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ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ 

 

 «Γειψλσ ππεχζπλα φηη ηα ζηνηρεία ζε απηή ηελ εξγαζία ηα απέθηεζα, ηα 

επεμεξγάζηεθα θαη ηα παξνπζηάδσ ζχκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο ηεο 

αθαδεκατθήο δενληνινγίαο, θαζψο θαη ηνπο λφκνπο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα θαη ηελ 

πλεπκαηηθή ηδηνθηεζία. Γειψλσ επίζεο ππεχζπλα φηη, φπσο απαηηείηαη απφ απηνχο 

ηνπο θαλφλεο, αλαθέξνκαη θαη παξαπέκπσ ζηηο πεγέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ρξεζηκνπνηψ θαη ηα νπνία δελ ζπληζηνχλ πξσηφηππε δεκηνπξγία κνπ» 

 

                                                                                                  Δπάγγεινο Μειηφπνπινο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Δςσαπιζηίερ 

  Μεηά ην πέξαο ηεο δηαδξνκήο κνπ ζην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο αηζζάλνκαη ηελ 

αλάγθε λα επραξηζηήζσ ηνπο αλζξψπνπο, πνπ ρσξίο ηελ παξνπζία θαη ηελ 

ππνζηήξημή ηνπο δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε πινπνίεζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο 

εξγαζίαο. 

   Πξψηα απφ φινπο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην ζχλνιν ησλ αθαδεκατθψλ 

δαζθάισλ κνπ θαη ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, θαζψο ε δηαδξάζε πνπ είρακε κέζα απφ ηηο 

παξαδφζεηο θαη ηνπο δηαιφγνπο ησλ καζεκάησλ, κε ψζεζαλ ζε κηα βαζχηεξε 

αλαδήηεζε ηεο νπζίαο θαη θαηαλφεζεο ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ. Δπίζεο επραξηζηψ ηνλ 

πξντζηάκελν κνπ ζηνλ εξγαζηαθφ ρψξν κνπ, θ. Υαηδφπνπιν Θεφδσξν, θαζψο ε 

νπζηαζηηθή αξσγή ηνπ απνηέιεζε παξάγνληα απξφζθνπηεο πεξαίσζεο ησλ ζπνπδψλ 

κνπ. 

   Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Γεψξγην ππξφπνπιν γηα 

ηελ θαζνδήγεζε θαη γηα ηελ επηζηεκνληθή ππνζηήξημε πνπ κνπ παξείρε ζε φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Δπίζεο, επραξηζηψ ηνλ 

ζπλεπηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Κπξηάθν Μηθέιε γηα ηελ αλππνιφγηζηε 

επηζηεκνληθή ππνζηήξημε ζηελ νινθιήξσζε απηήο ηεο κειέηεο. 

   Δπηπξφζζεηα, ην κεγαιχηεξν επραξηζηψ ην νθείισ ζηνπο γνλείο κνπ Βαζίιεην θαη 

Παπιίλα πνπ πάληα ζηεξίδνπλ εκπξάθησο ηηο επηινγέο θαη ηα φλεηξα κνπ. Ξερσξηζηέο 

επραξηζηίεο πξέπεη λα δψζσ ζηνλ αδεξθφ κνπ σηήξε, ρσξίο ηελ ζπλερή θαη 

ακέξηζηε ζηήξημε ηνπ νπνίνπ, ε εξγαζία πηζαλψο λα κελ πεξαηψλνληαλ. 

   Σειεπηαία θαη ζε θακία πεξίπησζε έζραηε ζέισ λα επραξηζηήζσ ηελ Διπηλίθε γηα 

φινπο απηνχο ηνπο νπζηαζηηθνχο ιφγνπο πνπ δελ έρνπλ ζε ηίπνηα λα θάλνπλ κε ηελ 

δηεζλή πνιηηηθή, αιιά κε ηελ θνηλή καο δσή. 
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Λίζηα Ακπωνςμίων 

 AAC: Arctic Atabaskan Council 

 ACIA: Arctic Climate Impact Assessment 

 AEPS: Arctic Environmental Protection Strategy 

 A5: Arctic Five 

 AIA: Aleut International Association 

 Α.Ο.Ε.: Απνθιεηζηηθή Οηθνλνκηθή Εψλε 

 ANWR: Arctic National Wildlife Refuge 

 Α/Φ: Αεξνζθάθνο 

 Α.Δ.Π.: Αθαζάξηζην Δζληθφ Πξντφλ 

 Β΄ Π. Π.: Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο 

 ΒΑ: Βφξεην Αλαηνιηθφο-ή-φ 

 ΒΓ: Βφξεην Γπηηθφο-ή-φ 

 CLCS: Commission on the Limits of the Continental Shelf                                                  

 CDR.USNORTHCOM: Commander of United States North Command                                              

 C5ISR: Command, Control, Communications, Computers, Combat Systems, 

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance                                                               

 CNPC: China National Petroleum Corporation 

 Γ.Γ.: Γεληθφο Γξακκαηέαο 

 D.E.W. Line: Distant Early Warning Line                                                                   

 DHS: Department Of Homeland Security 

 Δ.Δ.: Δπξσπατθή Έλσζε                                                                                              

 Δ/Π.: Διηθφπηεξν 

 Δ...Γ: Έλσζε νβηεηηθψλ νζηαιηζηηθψλ Γεκνθξαηηψλ                                          

 FYDP: Future Years Defense Program 

 GCI : Gwich‟in Council International 

 Ζ.Δ.: Ζλσκέλα Έζλε                                                                                                       

 Ζ.Π.Α.: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο                                                                                                    

 IBM: Intercontinental Ballistic Missile 

 ICC: Inuit Circumpolar Conference                                                                             

 IEA: International Energy Agency 

 IMO: International Maritime Organization 

 ISA: International Seabed Authority                                                                                  

 JCIDS: Joint Capabilities Integration and Development System                                        

 LNG: Liquefied Natural Gas 

 Μ.O.Δ.: Μέηξα Οηθνδφκεζεο Δκπηζηνζχλεο                                                               

 NATO: North Atlantic Treaty Organization  

 NORAD: North American Aerospace Defense Command 

 NSΑR: National Strategy for the Arctic Region 

 NSDP: National Security Presidential Directive                                                                 
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 Ο.Ζ.Δ: Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

 OΠEΚ: Οξγαληζκφο Δμαγσγψλ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Υσξψλ 

 RAIPON: Russian Association of Indigenous Peoples of the North 

 SA: Saami Council 

 ΓΘ: χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο                                                               

 TBM: Tactical Ballistic Missile 
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 USDoD: United States Department of Defense                                                                    

 USGS: United States Geological Survey                                                                                 

 USNORTHCOM: United States North Command                                                                            
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

   Ζ θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί έλα παγθφζκην θαηλφκελν θαη πην ζπγθεθξηκέλα γηα 

ηελ Αξθηηθή, ηνλ θαηαιχηε ησλ εμειίμεσλ. Ζ Αξθηηθή ρξήδεη ζχγρξνλεο αλάιπζεο 

θαη αλακθηζβήηεηα ζπλερνχο παξαθνινχζεζεο θαζψο απνηειεί ηνλ ππξήλα ησλ 

δηαθσληψλ σο πξνο ηελ κειινληηθή εθκεηάιιεπζε ηνπ θπζηθνχ ηεο πινχηνπ. 

Σαπηφρξνλα κε ηα δεδνκέλα ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, αλαπηχζζνληαη λέεο πνιηηηθέο 

ηάζεηο αλάκεζα ζηα νθηψ παξάθηηα θξάηε ηνπ Αξθηηθνχ σθεαλνχ, κε θχξηνπο 

πφινπο ηηο δχν ππεξδπλάκεηο, Ζ.Π.Α. θαη Ρσζία, ελψ ηίζεληαη εξσηήκαηα γηα ην θαηά 

πφζνλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί θαη νη δηεζλείο ζπλζήθεο είλαη ζε ζέζε λα πξναζπίζνπλ 

ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή.  

   Μεηά ηε ιήμε ηνπ Γεπηέξνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο 

Αξθηηθήο, πνπ σο ηφηε απνηεινχζε κέησπν ήζζνλνο ζεκαζίαο, φρη απιά άιιαμε αιιά 

έγηλε θάηη παξαπάλσ απφ αηζζεηή. Ζ Αξθηηθή γέκηζε κε ζηξαηησηηθέο βάζεηο θαη 

νβηεηηθή Έλσζε θαη Ζ.Π.Α. ζεκάδεπαλ ε κία ηελ άιιε κε ππξαχινπο πνπ είραλ 

ζηεζεί ζηνπο πάγνπο.
1
 Ζ Ρσζία φκσο, δελ απνηειεί ηνλ κνλαδηθφ παίθηε ζην παηρλίδη 

απηφ ηεο δηεθδίθεζεο. Ο Αξθηηθφο Χθεαλφο πεξηβάιιεηαη απφ ηελ Δπξψπε, ηελ 

Αζία, ηελ Ακεξηθή θαη ηελ Γξνηιαλδία γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη λένη παίθηεο έρνπλ 

ιάβεη ζέζε κάρεο δηεθδηθψληαο ην κεξίδην πνπ ηνπο αλαινγεί. Ζ αλαθνξά γίλεηαη γηα 

ηα νθηψ Αξθηηθά θξάηε/παίθηεο, ηελ Ρσζία, ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία, ,ηνλ Καλαδά, ηηο 

ΖΠΑ, ηελ Φηιαλδία, ηε νπεδία θαη ηελ Ηζιαλδία. Ζ αλάγθε γηα ζπλεξγαζία ησλ 

θξαηψλ απηψλ, κε ζθνπφ ηνλ ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ γηα ζέκαηα πνπ ηα 

αθνξνχζαλ απφ θνηλνχ, ζρεηηθά κε ηελ Αξθηηθή, ηα νδήγεζαλ ζε κηα ζεηξά κεγάισλ 

ζπκθσληψλ. 

   ια μεθίλεζαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1989, φηαλ κε Φηλιαλδηθή πξσηνβνπιία, 

απεζηάιε πξφηαζε γηα δηάζθεςε, ζε φια ηα Αξθηηθά θξάηε, ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο ζηελ Αξθηηθή πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηελ ππνγξαθή ηεο 

ζπκθσλίαο AEPS (Arctic Environmental Protection Strategy)
2
. Σν 1996 κε ηελ 

Γηαθήξπμε ηεο Οηάβα (Arctic Council, 1996)
3
, ηδξχζεθε ην Αξθηηθφ πκβνχιην πνπ 

ζαλ ζηφρν έρεη ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπληνληζκνχ 

αιιά θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αξθηηθήο. ην Άξζξν 76 

„‟Πεξί επεηξσηηθήο Τθαινθξεπίδαο‟‟ ηεο Γηεζλήο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο 

Θάιαζζαο ηνπ Ο.Ζ.Δ
4
, πνπ επηθπξψζεθε ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1982,  δίλεηαη ν νξηζκφο 

ηεο πθαινθξεπίδαο θαηά βάζε σο ν βπζφο ηεο ζάιαζζαο εληφο αθηίλαο 200 λ.κ. πέξα 

απφ ηελ αθηή. Πέξα απφ ηελ νηθνλνκηθή δψλε ησλ 200 λ.κ. θάζε ρψξα κπνξεί λα 

επεθηείλεη ηελ πεξηνρή δηθαηνδνζίαο ηεο κέρξη ηα 350 λ.κ. αλ θαηαθέξεη λα απνδείμεη 

ελψπησλ ηεο CLCS (Commission on the Limits of the Continental Shelf) φηη απηή ε 

                                                           
1
goo.gl/bMfWj7: „‘Arctic Sovereignty and The Cold War‘‘, ehistory.osu.edu/exhibitions. Aλαθηήζεθε 

ηελ 25/10/2017. 
2
goo.gl/ra7Mgz:‗‘ARCTIC ENVIRONMENTAL PROTECTION STRATEGY‘‘, Rovaniemi, Finland, 

June 14, 1991. Aλαθηήζεθε ηελ 30/09/2017.  
3
goo.gl/FMgGMa:‗‘The Arctic Council: A Forum for Peace and Cooperation‘‘, Aλαθηήζεθε ηελ 

30/09/2017. 
4
goo.gl/h0c3r: ‗‘ UNCLOS: Table of Contents‘‘. Aλαθηήζεθε ηελ 30/09/2017. 

https://goo.gl/bMfWj7
https://goo.gl/ra7Mgz
https://goo.gl/FMgGMa
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πεξηνρή απνηειεί επέθηαζε ηεο πθαινθξεπίδαο ηεο. Γηα λα εγείξεη έλα θξάηνο κηα 

ηέηνηνπ είδνπο αμίσζε ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη γεσινγηθά δεδνκέλα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηεο πθαινθξεπίδαο θαη λα ηα πξνζθνκίζεη ζηελ 

αξκφδηα επηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ. πλαθψο, ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε, νη 

νθηψ ρψξεο κπνξνχλ λα δηεθδηθήζνπλ κέξνο απηήο ηεο πεξηνρήο εάλ θαηαθέξνπλ λα 

απνδείμνπλ φηη ε επεηξσηηθή ηνπο πθαινθξεπίδα ζπλερίδεηαη ζην βπζφ ηεο ζάιαζζαο 

θαη θηάλεη κέρξη εθεί. 

   Οη ελ ιφγσ ρψξεο έρνπλ ξηρηεί ζηε κάρε, ψζηε κε επηρεηξήκαηα, λα απνδείμνπλ φηη 

ην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο επεηξσηηθήο ηνπο πθαινθξεπίδαο πξνεθηείλεηαη απφ ηε 

Ήπεηξν ζηελ νπνία αλήθνπλ. Σα επηζηεκνληθά Ηλζηηηνχηα ησλ ρσξψλ
5
 πξνζπαζνχλ 

λα ραξηνγξαθήζνπλ ηνλ βπζφ ηνπ σθεαλνχ γηα λα απνδείμνπλ φηη ε επεηξσηηθή ηνπο 

πεξηνρή εθηείλεηαη θαη ζπλδέεηαη κε ην θνκκάηη πνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν. Οη 

Ζ.Π.Α., ν Καλαδάο, ε Ρσζία, ε Γαλία θαη ε Ννξβεγία πξσηίζησο, επνθζαικηνχλ ηελ 

πινχζηα ζε ελεξγεηαθνχο πφξνπο πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Πφινπ, ε νπνία, πξνο ην 

παξφλ, βξίζθεηαη ππφ ηε δηθαηνδνζία ηεο Γηεζλνχο Αξρήο γηα ηνλ Θαιάζζην Βπζφ 

(International Seabed Authority-ISA) ηνπ Ο.Ζ.Δ
6
. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Ρσζία 

δηεθδηθεί απφ ην 2001 κηα πεξηνρή ηνπ Βφξεηνπ Πφινπ κεγαιχηεξε απφ ηε Γαιιία, 

ηελ Ηηαιία θαη ηε Γεξκαλία καδί.
7
 Ζ ελ ιφγσ αμίσζε ήηαλ εθείλε πνπ νδήγεζε ηνπο 

Ρψζνπο επηζηήκνλεο λα ηνπνζεηήζνπλ, ζπκβνιηθά κηα ξσζηθή ζεκαία ζηνλ βπζφ ηνπ 

Αξθηηθνχ σθεαλνχ, ζηελ ππνζαιάζζηα θνξπθνγξακκή Λνκνλφζνθ,
8
 δηαθεξχηηνληαο 

έηζη ηα θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ηνπ Κξεκιίλνπ ζηελ πεξηνρή. Ζ Ράρε Λνκνλφζνθ 

είλαη κηα ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ ππνζαιάζζηα θνξπθνγξακκή πνπ δηαζρίδεη ηνλ 

Αξθηηθφ Χθεαλφ ιεηηνπξγψληαο σο ππνβξχρηνο δηάδξνκνο κεηαμχ Ρσζίαο, 

Γξνηιαλδίαο θαη Καλαδά (βι Υάξηε 1). Σν Κξεκιίλν ππνζηεξίδεη φηη ην, κήθνπο 

1.240 κηιίσλ θαη πιάηνπο 100 κηιίσλ, ππνβξχρην κφξθσκα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο 

«επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο» ηεο Ρσζίαο, γεγνλφο ην νπνίν αλ απνδεηρζεί 

επηζηεκνληθά, ζα θαηνρπξψζεη θαη επίζεκα πιένλ έλα κεγάιν κέξνο ηνπ Βφξεηνπ 

Πφινπ σο ξσζηθφ έδαθνο. ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηνπ Κξεκιίλνπ αληηδξνχλ έληνλα 

ηφζν ε Γαλία, επαξρία ηεο νπνίαο είλαη ε Γξνηιαλδία, φζν θαη ν Καλαδάο, ρψξεο πνπ 

                                                           
5
 Σσλ ρσξψλ κειψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηελ UNCLOS.Οη ΖΠΑ γηα παξάδεηγκα πξνο ην παξφλ δελ 

δηεθδηθεί ηίπνηα ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο Γίθαην έρνληαο παξάιιεια κεγάιεο δηελέμεηο κε ηνλ Καλαδά 

(επηθχξσζε ηελ UNCLOS ην 2003) ζηηο πεξηνρέο Beaufort sea  θαη Northwest passage. βι. Anna 

Cavnar, ‗‘Accountability and the Commission on the Limits of the Continental Shelf: Deciding Who 

Owns the Ocean Floor‘‘, 42 Cornell Int'l L. J. pg 387 (2009). 
6
goo.gl/qfWtKL:‗‘ ISA - INTERNATIONAL SEABED AUTHORITY - ΓΙΔΘΝΗ ΑΡΥΗ ΣΧΝ 

ΘΑΛΑΙΧΝ ΒΤΘΧΝ‘‘, UNRIC-Πιεξνθνξηαθφ Κέληξν Πιεξνθφξεζεο ησλ Ζ.Δ. Aλαθηήζεθε ηελ 

30/09/2017. 
7
 ηηο 20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001 ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία ππέβαιιε αίηεκα ζηελ Δπηηξνπή γηα ηα φξηα ηεο 

Ζπεηξσηηθήο Τθαινθξεπίδαο (CLCS) ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ζχκθσλα κε ην νπνίν δηεθδηθνχζε 

επέθηαζε ηεο πθαινθξεπίδαο ζηηο αθφινπζεο  πεξηνρέο: i) Θάιαζζα ηνπ Μπάξεληο (Barents Sea), ii) 

Θάιαζζα ηνπ Βεξίγγεηνπ (Bering Sea), iii) Κεληξηθφο Αξθηηθφο Χθεαλφο (Central Arctic Ocean) θαη 

iv) Ορνηζθηθή Θάιαζζα (Sea of Okhotsk). 
8
 Απνζηνιή „‟Arktika 2007‟‟ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο νπνίαο κέζσ δχν ξσζηθψλ βαζχ-ππνβξπρίσλ 

ηνπνζεηήζεθε ζηνλ ππζκέλα ηνπ Βνξείνπ Πφινπ (Lomonosov & Mendeleyev Ridge) ζε βάζνο 4.261 

κέηξσλ κηα ξσζηθή ζεκαία απφ ηηηάλην, πξάμεηο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ επηζεηηθή ζηξαηεγηθή ηεο 

ρψξαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή. 

https://goo.gl/qfWtKL
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ζεσξνχλ κε ηε ζεηξά ηνπο φηη ε ακθηιεγφκελε θνξπθνγξακκή Λνκνλφζνθ απνηειεί 

θπζηθή ζπλέρεηα ησλ δηθψλ ηνπο εδαθψλ θαη φρη ηεο Ρσζίαο. 

   Δπηγξακκαηηθά, ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ηνπ 1982 

αλαγλσξίδεη ζηα παξαπάλσ θξάηε θπξηαξρηθά δηθαηψκαηα ζε αθηίλα 200 λαπηηθψλ 

κηιίσλ απφ ηελ «επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα» ηνπο, ηα φξηα ηεο νπνίαο σζηφζν ζπρλά 

ακθηζβεηνχληαη ελψ ε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο ηεο Αξθηηθήο πεξηπιέθεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε δηακάρε γχξσ απφ ηα εδάθε ηεο (βι. Υάξηε 2). Οη Ζ.Π.Α., πξέπεη λα 

ηνληζηεί, δελ έρνπλ επηθπξψζεη αθφκε ηελ ελ ιφγσ ζπλζήθε.  

 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

   Ζ παξνχζα δηαηξηβή θηινδνμεί λα ζπκβάιιεη ζηελ θάιπςε ελφο ζεκαληηθνχ θελνχ 

ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Θα βαζηζηεί ζε ζεζκηθά θείκελα, ζηελ πεξηνξηζκέλε 

ειιεληθή θαη ζηελ αληίζηνηρε αλεπηπγκέλε μέλε βηβιηνγξαθία, θαζψο θαη ζε άξζξα 

θαη αλαθνξέο ζε έγθξηηα θαη έγθπξα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζε αληίζηνηρνπο 

ηζηνρψξνπο. πσο πξνθχπηεη κεηά απφ ελδειερή έξεπλα, ε ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία, 

θπξίσο Γπηηθήο πξνειεχζεσο, επηδέρεηαη ζπκπιήξσζεο ζε κνξθή επαλέθδνζεο, 

θαιχπηνληαο ηα ηεθηαηλφκελα ηεο ηειεπηαίαο ηξέρνπζαο δεθαεηίαο, θαζψο φπσο 

πξναλαθέξζεθε, ην δήηεκα ηεο Αξθηηθήο γεληθφηεξα, ρξήδεη ζπλερνχο 

παξαθνινχζεζεο, ηαπηφρξνλα κε ηα δηαξθψο κεηαβαιιφκελα δεδνκέλα ησλ 

θιηκαηηθψλ αιιαγψλ.  

   Σα θιηκαηηθά ζέκαηα πξνζεγγίζηεθαλ κέζα απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο 

παξαζέηνληαο ηηο ηειεπηαίεο αλαιχζεηο γηα ην θιίκα θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην πνιχ 

επαίζζεην πεξηβάιινλ ηεο Αξθηηθήο. Αληίζηνηρα, ηα ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηεο 

πςειήο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Ρσζίαο πξνθχπηνπλ θπξίσο απφ ηηο επίζεκεο 

ηζηνζειίδεο ησλ ζεζκηθψλ θνξέσλ ησλ θξαηψλ απηψλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα 

ππεχζπλα Τπνπξγεία άζθεζεο πςειήο πνιηηηθήο ή κειέηεο δηαθεθξηκέλσλ 

παλεπηζηεκίσλ θαη επηζηεκφλσλ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ. 

 

ΚΟΠΟ – ΓΟΜΖ ΔΡΓΑΗΑ 

   θνπφο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο είλαη λα ζθηαγξαθήζεη θαη λα παξνπζηάζεη ην πψο 

ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε αλαδηάξζξσζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο παξέρεη πιένλ 

έλα λέν πιαίζην, κέζα ζην νπνίν νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ρσζία θαινχληαη λα εληείλνπλ ηηο 

ελέξγεηέο θαη λα αλαδηακνξθψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηνπο ζηελ πεξηνρή, απφξξνηα ηεο 

πξνζπάζεηαο εγθαζίδξπζεο ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηνπο σο αξθηηθέο δπλάκεηο. Ζ 

επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ ηεο εμέηαζεο ησλ βαζηθφηεξσλ 

παξαγφλησλ ηζρχνο πνπ έρνπλ πξνθαιέζεη θαη θεληξίζεη ην ελδηαθέξνλ ησλ ππφ 

εμέηαζε θξαηηθψλ δξψλησλ (Ζ.Π.Α. θαη Ρσζία), ηεο εηεξφηεηαο ηεο πεξηνρήο, ηνπ 

πθηζηάκελνπ status quo θαη ησλ πςειψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δχν πξναλαθεξφκελσλ 
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„‟κεγάισλ παηθηψλ‟‟ , θάησ απφ ην πξίζκα ηνπ Γηεζλνχο λνκηθνχ πιαηζίνπ. Δπίζεο, 

κέζα ζην γεληθφηεξν πνιηηηθφ ελδηαθέξνλ θαη ην «Αξθηηθφ Παηρλίδη» πνπ δηεμάγεηαη, 

ζα αλαδεηεζεί ε  φπνηα πξννπηηθή ππάξρεη ή ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζεί γηα ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ ή αλ νδεγνχκαζηε κε καζεκαηηθή 

αθξίβεηα ζε κηα κειινληηθή αλαβίσζε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σέινο, ε δηαξζξσκέλε 

θαη ζχληνκε πξνζέγγηζε ησλ ζεκάησλ ηεο Αξθηηθήο, πνπ επηρεηξείηαη ζηελ παξνχζα 

δηαηξηβή, κπνξεί λα απνηειέζεη ηε βάζε θαη ην ππφβαζξν γηα πεξηζζφηεξν ελδειερή 

πξνβιεκαηηζκφ ζην κέιινλ.  

Ζ δηαηξηβή απνηειείηαη απφ πέληε θεθάιαηα: 

   ην 1ν θεθάιαην πξνζδηνξίδεηαη γεσγξαθηθά ε πεξηνρή θαη γίλεηαη κηα 

ζχληνκε ηζηνξηθή αλαθνξά ζηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα πνπ επεξέαζαλ θαη 

δηακφξθσζαλ ηελ Αξθηηθή. Γίλεηαη επίζεο αλαθνξά ζηνπο κφληκνπο θαηνίθνπο ηεο, 

νη νπνίνη βάζεη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ έρνπλ ζεκαληηθά δηθαηψκαηα απηνδηάζεζεο 

θαη αλακέλεηαη λα δηαδξακαηίζνπλ έλα πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ απηήο ηεο 

πεξηνρήο, ελψ ην θεθάιαην νινθιεξψλεηαη κε ηελ αλάιπζε θαη ηελ επηζηεκνληθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ππεξζέξκαλζεο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπ γηα ηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ, θαζψο θαη κε αλαθνξέο ζην λνκηθφ 

θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηελ πεξηνρή θαη ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη εθεί. 

   ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη βαζηθέο έλλνηεο φπσο ε ζηξαηεγηθή ε 

ζηξαηηθνπνίεζε θαη ε αζθάιεηα, ζηηο νπνίεο ζα ζηεξηρηεί ε πεξαηηέξσ αλάιπζε ηνπ 

θπξίνπ κέξνπο ηεο εξγαζίαο. Δπηπξφζζεηα, θαηαγξάθεηαη ε ζηξαηηθνπνίεζε πνπ 

ζπληειέζηεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ, απφ ηηο απαξρέο ηνπ θαηλνκέλνπ 

έσο ηηο εκέξεο καο. Δπίζεο ζα παξαηεζνχλ ζηνηρεία πνπ θαηαδεηθλχνπλ φηη ε 

Αξθηηθή ραξαθηεξίδεηαη νξζά σο πινχζηα ελεξγεηαθή πεξηνρή θαη ζα θαηαδεηρζεί ν 

ηξφπνο πνπ ε εθκεηάιιεπζε ησλ ππεξάθηησλ Αξθηηθψλ απνζεκάησλ, παξνπζηάδεη 

ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο. Σν θεθάιαην θιείλεη κε αλαθνξά ζηελ ηήμε 

ηνπ πάγνπ, πνπ θαιχπηεη ηε ζάιαζζα ηεο Αξθηηθήο, ε νπνία δεκηνπξγεί πξννδεπηηθά 

λέεο επθαηξίεο λαπζηπινΐαο ζηα αξθηηθά χδαηα, κέζσ ησλ λέσλ ζαιάζζησλ νδψλ πνπ 

δηαλνίγνληαη δηαξθψο.  

    ην 3ν θεθάιαην, ζα γίλεη απφπεηξα αλάδεημεο ηεο ζηξαηησηηθήο θαη δηπισκαηηθήο 

δηάζηαζε ηεο πςειήο πνιηηηθήο ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή. 

   ην 4ν θεθάιαην αληίζηνηρα, αλαδεηθλχεηαη ε πςειή ζηξαηεγηθή ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ 

πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, κέζα απφ ηελ ζηξαηησηηθή, ελεξγεηαθή θαη δηπισκαηηθή 

νπηηθή ηεο, ελψ ζα θαηαδεηρζεί ελ ζπληνκία ν ξφινο πνπ ζα θιεζεί λα δηαδξακαηίζεη 

ην Ν.Α.Σ.Ο. ζηελ Αξθηηθή θαη νη θπξίαξρεο πνιηηηθέο ινηπψλ δξψλησλ ζηελ πεξηνρή. 

   ην 5ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη κηα αλπζκαηηθή ζχγθξηζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ησλ 

δχν Γπλάκεσλ κε ρξήζε ηεο  Θεσξίαο ησλ Παηγλίσλ θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

ηεο έξεπλαο. Σέινο, ζηνλ επίινγν ζα γίλεη κηα ζχλνςε ηνπ ζπλφινπ ηεο δηαηξηβήο, 
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πνπ ζα πεξηιακβάλεη επηπιένλ θαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ εκβάζπλζε επί ηνπ 

ζέκαηνο. 

   Σν παξάξηεκα έρεη σο ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ηνπ αλαγλψζηε ζηελ θαιχηεξε 

θαηαλφεζε ηνπ θεηκέλνπ, κέζσ ραξηψλ θαη πιεξνθνξηαθψλ ζηνηρείσλ. 

ΠΑΡΑΓΟΥΔ- ΠΡΟΤΠΟΘΔΔΗ 

   Σν πφλεκα ζα ιάβεη σο δεδνκέλν ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηε 

ζπλεπαθφινπζε ππεξζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε θαη ηελ επηζηεκνληθά πξνβιεπφκελε 

ηήμε ησλ πάγσλ ηεο Αξθηηθήο. ην πιαίζην ηεο αλάιπζεο, σο Αξθηηθή λνείηαη ε 

πεξηνρή πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ θαη ηα εδαθηθά ηκήκαηα ησλ νθηψ 

αξθηηθψλ θξαηψλ (ηελ Ρσζία, ηε Ννξβεγία, ηε Γαλία, ,ηνλ Καλαδά, ηηο Ζ.Π.Α., ηελ 

Φηιαλδία, ηε νπεδία θαη ηελ Ηζιαλδία). 

   Γηα ηελ ζχληαμε ηεο παξνχζαο δηαηξηβήο ιήθζεθαλ ππφςε νη παξαθάησ 

πξνυπνζέζεηο: 

                      α. Οη επηδηψμεηο θαη νη δξάζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ζα 

εδξάδνληαη ζην αμνληθφ δίπνιν ηεο ρξήζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηεο ξεαιηζηηθήο 

πξνψζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. 

                      β. Ζ ηλν-ξσζηθή ζπλεξγαζία θαη ε Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία ζα 

ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ηεο 

Ρσζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α ζηελ πεξηνρή αληίζηνηρα. 

                      γ. Οη δχν Γπλάκεηο (Ρσζία, Ζ.Π.Α), ζα εμαθνινπζνχλ λα πξνσζνχλ ηελ 

επίηεπμε ξεαιηζηηθψλ (realism) ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ππφ ηoλ 

ηδεαιηζηηθφ/θηιειεχζεξν (idealism/liberal) καλδχα άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. 

                     δ.  Ο „‟πφιεκνο‟‟ ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ ζα εμαθνινπζεί λα καίλεηαη 

εληεηλφκελνο θαζψο ηα ήδε γλσζηά θαη εθκεηαιιεχζηκα „‟ελεξγεηαθά‟‟ πεδία ζα 

ηείλνπλ πξνο εμάιεηςε. 

ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ ΤΠΟΒΑΘΡΟ
9
 

   Ζ ελζπλείδεηε επηινγή ζεκειίσζεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηηο αξρέο ηεο 

Ρεαιηζηηθήο ζεψξεζεο νθείιεηαη ζηελ ππνθεηκεληθή  αληίιεςε φηη ε ζπγθεθξηκέλε 

ζρνιή ζθέςεο δηαζέηεη ηελ πιένλ  νινθιεξσκέλε επεμεγεκαηηθή δπλακηθή. 

Αζθαιψο θαη δελ δχλαηαη λα  θσηίζεη πιήξσο φιεο ηηο πηπρέο ησλ γεγνλφησλ,
10

 

                                                           
9
goo.gl/BY2Ba4: αρίλνγινπ Νηθφιανο, Γηπισκαηηθή Δξγαζία MSc2015, ‗‘ Η Ιζρύο σο αληίδνην γηα 

ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ πζηεκηθνύ Φόβνπ. Θεσξεηηθή πξνζέγγηζε ππό ην πξίζκα ηεο ζεσξίαο ηνπ 

Πνιηηηθνύ Ρεαιηζκνύ.‘‘, Θεζζαινλίθε 2015, ζζ. 9-16 
10

Ζ απινχζηεπζε ηεο Ρεαιηζηηθήο ζεψξεζεο θαη θπξίσο ηεο δνκηθήο αλάιπζεο έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη αληηκεησπίδεη φια ηα θξάηε σο φκνηεο κνλάδεο ,κε ζπλέπεηα λα κελ ιακβάλεη ππφςε άιιεο 

παξακέηξνπο νη νπνίεο πηζαλφλ λα δηαδξακαηίδνπλ θάπνην ξφιν ζηελ εμέιημε ησλ γεγνλφησλ. Χζηφζν, 

ε κεγάιε εηθφλα είλαη απηή πνπ απνδίδεηαη πιεξέζηεξα ζην Ρεαιηζκφ απφ θάζε άιιν  δηεζλνινγηθφ 

ξεχκα ζθέςεσο .ε ηειηθή φκσο αλάιπζε, νη αηηίεο θαη φρη νη αθνξκέο είλαη ην δεηνχκελν ηεο 

επηζηεκνληθήο έξεπλαο. Γηα κία άθξσο ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε ησλ παξαγφλησλ  εθείλσλ πνπ δελ 

https://goo.gl/BY2Ba4
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σζηφζν απνηππψλεη κε πιεξέζηεξε επθξίλεηα ηηο πξαγκαηηθέο δηαζηάζεηο ησλ 

δηεζλψλ πεπξαγκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο θνζκνζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο. Ο 

πνιηηηθφο Ρεαιηζκφο απνηειεί ηελ αθεηεξία νπζηαζηηθήο κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ 

δηεζλψλ ζρέζεσλ ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή. Δγθαηαιείπεη ηελ πιάλε ηεο 

πεξηγξαθήο θαη εξκελείαο ησλ εμειίμεσλ ππφ ην πξίζκα ελφο „‟επγεληθνχ θαη 

θαινθάγαζνπ‟‟ ππνθεηκεληζκνχ θαη εηζέξρεηαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ φρη 

φπσο απηά ζα γηλφηαλ αξεζηά θαη εχπεπηα ζην επξχ θνηλφ ή ππφ ηελ επηξξνή 

δεηζηδαηκνληψλ θαη πξνιήςεσλ αιιά ζηηο πξαγκαηηθέο θαη ζπλήζσο δπζάξεζηεο ηνπο 

δηαζηάζεηο
11

. Βαζηθή αξρή ηνπ πνιηηηθνχ Ρεαιηζκνχ απνηειεί φηη ην δηεζλέο 

ζχζηεκα, ραξαθηεξηδφκελν απφ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ ζε ζπιινγηθέο νληφηεηεο 

(έζλε-θξάηε), είλαη άλαξρν. Ζ ελδνθξαηηθή νκνηνγέλεηα αλαπφθεπθηα κεγεζχλεη ηελ 

δηεζλή εηεξφηεηα, κε ζπλέπεηα ε απνπζία κηαο αλψηαηεο ξπζκηζηηθήο αξρήο ,ζηα 

πξφηππα ηνπ θνηλσληθνχ ζπκβνιαίνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θξάηνπο, λα δεκηνπξγεί έλα 

αληαγσληζηηθφ θαη έληνλα ζπγθξνπζηαθφ δηεζλέο πεξηβάιινλ
12

. Οη εμειίμεηο κε ην 

πέξαο ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ θάζε άιιν παξά ακθηζβεηνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε άπνςε. Ζ 

επηβνιή ηνπ κνληέινπ ησλ θηιειεχζεξσλ θαη δεκνθξαηηθψλ θαζεζηψησλ πξνάγνληαο 

ηηο δπηηθέο αμίεο ππφ ηελ ακεξηθαληθή εγεκνλία θαηέζηε νπηνπηθή θαη ε αδπλακία 

απηή έγηλε αληηιεπηή κε ηνλ πιένλ δξακαηηθφ ηξφπν . Σν ηξνκνθξαηηθφ ρηχπεκα 

ζηνπο δίδπκνπο πχξγνπο έπιεμε αλεπαλφξζσηα ην γφεηξν ηεο ππνηηζέκελεο 

παγθφζκηαο ακεξηθαληθήο δηαθπβέξλεζεο ,ελψ ην αηειέζθνξν ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θνζκναληίιεςεο, φπσο απηή δηαηππψζεθε απφ ηνλ Fukuyama ην 1989 κε ην άξζξν 

ηνπ «The end of History»
13

, εδξαηψλεηαη κε ηελ δηαθαηλφκελε αδπλακία ησλ ΖΠΑ λα 

                                                                                                                                                                      
ζηεξίδνληαη ζηε βάζε ηεο Ρεαιηζηηθήο Θεψξεζεο αιιά ζπκβάιινπλ ζηε δηακφξθσζε ησλ  εμειίμεσλ 

βι. Κνπζθνπβέιεο Hι., „‟Λήςε Απνθάζεσλ, Κξίζε, Γηαπξαγκάηεπζε „‟,Δθδφζεηο Παπαδήζε , Αζήλα 

1997. 
11

 Αλακθίβνια,  ε  γέλλεζε  ηνπ  πνιηηηθνχ  Ρεαιηζκνχ  απνηππψλεηαη  ζην  πεξίθεκν  έξγν  ηνπ 

Θνπθπδίδε ε Ηζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνχ Πφιεκνπ. Ζ δηεζλνινγηθή ζθέςε ηνπ θνξπθαίνπ Έιιελα  

ηζηνξηθνχ  απνηέιεζε  ηε  βάζε  πάλσ  ζηελ  νπνία  ζηήξημαλ  ηηο  ζεσξίεο  ηνπο  κεγάινη  ζχγρξνλνη 

εθθξαζηέο ηνπ Ρεαιηζηηθνχ Παξαδείγκαηνο αιιά θαη ηνλ ππξήλα έληνλσλ αληηπαξαζέζεσλ κεηαμχ 

ησλ  δηαθφξσλ  δηεζλνινγηθψλ  ξεπκάησλ.  Με  αξθνχκελνο  ζε  κία  επηθαλεηαθή  πεξηγξαθή  ησλ 

γεγνλφησλ  ,  ν  Θνπθπδίδεο  αλαδεηθλχεη  ηηο  αξρέο  ηνπ  Ρεαιηζκνχ  πεξηγξάθνληαο  ηηο  έληνλα 

ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο ησλ Διιεληθψλ πφιεσλ-θξαηψλ ππφ ην πξίζκα ησλ πνιηηηθψλ ηζρχνο. Οη 

κεηαγελέζηεξνη ζεσξεηηθνί φπσο ν Μachiavelli,ν Ζνbbes, o Morgenthau,o Carr, o Waltz, o Gilpin θαη 

ν Mearsheimer απνηεινχλ  ζπλερηζηέο  θαη  εδξαησηέο  ηεο  Θνπθπδίδεηαο  αληίιεςεο  γηα  ηε  δηεζλή 

πνιηηηθή. H πινχζηα δηεζλήο βηβιηνγξαθία θαη ε ζπλερήο αλαγσγή ησλ κεγαιχηεξσλ δηεζλνιφγσλ ζην  

θνξπθαίν απηφ θιαζηθφ έξγν θαηακαξηπξεί ην  δηακέηξεκα ηεο Θνπθπδίδεηαο πξνζέγγηζεο γηα ηελ 

πνιηηηθή. Γηα κία ζχληνκε αιιά πεξηεθηηθή θξηηηθή    βι . Zagorin P., „‟Θνπθπδίδεο,  κηα  πιήξεο 

εηζαγσγή γηα όινπο ηνπο αλαγλώζηεο‟‟, Γεχηεξε  έθδνζε, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2006,ζ.ζ 17-25 
12

 Ο Thomas Hobbes ζην έξγν ηνπ Leviathan , πξνζεγγίδεη ηελ έιιεηςε απηή παξνπζηάδνληαο „‟ηε 

θπζηθή θαηάζηαζε ‟‟κηα πξν-πνιηηεηαθή δειαδή ζπλζήθε φπνπ ην αλζξψπηλν είδνο βηψλεη ηνλ 

απφιπην θφβν. Ζ έιιεηςε πνιηηεηαθήο αξρήο, θαλφλσλ θαη ηάμεο θαζηζηνχλ ηελ επηβίσζε επηζθαιή , 

εδξαηψλνπλ ηελ αλαζθάιεηα θαη νδεγνχλ ηελ αλζξσπφηεηα ζε «έλαλ πφιεκν φπνπ φινη ζηξέθνληαη 

ελαληίσλ φισλ». Πξνθεηκέλνπ ινηπφλ λα δηαζθαιηζηεί κία πνηνηηθφηεξε ζπλζήθε δηαβίσζεο ,νη 

άλζξσπνη επέιεμαλ ζπλεηδεηά ηε δεκηνπξγία ελφο ζπκθψλνπ θνηλσληθήο ζπκβίσζεο ππφ ηε ζθέπε 

κίαο θπξίαξρεο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο, φπνπ ε θνηλσληθή ηάμε πξνζδηνξίδεηαη θαη επηβάιιεηαη κε ηελ 

ππαθνή ζηνπο θαλφλεο ζπκπεξηθνξάο. Βι. Hobbes T., ‗‘Λεβηάζαλ‘‘, (κηθξ. Γ. Παζραιίδεο –Α. 

Μεηαμφπνπινο), Γλψζε, 1989, Αζήλα 
13

  Fukuyama F., «Σν Σέινο Σεο Ιζηνξίαο θαη ν Σειεπηαίνο Άλζξσπνο» ,Δθδ.Ληβάλε,Αζήλα,1993 
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πινπνηήζνπλ ηνλ επαλαζηαηηθφ
14

 ηνπο ζθνπφ γηα νκνγελνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο θαηά ηηο ζηξαηησηηθέο ηνπο εθζηξαηείεο ζην Ηξάθ θαη ζην Αθγαληζηάλ. 

ζν ζπκβαηή είλαη ελλνηνινγηθά ε επηβνιή δηα ρξήζεσο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο κε ηηο 

δεκνθξαηηθέο αμίεο, ηφζν εθηθηή κνηάδεη θαη ε εδξαίσζε ηνπ „‟Σέινπο ηεο Ηζηνξίαο „‟ 

θαη ηεο δηαγξαθήο ησλ ελδνζπζηεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ κεηαμχ ησλ εζλνθξαηηθψλ 

παξαγφλησλ. 

        Σαπηηδφκελνο απφιπηα κε ηνπο εθθξαζηέο ηεο Ρεαιηζηηθήο ζεψξεζεο ,ην ζχλνιν 

ηνπ θεηκέλνπ ζηεξίδεηαη ζηε βαζηθή ππφζεζε φηη ν εζλνθξαηηθφο παξάγνληαο 

απνηειεί ηνλ ηζρπξφηεξν δξψλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Γίρσο λα παξαγλσξίδεηαη ε 

επηξξνή ή ε ελεξγή ζπκκεηνρή άιισλ παξαγφλησλ, ην θξάηνο είλαη απηφ ην νπνίν 

ιεηηνπξγψληαο νξζνινγηθά ,δηαδξακαηίδεη ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν θαη θαζνξίδεη ηηο 

εμειίμεηο ζην δηεζλέο γίγλεζζαη. Ζ επηβίσζε απνηειεί ηνλ χςηζην ζηφρν θάζε 

ζπιινγηθήο νληφηεηαο, ην εζληθφ ζπκθέξνλ απνηειεί ηνλ γλψκνλα ράξαμεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο πνιηηηθήο ελψ ε ηζρχο ην κέζν επίηεπμεο απηψλ. Ζ θξηηηθή ησλ 

εθθξαζηψλ ηνπ ζεζκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ
15

 θαη ησλ δηεζληζηηθψλ ξεπκάησλ
16

 

ιακβάλεη απαληήζεηο απφ ηηο ίδηεο ηηο εμειίμεηο πνπ δηαδξακαηίδνληαη ζην δηεζλέο 

πεξηβάιινλ. Οη ζεζκνί ζπιινγηθήο αζθαιείαο, δελ δχλαηαη λα παξαθάκςνπλ ηελ 

αζχκκεηξε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ νξγαλσκέλσλ πνιηηεηαθψλ 

κνξθσκάησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, νχηε λα δηακνξθψζνπλ πνιηηηθέο απνθάζεηο 

παξαθάκπηνληαο ηνλ εζλνθξαηηθφ παξάγνληα
17

. Ζ ίδηα ε δνκή ησλ ζπιινγηθψλ 

ζεζκψλ αζθαιείαο θαη ε αζχκκεηξε επηξξνή ζηηο απνθάζεηο ηνπο επηβεβαηψλεη ηελ 

αδπλακία ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ λα απνηειέζνπλ κία αλεμάξηεηε κεηαβιεηή πνπ 

ζα κπνξνχζε λα ζέζεη ζε ακθηζβήηεζε ηελ πξσηνθαζεδξία ηνπ ξφινπ ησλ θξαηψλ
18

. 

                                                           
14

 Ο φξνο επαλαζηαηηθφο αλαθέξεηαη ζηε «δεκηνπξγία κηαο λέαο παγθφζκηαο θαλνληζηηθήο ηάμεο 

πξαγκάησλ» ,βι .Ήθαηζηνο Π., „‟Πόιεκνο θαη ηα αίηηά ηνπ - Σα πνιιά πξόζσπα ηνπ εγεκνληζκνύ θαη 

ηεο ηξνκνθξαηίαο‟‟, Δθδφζεηο Πνηφηεηα,3
ε
 Έθδνζε, Αζήλα ,2007,ζ.89-95. 

15
 Βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ ζεζκηθνχ θηιειεπζεξηζκνχ απνηειεί ε ζεηηθή επηξξνή ησλ δηεζλψλ ζεζκψλ 

σο αλεμάξηεησλ παξαγφλησλ ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ζηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ 

ηεο δηεζλνχο αλαξρίαο. Γηα κία ζπλνπηηθή παξνπζίαζε ησλ απφςεσλ ηεο ζεζκηθήο θηιειεχζεξεο 

άπνςεο βι.. Jackson R.– Sorensen G., ‟‟Θεσξία θαη Μεζνδνινγία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ‟‟, 

Gutenberg,2006.ζ.180-185. 
16

 Γηα κηα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα πξνζέγγηζε γηα ηηο δηεζληζηηθέο θαη θνζκνπνιηηηθέο εξκελείεο, νη 

νπνίεο πξνβάιινπλ σο εθηθηή θαη απαξαίηεηε ηελ νκνγελνπνίεζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο βι. 

Ήθαηζηνο Π., „‟Κνζκνζεσξεηηθή εηεξόηεηα θαη αμηώζεηο πνιηηηθήο θπξηαξρία‟‟, Δθδφζεηο Πνηφηεηα, 

Αζήλα,2007,ζ.ζ 111-116, 139. 
17

 Οη επηρεηξήζεηο ησλ Ζ.Π.Α θαη ηνπ ζπκκαρηθνχ ηνπο δηθηχνπ, ζην Κνζζπθνπέδην ην 1999 θαη ην 

Ηξάθ ην 2003, παξαθάκπηνληαο πιήξσο ηηο απνθάζεηο ηνπ Ο.Ζ.Δ απνηειεί απηή απφδεημε ηεο 

πεξηνξηζκέλεο δπλακηθήο πνπ δχλαηαη λα πξνβάινπλ νη δηεζλή νξγαληζκνί απέλαληη ζηα ζπκθέξνληα 

ησλ ηζρπξψλ εζλνθξαηηθψλ κνλάδσλ. Γηα κία άθξσο ελδηαθέξνπζα θξηηηθή γηα ην ξφιν ησλ κεγάισλ 

δπλάκεσλ ζηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο βι. Mearsheimer J., ‘‘The False Promise of International 

Institutions‟‟, International Security,1994/1995,vol 19,No 1 
18

 Ζ πεξίπησζε ηνπ ζεκαληηθφηεξνπ ζπιινγηθνχ ζεζκνχ αζθαιείαο ,ηνπ Ο.Ζ.Δ, είλαη ελδεηθηηθή. 

Έρνληαο σο θχξην φξγαλν δηακφξθσζεο ησλ απνθάζεψλ ηνπ ,ην πκβνχιην Αζθαιείαο, ην γεγνλφο φηη 

επί ησλ δεηεκάησλ νπζίαο δελ αξθεί ε πιεηνςεθηθή ςήθνο ησλ 15 κειψλ ηνπ, αιιά απαηηείηαη ε 
πιήξε απνδνρή απηήο απφ ηα πέληε κφληκα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ (ηα κφλα κέιε πνπ δηαζέηνπλ 

δηθαίσκα αξλεζηθπξίαο) απνηειεί απηή απφδεημε ηεο άληζεο επηξξνήο επί ησλ απνθάζεσλ, ζχκθσλα 

κε ην επίπεδν ηζρχνο θαη ηνλ αξρηθφ απζαίξεην ζρεδηαζκφ ηεο ζχζηαζεο ησλ θχξησλ νξγάλσλ ηνπ 

Οξγαληζκνχ. Ζ εμππεξέηεζε ηεο ζπιινγηθήο αζθάιεηαο κε βάζε ηελ αξρή ηεο ηζφηεηαο θαη ηνλ 

ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Καηαζηαηηθνχ Υάξηε ,πξνζθξνχεη ζηελ εμππεξέηεζε ησλ 
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Αληίζηνηρα, κε πηζαλέο εμαηξέζεηο ηξηηνθνζκηθά αλίζρπξα θαζεζηψηα ρσξίο ζηέξεεο 

ζεζκηθέο δνκέο θαη θαη‟ νπζία κε νινθιεξσκέλεο θξαηηθέο ζπιινγηθέο νληφηεηεο ,νη 

εζληθέο πνιηηηθέο πνπ παξάγνπλ δηεζλείο εμειίμεηο δελ θαζνξίδνληαη απφ ηηο 

πνιπεζληθέο εηαηξείεο ή απφ κνληέια δηεζληζηηθνχ ραξαθηήξα φπσο ε 

ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά. Ο ξφινο θαη ε ιεηηνπξγία απηψλ ησλ παξαγφλησλ δελ 

δχλαηαη λα κεηαβάιιεη ην θξαηνθεληξηθφ ραξαθηήξα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο ,ελψ ε 

δηαζχλδεζή ηνπο κε ηηο πνιηηηθέο εμειίμεηο πεξηνξίδεηαη ζε θιίκαθα νκάδσλ επηξξνήο 

ησλ θξαηηθψλ απνθάζεσλ.
19

  

   Σέινο, ε απνζχλδεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο απφ έλλνηεο φπσο ε εζηθή θαη ε 

δηθαηνζχλε απνηειεί απφξξνηα ηεο πιήξνπο απνδνρήο ηνπ ξεαιηζηηθνχ αμηψκαηνο φηη 

ε δηάζηαζε ηεο εζηθήο ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ησλ 

δηαπξνζσπηθψλ ζρέζεσλ ελψ ε δηθαηνζχλε θαη ε ηζνλνκία δελ εμαζθαιίδεηαη απφ 

θαλέλα θαλνληζηηθφ πιαίζην ζηηο δηαθξαηηθέο ζρέζεηο. Ζ εθαξκνγή ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ ,φπσο θαηαδεηθλχνπλ ηα άπεηξα παξαδείγκαηα ηεο θαζεκεξηλήο δηεζλνχο 

πξαθηηθήο, είλαη επηιεθηηθή ελψ ε εζηθή κεηαθξάδεηαη ππνθεηκεληθά κε ζπλέπεηα λα 

απνηειεί κε νξζνινγηθή πξνζέγγηζε ε αμηνιφγεζε ησλ εμειίμεσλ γηα ην κειεηεηή 

ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ ππφ ην πξίζκα ησλ δχν απηψλ ελλνηψλ. Ζ δηεζλήο αλαξρία θαη 

ν ζπγθξνπζηαθφο ραξαθηήξαο ησλ δηεζλνχο πεξηβάιινληνο αθήλνπλ ειάρηζηα 

πεξηζψξηα γηα ηελ απνζχλδεζε ηεο εζηθήο θαη ηεο δηθαηνζχλεο απφ ηνπο 

ζπζρεηηζκνχο ηζρχνο, θαζψο ε δηεζλήο πνιηηηθή ζπλαιιαγή απνηππψλεηαη κε 

κεηξήζηκνπο ππνινγηζκνχο ηεο ηζρχνο θαη κε ηελ αληηθεηκεληθή δηάζηαζε πνπ κπνξεί 

απηή λα πξνζδψζεη ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο επηβίσζεο ησλ εζλνθξαηηθψλ 

παξαγφλησλ.
20

 ζνλ αθνξά ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ Ρεαιηζηηθνχ παξαδείγκαηνο, ε 

εξγαζία ιακβάλνληαο ππφςε ηελ δηαρξνληθή αμία ησλ αξρψλ ηνπ πνιηηηθνχ 

ξεαιηζκνχ ζηεξίδεηαη σο επί ησλ πιείζησλ ζηελ αλαδήηεζε απαληήζεσλ κέζα απφ ηε 

ζπζηεκηθή αλάιπζε, πηνζεηψληαο έηζη ηελ λενξεαιηζηηθή-δνκηθή ζεσξία πνπ 

αλέπηπμε ν Kenneth Waltz κέζα απφ ην ζπγγξαθηθφ ηνπ έξγν, αξρηθά ην 1959 κε ην 

Man,the State and War αιιά θπξίσο κε ην Theory of International Politics ην 1979. 

Καηά ηνλ γξαθψλ ,νη δνκηθέο πηέζεηο απνηεινχλ ηνλ θχξην παξάγνληα πνπ 

δηακνξθψλεη ηηο ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ ζπιινγηθψλ νληνηήησλ. Ζ 

θαηαλνκή ηζρχνο ,ε νπνία δηακνξθψλεηαη απφ ηε ζπγθξηηηθή απνηίκεζε ησλ κεγεζψλ 

ηζρχνο ησλ εζλνθξαηηθψλ δξψλησλ, απνηειεί νπζηαζηηθά ηνλ ξπζκηζηή ησλ δηεζλψλ 

                                                                                                                                                                      
ηδηνηειψλ ζπκθεξφλησλ ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ θαη ηνλ πξσηαγσληζηηθφ ,ππφ ηελ αξλεηηθή έλλνηα 

θνξηηζκέλν, ξφιν απηψλ.Γηα ηε δνκή θαη νξγάλσζε ηνπ Ο.Ζ.Δ βι. Π. Νάζθνπ  Πεξξάθε, „‘Σν δίθαην 

ησλ Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ, Η ζεζκηθή Γηάζηαζε‟‟, Δθδφζεηο Αλη.Ν.άθθνπια,4εΔθδ.Αζήλα, ζ.ζ 95-

158.  
19

 Λίηζαο π., „‘Πόιεκνο θαη Οξζνινγηζκόο, Θεσξεηηθέο Πξνεθηάζεηο θαη ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο‟‟, 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα,Αζήλα,2010,ζει.24. 
20

 Γηα ηνλ ξφιν ηεο εζηθήο θαη ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ζηελ δηεζλή πνιηηηθή βι Carr Δ., „‘Η 

ΔΙΚΟΑΔΣΗ ΚΡΙΗ 1919-1939, Δηζαγσγή ζηε κειέηε ησλ δηεζλώλ ζρέζεσλ‘‘, εθδφζεηο Πνηφηεηα, 

Γ‟ έθδνζε. Αζήλα ,2004,ζ.ζ195-277.Γηα ηελ δξακαηηθή ζχγθξνπζε ελλνηψλ φπσο ε δηθαηνζχλε ,ε 

εζηθή θαη ε ηζρχο ζηε δηεζλή πνιηηηθή, ν δηάινγνο Μειίσλ θαη Αζελαίσλ πξηλ ηελ πηψζε ηεο Μήινπ 

απνδίδεη κε κνλαδηθφ ηξφπν ηελ πεξηνξηζκέλε δπλακηθή πνπ απνθηνχλ ε εζηθή θαη ε δηθαηνζχλε φηαλ 

ζπγθξνχνληαη κε ηελ αλαγλσξίζηκε θαη αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο ηζρχνο .Βι. Θνπθπδίδνπ Ηζηνξία 

1998, „‘Ιζηνξία Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ‟‟. Μεηάθξαζε Άγγεινπ Βιάρνπ, Αζήλα, Η.Γ Κνιιάξνπ ,   

Δ 84-113. 
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ζρέζεσλ. Ζ αλζξψπηλε θχζε θαη ηα θξάηε επεξεάδνπλ ειάρηζηα ηελ εμέιημε ηνπ 

δηεζλνχο γίγλεζζαη, θαζψο νη επηινγέο ράξαμεο εζληθήο πνιηηηθήο θαη ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα ππφθεηληαη ζηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ ζέηεη ν δνκηθφο θφβνο, o νπνίνο 

απνηειεί απφξξνηα ηνπ άλαξρνπ δηεζλέο ζπζηήκαηνο. Χζηφζν, δηαθνξνπνηείηαη απφ 

ηελ ζεσξία ηνπ Waltz θαη ηαπηίδεηαη κε απηή ηνπ επηζεηηθνχ Ρεαιηζκνχ σο πξνο ην 

επίπεδν ηζρχνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θξάηνπο. Ζ νξζνινγηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ απαηηεί ηελ 

κεγηζηνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο ηζρχνο ησλ εζλνθξαηηθψλ παξαγφλησλ ρσξίο 

απηνπεξηνξηζηηθέο ηάζεηο.
21

 Ζ παξαπάλσ ππφζεζε απνηειεί κία πνιχ θξίζηκε 

παξάκεηξνο σο πξνο ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δηεζλψλ εμειίμεσλ θαη ηελ 

πνιηηηθή θξαηψλ φπσο ε Ρσζία θαη νη Ζ.Π.Α., θαζψο αλαδεηθλχεη φηη ε χπαξμε 

δπλάκεσλ πνπ επηδηψθνπλ ηελ θπξηαξρία ζε πεξηθεξεηαθφ, παγθφζκην ή ζπζηεκηθφ 

επίπεδν απνηειεί θπζηθή απφξξνηα ησλ δπλαηνηήησλ ηνπο αιιά θαη ηεο ηάζεο ηνπο 

γηα εμαζθάιηζή ηνπο απφ ηελ δπλακηθή ησλ άιισλ δξψλησλ. Έηζη, ε αλαηξνπή ηεο 

ηζνξξνπίαο ηζρχνο απνηειεί νξζνινγηθή επηινγή φηαλ απηή γίλεη ππφ ην πξίζκα 

ππνινγηζκψλ θφζηνπο-νθέινπο αιιά θαη αλαινγίαο ζθνπψλ - κέζσλ, ην 

αλαζεσξεηηθφ θξάηνο δελ απνηειεί έλαλ αλήζηθν θαη αλνξζνινγηθφ δξψλ , ελψ ε 

δηαηήξεζε ηνπ status quo απνηειεί ηελ εμαίξεζε θαη φρη ηνλ θαλφλα ζηε δηεζλή 

πνιηηηθή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Σαπηηδφκελνη κε ην θιαζηθφ Ρεαιηζκφ φπσο απηφο δηαηππψζεθε κέζα απφ ην ζπγγξαθηθφ έξγν ηνπ 

Morgenthau, Politics Among Nations, νη επηζεηηθνί ξεαιηζηέο πξνβάιινπλ σο νξζνινγηθή επηινγή ηελ 

αέλαε επηδίσμε γηα ηζρχ, δηαθσλψληαο σζηφζν σο πξνο ηα αίηηα ηεο παξαπάλσ πξαθηηθήο. ηελ 

πξψηε πεξίπησζε ε θαθή αλζξψπηλε θχζε θαη ζηε δεχηεξε νη δνκέο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, είλαη νη 

παξάγνληεο πνπ επηβάιινπλ ηελ κεγηζηνπνίεζε ηνπ επηπέδνπ ηζρχνο . 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1ο: Ζ ΑΡΚΣΗΚΖ Χ ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΖ ΠΔΡΗΟΥΖ  

1.1 ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ ΠΛΖΘΤΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ
22

 ΣΟΤ    

ΑΡΚΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ 

 

ΓΔΧΓΡΑΦΗΚΟ ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ 

   Ζ Αξθηηθή είλαη ε πεξηνρή γχξσ απφ ην Βφξεην Πφιν ζηνλ αληίπνδα ηεο 

Αληαξθηηθήο. Πεξηιακβάλεη βφξεηα ηκήκαηα ησλ ΖΠΑ (Αιάζθα), ηνπ Καλαδά, ηεο 

Ρσζίαο, ηεο Ννξβεγίαο, ηεο νπεδίαο, ηεο Φηλιαλδίαο, ηελ Ηζιαλδία, ηελ 

Γξνηιαλδία, ην αξρηπέιαγνο βάικπαξλη, θαζψο θαη φιν ηνλ ζαιάζζην ρψξν, ηνλ 

ιεγφκελν Αξθηηθφ Χθεαλφ ή Βφξεην Παγσκέλν Χθεαλφ. ιεο νη παξαπάλσ 

πεξηνρέο θαινχληαη θαη Αξθηηθέο Υψξεο. 

   Ζ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο νξίδεηαη είηε απφ ηνλ αξθηηθφ θχθιν, είηε απφ ηελ 

αξθηηθή ηζφζεξκε γξακκή. Σν ζπλεζέζηεξν φξην, βφξεηα ηνπ νπνίνπ εθηείλεηαη ε 

Αξθηηθή, είλαη ν Αξθηηθφο Κχθινο (66° 33‟Β), πνπ απνηειεί ην φξην γηα ηνλ ήιην ηνπ 

κεζνλπθηίνπ θαη ηελ πνιηθή λχρηα. Ο φξνο Αξθηηθφο Κχθινο ρξεζηκνπνηείηαη απφ 

ηε γεσγξαθία θαη ηνπο ραξηνγξάθνπο σο ην δηαρσξηζηηθφ φξην κεηαμχ ηεο 

Αξθηηθήο Εψλεο απφ ηε Βφξεηα Ήπηα Εψλε ηεο θχξηαο Δχθξαηεο Εψλεο. Σν άιιν 

φξην είλαη, κε βάζε ην θιίκα, ε αξθηηθή ηζφζεξκε γξακκή ησλ 10 °C ηνλ Ηνχιην, ε 

νπνία θαη απνηειεί ηελ ηειεπηαία (απφ Ηζεκεξηλφ) λνεηή γξακκή. 

   Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο Αξθηηθήο είλαη ζάιαζζα θαιπκκέλε (90%) απφ 

θηλνχκελνπο πάγνπο πνπ πεξηβάιιεηαη απφ παγσκέλν έδαθνο. Ο Αξθηηθφο Χθεαλφο 

κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη σο πεξηθεξεηαθή ζάιαζζα ή σο ηκήκα ηνπ Αηιαληηθνχ 

σθεαλνχ πνπ πεξηβάιιεηαη απφ ηα νγθψδε ρεξζαία ηκήκαηα ηεο Βφξεηαο Ακεξηθήο 

θαη ηεο ηβεξίαο. Με ηνλ Δηξεληθφ σθεαλφ ελψλεηαη κέζα απφ ηνλ Βεξίγγεην πνξζκφ, 

ελψ ε επηθνηλσλία ηνπ κε ηνλ Αηιαληηθφ γίλεηαη είηε κέζσ ηνπ κεγάινπ αλνίγκαηνο 

κεηαμχ ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ηεο Δπξψπεο είηε κέζσ ηνπ πνξζκνχ Davis, πνπ 

βξίζθεηαη αλάκεζα ζηε Γξνηιαλδία θαη ηηο Νήζνπο Baffin θαη Ellesmere (βι. Υάξηε 

3). 

   Ο Αξθηηθφο Χθεαλφο θαιχπηεη ην 6% ηεο επηθάλεηαο ηεο Γεο, κία έθηαζε 

21.000.000 ηεηξαγσληθψλ ρηιηφκεηξσλ23. Δθθηλψληαο απφ ηνλ Βεξίγγεην πνξζκφ θαη 

θηλνχκελνη πξνο ηελ ηβεξία, δηαθξίλνληαη ε Θάιαζζα ησλ Σζνχθηζσλ, ε 

Αλαηνιηθή ηβεξηθή, ε Θάιαζζαο Λάπηεθ, ε Θάιαζζα Κάξα, ε Λεπθή Θάιαζζα 

θαη ε Θάιαζζα ηνπ Μπάξεληο, ελψ ζπλερίδνληαο δπηηθά, νη Θάιαζζεο 

Γξνηιαλδηθή, Μπάθθηλ, Λίλθνιλ θαη Μπνθψξ. Οη ηειεπηαίεο παγεηψδεηο πεξίνδνη 

επζχλνληαη γηα ηα ζεκάδηα ηεο έληνλεο δηάβξσζεο πνπ παξνπζηάδνπλ ν πνιχπινθνο 

                                                           
22

 goo.gl/WPpnU4: ‗‘What is the Arctic?‘‘, National Snow and Ice Data Centre. Aλαθηήζεθε ηελ 

02/10/2017. 
23

 goo.gl/HCT3Vp:‘‘Arctic Geopolitics - Time for a new regime‘‘, Ioana Georgescu,, Centre 

International de Formation Europeenne, 2010,  pg. 15. Aλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017. 

https://goo.gl/WPpnU4
https://goo.gl/HCT3Vp


20 
 

δηακειηζκφο ησλ αθηψλ ηνπ Αξθηηθνχ σθεαλνχ θαη ηα πνιπάξηζκα λεζησηηθά 

ζπκπιέγκαηα πνπ πεξηθιείεη. 

