall Fund of the United States, October 6, 2017, παρουσιάζονται 
οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπισθούν για μια επιτυχημένη PESCO με πρωτεργάτες τη Γερμανία και 
τη Γαλλία καθώς και τις δύο διαφορετικές υποστηριζόμενες προσεγγίσεις τους προς την υλοποίησή της. 
Επίσης στο ίδιο σημειώνονται οι έως τώρα αποτυχημένες προσπάθειες, αλλά και οι απαντήσεις που πρέπει 
να δώσει ώστε να αποτελέσει πραγματικά ένα σημαντικό βήμα στην Ευρωπαϊκή άμυνα. 
http://www.gmfus.org/publications/can-france-and-germany-make-pesco-work-process-toward-eu-defense 
(πρόσβαση  25/10/17). 
220 Στο C., Rosselli ,The New Reality of a Differentiated EU, The German Marshall Fund of the United States, 
November 16, 2017 παρουσιάζεται μια νέα πραγματικότητα σχετικά με τη διαφοροποιημένη ολοκλήρωση 
(Differentiated Integration - DI). 
221 Το ΝΑΤΟ συνεργάζεται ενεργά με τη Σουηδία και τη Φινλανδία για επιχειρήσεις ειρήνης και ασφάλειας 
και έχουν αναπτύξει πρακτική συνεργασία σε πολλούς άλλους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, και την ανάπτυξη στρατιωτικών δυνατοτήτων. Βλ. Relations with Sweden 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52535.htm (πρόσβαση 19/11/17) και  
Relations with Finland, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49594.htm# (πρόσβαση 19/11/17). 
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αποδεικνύουν την ετοιμότητα και την διαθεσιμότητα τους να λάβουν βοήθεια από 
συμμαχικές δυνάμεις αλλά και να επιτρέψουν στο ΝΑΤΟ να χρησιμοποιήσει τις 
στρατιωτικές τους δυνάμεις, όπως πλοία και αεροσκάφη.222  

Ταυτόχρονα η Μόσχα εντείνει τις προσπάθειες της ώστε να αποδυναμώσει την 
ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ, Σουηδίας και Φινλανδίας και να 
«ουδετεροποιήσει» τις δύο χώρες με την απειλή λήψης άμεσων και έμμεσων 
στρατιωτικών, οικονομικών και πολιτικών μέτρων. Σκοπός της ρωσικής κυβέρνησης είναι 
να αναγκάσει αμφότερες να παραιτηθούν από οποιαδήποτε αντιπαράθεση προς αυτή, ώστε 
να αποτρέψει τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ από το να χρησιμοποιήσουν τα εδάφη και τον 
εναέριο χώρο των δύο κρατών. Τα στρατηγικά σχέδια της Ρωσίας, οι στρατιωτικές 
ασκήσεις και οι πολιτικές αποσκοπούν στο να δημιουργηθεί η αίσθηση στα δύο 
σκανδιναβικά κράτη πως μπορούν να μπουν στο στόχαστρο της ρωσικής κυβέρνησης αν 
αποφασιστεί κάτι τέτοιο.223 

Τόσο για τη Σουηδία όσο και τη Φινλανδία, είναι ζωτικής σημασίας για τα 
συμφέροντά τους η επιτυχία των μέτρων διαβεβαίωσης και άμυνας των χωρών της 
Βαλτικής από το ΝΑΤΟ. Από την ανάλυση του Σουηδικού Οργανισμού Έρευνας για την 
Άμυνα (Swedish Defense Research Agency) προκύπτει ότι η περιοχή γύρω από τη Βαλτική 
Θάλασσα αποτελεί ένα θέατρο επιχειρήσεων σε περίπτωση πολέμου. Η άποψη αυτή 
αντικατοπτρίζεται επίσης στις εκθέσεις της σουηδικής κοινοβουλευτικής αμυντικής 
επιτροπής από το 2007 και εντεύθεν, οι οποίες αναφέρουν ότι είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
μια στρατιωτική σύγκρουση στην σκανδιναβική περιοχή που θα επηρεάσει μόνο μία από 
τις χώρες που ανήκουν σε αυτή.224  

Η στενή επιχειρησιακή αλληλεξάρτηση225 της περιοχής είναι επίσης ένας από τους 
λόγους για τους οποίους η Σουηδία και η Φινλανδία κλήθηκαν στη σύνοδο κορυφής του 
ΝΑΤΟ στη Βαρσοβία. Το σουηδικό νησί Γκότλαντ (Gotland), που βρίσκεται στη μέση της 
Βαλτικής Θάλασσας, αποτελεί για αιώνες και παραμένει έως σήμερα, ένα στρατηγικά 
σημαντικό έδαφος. Ως αποτέλεσμα του A2/AD του Καλίνινγκραντ, οι γραμμές 

