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Η χιουμοριστική αποτύπωση –με τη μορφή σκίτσου- που η υποφαινόμενη είχε στο 

μυαλό της όταν σκεφτόταν τον σκελετό της που θα βασιζόταν η ερευνά της : 

 

Επιμέλεια σχεδίασης σκίτσου : Παπανικολάου Ευαγγελία  

�  

“Strategy is not the consequence of planning , but the opposite: its starting point “ 

-Henry Mintzberg 

“Strategy without tactics is the slowest route to victory . Tactics without strategy is the noise before defeat .” 

- Sun Tzu  

 

“However beautiful the strategy, you should occasionally look at the results.” 

                                                            

  -Winston Churchill 

 

“Strategy is the bridge that connects political goals with military force (and vice versa)” 

 

-Peter  D. Haynes  at : “Toward a New Maritime Strategy : American Naval Thinking in the Post – Cold 

War Era .”  
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 Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτή την εργασία τα απέκτησα , τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες , αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλως των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου. 

Μετά τιμής , Μαρία Παπανικολάου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

4 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Κατά την διάρκεια των προπτυχιακών , αλλά κυρίως των μεταπτυχιακών σπουδών 

μου το αντικείμενο της στρατηγικής ανάλυσης ήταν εκείνο που μου κέντρισε το 

ενδιαφέρον κατά την ενασχόλησή μου μαζί του στο πλαίσιο των μαθημάτων , των 

αναλύσεων και των συζητήσεων με τους καταρτισμένους στο αντικείμενο αυτό 

καθηγητές μου. Αυτό που με εντυπωσιάζει πάντα στο αντικείμενο των σπουδών που 

με χαρά , προσπάθεια , κόπο και τύχη επέλεξα να ασχοληθώ – και αυτός ήταν ένας 

από τους λόγους που το έκανα- ήταν πως ο τομέας των Διεθνών Σχέσεων δεν 

αποτέλεσε και δεν θα αποτελέσει ποτέ , όσο αυτή η Γη γυρίζει , στατική και 

πεπερασμένη γνώση . Το μικρό της ηλικίας μου , δεν μου επιτρέπει να είμαι απόλυτη 

και ακυρωτική σε τίποτα  , όμως , ίσως μόνο η  ενασχόληση με επιστήμες που 

συνεχώς εξελίσσονται όπως η δική μας, σου δίνει την δυνατότητα να εξελιχθείς και 

να εξελίσσεσαι –σε μέλλοντα χρόνο – και εσύ μαζί της ! Σαφώς για την κατανόηση 

των εννοιών αλλά και των πραγματικών γεγονότων , όπως και σε κάθε επιστήμη, 

πρέπει πρώτα να θέσεις γερές βάσεις και αφομοιώνοντας την θεωρία να καταφέρεις 

να εξηγήσεις την διάσταση που λαμβάνουν τα γεγονότα αλλά ίσως και την 

μελλοντική εξέλιξη τους , βασίζοντας την σκέψη σου σε ήδη πεπραγμένες ιστορικές 

στιγμές , είτε βάση της θεωρία/θεωριών /θεωρήσεων την επιστήμης μας σε de facto 

ακολουθία γεγονότων . Η μελέτη των εννοιών και των θεμάτων που καλύπτει το 

φάσμα της στρατηγικής ανάλυσης , από τα θέματα και τις έννοιες της στρατηγικής 

σκέψης , των στρατηγικών δογμάτων , την αποτροπή , των έλεγχο και την κούρσα 

εξοπλισμών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα αλλά και η μελέτη θεωρητικών 

πλήρως καταρτισμένων στα θέματα αυτά , από τον Sun Tzu και την Θεωρία του ως 

διαχρονικός πυλώνας της στρατηγικής σκέψης, μέχρι την Στρατηγική του Μαυρικίου 

για την Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική , τον Κλαούσεβιτς και το Κέντρο Βάρους στις 

στρατηγικές εφαρμογές του 21ου αιώνα , τον Liddell Hart, Michael Howard, Robert 

Koeohane και ακόμα τον Π.Κονδύλη , τον Η.Κουσκουβέλη , τον Σπ.Λίτσα και τον 

Α.Πλατιά που στον Ελλαδικό χώρο ξεχώρισαν στην επιστήμη μας με την 

ενασχόλησή τους με την ανάλυση της επιχειρησιακής στρατηγικής καλύπτοντας το 

φάσμα της στρατηγικής ανάλυσης με πολιτικές , στρατιωτικές, επιχειρησιακές, 

γεωστρατηγικές προεκτάσεις, ο καθένας όσων αφορά το αντικείμενό του. Με φορτίο 

αυτά , αλλά και με ασπίδα αυτά που μόλις προανέφερα και είχα την τύχη να 

μελετήσω στην διάρκεια κυρίως των μεταπτυχιακών μου σπουδών , έκανα μια 
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επιλογή που τίποτα άλλο παρά δύσκολη την κρίνω εκ των υστέρων ! Θέλησα και 

ευτυχώς για εμένα, με χαρά συνεχίζω να θέλω να ασχολούμαι με το θέμα της 

στρατηγικής ανάλυσης , αυτή την φορά όχι για κάτι παρελθοντικό, όχι για κάτι που 

το αφήσαμε πίσω και τώρα πια ως μελετητές και επιστήμονες του κλάδου των 

Διεθνών Σχέσεων ερχόμαστε να καταπιαστούμε , αλλά με κάτι επίκαιρο, σύγχρονο , 

θέμα και πηγή πολλών μελετών και αναλύσεων , αυτό που λέμε η «καυτή πατάτα» 

των ημερών . Θεωρητικά , και πρακτικά δεν είναι των ημερών , αλλά των τελευταίων 

δύο ίσως και λίγο παραπάνω ετών που ταλανίζει την παγκόσμια αλλά πιο έντονα την 

περιφερειακή σκακιέρα του διεθνούς παιγνίου. Δεν εννοώ καμία άλλη περιφερειακή 

περιοχή , εκτός αυτή της Ανατολικής Μεσογείου, όπου αυτή και η ανάλυσή της θα 

αποτελέσει την λύδια λίθο του πονήματός μου . Εύχομαι και ευελπιστώ η μελέτη και 

η ανάλυση μου να είναι το λιγότερο αξιότιμη του αντικειμένου που διάλεξα και 

κλήθηκα να μελετήσω αλλά και αξιοπρεπής όσον αφορά την ολοκληρωμένη άποψη , 

ανάλυση και παρουσίασή της στο ακαδημαϊκό κοινό και όχι μόνο . Όπως ανέφερα 

και στην αρχή του εισαγωγικού σημειώματός μου , καθόσον ο κλάδος μας είναι ένας 

από αυτούς που εξελίσσονται λεπτό με το λεπτό , ίσως γρηγορότερα και από την 

επιστήμη της Ιατρικής που τα σύγχρονα  επιτεύγματα απαιτούν χρόνο , έτσι και κατ’ 

ελάχιστον μία διπλωματική έρευνα μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη και άρτια στον 

χρόνο και στην στιγμή που εκπονείται. Οποιαδήποτε εξέλιξη παρατηρηθεί μετά την 

καταγραφή της έρευνας , δεν την ακυρώνει απλά αφήνει κάποια κομμάτια της πλέον 

στην σφαίρα του ιστορικού του μέλλοντος , που εκείνος πια θα είναι σε θέση να 

κρίνει την αρτιότητα όχι των λόγων της έρευνας , αλλά της μεθοδολογίας της και της 

αξιόλογης αποτύπωσης των υπαρχόντων γεγονότων . Κλείνοντας με σεβασμό προς 

τους αναγνώστες και πρωταρχικά τους υπεύθυνους κ.Καθηγητές της διπλωματικής 

αλλά και όσων πρόκειται να την διαβάσουν , δηλώνω από την θέση μου πως μια 

διπλωματική διατριβή μεταπτυχιακού επιπέδου δεν έχει ως στόχο την παραγωγή 

θεωρίας –πράγμα σύνηθες σε διδακτορικές έρευνες-, αλλά την άρτια και πλήρη 

καταγραφή και αποτύπωση του πλαισίου του αντίστοιχου θέματος μελέτης.   
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Στην οικογένεια μου , Νίκο, Αγγελίνα,  

Ευαγγελία & Κώστα . 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Καμία άλλη προσέγγιση στον χώρο των πολιτικών επιστημών δεν επηρέασε τόσο 

έντονα την πολιτική των μεγάλων δυνάμεων του διεθνούς συστήματος , όσο η 

γεωπολιτική . H  μελέτη της Ανατολικής Μεσογείου αρχικά ως υποσυστήματος , 

αλλά και ως υποπεριφέρειας του διεθνούς συστήματος, για να γίνει ορθά και να μην 

χαθεί ο αναγνώστης σε έννοιες μη πλήρως γνώριμες σε εκείνον , θα προβώ σε μια 

διεξοδική ανάλυση των όρων που θα κυριαρχήσουν στην μελέτη και θα προσπαθήσω 

να τους περιγράψω με σαφήνεια , κάνοντας κατανοητό τον λόγο μελέτης τους. Στην 

προσπάθεια απόδοσης και αποτύπωσης των όρων αλλά και των εννοιών που 

καλύπτουν ένα τόσο ευρύ και συνάμα τόσο σημαντικό και πολύπλευρο παίγνιο που 

διαδραματίζεται στην σκηνή της περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου , αρχικά 

πρέπει να ορισθεί στα πλαίσια της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων γιατί αυτή η 

«μερίδα θαλλάττης» είναι τόσο σημαντική , όχι μόνο για εμάς ως γειτνιάζουσα ζώνη , 

αλλά και για άλλους, κυρίως μεγάλους «παίκτες» του διεθνούς συστήματος. Στο 

πρώτο κεφάλαιο θα αποδοθούν με όρους η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου , η 

γεωγραφία και η στρατηγική σημασία της , η έννοια της ασφάλειας και δη της 

Ναυτικής αλλά και της Μεσογειακής ασφάλειας. Στο δεύτερο, τρίτο και τέταρτο 

κεφάλαιο αντίστοιχα  θα ασχοληθώ με της στρατηγικές επιδιώξεις της ΕΕ, του ΝΑΤΟ 

αλλά  και της Ρωσίας στην περιοχή , τους στόχους αυτών σε πολιτικό και 

επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και τις επιδιώξεις των στρατηγικών τους .Σε επόμενο  

κεφάλαιο θα απασχολήσω τον αναγνώστη με το θέμα της ενέργειας ως πηγή 

ανταγωνισμού στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τις νέες ατζέντες στρατηγικής που 

προωθούν οι κύριοι ανταγωνιστές της ερευνάς μας. Και τέλος στο τελευταίο  

κεφάλαιο θα προβώ στην συμπερασματική ιδέα που προκύπτει από την διεξοδική 

έρευνα του θέματος με βάση τις τρέχουσες συνθήκες στην περιοχή .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο 

ΜΕΓΑ ΓΑΡ ΤΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΤΤΗΣ ΚΡΑΤΟΣ1 

 

1.1 Διεθνής Ασφάλεια –Ρεαλιστική Αποτύπωση 

Για να γίνει ενδελεχής αναφορά στο ζήτημα της λεγόμενης Μεσογειακής ασφάλειας 

πρώτα και κύρια θα πρέπει να εισάγουμε τον αναγνώστη του θέματός μας στον όρο ή 

καλύτερα στο «καθεστώς», όπως συναντάται στην διεθνή βιβλιογραφία της  

«διεθνούς ασφάλειας», ώστε κατανοώντας το ευρύτερο συστημικό πλαίσιο να 

μπορέσει να αντιληφθεί ορθότερα την έννοια του όρου «Μεσογειακή ασφάλεια» ή 

ακόμα βαθύτερα και καλύτερα την έννοια της «ναυτικής ασφάλειας» (« maritime 

security ») εν γένει . Η καινοτομία που φέρει στους ώμους του ο όρος της συλλογικής 

διεθνούς ασφάλειας αφορά κυρίως την ισορροπία. Η συλλογική ασφάλεια στη διεθνή 

ζωή είναι κάτι αντίστοιχο με το Κοινωνικό Συμβόλαιο του J.J. Rousseau2 ή με το 

Λεβιάθαν3 του T. Hobbes στην πολιτική κοινωνία, δηλαδή μία θεσμική επανάσταση 

                                                           
1 Τίτλος  δανεισμένος από τον  Θουκυδίδη « Θουκυδίδη ΙΣΤΟΡΙΑ  1.142.1-1.143.5 : μέγα γαρ τὸ τῆς 

θαλάσσης κράτος»,ο οποίος θεωρείται ο «πατέρας» του πολιτικού ρεαλισμού, της κυρίαρχης σχολής 

σκέψης στις διεθνείς σχέσεις και τις στρατηγικές σπουδές,  όπου στα συγκεκριμένα εδάφια του 

έργου του πραγματεύεται τη ναυτική διάσταση του Πελοποννησιακού Πολέμου δίνοντας έμφαση, 

όχι μόνο στις μικρές και μεγάλες ναυμαχίες που διεξήχθησαν στις ελληνικές θάλασσες, αλλά σε ένα 

ευρύτερο "θαλάσσιο" πλαίσιο που περιλαμβάνει γεωπολιτικές προσεγγίσεις, στρατηγικούς 

σχεδιασμούς, τακτικές κινήσεις, οικονομικούς υπολογισμούς και διπλωματικές διαδικασίες που 

σχηματοποιούν αυτό που η έρευνα ονομάζει "ναυτική ισχύς" και που, λόγω της στρατιωτικής 

φυσιογνωμίας των εμπολέμων, έρχεται αναπόφευκτα σε σύγκρουση με το μεγάλο αντίπαλο δέον 

της, τη "χερσαία ισχύ". Τον θεώρησα λοιπόν ως τον πλέον καταλληλότερο τίτλο να συντροφεύσει το 