   Σν κέζν βάζνο ηνπ δελ είλαη κεγάιν, θαζψο πεξηθιείεηαη απφ κεγάιεο επείξνπο, ηα 

ππνζαιάζζηα ηκήκαηα ησλ νπνίσλ εθηείλνληαη βαζηά κέζα ζηε κάδα ηνπ. Ζ 

επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ηεο Βνξείνπ Ακεξηθήο θαη ηεο Γξνηιαλδίαο θηάλεη ηα 100-

300 ρηιηφκεηξα., ελψ απηή ηεο ηβεξίαο μεπεξλά ηα 500-1.500 ρηιηφκεηξα. ηνπο 

βπζνκεηξηθνχο ράξηεο (βι. Υάξηε 4) δηαθξίλνληαη ηξία θχξηα επάξκαηα ζην βπζφ ηνπ 

σθεαλνχ: Ζ Μεζνσθεάληα Ράρε, ε νπνία εθηείλεηαη βφξεηα ηνπ λεζησηηθνχ 

ζπκπιέγκαηνο ηεο πηηζβέξγεο θαη ηεο Γεο ηνπ Φξαγθίζθνπ Ησζήθ, ε 

θνξπθνγξακκή ηνπ Lomonosov ή Harris, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηελ Νήζν Ellesmere 

θαη εθηείλεηαη ζρεδφλ κέρξη ηα θξάζπεδα ηεο ηβεξίαο θαη ε Ράρε Άιθα ή 

Mendeleev, πνπ απιψλεηαη πξνο ην κέξνο ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μπνθψξ. Ζ κειέηε ηεο 

ηνπνγξαθίαο ηνπ βπζνχ ηνπ βαζίδεηαη θπξίσο ζε ζεηζκνινγηθά δεδνκέλα, επεηδή ε 

ιήςε άκεζσλ πιεξνθνξηψλ θαζίζηαηαη δπζρεξήο24.  

   πλαθψο, ε Αξθηηθή είλαη γεκάηε δσή απφ νξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζηνλ πάγν θαη 

ζηε ζάιαζζα, σο ηνπο αλζξψπνπο πνπ δνπλ ζηηο αξθηηθέο πεξηνρέο. Καηνηθείηαη απφ 

ηέζζεξα (4) εθαηνκκχξηα θαηνίθνπο κέζα ζηνπο νπνίνπο ζπκπεξηιακβάλνληαη πνιινί 

μερσξηζηνί απηφρζνλεο ιανί, πνπ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε πάλσ απφ 30 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Οη ηζαγελείο ιανί έρνπλ πξνζαξκνζηεί ζηηο αθξαίεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο απηήο ηεο πεξηνρήο. 

   Ζ Αξθηηθή είλαη πνιχ επαίζζεηε ζηηο αιιαγέο θιίκαηνο. Απηφο είλαη ν θπξηφηεξνο 

ιφγνο πνπ ζεσξείηαη απφ ηνπο επηζηήκνλεο έλα ζχζηεκα έγθαηξεο πξνεηδνπνίεζεο. 

Σν φλνκά ηεο πξνέξρεηαη απφ ηελ αξραία ιέμε άξθηνο (αξθνχδα) θαη ηεο 

δφζεθε θαηά αλαινγία πξνο ηνπο αζηεξηζκνχο ηεο Μεγάιεο θαη ηεο Μηθξήο Άξθηνπ, 

νη νπνίνη βξίζθνληαη θνληά ζηνλ πνιηθφ αζηέξα. 

ΓΖΓΔΝΖ ΠΛΖΘΤΜΟ25 26  

   Δδψ θαη ρηιηάδεο ρξφληα βξίζθνληαη απηφρζνλεο ιανί ζηελ Αξθηηθή, νη 

νπνίνη απνηεινχλ ην 10% ηνπ πιεζπζκνχ ηεο. πγθεθξηκέλα απφ ηα ηέζζεξα 

εθαηνκκχξηα θαηνίθσλ ηεο Αξθηηθήο πεξίπνπ 500.000 είλαη απηφρζνλεο. Οη εζληθέο 

νκάδεο, πνπ δηαθξίλνληαη, είλαη πάλσ απφ ζαξάληα, φπσο θαη νη γιψζζεο ηνπο. 

ιεο νη αξθηηθέο ρψξεο κε εμαίξεζε ηελ Ηζιαλδία έρνπλ απηφρζνλεο πιεζπζκνχο 

ζηελ αξθηηθή ηνπο επηθξάηεηα. 

   Οη πην γλσζηνί ιανί είλαη νη άκη, πνπ βξίζθνληαη ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο 

θαη ηε βνξεηνδπηηθή Ρσζία, νη Νέλεηο, νη Κάληνη, νη Δβέλθ, νη Σζνχηζθη, πνπ 

βξίζθνληαη ζηε Ρσζία, νη Αινπΐη, νη Γηνππί θαη νη Ηλνπΐη ζηελ Αιάζθα, νη Ηλνπΐη ηνπ 

                                                           
24

Δθπαηδεπηηθή Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ‗‘Γεσγξαθία Ά‘‘, Σφκνο 17, Δθδνηηθή Αζελψλ 1993, 

ζει.112-114. 
25

goo.gl/ESjqDj: ‗‘INUIT‘‘, J. Sydney Jones, Encyclopedia.com, Aλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017 
26

goo.gl/8jf2E7:‘’What is the Arctic?‟‟, National Snow and Ice Data Centre. Aλαθηήζεθε ηελ 

02/10/2017. 
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Καλαδά θαη νη Ηλνπΐη ηεο Γξνηιαλδίαο( βι. Υάξηε 5). Οη πνιηηηζκηθέο, ηζηνξηθέο θαη 

νηθνλνκηθέο δηαθνξέο είλαη αξθεηέο, αιιά ηνπο ζπλδένπλ πνιιά θνηλά, φπσο γηα  

παξάδεηγκα ην πψο επεξεάδνληαη νη δσέο ηνπο απφ ηηο ηξέρνπζεο αιιαγέο θαη ηελ 

παγθνζκηνπνίεζε. 

     Ζ εθπξνζψπεζε ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ ζην Αξθηηθφ πκβνχιην απνηειεί 

κηα πνιιή ζεκαληηθή παξάκεηξν γηα ηηο δσέο ηνπο. Έμη νξγαληζκνί απηνρζφλσλ, νη 

Arctic Athabaskan Council (AAC), Aleut International Association (AIA), Gwich‟in 

Council International (GCI), International Circumpolar Council (ICC), Russian 

Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON), Saami Council (SA), 

απνηεινχλ Μφληκα Μέιε ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν θαζεζηψο ηνπο σο Μφληκα 

Μέιε ζην Αξθηηθφ πκβνχιην εθηφο απφ κνλαδηθφ είλαη θαη ζπάλην γηα ηνπο 

απηφρζνλεο πιεζπζκνχο αλά ηνλ θφζκν27. 

     Χζηφζν ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ αληηκεηψπηζε απφ ην θξάηνο ζην νπνίν 

ππάγνληαη. Γηα παξάδεηγκα, ε Ννξβεγία αλαγλσξίδεη κε ζπληαγκαηηθή 

ηξνπνπνίεζε ηνπο άκη σο ιαφ. Αληίζεηα ε Φηλιαλδία ηνπο αλαγλσξίδεη κνλάρα 

σο γισζζηθή κεηνλφηεηα. Οη άκη ησλ θαλδηλαβηθψλ ρσξψλ εθπξνζσπνχληαη 

απφ ηξία αληίζηνηρα θνηλνβνχιηα. Σν 2000 ηα ηξία απηά θνηλνβνχιηα ίδξπζαλ ην 

«Sami Parliamentary Council». ηε Ρσζία βξίζθνληαη πάλσ απφ 44 απηφρζνλεο 

θπιέο, δειαδή πεξίπνπ 250.000 άλζξσπνη (αλ θαη ε ρψξα αλαγλσξίδεη επίζεκα 

πεξίπνπ 55.000 απηφρζνλεο θαηνίθνπο). ηνλ Καλαδά, επίζεο, ππάξρεη κεγάινο 

πιεζπζκφο απηνρζφλσλ κε πάλσ απφ 42.000 θαηνίθνπο κε αλαγλσξηζκέλα 

δηθαηψκαηα.  

    Οη Ηλνπΐη απνηεινχλ ηε κεγαιχηεξε θαη θαιχηεξα νξγαλσκέλε νκάδα απηνρζφλσλ 

θαη έρνπλ θαηαθέξεη λα απνθηήζνπλ ζεκαληηθφ βαζκφ απηνλνκίαο. ηε Γξνηιαλδία 

νη Ηλνπΐη εξγάδνληαη κε αξθεηή επηηπρία πξνο ηελ αχμεζε ηεο απηνλνκίαο ηνπο απφ ηε 

Γαλέδηθε θπβέξλεζε. Σν πξψην πνιηηηθφ θφκκα ζηε Γξνηιαλδία ηδξχζεθε ην 1964 

θαη ήηαλ ην Inuit Partiiat, ην νπνίν έδηλε έκθαζε ζηα δηθαηψκαηα, ηελ ηζηνξία θαη ηνλ 

πνιηηηζκφ ησλ Ηλνπΐη28. 

1.2 ΖΜΑΗΝΟΝΣΑ ΓΔΓΟΝΟΣΑ ΣΖΝ ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ. 

 

ΠΑΛΑΗΔ ΚΑΗ ΤΓΥΡΟΝΔ ΔΞΔΡΔΤΝΖΔΗ.29 

 ~ 330 π.Υ. Ο Ππζέαο ηεο Μαζζαιίαο Έιιελαο έκπνξνο, γεσγξάθνο θαη 

εμεξεπλεηήο. Γηέπιεπζε ηε Βξεηαλία θαη ηε ζάιαζζα βφξεηα ηεο θσηίαο. 

                                                           
27

 Heininen, L.: ‗‘Arctic Strategies and Policies‘‘, Inventory and Comparative Study, The Northern 

Research Forum & The University of Lapland Publication, 2
nd

 edition, April 2012, pp 50-53. 
28

 Strandsbjerg J.: ‗‘Polar Geopolitics, Making Sense of Contemporary Greenland: Indigeneity, 

Resources and Sovereignty‘‘ , Edit by Richard C. Powel & Klaus Dodds, Edward Elgar Publicing, Inc, 

2014, pp 259-279. 
29

goo.gl/TpRWZX: ‗‘ARCTIC EXPLORATION – CHRONOLOGY‘‘, Quarkexpedition.com, 

Aλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017. 
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Πεξηέγξαςε έλα λεζί βφξεηα ηεο Βξεηαλίαο ην νπνίν απείρε έμη εκέξεο ηαμηδηνχ θαη 

ην νλφκαζε „Θνχιε – Thule‟. Απηφ κπνξεί λα ήηαλ ε Ηζιαλδία, θάπνηα αθηή ηεο 

Ννξβεγίαο, ηα λεζηά έηιαλη ή Φεξφε. Ο Ππζέαο ήηαλ ν πξψηνο άλζξσπνο πνπ 

πεξηέγξαςε ηνλ ήιην ηνπ κεζνλπθηίνπ, ην βφξεην ζέιαο θαη ηνπο πνιηθνχο πάγνπο. 

 ~ 870 κ.Υ. Ο Floki VIlgerdarson, έλαο Ννξβεγφο Βίθηλγθ, αλαθαιχπηεη ηελ 

Ηζιαλδία. 

 ~ 938 κ.Υ. Ο Erick Thorvaldsson, γλσζηφο σο „Erik the Red‟, αλαθαιχπηεη 

ηελ Γξνηιαλδία. 

 1594 – 1597 Ο Willem Barents, Οιιαλδφο εμεξεπλεηήο, απφ ηνλ νπνίν 

πήξε ην φλνκά ηεο ε ζάιαζζα ηνπ Μπάξεληο, έθαλε ηξία ηαμίδηα πξνζπαζψληαο 

λα βξεη ην Βνξεηναλαηνιηθφ πέξαζκα. Αλαθάιπςε ηελ λήζν Spitsbergen θαη 

έπιεπζε κέρξη ηε ζάιαζζα Κάξα. 

 1725 – 1742 Ο Mikhail Lomonosov, Ρψζνο θπζηθφο θαη θηιφζνθνο, 

ζπκκεηείρε γηα είθνζη ρξφληα ζηηο κεγάιεο βφξεηεο εμεξεπλήζεηο. Σαμηλφκεζε ηα 

είδε ησλ ζαιάζζησλ πάγσλ θαη εμήγεζε ηελ επίδξαζε ηνπ ήιηνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο. Έθαλε επίζεο έλαλ ράξηε ηνπ Αξθηηθνχ σθεαλνχ. 

 1776 – 1779 Ο James Cook, θαπεηάληνο θαη εμεξεπλεηήο ηνπ αγγιηθνχ 

λαπηηθνχ, έπιεπζε κε ηα πινία Discovery θαη Resolution θαηά κήθνο ηεο δπηηθήο 

αθηήο ηεο Ακεξηθήο κε ηελ ειπίδα λα βξεη ην Βνξεηνδπηηθφ πέξαζκα. 

 1827 Ο William Edward Parry, Βξεηαλφο αμησκαηηθφο ηνπ λαπηηθνχ, 

θαηεπζχλεηαη γηα ηέηαξηε θνξά πξνο ηνλ βφξεην πφιν κέζσ ηνπ Spitsbergen. 

Φηάλεη 82° 45‟Β θαη θαζηεξψλεη ην βνξεηφηεξν ζεκείν, πνπ παξακέλεη γηα 52 

ρξφληα. 

 1903 – 1905 Ο Roald Amundsen, Ννξβεγφο εμεξεπλεηήο, νινθιεξψλεη ηελ 

πξψηε επηηπρεκέλε πινήγεζε ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ πεξάζκαηνο. Θα ρξεηαζηνχλ 34 

ρξφληα γηα λα επηηεπρζεί μαλά. 

 1958 Σν Nautilus, ακεξηθάληθν ππξεληθφ ππνβξχρην, πεξλάεη θάησ απφ ην 

Βφξεην Πφιν, αιιά δελ θαηαθέξλεη λα βγεη ζηελ επηθάλεηα. Σελ ίδηα ρξνληά ην 

ππξεληθφ ππνβξχρην Skate είλαη ην πξψην πνπ αλαδχζεθε ζην Βφξεην Πφιν. 

 1970 – . Πνιιέο ζχγρξνλεο επηζηεκνληθέο απνζηνιέο μεθίλεζαλ λα 

κειεηήζνπλ ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ. Γίλνληαη κειέηεο γηα ηε γεσινγία, ηε βηνινγία, ηε 

ρεκεία θαη ηε θπζηθή σθεαλνγξαθία κε ηελ ρξήζε ζηαζκψλ, παγνζξαπζηηθψλ θαη 

κε απηφλνκα ππνβξχρηα νρήκαηα.30 

                                                           
30

Π.ρ. ην 2004, ηα πξψηα πνξίζκαηα ηεο δηεζλνχο απνζηνιήο Arctic Goring Expedition (ACEX, κε ηε 

ζπκκεηνρή 16 επξσπατθψλ ρσξψλ, ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηεο Ηαπσλίαο) θαηέδεημαλ φηη ν 

Μεγάινο Βνξξάο γλψξηζε ππνηξνπηθφ θιίκα πξηλ απφ πελήληα εθαηνκκχξηα ρξφληα. Έηζη, ε ζάιαζζα 

ήηαλ αλνηρηή ζηνλ Βφξεην Πφιν πξνηνχ θαιπθζεί κε πάγνπο. 
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ΤΓΥΡΟΝΖ  ΗΣΟΡΗΑ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ.31 

   Σν 1867 ν ηζάξνο Αιέμαλδξνο Β' ηεο Ρσζίαο δηέζεζε ηελ Αιάζθα ζηηο Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο έλαληη 7.200.000 δνιαξίσλ. 

   Σν 1952 ηδξχζεθε ζην ζιν ην Βφξεην πκβνχιην, ην νπνίν είλαη έλα 

ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ησλ ζθαλδηλαβηθψλ θξαηψλ, πξνο ηνλ ζθνπφ αλάπηπμεο 

θαη πξνψζεζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ θξαηψλ απηψλ ζε πνιηηηθνχο, 

πεξηβαιινληηθνχο, κνξθσηηθνχο νηθνλνκηθνχο θαη λνκηθνχο ηνκείο. Δδψ ππάγεηαη 

θαη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηψλ απηψλ ζηα ζέκαηα Αξθηηθήο. 

   Σν 1958 νη θάηνηθνη ηεο Αιάζθαο ελέθξηλαλ ηελ ππφζηαζή ηνπο σο πνιηηεία ησλ 

Ζ.Π.Α. κε ςήθνπο 5 – 1 θαη ζηηο 3 Ηαλνπαξίνπ 1959 ε Αιάζθα έγηλε δεθηή ζηελ 

Έλσζε ζαλ 49
ε
 Πνιηηεία, πξψηε κεηά ηελ Αξηδφλα ην 1912. 

   Σν 1971 ηδξχζεθε θαη πκβνχιην Τπνπξγψλ ησλ θξαηψλ απηψλ γηα ηελ 

θαιχηεξε πξνψζεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ Βνξείνπ πκβνπιίνπ. 

   Σν 1977 ηδξχζεθε ην Inuit Circumpolar Council (ICC)32. Δθπξνζσπεί 

πεξίπνπ 160.000 Ηλνπΐη ηεο Αιάζθαο, ηνπ Καλαδά, ηεο Γξνηιαλδίαο θαη ηεο Ρσζίαο 

θαη έρεη ζπκβνπιεπηηθφ θαζεζηψο ζηνλ Ο.Ζ.Δ. Κχξηνη ζηφρνη ηνπ είλαη ε ελίζρπζε 

ηεο ζπλνρήο ησλ Ηλνπΐη ηεο Αξθηηθήο, ε πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη 

ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε δηεζλέο επίπεδν, ε δηαζθάιηζε θαη αλάπηπμε ηνπ 

πνιηηηζκνχ ηνπο θαη γηα ηηο επεξρφκελεο γεληέο, ε επηδήηεζε πιήξνπο ζπκκεηνρήο 

ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή θαη θνηλσληθή αλάπηπμε ζηηο παηξίδεο ηνπο, ε αλάπηπμε 

θαη πξνψζεζε πνιηηηθψλ πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ην αξθηηθφ πεξηβάιινλ θαη ε 

εξγαζία γηα ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ απηνρζφλσλ ιαψλ. 

    Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1987 ν Mikhail Gorbachev επηζθέθζεθε ην Μνπξκάλζθ, 

πνπ βξίζθεηαη ζηε ξσζηθή αξθηηθή επηθξάηεηα, ζην πιαίζην πνιηηηθψλ 

πξσηνβνπιηψλ ελζσκαησκέλσλ ζηε perestroika33 θαη εθθψλεζε κηα νκηιία πνπ 

έκεηλε γλσζηή σο «Πξσηνβνπιία ηνπ Μνπξκάλζθ». θνπφο ηεο πξσηνβνπιίαο ήηαλ 

ε κεηαηξνπή ηεο Αξθηηθήο απφ έλα ζέαηξν ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε κηα «δψλε 

εηξήλεο» θαη ε πξφζθιεζε ζε αθνπιηζκφ θαη έλαξμε δηαιφγνπ γηα ηελ Αξθηηθή 

αλάκεζα ζε Αλαηνιή θαη Γχζε. ην εζσηεξηθφ ηεο, ε Δ...Γ. αληηκεηψπηζε ηελ 

νκηιία σο έλα κέζν πεξηνξηζκνχ ηνπ επηπέδνπ ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο ζηελ 

πεξηνρή. 
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Mc Cannon J.: ‗‘A History of the Arctic: Nature, Exploration and Exploitation‘‘, published by 

Reaction Books Ltd, London, 2012, pp 125-236 
32

Stern R. Pamela.: „‗Historical Dictionary of the Inuit‘‘, published by Scarecrow Press. Inc, Maryland 

U.S.A.,2
nd

 edition, 2013, pg 87 
33

 ήηαλ ην φλνκα ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ κεηαξξπζκίζεσλ ηνπ Μηραήι Γθνξκπαηζφθ πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζηε νβηεηηθή Έλσζε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1985 κέρξη ην Γεθέκβξην ηνπ 1991. 
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   Ίδξπζε ηνπ „‟Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ‟‟ (Arctic Council) απφ ηα νθηψ αξθηηθά 

θξάηε κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Οηηάβα ην 1996.34 

   ηα ηέιε Μαΐνπ ηνπ 2008 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γξνηιαλδία δηάζθεςε κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ αλσηέξσ πέληε θξαηψλ ηνπ Βνξείνπ πκβνπιίνπ αλαθνξηθά κε 

ηε ξχζκηζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ ηεο Αξθηηθήο ζηνπο ηνκείο πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο, λαπζηπινΐαο, ηνπξηζκνχ θαη δηθαίνπ ηεο ζάιαζζαο. ηηο 28/05/08 

νη 5 ρψξεο πνπ ζπλνξεχνπλ κε ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ ελέθξηλαλ ηε „‟Γηαθήξπμε ηεο 

Ilulissat‟‟35, ε νπνία επηδηψθεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ ηεο Θάιαζζαο 

ζηελ Αξθηηθή θαη αληηηίζεηαη ζηε ζχλαςε εηδηθήο μερσξηζηήο λνκηθήο ζπκθσλίαο γηα 

ηελ Αξθηηθή. 

1.3 Ζ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ.
36

 

1.3.1 Ζ ΑΡΚΣΗΚΖ ΑΝΣΗΜΔΣΧΠΖ ΜΔ ΣΖΝ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ – 

ΑΝΑΛΤΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ. 

 

   Απφ ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 έρνπλ πνιιαπιαζηαζηεί νη αλεζπρεηηθέο 

αλαθνηλψζεηο γηα ηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζηελ Αξθηηθή. Απηέο νη 

ππνθαζηζηνχλ ηηο ιηγφηεξν ακθηζβεηήζηκεο ζεσξίεο κηαο άθζνλεο επηζηεκνληθήο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο ηα νινέλα ζπγθιίλνληα ζηνηρεία ησλ 

παξαηεξήζεσλ θαη ηελ πξφνδν ησλ αξηζκεηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ πξφβιεςε ηνπ 

πηζαλνχ θιίκαηνο ηεο Αξθηηθήο ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 21νπ αηψλα. 

   Ζ δηάζθεςε ACIA (Arctic Climate Impact Assessment), πνπ έγηλε ηνλ Ννέκβξην 

2004 ζην Ρέηθηαβηθ ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ, ζπγθέληξσζε 

επηζηήκνλεο θαη εθπξνζψπνπο ησλ παξάθηησλ ρσξψλ θαη ησλ απηνρζφλσλ 

πιεζπζκψλ ηεο Αξθηηθήο θαη θιήζεθε λα πξνηείλεη µηα πηζαλή εηθφλα ηεο Αξθηηθήο 

ζην δεχηεξν κηζφ 21νπ αηψλα. Σν έγγξαθν ηεο ζχλνςεο, πνπ εθπνλήζεθε ζηε 

δηάζθεςε (ACIA, 2004), παξνπζηάδεη έλα παλφξακα ησλ επηπηψζεσλ, ζηε 

βηνπνηθηιφηεηα ηνπ σθεάληνπ θαη ρεξζαίνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ζηα 

απνδεκεηηθά είδε ηεο παλίδαο (ςάξηα θαη πνπιηά), ζηηο αιηεπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηε λαπζηπινΐα ζηα βνξεηναλαηνιηθά θαη βνξεηνδπηηθά πεξάζκαηα, θαζψο θαη ηηο 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θαη νξπθηψλ πφξσλ ηεο Αξθηηθήο. 

1.3.2  Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΣΟΤ ΦΑΗΝΟΜΔΝΟΤ ΣΖ 

ΤΠΔΡΘΔΡΜΑΝΖ. 

 

                                                           
34

 goo.gl/FMgGMa: ‗‘The Arctic Council: A Forum for Peace and Cooperation‘‘, Aλαθηήζεθε ηελ 

30/09/2017. 
35

goo.gl/V14HXa :‘‘ The Ilulissat Declaration‘‘, ARCTIC OCEAN CONFERENCE, ILULISSAT, 

GREENLAND, 27 – 29 MAY 2008. Aλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017. 
36

Hassol Susan.: „‗Impacts of a Warming Arctic - Arctic Climate Impact Assessment‘‘, Cambridge 

University Press, New York, U.S.A.,2
nd

 edition, 2005, pp 27-29 and  pg 122 

https://goo.gl/FMgGMa
https://goo.gl/V14HXa
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   Αληίζεηα µε ηε κεηεσξνινγηθή πξφγλσζε ε πξνζνκνίσζε ηνπ κειινληηθνχ 

θιίκαηνο δελ είλαη πξνζδηνξηζηηθή, αιιά ζηαηηζηηθή θαη επηηξέπεη κεγάια 

πεξηζψξηα αβεβαηφηεηαο. ηελ πεξίπησζε ηεο πξνζνκνίσζεο θιίκαηνο ηα 

απαηηνχκελα κέζα ππνινγηζκνχ δελ επηηξέπνπλ παξά µφλν µηα ρσξηθή αλάιπζε 

200 σο 300 ριµ. ε απηά ηα πιαίζηα έγηλαλ πεηξάκαηα αληηπαξαβνιήο ησλ 

επηδφζεσλ ησλ είθνζη θιηκαηηθψλ κνληέισλ, πνπ αλαπηχρζεθαλ παγθνζκίσο, 

ψζηε λα αμηνινγεζεί ην πνζνζηφ αβεβαηφηεηαο πνπ εκπεξηέρεηαη ζηηο θιηκαηηθέο 

πξνζνκνηψζεηο. Ο Raïsanen, Φηιαλδφο εξεπλεηήο – κεηεσξνιφγνο, ην 2001 αλέιπζε 

ηα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηνο δηαζχγθξηζεο θιηκαηηθψλ κνληέισλ γηα ηελ 

Αξθηηθή, ζχκθσλα µε ην νπνίν εθαξκφζηεθαλ 19 θιηκαηηθά κνληέια ζε 8 

δηαθνξεηηθέο ρψξεο.
37

 ια ηα κνληέια πξνβιέπνπλ µία κεγάιε αχμεζε ησλ κέζσλ 

ζεξκνθξαζηψλ θνληά ζηελ επηθάλεηα. Οη δηαθνξέο αλάκεζα ζηελ πξνζνκνίσζε 

ειέγρνπ θαη ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ κειινληηθνχ θιίκαηνο ηεο θεληξηθήο Αξθηηθήο 

θπκαίλνληαη απφ 2 σο 10°C. Οη κέζεο ηηκέο απηήο ηεο αλφδνπ ζεξκνθξαζηψλ έρνπλ 

απμεηηθή ηάζε απφ ηελ πεξηθέξεηα (60°Β) πξνο ηελ θεληξηθή Αξθηηθή, απφ 2 σο 

πάλσ απφ 5°C. Απηή ε έληνλε αχμεζε ζεξκνθξαζηψλ ζπλδέεηαη άκεζα µε ηηο 

αλαδξάζεηο κεηαμχ ηεο επηδείλσζεο ηνπ θαηλφκελνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, ηεο 

ζπξξίθλσζεο ησλ κφληκσλ πάγσλ θαη ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα. Ζ 

ζχλδεζε απηψλ ησλ θαηλφκελσλ γίλεηαη µέζσ ηεο κείσζεο ηεο ιεπθαχγεηαο θαη ηεο 

αχμεζεο ηεο κεηαηφπηζεο ηεο σθεάληαο ζεξκφηεηαο πξνο ηελ αηκφζθαηξα µε ηελ 

επέθηαζε ηεο αλνηρηήο ζάιαζζαο. Ζ αχμεζε ζεξκνθξαζηψλ είλαη κέγηζηε ην 

ρεηκψλα θαη ηελ άλνημε (θαηά µέζν φξν 8°C ή θαη πεξηζζφηεξν ζε νξηζκέλα 

κνληέια), πνιχ πην ήπηα ην θαινθαίξη θαη ζηηο αξρέο ηνπ θζηλνπψξνπ (θαηά µέζν 

φξν 1°C), ζπλνδεχεηαη δε απφ µία αχμεζε αηκνζθαηξηθψλ θαηαθξεκλίζεσλ ηεο 

ηάμεο ηνπ 20%. Ζ ζπκθσλία ησλ κνληέισλ, φζνλ αθνξά ζηε γεληθή αχμεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαη ηηο θχξηεο δηεξγαζίεο, παχεη λα πθίζηαηαη κφιηο εμεηάζνπκε ζε 

ηνπηθή θιίκαθα ηνλ θαηακεξηζκφ απηήο ηεο αχμεζεο. Οξηζκέλα κνληέια 

πξνβιέπνπλ ηε κέγηζηε αχμεζε ζεξκνθξαζίαο ζηηο σθεάληεο επηθάλεηεο θαη ηηκέο 

αηζζεηά πην ρακειέο ζηε βνξεηνακεξηθαληθή θαη ζηελ επξαζηαηηθή ήπεηξν, ελψ 

άιια κνληέια πξνβιέπνπλ ζρεδφλ ην αληίζηξνθν. Οη ζπλζήθεο ζηε Γξνηιαλδία 

θαη ζηηο αηιαληηθέο αθηέο ηεο Αξθηηθήο παξνπζηάδνπλ ηηο ζεκαληηθφηεξεο 

δηαθνξέο. Έηζη, γηα νξηζκέλα κνληέια νη πεξηνρέο απηέο πεξηθιείνληαη ζηνλ ηνκέα 

πνπ ππφθεηηαη ζε αχμεζε ζεξκνθξαζίαο, ελψ γηα άιια κνληέια νη παξαπάλσ 

πεξηνρέο ραξαθηεξίδνληαη απφ απνπζία αλφδνπ ή αθφκε θαη κείσζε 

ζεξκνθξαζηψλ.  

   Οη εηδηθνί ηεο θιηκαηηθήο κνληεινπνίεζεο γεληθά απνδέρνληαη φηη 

απηέο νη αζπκθσλίεο ππνγξακκίδνπλ ηηο αηέιεηεο ηεο ζχδεπμεο ησλ κνληέισλ 

αηκφζθαηξαο, σθεαλνχ θαη ζαιάζζησλ πάγσλ, θαζψο θαη ηε δπζθνιία λα 

αλαπαξαρζεί αξηζκεηηθά ε πνιππινθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ. Παξά ηνπο πξνθαλείο 

                                                           
37

goo.gl/A61M9o:  J.Raisanen & T.N.Palmer, ‗‘ A Probability and Decision-Model Analysis of a 

Multimodel Ensemble of Climate Change Simulations‘‘, JOURNAL OF CLIMATE, vol.14,pp3212-

3226,31/12/2001, Αλαθηήζεθε ηελ 8/10/2017. 

https://goo.gl/A61M9o
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πεξηνξηζκνχο, ηα απνηειέζκαηα ησλ κνληέισλ πξνθαινχλ έληνλε αλεζπρία γηα ηηο 

πηζαλέο επηπηψζεηο κηαο εμέιημεο πνπ νδεγεί ζε µηα δξαζηηθή κείσζε ηνπ κφληκνπ 

παγνθαιχκκαηνο, αλ φρη ζηελ νινθιεξσηηθή εμαθάληζή ηνπ ζην δεχηεξν κηζφ ηνπ 

21νπ αηψλα, ζε µηα ηαρεία κείσζε ηνπ κφληκα παγσκέλνπ εδάθνπο θαη ζηε δηαηάξαμε 

ησλ νηθνζπζηεκάησλ θαη ηεο βηνθνηλσλίαο (βηνπνηθηιφηεηαο) ηεο Αξθηηθήο.
38

 

1.4 ΣΟ ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ – ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ 

ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ ΠΟΤ ΔΝΔΡΓΟΤΝ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ. 

1.4.1 ΝΟΜΗΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

   Γελ ππάξρεη γηα ηελ Αξθηηθή θαλέλα εηδηθφ θαζεζηψο πνπ λα έρεη ζεζπηζηεί µε 

ζπλζήθε. Ο νξηζκφο ηνπ θαζεζηψηνο ηεο Αξθηηθήο είλαη έλα κάιινλ ακθηιεγφκελν 

δήηεκα. πλήζσο ραξαθηεξίδεηαη σο «res nullius»39 (πνπ ζεκαίλεη «Γε ή ζάιαζζα 

πνπ δελ αλήθεη ζε θαλέλαλ ή πνπ δελ θαηνηθείηαη γηα λνκηθνχο ιφγνπο »), αιιά ιφγσ 

ησλ εδαθηθψλ δηεθδηθήζεσλ απφ ηα θξάηε ηεο πεξηνρήο θαη ρσξίο λα έρνπλ αθφκα 

απνθξπζηαιισζεί ηα θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηψκαηα ν ραξαθηεξηζκφο απηφο θαίλεηαη 

λα ππνρσξεί. Ο πην θαηάιιεινο νξηζκφο γηα ηελ πεξηνρή είλαη «res communis», ην 

νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε «Γε ή ζάιαζζα πνπ θαλείο δελ θαηέρεη ή πάλσ ζηελ νπνία 

θαλέλα θξάηνο δελ αζθεί θπξηαξρία θαη ζεσξεηηθά είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο». Κακία 

ρψξα ινηπφλ ή νκάδα ρσξψλ δελ αζθεί ηελ θπξηαξρία ηεο ζην Βφξεην Πφιν ή ζηνλ 

Αξθηηθφ Χθεαλφ, πνπ ηελ πεξηβάιιεη. Τπάξρνπλ πνιιά ζαιάζζηα ζχλνξα γηα ηα 

νπνία ηα παξάθηηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο δηαθσλνχλ σο πξνο ηελ νξηνζέηεζε ησλ 

απνθιεηζηηθψλ νηθνλνκηθψλ δσλψλ. Οη αηηήζεηο ζηελ Δπηηξνπή ησλ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ γηα ηα φξηα ηεο επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο κπνξνχλ λα θαηαιήμνπλ ζε 

αιιειεπηθαιππηφκελεο δηεθδηθήζεηο. Δμάιινπ ππάξρνπλ απνθιίλνπζεο εξκελείεο 

φζνλ αθνξά ζηνπο φξνπο δηέιεπζεο ησλ πινίσλ ζε νξηζκέλα χδαηα ηεο Αξθηηθήο, 

ηδίσο ζην βνξεηνδπηηθφ πέξαζκα. Τθίζηαηαη ήδε έλα εθηεηακέλν δηεζλέο λνκηθφ 

πιαίζην ην νπνίν εθαξκφδεηαη θαη ζηελ Αξθηηθή. Οη δηαηάμεηο ηεο χκβαζεο ησλ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS)
40

 παξέρνπλ ηε βάζε γηα 

ηε δηεπζέηεζε ησλ δηαθσληψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο νξηνζέηεζεο. Ζ 

UNCLOS πεξηιακβάλεη επίζεο θαλφλεο γηα ηηο ρξήζεηο ησλ έκβησλ θαη µε έκβησλ 

πφξσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

   Δμάιινπ, ππάξρεη µηα νιφθιεξε ζεηξά πνιπκεξψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπκθσληψλ 

πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Αξθηηθή, νη νπνίεο ζπρλά δελ πεξηιακβάλνπλ εηδηθή κλεία ζε 

                                                           
38

goo.gl/rgkYEq:‘‘Climate Change in the Arctic‘‘, nsidc.org/cryosphere/arctic-meteorology. 
Aλαθηήζεθε ηελ 24/10/2017. 
39

goo.gl/9TDFkM: ‗‘ Res communis and res nullius‘‘, lex-warrier.in. Aλαθηήζεθε ηελ 01/10/2017. 
40

 UNCLOS : (United Nations Convention on the Law of the Sea) „‟χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο‟‟ ή αιιηψο „‟Γίθαην ηεο Θάιαζζαο‟‟. Απνηειεί ην Γίθαην θαζνξηζκνχ ησλ 

θπξηαξρηθψλ δηθαησκάησλ ησλ Κξαηψλ επί ηεο ζάιαζζαο ην νπνίν πξνέθπςε απφ ηελ αλαζεψξεζε 

ησλ πκβάζεσλ ηεο Γελεχεο. Ζ χκβαζε ππνγξάθεθε απφ 117 ρψξεο ην 1982 ζην Montego Bay ηεο 

Jamaica θαη ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1994 κεηά θαη ηελ επηθχξσζε απφ ην 60
ν
 κέινο ηνπ. Yποζημ.: 

http://goo.gl/N9f8Zc,pg.1-5, UNCLOS at 30, 01/06/2016. 
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απηήλ. Σν Μάην ηνπ 2008 πέληε παξάθηηα θξάηε ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ εμέδσζαλ 

δήισζε (Ilulissat) ζηελ νπνία δηαθεξχζζνπλ φηη παξακέλνπλ δεζκεπκέλα ζην 

πθηζηάκελν λνκηθφ πιαίζην θαη ζηελ έλλνκε δηεπζέηεζε ελδερφκελσλ 

αιιειεπηθαιππηφκελσλ δηεθδηθήζεσλ. Πνιιά απφ απηά εμήγγεηιαλ κέηξα θαη ηάζεηο 

πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ εζληθή ηνπο θπξηαξρία θαη εληζρχνπλ ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ 

Αξθηηθή. Σν Αξθηηθφ πκβνχιην επέηπρε θαηά ηελ εθπφλεζε ησλ αμηνινγήζεψλ ηνπ 

λα αλαπηχμεη µηα πεξηθεξεηαθή ηαπηφηεηα θαη λα θαζνξίζεη ην πξφγξακκα γηα ηελ 

Αξθηηθή. Σα βαζηθά πξνβιήκαηα, πνπ ζπλδένληαη µε ηε δηαθπβέξλεζε ηεο Αξθηηθήο, 

αθνξνχλ ηνλ θαηαθεξκαηηζκφ ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ, ηελ έιιεηςε απνηειεζκαηηθψλ 

κέζσλ, ηελ απνπζία ζπλνιηθήο δηαδηθαζίαο θαζνξηζκνχ ηεο πνιηηηθήο θαη ηα θελά 

φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή θαη ζην γεσγξαθηθφ πεδίν.  

1.4.2    ΦΟΡΔΗ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΟΗ
41

 

 Ζ ύμβαζη ηων Ζνωμένων Δθνών για ηο Γίκαιο ηηρ Θάλαζζαρ (UNCLOS) 

    Δίλαη ην θαηεμνρήλ ζεζκηθφ πιαίζην πνπ νξίδεη ην θαζεζηψο ζηελ Αξθηηθή. Ζ 

«χκβαζε γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο» (ΓΘ) ππεγξάθε ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 

1982 απφ 119 θξάηε, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 16 Ννεκβξίνπ ηνπ 1994, ελψ ζήκεξα 

απαξηζκεί 138 ζπκκεηέρνληα θξάηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, θαη 157 ζπκβαιιφκελνπο. Χο έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα λνκηθά φξγαλα 

ηνπ 20νπ αηψλα ε «χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο» 

(ΓΘ) επέθεξε θαηλνηνκίεο ζην δηεζλέο δίθαην ησλ ζπλζεθψλ. Γηαθξίλνληαη δχν 

ζεκαληηθέο ρξήζεηο ηεο ΓΘ πνπ ελδηαθέξνπλ ηελ Αξθηηθή. Ζ πξψηε αθνξά ζηνλ 

νξηζκφ ηεο ρσξηθήο ζάιαζζαο θαη ηεο Α.Ο.Ε. ζηα 12 λαπηηθά κίιηα θαη 200 λαπηηθά 

κίιηα αληίζηνηρα. Ζ δεχηεξε ζρεηίδεηαη κε ηνλ ηξφπν πνπ ηα θξάηε ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ ΓΘ γηα λα δηθαηνινγήζνπλ ηηο αμηψζεηο ηνπο ζε ππεξάθηηα χδαηα, ηνλ ππζκέλα, 

ην ππέδαθνο θαη θπξίσο ζηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ. Απηφ γίλεηαη κέζα απφ ηηο 

πξνβιέςεηο ησλ άξζξσλ 76-77
42

 ηεο ΓΘ γηα ηα κέζα επέθηαζεο ηεο πθαινθξεπίδαο 

πέξα ησλ 200 λαπηηθψλ κηιίσλ . Ζ επέθηαζε κπνξεί λα θηάζεη ηα 350 λαπηηθά κίιηα, 

εάλ ππάξρνπλ νη επηζηεκνληθέο απνδείμεηο (γεσινγηθά). Σν ζψκα πνπ είλαη ππεχζπλν 

γηα ηηο αμηψζεηο, πνπ ππνβάιινληαη ζρεηηθά κε ηελ επέθηαζε ηεο πθαινθξεπίδαο, 

είλαη ε Δπηηξνπή γηα ηα ξηα ηεο Τθαινθξεπίδαο (CLCS).
43

 Σα θξάηε έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο αμηψζεσλ εληφο δέθα εηψλ απφ ηελ ππνγξαθή θαη επηθχξσζε 

ηεο χκβαζεο. ζνλ αθνξά ζηηο δηαθνξέο πνπ κπνξεί λα ππάξμνπλ, απηή δελ 

απνηειεί δηαηηεηηθφ ζψκα γηα ηελ επίιπζή ηνπο εθηφο θαη αλ ηα θξάηε κέξε 

ζπκθσλήζνπλ ζε απηφ. Δπίζεο, ε Δπηηξνπή δε ζα πξέπεη λα εμεηάδεη ηηο ππνβνιέο 

αηηεκάησλ ζε πεξηνρέο πνπ είλαη ππφ ακθηζβήηεζε. Χζηφζν ν πεξηνξηζκφο απηφο δελ 

                                                           
41

 Γηα ηελ εμέηαζε γεληθά ηνπ ξφινπ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ππφ ην πξίζκα ηνπ λενξεαιηζκνχ, 

βι: Γ. ππξφπνπινο, „‘Γηεζλείο ρέζεηο, Ρεαιηζηηθή Πξνζέγγηζε, Θεσξία θαη Πξάμε‘‟, Αζήλα, 2010 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ζζ.62-67.  
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 goo.gl/6LuZbR,: Part VI, Continental Shelf, Articles 76&77, pp 53-54, UNCLOS. Aλαθηήζεθε ηελ 

01/10/2017. 
43

 goo.gl/N9f8Zc: CLCS : (Commission on the Limits of the Continental Shelf), pg.7-8. Aλαθηήζεθε 

ηελ 01/10/2017. 
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εκπφδηζε ηα θξάηε απφ ηε δηεθδίθεζε ησλ αμηψζεψλ ηνπο. Ζ Ννξβεγία, 

ζπγθεθξηκέλα, βξήθε ηξφπν λα παξαθάκςεη απηφλ ηνλ πεξηνξηζκφ ιακβάλνληαο θαη 

ζηε ζπλέρεηα πξνζθνκίδνληαο ηε ζπγθαηάζεζε ηεο Ρσζίαο θαη ηεο Γαλίαο πσο ε 

εξγαζία ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε ζρεηηθή ππνβνιή ηεο Ννξβεγίαο δε ζα έζηγε ηελ ελ 

ζπλερεία δηκεξή νξηνζέηεζε, δίλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηε δπλαηφηεηα ζηελ CLCS 

λα εμεηάζεη ηα αηηήκαηα αθφκε θαη γηα δηαθηινληθνχκελεο πεξηνρέο.44  

 

Ο Γιεθνήρ Ναςηιλιακόρ Οπγανιζμόρ (ΗΜΟ, International Maritime 

Organization)45 

   Δίλαη έλαο δηεζλήο εμεηδηθεπκέλνο νξγαληζκφο ζηα πιαίζηα ηνπ Ο.Ζ.Δ. κε 

αληηθείκελν ηε ζέζπηζε κέηξσλ γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηε δηεζλή λαπηηιία 

θαη ηελ απνθπγή ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ πινία. Δίλαη αξκφδηνο γηα 

λνκηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδνζε επζπλψλ θαη ζηελ θαηαβνιή 

απνδεκηψζεσλ ζε πεξηπηψζεηο λαπηηιηαθψλ αηπρεκάησλ, θαζψο επίζεο θαη γηα ηε 

δηεπθφιπλζε ηεο δηεζλνχο λαπηηιηαθήο θίλεζεο. Ο «Γηεζλήο Ναπηηιηαθφο 

Οξγαληζκφο» ζπζηάζεθε κε ηε δηεζλή ζχκβαζε, πνπ πηνζεηήζεθε ππφ ηελ αηγίδα 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. ζηε Γελεχε ην 1948, θαη απαξηζκεί ζήκεξα 163 Kξάηε-Μέιε. 

Πξσηαξρηθφο ζηφρνο ηνπ ΗΜΟ είλαη λα αλαπηχμεη θαη λα δηαηεξήζεη έλα ζπλεθηηθφ 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην γηα ηε λαπηηιία θαη πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ αλάπηπμε 

αξκνδηνηήησλ αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, ηα 

λνκηθά ζέκαηα, ηελ ηερληθή ζπλεξγαζία, ηε λαπηηθή αζθάιεηα θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο λαπηηιίαο. Ζ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΗΜΟ ζπλέξρεηαη θάζε 

δχν ρξφληα ζηελ έδξα ηνπ νξγαληζκνχ ζην Λνλδίλν, ελψ ην πκβνχιην απνηειείηαη 

απφ 40 εθιεγκέλα θξάηε-κέιε. 

 

Απκηικό ςμβούλιο (Arctic Council)
46

 

   Σν 1989 ε Φηλιαλδία πξνηείλεη ζηα νθηψ Αξθηηθά θξάηε (Καλαδά, 

Γαλία/Γξνηιαλδία, Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία, νπεδία, ηφηε Δ...Γ. θαη 

Ζ.Π.Α) ηε δεκηνπξγία κηαο πεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

αξθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σν 1991 ε «Γηαθήξπμε ηεο Πξνζηαζίαο Αξθηηθνχ 

Πεξηβάιινληνο» ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα νθηψ θξάηε αλαθεξχζζνληαο ηελ ίδξπζε 

ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Αξθηηθνύ Πεξηβάιινληνο» (Arctic 

Environmental Protection Strategy/AEPS), ε νπνία πξφβαιε γηα πξψηε θνξά ηελ 

Αξθηηθή πεξηνρή σο κία μερσξηζηή γεσγξαθηθή πεξηνρή ζην ράξηε. 

ηηο 19 επηεκβξίνπ ηνπ 1996 ηα νθηψ αξθηηθά παξάθηηα θξάηε ππέγξαςαλ 

ηε «Γηαθήξπμε γηα ηελ Ίδξπζε ηνπ «Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ» ζηελ Οηάβα ηνπ 

Καλαδά θαη ε «ηξαηεγηθή γηα ηελ Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» (AEPS) 

ελζσκαηψζεθε ζηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ. Σν Αξθηηθφ 

                                                           
44

 Ebinger, K., Ch., Zambetakis, E. : „‗The geopolitics of Arctic Melt‘‘, International Affairs, Vol. 85, 

No. 6, November 2009, pp 1215-1232. 
45

goo.gl/rudzTF: ‗‘ Introduction to IMO‘‘, Aλαθηήζεθε ηελ 01/10/2017. 
46

 goo.gl/ZrKZ1K, ‗‘Ηistory of Arctic Council‘‘, Arctic Council.com. Aλαθηήζεθε ηελ 01/10/2017. 
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πκβνχιην απνηειείηαη απφ ηα πέληε αξθηηθά παξάθηηα θξάηε (Καλαδά, 

Γαλία/Γξνηιαλδία, Ννξβεγία, Ρσζία θαη ηηο Ζ.Π.Α – ή «Α5» φπσο δηαθνξεηηθά 

απνθαινχληαη) θαη ηα ηξία ππφινηπα θξάηε κε αξθηηθή επηθξάηεηα (Φηλιαλδία, 

Ηζιαλδία θαη νπεδία), θαζψο επίζεο θαη Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ ησλ 

απηνρζφλσλ ιαψλ ηεο αξθηηθήο επηθξάηεηαο πνπ έρνπλ θαζεζηψο «Παξαηεξεηή» 

(Observer) ζηηο ζπλεδξηάζεηο ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ. H ζεκαληηθή δηαθνξά 

κεηαμχ ηνπ νξγάλνπ ηνπ «Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ» θαη ηεο «ηξαηεγηθήο γηα ηελ 

Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο» (AEPS) ήηαλ φηη ην Αξθηηθφ πκβνχιην εθεμήο δελ 

αξθείηαη ζε δηαθεξχμεηο πξνβιεκαηηζκνχ γηα ην αξθηηθφ πεξηβάιινλ, αιιά 

επηθνξηίδεηαη πιένλ κε ηηο αξκνδηφηεηεο ζρεδίαζεο Πξνγξακκάησλ γηα ηε Βηψζηκε 

Αλάπηπμε ζηελ Αξθηηθή, κεηάδνζεο πιεξνθνξηψλ, ελζάξξπλζεο ηεο εθπαίδεπζεο 

επί ησλ αξθηηθψλ δεηεκάησλ θαη πξνψζεζεο ηνπ επηζηεκνληθνχ ελδηαθέξνληνο 

γηα ηελ αξθηηθή γλψζε θαη έξεπλα. 

 

Ζ διακήπςξη ηος Ilulissat47 

   Σν Μάην 2008 ηα πέληε παξάθηηα αξθηηθά θξάηε ππέγξαςαλ κηα Γηαθήξπμε 

ζην Ilulissat ηεο Γξνηιαλδίαο κεηά απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηνπ Γαλνχ ππνπξγνχ 

εμσηεξηθψλ θαη ηνπ Πξσζππνπξγνχ (Premier) ηεο Γξνηιαλδίαο. Σα θξάηε ηεο Γαλίαο, 

Καλαδά, Ζ.Π.Α., Ννξβεγίαο θαη Ρσζίαο ζπλαληήζεθαλ ζε πνιηηηθφ επίπεδν 

πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζνπλ δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηηο αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ε 

αξθηηθή πεξηνρή θαη θπξίσο ν Αξθηηθφο Χθεαλφο. Ζ Γηαθήξπμε αθνξά ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ αιιαγψλ πνπ ζπλεπάγεηαη ε θιηκαηηθή αιιαγή θαη ην ιηψζηκν ησλ 

πάγσλ ηφζν γηα ην εχζξαπζην νηθνζχζηεκα ηεο πεξηνρήο, αιιά θαη γηα ηηο δσέο ησλ 

θαηνίθσλ θαη ησλ θνηλνηήησλ ησλ απηνρζφλσλ θαη ηε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο 

ησλ θπζηθψλ πφξσλ. Με γλψκνλα ηα θπξηαξρηθά ηνπο δηθαηψκαηα θαη ηα δεηήκαηα 

δηθαηνδνζίαο ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ ηα πέληε παξάθηηα θξάηε δήισζαλ πσο είλαη ζε 

ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ απηέο ηηο αιιαγέο θαη πξνθιήζεηο. Αλαγλσξίζηεθε ε αλάγθε 

ελφο λνκηθνχ πιαηζίνπ πνπ λα βξίζθεη εθαξκνγή ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ θαη φηη ην 

Γίθαην ηεο ζάιαζζαο είλαη ην ζεζκηθφ θείκελν πνπ αληαλαθιά ηφζν ζηα δηθαηψκαηα 

θαη ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ φζν θαη ζηε ράξαμε ησλ εμσηεξηθψλ νξίσλ ηεο 

πθαινθξεπίδαο απηψλ, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ ειεπζεξία ηεο 

λαπζηπινΐαο, ζηε ζαιάζζηα επηζηεκνληθή έξεπλα θαζψο θαη ζε άιιεο πηζαλέο ρξήζεηο 

ηεο ζάιαζζαο. Πξφζζεηα ζηε Γηαθήξπμε γίλεηαη αλαθνξά ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Αξθηηθήο θαη ζηνλ θίλδπλν ξχπαλζεο απφ ηηο δηάθνξεο δξαζηεξηφηεηεο. ε απηφ ην 

ζεκείν επηζεκαίλεηαη ν ξφινο ηνπ IMO γηα ηελ έθδνζε νδεγηψλ θαη κέηξσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ηεο λαπζηπινΐαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2ο: Ζ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΤΝΑΜΗΚΖ ΣΟΤ 

ΑΡΚΣΗΚΟΤ ΚΤΚΛΟΤ. 

 

   ην παξφλ Κεθάιαην ζα εμεηάζνπκε αξρηθά βαζηθέο έλλνηεο φπσο απηέο 

εξκελεχνληαη απφ ηνλ επηζηεκνληθφ θιάδν ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ, νη νπνίεο θαη ζα 

απνηειέζνπλ ηελ ζεσξεηηθή βάζε εμέηαζεο ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ηεο εξγαζίαο, 

θπξίσο ζην 3
ν
 θαη 4

ν
 Κεθάιαην. Δπηπξφζζεηα, ζα εηζάγνπκε νπζηψδεηο πιεξνθνξίεο 

πεξί ησλ ηεθηαηλφκελσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ, αλαθνξηθά κε ηελ 

ζηξαηηθνπνίεζε ηνπ εμεηαδφκελνπ ππνζπζηήκαηνο θαη ηηο νηθνλνκηθέο- ελεξγεηαθέο 

κεηαβνιέο πνπ παξαηεξνχληαη γεληθφηεξα. Σέινο, ζα ππάξμεη κηα ζπλνπηηθή 

αλαθνξά ζηηο λέεο εκπνξηθέο ζαιάζζηεο νδνχο πνπ αξγά αιιά ζηαζεξά ραξάζζνληαη 

ζηνπο σθεαλνχο πνπ πθίζηαληαη ζην πςειφηεξν κέξνο ηνπ Βνξείνπ Ζκηζθαηξίνπ, 

αιιά θαη νη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

έθαζηνπ δξψληα ζηελ εμεηαδφκελε πεξηνρή.  

2.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗ ΑΦΑΛΔΗΑ
48

 

2.1.1 ΣΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΚΑΗ ΔΞΟΠΛΗΜΟΗ 

   Ζ αχμεζε ησλ εμνπιηζκψλ, νη ζηξαηησηηθέο δαπάλεο θαη γεληθά ε πξνηεξαηφηεηα 

ελφο θξάηνπο ζηε ζηξαηησηηθή-ακπληηθή ηνπ ζσξάθηζε (ζηξαηηθνπνίεζε) βξίζθνληαη 

ζηελ θαξδηά ηεο Realpolitik ππφ ηε ζηελή έλλνηα, δειαδή ηεο πνιηηηθήο ηεο ηζρχνο. Ζ 

βάζε ηνπ ζθεπηηθνχ απηνχ βξίζθεηαη ζην γλσζηφ ξσκατθφ απφθζεγκα ηνπ Ρσκαίνπ 

ζπγγξαθέα ηνπ 4νπ αηψλα κ.Υ. Publius Flavius Vegetius φηη «φπνηνο ζέιεη εηξήλε 

πξέπεη λα πξνεηνηκάδεηαη γηα πφιεκν» (quid desiderat pacem preparet bellum ή si vis 

pacem para bellum),
49

 δειαδή ε απνηξεπηηθή ππφζεζε φηη ε ζηξαηησηηθή 

ελδπλάκσζε κίαο ρψξαο είλαη ην θχξην ερέγγπν θαηά ηνπ πνιέκνπ.
50

 Ζ ζέζε απηή ηεο 

άκπλαο δηά ηεο επηζεηηθήο ηνπνζέηεζεο, απνηειεί πξνζθηιή άπνςε ησλ ηεξάθσλ ζε 

φιεο ηηο επνρέο. Ζ αληίζεηε ζέζε ππνζηεξίδεη φηη ην «θξάηνο-νρπξφ» σο ζηξαηεγηθή 

επηινγή είλαη απηνθαηαδηθαζκέλε, θαη αληηηάζζεη δχν άιια απνθζέγκαηα: «φπνηνο 

παίδεη κε ηε θσηηά απφ απηήλ ζα θαεί» θαη «φπνηνο δεη κε ην ζπαζί απφ απηφ ζα 

θνλεπζεί». Γειαδή, φπνηνο πξνεηνηκάδεηαη γηα πφιεκν είλαη πηζαλφηεξν λα ηνλ 

πξνθαιέζεη θαη λα δεκησζεί απφ απηφλ.
51

 Ζ ζρνιή ηνπ ξεαιηζκνχ, εηδηθά ηνπ 

άθακπηνπ, ηάζζεηαη αλαθαλδφλ ππέξ ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηεο ζηξαηησηηθνπνίεζεο 
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γηα απνηξεπηηθνχο θαη ακπληηθνχο ιφγνπο. πσο είρε ππνζηεξίμεη ν Morgenthau, «νη 

άλζξσπνη δελ πνιεκνχλ επεηδή έρνπλ φπια. Έρνπλ φπια επεηδή ηα ζεσξνχλ 

απαξαίηεηα γηα λα πνιεκήζνπλ».
52

 Οη εμνπιηζκνί δελ νδεγνχλ ζε πφιεκν.
53

 Χζηφζν 

εδψ, φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο εμηζνξξφπεζεο ηζρχνο αιιά θαη ησλ ακπληηθψλ 

ζπλαζπηζκψλ, ε εκπεηξηθή έξεπλα δηαςεχδεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπ ξεαιηζκνχ. Οη 

εμνπιηζκνί έρνπλ ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο πξνεγεζεί πνιέκσλ θαη ζεξκψλ επεηζνδίσλ 

κεηαμχ θξαηψλ, αλ θαη βέβαηα νη εμνπιηζκνί απφ κφλνη ηνπο δελ απνηεινχλ ηελ θχξηα 

ή ηε κφλε αηηία ή αθνξκή πνιέκνπ.
54

 Οη εμνπιηζκνί εληζρχνπλ ηελ έληαζε θαη ηελ 

αίζζεζε απεηιήο ζηελ άιιε πιεπξά, δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ν αληίπαινο δελ 

επηδηψθεη απνηξνπή αιιά επηβνιή δηά ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. Απφ 

ηελ άιιε, ε ρψξα πνπ πξνβαίλεη ζε εμνπιηζκνχο αδπλαηεί λα αληηιεθζεί πφζν 

απεηιεηηθή θαληάδεη ζηελ άιιε πιεπξά (βι. παξαθάησ ην δίιεκκα αζθάιεηαο). Ο 

εμνπιηζκφο ηνπ ελφο νδεγεί ζπλήζσο ζε αληαγσληζηηθφ εμνπιηζκφ απφ ηνλ αληίπαιν, 

κε βάζε ηε δξάζε-αληίδξαζε. Απφ έλα ζεκείν θαη έπεηηα ε «θνχξζα ησλ 

εμνπιηζκψλ» (arms race), κέζσ ηεο ζεηηθήο αλάδξαζεο, επηθέξεη έλαλ θαχιν θχθιν 

αλεμέιεγθην, πνπ δηαζέηεη δηθή ηνπ δπλακηθή, ε νπνία κπνξεί λα νδεγήζεη αθφκε θαη 

ζε πφιεκν θαη φρη ζηελ εδξαίσζε ηεο θαιήο γεηηνλίαο. Ο θαχινο απηφο θχθινο 

αλαηξέπεηαη πνιχ δχζθνια κε κηα πξσηνβνπιία ζηαδηαθήο θαη ακνηβαίαο κείσζεο 

ησλ εμνπιηζκψλ θαη ηεο έληαζεο, αλ βξίζθεη αληαπφθξηζε απφ ηελ άιιε πιεπξά.
55

 

Γεληθφηεξα, ε έκθαζε ζηνπο εμνπιηζκνχο επηθέξεη ηελ ελδπλάκσζε θαη εδξαίσζε 

εζληθηζηψλ θαη αδηάιιαθησλ εγεηψλ. Γεκηνπξγείηαη έλα  ηζρπξφ «ζηξαηησηηθφ-

βηνκεραληθφ θαηεζηεκέλν» (έθθξαζε ηνπ πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Dwight Eisenhower), 

πνιηηηθά θφκκαηα ή εγέηεο πνπ θπξηνιεθηηθά «δνπλ» απφ ηνπο εμνπιηζκνχο θαη ηε 

ινγηθή ηνπο, ηε ζπλερή αληηπαξάζεζε. Δχινγα θάλνπλ ην παλ γηα λα κεγαινπνηήζνπλ 

ηνλ δήζελ θίλδπλν, εηδηθά φηαλ θαηαξηίδεηαη ν θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο 

(ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε ησλ ΖΠΑ ζηνλ Φπρξφ Πφιεκν). Έηζη φκσο κία ρψξα 

κπνξεί λα εγθισβηζηεί ζηελ απεηιή λα βιέπεη ηηο απεηιέο αιιά αθφκε θαη ηελ έλνπιε 

βία σο απνδεθηή δηάζηαζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη κέζν γηα ηελ επίιπζε 

δηαθξαηηθψλ δηελέμεσλ.
56

 Δπηπιένλ, θαη απφ ηελ θαζαξά ζηξαηησηηθή πιεπξά ησλ 

πξαγκάησλ, νη εμνπιηζκνί έρνπλ εκθαλή κεηνλεθηήκαηα πνπ δχζθνια 

αληηκεησπίδνληαη, πέξα βέβαηα απφ ην ηεξάζηην νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπο πνπ 

θπξηνιεθηηθά γνλαηίδεη κία ρψξα. Καηαξρήλ, ηα νπιηθά ζπζηήκαηα κέρξη λα θζάζνπλ 

ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο, είλαη ζπλήζσο απαξραησκέλα ιφγσ ηεο αικαηψδνπο εμέιημεο 

ηεο ζηξαηησηηθήο ηερλνινγίαο. Αλ νη εμνπιηζκνί ζε έλα είδνο, π.ρ. πνιεκηθά 

αεξνζθάθε, πχξαπινη ή ηαλθο, βαζίδνληαη ζε κία πεγή, ππάξρεη εμάξηεζε απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή. κσο ε απεμάξηεζε απφ έλαλ πξνκεζεπηή, κε ηελ εμαζθάιηζε 

πιεηφλσλ πξνκεζεπηψλ, δεκηνπξγεί ηερληθά πξνβιήκαηα (δηαθνξεηηθά αληαιιαθηηθά, 

βιήκαηα θ.ιπ.) θαη ζαθψο πνιχ κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Γεληθά, νη 
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εμνπιηζκνί ππνζεθεχνπλ ην κέιινλ ζην ζήκεξα, θαηά ηνπο εηδηθνχο γηα ηνπιάρηζηνλ 

δέθα ρξφληα. Μέρξη λα απνθηεζνχλ, ε θαηάζηαζε κπνξεί λα έρεη αιιάμεη άξδελ. Να 

είλαη άιιε ε απεηιή, άιινο ν ερζξφο ή λα κελ ππάξρεη ερζξφο. κσο κε ηελ 

ππνζήθεπζε απηή ηνπ κέιινληνο δηαησλίδεηαη κία ππάξρνπζα δηαθξαηηθή ζχγθξνπζε, 

κηα θαη νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε θαη εηξεληθή επίιπζε ησλ δηαθνξψλ ζα αληέβαηλε 

πξνο ηνπο δαπαλεξνχο εμνπιηζκνχο θαη ην ζθεπηηθφ ηνπο. 

2.1.2 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ 

   ηξαηεγηθή είλαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα θξάηε ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζηξαηησηηθή 

ηνπο ηζρχ γηα λα επηηχρνπλ πνιηηηθνχο ζηφρνπο.
57

 ηξαηεγηθέο ζπνπδέο είλαη ε 

αλαδήηεζε ησλ αηηηψλ, δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκάησλ ηεο πνιηηηθήο ηεο ηζρχνο θαη 

εηδηθά ησλ απεηιψλ, ηεο απνηξνπήο θαη ηνπ εμαλαγθαζκνχ κε βάζε ηε ζηξαηησηηθή 

ηζρχ θαη ηελ απεηιή ηνπ πνιέκνπ.
58

 Ζ ζχγρξνλε ζηξαηεγηθή έρεη ηηο ξίδεο ηεο θπξίσο 

ζηηο επηζεκάλζεηο ηνπ Clausewitz γηα ηνλ πφιεκν θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ. Ζ θιαζηθή 

επνρή ηεο κειέηεο ηεο ζηξαηεγηθήο ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο ζεσξείηαη ε πεξίνδνο 1950-

1970. Ζ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο ζηξαηεγηθήο αθνινπζεί εζλνθεληξηθή ινγηθή, 

δειαδή ηε δηακφξθσζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ππφ ηελ νπηηθή ελφο θξάηνπο. 

2.1.3 ΓΗΛΖΜΜΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

   ηε ζηξαηεγηθή ελππάξρεη έλα δίιεκκα ή παξάδνμν, ην γλσζηφ «δίιεκκα ηεο 

αζθάιεηαο», πνπ έγηλε αληηιεπηφ ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο ήδε απφ ηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1950 κε ηα έξγα ηνπ Γεξκαλνακεξηθαλνχ δηεζλνιφγνπ John H. Herz 

(1908-2005) θαη ηνπ Βξεηαλνχ ηζηνξηθνχ Herbert Butterfield (1900-1979). Σν 

δίιεκκα σο ζχιιεςε βξίζθεηαη ζην ζθεπηηθφ ηνπ Hobbes θαηά ηνλ 17ν αηψλα. Σν 

δίιεκκα αζθάιεηαο ζπλίζηαηαη ζην γεγνλφο φηη κηα πξνζπάζεηα απηνπξνζηαζίαο ελφο 

θξάηνπο κε εμνπιηζκνχο, κε ζηφρν ηελ αζθάιεηά ηνπ, έρεη ην αλεπηζχκεην 

απνηέιεζκα λα απμάλεη ηελ αλαζθάιεηα ηνπ αληηπάινπ πνπ ζεσξεί ηελ πξάμε απηή 

απεηιεηηθή, κε απνηέιεζκα λα αληηδξά αλάινγα. Πξφθεηηαη γηα ζπλεζηζκέλν 

θαηλφκελν ζε ερζξηθέο δπάδεο: Γάιινη-Γεξκαλνί (1800-1945), ΖΠΑ-νβηεηηθή 

Έλσζε (1948-1989), Ηλδία-Παθηζηάλ (1947-ζήκεξα), Ηζξαήι-Αίγππηνο (1948-1977), 

Διιάδα-Σνπξθία, Κίλα-Ηαπσλία ή Ηξάλ-Ηξάθ. Ζ θάζε πιεπξά ζεσξεί ηελ 

απηνπξνζηαζία ηεο κε ακπληηθή ζσξάθηζε, ζπκκαρίεο θαη ακπληηθά δφγκαηα, θαζαξά 

ακπληηθή θαη απνηξεπηηθή. πλεπψο ζεσξεί φηη δελ απεηιεί θαλέλαλ θαη πάλησο φρη 

ηνλ αληίπαιν. Απφ ηελ άιιε, δελ ζεσξεί ηελ αληίδξαζε ηνπ αληηπάινπ πνπ πξνβαίλεη 

θαη εθείλνο ζε εμνπιηζκνχο σο ακπληηθή αιιά απεηιεηηθή θαη πξνθιεηηθή. Ο 

αληίπαινο ζε κία θαηάζηαζε αληηπαξάζεζεο, φπσο π.ρ. ε ακεξηθαλνζνβηεηηθή, ε 

αξαβντζξαειηλή ή ε ειιελνηνπξθηθή, δελ κπνξεί βέβαηα λα κπεη ζηε ζέζε ηνπ άιινπ. 

ζν θαη λα ην επηρεηξήζεη λνεξά (π.ρ. ζε κηα δηαδηθαζία πξνζνκνίσζεο), δελ κπνξεί 

λα είλαη πνηέ απφιπηα βέβαηνο φηη ν άιινο δελ ζα ηνλ βιάςεη αλ ηνπ δνζεί ε 
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επθαηξία. Τπφ ηηο ζπλζήθεο απηέο, δελ κπνξεί λα δηαθηλδπλεχζεη λα θαλεί πην 

δηαιιαθηηθφο, νπφηε θηλείηαη κε φξνπο ρεηξφηεξνπ δπλαηνχ ζελαξίνπ.
59

 Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο δξάζεο-αληίδξαζεο είλαη ε κεγαιχηεξε αίζζεζε αλαζθάιεηαο 

θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο, πνπ κε ηε ζεηξά ηεο επηθέξεη κεγαιχηεξν θίλδπλν γηα 

παξεξκελείεο, παξεμεγήζεηο θαη θξίζεηο. Πάλησο, θαη κφλν ην γεγνλφο φηη ην δίιεκκα 

γίλεηαη αληηιεπηφ ζε δχν αληίπαια κέξε (πξάγκα φρη εχθνιν ζε κία αληηπαξάζεζε) 

απνηειεί έλα πξψην βήκα γηα κηα κειινληηθή πξνζπάζεηα απεκπινθήο απφ ηνλ θαχιν 

θχθιν πνπ πξνθαιείηαη πξνθεηκέλνπ λα αλνίμεη ε νδφο ηεο χθεζεο ζηηο ζρέζεηο δχν 

αληηπάισλ. 

2.2 ΑΠΟ ΣΖΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖΝ ΑΦΑΛΔΗΑ
60

 

2.2.1 ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ: ΚΡΗΣΗΚΖ ΔΚ ΣΧΝ ΔΧ 

   ηε ζηξαηεγηθή θαη ζηηο ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο αζθήζεθε έληνλε θξηηηθή απφ 

αληηπάινπο ηνπ ξεαιηζκνχ, θαη εηδηθά απφ ηνπο δηεπηζηεκνληθνχο ππνθιάδνπο ηεο 

έξεπλαο εηξήλεο θαη ηεο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ. Ζ ακθηζβήηεζε απηή έγηλε αθφκε 

πην απνηειεζκαηηθή φηαλ ήξζε απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνθιάδν ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπνπδψλ, θαηαδεηθλχνληαο ηηο αληηθάζεηο θαη ηα αδηέμνδα ζηα νπνία νδεγεί, ηφζν 

επηζηεκνληθά φζν θαη πξαθηηθά, σο γλψκνλαο ζηελ αλάιπζε θαη άζθεζε ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Κχξηνη εθπξφζσπνη ηεο θξηηηθήο απηήο είλαη νη Βξεηαλνί Ken 

Booth θαη Barry Buzan. Απφ ηνλ ρψξν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζπνπδψλ κία πξψηε θξηηηθή 

είλαη φηη ε παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή είλαη ζαθψο εζλνθεληξηθή, ππφ ηελ έλλνηα φηη 

εξεπλά θαη βιέπεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε ζηελέο παξσπίδεο ηνπ «εκείο» έλαληη ηνπ 

ερζξηθνχ θαη απεηιεηηθνχ «Άιινπ», ζηάζε πνπ δηαζηξεβιψλεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη δελ αξκφδεη ζε επηζηεκνληθφ ιφγν.
61

 Μία άιιε θξηηηθή είλαη φηη απνβαίλεη 

ζηξαηησηηθφο αλαγσγηζκφο, κε ην λα ζέηεη ηελ φιε ζπδήηεζε ησλ δηαθξαηηθψλ 

ζρέζεσλ θαη αληηπαξαζέζεσλ ζε επίπεδν κέηξεζεο, θαηαγξαθήο θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκψλ θαη λα ζεσξεί απηή ηελ νπηηθή σο 

ηελ αληηθεηκεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Έηζη παξνπζηάδεη κηα εκκνλή ζηε ζηξαηησηηθή 

ηζνξξνπία, ζηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή αλαβάζκηζε ησλ εμνπιηζκψλ, ζηηο 

ζηξαηησηηθέο ηερλνινγίεο αηρκήο, ζηα «παξάζπξα ηξσηφηεηαο» (windows of 

vulnerability), ζηε δηάηαμε ησλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ κεξαξρηψλ, ησλ 
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πνιεκηθψλ πινίσλ θαη ησλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ. Οπνηαδήπνηε, έζησ θαη 

πεξηνξηζκέλε, αιιαγή ζηα κεγέζε απηά έρεη γηα ηελ νπηηθή απηή ηεξάζηηα ζεκαζία 

θαη θαίξηεο ζπλέπεηεο. ε ζπλδπαζκφ θαη κε δηάθνξα απιντθά απνθζέγκαηα πεξί 

πνιέκνπ θαη ζηξαηεγηθήο απφ ηελ αξραηφηεηα κέρξη ζήκεξα, θαηαληάεη έλα παηρλίδη 

αξηζκψλ (π.ρ. ζαλ έλα ειεθηξνληθφ παηρλίδη ηχπνπ stratego γηα εθήβνπο), πνπ βέβαηα 

κπνξεί λα ην παίμνπλ εμίζνπ θαιά, θαη κάιινλ θαιχηεξα, νη εηδήκνλεο ηνπ 

αληηπάινπ, εηδηθά αλ είλαη ηζρπξφηεξνο. Έηζη, ε δηεζλήο πνιηηηθή εκθαλίδεηαη ζαλ κία 

ρνλδξνεηδήο κεραληζηηθή δηαδηθαζία πνιηηηθήο ηεο ηζρχνο. Καηά ζπλέπεηα, φπσο 

παξαηεξεί ν Ken Booth, έλαο απφ ηνπο θχξηνπο εθπξνζψπνπο ηεο «λέαο 

ζηξαηεγηθήο» (ησλ «θξηηηθψλ ζπνπδψλ αζθάιεηαο» φπσο νλνκάζηεθαλ ζηε 

ζπλέρεηα), έρνπκε ζηελ νπζία φρη «λενθιανπδεβηηζηθνχο», φπσο απηναπνθαινχληαη 

νη εηδηθνί ζηα ζηξαηεγηθά, αιιά «αληηθιανπδεβηηζηθνχο». Καη απηφ γηαηί δελ θξίλεηαη 

ν αληίπαινο σο πξνο ηελ πνιηηηθή ηνπ, ηηο αληηιήςεηο ηνπ, ηα πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδεη θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ (φπσο ππνζηήξηδε ν Clausewits) αιιά κφλν σο 

ζηξαηφο θαη σο ηερλνινγία.
62

 Απφ ηνλ ρψξν ηνπ ξεαιηζκνχ έρνπλ πεγάζεη θαη άιιεο 

θξηηηθέο. Τπνζηεξίδεηαη φηη λαη κελ ππάξρεη ην ζέκα ηεο αλαζθάιεηαο πνπ απνξξέεη 

απφ ηε δηεζλή αλαξρία θαη απφ ηνλ θφβν ησλ πξνζέζεσλ ηνπ αληηπάινπ (πνπ κπνξεί 

λα εθκεηαιιεπηεί κία ρεηξνλνκία θαιήο ζέιεζεο πξνο ίδηνλ φθεινο), αιιά απφ ηελ 

άιιε δελ είλαη φια ηα θξάηε θαηαδηθαζκέλα γηα πάληα ζε αληαγσληζκφ θαη 

αληηπαιφηεηα. Με ή ρσξίο ηελ πηζαλφηεηα πνιέκνπ, ε αληηπαξάζεζε έρεη κεγάιν 

θφζηνο. Οη ήπηνη ξεαιηζηέο ζεκεηψλνπλ φηη ππάξρνπλ νινθάλεξα νθέιε απφ ηε 

ζπλελλφεζε πνπ πεξηνξίδεη ηελ πηζαλφηεηα έλνπιεο ζχγθξνπζεο θαη θξίζεσλ. ηηο 

ζπκθσλίεο εηξήλεο ή πεξηνξηζκνχ ησλ εμνπιηζκψλ ππάξρεη βέβαηα ν θίλδπλνο 

εμαπάηεζεο θαη παξαζπνλδίαο απφ ηνλ αληίπαιν. Πξφθεηηαη φκσο γηα 

«πξνβιεπφκελν ξίζθν» (calculated risk) ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο. Τπάξρνπλ, απφ 

ηελ άιιε, ζήκεξα, φιν θαη πην απνηειεζκαηηθέο κνξθέο επαιήζεπζεο π.ρ. κε ΜΟΔ 

(κέηξα νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο) ζε δηκεξέο θαη πνιπκεξέο επίπεδν, θαζψο θαη ε 

πηνζέηεζε απφ κηα ρψξα κηαο ζηάζεο εκθαλψο «κε πξνθιεηηθήο άκπλαο», π.ρ. κε 

πξνκήζεηα ζαθψο ακπληηθψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ. Ο θίλδπλνο ηεο επηζεηηθφηεηαο 

θαη ηνπ πνιέκνπ κπνξεί λα κελ εθιείςεη ηειείσο, αιιά πάλησο ζα είλαη κηθξφηεξνο 

απφ ηνπο θηλδχλνπο θαη ην θφζηνο ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ εμνπιηζκψλ θαη ησλ 

κεγάισλ ζηξαηησηηθψλ δαπαλψλ.
63

 Έλα απφ ηα πην απηά απνηειέζκαηα απηήο ηεο 

θξηηηθήο απφ ηελ ίδηα ηε ζηξαηεγηθή αλάιπζε θαη απφ ηνλ επξχηεξν ρψξν ζηνλ νπνίν 

αλήθεη, ηνλ ξεαιηζκφ, είλαη λα κε ρξεζηκνπνηείηαη πηα ν φξνο «ζηξαηεγηθέο ζπνπδέο» 

θαη «ζηξαηεγηθή», αιιά «ζπνπδέο αζθάιεηαο» θαη «αζθάιεηα», κε ηε ζηξαηεγηθή σο 

ππνθαηεγνξία γηα ηε ζηξαηησηηθή ηερληθή πιεπξά ηεο αζθάιεηαο. Ζ ππνηηζέκελε 

αηηία χπαξμεο ηεο ζηξαηεγηθήο, ε αζθάιεηα, έγηλε ην γέλνο, θαη ε ζηξαηεγηθή 

πεξηήιζε ζε δεπηεξεχνπζα κνίξα. Έηζη αλαδείρηεθε κία πην δηεπξπκέλε έλλνηα ηεο 

αζθάιεηαο, ιηγφηεξν ζηξαηνθεληξηθή θαη εζλνθεληξηθή, πνπ ιακβάλεη ππφςε ηελ 
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αζθάιεηα δχν ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ, ηελ «θνηλή αζθάιεηά» ηνπο, φπσο πιένλ 

ιέγεηαη, θαη φρη ηελ αζθάιεηα ηνπ ελφο θαη κφλν ζε βάξνο ηνπ άιινπ. Γεληθά έρεη 

σξηκάζεη ε άπνςε φηη ε αζθάιεηα είλαη έλλνηα πνιχ επξχηεξε απφ ηε ζηξαηησηηθή 

αζθάιεηα. Σν πιέγκα αζθάιεηα-αλαζθάιεηα είλαη θαη πνιηηηθφ, θνηλσληθφ, 

νηθνλνκηθφ, πεξηβαιινληηθφ θαη αλζξψπηλν («αλζξψπηλε αζθάιεηα»)
64

 θαη –ζα 

πξνζζέηακε, αθνινπζψληαο ηνλ θνλζηξνπθηηβηζκφ θαη ηνλ κεηαζεηηθηζκφ– 

πνιηηηζκηθφ θαη ζπιινγηθήο (εζληθήο-εζλνηηθήο) ηαπηφηεηαο. Δπηπιένλ, ζηνλ 

ζεκεξηλφ κεηαδηπνιηθφ θφζκν ηεο αιιειεμάξηεζεο θαη ηεο «ψξηκεο αλαξρίαο» (θαηά 

ηνλ Barry Buzan)
65

 ε αζθάιεηα είλαη πεξηζζφηεξν δηεζλήο παξά απνθιεηζηηθά εζληθή. 

Γελ αθνξά κφλν έλα θξάηνο θαη ηελ αζθάιεηά ηνπ. Ζ αζθάιεηα δεκηνπξγεί έλα 

«ζχκπιεγκα αζθάιεηαο» κεηαμχ δχν ή πεξηζζφηεξσλ θξαηψλ, «κία αιιειεμάξηεζε 

αζθάιεηαο» πνπ δελ επηηξέπεη ηε κεκνλσκέλε επηδίσμε αζθάιεηαο ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη θφβνη θαη ε αλαζθάιεηα ησλ άιισλ θξαηψλ, θαη εηδηθά ησλ 

γεηηνληθψλ. Ζ κνλνκεξήο επηδίσμε ηεο αζθάιεηαο απμάλεη ηελ αλαζθάιεηα. ε ηειηθή 

αλάιπζε, ε επίηεπμε ηεο αζθάιεηαο σο εμαθάληζε ηνπ «ππαξμηαθνχ θφβνπ» απφ ηνλ 

Άιιν βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ ππνθεηκεληθή αίζζεζε αλαζθάιεηαο.
66

 

2.2.2 ΟΗ ΚΡΗΣΗΚΔ ΠΟΤΓΔ ΑΦΑΛΔΗΑ 

Καηά ηηο θξηηηθέο ζπνπδέο αζθάιεηαο, ε παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή αθνινπζεί ηα 

πξφηππα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, είλαη ζηελή θαη άθακπηε θαη δελ δηαλνίγεη ηελ νδφ γηα 

ηελ πξαγκαηηθή εηξήλε θαη αζθάιεηα. Ζ παξαδνζηαθή ζηξαηεγηθή, έρνληαο 

ζηξαηησηηθνπνηήζεη πιήξσο ηε κειέηε ηεο αζθάιεηαο, δελ είλαη ζε ζέζε λα 

εκπινπηηζηεί απφ ηελ πινχζηα παξάδνζε πνπ ππάξρεη ζε παξαπιήζηνπο θιάδνπο ησλ 

Γηεζλψλ ρέζεσλ, φπσο ε έξεπλα ησλ αηηίσλ, ηεο πξφιεςεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο 

ησλ ζπγθξνχζεσλ θαη ησλ πνιέκσλ, δηεζλψλ θαη εζσηεξηθψλ. Δγθισβηζκέλε θαζψο 

είλαη ζηε ζηξαηησηηθή ινγηθή ηεο απνηξνπήο, δελ έρεη αληηιεθζεί φηη έρεη κεησζεί 

θαηά πνιχ ν ξφινο ηεο ζηξαηησηηθήο ηθαλφηεηαο σο παξάγνληα ηζρχνο θαη αζθάιεηαο 

ησλ θξαηψλ. Δπηπιένλ, δηαπιέθεηαη κε ηηο θπβεξλήζεηο θαη είλαη ππεξβνιηθά 

ζπλδεδεκέλε κε απηέο ζηελ πξναγσγή ηνπ εθάζηνηε εζληθνχ (αθξηβέζηεξα 

θπβεξλεηηθνχ) αθεγήκαηνο, ψζηε δελ δηαζέηεη ηα ερέγγπα ηεο επηζηεκνληθήο 

αλεμαξηεζίαο. ήκεξα, κάιηζηα, θαζψο εκκέλεη ζηνλ ςπρξνπνιεκηθφ ηξφπν ζθέςεο, 

θαηαιήγεη ζηελ νπζία λα ππεξακχλεηαη ηνπ ηεξαξρηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φπνπ νη 

κεγάιεο δπλάκεηο, ζε έλα δηεπζπληήξην, κε πξνεμέρνληα ηνλ ξφιν ησλ ΖΠΑ, ζα 

δξνπλ σο νη «παγθφζκηνη αζηπλφκνη». Τπνζηεξίδεη δειαδή ζηελ νπζία ηνλ 

εγεκνληζκφ κηαο Pax Americana, φπνπ νη ΖΠΑ (κε ή ρσξίο ην ΝΑΣΟ) κε ηε 
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ζηξαηησηηθή ηνπο ππεξνρή ζα δηαηεξνχλ ηελ εηξήλε.
67

 Ζ ζπκβνιή ηεο ζρνιήο απηήο 

πξνθξίλεη θπξίσο ηέζζεξηο ζεκαηηθέο: ηελ απεηιή, ην θξάηνο, ηελ αζθάιεηα-

αλαζθάιεηα θαη ηνλ ραξαθηήξα ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο. ζνλ αθνξά ηηο απεηιέο, 

ζεσξεί φηη δελ είλαη πξνθαλείο θαη απηαπφδεηθηεο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη ζηξαηεγηθνί 

αλαιπηέο ηεο παξαδνζηαθήο ξεαιηζηηθήο ζρνιήο ζθέςεο. Γελ εδξάδνληαη ζε 

αληηθεηκεληθά γεγνλφηα ή ζπλζήθεο, φπσο ζηηο δηαθνξέο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο ή ζηε 

δεδνκέλε χπαξμε απεηιεηηθψλ γεηηφλσλ.
68

 Ο θφζκνο ησλ απεηιψλ θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ απαληήζεσλ ζε απηέο απνηειεί «θνηλσληθή θαηαζθεπή». Απνθηά 

δηαθνξεηηθφ λφεκα θαη πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθέο θνηλσλίεο, κε βάζε ηελ ηζηνξηθή 

κλήκε θαη θπξίσο ηελ θπξίαξρε εζληθή αθήγεζή ηεο, ηελ αληίιεςε ηεο ζπιινγηθήο 

(εζληθήο) ηαπηφηεηαο θαη εηεξφηεηαο (ην πνηνο είλαη ν Άιινο), ηελ ηδενινγία, ηνπο 

πνιηηηζηηθνχο παξάγνληεο, ηνπο θπβεξλψληεο, ηελ ειίη, ην θαηεζηεκέλν. Ζ 

αλαζθάιεηα κπνξεί λα αθνξά απεηιή ηεο ζπιινγηθήο ηαπηφηεηαο-αθήγεζεο απφ ηελ 

χπαξμε ή ηαπηφηεηα- αθήγεζε ηνπ Άιινπ. Οη ερζξνί δεκηνπξγνχλ ν έλαο ηνλ άιιν 

σο πξνβνιή ησλ δηθψλ ηνπο θφβσλ θαη αλαζθαιεηψλ ζηνλ αληίπαιν. 

Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε ήηαλ ε θαηαζθεπή ηεο ζνβηεηηθήο απεηιήο ζηα ηέιε ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1940 θαη έπεηηα, ε νπνία δελ βαζηδφηαλ ζηηο πξαγκαηηθέο ζηξαηησηηθέο 

δπλαηφηεηεο ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο αιιά θπξίσο ζηνλ θφβν κήπσο ε θνκνπληζηηθή 

ηδενινγία έρεη απήρεζε θαη δηαδνζεί θαη ζε άιιεο ρψξεο. Παξεκθεξήο ήηαλ θαη ε 

δπηηθή αληίδξαζε ζηελ Κνξέα ην 1950 ή αξγφηεξα ησλ ΖΠΑ ζην Βηεηλάκ. Ζ 

αληίδξαζε δελ ήηαλ δεδνκέλε. Αλ ε λνεκαηνδφηεζε ηεο απεηιήο ήηαλ δηαθνξεηηθή, 

ζα ήηαλ άιιε θαη ε αληίδξαζε.
69

 Χο πξνο ηνλ ξφιν ηνπ θξάηνπο ζην πιαίζην ηεο 

θαηαζθεπήο ηεο απεηιήο, παίδεη θεληξηθφ ξφιν φρη κφλν ην ζπγθεθξηκέλν θξάηνο (κε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ, πνπ ην θάλνπλ λα ζπκπεξηθέξεηαη κε έλαλ άιθα ηξφπν), αιιά 

ην θξάηνο σο απηφλνκε «ηδαληθή πνιηηηθή θνηλφηεηα», σο ν θχιαθαο θαηά ησλ 

απεηιψλ ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο θαη ησλ εμσηεξηθψλ ή θαη εζσηεξηθψλ απεηιψλ, σο ν 

ππεξαζπηζηήο ησλ αμηψλ κίαο θνηλσλίαο, γη‟ απηφ θαη δηαζέηεη εζληθή θπξηαξρία, κία 

αθφκε θνηλσληθή θαηαζθεπή.
70

 ην ζεκείν απηφ, νξηζκέλεο ηάζεηο ηεο θξηηηθήο 

αλάιπζεο ηεο αζθάιεηαο, εηδηθά ε κεηακνληέξλα, πξνρσξνχλ αθφκε παξαπέξα. 

Βαζηθή ζπληζηακέλε είλαη φηη, ζε ηειηθή αλάιπζε, ην ίδην ην θξάηνο απνβαίλεη έλα 

απφ ηα θχξηα αίηηα, κία απφ ηηο θχξηεο πεγέο αλαζθάιεηαο θαη απεηιήο γηα ηνπο 

πνιίηεο ηνπ, εηδηθά ζην κέηξν πνπ επηθξαηεί ε θξαηηθή-εζληθή αληίιεςε ηεο 
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αζθάιεηαο. Ζ ίδηα ε δηαθνξνπνίεζε θαη ηεξάξρεζε κεηαμχ θξάηνπο, απφ ηε κία, θαη 

ιανχ ή πνιηηψλ, απφ ηελ άιιε, δεκηνπξγεί κηα ηεξαξρηθή ζρέζε ζε βάξνο ησλ 

δεχηεξσλ.
71

 Αληίζεηα ε αζθάιεηα πξέπεη λα αθνξά θαηά πξψην ιφγν ηνπο πνιίηεο 

(ηελ πξνζηαζία ηνπ πνιίηε), ηνλ ιαφ, ηελ θνηλφηεηα θαη φρη ην θξάηνο. Σα θξάηε 

«απνηεινχλ κέξνο ηνπ πξνβιήκαηνο αληί ηεο ιχζεο ηνπ».
72

 Σν θξάηνο, κε ηνπο 

ηζχλνληέο ηνπ θαηαζθεπάδνπλ ηελ έμσζελ απεηιή θαη αλαζθάιεηα. Σν θξάηνο έρεη 

αλάγθε ηελ αίζζεζε εμσηεξηθά πξνζδηνξηζκέλεο αλαζθάιεηαο. Υξεηάδεηαη ηνλ ιφγν 

ηνπ θηλδχλνπ γηα λα εμαζθαιίζεη θαη λα εληζρχζεη ηελ ηαπηφηεηά ηνπ πνπ κε απηφλ 

ηνλ ηξφπν βαζίδεηαη ζηελ ππφζρεζε-δέζκεπζε λα εμαζθαιίζεη ζηνπο πνιίηεο ηνπ ηελ 

πνιππφζεηε αζθάιεηά ηνπο. Οη πνιίηεο κε ηνλ ηξφπν απηφλ γίλνληαη πηζηνί ππήθννη 

ηνπ θξάηνπο θαη ην θξάηνο ηνχο ρεηξαγσγεί θαηά βνχιεζε.
73

 ηαλ έλα ζέκα ηίζεηαη 

κε φξνπο εζληθήο αζθάιεηαο, ηνλ ιφγν έρεη ε ζηξαηησηηθή αζθάιεηα θαη ε φιε ινγηθή 

ηεο. Σν δήηεκα ηίζεηαη κε φξνπο θαηάζηαζεο έθηαθηεο αλάγθεο, θαη ηφηε ην 

πξφζηαγκα ην έρνπλ δηαδηθαζίεο ήθηζηα δεκνθξαηηθέο πνπ δχζθνια ειέγρνληαη. Σελ 

πξσηνβνπιία ηελ έρνπλ νη ζηξαηησηηθνί, νη ππεξεζίεο αζθαιείαο θαη ηέξαθεο 

δηπισκάηεο θαη πνιηηηθνί κέζα ζε έλα πέπιν άθξαο κπζηηθφηεηαο θαη απνξξήηνπ. 

Δληέιεη, γηα λα μεθχγνπκε απφ απηή ηε ινγηθή, ρξεηάδεηαη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε 

ηεο αζθάιεηαο, φρη κε αληηθείκελν ην θξάηνο, φρη κηα θξαηνθεληξηθή αζθάιεηα αιιά 

κηα «ιανθεληξηθή», «θνηλσληνθεληξηθή» ή «αηνκνθεληξηθή» επηλφεζή ηεο.
74

 ζνλ 

αθνξά ην δηεζλέο ζχζηεκα, ηα απηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δελ δεκηνπξγνχλ ηε δνκή 

ηεο φπσο ππνζηεξίδνπλ νη λενξεαιηζηέο (βι. Κεθάιαην 2). Ζ δηεζλήο δνκή άιισζηε 

είλαη θαη εθείλε «θνηλσληθή θαηαζθεπή», κε βάζε ηελ επηλφεζε ηεο δηρνηφκεζεο 

κεηαμχ δηεζλνχο θαη εζσηεξηθήο θνηλσλίαο.
75

 Ζ δηεζλήο αλαξρία θαη ε αλαζθάιεηα 

είλαη απηφ πνπ ηα θξάηε επηιέγνπλ (αθεγνχληαη) φηη είλαη. Απνηειεί ην ρεηξφηεξν 

δπλαηφ απνηέιεζκα ηεο «δηαιεθηηθήο κεηαμχ απηνχ πνπ βιέπνπκε θαη απηνχ πνπ 

θαληαδφκαζηε».
76

 Αλ ήηαλ άιιε ε θνηλσληθή θαηαζθεπή, ζα ήηαλ δηαθνξεηηθφ θαη ην 

δηεζλέο ζχζηεκα ην νπνίν ζα πξνέθππηε.
77

 Ζ απινπζηεπηηθή θαη εχθνια θαηαλνεηή 

θαηαζθεπή ηνπ ξεαιηζκνχ δεκηνπξγεί ηε ζπγθεθξηκέλε δνκή ηεο δηεζλνχο αλαξρίαο. 

Ο ιφγνο ηνπ ξεαιηζκνχ, ηεο πνιηηηθήο θαη ζηξαηεγηθήο ηεο ηζρχνο θαη ησλ εληειψο 
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αζπκβίβαζησλ ζπγθξνχζεσλ νδεγεί ηα θξάηε ζηελ εθαηέξσζελ απεηιεηηθή ηνπο 

ζηάζε. Γειαδή ην πξφβιεκα ηεο δηεζλνχο αλαζθάιεηαο βξίζθεηαη αθξηβψο ζηελ 

ηδενινγία ηνπ ξεαιηζκνχ ηεο ηζρχνο (power politics) πνπ αλαπαξάγεη ηε ζπκπεξηθνξά 

ησλ θξαηψλ, πνπ ηείλεη ζηελ αληηπαξάζεζε θαη ζηνλ αληαγσληζκφ. Ζ πνιηηηθή ηεο 

ηζρχνο ελζαξξχλεη κία ζπκπεξηθνξά πνπ επηθέξεη ηε ζχγθξνπζε, ηηο δηαθξαηηθέο 

θξίζεηο θαη αθφκε θαη έλνπιεο ζπγθξνχζεηο θαη φρη ηελ θαιή γεηηνλία, ηε 

ζπλεξγαζία, ηελ εηξήλε θαη αζθάιεηα.
78

 Δληέιεη, ε ζπιινγηζηηθή ηνπ ξεαιηζκνχ πνπ 

απνηειεί κέξνο ηεο ινγηθήο ηεο αληηπαξάζεζεο πξέπεη λα αιιάμεη. Να 

αληηθαηαζηαζεί, φπσο έρεη ιερζεί, ην software ηνπ ξεαιηζκνχ κε έλα software εηξήλεο 

πνπ λα ηνλίδεη ηελ θαιή γεηηνλία, ηνλ δηάινγν, ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ εηξεληθή 

επίιπζε ησλ δηαθνξψλ. Κιεηδί εδψ είλαη κηα αληίιεςε ηεο αζθάιεηαο πνπ ζα είλαη 

πνιπδηάζηαηε θαη φρη θξαηνθεληξηθή. Θα εδξάδεηαη ζηελ θνηλή αζθάιεηα. Μφλν έηζη 

κπνξεί λα μεπεξαζηεί ε αλαζθάιεηα θαη ε απεηιεηηθή ζηάζε πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνλ 

θφβν θαη ην άγρνο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ άιινπ (ην «δίιεκκα αλαζθάιεηαο» πνπ 

αλαθέξακε παξαπάλσ) θαη απφ ηελ επηθξάηεζε ηνπ ξεαιηζκνχ θαη ηεο ηζρχνο.
79

 

Δμππαθνχεηαη φηη πνιινί, εηδηθά νη παξαδνζηαθνί ή άθακπηνη ξεαιηζηέο, δηαθσλνχλ 

θάζεηα κε φια απηά θαη ηα βξίζθνπλ εμσπξαγκαηηθά θαη κε ξεαιηζηηθέο ζπληαγέο. 

Σν βέβαην πάλησο είλαη φηη, είηε ην ζέινπκε είηε φρη, κεηά ηελ αξρηθή θξηηηθή ηεο 

έξεπλαο εηξήλεο θαη επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ θαη, ζηε ζπλέρεηα, κε ηελ θξηηηθή θαη ηε 

κεηακνληέξλα αλάιπζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο δηεζλνχο θνηλσλίαο, είλαη πην δχζθνιν 

λα δεη θαλείο ηνλ θφζκν απνθιεηζηηθά κε ηηο απινπζηεπηηθέο παξσπίδεο ηνπ 

ξεαιηζκνχ θαη ηεο παξαδνζηαθήο ζηξαηεγηθήο. 

 

2.3 ΣΡΑΣΗΚΟΠΟΗΖΖ  ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ. 

 

2.3.1 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΑ ΔΧ ΣΟ 1990. 

 

   Πξηλ απφ ην Γεχηεξν Παγθφζκην Πφιεκν (Β΄ΠΠ) δελ ππήξρε ζεκαληηθή 

ζηξαηησηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή ρξεζηκφηεηα 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο απνηέιεζε ζεκείν θιεηδί γηα ηνπο ζπκκάρνπο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, αθνχ κπνξνχζαλ λα κεηαθέξνπλ θαη λα έρνπλ 

ζεκεία ειέγρνπ (βάζεηο) θαη αλεθνδηαζκνχ ζηελ θνηλή ηνπο πξνζπάζεηα. 

   Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ Β΄ΠΠ ζηελ Αξθηηθή έιαβαλ ρψξα λαπηηθέο απνζηνιέο 

ησλ ζπκκάρσλ θαη ζεκαληηθέο ζαιάζζηεο κάρεο κεηαμχ ηνπ πκκαρηθνχ λαπηηθνχ θαη 

ηνπ λαπηηθνχ ηνπ Άμνλα
80

. Υαξαθηεξηζηηθά ν W. Churchill ραξαθηήξηζε ηηο 
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ζπκκαρηθέο Αξθηηθέο απνζηνιέο σο «ην ρεηξόηεξν ηαμίδη ζηνλ θόζκν»
81

. Απφ ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1941 κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1945, 78 απνζηνιέο έπιεπζαλ απφ ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην πξνο ηελ Ρσζία θαη αληίζηξνθα, ζπλνιηθά 1.400 πινία, απφ ηα 

νπνία έθηαζαλ ζηνλ πξννξηζκφ ηνπο ηα 1295 – πνζνζηφ επηηπρίαο 92%. Οη 

Αξθηηθέο απνζηνιέο δελ είραλ λα αληηκεησπίζνπλ κφλν ηα Γεξκαληθά ππνβξχρηα
82

, 

αιιά θαη ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο λαπζηπινΐαο (ςχρνο, θαηαηγίδεο, παρηά νκίριε, 

παγφβνπλα θαη θχκαηα ηα νπνία κπνξνχζαλ λα δηαιχζνπλ αθφκα θαη ηε ζσξάθηζε 

ηνπ πινίνπ). Πεξηζζφηεξνη απφ ηέζζεξηο εθαηνκκχξηα ηφλνη θνξηίσλ δσηηθήο 

ζεκαζίαο, ρηιηάδεο άξκαηα κάρεο θαη αεξνζθάθε παξαδφζεθαλ ζηνπο Ρψζνπο. Σν 

ηίκεκα βέβαηα ήηαλ πςειφ, θαζψο 16 πνιεκηθά πινία θαη 105 εκπνξηθά βπζίζηεθαλ, 

ζπλππνινγίδνληαο ηνπο ρηιηάδεο λαπηηθνχο πνπ έραζαλ ηε δσή ηνπο ζηα λεξά ηεο 

Αξθηηθήο. Αληίζηνηρα, θαη νη απψιεηεο ησλ Γεξκαλψλ ήηαλ πςειέο, αθνχ απψιεζαλ 

κηα λαπαξρίδα, ηξία κεγάια αληηηνξπηιηθά θαη 30 ππνβξχρηα U-boats, πέξαλ ησλ 

αλππνιφγηζησλ, ρακέλσλ αλζξψπηλσλ ςπρψλ. 

   Ζ Αξθηηθή μεθίλεζε λα δηεθδηθείηαη κε ηε ιήμε ηνπ Γεχηεξνπ Παγθνζκίνπ 

πνιέκνπ, θαζψο κεξηθά ρξφληα κεηά ε παγθφζκηα ζθαθηέξα εμνπζηαδφηαλ απφ ηηο δχν 

ππεξδπλάκεηο ηεο επνρήο: Ζλσκέλεο Πνιηηείεο Ακεξηθήο (Ζ.Π.Α.) θαη νβηεηηθή 

Έλσζε (Δ...Γ.). Ακθφηεξα ηα θξάηε επηδεηνχζαλ ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο 

Αξθηηθήο γηα λα εληζρχζνπλ ηελ θπξηαξρία ηνπο έλαληη ηνπ αληίπαινπ δένπο κε 

απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ αξθεηέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο. θνπφο ηνπο ήηαλ ε 

άκεζε πιήμε κε βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο ηνπ αληηπάινπ θαη ε γξήγνξε θπξηαξρία 

ζε πεξίπησζε αλνηρηήο πξφθιεζεο. Απφ ην 1958, ηα ακεξηθαληθά ππνβξχρηα πνπ 

έθεξαλ ππξαχινπο κεζαίνπ βειελεθνχο θαηαδχνληαλ ζηα παγσκέλα λεξά ηνπ 

Αξθηηθνχ Χθεαλνχ ρσξίο λα γίλνληαη αληηιεπηά. Σν 1960 ηέζεθε ζε ιεηηνπξγία ν 

ππξεληθφο ζηαζκφο Camp Century
83

 θάησ απφ ην θαιπκκέλν κε πάγν έδαθνο ηεο 

Γξνηιαλδίαο.      

    Απφ ηελ πιεπξά ηεο ΔΓ, ην Μνχξκαλζθ πνπ βξίζθεηαη ζηε ξσζηθή Αξθηηθή, 

απνηεινχζε ίζσο ηε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή βάζε κε εμαηξεηηθά κεγάιε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία γηα ηε ρψξα.
84

 Μεηά ηε δεθαεηία ηνπ 50‟ νη δχν ππεξδπλάκεηο ζέιεζαλ λα 

βξνπλ ηξφπνπο γηα εθκεηάιιεπζε ησλ λέσλ φπισλ, πνπ δεκηνπξγήζεθαλ (βαιιηζηηθά 

– ππξεληθά). Απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγεζνχλ αεξνδξφκηα θαη 

αεξνπνξηθέο βάζεηο, απηήλ ηε θνξά ζηηο αραλείο εθηάζεηο πάγνπ ηεο Αξθηηθήο
85

. 

   Δηδηθφηεξα, εθείλε ηελ πεξίνδν ε Αξθηηθή θαηείρε κηα ηδηάδνπζα ζηξαηεγηθή ζέζε 

θαζψο γεσγξαθηθά παξείρε ζηα δχν θξάηε ηε δπλαηφηεηα γηα κηθξφηεξεο απνζηάζεηο 

βνιήο, αιιά θαη κηα έγθαηξε πξνεηδνπνίεζε ζε πεξίπησζε πνπ ε κία ή ε άιιε ζα 

ελεξγνχζε επηζεηηθά. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηεο 

ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ακθφηεξσλ ησλ αληηπάισλ κε βάζεηο θαη πνιεκηθφ πιηθφ. 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ηα πεξηζζφηεξα αξθηηθά θξάηε κεηέθεξαλ ηηο 

δπλάκεηο ηνπο καθξηά απφ ηελ Αξθηηθή. Χζηφζν ηα ηειεπηαία ρξφληα ε Αξθηηθή 

πξνβάιιεη εθ λένπ σο κία ζεκαληηθή πεξηνρή ελδηαθέξνληνο 
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2.3.2  Ζ ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΚΛΗΜΑΚΧΖ ΚΑΗ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

   Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ε ζηξαηησηηθή παξνπζία ζηελ Αξθηηθή 

κεηψζεθε γξήγνξα. Δληνχηνηο ε άλνδνο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ δχν ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ έρεη ζηξαηηθνπνηήζεη εθ λένπ ηελ πεξηνρή δεδνκέλνπ 

φηη ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο βιέπνπλ ηε Ρσζία σο έλαλ πνιχ ελεξγφ θαη επηζεηηθφ 

δξψλ. Απηφ πνπ ππξνδφηεζε ηε ζηξαηηθνπνίεζε ηεο Αξθηηθήο ήηαλ ε Ρσζηθή πνιηθή 

απνζηνιή ην 2007, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο νη Ρψζνη ηνπνζέηεζαλ ηε ζεκαία 

ηνπο ζην βπζφ ηεο Αξθηηθήο.
86

 Ζ ελέξγεηα απηή πξνθάιεζε κεγάιε αλεζπρία ζηα 

άιια θξάηε ηεο Αξθηηθήο, ηδίσο ζε απηά πνπ ήηαλ θαη κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, ην νπνίν θαη 

απνθάζηζε λα εληζρχζεη ηε ζηξαηησηηθή αεξνπνξηθή βάζε ζηε Γξνηιαλδία (Thule). 
87

 

Δπηπιένλ νη ΖΠΑ καδί κε ηνλ Καλαδά απνθάζηζαλ λα εληζρχζνπλ θαη ηε 

Βνξεηνακεξηθαληθή Αεξνδηαζηεκηθή Γηνίθεζε (NORAD).
88

 Λίγν κεηά ηηο 

επηζηεκνληθέο – εξεπλεηηθέο απνζηνιέο ε Ρσζία μεθίλεζε θαη πάιη ηαθηηθέο 

αεξνπνξηθέο πεξηπνιίεο πάλσ απφ ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ, κηα δξάζε πνπ ηειεπηαία 

θνξά είρε ιάβεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ. Σν 2009 ην Ρσζηθφ 

πκβνχιην Αζθαιείαο ηφληζε ηελ πηζαλφηεηα ελφο πνιέκνπ ζηελ Αξθηηθή κέζα ζηελ 

επφκελε δεθαεηία ιφγσ ησλ επεξρφκελσλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ, νη νπνίεο ζα 

επηηξέςνπλ ηελ πεξαηηέξσ έξεπλα, αιιά θαη ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

ηεο Αξθηηθήο θαη σο εθ ηνχηνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

ακθηζβεηνχκελεο πεξηνρέο κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αξθηηθήο.
89

 Απφ ην 2007 ε Ρσζία 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά θαη αεξνζθάθε επηηήξεζεο κε 

δπλαηφηεηεο Α/Τ (αληη-ππνβξπρηαθέο), κεγάιεο αθηίλαο δξάζεο. Οη ΖΠΑ έρνπλ 

ηζρπξηζηεί φηη απφ ην 2007 θαη έπεηηα, ξσζηθά βνκβαξδηζηηθά έρνπλ δηεηζδχζεη 

αξθεηέο θνξέο ζηηο πεξηνρέο ηεο NORAD.  

   Δπηπιένλ ε Ρσζηθή Οκνζπνλδία έρεη ην κεγαιχηεξν ζηφιν παγνζξαπζηηθψλ ζηνλ 

θφζκν, 6 εθ ησλ νπνίσλ είλαη ππξελνθίλεηα θαη 1 εμ απηψλ είλαη ην κεγαιχηεξν ζηνλ 

θφζκν. ε απάληεζε ζηελ απμεκέλε ξσζηθή δξαζηεξηφηεηα, ηα άιια ηέζζεξα θξάηε 

ηνπ Arctic Five (Α5) έρνπλ θπξίσο απμήζεη θαη απηά ηε ζηξαηησηηθή ηνπο παξνπζία 

ζηελ πεξηνρή πξνζπαζψληαο λα πξνζηαηεχζνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη ηα 

δηθαηψκαηα εζληθήο θπξηαξρίαο.  

   Ο Καλαδάο θαίλεηαη λα απνηειεί επίζεο έλαλ πνιχ επηζεηηθφ δξψλ ζηελ πεξηνρή. 

Σν θξάηνο απηφ έρεη πξνβεί ζε ζεκαληηθέο επελδχζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο.
90

Ο 

Καλαδάο δηαζέηεη 13 ζπκβαηηθά παγνζξαπζηηθά θαη ζρεδηάδεη λα λαππεγήζεη 6-8 

ππεξάθηηα πεξηπνιηθά, εηδηθά γηα ηελ αξθηηθή πεξηνρή (κε δπλαηφηεηα πιεχζεο ζε 

παγσκέλεο ζάιαζζεο). Ο Καλαδάο εθηειεί επίζεο 3 δηαθιαδηθέο ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο ζε εηήζηα βάζε καδί κε ηε Γαλία θαη ηηο ΖΠΑ, κε επίθεληξν ελδηαθέξνληνο 

ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. 
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     Ζ Γαλία θαη ε Ννξβεγία έρνπλ επίζεο παξνπζηάζεη απμεκέλε ζηξαηησηηθή 

δξαζηεξηφηεηα. Ζ Γαλία έρεη απνθηήζεη λέα πινία πεξηπνιίαο ζηελ Αξθηηθή θαη 

επηπιένλ πξνρψξεζε ζηελ έλσζε ησλ ζηξαηησηηθψλ δηνηθήζεσλ ηεο Γξνηιαλδίαο θαη 

ησλ Νήζσλ Φεξφε ζε κηα θνηλή δηαθιαδηθή δηνίθεζε, ηελ νπνία θαη νλφκαζε 

«Αξθηηθή Γηνίθεζε".
91

 Ζ Ννξβεγία έρεη επελδχζεη εθαηνληάδεο εθαηνκκχξηα ζε 

ζηξαηησηηθφ εμνπιηζκφ απνθηψληαο ειηθφπηεξα πνιιαπιψλ ξφισλ θαζψο επίζεο 

θξεγάηεο θαη θνξβέηεο γηα επηηήξεζε πεξηνρήο.
92

 

 Παξά ην γεγνλφο φηη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία θαίλεηαη λα είλαη ν ζηφρνο θαη ην 

πξφηππν ιεηηνπξγίαο, βάζεη ηνπ νπνίνπ ελεξγνχλ φια ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο, 

ππάξρνπλ πνιιά ζηξαηησηηθά πεξηζηαηηθά γηα λα επηβεβαηψζνπλ ηελ πηζαλφηεηα κηαο 

έλνπιεο ζχγθξνπζεο ζηελ πεξηνρή. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2009 έλα ξσζηθφ 

βνκβαξδηζηηθφ θαηάθεξε λα απνθχγεη ηελ αλαραίηηζε ηεο θαλαδηθήο πνιεκηθήο 

αεξνπνξίαο, 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ επίζθεςε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ ΖΠΑ Μπαξάθ 

Οκπάκα (Barack Obama) ζηελ Οηηάβα. Χο απάληεζε, κηα ηεξάζηηα ζηξαηησηηθή 

άζθεζε πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2012 ζηε Βφξεηα Ννξβεγία θαη ηε νπεδία κε ηε 

ζπκκεηνρή 16.000 ζηξαηησηψλ απφ 15 ρψξεο.
93

 Απηφ ε Ρσζία ην εμέιαβε σο 

πξνθιεηηθή ελέξγεηα θαη ε αληαπάληεζε ήξζε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ ε Μφζρα 

δηεμήγε επίζεο κηα ζηξαηησηηθή άζθεζε θαηά ηελ νπνία ελέπιεθε κηα κεραλνθίλεηε 

ηαμηαξρία κε ηελ ζπλνδεία ηεζσξαθηζκέλσλ αξκάησλ, θαηάιιεια εμνπιηζκέλσλ θαη 

πξννξηζκέλσλ γηα ην θιίκα ηεο Αξθηηθήο.  

   Σέινο, δελ ζα πξέπεη λα αγλνεζεί ν ππξεληθφο παξάγνληαο θαη ε απεηιή ρξήζεο πνπ 

επηθέξεη ζηελ πεξηνρή ηξνκαθηηθή λεπξηθφηεηα. Ο Καλαδάο ην 2007, θπξίσο ιφγσ 

ηεο παξνπζίαο ηεο Ρσζίαο, θάιεζε ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα 

αξθηηθή δψλε ειεχζεξε απφ ππξεληθά φπια.
94

 Σα ππξεληθά φπια ζεσξνχληαη κηα 

ηζρπξή απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο πεξηνρήο θαη γηα απηφ ην ιφγν κηα ζπλζήθε, πνπ 

ζα δεκηνπξγήζεη κηα ειεχζεξε απφ ππξεληθά φπια δψλε ζηελ Αξθηηθή, έρεη γίλεη ην 

αληηθείκελν έληνλσλ ζπδεηήζεσλ. Χζηφζν ε επίηεπμε κηαο ηέηνηαο ζπκθσλίαο είλαη 

έλα δχζθνιν έξγν, αθνχ ζα πξέπεη λα ππνγξαθεί απφ φια ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο. Ζ 

Ρσζία δελ θαίλεηαη λα ζπκθσλεί ζε έλα ηέηνην βήκα, ελψ νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ηεο 

Ακεξηθήο, αθφκα θαη αλ θαηλνκεληθά δελ έρνπλ αλαπηχμεη θάπνην ππξεληθφ 

πξφγξακκα ζηελ Αιάζθα, εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ κηα ππξεληθή δχλακε θαη 

γηα απηφ ε δεκηνπξγία κηαο δψλεο ειεχζεξεο απφ ππξεληθά φπια δελ είλαη θάηη ζην 

νπνίν ζα κπνξνχζαλ εχθνια λα ζπκθσλήζνπλ. 

 

2.4  Ζ ΑΡΚΣΗΚΖ Χ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

 

   Ζ αλάδπζε ηεο Αξθηηθήο σο πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα ηελ παγθφζκηα ελεξγεηαθή 

αζθάιεηα, ζπλδέεηαη άκεζα µε ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ κείσζε ηνπ αξθηηθνχ 

παγνθαιχµαηνο. Πξφζθαηα, ε Γεσινγηθή Δηαηξεία ησλ ΖΠΑ
95

 (USGS), αλαθνίλσζε 

φηη ην 30% ησλ µε αλαθαιπθζέλησλ απνζεκάησλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη ην 13% ησλ 
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αληίζηνηρσλ θνηηαζκάησλ πεηξειαίνπ, πηζαλφλ λα βξίζθεηαη ζην βπζφ ηνπ Αξθηηθνχ 

Ωθεαλνχ, ζε βάζνο κηθξφηεξν ησλ 500 κέηξσλ.
96

 Ζ θιηκαηηθή αιιαγή ζα απμήζεη ηηο 

δπλαηφηεηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ πηζαλψλ θνηηαζκάησλ θαη ζα βνεζήζεη ζηελ 

πεξαηηέξσ δηαθνξνπνίεζε ησλ παξαδνζηαθψλ έσο ζήκεξα παξνρψλ ελέξγεηαο, 

επηβεβαηψλνληαο ην αμίσκα πνπ πξψηνο δηαηχπσζε ν Γνπίλζηνλ Σζφξηζηι (Sir 

Winston Leonard Spencer Churchill), φηη ε αζθάιεηα (ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε 

αλαθεξφηαλ ζηελ Βξεηαληθή πεηξειατθή αζθάιεηα) ζηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ 

πεηξειαίνπ, βαζίδεηαη ζηελ πνηθηιία ησλ πεγψλ εθνδηαζκνχ.
97

 Ζ αμηνπηζηία ζηηο 

παξαδφζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηηο 

ελεξγνβφξεο βηνκεραληθέο θνηλσλίεο. Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη απμαλφκελε 

αλεζπρία ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ ζηα πεξηζζφηεξα 

θξάηε. Ζ δηεζλήο δήηεζε απμάλεηαη ζπλερψο, γεγνλφο πνπ ζε ζπλδπαζκφ µε ηελ 

απμαλφκελε αζηάζεηα πνπ παξαδνζηαθά επηθξαηεί ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο µε 

ζεκαληηθά ελεξγεηαθά απνζέκαηα (Μέζε Αλαηνιή, Λαηηληθή Ακεξηθή), νδήγεζε ηηο 

ηηκέο θαηά ηελ πεξίνδν 2004-2008 ζε επίπεδα κε πξνβιέςηκα.
98

 H παξνχζα 

παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε πεξηφξηζε ηηο αλνδηθέο ηάζεηο ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ 

- ζε ιηγφηεξν απφ έμη κήλεο ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ έπεζε απφ $145 (2011) ζε 

ιηγφηεξν απφ $40 ην βαξέιη - θαη έρεη απνζαξξχλεη ηηο πεηξειατθέο εηαηξείεο απφ 

πεξαηηέξσ επελδχζεηο ζηελ αμηνπνίεζε λέσλ θνηηαζκάησλ, πνπ απαηηνχλ ηεξάζηηα 

θεθάιαηα, σζηφζν ην επελδπηηθφ θιίκα δχλαηαη λα αλαζηξαθεί µε ηδηαίηεξε ηαρχηεηα 

φπσο έρεη γίλεη ζην παξειζφλ. 

 

ΠΗΘΑΝΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΑ ΑΠΟΘΔΜΑΣΑ 

 

    Ζ εθκεηάιιεπζε πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ζηελ Αξθηηθή δελ είλαη θαηλνθαλέο 

θαηλφκελν. ήκεξα ζηνλ Αξθηηθφ θχθιν εμνξχζζεηαη ην έλα δέθαην ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη ην έλα ηέηαξην ηεο αληίζηνηρεο ζε θπζηθφ αέξην
99

, ζην 

ζχλνιν ηνπο ζηηο ρεξζαίεο πεξηνρέο. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ 

είλαη επί ηνπ παξφληνο πνιχ πεξηνξηζκέλε. Σν κνλαδηθφ ζαιάζζην πεδίν εμφξπμεο 

θπζηθνχ αεξίνπ, βξίζθεηαη ζηελ Δπξσπατθή Αξθηηθή, ζηελ πεξηνρή ηνπ Snøhvit 

Field. Αλ θαη αλαθαιχθζεθε ην 1984, ε εθκεηάιιεπζε ηνπ γηα δηαθφξνπο ιφγνπο, 

θπξίσο ηερλνινγηθνχο, δελ άξρηζε πξηλ ην θζηλφπσξν ηνπ 2007. Καηά αληηζηνηρία, ην 

πξψην ζαιάζζην πεδίν εμφξπμεο πεηξειαίνπ, ζηελ Ρσζηθή ζάιαζζα Pechora δελ έρεη 

αθφκα μεθηλήζεη ηελ παξαγσγή. ηελ Ακεξηθαληθή Αξθηηθή ε εθκεηάιιεπζε είλαη 

πνιχ πην αλεπηπγκέλε, σζηφζν ε κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ βαζίδεηαη επί ηνπ 

παξφληνο ζε ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο µέζσ ηεο Αιάζθαο. Ζ Ρσζία, µέζσ ησλ 

θξαηηθψλ ηεο εηαηξεηψλ Gazprom θαη Rosneft, εθκεηαιιεχεηαη ζεκαληηθά 

θνηηάζκαηα  ζε πεξηνρέο ηεο Γπηηθήο ηβεξίαο.  

    Σα ηειεπηαία ρξφληα, αξηζκφο εηαηξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα  

ζπλεξγάδνληαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, ζε µία πξνζπάζεηα κείσζεο ηνπ θφζηνπο 
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εξεπλψλ, θαζφζνλ ηα ππνζαιάζζηα αξθηηθά θνηηάζκαηα δελ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί θαη 

ραξηνγξαθεζεί επαξθψο. Ζ ζεκαληηθφηεξε πεγή ζρεηηθά µε ηα αλεθκεηάιιεπηα 

αξθηηθά απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ πξνέξρεηαη απφ εθζέζεηο ηεο 

Γεσινγηθήο εηαηξείαο ησλ ΖΠΑ (USGS). πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε κηα 

ελ ιφγσ έθζεζε
100

, ε εθηίκεζε ησλ πηζαλψλ θνηηαζκάησλ βαζίδεηαη ζε µηα 

κεζνδνινγία πηζαλνινγηθήο γεσινγηθήο αλάιπζεο πνπ πξέπεη λα επηβεβαησζεί µε 

εξεπλεηηθέο γεσηξήζεηο, ελψ παξάιιεια πηζαλφλ ε πεξαηηέξσ κειέηε ηνπ Αξθηηθνχ 

ππνζαιάζζηνπ ππεδάθνπο λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο εθηηκήζεηο απηέο. Σα θχξηα 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ είλαη φηη ν φγθνο ησλ πεηξειατθψλ απνζεκάησλ ηεο 

Αξθηηθήο πηζαλφλ λα πξνζεγγίδεη ην 13% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ 

εθηηκψκελα ζε 90 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα. Οη κεγαιχηεξεο ζπγθεληξψζεηο 

βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αιάζθαο ζε πνζφηεηα πεξίπνπ 31% ηνπ µε 

αλαθαιπθζέληνο Αξθηηθνχ πεηξειαίνπ. Σα ζηνηρεία πνπ παξαηίζεληαη γηα ηα πηζαλά 

απνζέκαηα θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ηα πην ελδηαθέξνληα, κε ηηο εθηηκήζεηο λα θάλνπλ 

ιφγν γηα πςειέο πηζαλφηεηεο παξνπζίαο πεξί ησλ 1670 ηξηο θπβηθψλ πνδηψλ, άλσ ηνπ 

30% ησλ παγθφζκησλ απνζεκάησλ, µε ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο λα πθίζηαηαη ζηελ 

Ρσζηθή ζάιαζζα Kara (βι. Υάξηε 6). Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη φηη ε παγθφζκηα 

εηήζηα θαηαλάισζε δελ μεπεξλά ηα 110 ηξηο θπβηθά πφδηα. Ζ έθζεζε θαηαιήγεη 

ζπκπεξαζκαηηθά, φηη ε Αξθηηθή πεξηέρεη ηξείο θνξέο πεξηζζφηεξν θπζηθφ αέξην απφ 

φηη πεηξέιαην θαη φηη νη ζεκαληηθφηεξεο πνζφηεηεο βξίζθνληαη εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

επεηξσηηθήο πθαινθξεπίδαο ησλ παξαθηίσλ θξαηψλ (βι. Υάξηε 7). Γίλεηαη εχθνια 

θαηαλνεηή ε ζεκαζία ησλ απνζεκάησλ απηψλ γηα ηηο ελδηαθεξφκελεο ρψξεο. 

 

 

2.5  ΘΑΛΑΗΟΗ ΓΡΟΜΟΗ - ΝΔΔ ΘΑΛΑΗΟΗ ΟΓΟΗ 

 

ΘΑΛΑΗΟΗ ΓΡΟΜΟΗ ΣΟΤ ΒΟΡΡΑ 

 

    Ζ ππνρψξεζε ηνπ ζαιάζζηνπ πάγνπ ζηελ Αξθηηθή, εθηφο απφ λέεο πξννπηηθέο 

ζηελ ελεξγεηαθή αγνξά, δεκηνπξγεί θαη λέα δεδνκέλα γηα ηηο ζαιάζζηεο ζπγθνηλσλίεο 

θαη ηελ λαπηηιία ελ γέλεη, κε ηελ δεκηνπξγία ηξηψλ λέσλ „‟πδάηηλσλ δξφκσλ‟‟: ην 

Βνξεηνδπηηθφ πέξαζκα, ην Βνξεηναλαηνιηθφ πέξαζκα θαη ηελ Τπεξπνιηθή δηαδξνκή 

αληίζηνηρα, νη νπνίνη θαη απαζρνινχλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ηελ παγθφζκηα λαπηηιηαθή 

θνηλφηεηα, ηφζν γηα ηηο λέεο πξννπηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ φζν θαη γηα ηηο πξνθιήζεηο 

πνπ ζα επηθέξνπλ ζηελ Αξθηηθή (βι. Υάξηε 10) . Σν Βνξεηνδπηηθφ Πέξαζκα λνείηαη 

σο ην ηκήκα ηεο ζάιαζζαο απφ ην Lancaster Sound µέρξη ην Βεξίγγεην Πνξζµφ. Σν 

Βνξεηναλαηνιηθφ πέξαζκα, γλσζηφ θαη σο Βφξεηα ζαιάζζηα δηαδξνκή ζηελ Ρσζία, 

αθνινπζεί ηελ αξθηηθή αθηή ηεο ηβεξίαο θαη δηαζρίδεη ηα ξσζηθά αξθηηθά ζηελά 

κεηαμχ ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη ησλ αξρηπειαγψλ ηεο Novaya Zemlya, Severnaya 

Zemlya, ησλ λήζσλ ηεο Νέαο ηβεξίαο θαη ηνπ λεζηνχ Wrangel. Ζ Τπεξπνιηθή 

δηαδξνκή δηαζρίδεη ηνλ Αξθηηθφ σθεαλφ δηαµέζνπ ηνπ Β Πφινπ, ζε ζρεηηθά επζεία 

θαηεχζπλζε. ιεο νη δηαδξνκέο εμέξρνληαη απφ ηνλ Βεξίγγεην Πνξζµφ, θαζηζηψληαο 

ηνλ ζηξαηεγηθή πχιε γηα ην ζαιάζζην εκπφξην. 

    Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ θαη ηνπ Βνξεηνδπηηθνχ 

πεξάζκαηνο είλαη φηη ην Βνξεηνδπηηθφ πέξαζκα δηέξρεηαη απφ χδαηα θαη ζηελά πνπ ν 

Καλαδάο ζεσξεί σο ρσξηθά ηνπ χδαηα ( βι. Υάξηε 8) , ελψ ην Βνξεηναλαηνιηθφ ζην 
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κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ ζα δηέξρεηαη απφ δηεζλή χδαηα, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζηελψλ πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ - βι. Υάξηε 9). Ζ δηαδξνκή δηέξρεηαη θπξίσο εληφο ηεο ΑΟΕ ηεο 

Ρσζίαο, γεγνλφο πνπ επηβάιεη ζηα πινία ηηο πξφλνηέο ηνπ Άξζξνπ 234 ηεο πλζήθεο 

γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο, ζε φηη αθνξά ηελ ζπκκφξθσζε µε ηνπο εζληθνχο 

θαλνληζκνχο εληφο ηεο ΑΟΕ επηθαιππηφκελεο απφ πάγν
101

. Δπηπιένλ ε Ρσζία 

πεξηθιείεη µε επζείεο γξακκέο επί ραξηψλ ηα ππφ εμέηαζε ζηελά, ζεσξψληαο ηα 

ρσξηθά χδαηα.  

    Οη ΖΠΑ (ρσξίο βέβαηα λα έρεη επηθπξψζεη ηελ UNCLOS) θαη νξηζκέλεο ρψξεο ηεο 

ΔΔ δελ αλαγλσξίδνπλ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ξσζν-θαλαδηθέο δηαθεξχμεηο, ζεσξψληαο φηη 

ηα ζηελά εκπίπηνπλ ζην θαζεζηψο ησλ ζηελψλ δηεζλνχο λαπζηπινΐαο. Τπφ ην 

ζπγθεθξηκέλν θαζεζηψο ηα πνιεκηθά πινία νθείινπλ λα εθηειέζνπλ ηελ δηέιεπζε 

ηνπο µε ζηαζεξή πνξεία θαη ηαρχηεηα, ελψ δελ δχλαηαη λα εθηειεζηεί εληφο ησλ 

ζηελψλ νπνηαδήπνηε εξεπλεηηθή θαη επηρεηξεζηαθή δξαζηεξηφηεηα. Ζ Ακεξηθαληθή 

Αθηνθπιαθή, µέζσ ησλ παγνζξαπζηηθψλ ηεο, ακθηζβήηεζε ηηο απαηηήζεηο ηεο 

Καλαδηθήο Κπβέξλεζεο γηα ιήςε αδείαο δηέιεπζεο, πξψηε θνξά ην 1985
102

, µε 

απνηέιεζκα νη δχν ρψξεο λα νδεγεζνχλ ζηελ ππνγξαθή ηεο δηκεξνχο πκθσλίαο ππφ 

ηελ νλνκαζία «Αξθηηθή πλεξγαζία» ην 1988
103

, ε νπνία επέιπζε ηα πξαθηηθά 

πξνβιήκαηα ρσξίο λα αληηκεησπίζεη ηα ζέκαηα θπξηαξρίαο. Έθηνηε ην ζέκα 

επαλέξρεηαη µέζσ δειψζεσλ θξαηηθψλ αμησκαηνχρσλ, ρσξίο νπζηαζηηθή κεηαβνιή 

ζηηο ζέζεηο εθαηέξσζελ ησλ θξαηψλ. Χζηφζν ηα θαηά θαηξνχο δεκνζηεχκαηα ζην 

θαλαδηθφ ηχπν γηα πηζαλή δηέιεπζε ακεξηθαληθψλ ππξεληθψλ Τ/Β απφ ηα ελ ιφγσ 

ηελά, αλαδσππξψλνπλ ηελ πθέξπνπζα έληαζε. ηηο 21 Απγνχζηνπ 2007 έγηλε 

δπλαηή γηα πξψηε θνξά ε δηέιεπζε πινίσλ απφ ην Βνξεηναλαηνιηθφ πέξαζκα ρσξίο 

ηελ ρξήζε παγνζξαπζηηθψλ
104

, ελψ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, δχν εηδηθά, εληζρπκέλεο 

γάζηξαο, θνξηεγά πινία ηεο γεξκαληθήο εηαηξείαο BELUGA GROUP BREMEN
105

 

δηήιζαλ απφ ην Βνξεηναλαηνιηθφ πέξαζκα κε ηελ βνήζεηα ελφο κφλν ξσζηθνχ 

παγνζξαπζηηθνχ (θαη θαηφπηλ ζπκθσλίαο θαη πξφζθιεζεο ηνπ Κξεκιίλνπ γηα ηελ 

επίηεπμε ηνπ εγρεηξήκαηνο), κεηψλνληαο ηελ δηαδξνκή κεηαμχ Ρφηεξληακ θαη Κνξέαο 

θαηά 4000 λ. µίιηα θαη εμνηθνλνκψληαο πεξίπνπ 300.000 € έθαζην ζε ιεηηνπξγηθά 

έμνδα ζε ζρέζε µε ηελ αληίζηνηρε δηαδξνκή µέζσ νπέδ.
106

 Μέρξη ζήκεξα δελ έρεη 
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γίλεη δπλαηφο ν δηάπινπο µέζσ ηνπ Β. Πφινπ, παξά ην γεγνλφο φηη δελ παξνπζηάδεη 

θαλέλα πεξηνξηζκφ θξαηηθήο θπξηαξρίαο, σζηφζν ε πξννπηηθή πηζαλήο νιηθήο 

απψιεηαο ηνπ Αξθηηθνχ παγνθαιχµαηνο θαηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν θαληάδεη φιν θαη 

πην θνληά. 