                                                           
222 Ο.π., Larrabee, Pezard, Radin, Chandler, Crane and Szayna, 2017, p. 12. 
223 Βλ., R., Milne, Sweden gears up for biggest military exercise in decades, Financial Times, Sep 8, 2017, 
ηλεκτρονική έκδοση, https://www.ft.com/content/11e9a55c-93b3-11e7-a9e6-11d2f0ebb7f0 (πρόσβαση 
19/11/17).. 
224 C.,  Bergqvist, Determined by history: why sweden and finland will not be more than nato partners, War 
on the Rocks, Jul 13, 2016, https://warontherocks.com/2016/07/determined-by-history-why-sweden-and-
finland-will-not-be-more-than-nato-partners/ (πρόσβαση 17/10/17).  
225 Βλ., M., Bergquist, F., Heisbourg, R., Nyberg & T., Tiilikainen,  The Effects Οf Finland’s Possible NATO 
Membership, Lönnberg Oy, April 2016, http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid= 345685  
(πρόσβαση 18/11/17). Η κυβέρνηση της Φιλανδίας ανάθεσε σε μια τετραμελή επιτροπή την διεξαγωγή 
εκτίμησης για τις επιδράσεις από μια πιθανή συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ. Στη μελέτη σημειώνονται η άμεση 
εξάρτηση των Φιλανδικών και Σουηδικών συμφερόντων καθώς και η πεποίθηση ότι οποιαδήποτε απόφαση 
πρέπει να ληφθεί συνεργατικά. Για την επιτροπή «Η Φινλανδία και η Σουηδία αποτελούν ένα κοινό 
στρατηγικό χώρο και έχουν επιτακτικούς λόγους να κάνουν τις ίδιες θεμελιώδης επιλογές όσον αφορά τη 
μελλοντική τους ασφάλεια και άμυνα.» 
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επικοινωνίας του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση των βαλτικών χωρών ωθούνται προς τα βόρεια. 
Όπως δείχνουν αρκετές αναλύσεις και προσομοιώσεις, το ΝΑΤΟ θα πρέπει να 
χρησιμοποιήσει βάσεις στη Σουηδία για να υπερασπιστεί τις χώρες της Βαλτικής. Ομοίως, 
η Φινλανδία κυριαρχεί στον Κόλπο της Φινλανδίας, που αποτελεί τη θαλάσσια και 
αεροπορική δίοδο της Ρωσικής πρόσβασης στη Βαλτική Θάλασσα και στο 
Καλίνινγκραντ.226 

Η Σουηδία και η Φινλανδία θα συνεχίσουν τις πολιτικές στενών εταιρικών σχέσεων 
με το ΝΑΤΟ χωρίς να υποβάλουν αίτηση για ένταξη. Και οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να 
επιδιώκουν ισχυρές διμερείς εταιρικές σχέσεις, όχι μόνο μεταξύ τους αλλά και με άλλους 
σημαντικούς δυτικούς εταίρους, όπως οι συμφωνίες συνεργασίας που υπέγραψε πρόσφατα 
η Σουηδία με το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις γειτονικές χώρες. Με 
αυτόν τον τρόπο, μπορούν να ενισχύσουν την ασφάλειά τους, αποφεύγοντας ωστόσο να 
επιδεινώσουν πάρα πολύ τις σχέσεις τους με τη Μόσχα. Στον αντίποδα η Ρωσία θα πρέπει 
πάντα να έχει υπόψη της  ότι αν αυξήσει τις φιλοδοξίες, οι δύο χώρες μπορεί εν τέλει να 
επιδιώξουν την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ.227 

4.7 Ο ρόλος της Ουκρανίας 

Σε μια προσπάθεια να εκτιμήσει την κατάσταση μετά την κρίση στην Κριμαία, ο 
Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Άντερς Φογκ Ράσμουσεν (Anders Fogh Rasmussen) 
χαρακτήρισε την στρατιωτική επιθετικότητα της Ρωσίας ως «την σοβαρότερη κρίση στην 
Ευρώπη μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου» προσθέτοντας ότι πλέον η Συμμαχία 
δεν μπορεί να ασκεί με τον ίδιο τρόπο την πολιτική απέναντι στη Ρωσία, όπως το έκανε 
στο παρελθόν. Η αντίδραση του ΝΑΤΟ απέναντι στην ρωσική απειλή, μέχρι ένα 
σημαντικό βαθμό αφορούσε την Ουκρανία. Η παροχή υποστήριξης και η διασφάλιση της 
εδαφικής ακεραιότητας του ουκρανικού κράτους είναι μία από τις προτεραιότητες μέσα 
στο πλαίσιο της στρατηγικής που υιοθετεί το ΝΑΤΟ. Επίσης σημαντικό ρόλο στην ατζέντα 
της Συμμαχίας έχει η επιβεβαίωση της δέσμευσης όλων των μελών για την ενίσχυση της 
άμυνας στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.228  