πρώτο κεφάλαιο της έρευνάς μου , που αφορά εξ’ ολοκλήρου την διάσταση της ναυτικής ισχύος .  
2 1972,Παρίσι : Με αυτά τα λόγια ξεκινά το έργο του ο J.J.Rousseau, « Ο άνθρωπος γεννήθηκε 

ελεύθερος αλλά παντού είναι στις αλυσίδες. Και εκείνος που πιστεύει ότι είναι κύριος άλλων είναι ο 

ίδιος περισσότερο σκλάβος από αυτούς». Στην ηθική και πολιτική φιλοσοφία, το κοινωνικό 

συμβόλαιο είναι μια θεωρία ή μοντέλο, με καταγωγή από την εποχή του Διαφωτισμού, που αφορά 

ζητήματα για  την προέλευση της κοινωνίας και της νομιμότητας της εξουσίας του κράτους πάνω στο 

άτομο. Επιχειρήματα για το κοινωνικό συμβόλαιο τυπικά υποθέτουν ότι τα άτομα έχουν 

συγκατατεθεί, είτε ρητά είτε σιωπηρά, για να παραδώσουν κάποιες από τις ελευθερίες τους και να 

τις υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του ηγεμόνα ή κυβερνήτη (ή στην απόφαση μιας πλειοψηφίας), 

με αντάλλαγμα την προστασία των υπολοίπων δικαιωμάτων τους. Ο J.J.Rousseau επιστρέφει σε μια 

αρχαιοελληνική έννοια της ελευθερίας ως πολιτικής αρετής, σύμφωνα με την οποία ο πολίτης 

τοποθετεί το ατομικό του συμφέρον σε δεύτερη μοίρα. 
3 Το Λεβιάθαν (αγγλικά: Leviathan, πρωτότυπος πλήρης τίτλος: Leviathan or the Matter, Form and 

Power of a Comon wealth Ecclesiastical and Civil) είναι το σπουδαιότερο σύγγραμμα του Τόμας 

Χομπς, το οποίο δημοσιεύτηκε το 1651. Το έργο αφορά τη δομή της κοινωνίας και της νόμιμης 

κυβέρνησης, και θεωρείται ως ένα από τα πρώτα και πλέον παραδείγματα της θεωρίας του 

κοινωνικού συμβολαίου. 
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που θέτει τέλος στη φυσική κατάσταση , στο «self help» σε κατάσταση αναρχίας4.    

Αποτυπώνοντας υπό ρεαλιστικού πρίσματος όμως την εικόνα του διεθνούς 

συστήματος , και χαρακτηρίζοντας αυτό ως άναρχο και ανταγωνιστικό ταυτόχρονα – 

δύο επίθετα που αποτελούν τη λύδια λίθο στην συστημική  ανάλυση του διεθνούς 

συστήματος , όπως έχουμε διδαχθεί ως σπουδαστές των Διεθνών σχέσεων τα 

τελευταία χρόνια – , παρατηρούμε πως η συλλογική ασφάλεια για την οποία κάνουμε 

λόγο τόση ώρα είναι ταυτόχρονα και κανόνας αλλά και μέσο . Συνιστά με λίγα λόγια 

κανόνα ρυθμιστικής λειτουργίας που ασκείται πάνω στις συμπεριφορές των παικτών 

και όχι πρακτική ή κανόνας του παιχνιδιού , όπως αυτό ισχύει στο μηχανισμό των 

αντίπαλων συμμαχιών σε άτυπο καθεστώς ισορροπίας δυνάμεων 5 . Η φυσική βάση 

επομένως της συλλογικής ασφάλειας είναι η αποτροπή κάθε δυνητικού επιτιθέμενου 

μέσω της ποιοτικής αλλά και ποσοτικής συνάμα υπεροχής της δύναμης που 

διαθέτουν τα εκάστοτε κράτη , τα οποία με τη σειρά τους διάκεινται ευνοϊκά υπέρ της 

διατήρησης του υφιστάμενου status quo6 την δεδομένη χρονική στιγμή.  

Με όσα προηγήθηκαν λοιπόν, γίνεται φανερό πως το καθεστώς της συλλογικής 

ασφάλειας δεν απέχει από την αντίληψη πως η ειρήνη επιτυγχάνεται είτε με την 

επικράτηση ενός και μόνο «παίκτη» της διεθνούς σκακιέρας , είτε  με την ηγεμονία. 

Σε απλά λόγια αυτό συμβαίνει και σε περιπτώσεις υποσυστημάτων όπως αύτη που θα 

μελετήσουμε εμείς , στην οποία ένας και κυρίως περισσότεροι «παίκτες» 

αποφασίζουν να διαδραματίσουν τον πολιτικό, στρατηγικό, στρατιωτικό ακόμη και 

οικονομικό ρόλο τους με πρωταρχικό αλλά όχι μοναδικό σκοπό την αύξηση της 

ισχύος τους στο διεθνές σύστημα. Υπάρχει ωστόσο μια σημαντική διαφορά , η ειρήνη 

μέσω επικράτησης παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από αυτήν από αυτήν που 

προκύπτει από την λεγόμενη αλλά σχετική ισορροπία δυνάμεων , όμως το 

πλεονέκτημα αυτό δεν ωφελεί παρά μόνο την ηγεμονική δύναμη και παράγεται σε 

βάρος της πολιτικής ανεξαρτησίας και κυρίως της ασφάλειας των λοιπών κρατών που 

αποτελούν το εν λόγω παίγνιο και αντιμετωπίζεται έτσι μια ανισορροπία δυνάμεων . 

Τίποτα από αυτά όμως δεν ισχύει στο καθεστώς της συλλογικής ασφάλειας. Αυτό 

                                                           
4 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος , ‘Διεθνείς Σχέσεις :Ρεαλιστική Προσέγγιση , Θεωρία και Πράξη’, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2010 , σελ.339. 
5  O.π , σελ.341. 
6 Όρος που χρησιμοποιείται κατά κόρον στο λεξικό των πολιτικών επιστημών , όταν θέλει να 

περιγράψει μια κατάσταση ιδίως πολιτικοκοινωνικού  φάσματος κατά την  οποία η  γενική 

κατάσταση των πραγμάτων χαρακτηρίζεται από τον   ορθό  συνδυασμό των περιστάσεων σε μια 

δεδομένη χρονική  στιγμή. 
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συμβαίνει εσκεμμένα καθώς το εν λόγω καθεστώς επιλύει οριστικά το δίλλημα της 

δύναμης και της ασφάλειας , τον βραχνά και τον εφιάλτη δηλαδή της διεθνούς 

άναρχης ζωής 7. Το ζήτημα της αξιοπιστίας έρχεται να συμπληρώσει αυτόν τον 

φαύλο κύκλο των θεσμικών υποσχέσεων για ασφάλεια , το οποίο είναι η αίτια ώστε 

τα κράτη ή τα εμπλεκόμενα μέρη να εφαρμόζουν ή και να ανακαλύπτουν από την 

αρχή ικανούς επανορθωτικούς μηχανισμούς σε περιπτώσεις που η ασφάλεια της 

περιοχής , του συστήματος ή του υποσυστήματος στην περίπτωσή μας κλονιστεί. 

Πάντα η έννοια της ασφάλειας εν γένει,  έρχεται –ή δυνητικά θα πρέπει να έρχεται - 

και καλύπτει ως μανδύας τα πρώτα αλλά και τα τελευταία βήματα των στρατηγικών 

που εφαρμόζουν οι «παίκτες» στην διεκδίκηση αύξησης της ισχύος τους.   

Συμπερασματικά η συλλογική ασφάλεια, αλλά και το σύνολο των κανονιστικών 

ρυθμίσεων που αφορούν τις διεθνείς σχέσεις, απαιτείται να εξετάζονται υπό το 

πρίσμα των βαθύτερων ιδιοτήτων του διεθνούς συστήματος. Η ανάλυση που 

προηγήθηκε επιχείρησε να τα σκιαγραφήσει. Προστίθεται ότι, αυτές οι ιδιότητες αν 

και ορατές με γυμνό οφθαλμό, όλως περιέργως, είναι δυσδιάκριτες για πολλούς 

αναλυτές των λεγόμενων κοινωνικών επιστημών8. Κυρίως, είναι καίριας σημασίας να 

γίνει κατανοητό ότι , η κατανόηση των διεθνών θεσμών ως μέσου ρύθμισης της 

διακρατικής ζωής υπό συνθήκες διακρατικής ισοτιμίας , διαφέρει από  την 

κατανόησή τους ως υπερεθνικά ή υπερκρατικά εξουσιαστικά συστήματα που 

υπονομεύουν ή ακυρώνουν την εσωτερική και εξωτερική κυριαρχία των ανεξαρτήτων 

εθνών-κρατών , ή «παικτών» -όπως συνηθίσαμε να του αποκαλούμε- . Ακόμη πιο 

σημαντικό, είναι, ότι η κατανόησή των διεθνών κανονιστικών ρυθμίσεων ως 

εξαρτημένων μεταβλητών της θέλησης των κυρίαρχων κρατών  διαφέρει από το  

μέσο προώθησης διεθνιστικών και κοσμοπολίτικων σκοπών στην βάση αυτή . Οι 

σκοποί αυτοί, , εξυπηρετούν τις ηγεμονικές αξιώσεις της εκάστοτε ιστορικής 

                                                           
7 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος , ‘Διεθνείς Σχέσεις :Ρεαλιστική Προσέγγιση , Θεωρία και Πράξη’, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σελ.346. 
8 Στον  ενδοκρατικό και διακρατικό βίο αυτή η πολιτική μυωπία είναι φυσικό να είναι σκόπιμη για 

τους πολιτικούς ηγέτες και τις κοινωνίες των εκάστοτε ηγεμονικών δυνάμεων στις αξιώσεις των 

οποίων τα λιγότερο ισχυρά κράτη διαρκώς προβάλλουν τις θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου 

(διακρατική ισοτιμία, μη επέμβαση και εσωτερική-εξωτερική κυριαρχία). Στις λιγότερο ισχυρές 

κοινωνίες τις ίδιες στάσεις –συνειδητά ή ανεπίγνωστα, είναι επιστημονικά αδιάφορο– τηρούν οι 

κάθε λογής εγκάθετοι των αναχρονιστικών ηγεμονικών αξιώσεων. Για μια εξαιρετικά θεμελιωμένη 

ανάλυση στον χώρο των δικτυακών δημοσιεύσεων που αναλύει αυτή την πτυχή βλ. Jonathan Mowat, 

«Ukrainian postmodern coup completes testing of new template», Onlinejournal.com, στον ιστότοπο 

: http://onlinejournal.com/artman/publish/article_308.shtml . Το κείμενο αυτό παραπέμπει σε 

πλήθος πρωτογενών θεμελιώσεων και δευτερογενών πηγών των αρχιτεκτόνων της στρατηγικής 

μαλακής ισχύος. 
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συγκυρίας και όχι κάποια εφικτή ιδέα λειτουργικής ενοποίησης του κόσμου. Εν 

τούτοις, στο ρευστό αυτό φάσμα ιδεών που συμπλέκονται με πρακτικές πτυχές της 

διεθνούς ζωής πολλοί σκόπιμα ή αφελώς συγχέουν την διακυβερνητική 

διακυβέρνηση με την πρακτικά ανέφικτη διεθνιστική ενοποίηση του κόσμου και με 

την ηθικά προβληματική ηγεμονική διακυβέρνηση. Αμφότερες αντιβαίνουν με την 

φύση του διεθνούς συστήματος, με το βαθύτερο νόημα και με την αποστολή των 

διεθνών θεσμών. Κορωνίδα της αποστολής αυτής, εξ αντικειμένου, είναι η συλλογική 

ασφάλεια νοηματοδοτημένη ως διασφάλιση της κυριαρχίας των μελών –παικτών - 

του διεθνούς συστήματος 9. Σε πρακτικό επίπεδο , το κλασσικό δόγμα συλλογικής 

ασφάλειας απαιτεί την de facto συνεννόηση των εμπλεκόμενων δυνάμεων , είτε αυτές 

αποτελούνται από σύμπλεγμα χωρών , συμμαχιών ή συνεργασιών , την δεδομένη 

χρονική στιγμή σε ένα υποσύστημα ή μία υποπεριφέρεια. Πάνω σε αυτή την βάση 

όμως προκύπτει και αναπαράγεται και ο στρατηγικός ανταγωνισμός των εν λόγω 

δυνάμεων και η θέληση τους για επιβολή και μεγιστοποίηση της ισχύος τους , πράγμα 

που τους οδηγεί όχι σε μετωπική αλλά σε   έμμεση  «σύγκρουση» με απώτερο σκοπό 

την επιβολή της θεσμικής υπόσχεσης κάθε πλευράς για προάσπιση των συμφερόντων 

και διεκδικήσεων της . Το αποτέλεσμα της συνεταιριστικής συνεργασίας με όρους 

είναι το πιο συχνό φαινόμενο σε αυτές τις περιπτώσεις , ο στρατηγικός ανταγωνισμός 

όμως συνεχίζει και θα συνεχίζει να υφίσταται από την δομή του ίδιου του 

συστήματος , και τα αποτελέσματα θα ποικίλουν ανάλογα με την περίπτωση . Εν 

κατακλείδι στην δική μας έρευνα θα μελετηθεί ο εν λόγω στρατηγικός ανταγωνισμός 

στην υποπεριφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου ανάμεσα στη Βορειοατλαντική 

Συμμαχία (ΝΑΤΟ) και την Ρωσία αλλά και τους λοιπούς δρώντες που βρίσκονται 

στην περιοχή . 