 

ΝΔΔ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ ΠΔΡΗΟΥΔ-ΝΔΟΗ ΘΑΛΑΗΟΗ ΓΡΟΜΟΗ 

 

   Μέρξη πξφηηλνο, ε πην αμηφπηζηε δπλαηφηεηα δηάπινπ ησλ ζαιάζζησλ νδψλ ηεο 

Αξθηηθήο ήηαλ ηα παγνζξαπζηηθά
107

, (ζην ζχλνιν ηνπο απνηεινχλ ζθάθε θξαηηθψλ 

εηαηξηψλ). Δδψ ην πιενλέθηεκα εληνπίδεηαη ζηελ Ρσζηθή πιεπξά, ε νπνία δηαζέηεη 

ηνλ κεγαιχηεξν παγθνζκίσο ζηφιν παγνζξαπζηηθψλ θπξίσο ππξεληθήο πξφσζεο, 

γεγνλφο πνπ πξνζδίδεη ζηελ ρψξα έλα κεγάιν ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζηνλ έιεγρν 

ησλ ζαιαζζίσλ νδψλ ηεο πεξηνρήο, παξάιιεια µε ηελ χπαξμε αξηζκνχ ιηκέλσλ ζηελ 

δηαδξνκή πνπ είλαη φιν ην ρξφλν ειεχζεξα πξνζέγγηζεο απφ πάγνπο, φπσο ην 

Μνχξµαλζθ, ην Πεηξνπαβιφθζθ θαη ην Βιαδηβνζηφθ. Ο Καλαδάο επίζεο, έρεη 

εμαγγείιεη έλα θηιφδνμν πξφγξακκα λαππεγήζεσλ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηελ 

ξεηνξηθή ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ, ζρεηηθά µε ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα ζηελ 

Καλαδηθή Αξθηηθή, απνζθνπψληαο ζηελ δεκηνπξγία ελφο λένπ ιηκέλα
108

 θαη ηελ 

πξφζθηεζε µηα ζεηξάο πινίσλ γηα ηελ αθηνθπιαθή, θαηάιιεισλ γηα επηρεηξήζεηο 

ζηελ πεξηνρή. Ο κεγάινο απψλ ζηελ πεξηνρή, ζε ζέκαηα δπλαηνηήησλ πινίσλ 

επηθαλείαο είλαη νη ΖΠΑ. Πξφζθαηα αλαθνηλψζεθε ε ελεξγνπνίεζε ελφο 

παξνπιηζκέλνπ παγνζξαπζηηθνχ, αλεβάδνληαο ηνλ αξηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ ζε 

ηξία
109

, ελψ δελ πθίζηαληαη επί ηνπ παξφληνο ζρεδηαζκνί γηα θαηαζθεπή λέσλ, 

γεγνλφο πνπ έρεη επηζεκαλζεί σο ζηξαηεγηθφ κεηνλέθηεκα απφ κεγάιν αξηζκφ 

αλαιπηψλ
110

. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε ζεκαληηθά ηελ παγθφζκηα λαπηηιία 

πεξηνξίδνληαο ηα λαπινζχκθσλα θαη κεηψλνληαο ηηο λέεο λαππεγήζεηο. Παξάιιεια ε 

έμαξζε ηεο πεηξαηείαο ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο, αχμεζε ηα αζθάιηζηξα θαη 

δεκηνχξγεζε ηελ αλάγθε εκπινθήο λαπηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ αζηπλφκεπζε ηεο 

πεξηνρήο. Δίλαη επαθφινπζν ε πηζαλφηεηα λαπζηπινΐαο µέζσ ηεο Αξθηηθήο λα 

εκθαλίδεηαη σο ελδηαθέξνπζα ελαιιαθηηθή ιχζε, σζηφζν πθίζηαληαη ζεηξά 

πεξηνξηζκψλ πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ επειημία ησλ εηαηξεηψλ θαη θαηά ζπλέπεηα ηα 

πξνζδνθψκελα θέξδε. Ζ δηαδξνκή µέζσ ηνπ Αξθηηθνχ θχθινπ θξίλεηαη σο µε 

ζπκθέξνπζα γηα ηα πινία κεηαθνξάο εκπνξεπκαηνθηβσηίσλ, θαζψο δελ επηηξέπεη ηελ 

πξνζέγγηζε κεγάινπ αξηζκνχ ελδηάκεζσλ ζηαζκψλ κέρξη ηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ, 

πεξηνξίδνληαο ηηο πηζαλέο αγνξέο. Παξάιιεια νη επνρηθφηεηα ησλ αξθηηθψλ 

δηαδξνκψλ, ζα αλαγθάζεη ηηο εηαηξείεο λα αιιάδνπλ ηα δξνκνιφγηα ζε εμακεληαία 

βάζε, γεγνλφο πνπ απμάλεη πεξαηηέξσ ην θφζηνο
111

. 

    Αληίζεηα, ηα πινία κεηαθνξάο ρχδελ θνξηίνπ θαη ηα δεμακελφπινηα πηζαλφλ λα 

αμηνπνηήζνπλ ηα αξθηηθά πεξάζκαηα ζε ζπρλφηεξε βάζε, ηδηαίηεξα εάλ απμεζεί ε 

εμνξπθηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή. Ζ απαίηεζε εθκεηάιιεπζεο ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ ηεο Αξθηηθήο έρεη ήδε εληζρχζεη ηελ δήηεζε γηα πινία θαηάιιεια λα πιένπλ 

ζηηο αξθηηθέο πεξηνρέο πνπ ζα εμππεξεηνχλ ηελ κεηαθνξά ησλ πξψησλ πιψλ, 
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απαξαίηεησλ γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ βηνκεραλία, αιιά θαη ηελ εμαγσγή ησλ 

πφξσλ κέρξη ηηο δηεζλείο αγνξέο. Οη εηδηθνί ζεσξνχλ φηη ηα ζπκβαηηθά πινία ζα 

αληηκεησπίδνπλ ηέηνηεο θαηξηθέο ζπλζήθεο φπσο κεγάιε πεξηνδηθφηεηα ζηελ 

εθδήισζε ηνπηθψλ θαηαηγίδσλ, απξφβιεπηε θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελε θίλεζε ηνπ 

ζαιαζζίνπ πάγνπ, πνπ ζα απνηξέςνπλ ηελ απξνβιεκάηηζηε δξάζε ηνπο ζηελ 

Αξθηηθή γηα αξθεηέο δεθαεηίεο. Ζ ηάζε ινηπφλ, είλαη ε λαππήγεζε εηδηθψλ πινίσλ µε 

θαηάιιειε εληζρπκέλε γάζηξα
112

 θαη εηδηθφ ζχζηεκα πξφσζεο, γηα λα αληέρεη ηηο 

πηέζεηο πνπ αζθνχληαη απφ ηα ζηξψκαηα πάγνπ ή επηπιένληα απηφλνκα θνκκάηηα 

απηνχ. Θα δηαζέηνπλ εηδηθά ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο ηνπ πεδαιίνπ θαη ηεο πξνπέιαο 

θαζψο θαη εηδηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο γηα ηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο θαη εξγαζίαο ηνπ 

πιεξψκαηνο θαη ηνπ εθάζηνηε θνξηίνπ. Οη κεηαηξνπέο απηέο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ πινίνπ, ελψ ε πηζαλή ζπγθέληξσζε πάγνπ επί ησλ 

θαηαζηξσκάησλ πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ θφξησζε. Οη παξάγνληεο 

απηνί ζε ζπλδπαζκφ µε ηα απμεκέλα αζθάιηζηξα θαη ηελ απμεκέλε θαηαλάισζε ζε 

θαχζηκα, πεξηνξίδνπλ ην θέξδνο πνπ απνθέξεη ζηηο εηαηξείεο ε ρξήζε ησλ Αξθηηθψλ 

δηαδξνκψλ, ηδηαίηεξα εάλ ε πεξίνδνο εχθνινπ δηάπινπ δηαξθεί ιίγνπο κήλεο ην ρξφλν. 

      Δπηπξφζζεηα ην θπξηφηεξν επηρείξεκα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Αξθηηθήο 

λαπζηπινΐαο, δειαδή ε ζεκαληηθή κείσζε ζηελ απφζηαζε κεηαμχ Δπξψπεο θαη 

Αζίαο µέζσ ηνπ Β∆ ή ηνπ ΒΑ πεξάζκαηνο, έρεη εθαξκνγή µφλν ζε ιηκάληα βνξείσλ 

θπξίσο πξννξηζκψλ. Δάλ δερηνχκε φηη θαη ε ηαρχηεηα επί ηνπ δξνκνινγίνπ ζα είλαη ε 

ίδηα, απηφ αληηπξνζσπεχεη ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ζε θαχζηκα θαη κηζζνχο γηα ηηο 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαζψο θαη αχμεζε ησλ κεηαθεξφκελσλ αγαζψλ, εάλ µηα 

ζηαζεξή ζπρλφηεηα ζηα δξνκνιφγηα εθαξκνζηεί επί ηεο πξάμεο. Οη σθεινχκελνη 

πξννξηζκνί είλαη θπξίσο επξσπατθέο ζπλδέζεηο µε ιηκάληα ηεο Ηαπσλίαο θαη ηεο 

Κίλαο, γεγνλφο πνπ εμεγεί ην ελδηαθέξνλ ηεο Κίλαο γηα ην ΒΑ πέξαζκα. ε µηα 

πξφζθαηε µειέηε
113

, αλαθέξεηαη φηη ε Κίλα αλαγλσξίδεη ηηο εκπνξηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο δπλαηφηεηεο πνπ αλαδεηθλχνληαη απφ ηελ ππνρψξεζε ηνπ Αξθηηθνχ 

ζεξηλνχ παγνθαιχµαηνο, θαη επηζπκεί λα δηαδξακαηίζεη πην ελεξγφ ξφιν ζηηο έξεπλεο 

θαη εξγαζίεο ηνπ Αξθηηθνχ ζπκβνπιίνπ εθδειψλνληαο ηελ πξφζεζε λα επελδχζεη 

θνλδχιηα γηα ηελ έξεπλα ζηελ Αξθηηθή κε φηη απηφ ζπλεπάγεηαη. Χζηφζν, ε 

ζηαζεξφηεηα ηεο ηαρχηεηαο δηέιεπζεο  ζην ελ πνιινίο απξφβιεπην ζαιάζζην 

πεξηβάιινλ ηεο Αξθηηθήο, δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη δεδνκέλε, ελψ ε έιιεηςε 

αμηφπηζησλ θαη ελεκεξσκέλσλ ραξηψλ θαη λαπηηιηαθψλ βνεζεκάησλ, ε κέρξη ζηηγκήο 

αδπλακία επαθξηβνχο πξνζδηνξηζκνχ ηεο  ειαρηζηνπνίεζεο ηνπ ζαιαζζίνπ πάγνπ θαη 

ηεο επαθφινπζεο έλαξμεο ηεο πεξηφδνπ λαπηηιηαθήο θίλεζεο, θαζψο θαη αξηζκφο 

πεξηνξηζκψλ φπσο ε χπαξμε ηκεκάησλ επηπιένληνο πάγνπ, αθφκα θαη θαηά ηελ 

ζεξηλή πεξίνδν, αλεζπρεί ηηο λαπηηιηαθέο εηαηξείεο θαη πηζαλφλ λα αλεβάζεη ηα έμνδα 

ηνπο φπσο απηά ησλ αζθάιηζηξσλ. 

 

2.6 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΔ ΠΡΟΚΛΖΔΗ 

 

   Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ επάθηησλ θαη ππεξάθηησλ Αξθηηθψλ απνζεκάησλ, 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο. Οη ηδηαίηεξα επκεηάβιεηεο θαη 
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∆ελ ππάξρεη θαζνιηθά απνδεθηφο νξηζµφο ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεη ζε έλα πινίν γηα λα ζεσξεζεί 

"παγνελίζρπµέλν" πλήζσο ηέηνηα πινία µπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ζπλερή πάγν ειηθίαο ελφο έηνπο, 

πεξίπνπ 50-100 cm πάρνπο. 
113

goo.gl/uQTFyU: „‘ China Set To Enter The Arctic In A Big Way‘‘, Eurasia review.com. Αλαθηήζεθε 

ηελ 27/09/2017.  

https://goo.gl/uQTFyU
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αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχλ, ε ηαπηφρξνλε αλάγθε πξνζηαζίαο ηνπ 

επαίζζεηνπ Αξθηηθνχ πεξηβάιινληνο, ε έιιεηςε ησλ ππνδνκψλ ζηελ επξχηεξε 

πεξηνρή γηα ππνζηήξημε βηνκεραληθψλ θαη λαπηηιηαθψλ  δξαζηεξηνηήησλ κεγάιεο 

θιίκαθαο θαη νη δπζθνιίεο ηεο κεηαθνξάο ηνπ πξντφληνο έσο ηηο αγνξέο ιφγσ ηεο 

απφζηαζεο θαη ηεο απαίηεζεο ζε εμεηδηθεπκέλα κέζα, έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

απαηηείηαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ πνπ αλεβάδνπλ ην θφζηνο εμφξπμεο (κέζε ηηκή πεξί 

ηα $50 φηαλ γηα ηα αληίζηνηρα θνηηάζκαηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηεο Β Αθξηθήο 

θπκαίλεηαη ζηα $30 ην βαξέιη ζε ηηκέο 2008).
114

 Δπηπξφζζεηα ε εθκεηάιιεπζε 

ζαιάζζησλ θνηηαζκάησλ ζηελ Αξθηηθή είλαη θαηά 50% πην αθξηβή απφ ηα αληίζηνηρα 

ζηελ μεξά. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 2008 αμησκαηνχρνο απφ ην Οκνζπνλδηαθφ Ηλζηηηνχην 

Γεσινγίαο θαη Πεηξειαίνπ ηεο Ρσζίαο, δήισζε φηη µε ηηο ηφηε ηζρχνπζεο ηηκέο ηνπ 

πεηξειαίνπ, πεξίπνπ ην 1 % ησλ Ρσζηθψλ αξθηηθψλ πδξνγνλαλζξάθσλ δχλαηαη λα 

εμαρζεί επηθεξδψο, ηδηαίηεξα δε γηα ηα ππεξάθηηα θνηηάζκαηα, ε επηθεξδήο 

εθκεηάιιεπζε ηνπο ζπδεηείηαη µφλν µε ηηκή πεηξειαίνπ άλσ ησλ 120$ ην βαξέιη.
115

 

Καηά ζπλέπεηα θαη εθφζνλ νη ηηκέο ηνπ πεηξειαίνπ παξακείλνπλ ζηα ζεκεξηλά 

επίπεδα, δελ αλακέλεηαη ε δηελέξγεηα κεκνλσκέλσλ κεγάισλ επελδχζεσλ ζην άκεζν 

µέιινλ, θαζφζνλ ην θφζηνο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο μεπεξλά νπνηαδήπνηε πηζαλά 

θέξδε, εληζρχνληαο έηζη ηνλ ζηξαηεγηθφ ραξαθηήξα ησλ απνζεκάησλ. Παξάιιεια ε 

νινθιήξσζε ησλ απαξαίηεησλ ππνδνκψλ γηα ηελ έλαξμε ηεο παξαγσγήο, αθφκα θαη 

ζε έλα πεξηβάιινλ πςειψλ ηηκψλ απαηηεί ρξφλν. 

    Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην παξάδεηγκα ηνπ θνηηάζκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ ζην ξσζηθφ 

πεδίν Shtokman πνπ έρεη αλαθαιπθζεί απφ ην 1988, ζε απφζηαζε 600 ριµ βφξεηα ηεο 

ρεξζνλήζνπ Κφια, ζηε ζάιαζζα ηνπ Μπάξεληο ζην νπνίν ε παξαγσγή εθηηκάηαη φηη 

δελ δχλαηαη λα μεθηλήζεη πξηλ ην 2017. Οη ηερλνινγηθέο πξνθιήζεηο πνπ είλαη 

απαξαίηεην λα ππεξληθεζνχλ, γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ 3.8 ηξηο θπβηθψλ κέηξσλ 

αεξίνπ πνπ πεξηέρεη, κνηάδνπλ αμεπέξαζηεο. ρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ εμνξπθηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζα είλαη θαηά πάζα πηζαλφηεηα ππνβξχρηεο, ζε βάζε άλσ ησλ 300 

κέηξσλ. Οη εμνξπθηηθέο εγθαηαζηάζεηο πηζαλφλ λα θηλδπλεχνπλ απφ ηελ χπαξμε 

ειεχζεξεο πιεχζεο παγφβνπλσλ πνπ ε θιηκαηηθή αιιαγή δεκηνπξγεί ζηνλ Αξθηηθή, 

κε απνηέιεζκα λα απαηηείηαη ε θαηαζθεπή ελφο δηθηχνπ ππνβξχρησλ ελεξγεηαθψλ 

αγσγψλ γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ αεξίνπ κε ην εθηηκψκελν θφζηνο θπκαίλεηαη απφ 15 

έσο 20 δηο δνιάξηα.
116

 

   Πξφζθαηα, ην θνλζφξηζηνπκ ησλ εηαηξεηψλ πνπ είρε αλαιάβεη ηηο εξγαζίεο 

αλάπηπμεο, απνθάζηζε λα αλαζηείιεη ηηο εξγαζίεο γηα ηξία ρξφληα, ιφγσ ηεο 

πθηζηάκελεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ ζπκπηέδεη ηηο ηηκέο ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, 

πεξηνξίδνληαο ην πνζνζηφ θέξδνπο.
117

 

   Δθηφο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, ε Αξθηηθή παξνπζηάδεη ζεκαληηθά θνηηάζκαηα 

νξπθηψλ κεηαιιεπκάησλ θαη ζπάλησλ γαηψλ, ρξήζηκσλ ζηελ βηνκεραλία. Νηθέιην, 

ραιθφο θαη ζηδεξνκεηαιιεχκαηα εμνξχζζνληαη ζηελ ηβεξία θαη ηελ Βφξεηα 

Ννξβεγία γηα δεθαεηίεο, ελψ ζηελ Γξνηιαλδία εηαηξείεο δηελεξγνχλ έξεπλεο γηα 

ζίδεξν, ρξπζφ, κφιπβδν θαη ςεπδάξγπξν. Αλάινγεο έξεπλεο ιακβάλνπλ ρψξα θαη 

ζηνλ Καλαδά, ελψ επίζεο έρεη εληνπηζζεί ληθέιην , νπξάλην θαη δηακάληηα. Σελ 

δεθαεηία ηνπ '90, αξθεηέο  αλαθαιχςεηο δηακαληηψλ ζηηο επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηνπ 

                                                           
114

goo.gl/Ncy2dM: „‟ IEA, World Energy Outlook 2008‘‘, Paris: International Energy Agency, p. 218-

219. Αλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017.  
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goo.gl/F29HLq: ‗‘ Can Shell afford Arctic oil?‘‘, the guardian.com. Αλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017. 
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goo.gl/L4hVtW: „‟Shtokman field „‟, Wikipedia. Αλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017.  
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goo.gl/rwT8r8: „‘Shtokman postponed 3 years‘‘ , barents observer.com. Αλαθηήζεθε ηελ 

02/10/2017. 
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Ννχλαβνπη θαη ησλ Βνξεηνδπηηθψλ πεξηνρψλ ηεο θαλαδηθήο επηθξάηεηαο
118

, 

θαηέζηεζαλ ηνλ Καλαδά ηελ ηξίηε ρψξα παξαγσγήο δηακαληηψλ ζηνλ θφζκν. κσο ε 

ιεηηνπξγία θαη ε εθκεηάιιεπζε ελφο νξπρείνπ ζηελ Αξθηηθή πεξηνρή, παξακέλεη 

ηδηαίηεξα δαπαλεξή, παξά ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ ηήμε ησλ πάγσλ. Σν ζχλνιν 

ησλ εθνδίσλ θαη ησλ ππνδνκψλ κεηαθέξεηαη µε πςειφ θφζηνο, ελψ ε νηθνλνκηθή 

θξίζε πεξηνξίδεη αθφκα πεξηζζφηεξν ην πνζνζηφ θέξδνπο γηα ηηο εηαηξείεο. Ζ ρξήζε 

νδψλ γηα ηελ ππνζηήξημε θαη ηνλ εθνδηαζκφ αθφκα θαη είλαη δχζθνιε θαη 

πνιπδάπαλε, θαζψο νη αθξαίεο θαηξηθέο ζπλζήθεο θζείξνπλ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο 

ζε εηήζηα βάζε, ελψ νη ηεξάζηηεο απνζηάζεηο αλεβάδνπλ ην θφζηνο, κε απνηέιεζκα ε 

ιχζε ησλ ζαιάζζησλ κεηαθνξψλ λα θεξδίδεη νινέλα θαη πεξηζζφηεξν έδαθνο. 
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goo.gl/sVPJ1S: ‗‘Jericho Diamond Mine‘‘. Αλαθηήζεθε ηελ 02/10/2017. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3ο: Ζ ΤΦΖΛΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΖ ΡΧΗΑ ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ 

 

3.1 Ζ ΡΧΗΚΖ ΑΝΣΗΛΖΦΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

   Ζ Ρσζία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο παίθηεο ηεο αξθηηθήο ζθαθηέξαο. 

Γηαζέηνληαο ην κεγαιχηεξν κήθνο ζπλφξσλ κε ηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ, πξνβάιιεη 

ζνβαξέο αμηψζεηο ζηελ πεξηνρή ηηο νπνίεο αλ ηπρφλ θαηαθέξεη λα απνδείμεη κε 

γεσινγηθά επξήκαηα ζα ηελ θαηαζηήζνπλ θπξίαξρε ζρεδφλ ηνπ  45% ηνπ Βφξεηνπ 

Πφινπ. Ζ αξθηηθή πνιηηηθή βξέζεθε ζηηο άκεζεο ζηξαηεγηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 

Ρσζίαο ην 2008 θαη εληεχζελ, φπνπ  ν ηφηε Ρψζνο Πξνέδξνο Νηκίηξη Μεληβέληεθ 

(Dmitry Anatolyevich Medvedev) εγθαηλίαζε ην λέν ηξαηεγηθφ Γφγκα γηα ηελ ελ 

ιφγσ πεξηνρή κε ηελ ππνγξαθή θαη επηθχξσζε ηεο εθζέζεσο κε ηίηιν: „‟Θεκειηψδεηο 

Αξρέο ηεο Κξαηηθήο Πνιηηηθήο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ Αξθηηθή γηα ηελ 

πεξίνδν έσο ην 2020 θαη εληεχζελ‟‟ („‟Strategy towards Arctic until 2020 and 

beyond‟‟)
119

 κέξνο ηνπ νπνίνπ ζα αλαιπζεί παξαθάησ. Αξθεί λα αλαθεξζεί ε 

πξφβιεςε ηνπ αλσηέξσ θεηκέλνπ πεξί κειινληηθήο θιηκάθσζεο ηεο ζηξαηησηηθήο 

δηακάρεο κεηαμχ ησλ αξθηηθψλ δπλάκεσλ ζηελ πεξηνρή ιφγσ ηνπ ελεξγεηαθνχ ηνπ 

πινχηνπ. 

     Πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηξίην ηνπ ξσζηθνχ εδάθνπο βξίζθεηαη Βφξεηα ηνπ 

Αξθηηθνχ Κχθινπ. Δχινγν είλαη ινηπφλ ην απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο ξσζηθήο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο γηα ηελ δηεθδίθεζε ζεκαληηθνχ κεξηδίνπ ζηελ πεξηνρή. 

 Σν ρξνληθφ ησλ ξσζηθψλ δηεθδηθήζεσλ ζηελ αξθηηθή πεξηνρή μεθηλάεη ζηηο αξρέο 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, φηαλ ην ξσζηθφ πνιεκηθφ λαπηηθφ πξνέβε ζηελ εμεξεχλεζε θαη 

ραξηνγξάθεζε ηνπ Βνξεηναλαηνιηθνχ Γηαχινπ („‟North-Eastern Route‟‟)  πνπ 

„‟βξέρεη‟‟ νιφθιεξε ηε βφξεηα ξσζηθή αθηνγξακκή. Καηά ηελ πξψηκε ζνβηεηηθή 

πεξίνδν πνιιέο εμεξεπλεηηθέο απνζηνιέο έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή κε ζθνπφ ηελ 

εγθαηάζηαζε πνιηθψλ ζηαζκψλ έξεπλαο, αζθψληαο παξάιιεια θπξηαξρία ζηελ 

πεξηνρή, εθκεηαιιεπφκελεο ηνλ νξπθηφ θαη κε, πινχην ηεο (π.ρ. νξπρεία, αιηεία, 

θιπ). Δλ ζπλερεία ην 1926 ε ηφηε ζνβηεηηθή εγεζία αλέιαβε κνλνκεξψο ηελ 

πξσηνβνπιία λα ζεζπίζεη λέα ζχλνξα κε ηα ππφινηπα αξθηηθά Κξάηε. 

    Μία απφ ηηο θαζνξηζηηθέο πεξηφδνπο ζηελ ηζηνξία ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ 

απνηέιεζε ε πεξίνδνο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ θαη ηεο έληνλεο δηακάρεο κεηαμχ Ζ.Π.Α. 

θαη νβηεηηθήο Έλσζεο. Ζ πεξηνρή απνηέιεζε πεδίν έληνλεο αληηπαξάζεζεο ησλ 

ππνβξπρηαθψλ ζηφισλ ησλ δχν αληίπαισλ δπλάκεσλ, εμαηηίαο ησλ ηερληθψλ 

δπζθνιηψλ πνπ παξνπζίαδε ν εληνπηζκφο ηνπο θάησ απφ ηνλ αξθηηθφ πάγν. Απφ ην 

1958 σζηφζν αξρίδεη κηα λέα πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία νη νβηεηηθνί πξνζπαζνχλ γηα 

ηελ δεκηνπξγία κηαο αξθηηθήο πεξηνρήο „‟ρσξίο ππξεληθά φπια‟‟, κε απνθνξχθσκα 

ην έηνο 1987 επί εγεζίαο ηνπ Γ.Γ. ηνπ Κνπκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο ηεο Δ...Γ., 

Μηραήι Γθνξκπαηζφθ (Mikhail Sergeyevich Gorbachev) θαη ηελ εμαγγειία ηνπ πεξί 

κηαο ζεηξάο πνιηηηθψλ ελεξγεηψλ ζρεηηθά κε ηελ απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο 

ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ θαη ηελ εγθαζίδξπζε κηαο δηεζλνχο εηξεληθήο δψλεο, 

ειεχζεξεο απφ ππξεληθά φπια θαη έηνηκεο λα θηινμελήζεη ηελ ζπλεξγαζία ησλ 

αξθηηθψλ ρσξψλ ζηνπο ηνκείο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο επηζηεκνληθήο 

έξεπλαο θαη ηεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Ζ „‟Πξσηνβνπιία ηνπ Μνπξκάλζθ‟‟ 
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goo.gl/vM2rYu: „‘Arctic strategy documents‘‘, geopoliticsnorth.org, Katarzyna Zysk,  Αλαθηήζεθε 

ηελ 10/10/17. 

https://goo.gl/vM2rYu
http://www.mil.no/felles/ifs/english/start/staff/article.jhtml?articleID=153059
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φπσο έκεηλε γλσζηή, ζεκαηνδφηεζε θαη ηελ ιήμε ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ ζηελ 

Αξθηηθή.
120

  

 

ΠΡΩΣΟΒΟΤΛΙΑ ΣΟΤ ΜΟΤΡΜΑΝΚ
121

  

 

      Tνλ Οθηψβξην ηνπ 1987 ν εγέηεο ηεο Δ...Γ. Μηραήι Γθνξκπαηζφθ θαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα  νκηιίαο ηνπ ζηελ πφιε ηνπ Μνπξκάλζθ
122

 (Murmansk)ηεο νκψλπκεο 

πεξηθέξεηαο, θαηά ηελ νπνία ππνγξάκκηζε ηνπο θχξηνπο άμνλεο ηεο ζνβηεηηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αξθηηθή. ηελ νκηιία ηνπ απηή αλέθεξε έμη ζαθείο ζηφρνπο θαη 

ελέξγεηεο γηα λα πξναρζεί ε πεξηνρή ζε κία ιεγφκελε „‟δψλε εηξήλεο‟‟ : 

- Δγθαζίδξπζε απνππξεληθνπνηεκέλεο δψλεο.. 

- Πεξηνξηζκφο ηεο ζηξαηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη κείσζε ησλ αεξνλαπηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζηηο πεξηνρέο: Βαιηηθήο, Β. Ννξβεγίαο, Γξνηιαλδίαο. 

Πξναγσγή κέηξσλ νηθνδφκεζεο εκπηζηνζχλεο (ΜΟΔ) ζηηο πεξηνρέο απηέο. 

- πλεξγαζία ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ αξθηηθψλ πφξσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο αληαιιαγήο ηερλνινγίαο θαη ηερλνγλσζίαο κεηαμχ ησλ αξθηηθψλ εηαίξσλ. 

- Οξγάλσζε ελφο δηεζλνχο ζπλεδξίνπ ην νπνίν ζα ζπληνλίδεη ηελ επηζηεκνληθή 

έξεπλα ζηελ Αξθηηθή θαη ζα νδεγήζεη ζηελ δεκηνπξγία ελφο Αξθηηθνχ 

πκβνπιίνπ Έξεπλαο. 

- πλεξγαζία ζηελ δηαρείξηζε θαη πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

- Γηάλνημε ηνπ Βφξεηνπ Θαιαζζίνπ Πεξάζκαηνο. 

                  Ζ νκηιία απηή απνηέιεζε ηνλ „‟ζεκέιην ιίζν‟‟ εγθαζηδξχζεσο ηεο ξσζηθήο 

ζηξαηεγηθήο γχξσ απφ ηελ Αξθηηθή. Παξ‟ φιν πνπ αληηκεησπίζηεθε κε ζθεπηηθηζκφ 

απφ ηα ππφινηπα αξθηηθά έζλε ε ζπλέρεηα έδεημε πσο απνηέιεζε κηα πξσηνθαλή 

πξφθιεζε ηελ νπνία δελ ζα κπνξνχζαλ λα αγλνήζνπλ.     

                Χζηφζν, κεηά ηελ δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, νη ξσζηθέο ζηξαηεγηθέο 

πξνηεξαηφηεηεο κεηαηνπίζηεθαλ πξνο ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ησλ ζρέζεσλ ηεο 

ρψξαο κε ηε Γχζε θαη ηηο ρψξεο ηνπ πξψελ ζνβηεηηθνχ κπινθ, ελψ νη αξθηηθέο ηεο 

βιέςεηο πέξαζαλ ζε δεχηεξε κνίξα. Ζ επηθχξσζε φκσο ηεο πλζήθεο γηα ην Γίθαην 

ηεο Θάιαζζαο (UNCLOS) απφ ηελ Ρσζία επί Πξνεδξίαο Μπνξίο Γηέιηζηλ (Boris 

Nikolayevich Yeltsin)  ην 1997, θαίλεηαη λα αλαδσπχξσζε ην ξσζηθφ ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ επαίζζεηε πεξηνρή ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ. Έηζη, θηάλνληαο ζηηο κέξεο καο, ζηηο 

20 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2001 ε Ρσζία πξφβαιιε ηελ πξψηε επίζεκε αμίσζε ηεο γηα ηελ 

Αξθηηθή, ππνβάιινληαο, επίζεο πξψηε απφ ην ζχλνιν ησλ ιεγνκέλσλ αξθηηθψλ 

θξαηψλ, πξφηαζε επέθηαζεο ηεο επεηξσηηθήο Τθαινθξεπίδαο πέξαλ ησλ 200 λ.κ. 

ζηελ αξκφδηα επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ (CLCS) φπσο πξνβιέπεη ε πλζήθε UNCLOS
123

 ή 

φπσο είλαη επξέσο γλσζηή σο „‟Γίθαην ηεο Θάιαζζαο‟‟.  
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R.Kefferputz, „‟On thin ice? Mis)interpreting Russian Policy in the High North‟‟, Center for 

European Policy Studies, December 2014, pg.3. κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 10/10/17. 
121

 goo.gl/njLrCC: ‘‘How Gorbachev shaped future Arctic policy 25 years ago‘‘, Αλαθηήζεθε ηελ 

10/10/17. 
122

 εκαληηθφο ιηκέλαο θαη νκψλπκε Πεξηθέξεηα ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Ρσζίαο ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ. 
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 S.Bogerson, ‘‘Arctic Meltdown‘‘, Foreign Affairs (edition March,2008), pg.63. κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  
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3.2 ΡΧΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ – ΓΔΝΗΚΑ 

 

   Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή εδξάδεη ζε δχν θπξίαξρνπο ππιψλεο, 

εμππεξεηνχκελε απφ δχν πνιηηηθέο θαηεπζχλζεηο, νη νπνίεο κε κία πξψηε αλάγλσζε 

θαίλνληαη αληίζεηεο αιιά φρη αιιειναλαηξνχκελεο. Απφ ηελ κία πιεπξά ππάξρεη ε 

ξεαιηζηηθή πνιηηηθή θαηεχζπλζε κε δνκηθά ζηνηρεία παηξησηηθνχ/εζληθνχ 

ραξαθηήξα, ζπκπεξηιακβάλνληαο ζηε ξεηνξηθή ηεο έλλνηεο φπσο „‟εμεξεχλεζε‟‟, 

„‟θαηάθηεζε‟‟ θαη „‟θπξηαξρία‟‟. Ζ πνιηηηθή εμνπζία αθνινπζεί ην εζληθφ ζπκθέξνλ 

εμππεξεηψληαο απηφ θαη κφλν απηφ θαη εκπεξηέρνληαο ηελ πηζαλφηεηα ρξήζεο 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο. ε αληηπαξαβνιή αιιά ζπλαθφινπζα κε ηελ ξεαιηζηηθή 

πνιηηηθή δηαιεθηηθή, ελεξγεί ε έηεξε, θηιειεχζεξνπ ραξαθηήξα πνιηηηθή, 

επηθεληξσκέλε ζην Γηεζλέο Γίθαην θαη ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, ρξεζηκνπνηψληαο 

έλλνηεο φπσο „‟δηαπξαγκάηεπζε‟‟, „‟ζπλεξγαζία‟‟ θαη „‟θνηλνπξαμία‟‟. Αμηψλεη 

δειαδή ηελ εηξεληθή ζπλεξγαζία ησλ ρσξψλ θαη ησλ ππνινίπσλ δξψλησλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο επ‟ σθειεία φισλ ησλ παξαπάλσ. 

   Γεδνκέλνπ φηη κέρξη θαη πξφζθαηα ν θηιειεπζεξηζκφο θπξηαξρνχζε έλαληη ηνπ 

ξεαιηζκνχ ζηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Ρσζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ην 

Κξεκιίλν θηλνχκελν αληη-δηακεηξηθά, αλέζεζε ηειηθά ζην ξσζηθφ Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ ηελ ράξαμε ησλ ζηξαηεγηθψλ αμφλσλ επί ησλ νπνίσλ ζα θηλεζεί ε ρψξα, 

ρξεζηκνπνηψληαο εθείλα ηα κέζα πνπ ζα εμππεξεηνχλ ζην κέγηζην βαζκφ ην εζληθφ 

ζπκθέξνλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε φπνηα αληηπαξάζεζε ζα πξνέθππηε κεηαμχ ησλ 

εκπιεθφκελσλ ξσζηθψλ Τπνπξγείσλ θαη ησλ δηαθφξσλ θνξέσλ φζν αλαθνξά ηελ 

επηινγή ησλ κέζσλ δηαζθάιηζεο ηνπ εζληθνχ ζπκθέξνληνο, ν ζηφρνο ηεο ξσζηθήο 

αξθηηθήο πνιηηηθήο είλαη πξνζπκθσλεκέλνο θαη ζα παξακέλεη απαξέγθιηηνο ζε 

καθξνπξφζεζκν νξίδνληα σο αθνινχζσο: ε αμηνπνίεζε ησλ αξθηηθψλ ελεξγεηαθψλ 

θαη κε (π.ρ. νξπθηψλ) πφξσλ, κε ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε θαη ελ ζπλερεία δηαηήξεζε 

ηεο πξσηνθαζεδξίαο ηεο Ρσζίαο σο παγθφζκηαο ελεξγεηαθήο ππεξδχλακεο κε ρξνληθφ 

νξίδνληα πξαγκάησζεο κεηαμχ ησλ εηψλ 2015-2030, κε φηη ζπλεπάγεηαη απηφ. 

   Δθηφο ησλ άιισλ, ε Ρσζία πξνζβιέπεη –δεδνκέλεο ηεο αξγήο αιιά ζηαζεξήο ηήμεο 

ηνπ αξθηηθνχ πάγνπ-, ζηελ δπλαηφηεηα ράξαμεο κηαο λέαο εκπνξεπκαηηθήο 

λαπηηιηαθήο νδνχ κεηαμχ ηεο επξσπατθήο, ηεο ακεξηθαληθήο θαη ηεο αζηαηηθήο 

επείξνπ, κε ηελ ινγηθή ηεο εμνηθνλφκεζεο πφξσλ θαη θεθαιαίσλ, κε ηαπηφρξνλε 

αχμεζε ηεο θεξδνθνξίαο γηα ηελ παγθφζκηα „‟λαπηηιηαθή βηνκεραλία‟‟.
124

  Καηά 

κήθνο ηνπ ιεγνκέλνπ „‟Βφξεηνπ Πεξάζκαηνο‟‟ („‟North Passage‟‟-Βιέπε Υάξηε 11) 

ε Ρσζία κπνξεί λα επσθειεζεί πξψηηζηνο νηθνλνκηθά, εμππεξεηψληαο ηα δηεξρφκελα 

ζηίθε εκπνξηθψλ πινίσλ κε ηελ δεκηνπξγία ιηκέλσλ, έθδνζεο αδεηψλ δηέιεπζεο, 

δεκηνπξγία παξάιιεινπ ρεξζαίνπ δηθηχνπ δηαθίλεζεο εκπνξεπκάησλ θ.α. 

   Σν θπξίαξρν εξψηεκα βέβαηα πνπ πξνθχπηεη σο αλαθνξά ηηο φπνηεο ξσζηθέο 

βιέςεηο γηα ηελ ελ ιφγσ επηθξάηεηα, παξακέλεη σο έρεη θαη αθνξά ηελ δπλαηφηεηα 

επηηπρνχο  πινπνίεζεο απηψλ ησλ ζηξαηεγηθψλ επηδηψμεσλ. ζν αλαθνξά ηηο 

ξσζηθέο εηαηξίεο ελέξγεηαο Gazprom θαη Rosneft έσο ζήκεξα ζηεξνχληαη ηεο 

ηερλνινγίαο θαη ηεο εκπεηξίαο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ θάησ απφ ην 

εμαηξεηηθά δχζθνιν αξθηηθφ πεξηβάιινλ φπνπ ηα πεξηζζφηεξα θαη ζεκαληηθφηεξα 

ελεξγεηαθά θνηηάζκαηα θαίλεηαη λα βξίζθνληαη ζε εμαηξεηηθά κεγάια βάζε, ζε χδαηα 

πνπ επηθξαηνχλ επίζεο δπζρεξήο θαηξηθέο ζπλζήθεο, θαζηζηψληαο ηα, κε πξνζβάζηκα 

κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία. Δπηπξφζζεηα θαη ζε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, νη 

πξφζθαηεο δπηηθέο θπξψζεηο έλαληη ηεο Ρσζίαο, αθχξσζαλ ηελ φπνηα πξνζπάζεηα 
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Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ε κείσζε ηνπ δξνκνινγίνπ κεηαμχ ηνπ λνηηνθνξεάηηθνπ εκπνξηθνχ ιηκέλα 

Uslan θαη ηνπ αληίζηνηρνπ νιιαλδηθνχ ηνπ Rotterdam θαηά 4.000 λ.κ. 



52 
 

πξφζθηεζεο ηερλνγλσζίαο κέζσ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ „‟δπηηθψλ‟‟ 

ζπκθεξφλησλ εηαηξηψλ ελέξγεηα θαη ησλ αληίζηνηρσλ ξσζηθψλ. ην ίδην κνηίβν, νη 

φπνηεο θπξψζεηο επηβιήζεθαλ ζηελ Ρσζία, πεξηφξηζαλ ηελ δαλεηαθή δπλαηφηεηα ησλ 

ηξαπεδψλ ηεο ρψξαο απφ ηα „‟δπηηθά‟‟ ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα, πιήηηνληαο ηελ 

θεξδνθνξία θαη ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ επελδπηηθψλ έξγσλ ζηελ Αξθηηθή, 

απμάλνληαο ην θφζηνο ησλ φπνησλ θαζπζηεξήζεσλ. Χζηφζν, ηνλ κεγαιχηεξν 

αξλεηηθφ αληίθηππν πξνθαινχλ νη ρακειέο ηηκέο ησλ πεηξειαηνεηδψλ παγθνζκίσο. 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Δλέξγεηαο (I.E.A), ε πιεηνςεθία ησλ ξσζηθψλ 

επελδχζεσλ ζηελ Αξθηηθή δελ ζα απνθέξεη θακία θεξδνθνξία εθφζνλ ε ηηκή ηνπ 

πεηξειαίνπ παξακέλεη κηθξφηεξή ησλ 120 δνιαξίσλ usd/βαξέιη
125

. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη πσο ε ηειεπηαία απμεηηθή ηάζε ηεο ηηκήο, (πεξίπνπ 115 δνιάξηα 

usd/βαξέιη), ππήξμε ιίγν πξηλ μεζπάζεη ε ιεγφκελε „‟Αξαβηθή Άλνημε‟‟ ην έηνο 

2011
126

. ηνλ αληίπνδα ησλ εμειίμεσλ απηψλ πνιιέο ρψξεο ηνπ Ο.Π.Δ.Κ. 

(Οξγαληζκφο Δμαγσγψλ Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Υσξψλ), επηζπκνχλ φιν θαη πην 

έληνλα ηελ απαγθίζηξσζε ηνπ πεηξειαίνπ απφ ην ακεξηθαληθφ δνιάξην πξνηείλνληαο 

σο ζπλαιιαγκαηηθφ κέζν ην θηλεδηθφ γνπάλ (yuan) ή αθφκα θαη ην ξσζηθφ ξνχβιη 

(rouble).
127

 

   Έηζη ην Κξεκιίλν βξίζθεηαη κπξνζηά ζην δίιιεκα, αλ ζα εμαθνινπζεί λα 

ρξεκαηνδνηεί ηνλ αξθηηθφ, ζηξαηεγηθφ επελδπηηθφ ζρεδηαζκφ ηεο, εηο βάξνο ηεο 

νηθνλνκίαο ηεο ρψξαο.. Ζ παξνχζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία ηεο πθεζηαθήο ξσζηθήο 

ζθιεξήο νηθνλνκίαο, κε ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ θαη ηελ πηψζε ηνπ θξαηηθνχ 

θεθαιαίνπ, πξνηείλεη ηελ αλαζηνιή ησλ ζρεδίσλ κέρξη λενηέξαο. Σν Κξεκιίλν φκσο, 

είηε ζα δξάζεη κε νηθνλνκηθά θξηηήξηα, είηε ζα ιεηηνπξγήζεη ξεαιηζηηθά θαη βάζεη 

ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο. Μία απφ ηηο ειπίδεο –αλ φρη ε 

ξεαιηζηηθφηεξε-, αλαζέξκαλζεο θαη ζπλέρηζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο επηδηψμεσλ 

ελαπνηίζεηαη ζηελ ηλν-ξσζηθή ζπλεξγαζία, κέζσ ηεο νπνίαο ειπίδεη λα θαιχςεη ην 

θελφ πνπ αθήλεη πίζσ ηεο ε ζηαζηκφηεηα θαη αλαζηνιή ησλ δπηηθν-ξσζηθψλ 

ζπλεξγαζηψλ. Ζ Ρσζία, απφ θαηξφ επηζπκεί ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηεο 

αγνξψλ θαη λα απμήζεη ην ελεξγεηαθφ ηεο πειαηνιφγην, πέξαλ ηεο Δπξψπεο. 

Σαπηφρξνλα φκσο, γλσξίδεη πσο ειινρεχεη θαη ν θφβνο, ε ρψξα λα θαηαζηεί 

παξάξηεκα ηεο θηλέδηθεο νηθνλνκίαο, σο πξνζάξηεκα ησλ πφξσλ ηεο. Σν εξψηεκα 

πνπ πξνθχπηεη είλαη αλ, θαη θαηά πφζν ε δηαηήξεζε ησλ δπηηθψλ θπξψζεσλ έλαληη 

ηεο Ρσζίαο ζα απνηειέζεη ηνλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ηνπ ζηξαηεγηθνχ ηεο 

ζρεδηαζκνχ γηα ηελ αξθηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, δηαθαίλεηαη κηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε 

ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κε παγθφζκηνπο „‟αληί-δπηηθνχο‟‟ δξψληεο, φπσο ε 

Κίλα. 
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 Marlene Laruelle, ―Resource, State Reassertion and International Recognition: Locating the 

Drivers of Russia‘s Arctic Policy‖, The Polar Journal, , 4/2, (2014), p. 255, dnld 10/10/17  
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goo.gl/EPiZ6B: ‗‘ Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart‘‘, Macrotrends.com,West Texas 

Intermediate. Αλαθηήζεθε ηελ 10/10/17. 
127

 goo.gl/3hTmpZ: Alastair Crooke , ‗‘ Non-Dollar Trading Is Killing the Petrodollar — And the 

Foundation of U.S.-Saudi Policy in the Middle East‘‘, HuffingtonPost.com, Αλαθηήζεθε ηελ 

10/10/17. 
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3.3. ΣΡΑΣΖΓΗΚΟ ΣΟΥΟ - ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟΗ ΠΟΡΟΗ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ 

ΡΧΗΚΧΝ ‘’ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ’’ 

 

   Ζ εηήζηα επηζθφπεζε ηνπ Ακεξηθαληθνχ Ηλζηηηνχηνπ Γεσινγηθψλ Δξεπλψλ 

(USGS)
128

εθηηκά πσο ζηελ Αξθηηθή βξίζθεηαη  άλσ ηνπ 30 ηνηο εθαηφ ησλ ππφινηπσλ 

πφξσλ θπζηθνχ αεξίνπ ζηνλ θφζκν: 1,7 ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά κέηξα θπζηθνχ 

αεξίνπ θαη 44 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πγξνχ θπζηθνχ αεξίνπ. Δθηφο απφ απηφ, 

εληνπίδεηαη ην 13 ηνηο εθαηφ ησλ γλσζηψλ ελαπνκεηλάλησλ θνηηαζκάησλ  

πεηξειαίνπ, ε πιεηνλφηεηα ησλ νπνίσλ (πεξίπνπ ην 84% - 90 δηο βαξέιηα), 

ππνινγίδεηαη λα βξίζθεηαη ζηα παξάθηηα χδαηα ησλ Βφξεησλ ξσζηθψλ αθηψλ 

(ηβεξία).
129

 

   χκθσλα πάληα κε ηελ ίδηα επηζθφπεζε (USGS), ην 60% ηνπ αλεθκεηάιιεπηνπ 

πεηξειαίνπ ζηελ Αξθηηθή βξίζθεηαη ζην ξσζηθφ ππέδαθνο, πνπ αληηζηνηρεί  ζε 412 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ
130

 ελψ ζχκθσλα κε ηηο αληίζηνηρεο ξσζηθέο 

πεγέο, έσο ην 90 ηνηο εθαηφ ησλ απνζεκάησλ πδξνγνλαλζξάθσλ βξίζθνληαη ζηελ 

επεηξσηηθή πθαινθξεπίδα ηεο ηβεξίαο ε νπνία επεθηείλεηαη ζηελ Αξθηηθή κε ην 

67% απηψλ λα εληνπίδεηαη ζην Γπηηθφ ηεο ηκήκα, ζηηο Θάιαζζεο ηνπ Μπάξεληο θαη 

Κάξα (Barents and Kara Sea-ζπλνιηθά ππεξβαίλνπλ ηα 1,6 ηξηο ηφλνπο).
131

 Ο θπξίσο 

φγθνο ησλ γλσζηψλ απνζεκάησλ εθηηκάηαη φηη βξίζθνληαη εληφο ηεο ξσζηθήο Α.Ο.Ε. 

ζε απφζηαζε έσο θαη 200 λ.κ. απφ ηα ρσξηθά ηεο χδαηα θαη επηπξφζζεηα θξίλεηαη 

βάζηκε ε ππφζεζε χπαξμεο αμηφπηζησλ ελεξγεηαθψλ απνζεκάησλ πέξαλ ησλ 

αλσηέξσ νξίσλ θαη κέρξη ηα 350λ.κ.ηα νπνία ε Ρσζία δχλαηαη λα δηεθδηθήζεη 

παξαζέηνληαο επηζηεκνληθά ηεθκήξηα ζηελ επηηξνπή ησλ Ζ.Δ. γηα ηα φξηα ηεο 

Τθαινθξεπίδαο (C.L.C.S)
132

 βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηεο U.N.C.L.O.S. Ήδε εθηηκάηαη 

φηη πεξίπνπ ην 20% ηνπ Α.Δ.Π. ηεο Ρσζίαο θαη ην 22% ησλ εμαγσγψλ ηεο ζα 

πξνέξρεηαη απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ελεξγεηνθφξσλ πεδίσλ ηεο Αξθηηθήο.
133

  

   Πέξα απφ ηα απνζέκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ, ε πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο είλαη πινχζηα 

ζε μπιεία θαη αιηεχκαηα - ε αιηεία ζηελ πεξηνρή απνηειεί ην 10% ησλ ζπλνιηθψλ 

αιηεπκάησλ θαη νξπθηψλ ηνπ θφζκνπ. Σν 2005, ην USGS, γηα ηνλ αξθηηθφ νξπθηφ 

πινχην, εθηηκά φηη ηα απνζέκαηα άλζξαθα ζηελ Αιάζθα απνηεινχλ ζρεδφλ ην 10% 

ησλ γλσζηψλ ζηνλ θφζκν απνζεκάησλ θαη φηη ε ππνζαιάζζηα επηθάλεηα ηεο 

Αξθηηθήο πεξηέρεη κεγάιεο πνζφηεηεο ρξσκίνπ, θνβαιηίνπ, ραιθνχ, ρξπζνχ, ζηδήξνπ, 

κνιχβδνπ, καγλεζίνπ, καγγαλίνπ, ληθειίνπ, πιαηίλαο, αξγχξνπ, θαζζίηεξνπ, 

ηηηαλίνπ, βνιθξακίνπ θαη ςεπδαξγχξνπ.
134

 Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ππάξρεη θαη ε 

άπνςε, πσο ε απιή θαη κφλν παξνπζία ησλ πφξσλ ζηνλ ππζκέλα ηνπ Αξθηηθνχ 

Χθεαλνχ δελ είλαη αλαγθαζηηθά ζπλψλπκε κε ηελ άπνςε πσο ηα απνζεκαηηθά απηά 
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 Märta Carlsson and Niklas Granholm, ―Russia and the Arctic: Analysis and Discussion of Russian 

Strategies‖, FOI, (2013), p. 10, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ, downloaded 10/10/17. 
129

 goo.gl/SNPUks: ‗‘ Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas 

North of the Arctic Circle‘‘, USGS Fact Sheet 2008-3049, U.S. Geological Survey, Denver, Colorado, 

downloaded 10/10/17. 
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 Märta Carlsson and Niklas Granholm, ―Russia and the Arctic: Analysis and Discussion of Russian 

Strategies‖, FOI (2013), p. 19, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 10/10/17. 
131

 goo.gl/hd9Csn: ―Meeting of the Security Council on State Policy in the Arctic‖, Vladimir Putin, 22 

April 2014, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,   Αλαθηήζεθε ηελ 10/10/17. 
132

 Γηα πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο ιεηηνπξγίαο ηεο Δπηηξνπήο. Βιέπε ζηνλ ηζηνρψξν goo.gl/WgrLYq.  
133

 Katarzyna Zysk, ―Russia‘s Arctic Strategy: Ambitions and Constraints‘‘, JFQ, 57/2 (2010), p. 105, 

κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 10/10/17. 
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Heather Conley and Jamie Kraut, „‟U. S. Strategic Interests in the Arctic‟‟, CSIS, April (2010), p. 3, 

κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ, downloaded 10/10/17. 
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κπνξνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, γηα ηνλ απιφ ιφγν φηη κπνξνχλ λα είλαη ηερληθά 

απξνζβάζηκα, αθξηβψο φπσο κπνξεί λα είλαη θαη εκπνξηθά αζχκθνξα. Δθηφο απφ 

απηφ, ελδέρεηαη ηα ππνινγίζηκα απνζεκαηηθά λα κελ είλαη ηα ίδηα κε ηα 

ηεθκεξησκέλα απνζεκαηηθά.
135

 Έηζη, επηζεκαίλεηαη φηη νχηε ε Gazprom νχηε ε 

Rosneft - νη νπνίεο είλαη νη κφλεο δχν ξσζηθέο ελεξγεηαθέο ελδηαθέξνπζεο εηαηξίεο, 

θαη νη κφλεο επίζεο εηαηξίεο νη νπνίεο ζχκθσλα κε ην ξσζηθφ δίθαην, έρνπλ ην 

δηθαίσκα λα εμαγάγνπλ θπζηθφ αέξην θαη πεηξέιαην απφ ηελ ξσζηθή πθαινθξεπίδα – 

απνκαθξχλνληαη επί ηνπ παξφληνο απφ ηελ πξννπηηθή κηαο ‟‟ππξεηψδνπο κάρεο γηα 

πφξνπο‟‟. Πξφζθαηα κάιηζηα δελ δείρλνπλ πιένλ νχηε  ελδηαθέξνλ λα εμεξεπλήζνπλ 

ην πεηξέιαην ή ην θπζηθφ αέξην ζηελ Αλαηνιηθή Θάιαζζα ηεο ηβεξίαο ή ζηε 

ζάιαζζα ηνπ Chukotka.
136

 

   Αληί απηνχ, νη εηαηξείεο παξνπζίαζαλ εθηηκήζεηο γηα ην ηεξάζηην θφζηνο ηεο 

αλάπηπμεο δνκψλ εθκεηάιιεπζεο ησλ πφξσλ ζηελ αθηιφμελε πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. 

Έηζη, ε Rosneft, εθηηκά φηη ζα θνζηίζεη 61,6 ηξηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα έσο ην 2050 

γηα λα αλαπηπρζνχλ ηα πεδία ζηελ επεηξσηηθή Ρσζία κέζα ζηα ππάξρνληα φξηα.
137

 

Δπηπξφζζεηα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο Rosneft, αλαθνίλσζε αθφκε φηη ε εηαηξεία 

αλακέλεη επελδχζεηο 400 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζε έξγα ζηελ Αξθηηθή έσο ην 

2030. Ζ ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία ησλ ξσζηθψλ εηαηξηψλ αλαζεξκάλζεθε 

βαζηδφκελεο ζηα εθηηκψκελα απνηειέζκαηα ηεο κειινληηθήο γεψηξεζεο ζηε 

ζάιαζζα Kara, ζηελ νπνία πηζηεχεηαη πσο πεξηέρεη ηα ίδηα απνζέκαηα ζπγθξίζηκα κε 

ηα απνδεδεηγκέλα απνζέκαηα ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο.
138

 
139

 

3.4  ΡΧΗΚΟΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΟΗ ΠΤΛΧΝΔ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

 

   Απφ ην 2008, ε Ρσζία έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή εζληθήο αζθάιεηαο γηα 

ηελ Αξθηηθή. Σν απμεκέλν ελδηαθέξνλ ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή νθείιεηαη 

πξσηίζησο ζε εκπνξηθά ζπκθέξνληα. Ζ Ρσζία έρεη ηε κεγαιχηεξε αθηνγξακκή ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ε νπνία, θαηά ηα πξνζερή έηε, αλακέλεηαη λα θαηαζηεί νινέλα 

θαη πην πξνζηηή γηα ηελ παγθφζκηα λαπηηιία
140

 γηα νινέλα θαη κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 

έηνπο, πξνζβιέπνληαο παξάιιεια θαη ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ ππνζαιάζζησλ 

ελεξγεηαθψλ πφξσλ ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ. Ζ ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο γηα ηελ 

Αξθηηθή βαζίδεηαη νπζηαζηηθά ζε ζπλνιηθά ηέζζεξα έγγξαθα
141

: 1) ηελ ζηξαηεγηθή 

ηνπ ξσζηθνχ Δζληθνχ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο απφ ην 2009, πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 
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Marlene Laruelle, ―Resource, State Reassertion and International Recognition: Locating the Drivers 

of Russia‘s Arctic Policy‖, The Polar Journal, 4/2, (2014), p. 255, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 

10/10/17. 
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Pavel K. Baev, ―Russia‘s Arctic  Ambitions and Anxieties‖, Current History, October (2013), p. 22. 

κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 10/10/17.  
137

Pavel K. Baev, ―Russia‘s Arctic Ambitions and Anxieties‖, Current History, October (2013), p. 31, 

note 17, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ,  downloaded 10/10/17. 
138

goo.gl/Sox7NK: ―Rex Tillerson‘s Company, Exxon, Has Billions at Stake Over Sanctions on 

Russia‖, ANDREW E. KRAMER and CLIFFORD KRAUSS , The New York Times, Dec 12 2016, 

Αλαθηήζεθε ηελ 10/10/17. 
139

goo.gl/hzpAh5: ‘‘Russian Rosneft to invest $400 billion in the Arctic before 2030: CEO‘‘, August 

31, 2014,Tass Russia News Agency, Αλαθηήζεθε ηελ 10/10/17. 
140

Ζ Ρσζία είλαη ηφζν αηζηφδνμε φζνλ αθνξά ηελ αχμεζε ηεο θπθινθνξίαο πινίσλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο, πνπ ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ηεο Ρσζίαο εγθαηλίαζε ην 2012 έλα Γξαθείν Δμππεξέηεζεο 

ζηε Μφζρα, ην νπνίν ζα είλαη ππεχζπλν κφλν γηα ηελ έθδνζε λαπηηιηαθψλ αδεηψλ γηα ηε Βφξεηα 

Γηαδξνκή (Severny Morskoy Put ή Sevmorput). 
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έγγξαθν κε ηίηιν ‗‘Ίδξπζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ 

Αξθηηθή γηα ην έηνο 2020‘‘ (εθεμήο ε ζηξαηεγηθή ηεο Αξθηηθήο)
142

, ε νπνία ζπλδέεη 

ηελ αλάπηπμε ζηελ Αξθηηθή κε ηελ Δζληθή αζθάιεηα ηεο Ρσζίαο. Ζ αλσηέξσ 

ζηξαηεγηθή ηεο Αξθηηθήο ζπλδέεηαη κε ηνπο επηκέξνπο ζηξαηεγηθνχο άμνλεο ζην 2)  

‗‘ε ηξαηεγηθή ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα γηα ηα έηε 2009-

2020‘‘.
143

 Καη ηα δχν έγγξαθα είλαη ζχκθσλα σο πξνο ηηο γεληθέο γξακκέο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ θαιείηαη ε Ρσζία λα επηηχρεη, παξά ηελ δηαθνξεηηθφηεηα ζηελ ρξήζε 

ησλ φπνησλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ αιιά θαη ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηελ  εθαξκνγή ηνπο. 3) ‗‘Η Δλεξγεηαθή ηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο 

γηα ηελ πεξίνδν έσο ην 2030‘‘, ηνπ ξσζηθνχ Τπνπξγείνπ Δλέξγεηαο
144

 θαη 4) ‗‘Η 

ηξαηεγηθή ησλ Μεηαθνξώλ κέρξη ην 2030‘‘, ηνπ Τπνπξγείνπ Μεηαθνξψλ ηεο 

Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο .
145

 

   ηα αλσηέξσ έγγξαθα δηαθαίλεηαη ε ζηξαηεγηθή επηηαθηηθή αλάγθε ηεο ξσζηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηελ Αξθηηθή λα εγγπεζεί ηε ζέζε ηεο Ρσζίαο σο παγθφζκηα ελεξγεηαθή 

ππεξδχλακε. ηελ ζηξαηεγηθή ηεο Αξθηηθήο, έρεη θαηαζηεί ζαθέο, φηη ν απψηεξνο 

ζηφρνο ηεο πνιηηηθήο ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή είλαη λα θάλεη ρξήζε ηεο Αξθηηθήο 

δψλεο ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο σο ζηξαηεγηθή βάζε πφξσλ.
146

 Σα εζληθά 

ζπκθέξνληα ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή νξίδνληαη σο εμήο: α) ε ρξήζε ησλ θπζηθψλ 

πφξσλ ζηελ πεξηνρή, θπξίσο ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, κε ζθνπφ ηελ 

πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο  θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο Ρσζίαο, 

β) ε δηαηήξεζε ηεο Αξθηηθήο σο "δψλε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο ", γ) ε 

δηαηήξεζε ησλ" κνλαδηθψλ νηθνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηεο Αξθηηθήο "θαη δ) ε 

θαζνιηθή αλαγλψξηζε ηεο δηαδξνκήο ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο σο δηαδξνκή ησλ 

εζληθψλ κεηαθνξψλ κε ηαπηφρξνλε παξνπζία ζηξαηησηηθήο αζθάιεηαο.
147

 Ζ 

ζηξαηεγηθή αλαθέξεη επίζεο, φηη πξσηαξρηθνί ζηφρνη είλαη ε πξνζηαζία ησλ εζληθψλ 

ζπλφξσλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη ε δηαηήξεζε ηνπ 

αλαγθαίνπ δπλακηθνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο ζηελ 

πεξηνρή.
148

 Δπηπιένλ, ε ζηξαηεγηθή πεξηιακβάλεη θαη κηα θηινδνμία επίηεπμεο  

ζπκθσληψλ κε ηα άιια παξάθηηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηεο 

επηθξάηεηαο ζην πιαίζην ησλ θαλφλσλ ηεο UNCLOS αιιά θαη ηεο εμαζθάιηζεο θαη 

ηεο ελίζρπζεο ηεο θαιήο ζπλεξγαζίαο κε ηα ππφινηπα αξθηηθά θξάηε εθηφο ηεο 

UNCLOS (π.ρ. Ζ.Π.Α.). Σν ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο Αξθηηθήο 

δηακνξθψζεθε σο εμήο: Καηά ηελ πεξίνδν 2008-2010, ζα δηεμαρζνχλ έξεπλεο ζρεηηθά 

κε ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιαζζίσλ ζπλφξσλ. Καηά ηελ πεξίνδν 2011-2015, ηα δηεζλή 

ζχλνξα ζηε ξσζηθή Αξθηηθή ζα επηθπξσζνχλ κέζσ ηεο UNCLOS θαη κέζσ 

ζπκθσληψλ κε ηα παξάθηηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο. Δπηπιένλ, ζε απηή ηελ πεξίνδν, ε 

νηθνλνκία ζηελ Αξθηηθή ζα λα αλαδηαξζξσζεί ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη 
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ηελ άληιεζε θπζηθψλ πφξσλ. Σελ πεξίνδν 2016-2020, ε ξσζηθή πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο ζα κεηαηξαπεί ζε εγεηηθή ζηξαηεγηθή βάζε ελεξγεηαθψλ θαη νξπθηψλ 

πφξσλ γηα ηελ Ρσζηθή Οκνζπνλδία.
149

 πσο πξνθχπηεη απφ ηα γεγνλφηα ην 

ρξνλνδηάγξακκα βξίζθεηαη πνιχ πίζσ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ηελ επηθχξσζε ησλ 

ξσζηθψλ δηεθδηθήζεσλ ηεο αξθηηθήο πθαινθξεπίδαο απφ ηελ αληίζηνηρε θνκεηεία 

ησλ Ζ.Δ κε αηηία ηελ πζηέξεζε ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο ησλ ξσζηθψλ εηαηξηψλ 

εμφξπμεο, ελψ θαη νη γεσινγηθέο κειέηεο πνπ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζηνχλ ζηα Ζ.Δ. 