Μέσα στο πλαίσιο αναγνώρισης του ρόλου που διαδραματίζει η Ουκρανία για την 
στρατηγική του ΝΑΤΟ, αποφασίζεται η ενίσχυση της πολιτικής και στρατιωτικής 
συνεργασίας με  την κυβέρνηση στο Κίεβο. Αυτό περιλαμβάνει την παροχή στρατιωτική 
βοήθειας για την εκπαίδευση και τον εκσυγχρονισμό του ουκρανικού στρατού. Επίσης, 
δίνεται έμφαση στην βελτίωση της διαλειτουργικότητας των ουκρανικών και συμμαχικών 
στρατευμάτων μέσα από την διεξαγωγή κοινών ασκήσεων. Ήδη, από τον Ιούνιο του 2014 

                                                           
226  Στο ίδιο.  
227 Στο ίδιο, p.6. Η επιτροπή θεωρεί ότι Φιλανδία και Σουηδία διαμορφώνουν ένα κοινό στρατηγικό χώρο 
και έχουν αναντίρρητα λόγους να πάρουν τις ίδιες θεμελιώδεις αποφάσεις για την μελλοντική ασφάλεια και 
άμυνά τους, είτε στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής σύγκλισης με το ΝΑΤΟ λίγο πριν την ένταξη, είτε με 
την προοπτική της πλήρους ένταξης στην Ατλαντική Συμμαχία. 
228  Ό.π., Belkin, Mix, Woehrel, 2014, p.2. 
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ανακοινώνεται η δημιουργία trust fund του ΝΑΤΟ με σκοπό την υποστήριξη της 
ανάπτυξης της ουκρανικής αμυντικής ικανότητας, συμπεριλαμβανομένου του τομέα του 
ανεφοδιασμού, της διοίκησης και του ελέγχου, της άμυνας στον κυβερνοχώρο, και της 
υποστήριξης του στρατιωτικού προσωπικού που έχει αποσυρθεί από την ενεργό δράση και 
προσπαθεί να ενταχθεί στον δημόσιο βίο.229   

Οι σχέσεις μεταξύ ΝΑΤΟ και Ουκρανίας χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας 
του 1990 και από τότε έχουν εξελίσσονται σε μία από τις σημαντικότερες συμπράξεις του 
ΝΑΤΟ. Από το 2014, μετά τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας, η συνεργασία εντείνεται σε 
κρίσιμους τομείς. Θεωρείται πως σημαντικό ρόλο για την αντιμετώπιση της ρωσικής 
απειλής μετά την κρίση διαδραμάτισε και η στάση του ΝΑΤΟ απέναντι στην Ουκρανία.230  

Στη σύνοδο κορυφής της Βαρσοβίας, οι ηγέτες της συμμαχίας συναντούν τον 
πρόεδρο Poroshenko και συμφωνούν να εντείνουν τη στήριξη προς την Ουκρανία 
υιοθετώντας ένα πακέτο συνολικής βοήθειας (Comprehensive Assistance Package –CAP) 
το οποίο στοχεύει στην παροχή βοήθειας για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, της 
ικανότητας και της υπευθυνότητας (accountability) των θεσμών άμυνας και ασφάλειας της 
χώρας. Επίσης, συνεχίζουν στην επανεξέταση της κατάσταση της ασφάλειας και χαιρετούν 
τα σχέδια της κυβέρνησης για μεταρρύθμιση.231 

Στις 17 Ιουλίου 17 και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του ΓΓ της Συμμαχίας για 
τον εορτασμό της συμπλήρωσης 20 ετών από την σύναψη συνεργασίας μεταξύ ΝΑΤΟ και 
Ουκρανίας (Distinctive Partnership232), ο Ουκρανός πρόεδρος Poroshenko ανακοινώνει 
την πρόθεση για το Σχέδιο Δράσης Μέλους (Membership Action Plan) με απώτερο στόχο 
την επίτευξη των κριτηρίων για είσοδο το 2020.233 Στον αντίποδα και κατά την άποψη μας 
ως αντίδραση στην Ουκρανική πρόθεση, ο Ρώσος πρόεδρος δύο μήνες αργότερα 
(05/09/17) προτείνει αποστολή ένοπλων ειρηνευτών (peacekeepers)234 στην ανατολική 
Ουκρανία σε μια προσπάθεια προστασίας των παρατηρητών κατάπαυσης του πυρός του 