 

1.2 Μεσόγειος - Ανατολική Μεσόγειος  

1.2.1 Ιστορική & Σύγχρονη Πραγματικότητα  

                                                           
9Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών, ‘Ο ρόλος του ΟΗΕ στον 21ο αιώνα’, Αθήνα, Εκδόσεις Α.Α 

Λιβάνη, 2009, Επιμέλεια: Χριστόδουλος Γιαλλουρίδης . Για την ανάλυση του συγκεκριμένου 

κομματιού της έρευνας βασιστήκαμε στο δοκίμιο  του Παναγιώτη ‘Ηφαιστου, που αποτελεί μέρος 

του εν λόγω συλλογικού έργου , και αυτό είναι ,  ‘Η κοινωνικοπολιτική δομή του διεθνούς 

συστήματος, ο ρόλος της συλλογικής ασφάλειας και το ζήτημα της διεθνούς διακυβέρνησης’. 
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Ετυμολογικά το όνομα της Μεσογείου περιγράφει μια θάλασσα "στη μέση της γης", 

μια μικρογραφία ενός ωκεανού που φιλοξένησε μερικούς από τους σημαντικότερους 

πολιτισμούς που εμφανίστηκαν στην Γη. Μια θάλασσα που κράτησε στην αγκαλιά 

της τα περισσότερα καράβια και έδωσε ζωή στις περισσότερες ταξιδιωτικές 

περιπέτειες από την εποχή της αρχαιότητας μέχρι σήμερα. Από τις Ελληνικές 

τριήρεις, τις Ρωμαϊκές διήρεις, τα πλοία των Καρχηδονίων και των Βυζαντινών, τις 

Ισπανικές καραβέλες και τις Βενετσιάνικες κορβέτες, μέχρι τα σημερινά 

υπερσύγχρονα πυρηνικά υποβρύχια, η Μεσόγειος Θάλασσα δεν σταμάτησε ποτέ να 

είναι ίσως ο σημαντικότερος δρόμος επικοινωνίας των λαών και των πολιτισμών 

τους10. Την  περίκλειστη αυτή  θάλασσα των τριών ηπείρων, χωρίς όνομα κατά την 

αρχαιότητα,   ο Στράβων αρχικά , σοφά την ονόμασε   «η εντός και καθ΄ ημάς 

λεγομένη θάλασσα» , πιστά μιμήθηκαν αργότερα οι Ρωμαίοι και την μετέφρασαν ως 

«Μare Νostrum» {= ημέτερη θάλασσα}. Περί τα μέσα του 3ου αιώνα, πρώτος ο 

Σολίνος τη ονομάζει χαρακτηριστικά «Mare Mediterraneum» ως μεταξύ δύο ηπείρων 

θάλασσα, καθιστάμενος ιστορικός ανάδοχος του ονόματος της σημερινής γνωστής 

και περιβρέχουσας θάλασσάς μας , Μεσογείου .Η περίκλειστη αυτή θάλασσα βρέχει 

την Ασία , την Ευρώπη και την Αφρική , που για εμάς όχι τους απλούς γεωγράφους 

αλλά τους επιστήμονες των διεθνών σχέσεων ,  μας ρέπει να την αποκαλούμε «λίκνο» 

τριών ηπείρων σε γεωγραφικό , πολιτικό, πολιτισμικό και στρατηγικό επίπεδο .Αλλά 

και σε δεύτερο επίπεδο σκέψης σημαντική αφορμή οικονομικοπολιτικών έριδων στην 

επικείμενη περιοχή, ως απώτερος στόχος μεγιστοποίησης του κύρους και του 

γοήτρου των χωρών που περιβάλλονται από την Μεσόγειο , και δη την περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου , καθώς η περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων στην εν λόγω 

περιοχή υποδαυλίζει την ύπαρξη  του επιθυμητού επιπέδου ασφαλείας . Στόχος του 

πονήματος αυτού είναι να εισέλθουμε  διεξοδικά στα επιμέρους επίπεδα 

«Μεσογειακής Ασφάλειας» , αλλά και στον ρόλο που διαδραματίζουν τα κράτη που 

συστήνουν  αυτή την υποπεριφέρεια . Σαφώς όμως σε μια διεθνοπολιτική ανάλυση θα 

πρέπει να «ζυγιαστεί» και ο ρόλος των εξωτερικών αλλά διόλου ασήμαντων 

«παικτών» , που ενώ γεωγραφικά δεν ανήκουν στο υποσύστημα της Ανατολικής 

Μεσογείου –φύσει  και θέσει - , ανήκουν όμως εμμεσότερα όντας ευρύτερα «παίκτες 

–κλειδιά» , ως συνεργάτες σε διεθνείς συνεργασίες που αφορούν την περιοχή - και 

όχι μόνο- και τους αφορούν άμεσα ή εμμέσως θέματα  πολιτικής , εδαφικής, 

                                                           
10Ιστορική αναδρομή βασισμένη σε μελέτη του Μεσογείου Θαλάσσης ,  αναλυτικά  στον ακόλουθο 

ιστότοπο  http://www.xanthi.ilsp.gr/schools/data/text/mesogios%20.htm.  
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ενεργειακής , στρατηγικής , στρατιωτικής φύσης που εμπίπτουν σε αυτήν την περιοχή 

.  

Καταρχάς οι ωκεανοί και οι θάλασσες του πλανήτη, με το πέρασμα των αιώνων 

φιλοξενούν όλο και περισσότερες ενεργές και αδρανείς εδαφικές συγκρούσεις από 

την Ανατολική και την Νότια Κίνα , προς τον Αραβικό Κόλπο και την Μεσόγειο 

Θάλασσα. Πολλές από αυτές τις συγκρούσεις αφορούν επιβολή εδαφικής κυριαρχίας, 

οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών , ενεργειακά κυρίως στις δεκαετίες 

που βιώνουμε θέματα , αλλά και ζητήματα επιβολής στρατιωτικής-στρατηγικής 

φύσεως υπό το πρίσμα προσφυγικών ροών , μεταναστεύσεων , μετακινήσεων λόγω 

επικείμενων συνεχιζόμενων εδαφικών πολέμων. Αλλά και ζητήματα επιστημονικής 

μελέτης αλλά και αύξησης του κύρους και του γοήτρου των χωρών που εμπλέκονται 

σε αυτές τις διαμάχες. Οι αιτούντες με τα καλύτερα αναπτυγμένα «εργαλεία» , είναι 

αυτοί που τελικά μπορούν να εκμεταλλευτούν το «κενό ισχύος» στις θαλάσσιες 

διαφορές11.  

Η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου έχει μετακινηθεί στο κέντρο των 

προβλημάτων της παγκόσμιας ασφάλειας. Οι ανοικτές διαμάχες στη Συρία, η 

κατακερματισμένη Λιβύη και οι απειλές για τη σταθερότητα της Αιγύπτου και άλλων 

κεντρικών κρατών υπογραμμίζουν την ευθραυστότητα της περιοχής. Οι ροές 

προσφύγων και της τρομοκρατίας, βρίσκονται στην κορυφή της ευρωπαϊκής ατζέντας 

για την ασφάλεια- παράλληλα με την εμβάθυνση των τριβών με τη Ρωσία - σε έναν 

ανταγωνισμό που έχει αποκτήσει μια μείζονα μεσογειακή διάσταση. Από την εποχή 

του Ψυχρού πολέμου η περιοχή αποτελούσε «θέατρο» εξελίξεων σοβαρών 

επεισοδιακών ανεπίλυτων διαφορών όπως αυτή του Λιβάνου , της Κύπρου, της 

Ελληνο-Τουρκικής διένεξης αλλά και της  Ισραηλινο-Παλαιστινιακής διαμάχης. 

Σήμερα η Ανατολική Μεσόγειος έχει μετακινηθεί από την περιφέρεια στο κέντρο των 

παγκόσμιων ανησυχιών. Ο χερσαίος και θαλάσσιος χώρος που εκτείνεται από το 

Λεβάντ, το Αιγαίο, την Αίγυπτο και τη Λιβύη, πρόκειται να αποτελέσει ζώνη 

συνεχιζόμενου χάους και σύγκρουσης. μέρος της εξίσωσης αυτής μελλοντικά θα 

απειλεί την ασφάλεια της κοινωνίας και των ατόμων που περιβάλλουν αυτή την 

περιοχή . Ο Οργανισμός του Βορειοατλαντικού Συμφώνου (ΝΑΤΟ), η ΕΕ και άλλοι, 

συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας και της Κίνας, είναι πλέον υποχρεωμένοι να 

                                                           
11 Jonathan Holslag, ‘Trapped Giant China’s Military Rise ‘, UK, Routledge , 2011, σελ.5. 
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αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο και εμείς 

ως μελετητές των διεθνών εξελίξεων αλλά και η κοινή γνώμη εν γένει θέλουμε να 

πιστεύουμε πως μέσα από αυτή τη διάχυτη ένταση, υπάρχουν λίγες θετικές ευκαιρίες, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας για μια διευθέτηση του Κυπριακού, της 

ουσιαστικής συμφιλίωσης Τουρκίας με το Ισραήλ αλλά  και της συνεργασίας σχετικά 

με τους ενεργειακούς πόρους των επικείμενων περιφερειών. Η αξιοποίηση αυτών των 

ευκαιριών θα είναι καθοριστική για πολλές χώρες που βρίσκονται στο υποσύστημα 

είτε είναι μέλη του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είτε όχι . 

1.2.2 «Αραβική άνοιξη» και Ασφάλεια  

Η περιοχή της ΜΕΝΑ διαχρονικά χαρακτηριζόταν ως περιοχή από πολιτικές , 

οικονομικές, κοινωνικές , πολιτιστικές διαφορές και ιδιαιτερότητες. Διαχρονικά 

καλούνταν να αντιμετωπίσει πολλές προκλήσεις πολιτικής αλλά και στρατιωτικής 

φύσης που κατά καιρούς εκδηλώνονταν με την μορφή πολεμικών φαινομένων και 

μετέτρεπαν την Μεσόγειο και δη την Ανατολική σε φλεγόμενη αρένα . Αυτό πήρε 

όμως σάρκα και οστά από το 2010 και έπειτα με το κύμα τέτοιων πολεμικών 

διενέξεων στην περιοχή που αδίκως χαρακτηρίστηκε από τους μελετητές ως το 

φαινόμενο της «πολιτικής άνοιξης» , καθώς αποτέλεσε και οι στάχτες του αποτελούν 

τον μεγαλύτερο «πολιτικό χειμώνα» που γνώρισε η Μέση Ανατολή. Το φαινόμενο 

αυτό απείλησε και σαφώς συνεχίζει να απειλεί την ασφάλεια της περιοχής και 

απλώνεται σε πολλούς τομείς από την απλή συνείδηση των πολιτών των χωρών μέχρι 

και την γενική χάραξη της πολιτικής τους . Ίσως αυτή η απειλή της ασφάλειας σε 

πολλούς τομείς μπορεί να αθετήσει εν μέρει τα λεγόμενα του Braudel , που 

χαρακτήρισε την θάλασσα της Μεσογείου ως πηγή ενότητας και συνοχής12. 

Η έννοια της συγκέντρωσης ή συνάθροισης (assemblage) είναι χρήσιμη για τη μελέτη 

του ιστορικού των εξεγέρσεων  στις αραβικές χώρες  για τέσσερις κυρίως  λόγους13: 

                                                           
12 F.Braudel, ‘The Mediterranean and the Mediterranean World in the age of Phillip II ‘, New York 

Harper and Row, 1972, pag.14, as quoted in E.B. Ormanci, ‘Meditteranean Security concerns and 

NATO’s Mediterranean dialogue’ , paper submitted to NATO in partial fulfillment of the requirements 

for the individual research fellowship for the academic cycle 1998/2000, page 12. 
13 Spyridon N.Litsas & Aristotle Tziampiris, ‘The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, 

Politics , and Power’, UK, Routledge, 2015,  σελ.150. 
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• Πρώτον, είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για την κατάκτηση της πολιτικής 

μετάβασης, διότι το κίνημα και η αλλαγή είναι εγγενής στην έννοια της 

συγκέντρωσης 

• Δεύτερον, καθώς οι συναθροίσεις μπορούν να οδηγήσουν σε αδράνεια ή 

απογοήτευση χωρίς συνθετική λύση, η ιδέα ταιριάζει με την εμπειρική 

περίπτωση των αραβικών εξεγέρσεων που χαρακτηρίζονται από τις απόπειρες 

κυβερνητικών καθεστώτων και από τις αντιστάσεις και τις υποκειμενικότητες 

των πολιτών σε κατάσταση εγρήγορσης και αλλαγής , ακόμη και κατάκτησης 

μεγαλύτερου μέρους ασφάλειας, 

• Τρίτον, είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να μελετήσουμε τις λεγόμενες, "γειτονικές 

έννοιες της ασφάλειας" του Buzan και του Hansen , σε συνδυασμό με τους 

υπερπαραγωγικούς τρόπους και τους χώρους ασφάλειας της εκάστοτε 

περιοχής  (κοινωνία, στρατός, σύνορα κτλ), αναγνωρίζοντας ότι οι πιθανές 

σχέσεις μεταξύ τους είναι πάντα σε κινητή , μη σταθερή κατάσταση, 

• Τέταρτον, θα πρέπει να θέσουμε ένα αβέβαιο δυστυχώς όριο μεταξύ βίας και 

ανασφάλειας που αυτό το όριο θα καθοδηγεί τις εξελίξεις μέχρι να ανατραπεί 

από μια κατάσταση που να προσφέρει «περισσότερη» ασφάλεια. 