πξνο επηθχξσζε, πξνρσξνχλ κελ, αξγά δε.
150

 Οη ρξνληθέο απηέο θαζπζηεξήζεηο  

ιεθζήθαλ ππφςε  απφ ηελ ξσζηθή εγεζία, νδεγψληαο έηζη ζηελ λέα θαη 

αλαζεσξεκέλε πιένλ „‟ηξαηεγηθή γηα ηελ Αξθηηθή‟‟ ηνπ 2013
151

, ε νπνία απνηειεί 

επηθαηξνπνίεζε ηεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αξθηηθή ηνπ 2009, αληηκεησπίδνληαο πιένλ 

κε κηα πην ξεαιηζηηθή καηηά, ην ηη είλαη εθηθηφ θαη πφηε. Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

νξηνζέηεζεο ησλ ζπλφξσλ ζην πιαίζην ηεο UNCLOS θαη ε εηζαγσγή ησλ 

επαθφινπζσλ δηκεξψλ ζπκθσληψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ ηεο Αξθηηθήο σζνχληαη ηψξα 

απφ ην 2015 έσο ην 2020 – πξνυπφζεζε απνηειεί βέβαηα ε Ρσζία λα ζπλερίζεη λα 

ζπκβαδίδεη θαη λα ζπκθσλεί κε ηηο ζηελέο ρξνληθέο πξνζεζκίεο ηεο CLCS θαη λα 

κπνξεί λα ζπλερίζνπλ λα επηηπγράλεη ηαπηφρξνλα δηκεξείο ζπκθσλίεο κε ηα ππφινηπα 

αξθηηθά θξάηε. Ζ ηήξεζε ησλ ρξνληθψλ νξίσλ θαη πξνυπνζέζεσλ  απνδείρηεθαλ 

ακθηζβεηήζηκα. Δπηπιένλ, είλαη ζαθέο απφ ηε ζηξαηεγηθή φηη ε ίδηα ε Ρσζία δελ 

δηαζέηεη ηελ ηερλνινγηθή ηθαλφηεηα λα αλαπηχμεη ην δχζθνιν έξγν γηα πξφζβαζε ησλ 

πφξσλ ηεο Αξθηηθήο, αιιά ππνρξενχηαη λα πξνζειθχζεη μέλεο επελδχζεηο θαη μέλε 

ηερλνγλσζία. πλήζσο, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο φπσο ηφληζε θαη ν Ρψζνο Πξφεδξνο 

Β.Πνχηηλ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2014, ηζρχεη φηη ε κεηάβαζε απφ ηελ ηδέα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη ηελ επηηπρή πινπνίεζε είλαη πην πεξίπινθε, κεγαιχηεξε θαη 

αθξηβφηεξε απφ ηελ επί ράξηνπ ζρεδίαζε, θαζψο θαη  ε επηηπρία δελ είλαη πάληα 

αλακελφκελε.
152

 Ο ρξφλνο βέβαηα είλαη ν θαηαιχηεο ησλ πάλησλ. 

3.5 ΜΔΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ (I) - ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ 

ΡΧΗΚΖ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

 

   Ζ Αξθηηθή ιεηηνπξγεί πξψηηζηνο σο ρψξνο αλάπηπμεο ηεο ζηξαηεγηθήο 

αεξνπνξηθήο δχλακεο ηεο Ρσζίαο, ησλ ξσζηθψλ δηεπεηξσηηθψλ βαιιηζηηθψλ 

ππξαχισλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ θνξέσλ ηνπο (Βιέπε Υάξηε 13). Ο ξσζηθφο Βφξεηνο 

ηφινο, ν νπνίνο έρεη ηελ επζχλε γηα ηελ άκπλα ηεο Ρσζίαο ζην βνξεηνδπηηθφ ηεο 

ηκήκα, έρεη ηηο βάζεηο ηνπ ζην επξσπατθφ ηκήκα ηεο ξσζηθήο Αξθηηθήο. Ο θπξίσο 

λαχζηαζκνο βξίζθεηαη ζην Severomosk θνληά ζηνλ θχξην εκπνξηθφ ιηκέλα ηνπ 

Murmansk θαη ηηο έηεξεο ζπκπιεξσκαηηθέο λαπηηθέο βάζεηο λα βξίζθνληαη ζηελ 

ρεξζφλεζν Kala ζηελ Λεπθή Θάιαζζα. Ζ ζάιαζζα ηνπ Μπάξεληο (Barents Sea) 

ιεηηνπξγεί σο ζαιάζζηα νδφο πξφζβαζεο πξνο ηνπο Ρσζηθνχο ιηκέλεο ηνπ Βνξξά 

θαζ‟φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη θαηά κία έλλνηα απνηειεί ηελ ζαιάζζηα πχιε 

εηζφδνπ ηεο Γχζεο πξνο ηνλ Βνξξά θαη ηελ Αξθηηθή. Ο ξφινο απηφο 
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αληηθαηνπηξίδεηαη θαη ζηελ εθεί παξνπζία ηνπ ξσζηθνχ „‟ηφινπ ηεο Βφξεηαο 

Θάιαζζαο‟‟ (North Sea Fleet), o νπνίνο απνηειεί θαη ηελ θχξηα πιαηθφξκα 

κεηαθνξάο θαη εθηφμεπζεο ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ ηεο ρψξαο (απφ ηαθηηθνχο 

έσο δηεπεηξσηηθνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα θέξνπλ απφ κία έσο πνιιαπιέο ππξεληθέο 

θεθαιέο-TBM to ICBM, nuclear warheads). Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη πσο ην 67% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ππξεληθψλ θεθαιψλ πνπ δηαζέηεη ε Ρσζία (576 ην 2011), είλαη 

ζρεδηαζκέλεο λα θέξνληαη ζε βαιιηζηηθνχο ππξαχινπο πνπ θέξνληαη κε ηελ ζεηξά 

ηνπο απφ ηα ξσζηθά ππνβξχρηα (απφ ηνχδε Τ/Β) ηνπ Βφξεηνπ ηφινπ.
153

 Απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ν ξσζηθφ ηφινο ηνπ Δηξεληθνχ έρεη ηελ  βάζε ηνπ ζην Βιαδηβνζηφθ, 

κε ηηο έηεξεο δεπηεξεχνπζεο λα βξίζθνληαη δηάζπαξηε ζηελ ρεξζφλεζν ηεο 

Κακηζάηθα (Kamchatka) ζην Βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο ρψξαο θαη πιεζίνλ ηεο 

Αιάζθα. Γεγνλφο απνηειεί πσο κεηαμχ ησλ δχν θχξησλ λαπζηάζκσλ ηεο Ρσζίαο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ ηφισλ πνπ ειιηκελίδνληαη ζε απηνχο, ππάξρνπλ πεξηνρέο πνπ 

θαιχπηνπλ απνζηάζεηο άλσ ησλ 3.000 λ.κ., δίρσο ζηξαηησηηθή παξνπζία θαη κε 

πεξηνξηζκέλε πξνζβαζηκφηεηα αλαιφγσο ησλ ζπλζεθψλ ηνπ πνιηθνχ πάγνπ. 

πγθξηηηθά ηέινο κε ηελ ζνβηεηηθή επνρή, ην ξσζηθφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ ηεο Ρσζίαο 

ππνιείπεηαη ρξεκαηνδφηεζεο, αξηζκνχ πινίσλ αιιά φρη επηρεηξεζηαθήο ηθαλφηεηαο.  

   Σν 1986 ν Βφξεηνο ηφινο απνηεινχηαλ απφ πεξίπνπ 180 ππξελνθίλεηα Τ/Β 

δηαθφξσλ ηχπσλ, ελψ ζήκεξα αξηζκεί 42,
154

 κε βιέςεηο επηπξφζζεηεο απνκείσζεο 

ηνπ ζχκθσλα κε ηνλ ζρεδηαδφκελν πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ξσζηθνχ Τπνπξγείνπ 

Άκπλαο.
155

 Χζηφζν, ην 2011 ην Κξεκιίλν αλαθνίλσζε ηελ πηνζέηεζε ελφο θηιφδνμνπ 

πξνγξάκκαηνο ζηξαηησηηθήο αλαζπγθξφηεζεο, ζχκθσλα κε ην νπνίν κέρξη ην έηνο 

2020 ζα δαπαλεζνχλ ζπλνιηθά 22 ηξηο ξνχβιηα (730 δηο επξψ), γηα ηελ παξαγσγή 

λένπ ππεξζχγρξνλνπ ζηξαηησηηθνχ εμνπιηζκνχ.
156

 χκθσλα επίζεο κε ην αλσηέξσ 

ζρέδην, πξνηεξαηφηεηα ζα δνζεί ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ιεγφκελεο ζηξαηεγηθήο 

ππξεληθήο „‟ηξηάδαο‟‟ ησλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ, ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ 

επηθαλείαο θαη Τ/Β θαη ησλ βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ. Σν ξσζηθφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ 

δέζκεπζε γηα απηφ ηνλ ζθνπφ έλα πνζφ ηεο ηάμεσο ησλ 5 ηξηο ξνπβιηψλ (73 δηο 

επξψ), γηα ην νπνίν πξνβιέπεη ηελ λαππήγεζε 100 λέσλ ζθαθψλ δηαθφξσλ ηχπσλ κε 

πξννξηζκφ θπξίσο ηνλ ξσζηθφ ηφιν ηνπ Βνξξά.  Παξφια απηά, ν πφιεκνο ζηελ 

Γεσξγία ην 2008 θαη ελ ζπλερεία ε απφζρηζε ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ Οπθξαλία ην 

2014 αλαβάζκηζε θαη ηνλ ξφιν ηνπ ηφινπ ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο, ζέηνληαο ηνλ θαη 

απηφλ ζην θάδξν ηνπ ζηξαηησηηθνχ εθζπγρξνληζκνχ πνπ αλαθνίλσζε ην Κξεκιίλν, 

ηνπιάρηζηνλ κεζνπξφζεζκα.  ε ζπλέρεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζα λαππεγεζνχλ 

επίζεο ζπλνιηθά 24 λέα ζηξαηεγηθά Τ/Β πνιιαπιψλ ξφισλ κε δπλαηφηεηα βνιήο 

βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ.
157

 Δπηπιένλ ζην ίδην πξφγξακκα πξνβιέπεηαη ζπλνιηθά ε 

παξαγσγή
158

: i) 600 ππεξζχγρξνλσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ (απφ ηνχδε Α/Φ) 

δηαθφξσλ ηχπσλ, ii) 80 λέσλ πινίσλ επηθαλείαο εθ ησλ νπνίσλ 15 Φξεγάηεο θαη 35 
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Καηαδξνκηθψλ κε δπλαηφηεηα βνιήο βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ θαη iii) 1000 πεξίπνπ 

ειηθνπηέξσλ (απφ ηνχδε Δ/Π) επίζεο δηαθφξσλ ηχπσλ.  Ο αξρηθφο ζρεδηαζκφο 

δεθαεηνχο δηάξθεηαο, πξνέβιεπε θαη πεξηιάκβαλε ηηο πξψηεο παξαδφζεηο ηνπ 

αλσηέξνπ πνιεκηθνχ πιηθνχ ζε πνζνζηφ 30%, ζηα κέζα ηνπ 2017. Αληηζέησο θαη 

ινγηδνκέλεο ηηο δπζρεξνχο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, ιφγσ θπξίσο ησλ 

Γπηηθψλ θπξψζεσλ έλαληη ηεο Ρσζίαο ζε φια ηα επίπεδα θαζψο θαη ηεο εκπινθήο ηεο 

Ρσζίαο ζηελ ζπξηαθή θξίζε, ε έσο ζήκεξα παξαδφζεηο ζηξαηησηηθψλ πιηθψλ 

πεξηνξίδεηαη ζε 2 Τ/Β, 2 πινίσλ επηθαλείαο, 22 πνιεκηθψλ Α/Φ θαη πιεζψξα 

βαιιηζηηθψλ ππξαχισλ „‟Bulava‟‟. Σέινο ε επηρεηξεζηαθή ηθαλφηεηα δξάζεο ζην 

αξθηηθφ πεξηβάιινλ ησλ αλσηέξσ κέζσλ θξίλεηαη σο πεξηνξηζκέλε.
159

  

   ηελ Αξθηηθή, ν ξσζηθφο ηξαηφο Ξεξάο εθπξνζσπείηαη πξσηίζησο απφ ηελ 200ε 

Μεραλνθίλεηε Σαμηαξρία Πεδηθνχ, πνπ βξίζθεηαη ζην Pechenga θνληά ζηα βφξεηα 

ζχλνξα θαη απνηειεί ηε βάζε ηεο Αξθηηθήο Μεξαξρίαο, ε ζεκειίσζε ηεο νπνίαο 

απνθαζίζηεθε επηζήκσο ζηα ηέιε ηνπ 2014. Τπάξρεη επίζεο ζρέδην δεκηνπξγίαο κηαο 

λέαο Σαμηαξρίαο ην 2016, ε νπνία ζα ζηαζκεχεη ζην Yamal-Nenets, αλαηνιηθά ησλ 

Οπξαιίσλ ξεσλ ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν.
160

 Σν θαζήθνλ ηεο λέαο απηήο θνηλήο 

„‟Αξθηηθήο Γηνίθεζεο‟‟, πνπ ζα απνθαιείηαη Βνξξά (Sever) θαη ζα ηεζεί ζε 

επηρεηξεζηαθή εηνηκφηεηα κεηαμχ ησλ εηψλ 2017-2018, είλαη ε πξνζηαζία ησλ ήδε 

ππαξρφλησλ αιιά θαη ησλ κειινληηθψλ ζηξαηησηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαηά κήθνο 

ηεο ξσζηθήο αξθηηθήο αθηήο, εμαζθαιίδνληαο ηελ ειεχζεξε δηέιεπζε ηνπ 

Βνξεηναλαηνιηθνχ Πεξάζκαηνο θαη λα επηδείμεη ζηηο άιιεο Αξθηηθέο ρψξεο ηε 

ζηξαηησηηθή παξνπζία θαη πξσηνθαζεδξία ηεο Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή.
161

 Ο έιεγρνο 

ησλ ζπλφξσλ ζα δηεμάγεηαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ππεξεζία θξαηηθήο αζθαιείαο 

FSB, ε νπνία ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηελ πεξηπνιία θαη ηελ παξαθνινχζεζε 

ζηελ Αξθηηθή. Σέινο, ζηελ πεξηνρή Kamenka ζην Karelen, ππάξρεη θαη ε 138ε  

Μεραλνθίλεηε Σαμηαξρία Πεδηθνχ, ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ξσζηθή Μεξαξρία 

ηεο Αξθηηθήο. ηα ηέιε ηνπ 2014, ζχκθσλα κε ηα ζρέδηα, ε Ρσζία ζα έπξεπε λα έρεη 

κεηαθέξεη επηπιένλ ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ζην λεζί Kotelny βφξεηα ηεο Γεκνθξαηίαο 

αρά (Yakutia) ζηε λνηηναλαηνιηθή ηβεξία θαη κηα άιιε Μεραλνθίλεηε Σαμηαξρία 

Πεδηθνχ ζην Alakurtti, ηεο  Πεξηθέξεηαο ηνπ Μνπξκάλζθ. 

   Ζ ξσζηθή Πνιεκηθή Αεξνπνξία κε ηελ ζεηξά ηεο, είλαη επίζεο πνιχ καθξηά απφ ην 

παιηφ ηεο κεγαιείν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νβηεηηθψλ εκεξψλ. Πνιιέο απφ ηηο πξψελ 

ζνβηεηηθέο αεξνπνξηθέο Μνίξεο καρεηηθψλ ηεο βνξεηνδπηηθήο Ρσζίαο είηε έρνπλ 

πεξηθνπεί, είηε έρνπλ ζπγρσλεπηεί θαη κεηαθεξζεί είηε ζε άιιεο κνλάδεο. Οη 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ Αξθηηθή απνηεινχληαη, σο επί ην πιείζηνλ, 

απφ ηελ αεξνπνξηθή ηθαλφηεηα ηνπ Βφξεηνπ ηφινπ θαη ηνπ ηφινπ ηνπ Δηξεληθνχ. Ο 

Βφξεηνο ηφινο έρεη 13 Α/Φ λαπηηθήο ζπλεξγαζίαο Tu-142s θαη 14 ζαιάζζηαο 

επηηήξεζεο Il-38s, ελψ ν ηφινο ηνπ Δηξεληθνχ έρεη 14 Tu-142s θαη 15 Il-38s, εθ ησλ 

νπνίσλ κε άγλσζην ηνλ αξηζκφ ησλ επηρεηξεζηαθά ελεξγψλ. Ο Βφξεηνο ηφινο 

δηαζέηεη επίζεο, Α/Φ πνιιαπιψλ ξφισλ ηχπνπ Su-33 (Flanker-D), ηα νπνία κπνξνχλ 

λα αλεθνδηαζηνχλ ζηνλ αέξα, ππνζηεξηδφκελα απφ 2-5 ζπζηνηρίεο εδάθνπο 

αληηαεξνπνξηθψλ βιεκάησλ S-300P SAM πνπ αλήθνπλ ζε χληαγκα Ππξνβνιηθνχ 

ζην Severodvinsk, πιεζίνλ ηεο αξθηηθήο λήζνπ Αξράγγεινο (Arkhangelsk). Ζ 

αεξνπνξηθή βάζε  Olenya ζηε ρεξζφλεζν Kola εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη, 
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φπσο θαη ε βάζε Besovets ζην Karelen. Δδψ, εμάιινπ, βξίζθνληαη πνιιά παιηά 

ζνβηεηηθά αεξνζθάθε φπσο ηα Α/Φ αλαραίηηζεο MiG-25 (ΝΑΣΟ:Foxbat) θαη MiG-

31 (NATO:Foxhound). Σέινο ηα ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά, Tu-95 (ΝΑΣΟ:Bear) 

θαη ην λέν ππεξερεηηθφ Tu-160 (ΝΑΣΟ:Blackjack), δξνπλ απφ ηελ αεξνπνξηθή βάζε 

Engels ζην Saratov ηεο Νφηηαο Ρσζίαο, αιιά, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

πξαγκαηνπνηνχλ πηήζεηο πεξηπνιηψλ ζηελ Αξθηηθή επηηεξψληαο ηνλ εζληθφ ελαέξην 

ρψξν. Ζ ζηξαηεγηθή αεξνπνξία έρεη ζπλνιηθά 16 ζηξαηεγηθά βνκβαξδηζηηθά Tu-160, 

32 Tu-95MS6 θαη 31 Tu-95MS16.
162

 

   Δπηπξφζζεηα, έρεη ζρεδηαζηεί λα επαλαρξεζηκνπνηεζνχλ κεξηθά απφ ηα αεξνδξφκηα 

πνπ βξίζθνληαη ζηελ αξθηηθή Ρσζία θαη ηα νπνία έρνπλ παξακείλεη αλελεξγά απφ ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. ηελ νκηιία ηνπ πξνο ηε εγεζία ηνπ ξσζηθνχ 

Τπνπξγείνπ Άκπλαο ζηηο 10 Γεθεκβξίνπ 2013, ν Πξφεδξνο Βιαληηκίξ Πνχηηλ 

(Vladimir Vladimirovich Putin) παξήγγεηιε λα πξνβεί ζε επηπιένλ πξνζπάζεηα 

δεκηνπξγίαο ππνδνκψλ θαη ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ ζηελ Αξθηηθή, γηα ηελ πεξαηηέξσ 

πξνζηαζία ησλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή.
163

 ηελ ίδηα 

νκηιία ηνπ ν Πξφεδξνο Πνχηηλ δήισζε επίζεο φηη, ε Ρσζία είρε απνθαηαζηήζεη θαη 

επαλδξψζεη έλαλ αξηζκφ πεξίπνπ δέθα παιαηνηέξσλ ζνβηεηηθψλ αεξνδξνκίσλ ζηνλ 

„‟Τςειφ Βνξξά‟‟ (High North) θαη ζηελ Αξθηηθή γηα ηνλ ίδην ζθνπφ.
164

 Μεηαμχ 

άιισλ, ζηφρνο ήηαλ,  ε παξαθνινχζεζε θαηά κήθνο ηεο αξθηηθήο ξσζηθήο 

αθηνγξακκήο, κήθνπο 2.500 ρηιηνκέηξσλ, ε νπνία παξέκελε εθηφο επηηήξεζεο απφ 

ξαληάξ απφ ηελ επνρή ηεο πηψζεο  ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο.  

   πκπεξαζκαηηθά, γίλεηαη εχθνια αληηιεπηφ πσο ην πξφγξακκα εθζπγρξνληζκνχ 

ησλ ξσζηθψλ ελφπισλ δπλάκεσλ πνπ αθνξά ηελ Αξθηηθή, θηλείηαη ζε ζπκθσλία θαη 

ελ παξαιιήισ κε ηελ ραξαρζείζα ξσζηθή ζηξαηεγηθή πνιηηηθή. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ζηξαηησηηθψλ ηεο κέζσλ ζηελ πεξηνρή θαίλεηαη λα εμππεξεηεί, ζε πξψηε θάζε, ηελ 

αζθάιεηα ησλ βιέςεσλ ηεο ξσζηθήο εγεζίαο γηα ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ επίδεημε ηζρχνο θαη ηελ απψζεζε απφ νπνηαδήπνηε μέλε δηεθδίθεζε ησλ 

πφξσλ ηεο Αξθηηθήο. Δλ νιίγνηο, κπνξεί θαλείο λα δηαπηζηψζεη φηη ππάξρεη αθφκε 

θάπνηα απφζηαζε γηα λα πξνρσξήζεη ε ζηξαηησηηθή ηθαλφηεηα ηεο Ρσζίαο ζηελ 

Αξθηηθή (θαη ζην ζχλνιφ ηεο) λα θηάλεη ζην πςειφ επίπεδν ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. 

ζν αθνξά ηε θηινδνμία λα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηελ Αξθηηθή σο ζηξαηεγηθή 

βάζε πφξσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Ρσζίαο, ππάξρνπλ επίζεο κεγάιεο πξνθιήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ηερλνινγία θαη ηελ θεξδνθνξία, νη νπνίεο, βξαρππξφζεζκα, ζα 

είλαη αθφκε πην δχζθνιν λα μεπεξαζηνχλ.  

 

 

3.6 ΜΔΑ ΔΠΗΣΔΤΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ ΣΟΥΧΝ (II) - ΔΝΔΡΓΔΗΑ –

ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ – ΜΔΣΑΦΟΡΔ 

 

   Ζ ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ηεο Ρσζίαο έσο ην έηνο 2030, μερσξίδεη ηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο σο κία απφ ηηο πεξηνρέο πνπ, ζε καθξνπξφζεζκν ρξνληθφ πιαίζην, ζα 

εμαζθαιίζεη ηε ζέζε ηεο Ρσζίαο σο ελεξγεηαθή ππεξδχλακε. χκθσλα κε ηε 

ζηξαηεγηθή, ε αλάπηπμε πξνβιέπεηαη λα δηέιζεη απφ ηξία ζηάδηα: 1) Μέρξη ην έηνο 
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2015, δηεμάγνληαη γεσινγηθέο κειέηεο, πξνθεηκέλνπ λα μερσξίζνπλ λέα πεδία 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ ξσζηθή αξθηηθή πθαινθξεπίδα θαη ζηε 

ρεξζφλεζν Yamal. 2) Πξνβιέπεηαη φηη, θαηά ηελ πεξίνδν 2015-2022, ε εμφξπμε 

πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ κπνξεί λα μεθηλήζεη ζηελ πεξηνρή έηζη ψζηε ε Ρσζία 

λα είλαη ζε ζέζε λα αληηζηαζκίζεη ηε κείσζε ηεο εμφξπμεο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ αέξην ζηε δπηηθή ηβεξία. 3) Απφ ην 2022 έσο ην 2030, ην αέξην ζα εμάγεηαη 

απφ νιφθιεξν ην αλαηνιηθφ ηκήκα ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ. Μέρξη ζηηγκήο, ε Ρσζία 

έρεη επηθεληξσζεί ζηελ παξαγσγή πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζηε ρεξζφλεζν 

Yamal θαη ζην Πεδίν Timan-Pechora. Ζ θηινδνμία είλαη λα μεθηλήζεη ε παξαγσγή 

ζηνλ ηνκέα Shtokman ζηε Θάιαζζα ηνπ Barents, ζην πεδίν Prirazlomnoye θαη ζηε 

ζάιαζζα Kara (Βιέπε Υάξηε 12).
165

 Τπάξρνπλ βέβαηα ηεξάζηηεο πξνθιήζεηο γηα ηελ 

Ρσζία ζηελ πξνζπάζεηα ηεο λα εμάγεη αέξην θαη πεηξέιαην ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο εμαηηίαο ηνπ ζθιεξνχ θιίκαηνο θαη ησλ απνκαθξπζκέλσλ γξακκψλ 

επηθνηλσλίαο, γεγνλφο πνπ απαηηεί κεγάιεο επελδχζεηο πςεινχ ξίζθνπ θαη κεγάιεο 

δηάξθεηαο επελδπηηθνχ νξίδνληα πνπ ζα εμαξηάηαη επηπξφζζεηα απφ ηηο ηηκέο ηεο 

ελέξγεηαο πνπ εμαθνινπζνχλ λα είλαη πςειέο, έηζη ψζηε ε εμφξπμε λα είλαη 

θεξδνθφξα. Έηζη, ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Δλέξγεηαο (IEA), εθηηκά φηη ε πιεηνςεθία 

ησλ πεδίσλ ηεο Αξθηηθήο δελ είλαη θεξδνθφξα φζν ε ηηκή ηεο παγθφζκηαο αγνξάο 

πεηξειαίνπ παξακέλεη ρακειφηεξε απφ 120 δνιάξηα αλά βαξέιη (ελδεηθηηθά 

αλαθέξεηαη πσο ζηηο αξρέο Ηαλνπαξίνπ 2015 ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ Brent κεηψζεθε 

ζε ιηγφηεξν απφ 50 δνιάξηα ην βαξέιη).
166

 Δπηπξφζζεηα θαη δεδνκέλνπ φηη ε ξσζηθή 

λνκνζεζία επηηξέπεη κφλν γηα ηηο θξαηηθέο εηαηξείεο ελέξγεηαο Gazprom (θπξίσο 

θπζηθφ αέξην) θαη Rosneft (θπξίσο πεηξέιαην) γηα ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ απφ ηελ αξθηηθή πθαινθξεπίδα - αιιά επεηδή απηέο νη δχν 

επηρεηξήζεηο δελ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ην απαξαίηεηε ηερλνινγηθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε - έρνπλ ζπλάςεη εηαηξηθέο ζρέζεηο κε νξηζκέλεο εηαηξίεο 

„‟δπηηθψλ‟‟ ζπκθεξφλησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε Gazprom ζπλεξγάζηεθε κε ηε 

λνξβεγηθή Statoil θαη ηε γαιιηθή Total γηα εμαγσγή θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην πεδίν 

Shtokman, ην νπνίν θαηαηάζζεηαη σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πεδία θπζηθνχ αεξίνπ 

ζηνλ θφζκν.
167

 Χζηφζν, ππάξρεη κηα ζηαζηκφηεηα ησλ απνηειεζκάησλ απφ ηηο  

αλσηέξσ ζπλεξγαζίεο ιφγσ, απφ ηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ  ηνπ θζελφηεξνπ 

πγξνπνηεκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (LNG) απφ ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνπ επίζεο 

θζελφηεξνπ ακεξηθάληθνπ θπζηθνχ αεξίνπ πξνεξρφκελν κέζσ λέσλ ηερληθψλ 

εμφξπμεο-fracking ,πξνθαιψληαο πηψζε ηεο ηηκήο πψιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

παγθφζκηα αγνξά, θαζηζηψληαο έηζη ηελ εμφξπμε ζηνλ πεδίν Shtokman αζχκθνξε 

πξνο ην παξφλ.
168

 Ζ Rosneft απφ ηελ κεξηά ηεο, έρεη ζπλάςεη εηαηξηθή ζρέζε κε ηελ 

ακεξηθαληθή εηαηξεία ExxonMobil γηα ηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηε ζάιαζζα Kara 

θαη κε ηελ ηηαιηθή εηαηξεία ENI θαη ηελ λνξβεγηθή Statoil γηα ηε Θάιαζζα ηνπ 

Μπάξεληο. Χζηφζν, ε εηαηξηθή απηή ζπλεξγαζία, παξεκπνδίδεηαη ιφγσ ηνπ φηη νη 

ζπγαηξηθέο εηαηξίεο ηεο Rosneft ζην εμσηεξηθφ γίλνληαη νινέλα θαη πην εθηεζεηκέλεο 

ζε δηθαζηηθέο αμηψζεηο ζε ακεξηθαληθά θαη επξσπατθά δηθαζηήξηα απφ πξψελ 

επελδπηέο θαη εηαίξνπο ηεο ξσζηθήο εηαηξίαο ελέξγεηαο Yukos. Αμηψζεηο πνπ 
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αθνξνχλ απφθαζε ηνπ Γηεζλνχο Μφληκνπ Γηαηηεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ, ην 2014, ζηελ 

νπνία ε Ρσζία έρεη θιεζεί πξσηνβάζκηα λα θαηαβάιεη 50 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

ζηνπο ελάγνληεο ηεο Yukos.
169

 Σν ίδην έηνο, εθηφο ησλ άιισλ, νη ξσζηθέο εηαηξίεο 

ελέξγεηαο καδί κε ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο (π.ρ. Gazprom Neft) πιήηηνληαη θαη απφ ηηο 

θπξψζεηο ηεο Δ.Δ. θαη ησλ Ζ.Π.Α. κεηά ηα γεγνλφηα ηεο πξνζάξηεζεο ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο απφ ηελ Ρσζία θαη ηνλ πφιεκν ζηε λνηηναλαηνιηθή 

Οπθξαλία. Ο κηινο Rosneft, ζε θιεηζηή δεκνπξαζία ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2003, 

αγφξαζε ηελ θχξηα παξαγσγηθή εηαηξεία ηεο Yukos, γηα πνιχ θάησ απφ ηελ ηηκή ηεο 

αγνξάο θάηη γηα ην νπνίν θαη θαηεγνξείηαη. ην ίδην κνηίβν, ε πξνζάξηεζε ηεο 

ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο ην 2014 θαη ε ελεξγφο ζπκκεηνρή ηεο Ρσζίαο ζηνλ πφιεκν 

ηνπ 2004 ζηελ Ν.Α. Οπθξαλία, έρνπλ επηδεηλψζεη δξαζηηθά ηε ζρέζε κε ηε Γχζε, ε 

νπνία έρεη εηζαγάγεη θαη επηβάιιεη έλαλ αξηζκφ θπξψζεσλ, ελ κέξεη ζηνρνζεηεκέλσλ, 

νη νπνίεο, κεηαμχ άιισλ, πιήηηνπλ ηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο - ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο ζπκκεηνρήο ησλ δπηηθψλ ελεξγεηαθψλ εηαηξεηψλ ζε θνηλέο επηρεηξήζεηο ζηελ 

εμφξπμε ελέξγεηαο αθξηβψο ζηελ Αξθηηθή.
170

  

   Έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα εκπφδηα γηα ηελ εθκεηάιιεπζε απφ ηελ Ρσζία, ησλ 

αλακελφκελσλ πινπηνπαξαγσγηθψλ πφξσλ ζηελ αξθηηθή είλαη ε έιιεηςε ππνδνκψλ. 

Δπνκέλσο, ε ζηξαηεγηθή γηα ηηο κεηαθνξέο ππνγξακκίδεη: 1) ηελ αλάγθε δηάλνημεο 

ηεο Βφξεηαο Θαιάζζηαο Γηαδξνκήο (North Sea Route) γηα ηελ δηεζλή εκπνξηθή 

λαπηηιία, 2) ηελ αλάπηπμε ιηκέλσλ θαη ζηαζκψλ πξνκήζεηαο, 3) ηελ εγγχεζε ηεο 

ζαιάζζηαο επνπηείαο θαη ηεο ηθαλφηεηαο εθηέιεζεο επηρεηξήζεσλ Έξεπλαο θαη 

Γηάζσζεο (Search and Rescue) ζε φιν ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο, θαη 5) λα 

δεκηνπξγεζεί έλαο ηθαλφο ζηφινο δηαζηνιήο πάγνπ (παγνζξαπζηηθψλ) ν νπνίνο 

(καθξνπξφζεζκα) ζα κπνξεί λα δηαηεξήζεη ηε δηαδξνκή αλνηρηή θαζ‟ φιε ηελ 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Ζ Ρσζία δηαζέηεη κεξηθά απφ ηα πην ηζρπξά παγνζξαπζηηθά ζηνλ 

θφζκν. Μέρξη θαη ην 2017, ε Ρσζία δηαζέηεη έμη ππξελνθίλεηα παγνζξαπζηηθά 

ζνβηεηηθήο θαηαζθεπήο: ηέζζεξα ηεο θαηεγνξίαο Arktika, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ θαηά 

κήθνο νιφθιεξεο  ηεο δηαδξνκήο ηεο Βφξεηαο Θάιαζζαο, θαη δχν ηεο ηάμεο Taimyr, 

ηα νπνία κε ηελ ζεηξά ηνπο θαιχπηνπλ κφλν ηκήκαηα ηεο δηαδξνκήο θαη ζπλνδεχνπλ 

πινία ζε ιηκέλεο θαη ζε πνηάκηα. χκθσλα κε ηε  αξθηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηηο 

Μεηαθνξέο, ην ζρέδην είλαη λα θαηαζθεπαζηνχλ ηξία λέα ππξελνθίλεηα 

παγνζξαπζηηθά πνπ ζα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ θαηεγνξία Arktika ηα νπνία αλακέλεηαη 

λα παξνπιηζηνχλ ην 2020. Δθηφο απφ απηφ, ππάξρνπλ ζρέδηα γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

απξνζδηφξηζηνπ αξηζκνχ παγνζξαπζηηθψλ κε ζπκβαηηθή πξφσζε θηλεηήξσλ ληίδει, 

(πηζαλψο έμη), γηα ηελ ζπλερή εμππεξέηεζε ησλ αξθηηθψλ πεδίσλ θπζηθνχ αεξίνπ θαη 

πεηξειαίνπ ζηελ πθαινθξεπίδα. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

πξνγξακκαηίδεη αξρηθά, ηξηψλ παγνζξαπζηηθψλ κε ππξεληθή ελέξγεηα θαη ηξηψλ κε 

πεηξειαηνθηλεηήξεο. Σν πξψην ππξελνθίλεην παγνζξαπζηηθφ ζρεδηάζηεθε λα ηεζεί 

ζε ρξήζε, κεηαμχ ησλ εηψλ  2016-2017, ζην δπηηθφ ηκήκα ηεο ξσζηθήο Αξθηηθήο. Σν 

εξψηεκα βέβαηα πνπ πξνθχπηεη, αθνξά ηελ πιεξφηεηα ηνπ ξσζηθνχ ζηφινπ ησλ 

παγνζξαπζηηθψλ, φζνλ αθνξά ηελ ηεξάζηηα απνζηνιή πνπ ηνπο έρεη αλαηεζεί 

(δηαηήξεζε ησλ „‟γξακκψλ‟‟ λαπηηιίαο ειεχζεξσλ) θαη εάλ ε βηνκεραλία λαππεγείσλ 

ηεο Ρσζίαο κπνξεί λα παξαδψζεη έγθαηξα ηα λέα. Δίλαη έλαο ζηφρνο κε πςειφ βαζκφ 

πξνηεξαηφηεηαο κεηαμχ ησλ ξσζηθψλ αξρψλ γηα ηελ θαζηέξσζε ιεηηνπξγηθνχ 

ειέγρνπ ησλ ζπλφξσλ θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηεο Βφξεηαο Θαιάζζηαο Οδνχ, γηα ην 

ζθνπφ απηφ ζα παξαζρεζνχλ δηζεθαηνκκχξηα ξνχβιηα. ζην Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ 

ηεο Ρσζίαο. Σν Τπνπξγείν Μεηαθνξψλ ζθνπεχεη λα δεκηνπξγήζεη δέθα ζηαζκνχο 
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δηάζσζεο θαηά κήθνο νιφθιεξεο ηε Βφξεηαο δηαδξνκήο: ζην Murmansk, ην 

Arkhangelsk, ην Naryan-Mar, ην Vorkuta, ην Nadym, ην Dudinka, ην Tiksi θαη ην 

Pevek, ζηνλ θφιπν Provideniya θαη ζηνλ θφιπν Anadyr. Οη ζηαζκνί δηάζσζεο ζα 

είλαη πξνζβάζηκνη απφ ηνλ αέξα θαη ζα εληζρπζνχλ έθαζηνο κε δέθα ειηθφπηεξα (Mi-

8c θαη Ka-27s) θαη έλα άγλσζην ζχλνιν αεξνπιάλσλ (IL-76 θαη An-74s). 

Παξάιιεια κε ηνπο ηαζκνχο Γηάζσζεο ην Τπνπξγείν Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, ζα 

δεκηνπξγήζεη επηπιένλ, δέθα πλνξηαθνχο ηαζκνχο Φχιαμεο θαηά κήθνο ηεο αθηήο 

εμνπιηζκέλα κε πινία πνπ ζα επηρεηξνχλ ζε αξθηηθφ πεξηβάιινλ.
171

  

   Οη δπηηθέο εηαηξείεο ελέξγεηαο φπσο πξναλαθέξζεθε, βξίζθνληαη κπξνζηά ζην 

δίιιεκα αλ ζα πξέπεη καθξνπξφζεζκα λα κείλνπλ γηα ιίγν καθξηά απφ ηηο 

ζπλεξγαζίεο κε ηηο αληίζηνηρεο ξσζηθέο εηαηξίεο ιφγσ ηεο επηβνιήο ησλ δπηηθψλ 

θπξψζεσλ ή καθξνπξφζεζκα ηειηθά λα επηιέμνπλ λα απνζπξζνχλ εμαηηίαο ηεο 

αβεβαηφηεηαο επίηεπμεο ηνπ ζρεδίνπ ηεο Ρσζίαο λα αλαπηχμεη ηνπο αλακελφκελνπο 

ηεξάζηηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο ζηελ Αξθηηθή. Σν ίδην κπνξεί λα αλακέλεηαη λα 

πξνθχςεη θαη απφ ηηο δπηηθέο θπξψζεηο ελαληίνλ επηιεγκέλσλ ξσζηθψλ ηξαπεδψλ θαη 

ηνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο δαλεηζκνχ ηνπο απφ δπηηθά 

ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. ηαλ νη δαλεηαθέο επθαηξίεο είλαη πεξηνξηζκέλεο, ηα 

δάλεηα γίλνληαη πεξηζζφηεξα δαπαλεξά, πεξηνξίδνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ 

πνιχ κεγάισλ θαη δαπαλεξψλ επελδχζεσλ ζηελ „‟αγνξά‟‟ ηεο Αξθηηθήο. Βέβαηα έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ζηηο παξαπάλσ θπξψζεηο ε „‟Γχζε‟‟ δελ θηλείηαη ζε ζπκθσλία 

κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε Δ.Δ. ε νπνία έρεη 

αλαπηχμεη ηελ ηθαλφηεηα λα δηαρσξίδεη ηα κέιε ηεο Έλσζεο φπσο θαη ηα θξάηε κε ηα 

νπνία ζπλεξγάδεηαη νηθνλνκηθά (βιέπε Ρσζία) ζε „‟καιαθέο‟‟ θαη „‟ζθιεξέο‟‟ 

επελδχζεηο, κε απνηέιεζκα ζηελ πεξίπησζε ηεο Ρσζίαο λα δηαηίζεηαη θαη‟ 

εμαθνινχζεζε λα μερλά γξήγνξα ηηο φπνηεο θπξψζεηο ηεο επηβάιιεη. Δάλ παίξλνπκε 

σο αθεηεξία ηα δηδάγκαηα απφ ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πνιέκνπ ηεο Ρσζίαο ζηε Γεσξγία ην 

2008, φηαλ ε ξεηνξηθή ελαληίνλ ηεο Ρσζίαο ήηαλ επίζεο έληνλε, αλ θαη φρη ηφζν 

απφηνκε φπσο κεηά ηελ πξνζάξηεζε ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Κξηκαίαο θαη ηελ 

ππνζηήξημε πξνο ηνπο Οπθξαλνχο απηνλνκηζηέο ην 2014, κάιινλ ε Δ.Δ. είλαη 

γξήγνξε πξνηίκα λα γπξίζεη πίζσ ζηηο „‟ζπλήζεηο εξγαζίεο‟‟ κε ηελ Ρσζία κφιηο 

παξνπζηαζηεί ε επθαηξία γη‟ απηφ.
172

 Βέβαηα, φια απηά είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

πξνβιεθζνχλ, θαζψο εμαξηάηαη. γηα ην πψο ε ζρέζε κεηαμχ ηεο Ρσζίαο θαη ηεο 

Γχζεο ζα ζπλερίζεη λα αλαπηχζζεηαη, εάλ ε Ρσζία εμαθνινπζεί λα ππνζηεξίδεη θαη 

άιια «ρέδηα Novorossiya»
173

 ζηελ κεηαζνβηεηηθή ηεο πεξηθέξεηα θαη ηέινο ζηελ 

ηθαλφηεηα ηεο Δ.Δ. λα παξακείλεη ζηαζεξή θαη κε θχξνο ζε ζεκαληηθέο απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηελ φρη θαη ηφζν θνηλή ηεο εμσηεξηθή πνιηηηθή.  

   Σέινο, έλαο άιινο άγλσζηνο παξάγνληαο είλαη ην πψο ζα αλαπηπρζεί ε ιεγφκελε 

ηλν-ξσζηθή ζπλεξγαζία. Ζ Ρσζία έρεη γηα πνιιά ρξφληα ηε θηινδνμία λα 

δηαθνξνπνηήζεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εκπνξίαο ησλ ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ ηεο, 

κεηψλνληαο ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηελ πψιεζε θπξίσο ζε επξσπατθέο ρψξεο νη νπνίεο 

θαη απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο, επηζπκνχλ ην ίδην πξάγκα. Οη δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ην 

2004, γηα ηελ θαηαζθεπή αγσγνχ θπζηθνχ αεξίνπ πνπ νλνκάδεηαη „‟Γχλακε ηεο 

ηβεξίαο‟‟ (Bι. Υάξηε 14), ν νπνίνο ζα παξαδψζεη θπζηθφ αέξην ζηελ Κίλα, 

νδήγεζαλ ηειηθά ηνλ Μάην ηνπ 2014 ζηελ ζπκθσλία κεηαμχ ηεο ξσζηθήο Gazprom 
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θαη ηεο θηλεδηθήο θξαηηθήο εηαηξείαο θπζηθνχ αεξίνπ CNPC (China National 

Petroleum Corporation).
174

 Έλαο απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη Ρψζνη θαη νη 

Κηλέδνη είραλ δπζθνιία ζπλάληεζεο ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ είλαη ε 

βαζηά ξηδσκέλε ξσζηθή ακθηζεκία. Οη Ρψζνη αλεζπρνχλ δηαρξνληθά λα κελ γίλνπλ 

έλα απιφ «παξάξηεκα ελεξγεηαθψλ πφξσλ» ηεο θηλεδηθήο νηθνλνκίαο ελψ ε Μφζρα 

αλέθαζελ αλεζπρεί γηα ηελ απμεκέλε θηλεδηθή επηξξνή, ηδίσο ζηα απνκαθξπζκέλα 

κέξε ηεο Αλαηνιηθήο θαη Κεληξηθήο Ρσζίαο, ηα νπνία είλαη αξαηνθαηνηθεκέλα θαη 

εχθνια ζε πξνζβνιή., γεγνλφο πνπ επεξέαδε απφ ηελ νβηεηηθή επνρή ηελ 

ζηξαηεγηθή ζθέςε ζηελ Ρσζία.
175

 Ζ επηδείλσζε ηεο ζρέζεο κε ηε Γχζε, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Γπηηθψλ θπξψζεσλ θαηά ηεο Ρσζίαο κπνξεί, σζηφζν, λα 

ιεηηνπξγήζεη σο θαηαιχηεο γηα απμεκέλε ξσζηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Κίλα θαζψο 

ζηελ παξνχζα θάζε νη βαζηθνί ζπληειεζηέο ηνπ ηνκέα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ 

αεξίνπ ηεο Ρσζίαο έρνπλ αλάγθεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κφλν ε Κίλα: ε 

Rosneft ρξεηάδεηαη κεηξεηά θαη ε Gazprom πξέπεη λα δηαθνξνπνηήζεη ηηο ελεξγεηαθέο 

ηεο αγνξέο.
176
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4ο: Ζ ΤΦΖΛΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΧΝ Ζ.Π.Α. ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ - ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΛΟΗΠΧΝ ΓΡΧΝΣΧΝ. 

 

4.1  ΓΔΝΗΚΑ ΠΔΡΗ ΣΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΣΧΝ Ζ.Π.Α. ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

   Οη θπβεξλήζεηο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ αλαθέξνληαλ ζηελ επίζεκε θξαηηθή 

αιιεινγξαθία ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, κέρξη πνιχ πξφζθαηα, εμεηάδνληαο κφλν 

ηελ νπηηθή ηνπ νηθνλνκηθνχ παξάγνληα θαη επηπξφζζεηα σο πεξηνρή εζληθήο 

θπξηαξρίαο ήζζνλνο πνιηηηθήο ζεκαζίαο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα, ε έθδνζε ην 

1971 πξνεδξηθήο νδεγίαο
177

, κε βάζε ηνλ ακπληηθφ ξφιν ηεο Αιάζθα θαη κε κηθξή 

αλαθνξά γηα ηελ ήπηα αλάπηπμε ζηελ πεξηνρή κε ζεβαζκφ ζην πεξηβάιινλ. Ζ 

παξαπάλσ νδεγία ππέζηε κηα κηθξή αλαζεψξεζε ην 1983.
178

 Ζ έληαμε ηνπ Βνξξά 

ζηε πνιηηηθή πξαθηηθή ησλ Ζ.Π.Α. έγηλε ηελ πεξίνδν ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ, νπφηε 

θαη άιιαμε ε ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αξθηηθήο θαη ν ξφινο ηεο ζηε κάρε ελάληηα 

ζηελ αληίπαιε δχλακε ηεο Δ...Γ. Απνηέιεζκα ηεο αιιαγήο αληηκεηψπηζεο, ήηαλ ε 

θαηαζθεπή ηεο γξακκήο ξαληάξ (radar) εγθαίξνπ πξνεηδνπνίεζεο Distant Early 

Warning (D.E.W.) Line.
179

 Φπζηθά, κε ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ Πνιέκνπ νη 

πξνηεξαηφηεηεο γηα ηηο ΖΠΑ άιιαμαλ. Χο πξψηε πξνηεξαηφηεηα πιένλ ηέζεθε ε 

πξνζηαζία ηνπ εχζξαπζηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο παλίδαο ηεο πεξηνρήο. 

Αθνινπζνχλ ε ήπηα αλάπηπμε θαη ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ 

θαη ηέινο ν ακπληηθφο ξφινο ησλ Αξθηηθψλ εδαθψλ ηεο ρψξαο. Ζ ηειεπηαία εζληθή 

ζηξαηεγηθή αζθάιεηαο γηα ηελ Αξθηηθή εθδφζεθε ην 2013
180

 , ελψ ππνβιήζεθε απφ 

ην Τπνπξγείν Άκπλαο πξνο έγθξηζε ζην Κνγθξέζν, κηα επηθαηξνπνίεζε ηεο ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 2016.
181

 Δίρε πξνεγεζεί ε εζληθή ζηξαηεγηθή ηνπ 2009 επί πξνεδξίαο 

G. W. Bush, (κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηειεηψζεη ηε ζεηεία ηνπ, θαη αλαιάβεη ν 

Barack H. Obama), ε νπνία απνηειεί ηελ πξψηε επίζεκε δήισζε ησλ ΖΠΑ γηα κία 

αξθηηθή πνιηηηθή απφ ηφηε πνπ αληίζηνηρα ε θπβέξλεζε Κιίληνλ, αλαθνίλσζε ηελ 

πξψηε ακεξηθαληθή πνιηηηθή γηα ηελ Αληαξθηηθή ην 1996.
182

 πγθεθξηκέλα, φπσο 

αλαθέξεηαη ζηελ «Πξνεδξηθή Οδεγία 66 γηα ηελ Δζληθή Αζθάιεηα» (National 

                                                           
177

goo.gl/wMr7qn: ‗‘ National Security Decision Memorandum (NSDM) 144 ,United States Arctic 

Policy and Arctic Policy Group ,December 22, 1971‘‘, Nixon library.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 

13/10/2017. 
178

goo.gl/W5VPoN: ‗‘National Security Decision Directive (NSDD) 90,US Arctic Policy ,14 Apr 83 

Reagan Administration‘‘, fas.org. Αλαθηήζεθε ηελ 13/10/2017. 
179

goo.gl/8wxm9V: ‗‘The Distant Early Warning (DEW) Line: A Bibliography and Documentary 

Resource List‘‟, pubs.aina.ucalgary.ca. Αλαθηήζεθε ηελ 13/10/2017.Βι. επίζεο ρήκα 1 

Παξαξηήκαηνο Υαξηψλ. 
180

goo.gl/cLUhzo :‗‘DoD‘s 2013 Arctic Strategy‘‘,defense.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. Βι. 

επίζεο: goo.gl/LdUQYa:‟‟ 2013 National Strategy for the Arctic Region (NSAR)‘‘,Obama white 

house.archives.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
181

goo.gl/H7xoSW: „‗Department of Defense. Report to Congress on Strategy to  Protect United States 

National Security Interests in the Arctic Region, December 2016‘‘,defense.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 

14/10/2017.   
182

goo.gl/cZgdyv: ‗‘Presidential Decision Directives ( PDD)-NATIONAL SECURITY COUNCIL (NSC) 

26, US Antarctica Policy, Washington DC, March 9, 1996‘‘, fas.org. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 

https://goo.gl/wMr7qn
https://goo.gl/W5VPoN
https://goo.gl/8wxm9V
https://goo.gl/cLUhzo
https://goo.gl/LdUQYa
https://goo.gl/H7xoSW
https://goo.gl/cZgdyv


65 
 

Security Presidential Directive 66)
183

 ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ε αλάγθε γηα ηε 

δηακφξθσζε κηαο αλαζεσξεκέλεο πνιηηηθήο γηα ηελ Αξθηηθή εθ κέξνπο ηεο ρψξαο 

θξίλεηαη αλαγθαία κε βάζε ηηο ζχγρξνλεο απαηηήζεηο γηα ηελ ακεξηθαληθή εζσηεξηθή 

αζθάιεηα θαη άκπλα κεηά ηελ 11ε επηεκβξίνπ 2001, ηα απνηειέζκαηα ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο, ηελ απμαλφκελε εκπνξηθή θαη ηνπξηζηηθή θηλεηηθφηεηα ζην 

Βνξξά θαη ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο αλάγθεο πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο κηαο 

πεξηνρήο πινχζηαο ηαπηφρξνλα ζε θπζηθνχο πφξνπο. Καη ζηηο δχν ζηξαηεγηθέο 

δειψλεηαη μεθάζαξα φηη νη Ζ.Π.Α. απνηεινχλ έλα αξθηηθφ έζλνο κε ζεκειηψδε 

ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηε ζηξαηεγηθή 

ζεκαζία ηεο εδαθηθήο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο, βαζηδφκελε θπξίσο ζηα ακπληηθά 

ππξαπιηθά ηεο ζπζηήκαηα. Αλ θαη ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ 2013 γίλεηαη πην 

νινθιεξσκέλε έθθξαζε ησλ ακεξηθαληθψλ ζπκθεξφλησλ, ε ζηξαηεγηθή ηνπ 2009 

παξακέλεη ην ζεκειηψδεο θαη νπζηαζηηθφ έγγξαθν ηεο πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ 

πεξηνρή.  

   Οη ΖΠΑ παξακέλνπλ ην κφλν αξθηηθφ θξάηνο πνπ δελ έρεη αθφκα ππνγξάςεη νχηε 

επηθπξψζεη ηελ UNCLOS. Χζηφζν νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο ζπλήζσο ελεξγνχλ 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο, εξκελεχνληαο ηελ σο πεγή εζηκηθνχ Γηεζλνχο Γηθαίνπ. 

Δίλαη αμηνζεκείσην φηη νη ΖΠΑ δειψλνπλ ηε ζηαζεξή ηνπο αλεζπρία κε ηελ 

παξέκβαζε ησλ Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ ζηελ πνιηηηθή ηεο πεξηνρήο. Ο πξψελ 

πξφεδξνο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ Barack H. Obama ππνζηήξηδε ηελ UNCLOS θαη 

είρε εθθξάζεη αλνηρηά ηελ πξφζεζή ηνπ λα ππνγξάςεη ηε ζπλζήθε, ρσξίο σζηφζν λα 

ην επηηχρεη, θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δπν ζεηεηψλ ηνπ σο Πξφεδξνο, ιφγσ ησλ έληνλσλ 

αληηδξάζεσλ απφ ηελ Γεξνπζία.
184

  

   Σέινο, κε πνιχ κεγάιν ελδηαθέξνλ αλακέλεηαη ε επίζεκε ηνπνζέηεζε επί ηνπ 

ζέκαηνο ηεο Αξθηηθήο, ηνπ λενεθιεγέληα πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, 

Donald John Trump,
185

 ε νπνία σζηόζν, ζύκθσλα κε ηηο πξώηεο εθηηκήζεηο αιιά θαη 

ηελ πηνζεηνύκελε επηζεηηθή ξεηνξηθή αλαθνξηθά κε ηελ αζθνύκελε εμσηεξηθή πνιηηηθή 

ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Η.Π.Α., εκθαλίδεηαη λα νδεγεί ηελ δηακνξθνύκελε θαηάζηαζε ζε 

πνιπεπίπεδε θιηκάθσζε γεληθόηεξα, παξά ην γεγνλόο όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ησλ 

Η.Π.Α. ε άζθεζε πνιηηηθήο ζπλεξγαζηώλ ζηελ πεξηνρή.  

    ηελ ζπλέρεηα ηνπ θεθαιαίνπ ζα αλαπηπρζνχλ δηεμνδηθφηεξα ε ζηξαηησηηθή θαη ε 

νηθνλνκηθν-ελεξγεηαθή ζηξαηεγηθή ησλ Ζ.Π.Α.  ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, φπσο 

απηέο δειψλνληαη ζηηο εζληθέο ζηξαηεγηθέο ηνπ 2009 θαη ηνπ 2013, πξνθεηκέλνπ λα 

εμαρζνχλ αζθαιή ζπκπεξάζκαηα θαηά ηελ ζχγθξηζή ηνπο κε ηηο αληίζηνηρεο ξσζηθέο 

ζην 5
ν
 Κεθάιαην. 

                                                           
183

goo.gl/UFeHwD: ‗‘ National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential 

Directive  NSPD-66 / HSPD-25, January 9, 2009, President G. W. Bush‘‘ , fas.org. Αλαθηήζεθε ηελ 

14/10/2017. 
184

goo.gl/23ZUYi: ‗‘ U.S. Ratification of the Law of the Sea Convention. Measuring the raison d‘État 

in the Trump era.‘‘ The diplomat.com. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
185

  .π. Βιέπε επίζεο: goo.gl/EjApdM: ‗‘Why the Arctic should -- and probably will -- remain on 

Trump's foreign policy agenda‘‘, adn.com. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
 

https://goo.gl/UFeHwD
https://goo.gl/23ZUYi
https://goo.gl/EjApdM
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4.2  ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΣΧΝ Ζ.Π.Α. ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ. 

 

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ζηελ Αξθηηθή βαζίδεηαη ζηελ Πξνεδξηθή Οδεγία ηεο 

Δζληθήο Αζθάιεηαο ηνπ 2009 Νν66 /Πξνεδξηθή Οδεγία Δζσηεξηθήο Αζθάιεηαο 

Νν25
186

 θαη ζηελ Αξθηηθή Πνιηηηθή Πεξηθέξεηαο θαη Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο (NSAR) ηνπ 2013
187

. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο (DoD), έρνληαο 

επσκηζηεί ηελ επζχλε ράξαμεο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο, παξακέλεη πξσηίζησο 

πξνζεισκέλν ζηε ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξνσζεζεί κηα ηζνξξνπεκέλε πξνζέγγηζε γηα ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο.
188

 

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο γηα ην 2013, εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην ησλ παξαπάλσ δχν εζληθψλ εγγξάθσλ, απνηεινχκελα απφ πεξηερφκελα 

γεληθψλ θαηεπζχλζεσλ. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ 2016 (Arctic Strategy)
189

 ηνπ ίδηνπ 

Τπνπξγείνπ, επηθαηξνπνηεί ηελ αληίζηνηρε ηνπ 2013, φπσο απαηηείηαη απφ ην Άξζξν 

1068
190

 ηνπ λφκνπ γηα ηελ Δζληθή Άκπλα, ππφ ην θσο ησλ ζεκαληηθψλ αιιαγψλ ζην 

δηεζλέο πεξηβάιινλ αζθάιεηαο θαη βειηηψλεη ηελ επηζπκεηή ηειηθή θαηάζηαζε γηα 

ηελ Αξθηηθή: „‟κηα αζθαιήο θαη ζηαζεξή πεξηνρή ζηελ νπνία πξνζηαηεύνληαη ηα εζληθά 

ζπκθέξνληα ησλ ΗΠΑ θαη πθίζηαηαη θνηλή αληηκεηώπηζε ησλ πξνθιήζεσλ πνπ 

αλαδεηθλύνληαη, από ην ζύλνιν ησλ αξθηηθώλ θξαηώλ‘‘. Οη δχν θχξηνη ππιψλεο 

ππνζηήξημεο παξακέλνπλ ακεηάβιεηνη
191

: 

1) Δμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο, πξνώζεζεο ηεο ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο θαη  

2) Πξνεηνηκαζία γηα ηελ έγθαηξε αληαπόθξηζε ζε έλα επξύ θάζκα πξνθιήζεσλ θαη 

απξόβιεπησλ θαηαζηάζεσλ, πνπ επηηπγράλεηαη είηε κε ζπλδπαζκό ελεξγεηώλ από ηηο 

νκντδεάηεο ρώξεο, είηε αλεμάξηεηα εάλ είλαη απαξαίηεην, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ε 

ζηαζεξόηεηα ζηελ πεξηνρή. 

                                                           
186

goo.gl/UFeHwD: ‗‘ National Security Presidential Directive and Homeland Security Presidential 

Directive  NSPD-66 / HSPD-25, January 9, 2009, President G. W. Bush‘‘ , fas.org. Αλαθηήζεθε ηελ 

14/10/2017. 
187

 goo.gl/LdUQYa:‟‟ 2013 National Strategy for the Arctic Region (NSAR)‘‘,Obama white 

house.archives.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
188

 Απηή ε ζηξαηεγηθή ρξεζηκνπνηεί έλαλ νξηζκφ ηεο Αξθηηθήο, θσδηθνπνηεκέλν ζηηο 15 U.S.C. § 

4111, πνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ βφξεηα θαη δπηηθά ηνπ νξίνπ πνπ ζρεκαηίδεηαη 

απφ ηα  πνηάκηα Porcupine, Yukon, Kuskokwim θαη φιεο ηηο παξαθείκελεο ζάιαζζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Αξθηηθνχ Χθεαλνχ θαη ηνπ Μπνθφξ, ηνπ Μπέξηλγθ θαη ηνπ Chukchi Seas 

θαη ηελ αιπζίδα ησλ λήζσλ Aleutian.  
189

goo.gl/HcE53L: „‟Report to Congress on Strategy to Protect United States National Security 

Interests in the Arctic Region‘‘, US Congress Report. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
190 Αrt.1068,par(a):‗‘Not later than one year after the date of the enactment of this Act, the Secretary 

of Defense shall submit to the congressional defense committees a report that sets forth an updated 

military strategy for the protection of United States national security interests in the Arctic region‘‘  
Πεγή, goo.gl/DZYftq: „‟ H.R.1735 - National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2016-114

th
 

Congress (2015-2016)‘‘. congress.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
191

 Ο.π. 

https://goo.gl/UFeHwD
https://goo.gl/LdUQYa
https://goo.gl/HcE53L
https://goo.gl/DZYftq
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   Ζ ζηξαηεγηθή απηή, ζε βξαρππξφζεζκν νξίδνληα, ηνπνζεηείηαη ρξνληθά απφ ην 

παξφλ έσο ην 2023, δηάζηεκα θαηά ην νπνίν ην Τπνπξγείν ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηηο 

ηξέρνπζεο δπλάκεηο
192

 θαη ζα εθηειέζεη νηθνλνκηθέο δαπάλεο, εγγεγξακκέλεο ζην 

αληίζηνηρν Μειινληηθφ Πεληαεηέο Πξφγξακκα Άκπλαο (FYDP).
193

 Μεζνπξφζεζκα 

(2023-2030) θαη καθξνπξφζεζκα (πέξαλ ηνπ 2030), ην Τπνπξγείν ζα ζπλερίζεη λα 

ιεηηνπξγεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θαηαιιειφηεξεο πξνζαξκνγήο ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνχλ ηα εζληθά ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ησλ 

Ζ.Π.Α.. Σα αλσηέξσ ρξνληθά πιαίζηα είλαη ππνινγηζκέλα θαηά πξνζέγγηζε, ιφγσ 

ηεο αβεβαηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο κειινληηθέο πεξηβαιινληηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

πνιηηηθέο ζπλζήθεο θαη ην ξπζκφ κε ηνλ νπνίν ζα απμεζεί ε αλζξψπηλε 

δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. Ζ ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αξθηηθή ηνπ 2016 

επηθαηξνπνηεί επίζεο ηνπο ηξφπνπο θαη ηα κέζα πνπ ζθνπεχεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

Τπνπξγείν, γηα ηελ πινπνίεζή ηεο  ζε πεηπρεκέλν επίπεδν. Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

 Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ λα ππεξαζπίδνληαη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ρψξαο θαη λα αζθνχλ θπξηαξρία ζηελ πεξηνρή.  

 Δλίζρπζε ηεο απνηξνπήο ζην εζσηεξηθφ θαη ζην εμσηεξηθφ ηεο πεξηνρήο ηεο 

Αξθηηθήο. 

  Δλίζρπζε ησλ ζπκκαρηψλ θαη ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ. 

  Γηαηήξεζε ηεο ειεχζεξεο λαπζηπινΐαο ζηηο ζάιαζζεο ηεο Αξθηηθήο. 

 Σελ ζπκκεηνρή δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη δηεζλψλ εηαίξσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ 

επαηζζεηνπνίεζε πεξί ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο. 

 Δμέιημε ηεο ππνδνκήο θαη ησλ δπλαηνηήησλ ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ 

πεξηνρή, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο θαη αλάγθεο. 

  Παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο αξρέο, ζχκθσλα κε ηηο θπβεξλεηηθέο 

εθδνζείζεο νδεγίεο. 

 πλεξγαζία κε νξγαληζκνχο θαη θξάηε γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο αηνκηθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο αζθάιεηαο θαη 

 Τπνζηήξημε δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ πξνάγνπλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη 

ην θξάηνο δηθαίνπ. 