                                                           
229 Στο ίδιο, p.3. 
230 Βλ. Relations with Ukraine, https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_37750.htm (πρόσβαση 
17/10/17). 
231 Στο ίδιο. 
232 Βλ. J., Greene, NATO-Ukraine Distinctive Partnership turns twenty: lessons to take forward, NATO 
Review Magazine, 04/07/2017, https://www.nato.int/docu/review/2017/Also-in-2017/nato-ukraine-
distinctive-partnership-turns-twenty-lessons-to-take-forward-twenty-lessons-euromaidan-crimea-
russia/EN/index.htm (πρόσβαση 18/11/17) και NATO-Ukraine Commission, Last updated: 21 May. 2014,  
 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50319.htm πρόσβαση 18/11/17). 
233 Βλ. S., Pifer, Will Ukraine join NATO? A course for disappointment, Brookings, Order from Chaos, July 
25, 2017, https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2017/07/25/will-ukraine-join-nato-a-course-
for-disappointment/ (πρόσβαση 19/11/17), όπου εξηγούνται οι λόγοι κατά τους οποίους η Ουκρανική 
υποψηφιότητα στερείται υποστήριξης καθόσον μια ενδεχόμενη αποδοχή θα οδηγούσε τη Συμμαχία να θέσει 
υπό αμφισβήτηση την ενεργοποίηση του Άρθρου 5. 
234 Βλ. A., Arbatov, A U.N. Peacekeeping Operation Is the only way forward in Ukraine, War on the Rocks, 
Sep 28, 2017, https://warontherocks.com/2017/09/a-u-n-peacekeeping-operation-is-the-only-way-forward-
in-ukraine/ (πρόσβαση 24/11/17). 
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ΟΑΣΑ στην περιοχή του Donbass ή κατά τη δυτική προσέγγιση μιας νέας υβριδικής 
ενέργειας.. Η Ουκρανία μετά από λίγες ημέρες απέρριψε την πρόταση.235 

4.8 Η πυρηνική αποτροπή 

 Για περισσότερο από δύο δεκαετίες, οι πυρηνικές συζητήσεις είχαν 
εξαφανιστεί από την καρδιά των δυτικών στρατηγικών συζητήσεων. Η γενική αντίληψη 
εντός της Συμμαχίας είναι ότι δεν αντιμετωπίζει άμεσες απειλές τόσο στην επικράτεια, όσο 
και στα σύνορά της. Το ΝΑΤΟ περιβάλλεται από πολλούς «εταίρους», πολλοί από τους 
οποίους φιλοδοξούν να γίνουν μέλη. Η απειλή πυρηνικών όπλων φαίνεται απομακρυσμένη 
και οι συζητήσεις επικεντρώνονται στους κινδύνους της διάδοσης ή στις προοπτικές ενός 
κόσμου απαλλαγμένου από πυρηνικά όπλα. Σύμφωνα με τον Grand, αυτή η κατάσταση 
έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Οι μεγάλες και οι περιφερειακές δυνάμεις 
εκσυγχρονίζουν τις πυρηνικές τους δυνάμεις και τους δίνουν κεντρικό ρόλο στην ευρύτερη 
στρατηγική στάση τους. Σε αυτό το πλαίσιο, η αποτροπή έχει επιστρέψει, είναι πίσω και 
το ΝΑΤΟ πρέπει να αποκαταστήσει μια ισχυρή και αξιόπιστη άμυνα και αποτροπή 
εναντίον πολλαπλών και ποικίλων απειλών.236 

 Οι σημαντικές αλλαγές στο περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης μετά την 
Κριμαία, δοκιμάζουν για πρώτη φορά μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, την στάση 
άμυνας και αποτροπής της Συμμαχίας. Πέρα όμως από τη ρωσική πυρηνική πολιτική, είναι 
σημαντικό για τη Συμμαχία να ληφθούν υπόψη οι συνεχιζόμενοι κίνδυνοι από τη διάδοση 
πυραύλων και πυρηνικών όπλων στη Μέση Ανατολή και τα φαινόμενα κούρσας 
εξοπλισμών στην Ασία, όπου στο σύνολό τους θα μπορούσαν να μεταβάλουν το 
περιβάλλον ασφαλείας της Συμμαχίας. Όλες αυτές οι εξελίξεις δείχνουν ότι ο 21ος αιώνας 
μπορεί να αποδειχθεί πιο πυρηνικός από όσο κάποιος αναμένει να είναι. Επιπλέον, οι 
πολιτικές νέων μελών καθώς και των καθιερωμένων πυρηνικών δυνάμεων αποδεικνύουν 
ότι ο κίνδυνος χρήσης δεν μπορεί να αποκλειστεί και ότι είναι απαραίτητο να διατηρηθεί 
η λογική της αποτροπής.237  