Με αυτήν την ανάλυση που προηγήθηκε μπορούμε να καταλάβουμε πως το 

φαινόμενο της «Αραβικής Άνοιξης»,  πυροδότησε μία  πρωτοφανή περίοδο πολιτικής 

και κοινωνικοοικονομικής μεταρρύθμισης στην ευρω-μεσογειακή περιοχή, και οι 

δημοκρατικές μεταβάσεις βρίσκονται σε κρίση ακόμα και σήμερα. Οι πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις έχουν σταματήσει, οι οικονομικές συνθήκες επιδεινώνονται, και ο 

ουτοπικός ενθουσιασμός έχει εκτοπιστεί από πικρές διαιρέσεις. Ενώ δεν υπάρχει 

επιστροφή στο status quo ante, ο δρόμος μπροστά εμφανίζεται μακρύς, δύσκολος και 

ίσως «εκκαθαριστικός» αν θα μπορούσαμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι , καθώς στο 

μέλλον θα ξεκαθαριστεί ποιες από τις χώρες τις περιοχής θα ξεχωρίσουν στο παιχνίδι 

επιβολής αλλά και διεκδίκησης14 . Στην Τυνησία και την Αίγυπτο, βαθιές κοινωνικές 

διαιρέσεις και  πολιτική κακοδιαχείριση απειλούν να επαναφέρουν πολιτικά 

επιτεύγματα του παρελθόντος . Στη Συρία, ο αιματηρός εμφύλιος πόλεμος τροφοδοτεί 

έναν νέο περιφερειακό σεχταρισμό ενώ στη Λιβύη, το κεντρικό κράτος έχει 

καταρρεύσει και ο  έλεγχος βρίσκεται  πάνω σε ένα συνονθύλευμα από τοπικές 

                                                           
14 Timo Behr , “Euro-Mediterranean Relations Facing New Challenges: The Effect of the Arab Spring on 

Euro-Mediterranean Relations”, Finnish Institute of International Affairs,Helsinki, 2013, σελ.78. 
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πολιτοφυλακές. Αλλού, οι μεταρρυθμίσεις  φέρουν μία παράξενη ομοιότητα με 

προηγούμενες περιόδους "αυταρχικής" κυριαρχίας , προωθώντας μόνο το “franchise” 

της δημοκρατίας. Αυτό δημιουργεί περισσότερο από ένα μικρό μέτρο αβεβαιότητας 

για τη νέα πολιτική γειτονίας της ΕΕ στη Μεσόγειο, η οποία ανέλαβε την στήριξη  

πρόθυμων μεταρρυθμίσεων  προκειμένου να δημιουργηθεί μια νέα εταιρική σχέση με 

την περιοχή15. Αντ 'αυτού, στην περιοχή κομίζονται νέες  μεταρρυθμιστικές ατζέντες 

ασφάλειας κι άλλων δρώντων όπως το ΝΑΤΟ , ή και μη μελών της ΕΕ όπως της 

Ρωσίας , της Κίνας , του Ιράν και άλλων . Η Ανατολική Μεσόγειος δεν έχει ούτε το 

χρόνο ούτε το πολιτικό κεφάλαιο για να συμμετάσχει σε κουραστική 

μεταρρυθμιστική συζήτηση για να εξασφαλίσει  κάποια φευγαλέα , αβέβαια 

βραχυπρόθεσμα πλεονεκτήματα, γι αυτό τα τελευταία δύο χρόνια ήρθε το πλήρωμα 

του χρόνου από τους εμπλεκόμενους στην περιοχή να δράσουν ορθολογικά και 

αποτελεσματικά ώστε η έννοια της ναυτικής αλλά και της Μεσογειακής ασφάλειας , 

να γίνει πραγματικότητα στο μεγαλύτερο ποσοστό της . Καθώς μιας και μιλάμε για 

Θάλασσα τόση ώρα , η παλίρροια είναι ήδη εδώ και στο πέρασμα της θα σαρώσει τα 

πάντα . 

 

1.3 Ναυτική Ασφάλεια (Maritime Security )  

Maritime Security Matrix 16: 

                                                           
15 O.π σελ.80. 
16 Christian Bueger , ‘What is Maritime Security ? : Forthcoming in Marine Policy , 2015’, Cardiff 

University , Department of Politics and International Relations , School of Law and Politics, 2014, 

σελ.5.  
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Η ναυτική ασφάλεια είναι μία επινόηση της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και ως 

όρος έχει γίνει  πια δημοφιλής  και χρησιμοποιείται ευρέως για να καλύπτει τη 

συγκεκριμένη θεματική ενότητα έρευνας των πολιτικών επιστημόνων και όχι μόνο . 

Πριν το τέλος του Ψυχρού Πολέμου σπάνια γινόταν αναφορά στον συγκεκριμένο όρο 

και σε αναφορές σε θέματα ναυτικού πλαισίου . Από την άλλη πλευρά όμως , την 

περίοδο εκείνη αν και δεν είχαμε εκτενείς αναφορές σε τιτλοποίηση όρων που 

αφορούσαν το θαλάσσιο περιβάλλον, η ασφάλεια στη θάλασσα φαίνεται πως ήταν 

μεγαλύτερη, κυρίως από αναφορές σε κυριαρχίες θαλάσσιων εδαφών , παράκτιων 

υδάτων και έλεγχο θαλάσσιων ζωνών, πολύ περισσότερο απ’ότι στον 21ο αιώνα17. 

Από το τέλος της δεκαετίας του 1990 και στις αρχές του 2000 , ο όρος της ναυτικής 

ασφάλειας εκσυγχρονίστηκε και χρησιμοποιήθηκε όλο και περισσότερο για να 

περιγράψει τα προληπτικά μέτρα που είχαν τεθεί για την αντιμετώπιση παράνομων 

δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον συμπεριλαμβανομένης της ναυτιλίας και 

των λιμένων. Η τρομοκρατία μετά την 11η Σεπτεμβρίου έδωσε άλλες διαστάσεις στο 

θέμα ασφάλειας ακόμη και στην θάλασσα , όπως και μετά το 2007 λόγω των 

περιστατικών πειρατείας ιδίως στο Κέρας της Αφρικής , οι κίνδυνοι αυξήθηκαν 

καταγράφηκαν και βρέθηκαν ψηλά στην ατζέντα της ασφάλειας στη θάλασσα. 

Ωστόσο σήμερα το εμπόριο όπλων ναρκωτικών , το λαθρεμπόριο ανθρώπων , η 

                                                           
17 Basil Germond, ‘Marine Policy -The geopolitical dimension of maritime security’, University of 

Lancaster Department of politics , philosophy and religion ,United Kingdom , Marine Policy Issue 54, 

2015 , p.138.  
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παράνομη και άναρχη αλιεία, τα ενεργειακά , οι προσφυγικές ροές και η σκόπιμη 

ρύπανση, αντιπροσωπεύουν τις κύριες πηγές ανασφάλειας στη θάλασσα.  

 Η ναυτική ασφάλεια ,  μπορεί κατ 'αρχάς να κατανοηθεί σε συνάρτηση με άλλες 

έννοιες, όπως η θαλάσσια ασφάλεια, η θαλάσσια ισχύς , η γαλάζια οικονομία και η 

ανθεκτικότητα της ασφάλειας . Δεύτερον, στο πλαίσιο τιτλοποίησης αυτής της 

ασφάλειας , θα πρέπει να μελετάται ο  τρόπος με τον οποίο εκδηλώνονται οι 

θαλάσσιες απειλές και ποιες αποκλίνουσες πολιτικές διεκδικήσεις συνεπάγονται για 

να αποκαλύψουν πολιτικά συμφέροντα και διαφορετικές ιδεολογίες. Τρίτον, η θεωρία 

της ναυτικής ασφάλειας επιτρέπει τη μελέτη των πράξεων που πράγματι κάνουν οι 

φορείς όταν ισχυρίζονται ότι ενισχύουν την ασφάλεια στη συγκεκριμένη θαλάσσια 

περιοχή . Όλα αυτά τα  πλαίσια μαζί επιτρέπουν τη χαρτογράφηση της ασφάλειας στη 

θάλασσα. Το παραπάνω σχεδιάγραμμα μας περιγράφει πως η μέτρηση αλλά και 

αποτύπωση του μεγέθους της έννοιας της ναυτικής ή θαλάσσιας εν γένει ασφάλειας , 

από κάθε δρώντα –χώρα, οργανισμό, ένωση – μπορεί να αντιληφθεί ή πρέπει να 

αντιληφθεί διαφορετικά σύμφωνα με τις δεδομένες συνθήκες. Για παράδειγμα σε μία 

δεδομένη στιγμή , κάποιος συγκεκριμένος δρώντας αντιλαμβάνεται την έννοια της 

θαλάσσιας ασφάλειας υπό οικονομικό πρίσμα , την ώρα που ένας άλλος την 

αντιλαμβάνεται ως μέσο αύξησης την ισχύος του ή αύξησης της ασφάλειάς του . 

Σαφώς όμως στην προσπάθεια κατανόησης και αφομοίωσης του όρου πρέπει να 

λαμβάνονται σοβαρά οι τέσσερις κύριοι πυλώνες που στηρίζουν την βάση της 

ναυτικής/θαλάσσιας ασφάλειας και αυτοί δεν είναι άλλοι από18 : 

1. Την εθνική/κρατική ασφάλεια , 

2. Την κοινωνική/ανθρώπινη ασφάλεια, 

3. Την οικονομική ανάπτυξη , 

4. Και το θαλάσσιο περιβάλλον. 

Επιπλέον μία σύγχρονη συζήτηση περί θαλάσσιας ασφάλειας περιέχει μέσα της την 

έννοια του ναυτικού ή θαλάσσιου ανταγωνισμού ή «πολέμου», αντιδικίας (warfare) , 

αν μπορούμε να τον χαρακτηρίσουμε έτσι , την σημασία της ναυτικής προβολής αλλά 

και την έννοια της θαλάσσιας ισχύος. Ο όρος αφορά στην παραδοσιακή αντίληψη της 

εθνικής ασφάλειας ως προστασίας της επιβίωσης των κρατών και ειδικότερα στον 

καθορισμό του ρόλου των ναυτικών δυνάμεων αλλά και στην εκπόνηση στρατηγικών 

                                                           
18 Ο.π. σελ.140. 
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από την πλευρά κρατών και οργανισμών με στόχο την μεγιστοποίηση της ισχύος 

αλλά και του διεθνούς και περιφερειακού τους κύρους . Σε περιόδους ειρήνης ο όρος 

αφορά στο ρόλο των πολεμικών πλοίων κυρίως για την προστασία θαλάσσιων 

επικοινωνιών , στη διευκόλυνση του εμπορίου και της οικονομικής ευημερίας μέσω 

αποτρεπτικών μέτρων , απαγορεύσεων , κυρώσεων και επιτήρησης. Η έννοια της 

θαλάσσιας ισχύος (sea power) , συνδέεται στενά με την θαλάσσια ασφάλεια με 

πολλούς τρόπους. Πρώτον , οι ναυτικές δυνάμεις είναι ένας από τους κύριους 

παράγοντες στην διαμόρφωση της ναυτικής ασφάλειας . Ακόμη, η εν λόγω ασφάλεια 

διέπεται από αρχές εθνικών και διεθνών κανόνων ναυσιπλοΐας , ενεργειών των 

εκάστοτε κρατών σε εσωτερικά, εξωτερικά , διεθνή χωρικά ύδατα . Η έννοια της 

θαλάσσιας ασφάλειας εγκολπίζει μέσα της την γενικότερη έννοια της ασφάλειας των 

πλοίων πολεμικών και εμπορικών, των κρατών , του ανθρωπίνου δυναμικού και του 

θαλάσσιου περιβάλλοντος με ότι προεκτάσεις αυτά συνεπάγονται. Σαφώς και οι 

κανόνες και οι αρχές που γίνεται λόγος υπάγονται σε διεθνείς οργανισμούς- όπως ο 

Διεθνής Θαλάσσιος Οργανισμός (International Maritime Organization IMO) αλλά και 

διακρατικά όργανα –όπως διεθνείς θαλάσσιες επιτροπές (international maritime 

committees) που ελέγχουν την τήρηση τους αλλά και ενεργούν σε περιπτώσεις 

αποκλίνουσων συμπεριφορών , με όργανα που είναι αρμόδια να δρουν ανάλογα με 

τον τομέα που κρίνεται ότι αφορά κάποιο θέμα , είτε αυτό είναι ενεργειακής , είτε 

στρατηγικής , είτε νομικής φύσης κτλ19.  

Στον αντίποδα ο όρος αλλά και η έννοια αυτού σε γενικότερο πλαίσιο , είτε την 

χαρακτηρίσουμε ως ναυτική ασφάλεια , ως θαλάσσια ασφάλεια είτε ακόμη ως 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας συνδέεται άρρηκτα και στενά με την οικονομική ανάπτυξη 

κάθε χώρας γι αυτό και στις στρατηγικές ατζέντες των «μεγάλων παικτών» κατέχει 

εξέχουσα θέση η χάραξη της θαλάσσιας στρατηγικής. Από την αρχαιότητα έως 

σήμερα όπως αναφέρθηκε στον πρόλογο οι ωκεανοί και οι θάλασσες είχαν πάντα 

ζωτική οικονομική σημασία για τις χώρες που τους περιστοίχιζαν. Το μεγαλύτερο 

μέρος του εμπορίου παγκοσμίως διεξάγεται μέσω θάλασσας και η αλιεία ακόμη 

αποτελεί τη λύδια λίθο της θαλάσσιου εμπορικού κλάδου . Σε δεύτερο επίπεδο 

σκέψης η εμπορική αξία των ωκεανών επανεκτιμάται όλο και περισσότερο με την 

πάροδο του χρόνου λόγω των οικονομικών δυνατοτήτων των υπεράκτιων πόρων , της 

κεντρικής ενέργειας από ορυκτά και καύσιμα , της εξόρυξης του βυθού καθώς και 

                                                           
19 Ο.π. σελ 142. 
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των οικονομικών υποσχέσεων του παράκτιου τουρισμού . Οι ιδέες της «γαλάζιας 

οικονομίας» και της «μπλε ανάπτυξης», που προτάθηκαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη 

Κορυφής (G20) το 2012 στο Ρίο , και υιοθετήθηκαν ευρέως από την «Γαλάζια 

Στρατηγική Ανάπτυξης της ΕΕ»20 , στόχευαν στην σύνδεση και ενσωμάτωση των 

διαφόρων διαστάσεων της οικονομικής ανάπτυξης των ωκεανών και στην 

οικοδόμηση βιώσιμων στρατηγικών διαχείρισής τους από τα κράτη . 