                                                           
192

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Αξθηηθή, 

βιέπε:Γηα ην Πνιεκηθφ Ναπηηθφ goo.gl/UYML9g:‘‘US NAVY Arctic Roadmap‘‘, 

greenfleet.dodlive.mil/files.Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017 θαη γηα ηνλ ηξαηφ Ξεξάο goo.gl/n1obno:‟‟ 

U.S. Army Alaska (USARAK): Joint Base Elmendorf-Richardson, Alaska‘‘, army.mil. Αλαθηήζεθε ηελ 

20/10/2017. Δπίζεο γηα ηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία βι. goo.gl/hfbwdv:‘‘ Toward a US Air Force Arctic 

Strategy‘‘, airuniversity.af.mil. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
193

goo.gl/NRmSRs:‗‘Long-Term Implications of the 2016 Future Years Defense Program, 

Congressional Budget Office‘‘, cbo.gov/publication.Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 

  

https://goo.gl/UYML9g
https://goo.gl/n1obno
https://goo.gl/hfbwdv
https://goo.gl/NRmSRs
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   Ζ ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε ηνπ ελ ιφγσ Τπνπξγείνπ, έρνληαο σο θχξηνπο ζηφρνπο 

ηελ δηαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο θαη ηελ πξνψζεζε ηεο ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο, 

πξνεηνηκάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε έλα επξχ θάζκα πξνθιήζεσλ ζηελ 

Αξθηηθή ηα επφκελα ρξφληα. Οη ζπκκαρίεο θαη νη ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο 

παξακέλνπλ ην θέληξν βάξνπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ηειηθήο θαηάζηαζεο 

θαη ηελ εμαζθάιηζε φηη ε Αξθηηθή παξακέλεη αζθαιήο θαη ζηαζεξή πεξηνρή. πνπ 

είλαη δπλαηφλ, ην ακεξηθαληθφ Τπνπξγείν Άκπλαο ζα ζπλερίζεη λα αλαδεηά ηξφπνπο 

θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκίαο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ. Δπηπιένλ, ζα ζπλερίζεη 

λα εθαξκφδεη ηηο ηέζζεξηο γεληθέο αξρέο πνπ δηαηππψλνληαη ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή 

ηνπ 2013
194

: α) ζπλεξγαζία κε ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

εηξήλεο θαη ηεο ζηαζεξφηεηαο, β) ηε ιήςε απνθάζεσλ, ρξεζηκνπνηψληαο ηηο 

βέιηηζηεο δηαζέζηκεο επηζηεκνληθέο πιεξνθνξίεο, γ) ηελ επηδίσμε θαηλνηφκσλ 

ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ησλ απαηηνχκελσλ δπλαηνηήησλ θαη ηθαλφηεηαο κε 

ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη δ) ηαχηηζε φισλ ησλ ελεξγεηψλ κε ηελ θαζηεξσκέλε 

πνιηηηθή ηεο Οκνζπνλδηαθήο Κπβέξλεζεο. 

4.2.1 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ Χ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ 

ΔΘΝΗΚΧΝ ΤΜΦΔΡΟΝΣΧΝ. 

 

   χκθσλα κε ηελ Δζληθή ηξαηεγηθή ηνπ 2013, ε αζθάιεηα θαιχπηεη έλα επξχ 

θάζκα δξαζηεξηνηήησλ, πνπ θπκαίλνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

ε εμφξπμε πφξσλ, ε αιηεία θαη ην εκπφξην έσο ηελ επηζηεκνληθή έξεπλα θαη ηελ 

εζληθή άκπλα. Ζ Δζληθή ηξαηεγηθή δειψλεη φηη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη έλα 

Αξθηηθφ έζλνο
195

 πνπ επηδηψθεη λα δηαηεξήζεη ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ζηαζεξή θαη 

ρσξίο ζπγθξνχζεηο, φπνπ ηα έζλε ζα ελεξγνχλ ππεχζπλα κε πλεχκα εκπηζηνζχλεο θαη 

ζπλεξγαζίαο θαη φπνπ ζα αλαπηχζζνληαη νη νηθνλνκηθνί θαη ελεξγεηαθνί πφξνη κε έλα 

βηψζηκν ηξφπν πνπ ζα ζέβεηαη ην πεξηβάιινλ θαη ζα δίλεη ζπγθξηηηθφ  πιενλέθηεκα 

ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Χο εθ ηνχηνπ, νη ζηξαηησηηθνί 

ζηφρνη ησλ ΖΠΑ ζηελ Αξθηηθή ππνζηεξίδνπλ ηα επξχηεξα ζπκθέξνληα εζληθήο 

αζθάιεηαο πνπ έρεη δηαηππσζεί ζηελ Δζληθή ηξαηεγηθή θαη ζηελ Πεξηθεξεηαθή 

Πνιηηηθή ηεο Αξθηηθήο.
196

 Δίλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο εζληθήο αζθάιεηαο ησλ 

Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ε ελίζρπζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο ζπκκάρνπο θαη ηνπο εηαίξνπο 

ηεο Αξθηηθήο θαη ε αλάπηπμε πεξαηηέξσ ζηξαηησηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πεξηνρή, 

πξνθεηκέλνπ πξψηνλ λα απνθεπρζεί κηα πηζαλή ζχγθξνπζε θαη δεχηεξνλ λα 

βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ λα ιεηηνπξγνχλ κε αζθάιεηα θαη 

λα δηαηεξνχληαη ζε εηνηκφηεηα γηα επηρεηξήζεηο ζε έλα ζθιεξφ, απνκαθξπζκέλν 

                                                           
194

goo.gl/LdUQYa: Art.III,par.E.(5),‟‟ 2013 National Strategy for the Arctic Region (NSAR)‘‘,Obama 

White House.archives.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017.  
195

The eight Arctic nations include the United States, Canada, the Kingdom of Denmark, Finland, 

Iceland, the Kingdoms of Norway and Sweden, and Russia. 
196

Art.III,par.B(1): ―U.S. national security interests include such matters as missile defense and early 

warning; deployment of sea and air systems for strategic sealift, strategic deterrence, maritime 

presence, and maritime security operations; and ensuring freedom of navigation and overflight.‖. 
Πεγή ν.π.Τπ.18. 

https://goo.gl/LdUQYa
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πεξηβάιινλ, ελ αλακνλή ηεο απμαλφκελεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη δξαζηεξηφηεηαο 

ζηελ Αξθηηθή ηα επφκελα ρξφληα. Δμαηηίαο ηνπ πνιππνιηθνχ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο
197

, 

ε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηεο Αξθηηθήο ηζνξξνπεί ζηξαηεγηθά ηηο πξνθιήζεηο 

αζθάιεηαο ζε άιιεο πεξηνρέο. Οκνίσο, ε δηαηήξεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ειεπζεξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ λαπζηπινΐα θαη ηηο πηήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο απνηειεί ζηξαηεγηθφ ζηφρν ησλ Ζ.Π.Α. Πξφζεζε ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο 

είλαη λα πξνβιέπεη ηελ αλάγθε αληηκεηψπηζεο αλαδπφκελσλ πξνθιήζεσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη λα επσθειείηαη απφ επθαηξίεο γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ εζληθήο αζθάιεηαο ησλ ΖΠΑ.  

 

4.2.2 ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΧΝ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΧΝ ΥΔΓΗΧΝ ΚΑΗ 

ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΧΝ ΑΠΑΗΣΖΔΧΝ. 

   Λακβάλνληαο ππφςε ηα αλσηέξσ ζηξαηησηηθά ζπκθέξνληα, ε ηξαηεγηθή ηνπ 

2016
198

 δηαηππψλεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη κηαο αζθαινχο 

θαη ζηαζεξήο πεξηνρήο ζηελ νπνία πξνζηαηεχνληαη ηα εζληθά ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ. 

Οη ζηφρνη γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ηειηθήο θαηάζηαζεο είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

αζθάιεηαο, ε πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο θαη ε πξνεηνηκαζία αληηκεηψπηζεο ελφο 

επξέσο θάζκαηνο πξνθιήζεσλ θαη απξφβιεπησλ ερζξηθψλ ελεξγεηψλ ζε ζπλδπαζκφ 

κε ζχκκαρα θξάηε φηαλ είλαη δπλαηφλ αιιά θαη αλεμάξηεηα, αλ είλαη απαξαίηεην γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζηαζεξφηεηαο. Οη ζηξαηησηηθνί δηνηθεηέο είλαη 

ππεχζπλνη γηα ηελ πξνεηνηκαζία έλαληη ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη ηελ αλάπηπμε 

ζεηξάο ελεξγεηψλ ζηξαηησηηθήο αληίδξαζεο, ελψ νη επηηειείο πξέπεη λα 

επηθεληξψλνπλ ηηο πξνζπάζεηεο ζρεδηαζκνχ ησλ επηρεηξήζεσλ, εζηηάδνληαο ηελ 

πξνζνρή ηνπο ζηηο αλάγθεο ησλ πθηζηάκελσλ δπλάκεσλ γηα ηα επφκελα ρξφληα ιφγσ 

αβεβαηφηεηαο. Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Τπνπξγείνπ γηα ηελ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη κηα ζεκαληηθή πηπρή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνεηνηκάδεηαη λα 

εθηειέζεη ηελ απνζηνιή ηνπ. Σν χζηεκα Δλζσκάησζεο θαη Αλάπηπμεο Κνηλψλ 

Ηθαλνηήησλ (Joint Capabilities Integration and Development System/JCIDS)
199

, είλαη 

κηα απφ ηηο πξσηαξρηθέο δηαδηθαζίεο ππνζηήξημεο απνθάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε 

ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ πξνο ππνζηήξημε ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο. Σν χζηεκα 

απηφ απνηειεί κηα δηαδηθαζία πνπ πξνζδηνξίδεη, αμηνινγεί, επηθπξψλεη θαη δίλεη 

πξνηεξαηφηεηα ζηηο ζηξαηησηηθέο επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο, ιακβάλνληαο ππφςε 

ην πιήξεο θάζκα ησλ πξνηεηλφκελσλ ιχζεσλ. Σέινο, ν Γηνηθεηήο ηεο Βφξεηαο 

Γηνίθεζεο ησλ ΖΠΑ (CDR.USNORTHCOM) είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

                                                           
197

 Γηα ηελ εμέηαζε γεληθά ηεο έλλνηαο ηεο πνιππνιηθήο ηζνξξνπίαο ππφ ην πξίζκα ηνπ λενξεαιηζκνχ, 

βι: Γ. ππξφπνπινο, „‘Γηεζλείο ρέζεηο, Ρεαιηζηηθή Πξνζέγγηζε, Θεσξία θαη Πξάμε‘‟, Αζήλα, 2010 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 , ζ.195-256. 

198
goo.gl/HcE53L: „‟Report to Congress on Strategy to Protect United States National Security 

Interests in the Arctic Region‘‘, US Congress Report. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017.  
199

goo.gl/FTZqc4: ‗‘JCIDS: How It Drives Acquisition of Armament Systems and  Influences 

Armament Science & Technology Investments, April 2106‘‘, ndiastorage.blob.core.usgovcloudapi.net. 
Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017.  

https://goo.gl/HcE53L
https://goo.gl/FTZqc4
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ηθαλνηήησλ πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγνχλ νη δπλάκεηο ηνπ ζην πεξηβάιινλ ηεο 

Αξθηηθήο  

4.2.3 ΣΡΑΣΗΧΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΚΑΗ ΜΔΑ ΠΟΤ ΑΠΑΗΣΟΤΝΣΑΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ. 

 

   Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ 2016, φπσο θαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή, απαηηεί απφ 

ην Τπνπξγείν Άκπλαο ηελ ηθαλφηεηα αζθαινχο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζε έλα επξχ θάζκα 

πξνθιήζεσλ. Οη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ Καλαδά (σο έηεξν κέινο 

ηεο NORAD)
200

 θαη ηα άιια κέιε ηνπ ΝΑΣΟ, έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη 

απνηειεζκαηηθά, επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ζπιινγηθήο άκπλαο ησλ θξαηψλ ηνπ ΝΑΣΟ γηα δεθαεηίεο. Ζ δηνίθεζε, ν έιεγρνο, νη 

επηθνηλσλίεο, νη πιεξνθνξίεο, ε επηηήξεζε θαη ε αλαγλψξηζε (Command, Control, 

Communications, Computers, Combat Systems, Intelligence, Surveillance, and 

Reconnaissance / C5ISR)
201

 είλαη νπζηψδεηο ζηνηρεία γηα ηελ εθαξκνγή απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο. Οη αζθαιείο επηθνηλσλίεο είλαη ζεκειηψδεηο γηα ηελ δηνίθεζε θαη ηνλ 

έιεγρν ηνπ πιήξνπο θάζκαηνο δπλεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ άκπλαο ζηελ Αξθηηθή. 

Χζηφζν, νη ηεξάζηηεο απνζηάζεηο, ε παξσρεκέλε αξρηηεθηνληθή ησλ πνιηθψλ 

επηθνηλσληψλ θαη νη δχζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο ζπλδπάδνληαη κε ηέηνην ηξφπν, πνπ 

κεηαηξέπνπλ ηηο αζθαιείο επηθνηλσλίεο ζηελ Αξθηηθή ζε δχζθνιν επίηεπγκα. Χο εθ 

ηνχηνπ, ζηφρνο είλαη ε δηαηήξεζε ησλ ππαξρνπζψλ πεξηνξηζκέλσλ δπλαηνηήησλ 

πνιηθψλ επηθνηλσληψλ θαη ε εμέιημε ηνπο, (ηδίσο ε δνξπθνξηθή θάιπςε, ε νπνία είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηεο Αξθηηθήο). Oη ηξφπνη θαη ηα κέζα πνπ 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αξθηηθή: 

α) Δλίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ ακεξηθαληθψλ δπλάκεσλ λα ππεξαζπίδνληαη ηελ 

ρψξα θαη λα αζθνχλ θπξηαξρία. 

 Ζ κείσζε ηνπ πάγνπ πηζαλψο λα αλνίμεη κηα βφξεηα ζαιάζζηα δηαδξνκή πξνζέγγηζεο 

ζηε Βφξεηα Ακεξηθή, ππνγξακκίδνληαο ηε ζεκαζία ησλ επηρεηξήζεσλ έγθαηξεο 

πξνεηδνπνίεζεο γηα ηε λαπηηιία θαη ηελ εθηέιεζε ηεο απνζηνιήο εζσηεξηθήο άκπλαο 

ηεο USNORTHCOM,
202

 κε ζπλαθείο απαηηήζεηο γηα πςειή εηνηκφηεηα εληνπηζκνχ 

θαη απνηξνπήο ησλ απεηιψλ ζε αέξα θαη επηθάλεηα. ζν νη λαπηηιηαθέο πξνζεγγίζεηο 

θαζίζηαληαη νινέλα θαη πην πξνζηηέο κεζνπξφζεζκα έσο καθξνπξφζεζκα, ην 

Τπνπξγείν Άκπλαο ζα επηδηψμεη λα βειηηψζεη ηηο δπλαηφηεηεο αλίρλεπζεο θαη 

                                                           
200

goo.gl/hkcM5Q: „‟North American Aerospace Defense Command‘‘, norad.mil. Αλαθηήζεθε ηελ 

07/10/2017. 
201

goo.gl/eWmrCz:‗‘US DoD awards C5ISR support contract to multiple firms‘‘, naval-

technology.com. Αλαθηήζεθε ηελ 07/10/2017. 
202

goo.gl/FpTQjQ:‗‘U.S. Northern Command, Defending Our Homeland ‗‘, northcom.mil. Αλαθηήζεθε 

ηελ 20/10/2017. 

https://goo.gl/hkcM5Q
https://goo.gl/eWmrCz
https://goo.gl/FpTQjQ
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παξαθνινχζεζεο ζε ζπληνληζκφ κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Αζθάιεηαο (DHS)
203

 

θαη άιισλ ππεξεζηψλ θαη νξγαληζκψλ, θαζψο θαη κέζσ ζπλεξγαζίαο κε ηηο ρψξεο 

εηαίξνπο. 

β) Δλίζρπζε ηεο απνηξνπήο ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ.  

   Τπφ ην πξίζκα ηεο ξσζηθήο επέκβαζεο ζηελ Οπθξαλία, Γεσξγία θαη ζηελ 

Μνιδαβία,
204

 θαζψο θαη ησλ πξνζπαζεηψλ ηεο Ρσζίαο λα αζθήζεη θφβν
205

 ζηηο 

γείηνλεο ρψξεο, ην Τπνπξγείν Άκπλαο ζα ζπλερίζεη ηελ δηελέξγεηα αζθήζεσλ ζηελ 

Δπξψπε ππφ ηελ αηγίδα ηνπ ΝΑΣΟ. Αλ θαη ειάρηζηεο ξσζηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

ζπκβαίλνπλ ζηελ ίδηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, απηέο ζεκαηνδνηνχλ ηελ 

επαλεμέηαζε ηεο ηθαλφηεηαο γηα απνηξνπή, ηελ ηθαλφηεηα δειαδή λα εμαιεηθζεί ε 

ξσζηθή επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ησλ ζπκκάρσλ ηεο 

ζηελ Αξθηηθή, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. Ζ ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αξθηηθήο 

νδεγεί επίζεο ζηελ απαίηεζε ελίζρπζεο ησλ αζθήζεσλ θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ 

δπλάκεσλ ζηελ Αξθηηθή. Ζ δηεμαγσγή αζθήζεσλ ζε έλα πνιηθφ πεξηβάιινλ (-60 

βαζκνχο Φαξελάηη / -51 βαζκνχο Κειζίνπ) βνεζά ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

εθηηκψκελσλ δπλαηνηήησλ θαη αλαπηχζζεη πεξαηηέξσ επηρεηξεζηαθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε. Σν εχξνο ησλ αζθήζεσλ ζηελ Αξθηηθή πξέπεη λα πξνζαξκνζηεί 

ζηελ θιηκαηνινγηθή εμέιημε ηεο Αξθηηθήο, γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη Ζ.Π.Α. ζα είλαη 

ζε ζέζε λα παξέρνπλ ζσζηά εθπαηδεπκέλεο θαη εμνπιηζκέλεο δπλάκεηο φπνπ θαη φηαλ 

ρξεηάδεηαη, ελψ θαη ε δηεχξπλζε ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ αζθήζεσλ κε ηνπο 

ζπκκάρνπο είλαη φιν θαη πην ζεκαληηθή, ιφγσ ησλ αιιαγψλ ζην παγθφζκην 

ζηξαηεγηθφ πεξηβάιινλ απφ ην 2013. 

γ) Δλίζρπζε ησλ ζπκκαρηψλ θαη ησλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ.  

   Οη ζηξαηησηηθέο δεζκεχζεηο ζπκβάιινπλ  ζηε δηακφξθσζε θαη ζηε δηαηήξεζε ησλ  

‗‘θαιώλ‘‘ δηεζλψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ζπκκάρσλ  θξαηψλ πνπ ζπλεξγάδνληαη έλαληη 

ησλ λέσλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο. Σν Τπνπξγείν Άκπλαο ζα ζπλερίζεη ηελ 

απμαλφκελε ζπλεξγαζία ηνπ κε ηνπο ζπκκάρνπο ηνπ ΝΑΣΟ, θαζψο έηζη 

νηθνδνκνχληαη ζηξαηεγηθέο εηαηξηθέο ζρέζεηο πνπ πξνσζνχλ θαηλνηφκεο, πξνζηηέο 

ιχζεηο αζθάιεηαο θαη απμάλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ ζηελ Αξθηηθή. Δπίζεο, ην 

Τπνπξγείν Άκπλαο ζα ζπλερίζεη ηελ ζπλεξγαζία ηνπ κε ην Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ 

θαη ηδηαίηεξα κε ηελ Αθηνθπιαθή ησλ ΖΠΑ (US.Coast-Guard), ε νπνία ην 2015 

ίδξπζε έλα Αξθηηθφ Φφξνπκ
206

 γηα ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε αζθαιψλ θαη 

πεξηβαιινληηθά ππεχζπλσλ ζαιάζζησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. 

δ) πκκεηνρή δεκφζησλ, ηδησηηθψλ θαη δηεζλψλ εηαίξσλ γηα ηε αχμεζε ηεο 

επαηζζεηνπνίεζεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο.  

                                                           
203

goo.gl/Ghqh9A: ‗‘Department of Homeland Security‘‘, dhs.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
204

 goo.gl/Hb1wFe: ‗‘ Η ξσζηθή επέκβαζε αλέθνςε ηελ επέθηαζε ηνπ ΝΑΣΟ‘‘, tovima.gr. Αλαθηήζεθε 

ηελ 21/10/2017. 
205

Λίηζαο π., „‘Πόιεκνο θαη Οξζνινγηζκόο, Θεσξεηηθέο Πξνεθηάζεηο θαη ηξαηεγηθέο Δθαξκνγέο‟‟, 

Δθδφζεηο Πνηφηεηα,Αζήλα,2010,ζει.309. 
206

goo.gl/S911dx: „‘Arctic Coast Guard Forum‘‘, dfo-mpo.gc.ca. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017.  

https://goo.gl/Ghqh9A
https://goo.gl/Hb1wFe
https://goo.gl/S911dx
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   Σν Τπνπξγείν Άκπλαο έρεη επζχλε γηα ηελ αχμεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο: αέξαο, λαπηηιία, δηάζηεκα θαη θπβεξλνρψξνο. Ζ επαηζζεηνπνίεζε 

αθνξά θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηελ αλάπηπμε θαη ηελ θνηλή ρξήζε πιεξνθνξηψλ, είλαη 

ε ηθαλφηεηα λα θαηαλνεί θαλείο ην πεξηβάιινλ αξθεηά θαιά ψζηε λα κπνξεί έγθαηξα 

θαη απνηειεζκαηηθά λα πξνβαίλεη ζε νξζή ιήςε απνθάζεσλ. Ζ επαξθήο 

επαηζζεηνπνίεζε είλαη βαζηθφο παξάγνληαο γηα ηε δηεμαγσγή νπνηνπδήπνηε 

απνζηνιήο εζληθήο αζθάιεηαο, απφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπνξίνπ κέρξη ηε λίθε ησλ 

αληηπάισλ. Γηα λα βνεζήζεη ζηελ πξφβιεςε ησλ πξνθιήζεσλ, ην Τπνπξγείν ζα 

ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηελ θαηξηθή θαηάζηαζε ζηα πςειά γεσγξαθηθά πιάηε 

ηνπ πιαλήηε θαη ζα παξέρεη αμηφπηζηεο παξαηεξήζεηο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο 

ηειεπηζθφπεζεο θαη κνληεινπνίεζεο ηνπο. Οη εηαηξηθέο ζρέζεηο θπβεξλεηηθνχ-

ηδησηηθνχ ηνκέα δηαδξακαηίδνπλ επίζεο ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αιιειεπίδξαζεο ζε 

ζπλεξγαηηθέο πξνζπάζεηεο, φπσο πρ. ην Δζληθφ Κέληξν Παγνπνίεζεο (National Ice 

Core Laboratory),
207

 έλα θέληξν πνιιαπιψλ δξαζηεξηνηήησλ κε απνζηνιή ηελ 

παξνρή παγθφζκηαο ιεηηνπξγηθήο αλάιπζεο ηνπ ζαιάζζηνπ πάγνπ θαη πξνβιέςεσλ 

γηα θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο ζε φιν ηνλ θφζκν. Σέινο, ζα ζπλερηζηεί ε 

ζπλεξγαζία κε ην θαλαδηθφ ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο γηα ηε βειηίσζε ησλ 

δπλαηνηήησλ επηηήξεζεο ηνπ αέξα θαηά κήθνο ησλ βφξεησλ πξνζεγγίζεσλ ηεο 

Βφξεηαο Ακεξηθήο.  

ε) Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο Ζ.Π.Α. / 

Σκήκα Αξθηηθήο Πεξηνρήο, ζχκθσλα κε ηηο κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο. 

   Πξφζζεηεο ππνδνκέο κεηαθνξψλ ζα απαηηεζνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, ηδίσο ζηε βφξεην-ακεξηθαληθή Αξθηηθή. Έρνπλ ιεθζεί κέηξα ζε φιε 

ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε γηα ηελ θαηαγξαθή ηεο ζαιάζζηαο ππνδνκήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ησλ Ζ.Π.Α., ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ελφο ιηκέλα.208 πνπ είλαη 

δπλαηφλ ην Τπνπξγείν αμηνπνηεί ηηο ππάξρνπζεο εγθαηαζηάζεηο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ εηαίξσλ, γεγνλφο πνπ 

κεηξηάδεη ην πςειφ θφζηνο θαη ην κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

θαηαζθεπή λέσλ εγθαηαζηάζεσλ. πνπ ε ππάξρνπζα ππνδνκή δελ είλαη ζε ζέζε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθψλ ησλ ζρεδηαδφκελσλ απνζηνιψλ, ζα 

ρξεηαζηνχλ ηξνπνπνηήζεηο ζηηο εγθαηαζηάζεηο απηέο. Απηέο νη ηξνπνπνηήζεηο ζα 

γίλνπλ σο επηπιένλ κέξνο κηαο ηαθηηθήο ζηξαηησηηθήο θαηαζθεπήο ή σο 

απνθαηάζηαζε θαη εθζπγρξνληζκφο ησλ ήδε ππαξρνπζψλ. Ζ ζπλερηδφκελε 

αλαθαίληζε ηνπ δηαδξφκνπ ζηε αεξνπνξηθή βάζε Thule ηεο Γξνηιαλδίαο
209

 θαη ε 

                                                           
207

goo.gl/JVCspL: ‗‘ U.S. National Ice Core Laboratory‘‘, icecores.org. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
208

Βι.‘‘Under the White House National Strategy for the Arctic Region 2014 Implementation Plan Task 

1.1.2, the U.S. Committee on the Marine Transportation System (CMTS) prepared, and the Secretary of 

Transportation submitted, a 10-year framework to coordinate the phased development of the U.S. 

Arctic Region‘‘. The report was submitted on April 15, 2016.   
209

goo.gl/5635QR: „‟Thule Air Force Base in Thule, GREENLAND, US Military Bases in Greenland ‗‘, 

military bases.com. Αλαθηήζεθε ηελ 07/10/2017. Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε βάζε Camp 

Century ζηελ νπνία αλήθεη θαη ε Air Base Thule θαη ην Camp Fistclench, ζηελ Γξνηιαλδία είλαη 

αλελεξγή απφ ην 1966 ζχκθσλα κε αλνηρηέο πεγέο. Ζ ηήμε ησλ πάγσλ φκσο θέξλεη αλεζπρία ζην 

ακεξηθαληθφ ΤΠΔΘΑ γηα ηελ πηζαλή απνθάιπςε ησλ εγθαηαζηάζεσλ νη νπνίεο ζην ζχλνιν ηνπο 

https://goo.gl/JVCspL
https://goo.gl/5635QR
https://militarybases.com/greenland/
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ηξνπνπνίεζε ελφο αληίζηνηρνπ ζην Keflavik ηεο Ηζιαλδίαο
210

 γηα ηελ ππνδνρή 

αεξνζθαθψλ P-8
211

 ζην κέιινλ, είλαη παξαδείγκαηα ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν 

ιεηηνπξγεί απηή ε δηαδηθαζία ζηελ Αξθηηθή, φπσο θαη ζε άιιεο πεξηνρέο (βιέπε 

επίζεο θαη Υάξηε 15). 

ζη) Παξνρή ππνζηήξημεο ζηηο ηνπηθέο πνιηηηθέο αξρέο ζε ζέκαηα αλζξσπηζηηθψλ 

απνζηνιψλ. 

    Σν Τπνπξγείν δηαζέηεη ηελ ηθαλφηεηά λα αληαπνθξίλεηαη ζε ρεκηθέο, βηνινγηθέο, 

ξαδηνινγηθέο θαη ππξεληθέο επηζέζεηο ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο θαη ην εμσηεξηθφ. Αλ 

θαη ε ακπληηθή ππνζηήξημε (απηφ είλαη ζέκα ηεο Ακεξηθάληθεο Δζλνθξνπξάο) ησλ 

πνιηηηθψλ αξρψλ θαη ε αλζξσπηζηηθή βνήζεηα / αλαθνχθηζε απφ θαηαζηξνθέο δελ 

απνηειεί πξσηαξρηθφ ζηφρν, ην Τπνπξγείν δχλαηαη λα παξέρεη πξφζβαζε ζε 

δπλαηφηεηεο φπσο ε αεξνπνξηθή κεηαθνξά, νη επηθνηλσλίεο θαη ην ζχζηεκα 

εθνδηαζκνχ πιηθψλ, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ αλαγθψλ ηεο Οκνζπνλδηαθήο Αξρήο, 

ησλ Πνιηηεηαθψλ Αξρψλ θαη ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ αξρψλ, θαηφπηλ έγθξηζεο απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Άκπλαο.  

δ) Τπνζηήξημε δηεζλψλ νξγαληζκψλ πνπ πξνσζνχλ ηελ πεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη 

ην θξάηνο δηθαίνπ. 

   Σν Τπνπξγείν αλαγλσξίδεη ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αξθηηθήο λα 

αλαπηχμεη ζπλεξγαηηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ζεηξάο πξνθιήζεσλ ηεο 

Αξθηηθήο. Αμηνινγεί ζεηηθά επίζεο ην ξφιν πνπ έρνπλ νη νξγαληζκνί φπσο ν Γηεζλήο 

Ναπηηιηαθφο Οξγαληζκφο θαη ε Αξθηηθή Πεξηθεξεηαθή Τδξνγξαθηθή Δπηηξνπή
212

 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ ζεκαίλνληα ξφιν ζηελ ζέζπηζε θαλφλσλ, ζηελ πξνψζεζε ηνπ 

δηαιφγνπ θαη ζηελ εηξεληθή επίιπζε δηεζλψλ ζεκάησλ. Ο ξφινο ηνπ Τπνπξγείνπ ζηελ 

ελίζρπζε ηεο πεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο γηα ηελ αζθάιεηα πξνζιακβάλεη λέα 

πξννπηηθή, ππφ ην πξίζκα ησλ επηζεηηθψλ θαη απνζηαζεξνπνηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ 

θαηά κήθνο ηεο Αξθηηθήο πεξηθέξεηαο, πνπ αθνξά ζηελ  επέλδπζε ζε ζηξαηησηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο θαη δπλαηφηεηεο εληφο ηεο Αξθηηθήο. Σν Τπνπξγείν ζα ζπλερίζεη λα 

ππνζηεξίδεη ηελ πξνζρψξεζε ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζην LOSC (Law of the Sea 

Convention), ην νπνίν θαηνρπξψλεη φια ηα δηθαηψκαηα, ηηο ειεπζεξίεο θαη ηηο ρξήζεηο 

ηεο ζάιαζζαο θαη ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ, ηφζν ζηελ Αξθηηθή, φζν θαη ζε άιιεο 

σθεάληεο πεξηνρέο.  

    πλνπηηθά, φπσο δηαθαίλεηαη απφ ηελ εμέηαζε ηεο πξνηεηλφκελεο 

επηθαηξνπνηεκέλεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ 2016, ην Τπνπξγείν Άκπλαο ησλ 

Ζ.Π.Α, εξγάδεηαη ζε ζπλελλφεζε κε ζπκκάρνπο θαη εηαίξνπο, ζηελ εμαζθάιηζε 

                                                                                                                                                                      
βξίζθνληαη αλεληφπηζηεο θάησ απφ πάγν, επνκέλσο πξνθαιεί ζπλεηξκνχο φηη δελ εγθαηαιείθζεθε 

πνηέ. Γηα ηα παξαπάλσ βι. goo.gl/QjiSVn:‟‟A Nuclear-Powered US Military Ice Base Will Resurface 

as the Arctic Melts‟‟, motherboard.vice.com. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
210

goo.gl/MKaP1c:‘‘us-military-returns-to-iceland‘‘,the Barents observer. com. Αλαθηήζεθε ηελ 

20/10/2017. 
211

goo.gl/mCKkby:‘‘Boeing: P-8 Aircraft‘‘, boeing.com. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 
212

goo.gl/Lmb5kc : „‘Arctic Regional Hydrographic Commission (ARHC)‘‘, International 

Hydrographic Organization.int.. Αλαθηήζεθε ηελ 20/10/2017. 

https://goo.gl/QjiSVn
https://goo.gl/MKaP1c
https://goo.gl/mCKkby
https://goo.gl/Lmb5kc
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παξνρήο δπλαηνηήησλ, αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε βξαρππξφζεζκσλ απνζηνιψλ 

ζην πιαίζην ησλ ζεκεξηλψλ πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ ηεο Αξθηηθήο. Οη απνζηνιέο 

δχλαληαη  λα αιιάμνπλ, θαζψο νη ζπλζήθεο αιιάδνπλ θαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

πηζαλψλ αληηπάισλ εμειίζζνληαη. Σν Τπνπξγείν δειψλεη φηη δχλαηαη λα αμηνινγήζεη 

ηηο αλαδπφκελεο επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο κέζσ ησλ θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ 

πξνγξακκαηηζκνχ, γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ζηξαηησηηθψλ δπλαηνηήησλ, 

απαξαίηεησλ γηα κειινληηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. Ζ πξνζπάζεηα 

ζα θαζνξηζζεί απφ ηηο εθηηκήζεηο γηα ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

δπλεηηθψλ αληηπάισλ, ησλ ζπκκάρσλ θαη ησλ ζπλεηζθεξφλησλ, θαζψο θαη ηνπ 

ρξφλνπ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εμεχξεζε λέσλ δπλαηνηήησλ. ε απηφ ην πεξηνξηζκέλν 

δεκνζηνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ην Τπνπξγείν θαιείηαη λα ηζνξξνπήζεη ηελ απαίηεζε γηα 

αχμεζε ησλ ακπληηθψλ επελδχζεσλ ζηελ Αξθηηθή κε ηελ αλάγθε πξαγκαηνπνίεζεο 

λέσλ επελδχζεσλ ζε άιιεο πεξηνρέο. 

 4.3 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΦΑΛΔΗΑ ΣΟΝ ΑΡΚΣΗΚΟ 

ΚΤΚΛΟ 

4.3.1 .ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΔΡΓΔΗΑ 

   ην δήηεκα ηεο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ε ζηξαηεγηθή ησλ Ζ.Π.Α. ζηελ Αξθηηθή 

βαζίδεηαη ζηελ Αξθηηθή Πνιηηηθή Πεξηθέξεηαο θαη Δζληθή ηξαηεγηθή γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο (NSAR) ηνπ 2013,
213

 φπσο αλαθέξζεθε θαη ζε πξνεγνχκελεο 

ελφηεηεο ηνπ παξφληνο Κεθαιαίνπ. Οη βαζηθνί ππιψλεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο 

αλαθέξνληαη ζε ηξία ζεκεία ηνπ πξναλαθεξφκελνπ εγγξάθνπ: 

• Παξνρή κειινληηθήο ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ. 

Ο ελεξγεηαθόο πόξνο ηεο πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο απνηειεί βαζηθό ζηνηρείν ηεο 

ζηξαηεγηθήο καο γηα ηελ εζληθή αζθάιεηα: ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα. Η πεξηνρή 

δηαζέηεη αμηόινγεο, απνδεδεηγκέλεο θαη πηζαλέο, πεγέο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ 

πνπ πηζαλόηαηα ζα εμαθνινπζήζνπλ λα παξέρνπλ πνιύηηκεο πξνκήζεηεο γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ ησλ Η.Π.Α. Η ζπλέρηζε ηεο ππεύζπλεο πνιηηηθήο αλάπηπμεο 

ησλ πόξσλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ ηεο Αξθηηθήο, επζπγξακκίδεηαη κε 

ηηο πξνζεγγίζεηο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηώλ γηα ηελ αλάπηπμε λέσλ εγρώξησλ 

ελεξγεηαθώλ πεγώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο, ηεο 

επέθηαζεο ηεο παξαγσγήο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ αεξίνπ, ηεο αύμεζεο ηεο 

απνδνηηθόηεηαο θαη ησλ πξνζπαζεηώλ δηαηήξεζεο θαη ελίζρπζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

αζθάιεηαο ηνπ έζλνπο καο. ην πιαίζην απηήο ηεο επξύηεξεο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ 

ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηόρσλ ηεο νηθνλνκηθήο, 

πεξηβαιινληηθήο θαη θιηκαηηθήο πνιηηηθήο, δεζκεπόκαζηε λα ζπλεξγαζηνύκε κε ηα 

ελδηαθεξόκελα κέξε, ηε βηνκεραλία θαη άιια θξάηε ηεο Αξθηηθήο γηα λα δηεξεπλήζνπκε 

ηε βάζε ησλ ελεξγεηαθώλ πόξσλ, λα αλαπηύμνπκε θαη λα εθαξκόζνπκε βέιηηζηεο 

                                                           
213

goo.gl/LdUQYa:‟‟ 2013 National Strategy for the Arctic Region (NSAR)‘‘,Obama white 

house.archives.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 

https://goo.gl/LdUQYa


75 
 

πξαθηηθέο γηα λα θαηαζηεί δπλαηή ε πεξηβαιινληηθά ππεύζπλε παξαγσγή πεηξειαίνπ 

θαη θπζηθνύ αεξίνπ θαζώο θαη νη πεγέο αλαλεώζηκεο ελέξγεηαο. 

  • Πξνζηαζία ηνπ Αξθηηθνύ Πεξηβάιινληνο θαη δηαηήξεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο 

Αξθηηθήο. 

Η πξνζηαζία ηνπ κνλαδηθνύ θαη κεηαβαιιόκελνπ πεξηβάιινληνο ηεο Αξθηηθήο απνηειεί 

θεληξηθό ζηόρν ηεο πνιηηηθήο ησλ Η.Π.Α. Οη ππνζηεξηθηηθέο δξάζεηο ζα πξνσζήζνπλ 

πγηή, βηώζηκα θαη αλζεθηηθά νηθνζπζηήκαηα καθξνπξόζεζκα, κέζσ ηεο ππνζηήξημεο 

ελόο πιήξνπο θάζκαηνο ππεξεζηώλ πξνζηαζίαο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο. Η πξνζπάζεηα 

απηή πηζαλώο ελέρεη ξίζθν θαη ζα βαζίδεηαη ζηηο βέιηηζηεο δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο. Οη 

Ηλσκέλεο Πνιηηείεο ζα αμηνινγήζνπλ θαη ζα παξαθνινπζήζνπλ ηελ θαηάζηαζε ησλ 

νηθνζπζηεκάησλ θαη ηνπο θηλδύλνπο ηεο αιιαγήο ηνπ θιίκαηνο θαη άιινπο παξάγνληεο 

πξόθιεζεο άγρνπο, γηα λα πξνεηνηκαζηνύλ θαη λα αληαπνθξηζνύλ απνηειεζκαηηθά ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξνθιήζεηο. 

• Πξόγξακκα νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο ηεο Αξθηηθήο γηα εμηζνξξόπεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πνιηηηζηηθώλ 

αμηώλ. 

 

Η δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ζα βαζίδεηαη ζε κηα νινθιεξσκέλε θαηαλόεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ επαηζζεζηώλ ζηελ πεξηνρή θαη ζα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο πξνζδνθίεο γηα κειινληηθέο αλάγθεο αλάπηπμεο ππνδνκήο θαη άιισλ ηάζεσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε. Απηή ε πξνζπάζεηα κπνξεί λα πξνάγεη ηελ ελόηεηα ηεο 

πξνζπάζεηαο θαη λα παξέρεη ηε βάζε γηα ινγηθέο ππνδνκέο θαη άιιεο απνθάζεηο 

δηαρείξηζεο πόξσλ ζηελ Αξθηηθή. Θα ηνλίζνπκε ηελ αλάγθε επηζηεκνληθήο 

πιεξνθόξεζεο θαη ελζσκάησζεο ησλ νηθνλνκηθώλ, πεξηβαιινληηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ 

αμηώλ. Θα πξνσζήζνπκε επίζεο ην ζπληνληζκό κεηαμύ ησλ νκνζπνλδηαθώλ ππεξεζηώλ 

θαη νξγαληζκώλ θαη ζα ζπλεξγαζηνύκε κε ηνπο εηαίξνπο πνπ αζρνινύληαη κε ηηο 

δξαζηεξηόηεηεο δηαρείξηζεο ηεο Αξθηηθήο>>. 

   Οη Ζ.Π.Α., παξά ην γεγνλφο φηη κέζα ζε επίζεκα θπβεξλεηηθά έγγξαθα δειψλεηαη 

μεθάζαξα ε αθνινπζνχκελε πνιηηηθή ηεο ζηνλ νηθνλνκηθν-ελεξγεηαθφ ηνκέα, 

δηαθξίλνληαο θπξίσο ηδεαιηζηηθέο – πινπξαιηζηηθέο αξρέο ζε απηήλ, παξνπζηάδνπλ 

κεγάιεο δηαθνξέο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή αζθάιεηα, ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα 

θξάηε. Γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, ξεαιηζηηθά, ε ελεξγεηαθή αζθάιεηα πεξηθιείεηαη ζην 

απφθζεγκα «is all about oil», πεηξέιαην ην νπνίν είλαη δηαζέζηκν απφ κηα εχξπζκα 

ιεηηνπξγνχζα παγθφζκηα αγνξά θαη δηαηεξεί ηα επίπεδα ησλ ηηκψλ ηνπ ζε ρακειά 

επίπεδα.
214

 Χο απνηέιεζκα νη Ακεξηθαληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αζθάιεηαο, ζπρλά έρνπλ ηελ ηάζε λα επηθεληξψλνληαη ζηελ αχμεζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ πεηξειαίνπ ζηηο δηεζλείο αγνξέο, κε απνηέιεζκα ε πξνέιεπζε ηνπ 

πεηξειαίνπ λα απνηειεί δεπηεξεχνλ ζέκα. Καηά ηελ εμέηαζε ηεο πνιηηηθήο ησλ 

Ζ.Π.Α. γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Ρσζίαο, νη πξνθιήζεηο 
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ηεο Ακεξηθήο θαη νη αλεζπρίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ Ρσζηθή ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

θαη ηηο πηζαλέο επηπηψζεηο ζε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, είλαη πνιιέο.
215

 Οη Ζ.Π.Α. ζα 

πξέπεη λα είλαη ζε εηνηκφηεηα γηα άζθεζε επηξξνήο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ζε 

νπνηαδήπνηε θαηάζηαζε πξνθχςεη ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο – ελεξγεηαθέο 

επθαηξίεο. Δπηπιένλ ε επηθχξσζε ηεο UNCLOS ζα πξέπεη λα ηεζεί σο πξψην ζέκα 

ζηελ αηδέληα ηεο πνιηηηθήο γηα ηελ Αξθηηθή
216

. εκείν ζηαζκφο ζηελ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ησλ Ζ.Π.Α. ζρεηηθά κε ηελ Αξθηηθή, είλαη ε ζπκθσλία πνπ ππέγξαςαλ ε 

Ρσζηθή ελεξγεηαθή εηαηξία Rosneft κε ηελ ακεξηθαληθή Exxon Mobil, κε ηελ νπνία ε 

δεχηεξε απνθηά πξφζβαζε ζε εθηά νηθφπεδα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη ζε 

αληάιιαγκα νη Ρψζνη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αμηνπνίεζε θνηηαζκάησλ ζηελ 

Αιάζθα.
217

 χκθσλα κε δειψζεηο ηνπ  Πξνέδξνπ ηεο Ρσζίαο , Βιαληηκίξ Πνχηηλ, ε 

ζπκθσλία απνηειεί πεξαηηέξσ αλαβάζκηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ζπλεξγαζίαο ησλ δχν 

εηαηξηψλ, θάηη πνπ αλάγεηαη επζέσο ζην επίπεδν ησλ δηκεξψλ νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ 

ΖΠΑ-Ρσζίαο.
218

 ηελ ζπλέρεηα ηεο ελφηεηαο, ζα επηρεηξήζνπκε κηα ζπλνπηηθή αιιά 

ηδηαίηεξα πεξηεθηηθή αλαθνξά ζηνπο νηθνλνκηθν-ελεξγεηαθνχο ηνκείο εθείλνπο, ζηνπο 

νπνίνπο νη Ζ.Π.Α. έρνπλ εζηηάζεη ηελ πξνζνρή ηνπο. 

4.3.2 ΚΑΘΑΡΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

   Απφ ηελ δεθαεηία ηνπ '80, ε Αξθηηθή έρεη γίλεη ν θαηεμνρήλ ηφπνο γηα κεγάιεο 

θιίκαθαο παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζνχλ νη 

αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε ηνπηθνχ πιεζπζκνχ γηα ειεθηξηζκφ ή γηα ηελ παξνρή θζελήο 

ελέξγεηαο. ηνλ Καλαδά, ε Δπηρείξεζε ηνπ Κφιπνπ Σδέηκο/Κεκπέθ μεθίλεζε ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1970 θαη έθηνηε παξάγεη 26.500 gigawatt/hours ελέξγεηα, ίζε κε 25 

ππξεληθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο
219

(Βιέπε θαη ζρήκα 2). Σα πεξηζζφηεξα 

βφξεηα πνηάκηα ζηελ Ννξβεγία, ηελ νπεδία θαη ηελ Φηλιαλδία έρνπλ θξάγκαηα,
220

 

επίζεο γηα ηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ Ρσζία,
221

 είλαη ε ρψξα πνπ 

έρεη εγεζεί ησλ Αξθηηθψλ θξαηψλ ζηελ πξνψζεζε ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Τδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα ζηελ Αξθηηθή ηβεξία παξάγνπλ ρηιηάδεο gigawatts 

ελέξγεηαο γηα ηελ ηξνθνδφηεζε βαξηάο βηνκεραλίαο, φπσο είλαη ηα εξγνζηάζηα 

παξαγσγήο αινπκηλίνπ θαη ηα ραιπβνπξγεία. Απηέο νη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο 

ζεσξνχληαη απφ ηηο θαιχηεξεο ελαιιαθηηθέο ησλ κε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

φπσο είλαη ην θπζηθφ αέξην, ην πεηξέιαην θαη ν άλζξαθαο. Οπζηαζηηθά πξφθεηηαη γηα 
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θαζαξή κνξθή ελέξγεηαο, ε νπνία δελ εθιχεη ζηελ αηκφζθαηξα θαπζαέξηα πνπ 

εληείλνπλ ην θαηλφκελν ηεο παγθφζκηαο αλφδνπ ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη αιινηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα πνπ εηζπλένπκε. Οη ΖΠΑ δείρλνπλ ζεξκφ ελδηαθέξνλ ζρεηηθά 

κε ηα ζέκαηα πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. Ζ 

Αιάζθα έρεη 38 πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο νη νπνίεο 

ηξνθνδνηνχλ ηελ πιεηνςεθία ηνπ ηνπηθνχ αγξνηηθνχ πιεζπζκνχ.
222

 Σα παξαπάλσ 

ελεξγεηαθά εγρεηξήκαηα απνξξένπλ απφ ηελ ζρεδηαδφκελε ελεξγεηαθή πνιηηηθή 

ηαθηηθή ησλ ΖΠΑ γηα ηελ Αξθηηθή. Δμππεξεηνχλ ηφζν ηελ αλάγθε γηα ελέξγεηα, φζν 

θαη ηελ αλάγθε γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ρσξίο λα επηδξνχλ 

αξλεηηθά ζε θαλέλα απφ ηα δχν δεηήκαηα. 

 

4.3.3 ΜΑΤΡΟ ΥΡΤΟ ΣΖΝ ΑΡΚΣΗΚΖ 

   Ο βπζφο ηεο Αξθηηθήο είλαη ε ηειεπηαία πεξηνρή ζηνλ θφζκν, φζνλ αθνξά ηα 

απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ , πνπ δελ έρεη εμεξεπλεζεί πιήξσο θαη δελ 

έρεη αξρίζεη εθηεηακέλε εθκεηάιιεπζή ηεο αθφκα. Σα κεγαιχηεξα απνζέκαηα ηεο 

Αξθηηθήο βξίζθνληαη ζηελ πεξηνρή αλνηρηά ηεο Ρσζίαο.
223

 Ζ ξσζηθή, θαη ειεγρφκελε 

απφ ηελ θπβέξλεζε, εηαηξία Gazprom εθκεηαιιεχεηαη πεξίπνπ 113 ηξηζεθαηνκκχξηα 

θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ, ζηηο εθηάζεηο πνπ ηεο αλήθνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θάιαζζαο ηνπ Μπάξεληο . Σν Ρσζηθφ Τπνπξγείν Φπζηθψλ Πεγψλ ππνινγίδεη φηη ε 

πεξηνρή πνπ δηεθδηθείηαη απφ ηελ Μφζρα ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη κέρξη θαη 586 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξειαίνπ. Ζ πνζφηεηα απηή είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ 

αληίζηνηρε ηνπ Βαζηιείνπ ηεο ανπδηθήο Αξαβίαο. Μηα γεσινγηθή έξεπλα ησλ ΖΠΑ 

εμέηαζε ηελ Λεθάλε Ρηθη ζηελ Αλαηνιηθή Γξνηιαλδία θαη εθηηκά φηη απηή ε πεξηνρή 

ζα κπνξνχζε λα πεξηέρεη κέρξη θαη 9 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξέιαην θαη 86 

ηξηζεθαηνκκχξηα θπβηθά πφδηα θπζηθνχ αεξίνπ, ελψ παξάιιεια πηζηεχεηαη φηη ε 

Αιάζθα έρεη απνζέκαηα ηνπιάρηζηνλ 27 δηζεθαηνκκπξίσλ βαξειηψλ πεηξειαίνπ.
224

 

Πξνο ην παξφλ, ε Ρσζία έρεη ζεκεηψζεη ηελ κεγαιχηεξε πξφνδν ζηελ εθκεηάιιεπζε 

απηψλ ησλ πεγψλ, θαη απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ κεηαηξνπή ηεο Ρσζίαο ζε έλαλ 

απφ ηνπο παγθφζκηνπο εγέηεο ζηελ πψιεζε ελέξγεηαο, εηδηθά ζην θπζηθφ αέξην. ηελ 

βνξεηνδπηηθή ηβεξία, νη επηρεηξήζεηο πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ έρνπλ 

εμαπισζεί δξακαηηθά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. Ζ πεξηνρή απηή, απισκέλε απφ ηα 

Οπξάιηα ξε ζηελ δχζε κέρξη ην Ννβνζηκπίξζθ ζην λφην, παξάγεη ην 78% απφ ην 

πεηξέιαην ηεο Ρσζίαο θαη 84% απφ ην θπζηθφ ηεο αέξην. Καη απηά ηα πνζά 

αλακέλεηαη λα απμεζνχλ ζεκαληηθά κέζα ζηελ εξρφκελε δεθαεηία.
225

 Σα ηξία 

κεγαιχηεξα θνηηάζκαηα άληιεζεο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ Ρσζία αξρίδνπλ λα κεηψλνπλ 
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ηελ παξαγσγή ηνπο εμαηηίαο ηεο εμάληιεζεο ηεο παξνρήο. Γη' απηφ, ε Ρσζία 

κεηαθηλείηαη πξνο ηελ πεξηνρή ηεο Θάιαζζαο ηνπ Μπάξεληο. Σα θνηηάζκαηα θπζηθνχ 

αεξίνπ ζηελ Θάιαζζα ηνπ Μπάξεληο βξίζθνληαη ζε απφζηαζε πάλσ απφ 373 κίιηα 

απφ ηελ αθηνγξακκή , κε θπξηφηεξν ην θνίηαζκα θπζηθνχ αεξίνπ ηφθκαλ.  

   ζν γηα ηελ Ννξβεγία, ε παξαγσγή θαη νη γεσηξήζεηο ήηαλ αξρηθά 

ζπγθεληξσκέλεο θαηά κήθνο ησλ αθηψλ εμαηηίαο ηνπ ζθιεξνχ θιίκαηνο , αιιά ηψξα 

ζηαδηαθά κεηαθηλνχληαη βφξεηα. Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2007 ην θπζηθφ θνίηαζκα αεξίνπ 

λφρβηη
226

 άξρηζε λα ιεηηνπξγεί 150 ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηηο λνξβεγηθέο αθηέο . Σν 

θπζηθφ θνίηαζκα αεξίνπ λφρβηη ιεηηνπξγεί πεξίπνπ 300 κέηξα θάησ απφ ην επίπεδν 

ηεο ζάιαζζαο ζηέιλνληαο αληιεκέλν θπζηθφ αέξην ζε κηα κνλάδα επεμεξγαζίαο ζηελ 

Νήζν Μειθφγηα , κέζσ ελφο αγσγνχ , φπνπ πγξνπνηείηαη γηα εμαγσγή ζηελ Δπξψπε 

θαη ηηο ΖΠΑ (ην λφρβηη μεθίλεζε λα ζηέιλεη πγξνπνηεκέλν θπζηθφ αέξην ζην Κφνπβ 

Πφηλη ηνπ Μέξπιαλη ην 2007). Σν πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην έρνπλ θαηαζηήζεη 

ηελ Ννξβεγία έλα απφ ηα πινπζηφηεξα θξάηε ηεο πθειίνπ κε ζπλνιηθά θέξδε , απφ 

ην λφρβηη θαη κφλν, πνπ αλακέλεηαη λα μεπεξάζνπλ ηα $39 δηζεθαηνκκχξηα κέζα 

ζηα επφκελα 25 ρξφληα.  

   Απφ ηελ πιεπξά ησλ Ζ.Π.Α., ε εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειαηνπεγψλ ζηελ βφξεηα 

πεξηνρή ηεο Αιάζθα, ζην πεηξειατθφ θνίηαζκα ηνπ Κφιπνπ Πξάληρννπ,
227

 βξίζθεηαη 

ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν. Σν πεηξειατθφ θνίηαζκα ηνπ Κφιπνπ Πξάληρννπ (βιέπε 

θαη Υάξηε 16) είλαη ην κεγαιχηεξν ζηελ Βφξεην Ακεξηθή, πεξηέρνληαο έσο θαη 25 

δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξέιαην. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ μεθίλεζε ε παξαγσγή , ην 

1977, απηφ ην πεηξειατθφ θνίηαζκα έρεη παξάγεη 23 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα, 

έρνληαο ππφινηπν πξνο εθκεηάιιεπζε, 2 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα αθφκε. Σν 

εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη απφ πνχ κπνξνχλ λα αληιήζνπλ πεηξέιαην νη ΖΠΑ ζηε 

ζπλέρεηα . Ζ πεξηνρή ANWR
228

 ζηελ βφξεηα Αιάζθα εθηηκάηαη φηη πεξηέρεη απφ 5,7 

κέρξη θαη 11 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξέιαην (βιέπε θαη Υάξηε 17). Οη αληηθάζεηο 

πνπ αλαθχπηνπλ ζρεηηθά κε ηελ άληιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο, 

επηθεληξψλνληαη ζην αλ αμίδεη λα ηεζεί ζε θίλδπλν ην πξνζηαηεπφκελν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη κηα πηζαλή παξαγσγή, φρη 

παξαπάλσ απφ 5 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξέιαην . πσο εηπψζεθε λσξίηεξα , νη 

ΖΠΑ έρνπλ δεζκεπζεί ζηελ δηαηήξεζε ηνπ Αξθηηθνχ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Οη 

ζπληεξεηηθνί θχθινη ηζρπξίδνληαη φηη νη πεηξειατθέο επηρεηξήζεηο ζα απεηινχζαλ 

αλαίηηα κε εμαθάληζε ζεκαληηθφ κέξνο ηεο παλίδαο ηεο Αξθηηθήο πεξηνρήο, φπσο γηα 

παξάδεηγκα ην Καξηκπνχ. Αθφκε εμέθξαζαλ αλεζπρία γηα ηελ δηάβξσζε ησλ 

επαίζζεησλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ ππνζηεξίδνπλ ηελ έκβηα δσή ζηελ ηνχλδξα ησλ 

Αξθηηθψλ πεδηάδσλ. Ζ Θάιαζζα Μπνθψξ
229

 ζηα αλνηρηά ηεο Αιάζθα είλαη κηα 

επίζεο πηζαλή πεξηνρή εθκεηάιιεπζεο. Ζ Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Μεηάιισλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. εθηηκά φηη ε Θάιαζζα Μπνθψξ έρεη θνληά ζηα 
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goo.gl/qEGNt1:‘‘Snøhvit‘‘, statoil.com. Αλαθηήζεθε ηελ 30/10/2017. 
227

goo.gl/yk2ae2:‘‘What is Prudhoe Bay?‘‘, d.umn.edu. Αλαθηήζεθε ηελ 30/10/2017. 
228

goo.gl/uJNTVF:‘‘Making the Case for ANWR‘‘, http://anwr.org. Αλαθηήζεθε ηελ 30/10/2017. 
229
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7 δηζεθαηνκκχξηα βαξέιηα πεηξέιαην. Ζ Θάιαζζα Μπνθψξ δελ ηειεί ππφ θάπνηνλ 

πεξηνξηζκφ, φζνλ αθνξά ηελ άληιεζε , φπσο ην ANWR, θαη επνκέλσο ζπλεπάγεηαη 

φηη φπνηα εηαηξεία επηζπκεί λα αληιήζεη πεηξέιαην, δχλαηαη λα ην θάλεη. Πεξηνρέο 

έρνπλ ππελνηθηαζηεί ζε πνιιέο εηαηξείεο, αιιά νη δηαδηθαζίεο άληιεζεο δελ έρνπλ 

μεθηλήζεη αθφκα. Δθφζνλ απηέο νη πεξηνρέο εκπίπηνπλ ζηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή 

δψλε ησλ Ζ.Π.Α., φιεο νη εγθαηαζηάζεηο πξέπεη λα ζπκθσλνχλ κε ηνλ θαλνληζκφ 

αζθαιείαο θαη ηηο πεξηβαιινληηθέο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηηο Ζ.Π.Α.  

   Ζ άληιεζε βφξεηα ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε γηα ηηο 

πεηξειατθέο εηαηξίεο . Σνλ ρεηκψλα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ εηθνζηηέζζεξηο ψξεο 

ζθνηάδη θαη νη θαηξηθέο ζπλζήθεο είλαη εμαηξεηηθά ςπρξέο. Δπηπιένλ, πξηλ κπνξέζεη 

λα μεθηλήζεη ε άληιεζε ε πεξηνρή πξέπεη λα είλαη ηειείσο θαζαξή απφ πάγν. Δάλ 

ππάξμεη νπνηαδήπνηε ηπραία έθρπζε πεηξειαίνπ ζηελ ζάιαζζα παξνπζία πάγνπ, ην 

πεηξέιαην ζα παγηδεπηεί θάησ απφ ηνλ πάγν, θαζηζηψληαο ηνλ θαζαξηζκφ ηνπ 

εμαηξεηηθά δχζθνιν. Οη εηαηξείεο κπνξνχλ λα ππεξληθήζνπλ ην δχζθνιν θιίκα θαη ηηο 

αληίμνεο θπζηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο, αληηπαξαβάιινληαο φκσο πνιχ πςειφ θφζηνο. 

Γηα παξάδεηγκα, κηα πεηξειαηνπεγή ε νπνία θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Θάιαζζα 

Μπνθψξ ηεο Αιάζθα κπνξεί λα θνζηίζεη σο θαη 100 εθαηνκκχξηα δνιάξηα, θφζηνο 

πελήληα θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηελ θαηαζθεπή κηαο παξφκνηαο πεηξειαηνπεγήο ζηνλ 

Κφιπν ηνπ Μεμηθνχ. Δπηπξνζζέησο, απαηηείηαη λα ππάξρεη κηα ζχλζεηε δνκή 

ππνζηήξημεο γηα λα επηηξαπεί ε δηάλνημε κηαο πεηξειαηνπεγήο ζηελ Αξθηηθή. 

Τπνδνκέο δξφκσλ, ιηκαληψλ , αεξνδξνκίσλ, ζπζηεκάησλ επηθνηλσλίαο θαη δηαζέζηκν 

εξγαηηθφ δπλακηθφ, είλαη αλαγθαία γηα κηα επηηπρή θαη θεξδνθφξα εμφξπμε. Δίλαη 

απαξαίηεηε επίζεο ε χπαξμε ηθαλνπνηεηηθψλ ππνδνκψλ δηαβίσζεο γηα ην εξγαηηθφ 

δπλακηθφ. πίηηα, θαηαζηήκαηα θαη άιιεο εγθαηαζηάζεηο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα 

ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ εξγαηψλ, είλαη εμαηξεηηθά ζπάληεο ζηνλ 

Αξθηηθφ βνξξά.  

  Έλαο επηπξφζζεηνο αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο ζηελ πεξαηηέξσ εθκεηάιιεπζε ηεο 

πεξηνρήο ηεο Αξθηηθήο, είλαη ην γεγνλφο φηη νη πεηξειατθέο εηαηξείεο θαη ε 

θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. αλακέλεηαη λα ζπλαληήζνπλ θξαηαηά αληίζηαζε απφ ηνπο 

ηζαγελείο Ηλνπίη πνπ δηαβηνχλ ζηελ πεξηνρή.
230

 Οη ληφπηνη Ηλνπίη ζηελ πεξηνρή ηεο 

Θάιαζζαο Μπνθψξ πξνβάιινπλ ζνβαξέο αληηξξήζεηο ζηελ δηάλνημε 

πεηξειαηνπεγψλ. Οη ζαιάζζηεο εγθαηαζηάζεηο εμφξπμεο ζα βξίζθνληαη ζην κέζν ησλ  

πεξηνρψλ πνπ ςαξεχνπλ θάιαηλεο, γεγνλφο ηθαλφ λα ηξνκάμεη ηηο θάιαηλεο θαη λα ηηο 

απνκαθξχλεη απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε κεηαλαζηεπηηθή πεξηνρή γηα πάληα. Δπίζεο, κηα 

πηζαλή πεηξειαηνθειίδα ζα κπνξνχζε λα επηθέξεη αλεπαλφξζσηε δεκηά ζηελ 

πεξηνρή.  

   πκπεξαζκαηηθά, κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ρακειψλ ηηκψλ ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ 

θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ παγθφζκηα αγνξά , ε άληιεζε ηνπο απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο δελ θαζίζηαηαη ζπκθέξνπζα. Αθφκε θαη φηαλ ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ θαη 
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goo.gl/WYtZS4:‗‟The new cold war‘‘, theguardian.com. Αλαθηήζεθε ηελ 30/10/17. 
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ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ βξίζθνληαλ ζην απφγεην ηεο, ην 2011,
231

 ε αλάιπζε 

θφζηνπο/θέξδνπο ηεο δηάλνημεο πεγήο θαη άληιεζεο πεηξειαίνπ απφ ηελ Αξθηηθή δελ 

ήηαλ ηδηαίηεξα επλντθή. Δπνκέλσο ε θπβέξλεζε ησλ Ζ.Π.Α. δελ δείρλεη πξνο ην 

παξφλ ηδηαίηεξε δέζε γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ πεηξειατθψλ θνηηαζκάησλ ηεο 

Αιάζθα αιιά θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ. 

  

4.3.4 Ο ΑΛΛΟ ΜΑΤΡΟ ΥΡΤΟ: ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ 

   Ο άιινο καχξνο ρξπζφο ηεο Αξθηηθήο είλαη ν άλζξαθαο. Ο άλζξαθαο είλαη ε 

κεγαιχηεξε πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη παγθνζκίσο θαη ηαπηφρξνλα ε 

κεγαιχηεξε πεγή εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
232

 ήκεξα ε Κίλα είλαη ν 

κεγαιχηεξνο θαηαλαισηήο άλζξαθα, ρξεζηκνπνηψληαο ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 

άλζξαθα γηα ηελ θάιπςε ηνπ 80% ησλ αλαγθψλ ηεο ζε ειεθηξηζκφ.
233

 

Παγθνζκίσο, ν άλζξαθαο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ θάιπςε ηνπ 40% ησλ αλαγθψλ 

ζε ειεθηξηζκφ. Δλψ νη ΖΠΑ θαηέρνπλ πνζνζηφ 13% επί ηνπ παγθφζκηνπ πνζνζηνχ 

παξαγσγήο,
234

 ε Ακεξηθή έρεη ηα κεγαιχηεξα απνζέκαηα ζε άλζξαθα, ζπλνιηθά 

246.000 εθαηνκκχξηα ηφλνπο (βιέπε θαη Υάξηε 18). Ζ Κίλα εγείηαη ηεο παγθφζκηαο 

παξαγσγήο κε απνζέκαηα πεξίπνπ ζηα 114.500 εθαηνκκχξηα ηφλνπο.
235

 Αλ θαη ν 

άλζξαθαο είλαη έλαο απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο παξάγνληεο πνπ επλννχλ ηελ παγθφζκηα 

άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο, εθηηκάηαη φηη ζα ζπλερίζεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο πεγή 

παξαγσγήο ελέξγεηαο θαζ' φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ 21νπ αηψλα, ηδηαίηεξα ζηηο ιηγφηεξν 

αλεπηπγκέλεο ρψξεο. 