 Η δήλωση του ΓΓ του ΝΑΤΟ Rasmussen, στη Διάσκεψη Ασφαλείας του 
Μονάχου 2014: «Κανείς δεν πρέπει να πιστεύει ότι τα πυρηνικά όπλα μπορούν να 

                                                           
235 J., Irish, Ukraine's Poroshenko rejects Russia's 'hybrid' peackeeping offer, United Nations (Reuters), Sep 
21, 2017, https://www.reuters.com/article/us-un-assembly-ukraine/ukraines-poroshenko-rejects-russias-
hybrid-peackeeping-offer-idUSKCN1BW04Q (πρόσβαση 23/11/17). 
236  C., Grand, Nuclear deterrence and the Alliance in the 21st century, NATO Review Magazine, 04/07/2016, 
https://www.nato.int/docu/review/2016/Also-in-2016/nuclear-deterrence-alliance-21st-century-
nato/EN/index.htm (πρόσβαση 16/11/17). Το άρθρο δημοσιεύτηκε λίγο πριν την Σύνοδο Κορυφής της 
Βαρσοβίας. 
237 Στο ίδιο. Εντός της συμμαχίας εξελίσσεται ένας διάλογος που αφορά στο ρόλο των πυρηνικών όπλων και 
συγκεκριμένα την παρουσία του πυρηνικού οπλοστασίου στη Δ. Ευρώπη. Βλ. A., Bermant, NATO’s Nuclear 
Deterrence in the Post-Ukraine Era, Tel Aviv: Institute for National Security Studies, Memorandum No. 
155, June 2016, p.49-61. 
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χρησιμοποιηθούν ως μέρος μιας συμβατικής σύγκρουσης. Θα άλλαζε θεμελιωδώς τη φύση 
κάθε σύγκρουσης.», δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποτροπής.238  

Τρία χρόνια μετά η αναπληρώτρια ΓΓ της Συμμαχίας Ρόουζ Γκοττεμοέλε (Rose 
Gottemoeller), επισημαίνοντας την προφανή διασύνδεση της μη διάδοσης και της 
εκτεταμένης πυρηνικής αποτροπής καθορίζει τις δύο δράσεις για το μέλλον. Το πρώτο 
στοιχείο αφορά στην προσπάθεια αντιμετώπισης των εν εξελίξει συγκρούσεων που 
οδηγούν τα κράτη προς τα πυρηνικά όπλα. Όπως είπε στην Ασία την περασμένη εβδομάδα 
ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Jens Stoltenberg, κάνουμε αρκετά για να λύσουμε τις 
εντάσεις στην Κορεατική Χερσόνησο, στη Νότια Ασία, στη Μέση Ανατολή; Νομίζω ότι 
όλες οι χώρες μας μπορούν να κάνουν περισσότερα από αυτή την άποψη και μάλιστα η 
διεθνής μη κυβερνητική κοινότητα μπορεί να κάνει περισσότερα στο θέμα αυτό.239 

Το δεύτερο βήμα αφορά την πιο σκληρή προσπάθεια αφοπλισμού μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η δική μου 
χώρα, προσέγγισαν τη Ρωσία για να αποκαταστήσουν τις στρατηγικές συνομιλίες 
σταθερότητας και να ασχοληθούν με το θέμα της Ρωσικής παραβίασης της Συνθήκης για 
τις πυρηνικές δυνάμεις μέσης εμβέλειας (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty) 
σύμφωνα με τη θεώρηση των ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του 2018, οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες 
Πολιτείες και η Ρωσία, θα επιτύχουν τους κεντρικούς περιορισμούς της νέας συνθήκης 
START, φέρνοντας τον αριθμό των πυρηνικών κεφαλών σε 1.550 σε κάθε πλευρά. Για 
λόγους σύγκρισης, θεωρήστε μόνο ότι, όταν τέθηκε σε ισχύ η πρώτη συνθήκη START, το 
1994 υπήρχαν περίπου 12.000 πυρηνικές κεφαλές σε κάθε στρατηγικό οπλοστάσιο.240 