Το 2008 σε έκθεση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών21 για τους 

ωκεανούς και το δίκαιο της θάλασσας, έγινε μια συλλογική προσπάθεια 

ταυτοποίησης των παραγόντων που συστήνουν τη διεθνή θαλάσσια ανασφάλεια , και 

όπως αυτοί καταγράφηκαν είναι : 

1. Η πειρατεία και η ένοπλη ληστεία σε θαλάσσια ύδατα,  

2. Οι τρομοκρατικές πράξεις,  

3. Η παράνομη διακίνηση όπλων και όπλων μαζικής καταστροφής , 

4. Παράνομη διακίνηση ναρκωτικών ,  

5. Λαθρεμπορία και εμπορία ανθρώπων δια θαλάσσης ,  

6. Παράνομη και λαθραία αλιεία,  

7. Και εκ προθέσεως παράνομη βλάβη του θαλάσσιου περιβάλλοντος . 

Όπως θα διαπιστώσουμε και σε επόμενο κεφάλαιο κράτη και περιφερειακές 

οργανώσεις όπως το ΝΑΤΟ και η ΕΕ έχουν συμφέροντα που συνδέονται με την 

θαλάσσια ασφάλεια , και υπερβαίνουν την απλή διασφάλιση της ασφάλειας και της 

ελευθερίας των θαλασσών . Αυτή η ανάγκη για ασφάλεια περνάει αυτό το πρώτο 

επίπεδο και συναντάει την χάραξη των ευρύτερων γεωστρατηγικών πλάνων των 

προαναφερθέντων δρώντων . Η γεωπολιτική αυτή διάσταση που γίνεται αντιληπτή 

από τους δρώντες πολλές φορές είναι σιωπηλή σε διεθνείς εκθέσεις για αυτό το θέμα, 

για ευνόητους λόγους . 

Το θέμα της ασφάλειας στη θάλασσα πλέον μπορεί να πάρει τον τίτλου του διεθνικού 

ζητήματος. Έτσι όλο και περισσότερο τονίζεται η σημασία της διεθνούς διακρατικής 

συνεργασίας απέναντι σε αυτό με σκοπό την εύρεση συντονισμένων λύσεων και 

                                                           
20 European Commission , ‘Blue Growth’, Maritime Affairs , 2017. Περισσότερα για την εν λόγω 

στρατηγική βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο :          

https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_en  
21General Assembly Of the United Nations, ‘Oceans and the law of the sea: joint debate’,  Η έκθεση 

περιέχεται αναλυτικά εδώ  https://www.un.org/en/ga/62/plenary/oceansseas/bkg.shtml  
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απαντήσεων για θέματα που προκύπτουν μέσα από την μήτρα της θαλάσσιας 

ασφάλειας αλλά και ανάγκης νέων οραμάτων και στρατηγικών από την πλευρά των 

κρατών σε ένα διεθνές περιβάλλον που συνεχώς μεταβάλλεται .  

Εν κατακλείδι , για να χαρτογραφηθεί και να αποτυπωθεί στις κρατικές και όχι μόνο 

συνειδήσεις η έννοια του όρου της ναυτικής και θαλάσσιας ασφάλειας διεθνώς, το 

ορθό και πιο ρεαλιστικό είναι να σκιαγραφηθούν οι στρατηγικές των εμπλεκόμενων 

δρώντων  στις πάσχουσες θαλάσσιες ζώνες. Οι συγκλίσεις με όσο το δυνατό κοινές 

προσλαμβάνουσες επί των κινδύνων αλλά και των πλεονεκτημάτων διασφάλισης της 

ασφάλειας στη θάλασσα , θα οδηγήσουν τα κράτη και τους οργανισμούς στον 

σχεδιασμό στρατηγικών που θα μεγιστοποιούν τα οφέλη σε πολιτικό , κρατικό, 

κοινωνικό, οικονομικό και γεωστρατηγικό επίπεδο. Στο επόμενο κεφάλαιο θα 

αναλυθούν οι  στρατηγικές επιδιώξεις του ΝΑΤΟ της ΕΕ αλλά  και της Ρωσίας στην 

περιοχή , οι στόχοι αυτών σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και οι 

επιδιώξεις των στρατηγικών τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΜΑΜΑ ΕΥΡΩΠΗ 

 

2.1 Εισαγωγή :Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Μεσόγειο 

Η θαλάσσια γειτονιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί δεκαετίες αποτελείται από μία 

συνιστώσα διαφορετικών αλλά παράλληλα τόσο σημαντικών περιοχών. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται τρεις εσωτερικές θάλασσες η Βαλτική , η Μεσόγειος και η Μαύρη 

Θάλασσα, όσο και σημαντικές θαλάσσιες γραμμές που καλύπτουν από τον Ατλαντικό 

μέχρι και τις ακτές της δυτικής Αφρικής. Λόγω της γεωγραφικής εγγύτητας που 

χαρακτηρίζει αυτές τις περιοχές , τους δίνει το πλεονέκτημα να είναι σημαντικές στον 

βαθμό που βοηθούν την οικονομική και πολιτική ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(εφεξής θα χρησιμοποιούμε το Ε.Ε. ως συντομογραφία) αλλά να παρέχουν στην 

Ένωση με άμεση οδό για το ευρωπαϊκό εμπόριο , τις πηγές ενέργειας , την 

αντιμετώπιση κινδύνων και προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν από την 

θαλάσσια γειτονία των χωρών που απαρτίζουν την περιοχή , εδαφικές διαφορές 

χωρών μελών της Ένωσης αλλά και κινδύνους που εμπίπτουν στα πλαίσια της 

πειρατείας, της διεθνούς τρομοκρατίας , της υποβάθμισης του θαλάσσιου και μη 

περιβάλλοντος αλλά και των μαζικών ανθρωπίνων ροών που τα τελευταία χρόνια 

κατακλύζει την θάλασσα της Μεσογείου,  κυρίως έπειτα από τον συνεχή πόλεμο που 

διαδραματίζεται ευρύτερα σε πυρήνες της Μέσης Ανατολής22. Πέραν της 

αδιαμφισβήτητης σημασίας της στρατηγικά γεωγραφικής αυτής περιοχής , εδώ και 

μισό περίπου αιώνα από  την δεκαετία του ’70 και έπειτα η περιοχή που μελετούμε 

παρουσίαζε χαρακτηριστικά ενός βαθιά ριζωμένου κατακερματισμού αλλά και μιας 

συνεχούς αναπαραγόμενης αστάθειας , αποδεικνύοντας έτσι την ανάγκη ύπαρξης 

ενός σταθεροποιητικού πλαισίου ή αλλιώς μιας «περιφερειακής νόρμας»23 , που θα 

υπήρχε ως γενική δικλείδα ασφαλείας στην περίπτωση γέννησης μιας 

αποσταθεροποιητικής κατάστασης. Την θέση αυτή προσπάθησε , και ακόμη 

                                                           
22 European Union Directorate – General for External Policies – Policy Department,  ‘The Maritime 

Dimension of CSDP : Geostrategic Maritime Challenges and their Implications for the European Union’, 

SEDE , 2013, σελ.26. 
23∆ηµήτρης Κ. Ξενάκης & Stephen C. Calleya  -Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής 

(ΕΛΙΑΜΕΠ), ‘Ασφάλεια & Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόμηση Εμπιστοσύνης & 

Πρόληψη Συγκρούσεων’,  σελ.4. 



25 

 

25 

 

προσπαθεί να την κατοχυρώσει η Ε.Ε , άλλοτε σε σημεία της στρατηγικής της το 

καταφέρνει και άλλοτε άλλες δυνάμεις έρχονται με τις στρατηγικές τους να 

καλύψουν το επιχειρησιακό κενό που αφήνει.  

 

 

2.2 Η ανάπτυξη της θαλάσσιας διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Από την δεκαετία του ’70 και έπειτα, η Μεσόγειος και δη το ανατολικό της τμήμα 

παρουσίαζε χαρακτηριστικά ενός βαθιά ριζωμένου κατακερματισμού ,αλλά και μιας 

συνεχόμενης και αναπαραγόμενης από πολλούς πυρήνες, αστάθειας. Αναδείχθηκε 

από τότε λοιπόν , η ανάγκη ύπαρξης ενός περιφερειακού σταθεροποιητικού πλαισίου. 

Το πρώτο βήμα έγινε το 1995 με την Διαδικασία της Βαρκελώνης (ΔτΒ) , η οποία 

άνοιξε τον δρόμο για την κανονικοποίηση της διεθνούς παρουσίας στην περιοχή με 

σκοπό την παροχή βοήθειας και στήριξης . Μελλοντικά ακολούθησε το Πενταετές 

πρόγραμμα αλλά και η σύσταση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας , όμως μέχρι 

και την δεδομένη χρονική στιγμή οι προκλήσεις στο συγκεκριμένο κομμάτι θάλασσας 

και γης είναι τόσο μεγάλες και τόσο πολυδιάστατες , που υπήρξε και υπάρχει ανάγκη 

διαχωρισμού των πυλώνων που απαιτούν στήριξη , από πλευράς Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Ένας από τους κυριότερους πυλώνες για την Ε.Ε στην περιοχή είναι η 

θαλάσσια διάσταση και η παρουσία της εκεί , σε αντιδιαστολή κυρίως αλλά και σε 

συνεχή ανταγωνισμό και με τις υπόλοιπες δυνάμεις που από μέρα σε μέρα αντί να 

συγκεκριμενοποιούνται και να λιγοστεύουν , αυξάνονται και πληθύνονται! Ας 

πάρουμε τα πράγματα που αφορούν την θαλάσσια αυτή διάσταση της Ένωσης από 

την αρχή λοιπόν.. 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, το διπολικό διεθνές σύστημα του τελευταίου 

μέρους του 20ου αιώνα παραχώρησε τη θέση του σε μια ασύμμετρη, μονοπολική 

δομή. Είναι γεγονός ότι στο μεγαλύτερο μέρος της δεκαετίας του 1990, οι ΗΠΑ 

επέλεξαν μια εξωτερική πολιτική επιλεκτικής εμπλοκής, παραμένοντας σε γενικές 

γραμμές απρόθυμες να αναλάβουν παγκόσμιες δράσεις. Ωστόσο, μετά το 2001, 

φαίνεται να προσφεύγουν ολοένα και περισσότερο στη μονομερή διαχείριση των 

παγκόσμιων υποθέσεων, συμπεριλαμβανομένων των δράσεων τούς στην ευρύτερη 

περιοχή της Μεσογείου, των Βαλκανίων και του Περσικού Κόλπου, όπου και 
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συνιστούν το σημαντικότερο εξωτερικό παράγοντα. Όσων αφορά λοιπόν τον 

παράγοντα της εξωτερικής πολιτικής εν γένει, οι μεγάλες δυνάμεις καταφεύγουν σε 

μία από τις τρεις συνήθως επιλογές χάραξης της πολιτικής τους : μπορούν να 

δράσουν μονομερώς , να καταφύγουν στην σύναψη διμερών σχέσεων ή να 

εμπλακούν σε πολυμερείς συνεργασίες . Τα τελευταία χρόνια οι ΗΠΑ ακολουθούν 

μείγμα και των τριών αυτών πολιτικών επιλογών , με τάση προς την μονομέρεια 

αναλόγως τον αποδέκτη . 

Επιστρέφοντας λοιπόν στο μακρινό 1989 , οι ΗΠΑ αποτελούσαν  τον κυριότερο εξω-

περιφερειακό παρεμβατικό παράγοντα στη Μεσόγειο, συχνά προβάλλοντας την 

πολιτικο-οικονομική και στρατιωτική ισχύ που διέθεταν , αλλά και ένα ισχυρό δίκτυο 

διμερών συμφωνιών που είχαν  συνάψει με χώρες της περιοχής24, προκειμένου να 

επηρεάσουν τις περιφερειακές εξελίξεις. Ταυτόχρονα, η πρωτοκαθεδρία τους σε 

διεθνείς οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο τις  διευκόλυναν  ακόμη περισσότερο στην παρέμβαση τους στα 

πολιτικο-στρατηγικά δρώμενα. Υπό τη λογική της πολυμέρειας, αυτή η 

πρωτοκαθεδρία έδινε  στις ΗΠΑ τη δυνατότητα επιρροής στις υπο-περιφερειακές 

δυναμικές της Νότιας Ευρώπης, του Μαγρέμπ και του Μασρέκ με σχεδόν 

προσηλυτιστικό τρόπο. Η παρουσία τους ήταν επίσης ισχυρή και στην  Μέση 

Ανατολή μέσω των ισχυρών διπλωματικών, διακυβερνητικών και εμπορικών δεσμών 

που είχαν  αναπτύξει με σημαντικούς περιφερειακούς δρώντες, όπως το Ισραήλ και η 

Αίγυπτος, που με τη σειρά τους απολάμβαναν εκείνη την εποχή εκτεταμένης 

πολιτικής και στρατιωτικής υποστήριξης. Η απόλυτη οικονομική και αμυντική ισχύς 

των ΗΠΑ, διασφάλιζε  την συμμαχική προσκόλληση των Μεσογειακών χωρών, στην 

τότε ισχύουσα διεθνή σκακιέρα25. Στη μεταψυχροπολεμική συγκυρία όμως , η 

ευρωπαϊκή ενοποίηση ως διαδικασία θεσμοποίησης των ευρωπαϊκών σχέσεων 

αναδείχθηκε ως παράγοντας περιφερειακής σταθερότητας πρώτον , χάρη στις 

ευκαιρίες που προέκυπταν μέσω της περαιτέρω διεύρυνσης της ΕΕ , και δεύτερον 

χάρη στις ειδικές συμφωνίες και τα καθεστώτα που θα προέκυπταν από την 

διεύρυνση αυτή. Σημαντικό είναι πως με την έλευση της δεκαετίας του ’90 , ήταν ο 

                                                           
24 Κυρίως αναφερόμαστε στο Ισραήλ, το Μαρόκο , την Αίγυπτο, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την 

Ιταλία ως αποδέκτες των στρατηγικών σχέσεων που διαμόρφωναν οι ΗΠΑ. 
25 Ο.π, ∆ηµήτρης Κ. Ξενάκης & Stephen C. Calleya  -Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής 

Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ), ‘Ασφάλεια & Στρατηγική Συνεργασία στη Μεσόγειο: Οικοδόμηση 

Εμπιστοσύνης & Πρόληψη Συγκρούσεων’, σελ.6. 
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αυξανόμενος σχηματισμός περιφερειών και η σημασία που αποδιδόταν στην 

οικοδόμηση και την διακυβέρνησή τους. Έτσι η ΕΕ ως περιφερειακός οικονομικός 

ηγεμόνας «ανάγκασε» , αν μπορούμε να το θέσουμε υπό αυτό το πρίσμα , σχεδόν 

όλες τις χώρες της Μεσογείου να εξαρτώνται οικονομικά από την διεξαγωγή 

εμπορικών συναλλαγών με την Ευρώπη26. Είναι γεγονός όμως πως το συστημικό 

αυτό annus marabilis (1989) , όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα στην ερευνά μας, 

βρήκε την Μεσόγειο να είναι πολιτικά ασταθής, θεσμικά ανοργάνωτη και οικονομικά 

αδύναμη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που ανοίγονταν μπροστά της, έτσι την 

μετέτρεψαν στην σημαντικότερη πηγή ανασφάλειας για την σύγχρονη Ευρώπη 

εκείνης της εποχής27! Όλη αυτή η δεκαετία του ’90 , που μόλις ξεκινούσε , βρήκε την 

ΕΕ να κάνει βήματα , δειλά αλλά γοργά στην γνωριμία της με το περιβάλλον την 

Μεσογείου που δεν της ήταν διόλου γνώριμο, και τις δίδαξε ποιοι πυλώνες αυτού του 

περιβάλλοντος έπρεπε να τοποθετηθούν ψηλά στους καταλόγους υψηλής σημασίας . 