   Ζ Αξθηηθή πεξηνρή έρεη ηεξάζηηα απνζέκαηα ζε άλζξαθα , ηδηαίηεξα ζηελ Αιάζθα 

θαη ηελ ηβεξία. Οη εθηηκήζεηο ησλ απνζεκάησλ άλζξαθα ζηελ βφξεηα Αιάζθα 

θηάλνπλ ζηα 4 ηξηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο θαη ηζνδπλακνχλ κε ηα ζπλνιηθά 

απνζέκαηα ησλ ππνινίπσλ πνιηηεηψλ ησλ ΖΠΑ.
236

 Σα απνζέκαηα άλζξαθα ζηελ 

ηβεξία είλαη πνιχ κεγαιχηεξα. Οη εθηηκήζεηο ησλ ηβεξηθψλ απνζεκάησλ 

πιεζηάδνπλ ηα 7 ηξηζεθαηνκκχξηα ηφλνπο, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζην κηζφ απφ ην 

ζπλνιηθφ απφζεκα άλζξαθα παγθνζκίσο. Ζ Ρσζία έρεη μεθηλήζεη ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ απνζεκάησλ απηψλ, δεκηνπξγψληαο πάλσ απφ 40 νξπρεία ζηελ πεξηνρή ηεο 

ηβεξίαο.
237

Με ηελ πνιχηηκε πιηθνηερληθή θαη κεηαθνξηθή ππνζηήξημε ηνπ 

Τπεξζηβεξηθνχ ηδεξνδξφκνπ,
238

 ε ξσζηθή αλζξαθνβηνκεραλία κπνξεί εχθνια λα 

κεηαθέξεη ηνλ άλζξαθα ηεο ζηηο αγνξέο ηφζν ηεο Δπξψπεο, φζν θαη ηεο Κίλαο. 

                                                           
231

goo.gl/EPiZ6B:‗‘Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart‘‘, Macrotrends.com, West Texas 

Intermediate. Αλαθηήζεθε ηελ 10/10/17.  
232

goo.gl/s11KBj:‘‘Οξπθηά θαύζηκα απεηινύλ ην πεξηβάιινλ‘‘, kathimerini.gr. Αλαθηήζεθε 

ηελ10/10/17.   
233

goo.gl/wdNfVX:‘‘The Top 10 Coal Producers Worldwide‘‘, worldatlas.com. Αλαθηήζεθε ηελ 

31/10/17. 
234

 .π.  
235

 .π. 
236

goo.gl/QdQimK:‘‘ Alaska and coal‘‘, sourcewatch.org. Αλαθηήζεθε ηελ 31/10/17. 
237

goo.gl/JY3FK5:‘‘Meet SUEK/Where we operate‘‘, suek com. Αλαθηήζεθε ηελ 31/10/17.  
238

goo.gl/rCdDXW:‘‘Trans-Siberian Railway: a view from Moscow to Vladivostok – a photo essay‘‘, 

theguardian.com. Αλαθηήζεθε ηελ 31/10/17. 
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Οη εηαηξείεο ζηηο ΖΠΑ έρνπλ ππάξμεη δηζηαθηηθέο κέρξη ζηηγκήο ζην λα μεθηλήζνπλ 

ηελ εμφξπμε άλζξαθα απφ ηελ βφξεηα πεξηνρή ηεο Αιάζθα. Οη ιφγνη είλαη νη ίδηνη κε 

απηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη πεηξειατθέο. Δίλαη πάξα πνιχ αθξηβή ζε θφζηνο ε 

αλάπηπμε νξπρείσλ ζηελ Αξθηηθή πεξηνρή. Σα αλζξαθσξπρεία ζηηο ππφινηπεο 

πνιηηείεο δελ αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο πξνθιήζεηο, αθνχ έρνπλ επαξθέο εξγαηηθφ 

δπλακηθφ θαη ηθαλνπνηεηηθέο δπλαηφηεηεο κεηαθνξάο ηνπ άλζξαθα.
239

 Δπηπιένλ, ε 

πνηφηεηα ηνπ άλζξαθα πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αιάζθα είλαη θαηψηεξε 

απφ ηελ πνηφηεηα πνπ βξίζθεηαη ζηα ρακειφηεξα γεσγξαθηθά πιάηε ησλ Ζ.Π.Α. Ο 

ηχπνο ηνπ άλζξαθα πνπ ππάξρεη ζηελ Αιάζθα είλαη  ιηγλίηεο, ν θαηψηεξνο ηχπνο 

άλζξαθα πνπ είλαη ρξεζηκνπνηήζηκνο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη δελ έρεη 

εθηεζεί ζε αθξαίεο πηέζεηο φπσο ν αλζξαθίηεο πνπ ππάξρεη ζηελ Γπηηθή Βηξηδίληα 

θαη ην Κεληάθπ. Αθφκε θαη αλ ν άλζξαθαο ήηαλ θαιχηεξεο πνηφηεηαο, ην θφζηνο 

εμφξπμεο θαη κεηαθνξάο ηνπ πξνο πψιεζε δελ κπνξεί λα αληαγσληζηεί ηνλ άλζξαθα 

πνπ εμνξχζζεηαη ζηηο ππφινηπεο πνιηηείεο.  

  πκπεξαζκαηηθά, νη κεηαβνιέο ζηελ Αξθηηθή πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο ζα επηηξέςνπλ πηζαλφηαηα πεξηζζφηεξε εμεξεχλεζε-εθκεηάιιεπζε γηα 

ηνπο θπζηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Ζ πξφθιεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ελεξγεηαθήο 

πνιηηηθήο ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο είλαη δηηηή: πξψηνλ πξέπεη λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πξσηνπνξία ησλ Ρψζσλ κε αχμεζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

ζηξαηεγηθφ ‟‟ζηξαγγαιηζκφ‟‟ ησλ ξσζηθψλ ζπκθεξφλησλ εηαηξηψλ ζηελ πεξηνρή, 

γεγνλφο πνπ δείρλνπλ λα επηηπγράλνπλ πξνο ην παξφλ κέζσ ηεο επηβνιήο θπξψζεσλ 

ελαληίνλ ηνπο, θαη δεχηεξνλ νθείινπλ λα παξακείλνπλ ζηαζεξνί ζηελ 

δηαθεξπζζφκελε αξρή ηνπο πεξί πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, θαζψο πθίζηαληαη 

πνηθίιεο πξνθιήζεηο ζηελ πεξηνρή ηνπ Απψηεξνπ Βνξξά.  

 

4.4  Ο ΡΟΛΟ ΣΟΤ Ν.ΑΣ.Ο. ΣΖΝ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΑΡΚΣΗΚΖ 

     Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηνπ Τπνπξγείνπ Άκπλαο ησλ Ζ.Π.Α ηνπ 2016,
240

 φπσο 

θαη ε Δζληθή ηξαηεγηθή Αζθαιείαο ηνπ 2013,
241

 απαηηεί ηελ ζηελφηεξε ζπλεξγαζία 

ησλ Ζ.Π.Α. κε ηνπο δηεζλείο νξγαληζκνχο
242

 φπσο ην Ν.Α.Σ.Ο., πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηεί θαη λα εληαζεί ε νηθνδφκεζε ζηξαηεγηθψλ εηαηξηθψλ ζρέζεσλ πνπ 

πξνσζνχλ θαηλνηφκεο, πξνζηηέο ζε νηθνλνκηθφ επίπεδν ιχζεηο αζθάιεηαο θαη 

απμάλνπλ ηελ θαηαλνκή ησλ βαξψλ ζηελ Αξθηηθή.  

                                                           
239

goo.gl/oAnGRg:‘‘Exporting Alaska's Coal‘‘, groundtruthtrekking.org. Αλαθηήζεθε ηελ 31/10/17. 
240

goo.gl/cLUhzo :‗‘DoD‘s 2013 Arctic Strategy‘‘,defense.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
241

goo.gl/LdUQYa:‟‟ 2013 National Strategy for the Arctic Region (NSAR)‘‘,Obama white 

house.archives.gov. Αλαθηήζεθε ηελ 14/10/2017. 
242

Γηα ηελ εμέηαζε γεληθά ηνπ ξφινπ ησλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ ππφ ην πξίζκα ηεο πεαιηζηηθήο 

ζεψξεζεο, βι: Γ. ππξφπνπινο, „‘Γηεζλείο ρέζεηο, Ρεαιηζηηθή Πξνζέγγηζε, Θεσξία θαη Πξάμε‘‟, 

Αζήλα, 2010 Δθδφζεηο Πνηφηεηα, ζ.62-67.Δπίζεο, γηα κηα επεμήγεζε ηεο έλλνηαο „‟πκκαρία‘‘ ζε έλα 

πνιππνιηθφ ζχζηεκα βι. ζην ίδην ζειίδα 244. 
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https://goo.gl/cLUhzo
https://goo.gl/LdUQYa


82 
 

    Ζ Αξθηηθή έρεη επίζεο γίλεη κηα πεξηνρή ελδηαθέξνληνο γηα ην ΝΑΣΟ,
243

 θαζψο 

πέξα απφ ηηο Ζ.Π.Α. ππάξρνπλ θαη άιια θξάηε-κέιε ηεο πκκαρίαο κε άκεζα ή 

απψηεξα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. Χζηφζν δελ ππάξρεη επί ηνπ 

παξφληνο ζπλαίλεζε εληφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πκκαρίαο, φηη ην ΝΑΣΟ δχλαηαη λα 

δηαδξακαηίζεη θάπνην ξφιν ζηελ Αξθηηθή, θαζψο ν Καλαδάο αληηηίζεηαη ζζελαξά γηα 

ηνπο δηθνχο ηνπ ιφγνπο ζε νπνηαδήπνηε εκπινθή ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ πεξηνρή, ελψ 

αληίζηνηρα άιια κέιε ηεο πκκαρίαο αλεζπρνχλ γηα πηζαλή αξλεηηθή αληίδξαζε ηεο 

Ρσζίαο.
244

 Μηιψληαο ζην Ρέηθηαβηθ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2009, ν πξψελ Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηνπ ΝΑΣΟ Jaap de Hoop Scheffer δήηεζε απφ ηα θξάηε κέιε λα κελ 

επηηξέςνπλ ζηελ Αξθηηθή λα κεηαηξαπεί ζε  έλα δηραζηηθφ δήηεκα. Δπίζεο, 

ζπλέζηεζε λα ζπλεξγαζηεί ε πκκαρία θαη ε Ρσζία ζε ζέκαηα έξεπλαο θαη 

δηάζσζεο, αμηνπνηψληαο ηελ θνηλή ηνπο εκπεηξία ζε παξφκνηεο επηρεηξήζεηο. Ο 

πξψελ πξσζππνπξγφο ηεο Γαλίαο Anders Fogh Rasmussen, ν νπνίνο έγηλε γεληθφο 

γξακκαηέαο ηεο ζπκκαρίαο ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2009, έρεη αζρνιεζεί επίζεο κε ηα 

ζέκαηα αζθάιεηαο ζηνλ Απψηεξν Βνξξά. Αλαθεξφκελνο ζηηο ‗‘δπλεηηθά ηεξάζηηεο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ αζθάιεηα‘‘ ιφγσ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αξθηηθή, ν 

Rasmussen ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2009 δήισζε φηη: ‗‘πηζηεύσ όηη είλαη κέζα ζην θπζηθό 

πεδίν εξγαζίαο ηνπ ΝΑΣΟ λα απνηειέζεη ην θόξνπκ γηα δηαβνπιεύζεηο θαη ζπδεηήζεηο 

ζρεηηθά κε επηιεγκέλα  δεηήκαηα ηεο Αξθηηθήο‘‘. Χζηφζν, ηνλ Μάξηην ηνπ 2009, ν 

πξεζβεπηήο ηεο Ρσζίαο ζην ΝΑΣΟ, δήισζε φηη ε Μφζρα δελ ζα ζπλεξγαζηεί κε ηε 

ζπκκαρία γηα ζέκαηα ηεο Αξθηηθήο. Δπίζεο, ηνλ επηέκβξην ηνπ 2010, ν ηφηε Ρψζνο 

Πξφεδξνο Μεληβέληεθ παξαηήξεζε φηη ‘‘ε Αξθηηθή κπνξεί λα ηα θαηαθέξεη  ρσξίο ην 

ΝΑΣΟ‘‘, θαη φηη ε θπβέξλεζή ηνπ „‟βιέπεη κηα πηζαλή δξαζηεξηόηεηα ηνπ ΝΑΣΟ σο 

πεγή ζνβαξήο  έληαζεο, δηόηη  ε Αξθηηθή απνηειεί ηειηθά κηα δώλε εηξεληθήο 

ζπλεξγαζίαο‟‟. ε κηα επίζθεςε ζηε Μφζρα ην Ννέκβξην ηνπ 2010, ν Rasmussen 

δηαβεβαίσζε ηνπο Ρψζνπο φηη ην ΝΑΣΟ δελ ζθνπεχεη λα εδξαηψζεη ηελ παξνπζία ηνπ 

ζηελ Αξθηηθή.
245

  

    Απφ ην 2006, πνιιά θξάηε κέιε θαη εηαίξνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ „‟Cold Response‟‟, 

κηα επξείαο θιίκαθαο εηήζηα επηρεηξεζηαθή άζθεζε αληίδξαζεο ζε ελδερφκελε θξίζε 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ηελ νπνία θηινμελεί ε Ννξβεγία. Καηά ηηο ηειεπηαίεο 

θνηλέο αζθήζεηο- επηρεηξήζεηο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηνλ Μάξηην ηνπ 2014 θαη 

2016, 16 έζλε ζπκκεηείραλ κε αεξνπνξηθέο, ρεξζαίεο θαη λαπηηθέο δπλάκεηο θαη 

ζπλνιηθά 16.000 ζηξαηεχκαηα. Παξφιν πνπ ζηηο αζθήζεηο απηέο ζπκκεηέρνπλ θξάηε 
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κέιε ηνπ Ν.Α.Σ.Ο., απηέο δελ δηεμάγνληαη ππφ ηελ επίζεκε αηγίδα ηεο πκκαρίαο.
246

 

Μηα έθζεζε ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΝΑΣΟ γηα ην 2013 ζεκείσζε φηη "ην 50% 

ηεο επηθξάηεηαο πνπ πεξηβάιιεη ηελ Αξθηηθή Θάιαζζα απνηειεί έδαθνο θξαηώλ- κειώλ 

ηνπ ΝΑΣΟ" θαη πξφηεηλε φηη "ην ΝΑΣΟ ζα κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο θόξνπκ 

δηαιόγνπ γηα ζηξαηησηηθά δεηήκαηα .... ".
247

 Ζ έθζεζε ππνζηεξίδεη φηη ε ζπκκαρία 

είλαη άξηηα εμνπιηζκέλε ψζηε λα δηαδξακαηίζεη βαζηθφ ξφιν ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο πνπ πηζαλφλ λα πξνθχςνπλ, ηδίσο εθείλεο πνπ 

πεξηιακβάλνπλ επηηήξεζε, έξεπλα θαη δηάζσζε, θαζψο θαη πεξηβαιινληηθή 

πξνζηαζία. Χζηφζν, νη παξαηεξεηέο ζεκεηψλνπλ φηη ε έιιεηςε νκνθσλίαο φζνλ 

αθνξά ηελ παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ Αξθηηθή αληηθαηνπηξίδεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

ν Απψηεξνο  Βνξξάο δελ αλαθέξεηαη νχηε ζηε ζηξαηεγηθή πνιηηηθή ηεο ζπκκαρίαο 

γηα ην 2010 νχηε ζηελ ηειηθή δήισζε ηεο Γηάζθεςεο Κνξπθήο ηνπ ηθάγνπ ην 2012. 

ηηο 8 Μαΐνπ 2013, κεηά απφ επίζθεςε ζηε Ννξβεγία, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο 

Rasmussen δήισζε φηη "επί ηνπ παξόληνο,  ε ζπκκαρία δελ είρε θακία πξόζεζε λα 

απμήζεη ηελ παξνπζία ηεο ζηελ Αξθηηθή‘‘. Αξγφηεξα, ζε κηα  ηειεπηαία αλάξηεζε ηνπ 

ζηα κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο, δήισζε φηη ‗‘ε Αξθηηθή είλαη έλα ζθιεξό 

πεξηβάιινλ. Αληακείβεη ηε ζπλεξγαζία, όρη ηελ αληηπαξάζεζε. Πηζηεύσ όηη ζα 

ζπλερίζνπκε λα βειηηώλνπκε ηε ζπλεξγαζία‘‘.
248

  

   ε άξζξν ηεο ζηελ  ηζηνζειίδα ηνπ Αηιαληηθνχ πκβνπιίνπ, ε Dr. Page Wilson, 

θαζεγήηξηα ηεο Βαζηιηθήο ηξαηησηηθήο Αθαδεκίαο Sandhurst ηνπ Ζλσκέλνπ 

Βαζηιείνπ,
249

 ππνζηήξημε φηη, πξνο ην παξφλ "ε απξνζπκία ηνπ ΝΑΣΟ λα απμήζεη ηελ 

εζηίαζή ηνπ ζηελ Αξθηηθή κπνξεί λα θαίλεηαη πεξίεξγε, ελώ είλαη πνιύ ινγηθή‘‘. 

εκεηψλεη φηη ε ζπκκαρία είλαη ήδε ελεξγή ζηελ πεξηνρή, κε ηαθηηθέο ζηξαηησηηθέο 

αζθήζεηο , ηηο πηήζεηο επηηήξεζεο αεξνπνξηθψλ κνλάδσλ πάλσ απφ ηελ Ηζιαλδία θαη 

ηελ παξνπζία ζηξαηησηηθψλ ζηνηρείσλ ηεο Ακεξηθήο ζηε Γξνηιαλδία (βαιιηζηηθφ 

ακπληηθφ ζχζηεκα ππξαχισλ). Δπηπιένλ, ζεκεηψλεη φηη πνιιά δηεζλή θφξα, κεηαμχ 

ησλ νπνίσλ θαη ην Αξθηηθφ πκβνχιην, πξνσζνχλ ηε ζπλεξγαζία ζε ηνκείο φπσο ηα 

πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά δεηήκαηα θαη φηη ε ζπδήηεζε ησλ 

ζεκάησλ αζθαιείαο κπνξεί λα αλαβιεζεί κέρξηο φηνπ επηηεπρζεί κεγαιχηεξε 

ζαθήλεηα θαη ζπκθσλία.  Χζηφζν, αλαθέξεη φηη ν δηνξηζκφο ηνπ πξψελ Ννξβεγνχ 

Πξσζππνπξγνχ Jens Stoltenberg, ζηηο 28 Μαξηίνπ 2014, σο λένπ Γεληθνχ Γξακκαηέα 

ηεο πκκαρίαο "ζα πξέπεη λα επηζηήζεη ηελ παγθόζκηα πξνζνρή ζηελ Αξθηηθή ".
250
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   πκπεξαζκαηηθά, ππφ ην πξίζκα ηεο ξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο, δηαπηζηψλνπκε κηα 

αληζνκεξή θαηαλνκή ηζρχνο,
251

 θπξίσο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν, κεηαμχ Ζ.Π.Α. θαη 

Ρσζίαο ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. Πξνθεηκέλνπ νη Ζ.Π.Α. λα εμηζνξξνπήζνπλ ηα 

θνξηία ηζρχνο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, επηδηψθνπλ ηελ ελεξγφηεξε ζπκκεηνρή 

ηνπ Ν.Α.Σ.Ο., κέζσ ηεο ράξαμεο θαη πηνζέηεζεο εληαίαο ζηξαηεγηθήο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ-κειψλ. Απφ ηα αλσηέξσ γξαθφκελα, πξνθχπηεη αβίαζηα φηη ν ζηφρνο ησλ 

Ζ.Π.Α. πξνο ην παξφλ δελ έρεη επηηεπρζεί, θαζψο ππάξρνπλ πνηθίιεο αληηδξάζεηο απφ 

ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε, ελψ παξάιιεια δηαπηζηψλεηαη φηη πξνηάζεηο ηδεαιηζηηθνχ 

πεξηερνκέλνπ πεξί ζπλεξγαζίαο Ν.Α.Σ.Ο.-Ρσζίαο, απνξξίπηνληαη ελ ηε γελέζεη, 

θαζψο νη Ρψζνη δελ επηζπκνχλ πξνο ην παξφλ λα απεκπνιήζνπλ ηελ θαηλνκεληθή 

πξσηνθαζεδξία ζηελ πεξηνρή ηνπ Απψηεξνπ Βνξξά. 

 

4.5   ΚΤΡΗΑΡΥΔ ΠΟΛΗΣΗΚΔ ΣΧΝ ΠΑΡΑΚΣΗΧΝ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΚΡΑΣΧΝ 

4.5.1 Σο Βαζίλειο ηηρ Γανίαρ 

   Σν Βαζίιεην ηεο Γαλίαο, ην νπνίν απνηειείηαη απφ ηε Γαλία, ηηο Νήζνπο Φεξφε θαη 

ηε Γξνηιαλδία, δεκνζίεπζε ην 2011 ηε δηθή ηνπ πνιηηηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

Αξθηηθή.
252

 Απφ απηή δηαθαίλεηαη ε πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί μεθάζαξν πσο ππάξρεη 

κηα ελνπνηεκέλε θαη εληαία αληηκεηψπηζε ησλ αξθηηθψλ δεηεκάησλ, ρσξίο ηελ 

πξφζεζε λα ππάξμεη αιιαγή ζηελ αλαινγία ηζρχνο ησλ ηξηψλ θξαηψλ ηνπ Βαζηιείνπ. 

Ζ Γαλία, ε νπνία έγηλε κέινο ηεο χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο ην 2004, 

απνηειεί έλα απφ ηα πέληε αξθηηθά παξάθηηα θξάηε κε κία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο 

αξθηηθέο αθηνγξακκέο ράξε ζην λεζί ηεο Γξνηιαλδίαο, θαη έλα απφ ηα Μφληκα Μέιε 

ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ. πσο αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηεγηθή πνπ εμέδσζε, ε Γαλία 

έρεη σο ζηφρν ‟‟κηα εηξεληθή, αζθαιή θαη ρσξίο θηλδύλνπο Αξθηηθή κε 

απηνηξνθνδνηνύκελε αλάπηπμε, κε ζεβαζκό πξνο ην εύζξαπζην πεξηβάιινλ ηεο 

Αξθηηθήο, ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ηνπο εζσηεξηθνύο ηεο ζπλεξγάηεο‘‘. Γεληθά, ε 

πξνζέγγηζε ηνπ Γαληθνχ Βαζηιείνπ (εθεμήο Γαλία) γηα ηελ αξθηηθή πνιηηηθή είλαη 

ζπλεξγαηηθή πξνο απνθπγή ησλ ζπγθξνχζεσλ κε ζηφρν ακνηβαία επσθειείο 

ζπλεξγαζίεο. Δπίζεο ε έθδνζε ηεο ζηξαηεγηθήο απνηειεί ηξφπν εγθαζίδξπζεο ηεο 

ζέζεο ηεο σο αξθηηθή δχλακε. εκείν θιεηδί ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη ε αζθαιήο θαη 

ζηαζεξή Αξθηηθή κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλφλσλ ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, ηεο 

ζπλεξγαζίαο γηα ηε ζαιάζζηα αζθάιεηα κε πξνιεπηηθά κέηξα θαη εθπαίδεπζε, φπσο 

επίζεο θαη ε άζθεζε θπξηαξρίαο απφ ηηο έλνπιέο δπλάκεηο ηεο Γαλίαο, ελψ δίλεη 

παξάιιεια ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ηεο εκπηζηνζχλεο θαη ζηε ζπλεξγαζία 

κε ηα ππφινηπα αξθηηθά θξάηε. Δθ ησλ άλσζελ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Γαλία κνηάδεη 
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λα εθαξκφδεη ηε κέζνδν ηεο ήπηαο ηζρχνο
253

 απέλαληη ζην αξθηηθφ δήηεκα κε ηελ 

παξάιιειε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ζηα πιαίζην ηεο δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

γηα ηελ επίηεπμε θαη δηαηήξεζε ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή 

ηνπ Βνξξά.  

 

4.5.2 Καναδάρ 

   Σν 40% ηνπ εδάθνπο ηνπ Καλαδά βξίζθεηαη ζηελ Αξθηηθή γεγνλφο πνπ θαζηζηά 

απηή ηε ρψξα έλαλ απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ζηελ πεξηνρή. Ο Καλαδάο 

πξνσζεί ηελ εμσηεξηθή ηνπ πνιηηηθή, θπξίσο κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Αξθηηθήο, 

ηνπ νπνίνπ θαηείρε ηελ πξνεδξία ην 1996 θαη ην 2013. Ζ ζεκεξηλή ζηξαηεγηθή ηνπ 

Καλαδά βαζίδεηαη θπξίσο ζε έλαλ άμνλα ηεζζάξσλ θαη ηζνδχλακσλ πξνηεξαηνηήησλ, 

πνπ είλαη ε άζθεζε ηεο αξθηηθήο θπξηαξρίαο, ε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη 

θνηλσληθήο αλάπηπμεο, ε πξνζηαζία ηεο πεξηβαιινληηθήο θιεξνλνκηάο ηνπ Καλαδά 

θαη ε βειηίσζε θαη αλάπηπμε ηεο  δηαθπβέξλεζεο ζην Βνξξά. Γηα ηνλ Καλαδά ε 

Αξθηηθή απνηειεί δήηεκα θπξηαξρίαο πνπ θπξίσο ζπλδέεηαη κε ην Βνξεην-Γπηηθφ 

Πέξαζκα θαη ην δηαθαλνληζκφ ηεο δηαθσλίαο ηνπ κε ηηο Ζ.Π.Α, αιιά θαη άιισλ 

θξαηψλ, φπσο ε Ρσζία θαη ε Γαλία.
254

 ε γεληθέο γξακκέο, ινηπφλ, ε Αξθηηθή 

δηαθαίλεηαη λα απνηειεί γηα ηνλ Καλαδά έλα αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο δηεζλνχο 

εηθφλαο ηνπ, θάηη ην νπνίν αληαλαθιάηαη θαη ζε γλσζηέο θαλαδηθέο επηζηεκνληθέο 

αλαιχζεηο. H θπβέξλεζε έρεη ήδε αλαπηχμεη απφ ηνλ Ηνχιην 2009 ηελ επνλνκαδφκελε 

„‟Βφξεηα ηξαηεγηθή‟‟
255

, ε νπνία νξίδεη φηη νη θαλαδηθέο δπλάκεηο είλαη ππεχζπλεο 

γηα ηελ άκπλα ηεο ρψξαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Βνξξά θαη ν Καλαδάο 

νξίδεηαη σο ε εγγπήηξηα ρψξα εμαζθάιηζεο ηεο ζηαζεξφηεηαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο 

εηξήλεο ησλ αξθηηθψλ πεξηνρψλ κε ζεβαζκφ ζηηο ηνπηθέο θπβεξλήζεηο θαη ζηελ 

πξνζηαζία ηνπ αξθηηθνχ πεξηβάιινληνο. Σέινο ν Καλαδάο πξνσζεί ηε δηαθξαηηθή 

ζπλεξγαζία γηα ηελ Αξθηηθή κε ηελ παξάιιειε πξνψζεζε ησλ δηεθδηθήζεψλ ηνπ επί 

ηεο επέθηαζεο ηεο πθαινθξεπίδαο, θαζψο θαη ηελ επηβνιή πεξηβαιινληηθψλ κέηξσλ 

ζηα εγρψξηα αξθηηθά ηνπ χδαηα κέζσ ηεο ηήξεζεο ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο 

χκβαζεο γηα ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη κέζσ ηεο ελεξγήο παξνπζίαο ηνπ ζην 

Αξθηηθφ πκβνχιην. Αλακελφκελα απφ ηε ζηξαηεγηθή δελ απνπζηάδεη ε Γηαθήξπμε 

ηνπ Ilulissat ηνπ 2008 γηα ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζα εθαξκφδεηαη ζηελ πεξηνρή. 

πκπέξαζκα: Κπβεξλεηηθή Γηπισκαηία κε ακπληηθνχο φξνπο θαη ζπλαίλεζε πνιηηψλ 

- Δθαξκνγή ηεο ζεσξίαο Clausewitz. Ο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ «Ηλζηηηνχηνπ 

Άκπλαο θαη Δμσηεξηθψλ ηνπ Καλαδά» (Canadian Defence & Foreign Affairs 

Institute), Ron Wallace ζε άξζξν ηνπ ην Μάην ηνπ 2010 θάλεη ιφγν γηα ηελ αλάγθε 

ζπλεηδεηνπνίεζεο  απφ  ηελ  θνηλή  θαλαδηθή  γλψκε  φηη  νη  έλλνηεο  «δηπισκαηία»  
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θαη  «άκπλα»  δελ είλαη αιιεινζπγθξνπφκελεο αιιά ζπκβηβάζηκεο.  Καη  γηα  απηφλ 

αθξηβψο ην ιφγν ν θαλαδηθφο ιαφο δε ζα πξέπεη  λα είλαη θαρχπνπηνο απέλαληη  ζηελ  

απμαλφκελε ζηξαηησηηθή παξνπζία ζην Βνξξά, εθφζνλ απηή γίλεηαη ζην πιαίζην ηεο 

ζπλεξγαζίαο  κε  ηνπο  αξθηηθνχο  εηαίξνπο  ηεο  ρψξαο  γηα  ηε  δηαζθάιηζε  ηεο  

εηξήλεο  θαη  ηεο αζθάιεηαο ζην Βνξξά. Δπηπιένλ, ν θαλαδφο αλαιπηήο επηθαιείηαη 

ηε θξάζε ηνπ ίδηνπ ηνπ Clausewitz αλαθεξφκελνο ζην φηη «ν πόιεκνο δελ είλαη παξά 

ε ζπλέρηζε ηεο δηπισκαηίαο κε άιια κέζα»
256

, έηζη ψζηε λα απνδείμεη ηε ζηελή ζρέζε 

πνπ νξίδεη ηνπο θαηλνκεληθά αληίζεηνπο απηνχο φξνπο θαη λα εζηηάζεη ζηελ αλάγθε 

παξάιιειεο εθαξκνγήο θαη ησλ δχν, κε ηελ απνθπγή «δαηκνλνπνίεζεο»  ηνπ 

πξψηνπ.  ε  απηφ  ην  ζεκείν  ν Ron Wallace θέξεη  σο παξάδεηγκα ηε ζηάζε ηελ 

νπνία ηεξνχλ νη βφξεηνη πιεζπζκνί ηεο ρψξαο, νη νπνίνη θαίλεηαη λα έρνπλ 

ζπλεηδεηνπνηήζεη φηη «ε Αξθηηθή δηπισκαηία δελ είλαη ηίπνηε άιιν  παξά  ε  

ζπλέρηζε  ησλ  ζηξαηησηηθψλ  επηρεηξήζεσλ  ζην  Βνξξά» 
257

, εγθαηληάδνληαο κε 

απηφλ ηνλ ηξφπν ηε λέα θαλαδηθή αξθηηθή ζηξαηεγηθή. Δπηπιένλ, ε θαλαδή 

ζπγγξαθέαο Shelagh Grant δηεξσηάηαη ζην βηβιίν ηεο «Polar Imperative» θαηά πφζν 

ην θφζηνο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο Αξθηηθήο είλαη επί ηεο νπζίαο ζπκβαηφ κε ηηο 

επίζεκεο δηαθεξχμεηο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Οηάβαο γηα ηε δηακφξθσζε ελφο πγηή θαη 

επεκεξνχληα βνξξά, θαζψο νη επελδπηηθέο ελέξγεηαο ηεο θαλαδηθήο θπβέξλεζεο ζηελ 

πιεηνλφηεηά ηνπο δε θαίλεηαη λα ζπγθιίλνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

πεξηβαιινληηθήο πξνζηαζίαο. Αλη‟απηνχ, θαηαιήγεη ε επηζηήκνλαο, θχξηα πνιηηηθή 

θαηεχζπλζε ηνπ Καλαδά είλαη ε επίηεπμε ηεο αξθηηθήο θπξηαξρίαο θαη ε ελδπλάκσζε 

ηεο θαλαδηθήο παξνπζίαο ζηα αξθηηθά χδαηα.
258

 

 

4.5.3 Νοπβηγία 

   Ζ Αξθηηθή απνηειεί γηα ηε Ννξβεγία ηελ ππ 'αξηζκφλ έλα πξνηεξαηφηεηά ηεο ζηνλ 

ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο βάζεη ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ εμέδσζε ην 2006 γηα ηελ 

πεξηνρή θαη επηθαηξνπνίεζε ην 2014
259

. ηνπο θχξηνπο ζηφρνπο απηήο ηεο 

ζηξαηεγηθήο είλαη μεθάζαξε ε άζθεζε θπξηαξρίαο ζηνλ «Τςειφ Βνξξά-High North», 

φπσο νλνκάδεη ηελ πεξηνρή, κε ζπλεπή θαη αμηφπηζην ηξφπν, ε έλζεξκε ζπκκεηνρή 

ζηηο δηεζλείο πξνζπάζεηεο απφθηεζεο γλψζεο γηα ηελ πεξηνρή θαη ε πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα δίλεη ε Ννξβεγία ζηελ εμφξπμε πεηξειαίνπ ζηε 

Θάιαζζα Μπάξεληο κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ ππνζηήξημε ησλ ηνπηθψλ επηρεηξήζεσλ, φπσο επίζεο θαη ηελ 
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πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ θνηλνηήησλ θαη ησλ απηνρζφλσλ πιεζπζκψλ. Δπίζεο 

πξνηεξαηφηεηα απνηειεί θαη ε ελδπλάκσζε ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ έρεη αλαπηχμεη κε ηε 

Ρσζία. Ζ λνξβεγηθή εμσηεξηθή πνιηηηθή αλαγλσξίδεη ηε Ρσζία σο ηνλ θχξην δξψληα 

ζηελ Αξθηηθή θαη απνζθνπεί ζηε δηαηήξεζε κηαο θαιήο ζρέζεο κε ηε Ρσζηθή 

Οκνζπνλδία σο ηνλ θχξην ζχκκαρφ ηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ «ήπηα ηζρχο»
260

 θαη ε 

επίηεπμε ηεο εηξεληθήο ζηαζεξφηεηαο ζηελ αξθηηθή πεξηνρή κέζα απφ ηελ «ηζνξξνπία 

δπλάκεσλ» πξνζηδηάδεη σο ε θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή ζην Βνξξά γηα ηε κεγάιε 

ζθαλδηλαβηθή απηή ρψξα πνπ κεηέρεη ζην Αξθηηθφ πκβνχιην. Κχξηα κέξηκλα ηεο 

ρψξαο είλαη ε δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ κε ηα παξάθηηα αξθηηθά θξάηε θαη ε 

εμαζθάιηζε ηεο αζθάιεηαο ζηελ πεξηνρή γηα ηελ αλάπηπμε επελδπηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Δθ ησλ άλσζελ ζπκπεξαίλνπκε φηη ε αξθηηθή πνιηηηθή 

ηεο Ννξβεγίαο ραξαθηεξίδεηαη απφ δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία κέζσ ηεο πνιηηηθήο θαη 

ζηξαηησηηθήο ηεο εγεζίαο, κε παξάιιειε ελδπλάκσζε ηεο αζθάιεηάο ηεο ζην Βνξξά 

θαη ζηηο δηαζπλνξηαθέο ηεο ζαιάζζηεο δψλεο (θπξίσο φπνπ δελ έρεη ππάξμεη επίιπζε), 

κε ην πεξηζζφηεξν φκσο θπβεξλεηηθφ βάξνο λα εζηηάδεη ζηελ θαηεμνρήλ εηξεληθή 

δηεπζέηεζε ησλ δηαθνξψλ πξνο θνηλφ νηθνλνκηθφ φθεινο ηεο ίδηαο αιιά θαη φισλ 

ησλ γεηηνληθψλ θξαηψλ. Ζ «ήπηα ηζρχο» θαη ε επίηεπμε ηεο εηξεληθήο ζηαζεξφηεηαο 

ζηελ αξθηηθή πεξηνρή κέζα απφ ηελ «ηζνξξνπία δπλάκεσλ»
261

 πξνζηδηάδεη σο ε 

θαηαιιειφηεξε ζηξαηεγηθή ζην Βνξξά γηα ηε κεγάιε ζθαλδηλαβηθή απηή ρψξα πνπ 

κεηέρεη ζην Αξθηηθφ πκβνχιην.  

4.5.4 Φινλανδία 

   Μνινλφηη δελ απνηειεί παξάθηην αξθηηθφ θξάηνο, ε Φηλιαλδία ζεσξεί ηνλ 

εαπηφ ηεο ζαλ έλαλ αξθηηθφ παίθηε, θαζψο απνηειεί κέξνο ηεο αξθηηθήο ηζηνξίαο 

θαη ην 1/3 ηεο επηθξάηεηάο ηεο βξίζθεηαη βφξεηα ηνπ αξθηηθνχ θχθινπ. Ζ Φηλιαλδία 

εμέδσζε ην 2010 κηα έθζεζε γηα ηελ πνιηηηθή πνπ ζα αθνινπζνχζε ζηελ Αξθηηθή, ε 

νπνία έδηλε έκθαζε ζηηο ζρέζεηο θαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο ρψξαο. Χζηφζν ηελ 

23 Απγνχζηνπ 2013
262

 ην γξαθείν ηνπ Πξσζππνπξγνχ δεκνζίεπζε κηα λέα πνιηηηθή 

γηα ηελ Αξθηηθή, ε νπνία επηθεληξψλνληαλ ζηελ πξνψζεζε ηεο ζέζεο ηεο Φηλιαλδίαο 

ζηελ Αξθηηθή θαη ππνγξάκκηδε ηέζζεξηο ππιψλεο: "ηελ Φηλιαλδία σο αξθηηθή ρώξα, 

ηελ αλάπηπμε ηερλνγλσζίαο γηα ηελ Αξθηηθή, ηελ έκθαζε ζηε βηώζηκε αλάπηπμε θαη ηα 

πεξηβαιινληηθά δεηήκαηα, θαζώο θαη ηε δηεζλή ζπλεξγαζία". Δπηπιένλ ε Φηλιαλδία 

ηνλίδεη ηελ αλάγθε γηα κηα εηξεληθή ιχζε ησλ δηαθνξψλ ζηελ Αξθηηθή θαη ηελ 

αλάγθε γηα ζπιινγηθή ζπλεξγαζία πάλσ ζηα αξθηηθά δεηήκαηα δεδνκέλνπ φηη 

απνηειεί κία απφ ηηο κηθξφηεξεο αξθηηθέο ρψξεο. Δπηπιένλ, επεηδή ζπλνξεχεη κε ηε 

Ρσζία, νη ζπλέπεηεο κηαο έλνπιεο ζχγθξνπζεο ζηελ πεξηνρή ζα ήηαλ θαηαζηξνθηθέο. 
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4.5.5 οςηδία 

   Ζ νπεδία σο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αιιά φρη ηνπ ΝΑΣΟ, έρεη κία 

ιηγφηεξν ελεξγή πξνζέγγηζε ζηα αξθηηθά δεηήκαηα ζπγθξηηηθά κε ηα ππφινηπα θξάηε 

πνπ αλαθέξνπκε. Χζηφζν καδί κε ηε Φηλιαλδία ζπλεξγάδεηαη ζην πιαίζην ηεο Δπξσ - 

Αξθηηθήο πλεξγαζίαο
263

 ζηελ πεξηνρή ηνπ Barents κε ηε Ννξβεγία θαη ηε Ρσζία. 

Αξθεηέο είλαη νη θνξέο κάιηζηα πνπ ε νπεδία έρεη παξαπνλεζεί γηα ηελ εμαίξεζή ηεο 

απφ ηε Γηάζθεςε ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ ζην Illulissat ην 2008 θαη ηε πλάληεζε 

ησλ Τπνπξγψλ Δμσηεξηθψλ ησλ πέληε αξθηηθψλ θξαηψλ ζηελ πφιε Chelsea ηνπ 

Καλαδά ην 2010, ζηάζε κε ηελ νπνία δειψλεη ηελ επηζπκία ζπκκεηνρήο ηεο ζε φια 

ηα ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πεξηνρή θαη ηε δπζθνξία ηεο, φηαλ 

ππνλνκεχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ 

απφ ερζξηθνχο ζπλαζπηζκνχο. Γηα ηε νπεδία ε Αξθηηθή δελ απνηέιεζε πνηέ πεδίν 

μερσξηζηήο πνιηηηθήο. Οη φπνηεο δξάζεηο ηεο πεξηνξίδνληαλ ζην πιαίζην ηεο 

εζσηεξηθήο πνιηηηθήο, θπξίσο ηεο νηθνλνκηθήο θαη πεξηθεξεηαθήο, θαζψο ην 25% ηεο 

ρψξαο βξίζθεηαη βνξείσο ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ. Σα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα 

απμάλεηαη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή εμαηηίαο ησλ λέσλ εμειίμεσλ, ελψ ε ιέμε 

«Αξθηηθή», ζε  αληίζεζε κε παιαηφηεξα, ρξεζηκνπνηείηαη πιένλ ζε επίζεκα 

θπβεξλεηηθά έγγξαθα. Ζ νπεδία ήηαλ ην ηειεπηαίν αξθηηθφ θξάηνο πνπ δεκνζίεπζε 

κηα Αξθηηθή ηξαηεγηθή Πνιηηηθή (2011).
264

 Ζ ζηξαηεγηθή ηεο δίλεη έκθαζε ζε 3 

ηνκείο: ην θιίκα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Ζ νπεδία ηνλίδεη ηελ αλάγθε 

ζεβαζκνχ ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαηά ηελ εμεξεχλεζε ησλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο, 

πξνσζεί κηα εηξεληθή ιχζε γηα ηηο αξθηηθέο δηαθνξέο θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

απνζηξαηηθνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. 

 

4.5.6 Ηζλανδία 

   H Ηζιαλδία αλαθέξεηαη ζπλήζσο σο έλα «ππναξθηηθφ θξάηνο» θαζψο έλα 

κηθξφ ηκήκα ηεο επηθξάηεηάο ηεο εληνπίδεηαη γεσγξαθηθά εληφο ηνπ Αξθηηθνχ 

Κχθινπ. Σα φξηα ηνπ Αξθηηθνχ Κχθινπ δηέξρνληαη κέζα απφ ην λεζί Grimsey,
265

 

ελφο κηθξνχ λεζηνχ ζηε βφξεηα αθηή ηεο Ηζιαλδίαο. πλεπψο εληάζζεηαη ζηελ νκάδα 

ησλ «κε αξθηηθψλ παξάθηησλ θξαηψλ» καδί κε ηε νπεδία θαη ηε Φηλιαλδία. Σν 

ηζιαλδηθφ θνηλνβνχιην εμέδσζε ην 2011
266

 απφθαζε ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή ηεο 

ρψξαο γηα ηελ Αξθηηθή κε ζθνπφ λα δηαθπιάμεη ηα ηζιαλδηθά ζπκθέξνληα ελφςεη 

ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο, ησλ πεξηβαιινληηθψλ ζεκάησλ, ησλ 

                                                           
263

goo.gl/3tYo2W: ‗‘Barents Euro-Arctic Cooperation‘‘, barentscooperation.org/en. κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. 

Αλαθηήζεθε ηελ 22/11/2017. 
264

goo.gl/xUF17W :‗‘Sweden‘s strategy for the Arctic region‘‘, government.se.2011, κηθξ εθ ηνπ 

ηδίνπ. Αλαθηήζεθε ηελ 20/11/2017. 
265

goo.gl/dxLS3M: „‟Grímsey Island‟‟, akureyri.is, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. Αλαθηήζεθε ηελ 20/11/2017. 
266

goo.gl/yGFyAi: ‗‘A Parliamentary Resolutionon Iceland's Arctic Policy‘‘, March 28 2011. κηθξ εθ 

ηνπ ηδίνπ. Αλαθηήζεθε ηελ 20/11/2017. 

https://goo.gl/3tYo2W
https://goo.gl/xUF17W
https://goo.gl/dxLS3M
https://goo.gl/yGFyAi
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θπζηθψλ πφξσλ, ηεο λαπζηπινΐαο, ηεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ηε 

ζπλεξγαζία κε ηα ππφινηπα θξάηε πνπ έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηελ πεξηνρή. 

 

4.6 ΑΛΛΟΗ ΓΡΧΝΣΔ ΣΟΤ ΑΡΚΣΗΚΟΤ ΤΠΟΤΣΖΜΑΣΟ 

4.6.1 Δςπωπαϊκή Ένωζη 

   Ζ Δπξσπατθή Έλσζε ζπλδέεηαη άξξεθηα µε ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο ράξε 

ζε έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ηζηνξίαο, γεσγξαθίαο, νηθνλνκίαο θαη επηζηεκνληθψλ 

επηηεχμεσλ. Σξία θξάηε µέιε – ε Γαλία (Γξνηιαλδία), ε Φηλιαλδία θαη ε νπεδία – 

έρνπλ εδάθε ζηελ Αξθηηθή. Γχν άιια θξάηε ηεο Αξθηηθήο – Ηζιαλδία θαη Ννξβεγία 

– είλαη µέιε ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ. Ο Καλαδάο, ε Ρσζία θαη νη 

Ζλσκέλεο Πνιηηείεο είλαη ζηξαηεγηθνί εηαίξνη ηεο ΔΔ. Οη επξσπατθέο πεξηνρέο ηεο 

Αξθηηθήο απνηεινχλ πξνηεξαηφηεηα ηεο πνιηηηθήο γηα Βφξεηα Γηάζηαζε (Ζ Βφξεηα 

Γηάζηαζε είλαη κηα εληαία πνιηηηθή κεηαμχ ηεζζάξσλ εηαίξσλ: ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ηεο Ηζιαλδίαο, ηεο Ννξβεγίαο θαη ηεο Ρσζίαο, ε νπνία πξνσζεί ηε 

ζηαζεξφηεηα, ηελ επεκεξία θαη ηελ αεηθφξν αλάπηπμε). Δθηφο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

ππάγνληαη ζε εζληθέο δηθαηνδνζίεο ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ ππάξρνπλ κέξε πνπ 

ππάγνληαη ζηελ αλνηρηή ζάιαζζα, ησλ νπνίσλ ην βπζφ δηαρεηξίδεηαη ε δηεζλήο 

αξρή ζαιάζζηνπ βπζνχ. Ζ ΔΔ ζεσξεί ηνλ εαπηφ ηεο σο έλα ζεκαληηθφ παίθηε ζηελ 

Αξθηηθή. ληαο ν εηξεληθά εγθαζηδξπηήο ηεο αεηθφξνπ πεξηβαιινληηθήο ηερλνινγίαο, 

ε Δπξσπατθή Έλσζε δίλεη έκθαζε ζηελ πεξηβαιινληηθή αζθάιεηα θαη ηελ έξεπλα γηα 

ηελ ελέξγεηα θαη ηελ αζθάιεηα ζηε ζάιαζζα. Ζ πνιηηηθή γηα ηελ Αξθηηθή ηεο ΔΔ έρεη 

ηξεηο θχξηνπο ζηφρνπο: ‗‘Πξνζηαζία θαη δηαηήξεζε ηεο Αξθηηθήο ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνπο αλζξώπνπο πνπ δνπλ εθεί, ηελ πξνώζεζε ηεο βηώζηκεο ρξήζεο ησλ πόξσλ 

θαη ηεο δηεζλνύο ζπλεξγαζία‘‘, ελψ επηθεληξψλεηαη ζε 3 βαζηθνχο ηνκείο: ‘‘ηήξημε 

ηεο έξεπλαο θαη δηνρέηεπζε ηεο γλώζεο ζηελ θαηεύζπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηελ Αξθηηθή, δξάζε κε ππεπζπλόηεηα ώζηε λα δηαζθαιηζηεί όηη ε 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε ζηελ Αξθηηθή ζηεξίδεηαη ζηελ αεηθόξν ρξήζε ησλ πόξσλ θαη ηελ 

πεξηβαιινληηθή ηερλνγλσζία θαη δέζκεπζε γηα ηελ επηηάρπλζε επνηθνδνκεηηθνύ 

δηαιόγνπ κε ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο, απηόρζνλεο πιεζπζκνύο θαη άιινπο εηαίξνπο‘‘. Δθ 

ησλ άλσζελ, ζπκπεξαίλνπκε φηη ε Αξθηηθή παξακέλεη κία πεξηθέξεηα γηα ηελ Δ.Δ 

παξά κία πεξηνρή εληαγκέλε ζηελ πνιηηηθή πνπ δηαθεξχζζεη ε Έλσζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. πλεπψο, ε δηαθεξπγκέλε ζέζε ηεο Έλσζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ θαη ησλ δεηεκάησλ πνπ αλαθχπηνπλ ζηελ 

Αξθηηθή κε «ζπληνληζκέλν θαη ζπζηεκαηηθφ ηξφπν»
267

 απέρεη παξαζάγγαο απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα. Αξθεηνί κειεηεηέο ζπλεγνξνχλ ζηελ αλάγθε πην απνηειεζκαηηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξίπινθσλ αξθηηθψλ δεηεκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή κέζα απφ: Έλαλ θαιχηεξν θαη ζπζηεκαηηθφ ζπληνληζκφ ησλ 
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goo.gl/LMCb6x Brussels, COM(2008) 773/4,‘‘ COMMUNICATION FROM THE COMMISSION 

TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL 

COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on implementing European Community 

Environmental Law‘‟, ζει. 3,  κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. Αλαθηήζεθε ηελ 24/11/2017.  

https://goo.gl/LMCb6x
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ζρεηηθψλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ θαη πξσηνβνπιηψλ έλζελ θαη έμσζελ: 

Γηακφξθσζε κηα εληαίαο πνιηηηθήο νιφηεηαο κε δηεζλέο θχξνο: Πξψηνλ, ε εμσηεξηθή 

δξάζε ηεο Δ.Δ ζην ζεζκφ ηεο «Βφξεηαο Γηάζηαζεο» ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα 

αλαβαζκηζηεί θαη λα απνθηήζεη ην ραξαθηήξα «ρακειήο πνιηηηθήο»
268

 κέζσ ηεο 

εηζαγσγήο θαηάιιεισλ πεξηβαιινληηθψλ αξκνδηνηήησλ ζην Πξφγξακκα 

«Πεξηβαιινληηθή Δηαηξηθφηεηα ηεο Βφξεηαο Γηάζηαζεο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θιηκαηηθψλ επηπηψζεσλ ζηηο επξσπατθέο αξθηηθέο θαη ππν-αξθηηθέο πεξηνρέο. 

Γεχηεξνλ, άιιν έλα «αγθάζη» ζηε δηακφξθσζε κηαο εληαίαο πεξηβαιινληηθήο 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ απνηειεί ε αληηκεηψπηζε ηνπ απαηηνχκελνπ “consensus”, δειαδή 

ηεο απαηηνχκελεο ζπλαίλεζεο εθ κέξνπο ησλ 27 θξαηψλ-κειψλ έηζη ψζηε λα 

αθνινπζεζεί κία ζπγθεθξηκέλε γξακκή πεξηβαιινληηθήο πνιηηηθήο απφ ην ζχλνιν 

ησλ ρσξψλ ηεο Έλσζεο θαη λα κεηαηξαπεί ε ηειεπηαία ζε έλαλ πην ελεξγφ 

κειινληηθά αξθηηθφ δξψληα. Απηφ απνηειεί άιισζηε θαη ην ίδην ην ζηνίρεκα ηεο 

Δπξψπεο, θαζψο ζην εζσηεξηθφ ηεο παξαηεξείηαη κία απφθιηζε ζέζεσλ κεηαμχ ησλ 

δπηηθψλ θαη θεληξηθψλ-αλαηνιηθψλ επξσπατθψλ θξαηψλ πνπ θαίλεηαη λα πηνζεηνχλ 

κία πην κεηξηνπαζή ζηάζε απέλαληη ζηε θχζε ησλ θαλφλσλ κηαο επξσπατθήο 

θιηκαηηθήο πνιηηηθήο, γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη ηελ ηαρεία δηακφξθσζε θαη ςήθηζε 

ηεο θαηάιιειεο αξθηηθήο πνιηηηθήο. Σξίηνλ, ε Δ.Δ ζα πξέπεη λα απνθηήζεη κία εληαία 

πνιηηηθή νληφηεηα ζηηο δηεζλείο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην θιίκα, θαη φρη «λα αθήλεηαη 

ζην πεξηζψξην θαη ηειεπηαίν ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, φπσο ζπλέβε ζηε 

Γηεζλή Γηάζθεςε ηεο Κνπεγράγεο ην 2009», φπσο παξαηεξεί ε Antje Neumann.
269

 

Γπζηπρψο, κνινλφηη θαηφπηλ ηεο επηθπξψζεσο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαηά 

ηελ νπνία νιφθιεξε ε Έλσζε ζα εθπξνζσπείηαη πιένλ ζηηο δηεζλείο 

δηαπξαγκαηεχζεηο απφ ην θαηεμνρήλ ηεο ζεζκηθφ φξγαλν, δειαδή ηελ Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, δηαθνξεηηθή άπνςε έρεη ην πκβνχιην ην νπνίν δελ επηζπκεί ηε κεηαθνξά 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηαο ζηελ Δπηηξνπή, αιιά ηελ παξακνλή ηεο ζηηο 

πξσηνβνπιίεο ησλ θπβεξλήζεσλ ησλ θξαηψλ-κειψλ. πλεπψο, εξρφκαζηε ζην 

ηέηαξην «κειαλφ» ζεκείν ηεο Έλσζεο πνπ είλαη ε επίιπζε ησλ δηαθσληψλ ησλ 

ζεζκηθψλ νξγάλσλ γηα ηελ απφθηεζε κηαο «μεθάζαξεο θαη εληαίαο θσλήο» κέζσ ηεο 

πιήξνπο λνκηκνπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο θαη 

αλαβάζκηζεο ηνπ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ θαη κέζα απφ ην ζεζκφ 

ηνπ‟‟Όπαηνπ Δθπξνζψπνπ‟‟ (High Representative).
270

 Χο ηειεπηαίν εκπφδην, ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε, ιακβάλνληαο ππφςε ηα φζα δηαδξακαηίδνληαη ζηνπο 

θφιπνπο ηεο Δ.Δ ην ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα, ην ηεξάζηην πξφβιεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ε Έλσζε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη λα 

αλαβάιιεη ηελ νπνηαδήπνηε άκεζε ρξεκαηνδφηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

επξσπατθήο αξθηηθήο πνιηηηθήο απφ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηεο, ζέηνληαο ην 

ζπλνιηθφ επξσπατθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ Αξθηηθή ζε «δεχηεξε κνίξα». Χζηφζν, παξά 

ηελ θαζπζηεξεκέλε, ή θαη παξά ηνπ κηθξνχ βαζκνχ, πινπνίεζε ησλ 

                                                           
268

goo.gl/R9C3yZ: Neumann, Antje, ‘‘The recognition of indigenous peoples‘ rights in the context of 

area protection and management in the Arctic‘‘, master thesis, 2010, ζει. 32, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. 

Αλαθηήζεθε ηελ 24/11/2017.  
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 π.  
270

Βιέπε Άξζξν 12.2 θαη Άξζξν 15 ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο. 

https://goo.gl/R9C3yZ


91 
 

δηαθεξπζζφκελσλ πνιηηηθψλ ηεο αξθεηέο θνξέο, ζα ζπκπεξαίλακε φηη κφλν θαη κφλν 

ε επίζεκε «δήισζε» ηεο πξναλαθεξζείζαο αξθηηθήο πνιηηηθήο απφ ηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Έλσζεο θαη θπξίσο απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

αξρηθέο ελέξγεηεο πνπ ηελ αθνινπζνχλ, απνηειεί κία ελζαξξπληηθή θαηεχζπλζε απφ 

ηελ πιεπξά ηεο Δπξψπεο, αθφκε θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο εμσηεξηθήο δηάζηαζεο 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο ελάληηα ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

Αξθηηθήο. Δμάιινπ, δελ είλαη ιίγνη νη κε αξθηηθνί δξψληεο, φπσο ε Κίλα, ε Ηλδνλεζία 

θαη ε Ηαπσλία πνπ έρνπλ εθδειψζεη αλνηρηά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο γηα ηηο 

πεξηβαιινληηθέο πξνηάζεηο ηεο Δπξψπεο θαη γηα ηελ εμεηδίθεπζε θαη ηερλνγλσζία 

πνπ δηαζέηεη ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ δεηεκάησλ. Σέινο, αλαθνξηθά 

κε ηελ εμσηεξηθή ακπληηθή πνιηηηθή ηεο Έλσζεο, θξίλεηαη άκεζα αλαγθαίν λα 

πξνζδηνξίζεη ε Δπξψπε ην ραξαθηήξα ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ζην Βνξξά εληζρχνληαο 

ηελ πνιπκεξή ζπλεξγαζία ηφζν ζε ζεζκηθφ επίπεδν (Αξθηηθφ πκβνχιην), φζν θαη ζε 

ζηξαηησηηθφ (απνδνρή ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ΝΑΣΟ ή εδξαίσζε ελφο επξσπατθνχ 

ζηξαηησηηθνχ θνξέα γηα ηελ αζθάιεηα ζην Βνξξά). ηνίρεκα ηεο Δ.Δ. απνδεηθλχεηαη 

ην θαηά πφζν ζα θαηνξζψζεη σο ζεζκφο θαη «δηεζλήο δξψλ» λα επηιχζεη ηηο 

ζπλνξηαθέο δηαθνξέο ζην Βνξξά κε φξνπο ζπλεξγαζίαο θαη δηπισκαηίαο θαη φρη κε 

φξνπο «κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο πνπ ρψξηζαλ θάπνηε ηνλ θφζκν ζηα δχν». 

 

4.6.2 Ηαπωνία 

Απφ ην Μάην ηνπ 2013 κε ηε Γηαθήξπμε ηεο Κηξνχλα
271

 ε Ηαπσλία είλαη παξαηεξεηήο 

ζην Αξθηηθφ πκβνχιην. Ζ θπβέξλεζε ηεο Ηαπσλίαο δηαηεξεί ρακειφ πξνθίι ζε 

ζρέζε κε ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα ηελ Αξθηηθή, εζηηάδνληαο ζε δεηήκαηα 

πεξηβάιινληνο θαη επηζηεκνληθήο έξεπλαο, απνθεχγνληαο δεηήκαηα θπζηθψλ πφξσλ 

θαη άιισλ νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ψζηε λα απνθχγεη, φπσο θαη ε Κίλα, ηελ θαρππνςία 

πεξί ελεξγεηαθψλ βιέςεσλ ησλ αξθηηθψλ θξαηψλ (ηδηαίηεξα ηελ πεξίνδν κέρξη λα 

απνθηήζεη ηε ζέζε ηνπ παξαηεξεηή ζην Αξθηηθφ πκβνχιην). Χζηφζν ε Ηαπσλία 

εκθαλίδεη αλεζπρία αλαθνξηθά κε ηε ζηξαηησηηθή παξνπζία θαη ηελ πηζαλφηεηα 

λαπηηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζπλεπάγεηαη ε αχμεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ 

αξθηηθή πεξηνρή. Σν ελδηαθέξνλ πνπ έρνπλ δείμεη νη ππφινηπεο αζηαηηθέο ρψξεο κε 

ηελ επέλδπζε πφξσλ ζε εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα θαη θπζηθά ε Ρσζία κε ηελ εγεηηθή 

ηεο παξνπζία ζηελ πεξηνρή κπνξεί λα ζεκαίλεη γηα ηελ Ηαπσλία αιιαγή ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ πεξηβάιινληνο. 

 

4.6.3 Ηνδία 

Ζ Ηλδία δειψλεη μεθάζαξα πσο ηα ελδηαθέξνληά ηεο ζηελ Αξθηηθή είλαη 

επηζηεκνληθά, πεξηβαιινληηθά, εκπνξηθά θαη ζηξαηεγηθά. Απφ ην Μάην ηνπ 2013 
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goo.gl/wEgJcw: Arctic Council Secretariat, ‗‘Kiruna Declaration‘‘, Kiruna, Sweden, 15 May 2013, 

κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. Αλαθηήζεθε ηελ 24/11/2017.  
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είλαη θαη απηή παξαηεξεηήο ζην Αξθηηθφ πκβνχιην παξαθνινπζψληαο ζηελά ηηο 

εμειίμεηο ζηελ Αξθηηθή. Σν Αξθηηθφ Πξφγξακκα ηεο ρψξαο έρεη ρξεκαηνδνηεζεί κε 

12 εθαηνκκχξηα δνιάξηα θαη εμαζθάιηζε ηε ζπκκεηνρή δηαθεθξηκέλσλ επηζηεκφλσλ 

απφ φινλ ηνλ θφζκν.
272

 Σν 2008 μεθίλεζε ηελ πξψηε απνζηνιή ζηνλ Αξθηηθφ 

Χθεαλφ θαη ζηε ζπλέρεηα δεκηνχξγεζε κηα εξεπλεηηθή βάζε ζηε Ννξβεγία 

ζπλεξγαδφκελε παξάιιεια θαη κε εξεπλεηηθά ηλζηηηνχηα ηεο Ννξβεγίαο. Δλδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε δήισζε ηεο ηλδηθήο θπβέξλεζεο φηη νη αιιαγέο πνπ πθίζηαηαη ην 

αξθηηθφ πεξηβάιινλ έρνπλ αληίθηππν πέξα ησλ παξάθηησλ θξαηψλ θαη φηη ζα πξέπεη 

φινη φζνη έρνπλ ελδηαθέξνλ ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ πάλδεκσλ ρψξσλ 

(ραξαθηεξηζκφο πνπ δε ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά απφ άιιεο ρψξεο) λα ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνθιήζεσλ. Δπίζεο δειψλεη πσο ε εκπεηξία ηεο απφ 

ηελ Αληαξθηηθή κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηε δηαζθάιηζε κηαο ζηαζεξήο θαη αζθαινχο 

Αξθηηθήο. 

 

4.6.4 Κίνα273 

Ζ Κίλα ηα ηειεπηαία ρξφληα άξρηζε λα δείρλεη έληνλα ην ελδηαθέξνλ ηεο γηα 

ηελ Αξθηηθή. Μηα πνιχ ζεκαληηθή θίλεζε ππήξμε ε επηδήηεζε ηεο ζέζεο ηνπ 

κνλίκνπ παξαηεξεηή ζην Αξθηηθφ πκβνχιην, θάηη πνπ πέηπρε καδί κε άιια 

ελδηαθεξφκελα θξάηε ην Μάην 2013, φπσο απνθαζίζηεθε κε ηε Γηαθήξπμε ηεο 

Κηξνχλα. Δπίζεο έρεη ήδε ζηελ θαηνρή ηεο παγνζξαπζηηθά γεγνλφο πνπ είλαη 

δεισηηθφ ηνπ ελδηαθέξνληνο ηεο ρψξαο γηα ηελ πεξηνρή. Σν ελδηαθέξνλ ηεο Κίλαο γηα 

ηελ Αξθηηθή ζρεηίδεηαη πξσηίζησο κε ηε δηάλνημε ησλ νδψλ λαπζηπινΐαο θαη ηε 

δηαζθάιηζε ηεο πξφζβαζεο ζε απηέο θαη έρεη πεξηζζφηεξν καθξνπξφζεζκν 

πξνζαλαηνιηζκφ. Παξάιιεια, ηελ ελδηαθέξεη ε επίπησζε πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

θιηκαηηθή αιιαγή, πνπ πθίζηαηαη ην αξθηηθφ πεξηβάιινλ, ζηελ παξαγσγή ηξνθίκσλ 

θαη ζηα αθξαία θαηξηθά θαηλφκελα πνπ ζπκβαίλνπλ ζηελ Κίλα. Δπίζεο νη πφξνη θαη 

ηα αιηεχκαηα ηεο Αξθηηθήο απνηεινχλ έλα πεδίν ελδηαθέξνληνο ζην νπνίν ζέιεη λα 

εμαζθαιίζεη πξφζβαζε. πλάξηεζε φισλ απηψλ βέβαηα είλαη ε εγθαζίδξπζε ηεο 

ζέζεο ηεο κεγάιεο δχλακεο πνπ έρεη ζηαδηαθά απνθηήζεη ε Κίλα δηεζλψο θαη πνπ 

επηζπκεί λα αληαλαθιάηαη ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ. 

Αλαγλσξίδνληαο, φκσο, ηνλ θφβν θαη ηελ θαρππνςία ησλ ππνινίπσλ θξαηψλ νη 

θηλέδνη αλαιπηέο απνθεχγνπλ ηελ αλάκεημε ζε δεηήκαηα δηθαηνδνζίαο, θπξηαξρίαο 

θαη πφξσλ θαη επηθεληξψλνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή πνπ ηεο 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ζπλεξγαζίαο κε ηνπο άιινπο εηαίξνπο ζηελ Αξθηηθή. 
πκπεξαζκαηηθά, ζα ζπκπεξαίλακε φηη κνινλφηη ην Πεθίλν πξνρσξά κε αξγά θαη 

ζηαζεξά βήκαηα πξνο ην Βνξξά πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο ζην εζσηεξηθφ γηα 

επηφηεηα ησλ αξθηηθψλ ηνπ δηεθδηθήζεσλ, θαίλεηαη λα γλσξίδεη πνιχ θαιά πνηνη 
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goo.gl/DV4M6W:Aki Tonami, ‗‘Asian Foreign Policy in a Changing Arctic: India‘s Arctic Policy‘‘, 

Nordic Institute of Asian Studies, University of Copenhagen, Denmark,2016, pp 107-111. κηθξ εθ ηνπ 
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goo.gl/jrzCwt :‗‘china-arctic-strategy-articles‘‘, the diplomat.com, κηθξ εθ ηνπ ηδίνπ. Αλαθηήζεθε 

ηελ 24/11/2017. 
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θαηέρνπλ ηα ελία ηνπ «αξθηηθνχ παηρληδηνχ» θαη λα πξνσζεί ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληά ηνπ κέζα απφ ην ζεζκηθφ φξγαλν ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ κε εηξεληθφ 

ηξφπν, απνθεχγνληαο νπνηαδήπνηε επζεία ζχγθξνπζε κε ηε γείηνλα Ρσζία.  