 Αν όντως η ρητορική της ρωσικής πολιτικής, όπως αυτή αναλύθηκε 
προηγουμένως, υποδεικνύει ένα σοβαρό κίνδυνο για την χρήση πυρηνικών όπλων τότε τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν επίσης σοβαρούς λόγους να ανησυχούν. Παρόλα αυτά, αρκετές 
ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θεωρούν πολύ μικρή την πιθανότητα μιας ενδεχόμενης 
στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσία στην Βαλτική. Το υπόβαθρο για αυτή την πεποίθηση 
είναι ότι οι κίνδυνοι που απορρέουν για το ρωσικό κράτος από κάτι τέτοιο είναι 
μεγαλύτεροι από τα οφέλη που αποσπούν241 

Καθοριστικό ερώτημα στην προσαρμογή της Συμμαχίας και στοιχείο που μπορεί 
να θέσει σε αμφισβήτηση την αποτελεσματικότητα της πυρηνικής αποτροπής, είναι βέβαια 
η αξιοπιστία που αυτή μπορεί να έχει απέναντι στην επιλογή των υβριδικών τακτικών της 
Ρωσίας. Η ασαφής άλλωστε πρόθεση της Μόσχας όσο αφορά τη χρήση της πυρηνικής 

                                                           
238 A. F., Rasmussen, NATO and Russia – Time to engage, Remarks by NATO Secretary General A. F., 
Rasmussen at the Munich Security Conference, 01 Feb. 2014, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_106788.htm?selectedLocale=en (πρόσβαση 23/17/17). 
239 Remarks by NATO Deputy Secretary General Rose Gottemoeller during a panel discussion on 
Perspectives for a World Free from Nuclear Weapons at Vatican city, 10 Nov. 2017, 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions148789.htm (πρόσβαση 28/11/17). 
240 Στο ίδιο. 
241 Ό.π., Larrabee, Pezard, Radin, Chandler, Crane and Szayna, 2017, p. 7. 
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ισχύος, ίσως υπονοεί ότι η υιοθέτηση ενός υβριδικού μοντέλου μπορεί να μειώσει την 
δυναμική της πυρηνικής αποτροπής. Πόσο μάλλον όταν και οι δύο πλευρές γνωρίζουν ότι 
τόσα χρόνια στην περίοδο του Ψυχρού Πολέμου η ιδέα της απόλυτης καταστροφής 
οδήγησε στην αποφυγή οποιασδήποτε συμβατική σύγκρουσης και διατήρησε την ειρήνη.   