Ο σημαντικότερος , όπως αποδεικνύεται μέχρι και σήμερα ήταν και είναι αυτός της 

θαλάσσιας ασφάλειας με τις συνιστώσες που πλέον απέκτησε . 

Από το 2000 και έπειτα η θαλάσσια διάσταση , με τις συνιστώσες των οικονομικών 

ωφελειών αλλά και της στρατηγικής σημασίας , μπήκε υψηλά στον στρατηγικό 

σχεδιασμό της ΕΕ στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Οι θεσμοί της ΕΕ που 

αφορούν την θαλάσσια ασφάλεια στην Μεσόγειο , από το 2003 αναπτύσσονται όλο 

και περισσότερο στο σύνολό τους. Η ναυτική ασφάλεια , αλλά και η προβολή 

ναυτικής ισχύος προσεγγίζεται από πλευράς ΕΕ , από την Κοινή Πολιτική Άμυνας 

και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ)  στο πλαίσιο των οργανωμένων και εξειδικευμένων 

οργανισμών της , που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια και προστασία. Από το 

ξεκίνημά της η ΚΕΠΠΑ, στα τέλη της δεκαετίας του ’90, σε γραφειοκρατικό επίπεδο, 

είχε την ναυτική συνιστώσα ψηλά στην λίστα προτεραιοτήτων της. Παρόλο που από 

εκείνη την εποχή μέχρι και το κοντινό παρελθόν,  οι ναυτικές επιχειρήσεις 

αφορούσαν επιχειρησιακά , σχεδόν εξολοκλήρου το ΝΑΤΟ (παραδείγματα εξ αυτών 

αποτελούν το Κόσσοβο, το Αφγανιστάν και η Λιβύη), ή διεθνείς δυνάμεις (όπως 

                                                           
26 Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, ‘Διεθνής Πολιτική Οικονομία: Θεωρία , Δομή και 

Προκλήσεις της παγκόσμιας Οικονομίας’ / Συλλογικό Έργο, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση , 2012, 

Επιμέλεια Αντώνης Κόντης, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης. 
27 Ian O.Lesser , ‘Mediterranean Security: New Perspectives and Implications for U.S. Policy’, USA, 

Rand Corporation  , 1992, σελ120. 
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παραδείγματος χάριν η ναυτική δύναμη UNIFIL στις ακτές του Λιβάνου 28), η 

σημαντικότητα και η επιχειρησιακή δράση της ΕΕ , ολοκληρώθηκε και ενισχύθηκε το 

1999 από την Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι και έπειτα29 . Πάνω σε αυτή την βάση 

υποστηρίχθηκε το 2005-2006 μια έρευνα που διενεργήθηκε από το Συμβούλιο με 

τίτλο «Έρευνα επί της Ναυτικής διάστασης της ΕΕ»30, η οποία κατέληγε στο 

συμπέρασμα πως οι ναυτικές δυνάμεις είναι σημαντικές για την εγγύηση της 

ελευθερίας των θαλασσών αλλά και ως στοιχείο άσκησης επιρροής και διπλωματίας 

αλλά και ως μέσο ταχείας υλοποίησης στόχων. Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων της 

εν λόγω έρευνας , στο μακρινό πια 2005 , υπήρξε πρότασης δημιουργίας από πλευράς 

ΕΕ μιας ναυτικής δύναμης ταχείας δράσης με μηχανισμούς που θα προσέφεραν 

ευελιξία στην ΕΕ και καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε περιπτώσεις που έχρηζαν 

παρέμβαση στην περιφέρεια της Μεσογείου , με όσο το δυνατόν χαμηλότερη 

επιβάρυνση σε πόρους από τα κράτη μέλη της Ένωσης. Ο μηχανισμός αυτός από το 

2007 και έπειτα πέρασε και στην σφαίρα του στρατιωτικού προσωπικού της ΕΕ, και η 

αποτρεπτική αλλά και η διπλωματική του λειτουργία αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία 

. Εξάλλου από το 2001 η ναυτιλιακός χώρος και σε παγκόσμια σφαίρα αλλά και στο 

υποσύστημα που μελετούμε έχει καταστεί πολύ σημαντικός στον τομέα των 

αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων παρακολούθησης κυρίως σε αυτό που ονομάζεται 

«Ευρύτερη Μεσόγειος» , από τις ακτές τις Σενεγάλης μέχρι και την θάλασσα του 

Ομάν . Σε αυτή την σχεδόν εικοσαετία που ακολούθησε ΕΕ , με ή και χωρίς το 

ΝΑΤΟ αλλά και με πολυεθνικές δυνάμεις (π.χ EUROMARFOR) συνεχίζει τον αγώνα 

ενάντια στην τρομοκρατία, με ενέργειες που αποσκοπούν όχι μόνο στην επιβεβαίωση 

μιας φαινομενικής και αποτρεπτικής παρουσίας στην περιοχή , αλλά σε έναν εκ 

βαθέων έλεγχο και δράση , αν χρήζει επέμβασης . 

Η πρώτη θαλάσσια επιχείρηση , αλλά και ενεργή παρουσία με ναυτικό απόηχο από 

άποψη ασφάλειας της ΕΕ , ήταν η δύναμη ATALANTA (EU NAVFOR) το 

Δεκέμβριο του 2008 στο πλαίσιο της Κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και 

Άμυνας (ΚΕΠΑΑ) και σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις του Συμβουλίου 

                                                           
28 United Nations, ‘UNIFIL Press Kit’, United Nations Press , 2017.Για περαιτέρω πληροφορίες 

αναλυτική περιγραφή της επιχειρησιακής δύναμης UNIFIL βρίσκονται εδώ  : 

https://unifil.unmissions.org/sites/default/files/2017_11_16_press_kit.pdf 

 
29Basil Germond, ‘European Security : The EU's security and the sea: defining a maritime security 

strategy’, Department of Politics, Philosophy and Religion , Lancaster University , UK, Published 

online: 2011 by Tailor and Francis Group, page 566. 
30 Council of Brussels , ‘EU Maritime Dimension Study’, European Union ,2007. 
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Ασφαλείας του ΟΗΕ (ΣΑΗΕ) και το διεθνές δίκαιο31. Από τα αποτελέσματα που 

συλλέγησαν από το 2008 ότι η εν λόγω επιχείρηση κατέστη εξαιρετικά 

αποτελεσματική για την πρόληψη επιθέσεων ναυτικού χαρακτήρα εν γένει, 

εξασφάλισε την προστασία των ευάλωτων θαλάσσιων μεταφορών , συνέβαλε στην 

αποτροπή , την πρόληψη αλλά και την καταστολή της πειρατείας αλλά και της 

ένοπλης ληστείας στη θάλασσα, δύο από των πρώτων συνιστωσών που αποτελούν 

και συνθέτουν την ασφάλεια στη θάλασσα . Από εκεί και έπειτα, η θαλάσσια 

διάσταση της ΕΕ δεν περιορίζεται μόνο πλέον στην ΚΕΠΠΑ, αλλά φεύγοντας μόνο 

από τους πυλώνες τις ΚΕΠΠΑ επεκτείνεται σε πλείστους τομείς χάραξης 

στρατηγικής πολιτικής στη θάλασσα που αφορούν διεθνικές απειλές στη θάλασσα , 

το θαλάσσιο περιβάλλον , όπως ναυσιπλοΐα (Μεταφορές), θαλάσσια ρύπανση 

(Περιβάλλον) , ενεργειακή ασφάλεια (ενέργεια), τον έλεγχο της αλιείας , του 

λαθρεμπορίου ναρκωτικών , της παράνομης διακίνησης και λαθρομετανάστευσης 

(δικαιοσύνη, ελευθερία, και ασφάλεια)32 . Η στρατηγική της ΕΕ στη θάλασσα και δη 

στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου κύριο λόγο και βάση ύπαρξης είχε και 

προσπαθεί να έχει και επί του παρόντος , στην προώθηση μιας χρηστής 

διακυβέρνησης και ενός κράτους δικαίου στη θάλασσα κατά την μάχη των διεθνικών 

έστω και στρατιωτικών απειλών εκεί.  

 

 

2.3. Προκλήσεις του μέλλοντος  για την Ευρωπαϊκή στρατηγική πολιτική 

στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου 

Η λογική πίσω από τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής ναυτικής 

πολιτικής είναι να ενσωματώσει έναν  οριζόντιο τομέα δράσης , με βάση τις 

θαλάσσιες πολιτικές των κρατών και μη μελών της Ένωσης , που απαρτίζουν τον 

χάρτη της περιοχής , και να  "βασίζεται σε σαφή αναγνώριση ότι όλα τα θέματα που 

αφορούν την Ευρώπη, οι ωκεανοί αλλά και οι θάλασσες είναι αλληλένδετα, και ότι η 

                                                           
31Press Team of the Mission EUNAVFOR MED Operation SOPHIA,’ Shade-Med ‘, European Union 

External Action , 2016. Αναλυτικότερα για την επιχείρηση βρίσκονται στον ακόλουθο ιστότοπο: 

http://eunavfor.eu/mission/  
32 Όπως πριν : Basil Germond, ‘European Security : The EU's security and the sea: defining a maritime 

security strategy’, Department of Politics, Philosophy and Religion , Lancaster University , UK, 

Published online: 2011 by Tailor and Francis Group, σελ. 568. 
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θαλάσσιες  πολιτικές θα πρέπει να αναπτυχθούν σε ένα συνεκτικό τρόπο, αν θέλουμε 

να επιτύχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα ". Οι στόχοι είναι πολύ φιλόδοξοι για μια   

ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική που θα ενισχύσει στο μέλλον την ικανότητα της 

Ευρώπης να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και της 

ανταγωνιστικότητας, την αλλαγή του κλίματος, την υποβάθμιση του θαλάσσιου 

περιβάλλοντος, τη ναυτική ασφάλεια καθώς και την ενεργειακή ασφάλεια και 

αειφορία .Εκ πρώτης όψεως, η οικονομική, η περιβαλλοντική , η πολιτική και η 

στρατηγική ασφάλεια κρατούσαν το ίδιο αντίβαρο στην ζυγαριά της σημαντικότητας 

της θαλάσσιας στρατηγικής της Ένωσης . Κάτι το οποίο άλλαξε άρδην από το 2013 

και έπειτα από το ντόμινο που προκλήθηκε στην Μέση Ανατολή , με άμεσες 

συνέπειες στην αυξομείωση  φορτίων ισχύων που λάμβαναν και λαμβάνουν ακόμη 

χώρα στην θάλασσα της Μεσογείου με τις προσφυγικές ροές κυρίως προς την καρδιά 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και τις ανερχόμενες βλέπεις αύξησης του γοήτρου 

χωρών της περιοχής , τώρα που οι συνθήκες τους ευνόησαν για κάτι τέτοιο. 