 

4.6.6 Νόηια Κοπέα 

Ζ Νφηηα Κνξέα έρεη θαηεμνρήλ νηθνλνκηθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Αξθηηθήο.
274

 Γηα ηελ θνξεαηηθή θπβέξλεζε ε Αξθηηθή ζπκπεξηιήθζεθε ζηα εζληθά 

δεηήκαηα θαη ε απφθηεζε ηεο ζέζεο ηνπ παξαηεξεηή ζην Αξθηηθφ πκβνχιην ήηαλ 

εζληθή πξνηεξαηφηεηα. πσο ε Κίλα θαη ε Ηαπσλία, απφ ην Μάην ηνπ 2013
275

 είλαη 

πιένλ παξαηεξεηήο ζην Αξθηηθφ πκβνχιην ειπίδνληαο πσο κε απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αζθεί κεγαιχηεξε επηξξνή ζηα αξθηηθά δεηήκαηα. 

Χο κηα ρψξα κε έιιεηςε θπζηθψλ πφξσλ πξνζβιέπεη ζηε δπλαηφηεηα απφθηεζεο 

πξφζβαζεο ζηνπο πφξνπο ηεο Αξθηηθήο. Δπίζεο θαηέρνληαο ηζρπξή ζέζε ζηελ 

παγθφζκηα βηνκεραλία θαηαζθεπήο πινίσλ, δηαβιέπεη ην φθεινο απφ ηε δηάλνημε ησλ 

ζαιάζζησλ νδψλ ζηνλ Αξθηηθφ Χθεαλφ έρνληαο δηθά ηεο παγνζξαπζηηθά, ελψ ήδε 

έρεη αξρίζεη ηελ εμαγσγή παγνζξαπζηηθψλ πινίσλ ζηε Ρσζία. Αιιά θαη ηα δεηήκαηα 

ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο πξάζηλεο αλάπηπμεο απνηεινχλ πνιηηηθή πξνηεξαηφηεηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ο
: ΚΡΗΣΗΚΖ ΘΔΧΡΖΖ ΣΧΝ ΑΡΚΣΗΚΧΝ ΣΡΑΣΖΓΗΚΧΝ 

ΣΟΤ ΓΗΠΟΛΟΤ Ζ.Π.Α-ΡΧΗΑ    

 

  ηε παξνχζα ελφηεηα θαη ζε  ζπλέρεηα ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο ησλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ δχν δπλάκεσλ (Ζ.Π.Α., Ρσζία) γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, ζα 

επηρεηξεζεί ε απνηχπσζε ησλ αλαθαηαλνκψλ ηάζεσο ηεο ηζρχνο κέζσ παξάζεζεο 

πηλάθσλ ζηξαηεγηθψλ παηγλίσλ κε κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο ηεο ζεσξίαο παηγλίσλ. Σν 

ππφδεηγκα δπλακηθψλ παξνπζηάδεη ηηο παξνχζεο αιιά θαη πηζαλέο κειινληηθέο 

αλαθαηαλνκέο ηάζεσλ ηζρχνο ζην πιαίζην ησλ αληαγσληζκψλ κεηαμχ ησλ δχν 

θπξίαξρσλ δξψλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ (Αξθηηθή), κε επηπξφζζεηε αλαθνξά ζηα 

επηκέξνπο απνηειέζκαηα επί ησλ ινηπψλ πεξηθεξεηαθψλ δξψλησλ. Ζ επηινγή ηεο 

ζεσξίαο παηγλίσλ
276

 ππνβνεζά ζηελ πνζνηηθή παξάζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

αλάιπζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ δεηθηψλ θαζψο ην „‟θέξδνο‟‟  ή αληίζηνηρα ε „‟δεκηά‟‟
277

 

πνπ απνθνκίδεη έλαο ππεξεζληθφο ή θαη εζληθνθξαηηθφο δξψλ δχλαηαη λα παξνπζηάδεη 

κία αλαινγηθφηεηα σο πξνο ην κέγεζνο ηνπ θαη επηπιένλ πνζνηηθνπνηεί θαη εκθαλίδεη 

επδηάθξηηα ζηνλ αλαγλψζηε, ηηο δηάθνξεο αλαθαηαλνκέο ηάζεσλ ηζρχνο πνπ 

πξνθαιεί ε δξάζε ηνπ εθάζηνηε δξψληνο
278

.  

     Οη απνξξένπζεο ελέξγεηεο ησλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

αξθηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ ησλ Ζ.Π.Α θαη ηεο Ρσζίαο αληίζηνηρα, κπνξνχλ λα 

ζπλνςηζζνχλ θαη λα απνηππσζνχλ κε βάζε ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο φζνλ αθνξά ηηο πξνζδνθψκελεο αλαθαηαλνκέο ηάζεσο 

ηζρχνο, ζε δηαθνξεηηθέο ρξνλνινγηθέο κειινληηθέο πξννπηηθέο θαη ζε ζπλάξηεζε κε 

απηέο (βιέπε Πίλαθεο 1&2). Πξνυπφζεζε ζηελ ελ ιφγσ νκαδνπνίεζε ησλ δηάθνξσλ 

ζηξαηεγηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, είλαη ε δηαηήξεζε νξηζκέλσλ δεδνκέλσλ 

ζηελ παγθφζκηα „‟ζθαθηέξα‟‟ επί ηνπ παξφληνο, σο θάησζη
279

:  α) Οη επηδηψμεηο θαη νη 

δξάζεηο ηεο Ρσζίαο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή ζα εδξάδνληαη ζην αμνληθφ δίπνιν ηεο 

ρξήζεο ηνπ Γηεζλνχο Γηθαίνπ θαη ηεο ξεαιηζηηθήο πξνψζεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ηεο ρψξαο. β) Ζ ηλν-ξσζηθή ζπλεξγαζία θαη ε Βνξεηναηιαληηθή 

πκκαρία ζα ζπλερίζνπλ λα απνηεινχλ ξπζκηζηηθνχο παξάγνληεο ζηηο ζηξαηεγηθέο 

επηδηψμεηο ηεο Ρσζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α ζηελ πεξηνρή αληίζηνηρα. γ) Οη δχν Γπλάκεηο 

(Ρσζία, Ζ.Π.Α), ζα εμαθνινπζνχλ λα πξνσζνχλ ηελ επίηεπμε ξεαιηζηηθψλ  (realism) 

ζηξαηεγηθψλ ζθνπψλ ππφ ηoλ ηδεαιηζηηθφ/θηιειεχζεξν (idealism/liberal) καλδχα 

άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο δ) Ο „‟πφιεκνο‟‟ ησλ ελεξγεηαθψλ αγσγψλ ζα 
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Δπηζη. Δπηκ. Κ. Κνηηαξίδε, Γ. ηνπξνχλε, ‗‘Αθηέξσκα ζηνλ John Nash.Θεσξία Παηγλίσλ: Οη 

εξγαζίεο ηνπ ζηε Θεσξία Παηγλίσλ θαη νη επαλαζηαηηθέο εθαξκνγέο ηνπο ζηηο θνηλσληθέο θαη θπζηθέο 

επηζηήκεο‘‘, πιινγηθφ,  Δθδφζεηο Δπξαζία, Αζήλα 2002, ει. 197-209. 
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Βαζηθή ππφζεζε εθαξκνγήο ελφο παηγλίνπ απνηειεί λα γλσξίδνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ, ηηο 

ζηξαηεγηθέο πνπ δηαζέηνπλ θαη ηηο απνιαβέο πνπ πξνζδνθνχλ. Αθξηβψο επεηδή δελ δπλάκεζα λα 

πξνβιέςνπκε ηελ εμέιημε ελφο ζηξαηεγηθνχ παηγλίνπ, γη‟ απηφ ηνλ ιφγν θάλνπκε αλαθνξά ζε 

πξνζδφθηκεο απνιαβέο εθ κέξνπο ησλ παηθηψλ. Έηζη ππεηζέξρεηαη ν ξφινο ησλ πηζαλνηήησλ θαη θαηά 

πφζν έλα ζελάξην είλαη πηζαλφ λα πξαγκαηνπνηεζεί. Ο ξφινο ηνπ εθάζηνηε γξάθνληνο ζηνλ θαζνξηζκφ 

πνζνηηθψλ απνιαβψλ (αξηζκεηηθέο ηηκέο π.ρ. ζηελ πεξίπησζε ηεο παξνχζαο Μ.Γ.Δ., απφ 0-5 κε ην 0 

λα απνηειεί ην ρακειφηεξν θέξδνο ή απψιεηα αληίζηνηρα θαη ην 5 ην κέγηζην), είλαη ππνθεηκεληθφο θαη 

ζχκθσλνο κε πξνεγεζείζα αλάιπζε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηνπ παηγλίνπ.   
278

χκθσλα κε ηελ πξνζέγγηζε απηή, νη ελέξγεηεο ησλ εθάζηνηε δξψλησλ ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ 

γίλνληαη αληηιεπηέο σο έλα παίγλην θαηά ηελ εμέιημε ηνπ νπνίνπ, νη ζηξαηεγηθέο θηλήζεηο ηνπ εθάζηνηε 

παίθηε εθηεινχληαη κε βάζε ηελ αληίιεςε ηνπ γηα ηηο θηλήζεηο ησλ έηεξσλ παηθηψλ. 
279

Απνηεινχλ ππνζέζεηο εξγαζίαο ηνπ γξάθνληνο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο ηα δεδνκέλα πνπ ζα 

ηεζνχλ γηα ηελ εμαγσγή απνηειεζκάησλ κέζσ ηεο παξάζεζεο πηλάθσλ ηηο ζεσξίαο παηγλίσλ.  
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εμαθνινπζεί λα καίλεηαη εληεηλφκελνο θαζψο ηα ήδε γλσζηά θαη εθκεηαιιεχζηκα 

„‟ελεξγεηαθά‟‟ πεδία ζα ηείλνπλ πξνο εμάιεηςε. ε) Οη Ζ.Π.Α. κε επηζπκψληαο 

(ηνπιάρηζηνλ βξαρππξφζεζκα) ηελ αλάπηπμε κνλνκεξήο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο 

εγγχο ηεο Αξθηηθήο (επηζπκψληαο σζηφζν ηελ ελεξγή παξνπζία ηνπ ΝΑΣΟ ζηελ 

πεξηνρή), ζα επηδεηνχλ ηελ πξσηνθαζεδξία θαη ηελ πξσηνβνπιία θηλήζεσλ κέζσ ηνπ 

ειέγρνπ ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκίαο.     

 

ηπαηηγικόρ 

Πςλώναρ Ηζσύορ 

Κςπίαπσοι ηπαηηγικοί άξονερ 

Ρωζίαρ για ηο ύζηημα ηηρ 

Απκηικήρ
280

 

Βπασς/μα Μεζο/μα Μακπο/ζμα 

 

 

 

 

Οικονομία 

Μεηαηξνπή Αξθηηθήο ζε εγεηηθή βάζε 

ελεξγεηαθψλ θαη νξπθηψλ πφξσλ. 
 

- 

 

√ 
 

√ 
Μεηαηξνπή „‟Βνξείνπ Πεξάζκαηνο‟‟ ζε 

θπξίαξρε παγθφζκηα λαπηηιηαθή θαη 

εκπνξηθή νδφ. 

 
 
- 

 
 
- 

 

 

√ 
Δλίζρπζε ππαξρνπζψλ/δεκηνπξγία 

λέσλ νηθνλνκηθψλ ζπλεξγαζηψλ κε 

έηεξνπο δξψληεο (δηεζλείο ,θξαηηθνχο, 

ηδησηηθνχο) ελδηαθέξνληνο πεξηνρήο. 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

 

 

 

 

 

 

Άμσνα-Αζθάλεια 

Αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ αξθηηθψλ 

ζπλφξσλ πάζεο θχζεσο. 
 

√ 
 

√ 
 

√ 
Δπίδεημε ζηξαηησηηθήο απνηξεπηηθήο  

ηζρχνο. 
 
- 

 

√ 

 

√ 
Πξφζβαζε ζηα „‟ζεξκφηεξα χδαηα΄΄ 

ησλ έηεξσλ σθεαλψλ/έιεγρνο ζεκείσλ 

εηζφδνπ-εμφδνπ ζε απηνχο κέζσ ηνπ 

Αξθηηθνχ Χθεαλνχ. 

 
- 

 
- 

 

√ 

Πξσηνθαζεδξία ηεο ελ γέλεη 

ζηξαηησηηθήο ηζρχνο  ζηελ πεξηνρή, ζε 

ζπλάξηεζε κε έηεξνπο δξψληεο 

ελδηαθέξνληνο. 

 

√ 
 

√ 

 
- 

Πξσηνβνπιία απνθάζεσλ θαη 

ελεξγεηψλ ζηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνχο 

Αζθαιείαο θαη πλεξγαζίαο 

ζπλαξηήζεη ηνπ ηζρχνληνο Γηεζλνχο 

Γηθαίνπ. 

 

√ 
 

√ 
 

√ 

 

Πίνακαρ 1: Κπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ηεο Ρσζίαο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο κε πξνβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζην ρξόλν, βάζεη ζρεδηαζκνύ. (Γξαθηθή απεηθόληζε Δπαγ. Μειηόπνπινο) 

     H αλάγθε ράξαμεο μεθάζαξεο ξσζηθήο ζηξαηεγηθήο γηα ηελ Αξθηηθή, πεγάδεη απφ 

ηελ αληίιεςε ε νπνία αληηκεησπίδεη ηελ πεξηνρή απηή σο ζπκπιήξσκα ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ βάζνπο ηεο ρψξαο, κεηά θαη απφ ηελ απψιεηα δηαρξνληθψλ εξεηζκάησλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Δπξψπεο θαηά ηελ Μεηαςπρξνπνιεκηθή πεξίνδν. Σν 

ζηξαηεγηθφ βάζνο ηεο Ρσζίαο ζπκπιεξψλνπλ νη ρεξζαίεο εθηάζεηο ηεο ηβεξίαο θαη 

ε Άπσ Αλαηνιή. Δπηπξνζζέησο, ζεκαληηθέο παγθφζκηεο πεξηθεξεηαθέο εμειίμεηο  

φπσο ε νπθξαληθή θαη ε ζπξηαθή θξίζε (σο απνηέιεζκα ηεο ιεγφκελεο „‟Αξαβηθήο 

Άλνημεο‟‟), νδήγεζαλ ηηο δπηηθέο ρψξεο λα επηβάιινπλ θπξψζεηο πιήηηνληαο έκκεζα 

ηε Ρσζία ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία γηα γεσηξήζεηο βαζέσλ πδάησλ θαη ε έξεπλα 

                                                           
280

 ηνηρεία απφ Κεθ.3&4 παξνχζαο Μ.Γ.Δ. 
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γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ ζηελ Αξθηηθή θαη εμφξπμε ζρηζηνιηζηθνχ πεηξειαίνπ. 

Πεξηφξηζαλ επίζεο ηηο επελδχζεηο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ζρεδίσλ θαη έξγσλ 

ελέξγεηαο θαη ηέινο, νη δπηηθνί ελεξγεηαθνί θνινζζνί απνρψξεζαλ απφ ηα έξγα γηα 

ηελ αλάπηπμε ηεο ππεξάθηηαο δψλεο ηεο Αξθηηθήο. Αλσηέξσ γεγνλφηα είλαη 

ελδεηθηηθά ηεο εληαηηθνπνίεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ πινπνίεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο απφ κέξνπο ηεο ξσζηθήο εγεζίαο. 

 

 

ηπαηηγικόρ 

Πςλώναρ Ηζσύορ 

Κςπίαπσοι ηπαηηγικοί άξονερ 

Ζ.Π.Α. για ηο ύζηημα ηηρ 

Απκηικήρ
281

 

Βπασς/μα Μεζο/μα Μακπο/ζμα 

 

 

 

 

Οικονομία 

Δθαξκνγή θπξψζεσλ νηθνλνκηθήο 

θχζεσο. 
 

√ 

 

√ 

 

- 
Γηαηήξεζε θαη ελίζρπζε ζχλδεζεο ησλ 

παγθφζκησλ αγνξψλ κε ην δνιάξην. 
 
 

√ 

 
 

√ 

 

 

√ 
Έιεγρνο ησλ ελεξγεηαθψλ νδψλ απφ θαη 

πξνο ηηο κεγάιεο αγνξέο
282

 
 

√ 

 

√ 

 

√ 
 

 

 

 

Άμσνα-Αζθάλεια 

Δπέθηαζε ηεο Βνξεηναηιαληηθήο 

πκκαρίαο  
 

√ 
 

√ 
 

√ 
Δθηέιεζε ζηξαηησηηθψλ αζθήζεσλ κε 

ζηξαηεγηθά ζηξαηησηηθά κέζα  
 

√ 

 

√ 
 
- 

Αλαδσπχξσζε πεξηθεξεηαθψλ δσλψλ 

ζχγθξνπζεο εγγχο ησλ ξσζηθψλ 

ζπλφξσλ.  

 

√ 
 
- 

 
- 

Αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη 

αλαλεψζηκψλ πεγψλ ελέξγεηαο 
 

√ 

 

√ 

 

√ 

 
Πίνακαρ 2: Κπξίαξρεο ζηξαηεγηθέο ησλ Η.Π.Α. γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο κε πξνβνιή ησλ 

απνηειεζκάησλ ηνπο ζην ρξόλν, βάζεη ζρεδηαζκνύ. (Γξαθηθή απεηθόληζε Δπαγ. Μειηόπνπινο) 

    Ζ ζπλεξγαζία θαη ε ζχγθξνπζε κεηαμχ ησλ δχν ελ ιφγσ θξαηψλ έρνπλ ζηξαηεγηθφ 

ραξαθηήξα θαη σο δηαδηθαζίεο ζπζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. θνπφο ηνπ θεθαιαίνπ 

φπσο πξσηνεηπψζεθε είλαη λα εληνπηζηνχλ νη γεληθέο κεηαβιεηέο θαη νη κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο, νη νπνίεο ιεηηνπξγνχλ ζηε δηακφξθσζε ησλ δηκεξψλ ηνπο ζρέζεσλ πνπ 

πηζαλφλ πξνθαινχλ δηαθνξέο ζην αξθηηθφ ζχζηεκα. Σν πιαίζην αλάιπζεο ηεο κεηαμχ 

ηνπο αιιειεπίδξαζεο πεξηιακβάλεη ηηο επηιεγφκελεο θάζε θνξά ζηξαηεγηθέο πνπ 

αθνινπζνχλ ηα θξάηε απηά (Ζ.Π.Α., Ρσζία), ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, ε 

θιηκάθσζε θαη απνθιηκάθσζε πνπ πξνθαινχλ θαη ηέινο ν ρξφλνο πνπ εθηεινχληαη 

απηέο (Πίλαθαο 3). Σν πιαίζην απηφ ην νπνίν έρεη ηελ κνξθή ελφο ζπλερηδφκελνπ 

ρξνληθά Παηγλίνπ Μηθηψλ ηξαηεγηθψλ
283

 θαη ζηεξίδεηαη ζε ηξεηο θπξίσο 

κεηαβιεηέο: i) ηηο ηξαηεγηθέο Δλέξγεηεο
284

 ηνπ εθάζηνηε δξψληα νη νπνίεο πξνθαινχλ 

είηε νθέιε είηε δεκηέο, ii) ηα Απνηειέζκαηα πνπ πξνθαινχλ νη αλσηέξσ ζηξαηεγηθέο 

                                                           
281

 ηνηρεία απφ Κεθ.3&4 παξνχζαο Μ.Γ.Δ. 
282

 Γχλαηαη λα ηεζεί θαη ζηνλ ππιψλα ηζρχνο ηεο Αζθάιεηαο. 
283

ηεξίδεηαη ζηελ εξγαζία ηνπ θαζεγεηή Martin Patchen, „‟Resolving disputes between nations‟‟. 

Πεγή: Λπκπέξεο Υξήζηνο, „‟Δζληθή ηξαηεγηθή θαη Υεηξηζκφο Κξίζεσλ‟‟, ει. 155-157,Δθδφζεηο 

Πνηφηεηα, Αζήλα 1997. 
284

Οη πξνζέζεηο ησλ νπνίσλ δηαηππψλνληαη απφ δειψζεηο επίζεκσλ εθπξνζψπσλ ησλ θξαηηθψλ 

δξψλησλ. 
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επηινγέο θαζψο θαη νη ελδείμεηο πξνηίκεζεο ηνπ θάζε δξψληα  θαζψο θαη iii) ν 

Υξφλνο κέζσ ηνπ νπνίνπ δηεξεπλάηαη ε εθάζηνηε αιιεινπρία δξάζεσλ θαη 

αληηδξάζεσλ ησλ δχν θξαηψλ. Κάπνηεο απφ ηηο δξάζεηο θάζε πιεπξάο ιακβάλνπλ κε 

ηνλ ρξφλν δπλακηθή κνξθή, άιιεο εγθαηαιείπνληαη, ελψ άιιεο εκθαλίδνληαη γηα 

πξψηε θνξά, αλάινγα πάληα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ δξάζεσλ απηψλ. Ο 

παξάγνληαο ηεο αβεβαηφηεηαο ηεο παγθφζκηαο θαηάζηαζεο πνπ επεξεάδεη ην θιεηζηφ 

ζχζηεκα ηεο Αξθηηθήο, άιιεο θνξέο επηβξαδχλεη θαη άιιεο επηηαρχλεη ηελ 

ξχζκηζε/απνξχζκηζε  ησλ εθάζηνηε δηαθνξψλ κε απνηέιεζκα ην ελδερφκελν 

ύγθξνπζεο ή πλεξγαζίαο λα παξακέλεη αλνηρηφ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ 

ζπλερή αλαδηακφξθσζε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηινγψλ ησλ δχν ρσξψλ ζέηνληαο ηνλ 

αλσηέξσ πξνβιεκαηηζκφ ζηελ ζθαίξα ηεο ζπλερνχο θαη αδηάιεηπηνπ έξεπλαο.     

 

 

Πίνακαρ 3: ηξαηεγηθέο επηινγέο παηθηώλ θαη αληίζηνηρεο απνδόζεηο (payoffs) παηγλίνπ
285

. (Γξαθηθή 

απεηθόληζε Δπαγ. Μειηόπνπινο) 

    Αλαιχνληαο ηηο δπλαηφηεηεο θαη ηηο αδπλακίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ππνζπζηήκαηνο ηεο 

Αξθηηθήο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο απεηιέο θαη ηηο επθαηξίεο πνπ πξνθαιεί ζην  

παγθφζκην ζχζηεκα
286

 (ρήκα 1),  γίλεηαη αληηιεπηφ πσο ην εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο Αξθηηθήο πξνζθέξεη ηεξάζηηεο δπλαηφηεηεο αχμεζεο ηεο ηζρχνο ελφο θξαηηθνχ 

δξψληα νη νπνίεο ηαπηφρξνλα δεκηνπξγνχλ ζπγθξνπζηαθφ πεξηβάιινλ ζηνπο ελ ιφγσ 

„‟κλεζηήξεο‟‟ , ελψ ηαπηφρξνλα απαηηεί ζπλεξγαζίεο γηα ηελ επίιπζε ησλ αδπλακηψλ 

απφ ην νπνίν πξνθχπηνπλ. Σαπηφρξνλα ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ ηνπ αξθηηθνχ 

ζπζηήκαηνο πξνηξέπεη ηνπο πξνο εμέηαζε αξθηηθνχο παίθηεο (Ζ.Π.Α., Ρσζία) λα 

                                                           
285

Ζ βέιηηζηε ζέζε θάζε παίθηε επηηπγράλεηαη κε ηελ επηινγή ελφο ζπλδπαζκνχ ζηξαηεγηθψλ. Ο 

αξηζκφο ζηελ πάλσ γσλία δειψλεη ηελ ηάμε πξνηίκεζεο/απφδνζε ηηο εθάζηνηε ελέξγεηαο ησλ Ζ.Π.Α. 

θαη αληίζηνηρα ν αξηζκφο ζηελ θάησ γσλία απηή ηεο Ρσζίαο. 
286

Ζ αλάιπζε SWOT είλαη έλα εξγαιείν ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 

αλάιπζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο ελφο ζπζηήκαηνο. Καηά ηελ αλάιπζε SWOT 

κειεηψληαη ηα δπλαηά (Strengths) θαη αδχλαηα (Weaknesses) ζεκεία κίαο επηρείξεζεο, νξγαληζκνχ ή 

θαη πεξηνρήο, θαζψο θαη νη επθαηξίεο (Opportunities) θαη νη απεηιέο (Threats) πνπ ππάξρνπλ. Πεγή: 

goo.gl/91c3wF, „‟αλάιπζε SWOT‟‟, ΚΔΜΔΛ, αλάρζεθε 1/12/17.  

 

Δπιλογέρ  

Ζ.Π.Α 

Eπιλογέρ Ρωζίαρ 

ηξαηεγηθή ελέξγεηα 

πνπ σθειεί ηηο Ζ.Π.Α 

Οπδεκία Γξάζε ηξαηεγηθή ελέξγεηα πνπ 

δεκηψλεη ηηο Ζ.Π.Α 

ηξαηεγηθή 

ελέξγεηα πνπ 

σθειεί ηελ Ρσζία 

                                   5 

 

σνεργαζία 
 

5 

                                2            

Μνλνκεξέο 

πιενλέθηεκα Ρσζίαο 

 

8 

                                            1             

 

Πιήξεο επηθξάηεζε Ρσζίαο 

 

 9 

                         

Οπδεκία Γξάζε 

                                    7            

Μνλνκεξέο πιενλέθηεκα  

Ζ.Π.Α 

3            

                                4          

ηαζιμόηηηα 

 

4 

                                            3             

Οη Η.Π.Α δελ αληαπνδίδνπλ 

 

7            

ηξαηεγηθή 

ελέξγεηα πνπ 

δεκηψλεη ηελ Ρσζία  

                                    9           

Πιήξεο επηθξάηεζε 

Ζ.Π.Α 

 

1          

                               8            

Η Ρσζία δελ 

αληαπνδίδεη 

 

2 

                                            5             

 

ύγκροσζη 
 

5 

https://goo.gl/91c3wF
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δηακνξθψζνπλ ζηξαηεγηθέο εμηζνξξφπεζεο δπλάκεσλ, ζπκκαρηψλ θαη ηαπηφρξνλα 

απνηξνπήο. Σα δηιιήκαηα αζθαιείαο ησλ θξαηψλ, πνπ δηακνξθψλνπλ ηηο εθάζηνηε 

ζηξαηεγηθέο, δεκηνπξγνχληαη απφ ηνλ θφβν ηπρφλ εμάπισζεο θαη αχμεζεο ηεο ηζρχνο  

εθάζηνπ δξψληα.  

 

   

 
 
                σήμα 1: Αλάιπζε SWOT γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο. (Γξαθηθή απεηθόληζε Δπαγ. 

Μειηόπνπινο) 

   Δπηζηξέθνληαο ζηηο ζηξαηεγηθέο επηινγέο ηεο Ρσζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο θαη ζεσξψληαο σο  Υξφλν (t0): 0, ην ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

‟80 θαη πιεζίνλ ηνπ ηέινπο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη θηάλνληαο ζηα ηέιε 

ηεο δεχηεξεο δεθαεηίαο ηνπ αηψλα πνπ δηαλχνπκε, έζησ Υξφλν (t3): 3, (πεξί ηηο ηξείο 

δεθαεηίεο), παξαηεξνχκε πσο ε πεξίνδνο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ δξψλησλ 

δηαδέρηεθε κία πεξίνδν ζηαζηκφηεηαο θαη ελ ζπλερεία νδεχεη πξνο ηελ ζχγθξνπζε ζε 

πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ επίπεδν (Πίλαθαο 4).   

 

 

ηραηηγικές ενέργειες 

σνεργαζίας 


ηα

ζ
ιμ

ό
ηη

ηα
 

ηραηηγικές ενέργειες ύγκροσζης 

 Πξσηνβνπιία ηνπ 

Μνπξκάλζθ (1987). 

 Arctic Enviromental 

Protection Strategy 

(Πξφδξνκνο ηνπ 

Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ, 

1991). 

 Ίδξπζε Αξθηηθνχ 

πκβνπιίνπ (1996). 

 Αξθηηθέο δηεθδηθήζεηο ηεο Ρσζίαο 

(2001). 

 Σνπνζέηεζε ξσζηθήο ζεκαίαο ζηνλ 

ππζκέλα ηνπ Βνξείνπ Πφινπ(2007). 

 Ρσζηθή Αξθηηθή ηξαηεγηθή 2020 

θαη έπεηηα. (Russian Policy for the 

Arctic through 2020 and beyond, 

2008). 

 Αξθηηθή Πνιηηηθή ληηξεθηίβα ησλ 

Γςναηόηηηερ 

Δλέξγεηα 

Δκπνξηθνί Οδνί 

Οξπθηφο Πινχηνο 

Αιηεία 

Καηνηθίζηκα εδάθε 

Αδςναμίερ 

Κιίκαηνινγηθέο 
πλζήθεο 

Απνπζία Τπνδνκψλ 

Σερλνινγία 

Δπελδπηηθά Κεθάιαηα 

Ναπηηιία 

 

Απειλέρ 

Ννκηθφ Πιαίζην 

Κιηκαηηθή Αιιαγή 

Σηκέο 
ΔλεξγεηαθψλΑγνξψλ 

Γηιήκκαηα Αζθαιείαο 
Κξαηψλ 

ηξαηηθνπνίεζε 

 

Δςκαιπίερ 

Γηεζλείο πλεξγαζίεο 

Σερλνινγηθή Δμέιημε 

Δπηζηήκεο 

 

 

Δμσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 
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 Arctic Coast Guard 

Forum (2015)
287

. 

Ζ.Π.Α. (NSPD-66, 2009). 

 Αξθηηθή ηξαηεγηθή ηνπ 

Πεληαγψλνπ ησλ Ζ.Π.Α. (D.o.Def. 

Arctic Strategy, 2013). 

 Οηθνλνκηθέο θπξψζεηο ηεο Γχζεο 

πξνο ηελ Ρσζία (2014). 

 ηλν-ξσζηθή νηθνλνκηθή 

ζπλεξγαζία ράξαμεο λέσλ 

εκπνξηθψλ νδψλ ζηελ αξθηηθή (Belt 

and Road Initiative, 2015). 

 ΝΑΣΟ Summit for Arctic Policy 

(2016). 

 President‟s Trump new Security 

Strategy (2017)
288

. 

 

Πίνακαρ 4:  Δλδεηθηηθέο ζηξαηεγηθέο ελέξγεηεο Η.Π.Α.& Ρσζίαο γηα ρξόλν από t0 έσο t3 . (Γξαθηθή 

απεηθόληζε Δπαγ. Μειηόπνπινο). 

    ε επίπεδν ζηξαηησηηθψλ ζπλεξγαζηψλ νη Ζ.Π.Α. θαίλεηαη λα αλαπηχζζνπλ έλα 

δίθηπν ειέγρνπ πέξημ ηεο Αξθηηθήο νδεγψληαο κε ηελ ζεηξά ηεο ηελ Ρσζία ζηελ 

δηακφξθσζε ζηξαηεγηθψλ επαλαθαζνξηζκνχ ηνπ ξφινπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο 

ρψξαο ζε ζρέζε κε ηνλ επαλαπξνζδηνξηζκφ ηεο πξνηεξαηφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πεξηνρήο 

σο πεξηνρήο πιένλ αλάπηπμεο ηνπ ζηξαηεγηθνχ βάζνπο ηεο ρψξαο. Δπηπιένλ, ε Ρσζία 

ελψ αλαπηχζζεη ζπλερψο πνιηηηθν-νηθνλνκηθέο ζπλεξγαζίεο (ρήκα 2) κε ηελ Κίλα 

δελ απνθξχπηεη πσο πέξαλ ηεο Γπηηθήο ζηξαηησηηθήο απεηιήο, ε απεηιή πνπ ίζσο 

θιεζεί λα αληηκεησπίζεη πξψηα ζην αξθηηθφ πεδίν είλαη απηή ηεο Κίλαο
289

.    

  

 
σήμα 2: Αξθηηθό ηξαηησηηθό Πιαίζην πλεξγαζίαο Η.Π.Α. (Γξαθηθή απεηθόληζε Δπαγ. Μειηόπνπινο) 

                                                           
287

 goo.gl/5Dndt2:‟‟ACGF‟‟, Official Site, αλαθηήζεθε ηελ 3/12/17. 
288

ηε λέα ζηξαηεγηθή αζθαιείαο νη Ζ.Π.Α. ζεσξνχλ πιένλ ηελ Ρσζία σο αλαζεσξεηηθή δχλακε θαη 

απεηιή γηα ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο. Πεγή: goo.gl/dg4xXf, Mark Landler & David E. Sanger,‟‟ Trump 

Delivers a Mixed Message on His National Security Approach‘‘, The New York Times, αλαθηήζεθε 

ηελ 18/12/17. 
289

ηηο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο ζηνλ Αξθηηθφ Κχθιν κε ηελ επσλπκία, Vostok 2012 & Vostok 2014, ν 

ζελαξηαθφο αληίπαινο ήηαλ ε Κίλα. Πεγή: ‗‘Δmerging Chinese-Russian Cooperation in the Arctic. 

Possibilities and Constraints‘‘, Camilla T.N. Sorensen & Ekaterina Klimenko, SIPRI Policy Papers, 

2017 Pg. 35. Γηαζέζηκν θαη ζην δηαδίθηπν.  
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εκεησηέσλ πσο ε ακπληηθήο θχζεο ζπλεξγαζία ησλ ζθαλδηλαβηθψλ ρσξψλ πνπ 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηεο ιεγφκελεο NORDEFCO (Nordic Defense 

Cooperation)
290

 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπδεηήζεηο γχξσ απφ ηελ πηζαλή έληαμε ηεο 

Φηλιαλδίαο θαη ηεο νπεδίαο ζηελ Βνξεηναηιαληηθή πκκαρία έρνπλ νδεγήζεη ηελ 

Ρσζία λα επηηαρχλεη ηελ πξνζπάζεηα ζηξαηηθνπνίεζεο ησλ αξθηηθψλ ηεο ζπλφξσλ 

θαη αλάγνληαο ην ζέκα ζε κείδνλ πξφβιεκα αζθαιείαο γηα ηελ ρψξα. Αλσηέξσ 

ελέξγεηεο είλαη ελδεηθηηθέο ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ ίζσο ππνπέζνπλ 

εληφο νη Ζ.Π.Α. θαη ε Ρσζία ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ζηξαηεγηθψλ ζπκκαρηψλ θαη 

εμάπισζεο. 

  Ζ Ρσζία θαη νη Ζ.Π.Α., επηθαινχκελα ηελ δηθή ηνπο παγθφζκηα πνιηηηθή εχζελε, ζα 

δηεθδηθνχλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο αξθηηθά πξνλφκηα, πνιιέο θνξέο θαη εηο βάξνο ησλ 

έηεξσλ αξθηηθψλ δξψλησλ. Καζφζνλ ηα έξγα απνηεινχλ ηελ θαιχηεξε εξκελεία ησλ 

ιφγσλ αλσηέξσ ζηξαηεγηθέο επηθπξηαξρίαο/πξσηνθαζεδξίαο ζηελ Αξθηηθή, δελ ζα 

πξέπεη λα γίλνληαη κνλφπιεπξα αληηιεπηέο σο πηπρέο κηαο επξχηεξεο αξθηηθήο 

ζηξαηεγηθήο πνπ ζα νδεγεί ζην κνλνπψιην ηεο ζχγθξνπζεο. Απφδεημε ηνπ αλσηέξσ 

απνηειεί γηα παξάδεηγκα ε ηζνηηκία σο πξνο ηα θαζήθνληα θαη  ηηο ππνρξεψζεηο πνπ 

δηέπεη φια αλεμαηξέησο ηα κέιε ηνπ Αξθηηθνχ πκβνπιίνπ. Βέβαηα ε επηθξάηεζε 

ζπλεξγαηηθήο θχζεο ζρέζεσλ έλαληη ησλ ζπγθξνχζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ ελαξκφληζε 

ησλ αξθηηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ δχν κεγάισλ αξθηηθψλ δπλάκεσλ, πξνηνχ 

αλαιεθζνχλ δξάζεηο „‟αξθηηθνχ νηθνπκεληζκνχ‟‟. Απηή ε ελαξκφληζε δχλαηαη λα 

επηηεπρζεί αιιά κπνξεί επίζεο λα δηαξξαγεί ζηηγκηαία απφ ηελ έθθξαζε επηζπκίαο 

θαη κφλν, δπλεηηθήο επηθξάηεζεο ζηελ ελ ιφγσ πεξηνρή, εθ κέξνπο ελφο εθ ησλ δχν 

εμεηαδνκέλσλ δξψλησλ. Δπηπξφζζεηα, κειινληηθή επαχμεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ 

δπλάκεσλ πέξημ ηεο Αξθηηθήο κπνξεί λα ζεκάλεη ηάζε πξνο ζχγθξνπζε θαη πφιεκν 

αιιά δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζηεί θαη ν απνηξεπηηθφο ραξαθηήξαο ησλ ακπληηθψλ 

εμνπιηζκψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη θαη ζηελ εηξήλεπζε, αζθάιεηα θαη ζπλεξγαζία 

ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο. πσο θαη λα έρεη φκσο, δελ κπνξεί λα παξαβιεθζεί ην 

γεγνλφο πσο αξγά ή γξήγνξα ζην πεδίν ησλ αξθηηθψλ δπλάκεσλ ζα παξεηζθξήζνπλ 

αληαγσληζκνί, παιαηνί θαη λένη, ησλ δχν ππεξδπλάκεσλ. 

   Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηεο Αξθηηθήο απνθαζίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο θαη ηηο 

δηακνξθνχκελεο ζηξαηεγηθέο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ δξψλησλ θαη ε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ηνπο ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο πξνυπνζέηεη ηελ επίηεπμε  ηνπ ηζνδπγίνπ 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζε απηή. Αληηζέησο, αλ απηφ ην ηζνδχγην γηα πιεζψξα ιφγσλ 

δελ επηηεπρζεί, ηφηε απηφκαηα νδεγνχκαζηε ζε ζπγθξνπζηαθέο θαηαζηάζεηο εμ‟ 

νξηζκνχ ηεο ξεαιηζηηθήο ζεψξεζεο ησλ δηεζλψλ ζρέζεσλ. Άιισζηε, „‟δελ είλαη νη 

πάληεο ζηνλ θφζκν πξφζπκνη λα πεξηπέζνπλ ζηελ ππνρσξεηηθφηεηα κε ηηο φπνηεο 

απψιεηεο, επηθαινχκελνη ηελ ζπλεξγαζία θαη ηελ εζηθή ηνπ ηδεαιηζκνχ, πφζν κάιινλ 

δχν κεγάιεο δπλάκεηο, φπσο ε Ρσζία θαη νη Ζ.Π.Α
291

. 

   Έλαο δεχηεξνο ιφγνο ν νπνίνο ζα κπνξεί λα θαηαζηήζεη ηελ Αξθηηθή πεδίν 

ζπλεξγαζίαο, εμαιείθνληαο παξάιιεια ηα φξηα θαη ηνπο κείδνλεο ρψξνπο 

ελδηαθέξνληνο, είλαη ε ρξνληθά γξήγνξε ελνπνίεζε ησλ „‟αξθηηθψλ‟‟ θνηλσληψλ ζε 

ηνκείο φπσο ε νηθνλνκία, νη επηθνηλσλίεο, ε παξαγσγή, ε θνπιηνχξα θ.α. Ζ 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ αξθηηθψλ δπλάκεσλ δελ απεηιείηαη φκσο απφ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νη αληίζηνηρνη θξαηηθνί ηνπο δξψληεο, νη αληίζηνηρεο πνιηηηθέο ηνπο 
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Mέιε ηεο απνηεινχλ ηα παξαθάησ θξάηε: Γαλία, Φηλιαλδία, Ηζιαλδία, Ννξβεγία θαη νπεδία κε 

έηνο ίδξπζεο ην 2009. 
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Παξάθξαζε ηεο έθθξαζεο ηνπ Π. Κνλδχιε {…‘‘δελ είλαη νη πάληεο ζηνλ θόζκν πξόζπκνη λα 
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νληφηεηεο θαη ηέινο νη ιανί ηνπο, παξάγνπλ, επηθνηλσλνχλ θαη αλαπηχζζνληαη ελ 

γέλεη κε θνηλνχο ηξφπνπο. Απεηιείηαη απφ ηνλ ηξφπν θαηαλνκήο κεηαμχ ηνπο, ησλ 

σθειεκάησλ πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ αξθηηθνχ πινχηνπ. 

πλεπψο φζν δελ γίλνληαη θνηλψο απνδεθηφο ν ηξφπνο θαηακεξηζκνχ ησλ αξθηηθψλ 

πφξσλ θαη  πξντφλησλ απφ ηα αξθηηθά θξάηε, ηφζν ζα νμχλνληαη  νη αγψλεο 

θαηαλνκήο θαζψο θαη νη ζπγθξνπζηαθέο ζρέζεηο κεηαμχ ηνπο. Έηζη ζηελ πεξίπησζε 

ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Ρσζίαο, φζν νη δηακνξθνχκελεο αξθηηθέο ηνπο ζηξαηεγηθέο 

ζηνρεχνπλ ζηελ επηθξάηεζε ησλ θαηαλνκψλ ηζρχνο, ηφζν ζα θπξηαξρεί ε ζχγθξνπζε 

επί ηεο ζπλεξγαζίαο σο πηζαλή εμέιημε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ αληίζηνηρσλ 

ελεξγεηψλ πνπ απηέο πξνβιέπνπλ.  

    Πηζαλφλ, λα δηακνξθσζεί έλα αξθηηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη έηεξνη αξθηηθνί 

δξψληεο λα ζπλαζπηζζνχλ ζε δχν πφινπο ζπκθεξφλησλ ππφ ηελ άηππε εγεζία ηεο 

Ρσζίαο θαη ησλ Ζ.Π.Α. αληίζηνηρα. Πηζαλφλ φκσο, ζην ζχλνιν ηνπο νη δξψληεο απηνί 

λα ζπλαζπηζζνχλ έλαληη ηξίησλ ηζρπξψλ πφισλ νη νπνίνη ζα απεηιήζνπλ θαη ζα 

δηαθπβεχζνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζηελ πεξηνρή, πξνζδίδνληαο δσηηθή ζεκαζία 

πιένλ ζηελ απνηξνπή ησλ φπνησλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ απφθηεζεο ζεκαληηθψλ 

εξεηζκάησλ ζηελ Αξθηηθή απφ απηνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξαδείγκαηα „‟ηξίησλ 

πφισλ‟‟ κε πηζαλέο αξθηηθέο βιέςεηο, απνηεινχλ ε Κίλα θαη ε Ηλδία. Υψξεο ησλ 

νπνίσλ ε ξαγδαία δεκνγξαθηθή αχμεζε, ζα ηηο νδεγήζεη αξγά ή γξήγνξα ζηελ 

εμεχξεζε λέσλ πφξσλ θαη δηαζέζηκσλ εδαθψλ  πξνο ηθαλνπνίεζε ησλ εμ‟ ίζνπ 

απμεηηθψλ αλαγθψλ ησλ πιεζπζκψλ ηνπο. εκεησηένλ πσο νη αξθηηθέο επεηξσηηθέο 

πεξηνρέο (ηβεξία, Αιάζθα, Β. Καλαδάο) απνηεινχλ ηηο ηειεπηαίεο πινχζηεο ζε 

πξψηεο χιεο θαη αξαηνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε. 

   πκπεξαζκαηηθά θαη θαηφπηλ ηεο πξνεγεζείζαο αλάιπζεο επί ησλ αξθηηθψλ 

ζηξαηεγηθψλ ησλ Ζ.Π.Α. θαη ηεο Ρσζίαο αληίζηνηρα, ελψ θαη νη δχν δξψληεο ζα 

εμαγγέιινπλ επίκνλα ηελ αλάγθε πξνψζεζεο ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ αξθηηθψλ 

θξαηψλ, ηαπηφρξνλα ζα δηαηεξνχλ (Ζ.Π.Α.) θαη ζα δεκηνπξγνχλ (Ρσζία) αληίζηνηρα, 

έλα ηζρπξφ ζηξαηησηηθν-πνιηηηθφ δίθηπν πνπ ζα ηνπο δηαζθαιίδεη ηελ πξνλνκηαθή 

πξφζβαζε πξνο ηνπο λεπξαιγηθνχο πφξνπο ηεο Αξθηηθήο. Σν κφλν ζίγνπξν είλαη ην 

γεγνλφο πσο κία λεθάιηα ζηξαηεγηθή αλάιπζε επί ησλ δχν απηψλ δξψλησλ ζε έλα 

θιεηζηφ ζχζηεκα φπσο απηφ ηεο Αξθηηθήο, απαηηεί ηελ αληηθεηκεληθή παξνπζίαζε 

δεδνκέλσλ παξαγφλησλ θαη ηάζεσλ νη φπνηεο ελέξγεηεο δεκηνπξγνχλ ζην ζχζηεκα  

απηφ, ν ζπλδπαζκφο ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ δηακφξθσζε εηθαζηψλ 

πεξί ηεο έθβαζεο ησλ δηαθφξσλ δπλακηθψλ θαη ηεο αλαθαηαλνκήο ησλ ηάζεσλ 

απηψλ. ηφρνο άιισζηε ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ είλαη ε ζπλαίζζεζε εθ κέξνπο ηνπ 

αλαγλψζηε, ησλ θηλεηήξησλ δπλάκεσλ θαη ησλ ζπλαθψλ ζηξαηεγηθψλ ησλ δξψλησλ 

ππνθεηκέλσλ γηα κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή ηνπ θφζκνπ. Δπηζπκεί ηελ ξεαιηζηηθή 

πξνβνιή ησλ ππνζεηηθψλ θαη ζελαξηαθψλ ζηξαηεγηθψλ ζπλδπαζκψλ, δηαρσξίδνληαο 

ηνπο ζε θηλεηήξηνπο θαη αλαζηαιηηθνχο παξάγνληεο ησλ αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ πνπ 

απνξξένπλ απφ απηνχο. Τπφ ην πξίζκα ηεο θξηηηθήο ζεψξεζεο ησλ γεγνλφησλ δελ 

εθθξάδνληαη πξνζσπηθέο πξνηηκήζεηο ή απέρζεηεο, νχηε  γίλεηαη πξνζπάζεηα 

παξάζεζεο πξνθεηεηψλ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηζηαηηθψλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αξθηηθήο, 

δηφηη άιισζηε, ‗‘…ηέηνηεο πξνθεηείεο θαηά θαλόλα απνηεινύλ απιώο ηελ 

εμαληηθεηλεπκέλε έθθξαζε πξνηηκήζεσλ ή απερζεηώλ‘‘.
292
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

   Ζ Αξθηηθή, σο πεξηνρή, βξέζεθε ζην επίθεληξν ηεο δηεζλνχο πξνζνρήο ην 2007, 

φηαλ ην Ρσζηθφ βαζπζθάθνο Mir, εγθαηέζηεζε κηα ξσζηθή ζεκαία ζην βπζφ ηνπ 

Βφξεηνπ Πφινπ.  Οη Ρψζνη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε θίλεζε, θαηέδεημαλ ηελ πξφζεζε 

ηνπο λα  δηεθδηθήζνπλ δπλακηθφηεξα ηα ζπκθέξνληα ηνπο ζηελ πεξηνρή, μεθηλψληαο 

έλαλ αγψλα γηα ην «πνιχηηκν έπαζιν». Οη θφβνη γηα ην μέζπαζκα κηαο ζχγθξνπζεο 

κε επίθεληξν ηελ Αξθηηθή, δελ έρνπλ θαηαιαγηάζεη. Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο Αξθηηθήο 

ζεκαίλεη αλαθαηαηάμεηο ησλ κεγάισλ ζπκθεξφλησλ. Γηα ηελ Γξνηιαλδία 

παξαδείγκαηνο ράξηλ, ηελ εκηαπηφλνκε πεξηνρή ηεο Γαλίαο, ε Αξθηηθή θξχβεη έλα 

κεγαιχηεξν φλεηξν, απηφ ηεο πιήξνπο αλεμαξηεηνπνίεζεο ηεο. Κάηη ηέηνην ζα είρε 

ζηξαηεγηθέο πξνεθηάζεηο θαη γηα ηηο ΖΠΑ, νη νπνίεο δηαζέηνπλ αεξνπνξηθή βάζε ζηε 

Βφξεηα Γξνηιαλδία. Οη πεξηζζφηεξεο αξθηηθέο ρψξεο δηαηεξνχλ κεγάια φλεηξα γηα ηηο 

βφξεηεο πεξηνρέο ηνπο. Γηα ηελ Ρσζία, ε Αξθηηθή ήηαλ πεγή νξπθηψλ αιιά θαη 

ππεξεθάλεηαο ζηηο δηεγήζεηο ησλ Ρψζσλ εμεξεπλεηψλ απφ ηα ηέιε ηνπ 19
νπ

 αηψλα. Ο 

Καλαδάο πξαγκαηνπνηεί ηε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή άζθεζε ηνπ ζηε Αξθηηθή, 

αλαπηχζζνληαο πάλσ απφ 1000 ζηξαηηψηεο ζηελ πεξηνρή. Πηζαλφηαηα φκσο, ν 

ελδερφκελνο θίλδπλνο κηαο ζχγθξνπζεο κε επίθεληξν ηελ Αξθηηθή λα έρεη 

ππεξηηκεζεί. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ηεο είλαη ήδε νξηνζεηεκέλν κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

Ζ ζεκαληηθφηεξε εδαθηθή δηαθνξά πνπ εθθξεκεί λα ιπζεί εκπιέθεη Καλαδά θαη 

ΖΠΑ αλαθνξηθά κε ην Βφξεην-Γπηηθφ πέξαζκα πνπ βξίζθεηαη ζε δηεζλή ή Καλαδηθά 

χδαηα, γεγνλφο πνπ παξφια απηά απέρεη πνιχ απφ ην λα ραξαθηεξηζηεί a casus belli.  

   Οη ιφγνη πνπ νδεγνχλ ζε κηα αζπλήζηζηα αξκνληθή πξαγκαηνπνίεζε ηεο αλάπηπμεο 

ηεο Αξθηηθήο, ίζσο ηειηθά λα είλαη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθνί θαη πην ηζρπξνί  απφ 

απηνχο πνπ νδεγνχλ ζε ζπγθξνχζεηο. Σν θέξδνο απνηειεί βαζηθφ θίλεηξν. Σφζν ε 

Ρσζία, φζν θαη νη Ζ.Π.Α. ζα πξνηηκνχζαλ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηνπο πφξνπο πνπ έρνπλ 

ζηελ δηάζεζε ηνπο παξά λα δηαθσλήζνπλ γηα απηνχο πνπ δελ έρνπλ. Γηα παξάδεηγκα 

ην 2010 ε πκθσλία Ρσζίαο-Ννξβεγίαο γηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ 

ηνπο ζηε ζάιαζζα ηνπ Μπάξεληο, ε νπνία ηεξκάηηζε ηελ δηέλεμε πνπ δηαξθνχζε 

ρξφληα, εληζρχεη ηνλ παξαπάλσ ηζρπξηζκφ. Έλα επηπιένλ θίλεηξν ζπλεξγαζίαο είλαη 

ην πςειφ θφζηνο πνπ πξνυπνζέηεη ε έξεπλα θαη ε γεληθφηεξε δξαζηεξηνπνίεζε ζηελ 

πεξηνρή. Απηφ θαηαθαίλεηαη θαη ζηελ πξψηε δεζκεπηηθή ζπκθσλία ζηελ νπνία 

θαηέιεμε ην Αξθηηθφ πκβνχιην, ε νπνία πξνβιέπεη ηνλ ζπληνληζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ έξεπλαο θαη δηάζσζεο. Αθφκε θαη νη κεγάιεο αληαγσλίζηξηεο 

πεηξειατθέο επηρεηξήζεηο ζπλεξγάδνληαη ζην πεδίν ηεο επηζηεκνληθήο έξεπλαο θαη ηεο 

ραξηνγξάθεζεο. Σέινο έλαο αθφκε ιφγνο πνπ εληζρχεη ην θιίκα ηεο εηξήλεο, 

ζρεηίδεηαη κε ηελ δηζηαθηηθφηεηα ησλ Αξθηηθψλ θξαηψλ λα δψζνπλ κηα δηθαηνινγία 

ζε ηξίηα θξάηε λα παξέκβνπλ ζηηο ππνζέζεηο ηεο πεξηνρήο. Απφδεημε ζε απηφ, 

απνηειεί ε βνχιεζε πνπ έρνπλ εθθξάζεη ηα θξάηε λα επηιχζνπλ ηε κεγαιχηεξε 

δηαθνξά ηνπο, απηήλ ηεο ράξαμεο ησλ ζαιάζζησλ ζπλφξσλ ηνπο, εθαξκφδνληαο ην 

Γηεζλέο Γίθαην ηεο Θάιαζζαο. πσο έρεη αλαθεξζεί παξαπάλσ φπνηα ρψξα 

θαηαθέξεη λα απνδείμεη φηη ε νξνζεηξά Λνκνλφζνθ απνηειεί πξνέθηαζή ηεο, ηφηε ζα 

κπνξεί λα ηελ απνθηήζεη. πσο θαη λα έρεη, νη ρακέλνη δελ ζα απνιέζνπλ ηα πάληα, 
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δεδνκέλεο ηεο επξχηαηεο έθηαζεο ησλ αθηψλ ηεο Αξθηηθήο, ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο 

πξνβιέπεη ηελ απφδνζε κηαο αξθεηά κεγάιεο πθαινθξεπίδαο, πινχζηαο ζε πφξνπο, 

γηα θάζε έλαλ απφ απηνχο.     

   Γηα ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα, ε Αξθηηθή, ε νπνία δηέζεηε ηελ πην ζχληνκε 

δηαδξνκή αλάκεζα ζηελ ΔΓ θαη ηηο ΖΠΑ, απνηεινχζε ην πηζαλφηεξν κέξνο 

δηεμαγσγήο ελφο ππξεληθνχ πνιέκνπ. Χζηφζν ζήκεξα, πνιινί πηζηεχνπλ πσο ε 

Ήπεηξνο κπνξεί λα πξνθαιέζεη λέεο ηξηβέο. Ζ Ρσζία θαη ν Καλαδάο, πνπ απνηεινχλ 

ηηο κεγαιχηεξεο Αξθηηθέο ρψξεο σο πξνο ηελ έθηαζε, ηξέθνπλ απηέο ηηο αλεζπρίεο. 

Απηφ ίζσο λα ζπκβαίλεη θαζψο ε Αξθηηθή αλαδχεη εθ λένπ ην εζληθηζηηθφ αίζζεκα 

θαη ζηηο δχν. Ίζσο, ιίγν παξαπάλσ γηα ηελ Ρσζία, φπνπ ππνβφζθεη ε ιαρηάξα γηα ηελ 

αλαδήηεζε ηνπ ρακέλνπ γνήηξνπ , κεηά ηελ πηψζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο. Οξηζκέλα 

απφ απηά ηα θξάηε ήδε άξρηζαλ λα ζηξαηησηηθνπνηνχλ ηα βφξεηα εδάθε ηνπο. Ζ 

Αξθηηθή δελ είλαη κηα terra nullius, ζε αληίζεζε κε ηελ Αληαξθηηθή ε νπνία δηνηθείηαη 

βάζεη κηαο δηεζλνχο πλζήθεο. Οη αλεζπρίεο γηα ζπγθξνχζεηο θαληάδνπλ 

ππεξβνιηθέο. Να ζεκεηψζνπκε εδψ πσο ε πιεηνλφηεηα ησλ Αξθηηθψλ ρσξψλ αλήθεη 

ήδε ζην ΝΑΣΟ. πσο γλσξίδνπκε απφ ηελ ζεσξία ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ ε απνπζία 

ξπζκηζηηθήο εμνπζίαο ζην δηεζλέο ζχζηεκα παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θξαηψλ θαη ζηε ζηαζεξφηεηα ή ζηελ αζηάζεηα ηνπ δηεζλνχο 

ζπζηήκαηνο. Καζψο απνπζηάδεη ε ππεξθξαηηθή εμνπζία, ε νπνία ζα κπνξνχζε λα 

ξπζκίδεη ηνλ αληαγσληζκφ, νη ζρέζεηο ησλ θξαηψλ είλαη θαηά βάζε αληαγσληζηηθέο 

θαη πνιιέο θνξέο ζπγθξνπζηαθέο (αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα). Σα θξάηε ζε έλα 

ηέηνην αληαγσληζηηθφ ζχζηεκα πξέπεη απφ κφλα ηνπο λα κεξηκλήζνπλ γηα ηελ 

αζθάιεηά ηνπο. Σα θξάηε επεηδή είλαη «επαίζζεηα ζην θφζηνο» έρνπλ θάζε ιφγν λα 

ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά. Σα ιάζε ηηκσξνχληαη (αξρή ηνπ νξζνινγηζκνχ). 

Κπξίαξρνο ζηφρνο ηνπ θξάηνπο είλαη ε θαηνρχξσζε ηεο αζθάιεηάο ηνπ, δειαδή ε 

επηβίσζε, ε δηαηήξεζε ηεο εδαθηθήο θπξηαξρίαο θαη ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, 

απηνλνκίαο (βαζηθφ εζληθφ ζπκθέξνλ). Σα θξάηε επηδηψθνπλ λα απνθηήζνπλ «ηζρχ», 

ε νπνία είλαη ην θχξην «λφκηζκα» ζηε δηεζλή πνιηηηθή (επηδίσμε ηζρχνο). ε έλα 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα ηα θξάηε έρνπλ θίλεηξν λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο (ζηξαηεγηθή εμηζνξξφπεζεο), γηα λα απμήζνπλ ηελ αζθάιεηά ηνπο. 

Οη κεκνλσκέλεο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο 

αληηπάινπο ηνπο, ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο 

ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο 

εηξήλεο (αξρή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο). Δπηιεθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαπάλσ αξρέο, 

απφξξνηα ηεο αλάιπζεο ηνπ K.Waltz, πνπ ζα καο βνεζήζνπλ λα θαηαιήμνπκε ζην 

εάλ ηειηθά ηα θξάηε ζα δηαηεξήζνπλ ηελ ηζνξξνπία ηζρχνο ζηελ πεξηνρή κέζα απφ 

ηελ ζπλεξγαζία ή φρη. Δλ πξνθεηκέλσ, ηα εμεηαδφκελα θξάηε Ζ.Π.Α. θαη Ρσζίαο 

ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά. Γελ ππάξρεη απνπζία ξπζκηζηηθήο αξρήο ζηελ πεξηνρή 

πνπ ζα επέθεξε ηελ αζηάζεηα. Ο ΟΖΔ, ην Γίθαην ηεο Θάιαζζαο θαη νη ζπκθσλίεο 

πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηα θξάηε ηεο Αξθηηθήο κεηαμχ ηνπο εληζρχνπλ ηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη δηαηεξνχλ ηελ εηξήλε ζηελ πεξηνρή. Οη Ζ.Π.Α. θαη ε Ρσζία, ζαθψο 

θαη ζα επηδηψμνπλ λα απνθηήζνπλ ηζρχ κέζσ ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπ πινχηνπ πνπ 

ηνπο πξνζθέξεη ε Αξθηηθή ζάιαζζα, φκσο πξσηαξρηθφο ζηφρνο θάζε θξάηνπο είλαη 
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πάλσ απφ φια ε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ. Σέινο αθξηβψο φπσο ππνζηεξίδεη ν 

Waltz ζε κηα απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηνπ, ζηελ Αξθηηθή νη κεκνλσκέλεο 

πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιινπλ ηα θξάηε λα εμηζνξξνπήζνπλ ηνπο αληηπάινπο ηνπο, 

ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο απηνξπζκηδφκελνπ ζπζηήκαηνο ηζνξξνπίαο 

δπλάκεσλ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ δχλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο 

(αξρή ηεο ηζνξξνπίαο ηζρχνο).  

   Σν ιηψζηκν ησλ πάγσλ ζηελ Αξθηηθή ζα έρεη επξχηεξεο ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο. 

Πξψηε απφ φιεο θαη ε πην πξνθαλήο είλαη ε επίπησζε πνπ ζα αζθήζνπλ νη λέεο 

εκπνξηθέο δηαδξνκέο. Ο παξάπινπο ησλ αθηψλ ηεο ηβεξίαο, κέζσ ηνπ 

Βνξεηαλαηνιηθνχ πεξάζκαηνο, ή αιιηψο ηεο Βφξεηαο Θαιάζζηαο Οδνχ (Northen Sea 

Route-NSR), φπσο ηελ απνθαινχλ νη Ρψζνη, κεηψλεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ηεο 

Γπηηθήο Δπξψπεο θαη ηεο Αλαηνιηθήο Αζίαο ζρεδφλ θαηά 1/3. Σν πέξαζκα είλαη 

πιένλ αλνηθηφ γηα ηέζζεξεηο ή πέληε κήλεο ην ρξφλν. Έλα ζέκα πνπ πξνθχπηεη εδψ, 

είλαη εάλ ε πξνζπάζεηα λα ζπκθηιησζνχλ νη νηθνλνκηθέο επθαηξίεο ζηελ Αξθηηθή κε 

ηηο πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο απφ ην ιηψζηκν ηνλ πάγσλ, εληέιεη ζα θαξπνθνξήζεη. 

Απφ ηελ κηα ε κείσζε ησλ πάγσλ κπνξεί λα απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο επηθεξδήο θαη απφ 

ηελ άιιε κνλαδηθά νηθνζπζηήκαηα θαη πνιιά είδε ζα εμαθαληζηνχλ εμαηηίαο απηήο 

ηεο πεξηβαιινληηθήο αιιαγήο. Ζ Ρσζία αδηακθηζβήηεηα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

πξνζνρήο. ε απηήλ άιισζηε αληηζηνηρεί ηνπιάρηζηνλ ην ήκηζπ ηεο επηθάλεηαο, ηεο 

αθηνγξακκήο, ηνπ πιεζπζκνχ θαη πνιχ πηζαλφλ θαη ηνπ νξπθηνχ πινχηνπ ηεο 

Αξθηηθήο. Απνηειεί ηελ πην άξηηα θαηαηνπηζκέλε ρψξα κε ηελ πην ζηνρεπκέλε 

ζηξαηεγηθή γηα ηελ Αξθηηθή απφ θάζε άιιε ρψξα θαη ηα ζρέδηα ηεο γηα ηελ Βφξεηα 

Θαιάζζηα νδφ ζηεξίδνληαη ζηε δηεζλή ζπλεξγαζία.  

   Δλ θαηαθιείδη, κε ηελ ξεαιηζηηθή παξαδνρή φηη ηα θξάηε έρνπλ σο πξσηαξρηθφ 

ζθνπφ ην θέξδνο θαη ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο, νη θπβεξλήζεηο αξγά ή γξήγνξα σζηφζν 

ζα αλαγθαζηνχλ απφ ηνπο αξηζκνχο, λα ιάβνπλ ζνβαξά ππφςε ηνπο ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Υξεηάδνληαη λέεο επέιηθηεο πνιηηηθέο πνπ ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ ελδεδεηγκέλε ηηκνιφγεζε ησλ εθπνκπψλ άλζξαθα κέζσ ελφο 

ζπζηήκαηνο πνπ ζα ζηεξίδεηαη ζηηο αξρέο ηηο αγνξάο, θαη ην νπνίν ζα είλαη ηθαλφ λα 

πείζεη ηνπο ξππαληέο λα πηνζεηήζνπλ λέεο ηερλνινγίεο. Με ηελ πηνζέηεζε, ινηπφλ 

ησλ θαηάιιεισλ ελεξγεηψλ, ππάξρεη θαη ρξφλνο αιιά θαη ηξφπνο λα απνηξαπνχλ ηα 

ρεηξφηεξα ζελάξηα απφ ηελ ππεξζέξκαλζε θαη ε ζπξξίθλσζε ησλ πάγσλ θαη ε 

Αξθηηθή λα βξεη κηα λέα ηζνξξνπία. πνηεο ηειηθά θαη αλ είλαη νη επηινγέο πνπ ζα 

πάξεη ν άλζξσπνο, ε Αξθηηθή ζα αιιάμεη ξηδηθά. 
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