Παρά το γεγονός ότι οι προθέσεις της Μόσχας είναι ασαφείς, οι ρωσικές ενέργειες 
στην Κριμαία και στην ανατολική Ουκρανία διαμορφώνουν στους κόλπους του ΝΑΤΟ την 
ανάγκη να προετοιμαστούν τα κράτη-μέλη απέναντι στο ενδεχόμενο λήψης στρατιωτικών 
μέτρων από την πλευρά της Ρωσίας, τα οποία θα απειλήσουν την κυριαρχία και την 
ανεξαρτησία των κρατών της Βαλτικής. Δεδομένης της αντίδρασης του ΝΑΤΟ απέναντι 
σε ένα τέτοιο σενάριο, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να καταφέρει η Ρωσία να αποκτήσει 
τον πλήρη έλεγχο σε αυτή την περιοχή, χωρίς την απειλή ότι θα κάνει χρήση πυρηνικών 
όπλων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διαμόρφωση της στρατηγικής από την Συμμαχία 
πρέπει να λάβει υπόψη ότι τόσο η Ευρώπη όσο και οι ΗΠΑ είναι ευάλωτες απέναντι σε 
μια ρωσική πυρηνική επίθεση. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για την Ρωσία απέναντι σε μια 
γαλλική, βρετανική και αμερικανική πυρηνική επίθεση. Η αποτροπή τέτοιων επιθέσεων 
λοιπόν μεταξύ αυτών των χωρών βασίζεται στην εύθραυστη ισορροπία ανταπόδοσης 
αντιποίνων.242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
242 Στο ίδιο. Ο αμοιβαίος φόβος για την ανταπόδοση αντιποίνων που υπάρχει σε αμφότερες τις πλευρές 
υποδηλώνει την παρουσία σχέσεων αλληλεξάρτησης. Τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η Ρωσία φαίνεται ότι έχουν 
επίγνωση ότι ενδεχόμενες επιθετικές ενέργειες θα προκαλέσουν μια αλυσιδωτή αντίδραση από την οποία 
είναι δύσκολο να προβλεφθεί το μέγεθος της καταστροφής αλλά και το ποιος θα βγει κερδισμένος 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο δομικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι όλα κράτη λειτουργούν ως ορθολογικές 
ενιαίες οντότητες, που μέσα στο άναρχο πλαίσιο του διεθνούς συστήματος, 
ανταγωνίζονται για την ασφάλεια και την εξουσία. Αυτή η ερμηνεία υποδηλώνει την 
παραδοχή ότι καμία πλευρά δεν θα επιλέξει να πάει σε πόλεμο διότι κάτι τέτοιο θα ήταν 
παράλογο. Οι δυνάμεις της Δύσης και το ΝΑΤΟ δεν θα επέλεγαν τον πόλεμο απέναντι στη 
Ρωσία διότι θα διακινδύνευαν την επέκταση του σε ένα επίπεδο που θα περιλάμβανε 
πυρηνικά όπλα. Παρόλα αυτά, ο δομικός ρεαλισμός υπογραμμίζει πως χωρίς την πυρηνική 
αποτροπή, πιθανόν να μην υπήρχε κάποιο κοινό «έδαφος» για την συνεργασία μεταξύ 
Δύσης και Ρωσίας αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες για την διεξαγωγή πολέμου. Ο δομικός 
ρεαλισμός εστιάζει στο γεγονός ότι από την μια πλευρά η Ρωσία επιχειρεί να ενισχύσει 
την εικόνα περί ισχυρής δύναμης με την αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία ώστε να 
αποδείξει στο ΝΑΤΟ ότι είναι ικανή και πρόθυμη να διεξάγει πόλεμο εναντίον της Δύσης. 
Από την άλλη, η αξιοπιστία αυτής της απειλής μπορεί να θεωρηθεί αμφισβητήσιμη 
δεδομένου του γεγονότος ότι η Ρωσία γνωρίζει ότι το ΝΑΤΟ είναι μια ισχυρή συμμαχία. 

Η θεωρία της αλληλεξάρτησης εστιάζει στον οικονομικό αλληλοσυσχετισμό και 
την ενεργειακή αλληλεξάρτηση, υπογραμμίζοντας ότι τα οικονομικά οφέλη, και το 
ενδεχόμενο απώλειας αυτών μέσω μιας διεθνούς σύγκρουσης, καθιστούν τις δύο πλευρές 
ευάλωτες. Στη κρίση της Ουκρανίας υπήρξε μια σημαντική πίεση οικονομικού χαρακτήρα, 
τόσο για την Ρωσία όσο και τις δυνάμεις της Δύσης, γεγονός το οποίο παραβλέπει το 
πλαίσιο που προσφέρει ο δομικός ρεαλισμός με το να ερμηνεύει τα κράτη ως αυτόνομες 
και ενιαίες μονάδες. Επιπλέον, με το να εστιάζει αποκλειστικά στην στρατιωτική δύναμη 
των μονάδων και να ερμηνεύει τις σχέσεις τους με αναφορά στην στρατιωτική τους 
ικανότητα, δεν εξηγεί ικανοποιητικά την εισβολή στην Ουκρανία καθόσον η Ρωσίας έχει 
να αντιμετωπίσει μια μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη όπως το ΝΑΤΟ. Η θεωρία της 
αλληλεξάρτησης υποδεικνύει ότι τα υψηλά επίπεδα οικονομικής αλληλεξάρτησης μεταξύ 
Ρωσίας και ΕΕ, δεδομένου του ρόλου που διαδραματίζει αυτή στην στρατηγική του 
ΝΑΤΟ, είναι δυνατό να μειώσουν τις πιθανότητες για μια ενδεχόμενη σύγκρουση και να 
ωθήσουν τις δύο πλευρές στην ενίσχυση της συνεργασίας τους.  

 Βασικό στοιχείο της επιτυχίας της αποτροπής κα της άμυνας του ΝΑΤΟ θεωρείται 
καταρχήν η γνώση του αντιπάλου. Όπως αποδεικνύεται ο Ρωσικός τρόπος σκέψης 
διαφοροποιείται σημαντικά σε σχέση με τη Δύση. Η διάσταση του χρόνου διαδραματίζει 
καθοριστικό παράγοντα στην αποτροπή και οδηγεί τα κράτη στην ενίσχυση της ετοιμότητά 
τους. Οι σύνοδοι της Ουαλίας και της Βαρσοβίας αναγνωρίζουν  ξεκάθαρα την σημασία 
της ικανότητας αντίδρασης σε περιορισμένο χρόνο καθόσον το πρόβλημα σε μια διεθνή 
σύγκρουση είναι η αποφυγή ενός τετελεσμένου από τον αντίπαλο.  