Σε μια πιο συγκεκριμένη κατά τομέα καταγραφή των μελλοντικών προκλήσεων , 

μπορούμε να παραθέσουμε το εξής, λοιπόν , όσων αφορά : 

- Κατάρρευση κρατών και δημιουργία  των αποκαλούμενων «failed states»33: 

αποτελεί σημαντική πρόκληση αλλά και απειλή αυτή η αιτία στην περιοχή της 

Μεσογείου και δη της Ανατολικής , καθώς η κατάρρευση κρατών που 

απαρτίζουν αυτό το υποσύστημα έχει ήδη δημιουργήσει θαλάσσιες ζώνες που 

δεν είναι επαρκώς ελεγχόμενες και δυνητικά απευχόμαστε αλλά ίσως 

αποτελούν ή θα αποτελέσουν «ασφαλές» καταφύγιο για τρομοκράτες και 

λαθρεμπόρους του οργανωμένου εγκλήματος. Επί του παρόντος αυτές 

αφορούσαν κυρίως , τμήματα της Λιβύης, της Αιγύπτου , της Συρίας της 

συνορεύουσας εκεί Τουρκίας , και του Σινά. Και καθόσον η ασφάλεια εν γένει 

στην Αραβική Χερσόνησο είναι αβέβαιη και εύκολα πυροδοτήσιμη , υπάρχει 

αυξανόμενος κίνδυνος κάποιες από τις περιοχές να απολέσουν τον κρατικό 

τους έλεγχο . Αυτό θα  συνεπάγεται λοιπόν . και όπως ξανά τονίζω το 

                                                           
33 Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται από τους πολιτικούς επιστήμονες και σχολιαστές, για ένα κράτος το 

οποίο έχει αποτύχει σε ορισμένες από τις βασικές αρμοδιότητες , ευθύνες και λειτουργίες της 

εθνικής του κυριαρχίας. Αυτή η απώλεια αφορά κυρίως τον έλεγχο της γεωγραφικής τους 

επικράτειας, ή της άσκησης ισχύος εντός αυτής, την αδυναμία  της νόμιμης κρατικής εξουσίας στην 

λήψη αποφάσεων , την αδυναμία παροχής υπηρεσιών σε ενδοκρατικό επίπεδο αλλά και την 

αδυναμία συμμετοχής στην διεθνή συνεργασία. 
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απευχόμαστε ως διεθνής κοινωνία , σοβαρές πολυεπίπεδες επιπτώσεις . Η 

απώλεια ζωνών ασφαλείας στην Μεσόγειο θα είχε αποτελούσε σοβαρό 

κίνδυνο για την ναυσιπλοΐα , τη  ναυτιλία και για τις ροές ενέργειας  αλλά και 

ανθρώπινου δυναμικού.  

- Περιφερειακές συγκρούσεις : η ανακάλυψη του φυσικού αερίου  και αυτής 

της μορφής η  ενέργεια γενικότερα , που θα αποτελέσουν το μήλον της έριδος 

για τις αντιμαχόμενες δυνάμεις της Ανατολικής Μεσογείου, όπως θα 

αναφερθεί σε επόμενο κεφάλαιο , θα μπορούσαν να έχουν μια θετική 

επίδραση στην ασφάλεια στην περιοχή . Αντ’αυτού όμως, φέρουν σημαντικό 

αντίκτυπο δυναμικής κρίσεων κυρίως μεταξύ μη κοινοτικών κρατικών 

θαλάσσιων δυνάμεων , όπως αυτές της Τουρκίας και του Ισραήλ . Η 

μελλοντική στόχευση της ΕΕ στον τομέα αυτό θα πρέπει να μεριμνήσει για 

την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης που μπορεί να προκύψει σε 

μακροχρόνιο διάστημα , είτε μεταξύ κρατών μελών της Ένωσης είτε όχι , και 

να αφορά οριοθέτηση αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και οριοθέτηση 

χωρικών υδάτων . Τέλος , προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση στην 

Ανατολική Μεσόγειο, η ΕΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει ορισμένα από τα 

παλαιότερα και πιο σύνθετα ζητήματα περιφερειακής κρίσης, ήτοι το ζήτημα 

της Κύπρου και της Παλαιστίνης. Ενώ αυτές οι συγκρούσεις έχουν παραμείνει 

αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχουν ίσως ξανά τη δυνατότητα να 

αναθερμανθούν , δεδομένης της τρέχουσας  κατάστασης στην περιοχή και της 

σταδιακής αναπροσαρμογής των περιφερειακών  δυνάμεων εκεί . Αυτό 

σημαίνει ότι δεν θα είναι πλέον επαρκές από πλευράς ΕΕ απλώς να 

"διαχειριστεί" αυτές τις  συγκρούσεις που ίσως προκύψουν , αλλά θα πρέπει 

να ασκήσει πιέσεις για εφαρμόσιμες λύσεις34. Στον αντίποδα υπήρξαν και 

ίσως ξανά εφαρμοστούν ακόμη και παρεμβάσεις από πλευράς ΟΗΕ.  

- Γεωπολιτικός ανταγωνισμός : Το αυξανόμενο δίπολο μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας 

αλλά και η μετατόπιση φορτίων ισχύος από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό 

σίγουρα μελλοντικά θα έχει άμεσο αντίκτυπο και στην Μεσόγειο. Η 

αυξομείωση φορτίων ισχύος κρατικών και μη δρώντων στην περίκλειστη 

αυτή θάλασσα θα σημάνει μελλοντικά την μετατόπιση του ενδιαφέροντος και 

                                                           
34 Ο.π  European Union Directorate – General for External Policies – Policy Department,  ‘The 

Maritime Dimension of CSDP : Geostrategic Maritime Challenges and their Implications for the 

European Union’, SEDE , 2013 , σελ.31. 
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των μεν αλλά και των δε που προαναφέρθηκαν εκεί. Με το σημαντικότερο 

δίπολο της έρευνάς μας μεταξύ ΗΠΑ , και κατ’επέκταση ΝΑΤΟ ως επί το 

πλείστον , αλλά και Ρωσίας να είναι ήδη σε άτυπο ανταγωνισμό γεωπολιτικών 

συμφερόντων ήδη στην περιοχή. Η αυξανόμενη διασυνδεσιμότητα των 

στρατηγικών θαλάσσιων διαδρόμων σε ολόκληρη την υφήλιο, θα έχει ως 

αποτέλεσμα, οι γεωπολιτικές συγκρούσεις και κρίσεις σε άλλα μέρη του 

κόσμου πιθανόν να επηρεάζουν όλο και περισσότερο την  ασφάλεια της 

ναυτιλίας ακόμα  και στη Μεσόγειο, ως σημαντικό θαλάσσιο μονοπάτι 

ένωσης , καθιστώντας ακόμη πιο πιθανό τη δημιουργία ενός «spillover effect» 

στην Ανατολική Μεσόγειο ως την επί το πλείστον «καυτή πατάτα» της 

θάλασσας της Μεσογείου . 

- Περιβαλλοντική/Οικολογική Καταστροφή : εκτιμάται ότι μέχρι το 2025 η 

μεσογειακή ναυτιλία θα υποστεί τις επιπτώσεις τις κλιματικής αλλαγής , οι 

οποίες θα την επηρεάσουν πολυεπίπεδα. Ο ανταγωνισμός έναντι των 

αλιευτικών αποθεμάτων πόσιμου νερού και άλλων πόρων είναι πιθανόν να 

αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Η διάβρωση των ακτών, η υποβάθμιση του 

εδάφους, η μείωση στο πόσιμο νερό και δημογραφική ανάπτυξη θα οξύνει 

περαιτέρω τις  μεταναστευτικές πιέσεις και ροές  και έτσι αναπόφευκτα θα 

δημιουργηθούν  πολυάριθμες προκλήσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να 

αντιμετωπιστεί ορθά αυτό, θα πρέπει οι στρατηγικές της Ένωσης που θα 

αφορούν τη θάλασσα , να μυήσουν περισσότερο τους εταίρους και μη , σε 

θέματα αλιείας, χωροταξίας ,ναυτικού  στρατηγικού σχεδιασμού. Όσων 

αφορά μόνο τα  κράτη μέλη της ΕΕ, από την πλευρά τους, θα επωφεληθούν 

έτσι  από την περαιτέρω ενσωμάτωση της ακτοφυλακής και ναυτικής 

ασφάλειας  και θα τους παρέχονται  από κοινού ειδικές δυνατότητες, όπως η 

καταπολέμηση της ρύπανσης, η αναζήτηση και διάσωση σκαφών, καθώς και 

περαιτέρω  ικανότητες για τη ναυτιλιακή επίβλεψη και επιστημονική 

αξιολόγηση σε τομείς έρευνας και διάσωσης .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

ΝΑΤΟ ..ΝΑΤΟ ..ΕΙΣΑΙ ΕΔΩ ; 

 

3.1 Εισαγωγή  

Μια δεκαετία σχεδόν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, το συστημικό τοπίο 

που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ αλλά και το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη ήταν 

διαρκώς εναλλασσόμενο και απείχε από μία σταθερή  βάση με τα φορτία ισχύος 

μεταξύ των δυνάμεων στην περιοχή να εναλλάσσονται και να αυξομειώνονται. Το 

σημαντικότερο που είχαν να αντιμετωπίσουν οι ΗΠΑ ήταν οι προκλήσεις που 

δημιουργήθηκαν κατά κύριο λόγο στην Νοτιο-ανατολική περιφέρεια της Ένωσης , 

στη Μεσόγειο αλλά και στην γειτνιάζουσα ζώνη της περιοχής αυτής. Οι ΗΠΑ , 

παρέμεναν τότε ως ο κυρίαρχος παράγοντας σταθερότητας στην εν λόγω περιοχή , 

και το ΝΑΤΟ ήρθε με την στρατηγική που προσπαθούσε να διαμορφώσει , ώστε να 

βοηθήσει στην διαχείριση των προβλημάτων έξω από την καρδιά της Ευρώπης , 

κυρίως στη  νότια απόληξη του κορμού της που συνόρευε με την Μέση Ανατολή και 

την Ευρασία, καθώς τα προβλήματα ασφαλείας εκεί ήταν αλληλένδετα ως 

αποτέλεσμα πολιτικών , οικονομικών και στρατιωτικών τάσεων που επικρατούσαν . 

Πάνω σε αυτή την βάση των τρεχουσών εξελίξεων της δεκαετίας εκείνης , το ΝΑΤΟ 

κλήθηκε και δημιούργησε μια ατζέντα στη Μεσόγειο  , η οποία βασιζόταν σε 

τέσσερα μοντέλα στόχευσης για την επίτευξη στρατηγικής στην περιφέρεια της 

Ανατολικής Μεσογείου35 : 

• Το πρώτο αφορούσε την παρουσία του ΝΑΤΟ , στο πάλαι ποτέ κλασσικό 

στρατηγικό περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης , αλλά με κύριες βλέψεις να 

αποτελέσει και το ίδιο σημείο αναφοράς στην ασφάλεια της περιοχής . Η 

έμφαση του μοντέλου αυτού δινόταν κυρίως , στον γεωγραφικό περιορισμό 

της επέκτασης των σκοπών της Συμμαχίας, αλλά ήθελε να ήταν ικανό να 

επηρεάσει τα βασικά ευρωπαϊκά συμφέροντα στον τομέα της ασφάλειας. 

Επρόκειτο για ένα ισορροπημένο μοντέλο αρχικώς επικεντρωμένο στις 

περιοχές κυρίως των Βαλκανίων και της Βορείου Αφρικής και με προσήλωση 

                                                           
35 Ian O.Lesser , ‘NATO looks South: New challenges and new strategies in the Mediterranean’, USA, 

RAND Corporation, 2000, σελ. 43-47 . 
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στις κρίσεις , στην τρομοκρατία , και στις προσφυγικές ροές ως κλειδιά για 

την ασφάλεια στην περιοχή .Οι αντιμετώπιση των ανωτέρω μπορούσε να 

διαμορφωθεί από την ευρωπαϊκή διπλωματία αλλά και από την επέμβαση της 

ευρωπαϊκής στρατιωτικής εξουσίας όπου αυτό κρινόταν αναγκαίο. Σε 

θεμελιώδη σημεία, αυτό είναι και το επικρατέστερο μοντέλο ως πυλώνας 

μέσα στην Συμμαχία για την αντιμετώπιση των απειλών στην Μεσόγειο ως 

και την τελευταία δεκαετία. Πλέον τα πράγματα διαμορφώνονται λίγο 

διαφορετικά, γιατί οι απειλές στην ασφάλεια αφορούν κι άλλους , κι ακόμα 

σημαντικότερους τομείς όπως είναι  η προβολή της ισχύος και του κύρους  

κρατών της περιοχής έναντι των γειτνιαζόντων κρατών  αλλά και τα 

ενεργειακά ζητήματα στην λεκάνη της Μεσογείου που κατ’ επέκταση 

αφορούν εθνικές και διεθνείς οικονομίες .  

• Το δεύτερο μοντέλο λειτουργούσε σε παράλληλη βάση με το πρώτο, και 

αφορούσε αυτούς που μέσα στην Συμμαχία ανησυχούσαν για τις συνέπειες 

που θα προέκυπταν από την αμυντικο-δυτική προσέγγιση του νότου και από 

έναν νέο  , αν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε «Ψυχρό Πόλεμο» μεταξύ 

Ισλάμ και Δύσης. Γι αυτόν κυρίως τον λόγο αυτό το δεύτερο μοντέλο θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «μοντέλο διαλόγου»36 , και ένα εφαλτήριο 

όχημα για μια πιο συγκεκριμένη συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας 

μεταξύ βορρά και νότου, σε συνάρτηση πάντα με την διαδικασία διατήρησης 

της ειρήνης στην Μέση Ανατολή. 

• Ένα τρίτο μοντέλο, αποκαλούμενο και ως «μοντέλο προβολής ισχύος» 37είχε 

σκοπό  να βλέπει την νότια περιφέρεια ως «προθάλαμο» σε επερχόμενες 

κρίσεις πολιτικού , στρατιωτικού αλλά και κοινωνικού περιεχομένου πέρα 

από την λεκάνη της Μεσογείου , στην ευρύτερη περιοχή , στον Κόλπο και 

μέχρι την Κασπία. Γενικότερα αυτό το μοντέλο της τότε στρατηγικής του 

ΝΑΤΟ , σκοπό  είχε εμμέσως να αντικατοπτρίσει την γενικότερη και 

συλλογική εθνική  στρατηγική των ΗΠΑ , ελέγχου  και επιρροής για ίδια 

συμφέροντα άσκησης ισχύος επί των «μικρότερων παικτών» του διεθνούς 

συστήματος. Ήταν επίσης ένα μοντέλο στο οποίο ο πολλαπλασιασμός της 

διάδοσης ασύμμετρων απειλών , συμπεριλαμβανόμενης και της τρομοκρατίας 

                                                           
36 Ο.π, σελ.48. 
37 Ο.π. σελ.50. 
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, έπαιζαν σημαντικό ρόλο, όπως και η ρόλος της Τουρκίας ως 

αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή . 