 Στο σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας, η αλληλεπίδραση παραγόντων όπως η 
στρατιωτική ισχύς, η οικονομία, η ενέργεια, η τεχνολογία, η βιομηχανία, ο κυβερνοχώρος 
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και τόσα άλλα πεδία που καθορίζουν τις σχέσεις των κρατών, επιβάλλει μια συνεκτική 
αντιμετώπιση και συνεργασία. Τα φορτία ισχύος που διαθέτει σήμερα ένας παίκτης του 
διεθνούς συστήματος διαφοροποιούνται σημαντικά από το παρελθόν και έχουν τη 
δυνατότητα να επιτύχουν ασύμμετρα αποτελέσματα. Με μικρή ισχύ σε ένα τομέα μπορεί 
ένα κράτος ή ακόμη και ένας μη κρατικός δρων, να καταφέρει σημαντικά πλήγματα στον 
αντίπαλο.  

 Υπό το πλαίσιο αυτό η αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή του ΝΑΤΟ, απαιτεί 
κατά πρώτον τη δέσμευση των κρατών μελών στην λήψη απόφασης. Η υλοποίηση των 
μέτρων προσαρμογής του Σχεδίου Δράσης για την Ετοιμότητα περνά μέσα από την 
διαδικασία ομοφωνίας και τήρησης ισορροπιών. Η ανάπτυξη των συνεργασιών με 
εταίρους, διεθνείς οργανισμούς και βιομηχανίες είναι μια από τις προκλήσεις που είναι 
ψηλά στην ατζέντα της αποτροπής. Ο συνδυασμός στρατιωτικής, οικονομικής και ήπιας 
ισχύος δεν μπορεί παρά να καθορίσει την αποτελεσματικότητα και την διατήρηση του 
status quo στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Σημαντικές παράμετροι προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι ο ρόλος της ΕΕ και οι σχέσεις του ΝΑΤΟ με χώρες όπως η Ουκρανία, η Φιλανδία 
και η Σουηδία.   

 Ιδιαίτερα όσο αφορά την ΕΕ η υιοθέτηση της PESCO, δημιουργεί εκ νέου ένα 
προβληματισμό όσο αφορά το μέλλον της άμυνας στην Ευρώπη, η οποία επανειλημμένα 
αναγνωρίζει και αποδέχεται το ρόλο των ΗΠΑ για την ασφάλεια των πολιτών της. 
Απομένει λοιπόν, κυρίως στην πλειονότητα των Ευρωπαίων ηγετών ως μέλη και των δύο 
οργανισμών, να υλοποιήσουν τις σημαντικές αποφάσεις του Συμβουλίου της ΕΕ ώστε να 
υποβοηθήσουν και να αλληλοσυμπληρώσουν το ΝΑΤΟ.       

  Ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής τη συμμαχίας μετά την Κριμαία 
είναι ο διάλογος και η ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. Και εδώ όμως το ερώτημα που 
πρέπει να απαντηθεί έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με θεωρητικό υπόβαθρο της παρούσας 
εργασίας. Μπορούν, και αν ναι πόσο τα κράτη να θυσιάσουν το εθνικό συμφέρον στο 
όνομα της συνεργασίας με τελικό σκοπό την ευημερία των λαών τους;  

 Η ρωσική στρατηγική μετά την Κριμαία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους 
σταθμούς της πολεμικής διαδικασίας. Η υιοθέτηση της Νέας Γενιάς Πολέμου, δημιουργεί 
νέα δεδομένα που από μόνη της η συμβατική και πόσο μάλλον η πυρηνική ισχύς δεν 
μπορούν να αντιμετωπίσουν. Το σημαντικότερο πρόβλημα που διατρέχει η αποτροπή είναι 
η αμφισβήτηση της αξιοπιστίας της. Όσο μεγάλο κι αν είναι το πυρηνικό οπλοστάσιο ενός 
κράτους η αποτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν η άλλη πλευρά αντιπαρατάσσει 
προπαγάνδα ή καταφεύγει σε κυβερνοεπιθέσεις. Τέλος ποια μπορεί να είναι τα όρια μιας 
υβριδικής επίθεσης εναντίον του ΝΑΤΟ που θα καθορίσουν την ενεργοποίηση ή όχι του 
άρθρου 5 σε συνδυασμό με την πιθανότητα δημιουργίας τετελεσμένων; 
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