• Το τέταρτο και τελευταίο μοντέλο είχε διαμορφωθεί ως αυτό που θα 

βοηθούσε την στρατηγική του ΝΑΤΟ στο Νότο να αποτελέσει ένα βήμα προς 

την παγκόσμια αλλαγή στην στρατηγική του και όχι μόνο σε αυτή την 

περιφέρεια, με μία μορφή υπεράσπισης των κοινών συμφερόντων χωρίς να 

υπάρχει περιορισμός λόγω γεωγραφικών ορίων . Αυτό πρακτικά στην 

εφαρμογή του θα βοηθούσε  και σε πολιτικό αλλά και σε επιχειρησιακό 

επίπεδο το ΝΑΤΟ να δράσει και θα διεύρυνε την διατλαντική ατζέντα 

ασφάλειάς του.  

Σαφώς υπήρχαν υποστηρικτές αλλά και επικριτές αυτού του βασικού εγχειρήματος 

στρατηγικής του ΝΑΤΟ στο Νότο, οι μεν της πρώτης κατηγορίας πίστευαν στον 

διάλογο αλλά και στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης των κρατών που απαρτίζουν την 

περιοχή , οι δε –όπως παραδείγματος χάριν η Τουρκία-  ήταν πιο ευχαριστημένοι με 

μια πιο αμυντικά προσανατολισμένη προσέγγιση σε πολιτικό και επιχειρησιακό 

επίπεδο . Η μεσογειακή αυτή πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ λοιπόν θεωρήθηκε πως άξιζε 

τον κόπο στο πλαίσιο που τοποθετήθηκε αλλά υπέφερε από την έλλειψη πόρων σε 

επιχειρησιακό επίπεδο αλλά και από αδυναμία να φέρει τα κράτη σε σύμπνοια με 

στόχο τον διάλογο –χαρακτηριστικό παράδειγμα της τότε δεκαετίας το Ισραήλ- σε 

μία πολυμερή προσέγγιση αντιμετώπισης στρατηγικών κινδύνων . Αυτό το εγχείρημα 

όμως που προάσπιζε την εταιρική σχέση για την «ειρήνη» στην Μεσόγειο , για να 

υλοποιηθεί θα έπρεπε να υφίσταται και κάποιου τύπου δικλίδα ασφαλείας όσων 

αφορά και το επιχειρησιακό του κομμάτι38 . Με αυτό εννοούμε πως ακόμη τότε, δεν 

υπήρχε πλαίσιο σε επιχειρησιακό κομμάτι που να αφορά διμερείς ή πολυμερείς 

στρατιωτικές συνεργασίες όπου αυτό ήταν χρήσιμο για την επίτευξη μιας 

ειρηνευτικής προόδου στην Μέση Ανατολή που θα μετέτρεπε το κλίμα για την 

στρατηγική αυτή πρωτοβουλία για την Μεσόγειο,  σε μια ειρηνική πολιτική , 

οικονομική αι κοινωνική πραγματικότητα στο μέλλον . 

 

 

                                                           
38 Ο.π.σελ 52.  
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3.2 Προκλήσεις ασφαλείας για το ΝΑΤΟ στην Ανατολική Μεσόγειο  

3.2.1  Η Ναυτική Στρατηγική της συμμαχίας στην περιοχή  

Όπως  έχει ήδη αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο  της ερευνάς μας  , η 

πολιτική στόχευση της ΕΕ για την περιοχή που μελετούμε έχει μεταλλαχθεί από το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου μέχρι και σήμερα πολυεπίπεδα , το ίδιο έχει συμβεί και 

με την πολιτική και επιχειρησιακή στόχευση του ΝΑΤΟ στην υποπεριφέρεια μελέτης 

μας. Η εποχή που το ΝΑΤΟ , με τον έκτο Αμερικανικό στόλο του,  κατείχε την 

απόλυτη στρατιωτική κυριαρχία στην Μεσόγειο, έχει παρέλθει ανεπιστρεπτί  . Ο 21ος 

αιώνας μαζί  με τις γεωπολιτικές αλλαγές που τον συνοδεύουν φέρνει και μια 

σταδιακή μετατόπιση της περιφερειακής κυριαρχίας , όχι μόνο στην Ανατολική 

Μεσόγειο αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα . Στα δικά μας ξανά , η ισχυρή Ρωσία 

αλλά και η αναθεωρητική Τουρκία κάνουν αισθητή την παρουσία τους στην 

Ανατολική Μεσόγειο με κάθε μέσο και προς κάθε κατεύθυνση . Σε συνδυασμό και με 

παράγοντες εκτός πεδίου ,όπως είναι η Κίνα, δείχνουν μια μακροπρόθεσμη αλλαγή 

σε εξέλιξη . Και ενώ αυτή η αργή διαδικασία εξισορρόπησης των φορτίων ισχύος 

στην περιοχή συνεπάγεται και την αυξομείωση φορτίων  ασφάλειας εκεί ,  αυτό θα 

απαιτούσε μεγαλύτερη συνεργασία με τους νέους παράγοντες για να οριστεί εφικτό 

αλλά  και λύση παλαιών συγκρούσεων ενδοσυστημικών παραγόντων . 

Σε αυτή τη βάση η πολιτική και στρατηγική στόχευση του ΝΑΤΟ στον τομέα την 

ναυτικής στρατηγικής αλλά και ειδικότερα η ναυτική στρατηγική της Συμμαχίας έχει 

αλλάξει ειδικά την τελευταία δεκαετία που διανύουμε . Οι ωκεανοί του πλανήτη είναι 

πλέον ολοένα και περισσότερο απασχολημένοι με τις θαλάσσιες οδούς. Σήμερα, το 

85% του συνόλου του διεθνούς εμπορίου πρώτων υλών και μεταποιημένων 

προϊόντων ταξιδεύει δια θαλάσσης και τα δεξαμενόπλοια μεταφέρουν περισσότερο 

από το ήμισυ του παγκόσμιου πετρελαίου. Τα ποσοστά ασφάλειας της ναυσιπλοΐας 

είναι υψηλά και το ΝΑΤΟ τα τελευταία χρόνια κλήθηκε ,και,  ήταν αποφασισμένο να 

βοηθήσει στην προστασία των συμμάχων του από τυχόν απειλές είτε από είτε στη 

θάλασσα. Το 2010 ήταν κομβική χρονιά και για την ίδια τη Συμμαχία , καθώς με το 

«Εγχειρίδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού»39 που εξέδωσε έκανε κατανοητή την θέση της 

, για την αντίληψη της Συμμαχίας στον τομέα Ασφαλείας παγκοσμίως τον 21ο αιώνα . 

                                                           
39ΝΑΤΟ Active Engagement , Modern Defence, ‘ Strategic Concept- for the Defence and Security of the 

Members of the North Atlantic Treaty Organization’, Nato Summit Lisbon , 2010 , σελ.32.  
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Σύμφωνα με αυτό , οι πολιτικοί ηγέτες του ΝΑΤΟ, ήταν αποφασισμένοι να 

συνεχίσουν  την ανανέωση της Συμμαχίας , έτσι ώστε να είναι κατάλληλη για την 

αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας του 21ου αιώνα. Δήλωναν την δέσμευσή 

τους στην διατήρηση μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής πολιτικοστρατιωτικής 

συμμαχίας σε παγκόσμιο επίπεδο και όπου αυτό θα ήταν αναγκαίο.  Η Συμμαχία 

στόχο είχε με αυτό το στρατηγικό εγχειρίδιο να ευδοκιμήσει  ως πηγή ελπίδας, διότι 

θα βασιζόταν στις  κοινές αξίες της ατομικής ελευθερίας, της δημοκρατίας, των  

ανθρωπίνων  δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Και καθώς ο ουσιαστικός και 

διαρκής σκοπός της συμμαχίας είναι η διασφάλιση της ασφάλειας και της ελευθερίας 

των μελών της,  αυτές οι αξίες και οι στόχοι είναι καθολικοί και αέναη, και η 

υπεράσπισή τους θα προέρχεται πάντα μέσω της  ενότητας, της αλληλεγγύης, και της 

δύναμης σε συλλογικό επίπεδο για την επίλυση οποιαδήποτε κατάστασης και αν 

υπάρξει40.  Σε πλήρη συμφωνία λοιπόν με αυτήν την Στρατηγική Αντίληψη του 2010 

, έρχεται και η Ναυτική Στρατηγική της Συμμαχίας που συντάχθηκε το 201141 και 

καθόριζε τους τρόπους με τους οποίους η μοναδική θαλάσσια δύναμη του ΝΑΤΟ θα 

μπορούσε να βοηθήσει στην επίλυση κρίσιμων προκλήσεων ασφαλείας . Η εν λόγω 

στρατηγική σκοπό είχε να αποτελέσει ορόσημο και να καθορίζει τις παραμέτρους για 

τις θαλάσσιες δραστηριότητες του ΝΑΤΟ. Οι δραστηριότητες αυτές θα αφορούσαν 

τους τομείς της συλλογικής άμυνας , της διαχείρισης κρίσεων , της συνεταιριστικής 

ασφάλειας και της ασφάλειας στη θάλασσα εν γένει .  

Η στρατηγική αντίληψη  του ΝΑΤΟ  εκφράστηκε στο εν λόγω εγχειρίδιο και 

κατηγοριοποιήθηκε σε τέσσερις τομείς δράσης ή αλλιώς σε τέσσερις πυλώνες (four 

pillars) στους οποίους οι ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ μπορούν να συνεισφέρουν 

στην ασφάλεια της Συμμαχίας. Οι πρώτοι τρεις πυλώνες αφορούν τα «βασικά 

καθήκοντα» του ΝΑΤΟ , αποτροπή /συλλογική άμυνα , διαχείριση κρίσεων , και 

συνεταιριστική ασφάλεια . Και επιπλέον η ναυτική στρατηγική καθορίζει τον τέταρτο 

και σημαντικό πυλώνα , που είναι η θαλάσσια ασφάλεια . Αναλυτικότερα, θα 

παραθέσουμε στοιχεία και των τεσσάρων πυλώνων42 , αλλά θα εστιάσουμε κυρίως 

στον τέταρτο που αφορά κυρίως την έρευνά μας : 

• Αποτροπή και συλλογική άμυνα: 

                                                           
40 O.π., σελ.35. 
41 North Atlantic Treaty Organization, ‘Αlliance Maritime Strategy’, NATO e-Library,2011. 
42North Atlantic Treaty Organization , “NATO’s Maritime Activities”, NATO e-Library, 2016. 
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Το ΝΑΤΟ έχει σημαντικές ναυτικές ικανότητες και εγγενώς ευέλικτες ναυτικές 

δυνάμεις, οι οποίες είναι καθοριστικές για την αποτροπή της επιθετικότητας. Ως εκ 

τούτου, οι θαλάσσιες δραστηριότητες συμβάλλουν στην αποτροπή πυρηνικών όπλων 

καθώς και στην αποτροπή των συμβατικών επιθέσεων. Το ΝΑΤΟ λοιπόν με την 

στρατηγική αυτή , σκοπό είχε να  εξασφαλίσει την ταχεία εξάπλωση των ναυτιλιακών 

δυνάμεων, τον έλεγχο των θαλάσσιων επικοινωνιών, τη διατήρηση της ελευθερίας 

της ναυσιπλοΐας και τη διεξαγωγή αποτελεσματικών δραστηριοτήτων αντιμέτρου 

κατά των ναρκών. 

• Διαχείριση κρίσεων : 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη στρατηγική αντίληψη και πρωτοβουλία  οι ναυτικές 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ μπορούν επιπλέον  να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και στο 

κομμάτι της διαχείρισης κρίσεων. Αυτές οι ευθύνες μπορούσαν ,και μπορούν ακόμη,  

να περιλαμβάνουν την επιβολή εμπάργκο όπλων, τη διεξαγωγή θαλάσσιων 

επιχειρήσεων απαγόρευσης, τη συμβολή στις προσπάθειες της Συμμαχίας για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας 

μετά από μια φυσική καταστροφή. 

• Συνεταιριστική ασφάλεια43: 

Ο πυλώνας αυτός αφορά στις ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ που συμβάλλουν όχι 

μόνο στην διασφάλιση της ασφάλειας της Συμμαχίας , αλλά και στην οικοδόμηση της 

περιφερειακής ασφάλειας και σταθερότητας , στην πρόληψη των συγκρούσεων και 

στην ενίσχυση του διαλόγου. Οι προσπάθειες αυτές προάγουν σαφώς στόχο και 

σκοπό έχουν την ανάπτυξη της συνεργασίας και της αλληλοσυμπλήρωσης μεταξύ και 

των υπόλοιπων «παικτών» στον τομέα της ναυτιλίας , όπως είναι η Ευρωπαϊκή 

Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη .  

• Ναυτική Ασφάλεια44: 

Η στρατηγική της Συμμαχίας για τη Ναυτιλία επαναλάμβανε  τη δέσμευση του 

ΝΑΤΟ στην παροχή βοήθειας για την  προστασία ζωτικών θαλάσσιων γραμμών 

επικοινωνίας αλλά και στην διατήρηση της  ελευθερίας στην θαλάσσια  πλοήγηση, 

στην επιτήρηση σε ζώνες υψηλού κινδύνου αλλά και  την ανταλλαγή πληροφοριών, 

                                                           
43 Στο ίδιο. 
44 Στο ίδιο. 
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την απαγόρευση της ναυσιπλοΐας και τη συμβολή στην ενεργειακή ασφάλεια, 

συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των υποδομών ζωτικής σημασίας.  

Σε πρακτικό επίπεδο , η ναυτική και ναυτιλιακή ασφάλεια συνεχίζει και θα συνεχίζει 

ιδίως μετά την εκρηκτική τελευταία δεκαετία που βιώνει η Μεσόγειος , να αποτελεί 

το λεγόμενο «στοίχημα» του ΝΑΤΟ . Οι Σύμμαχοι θα συνεχίσουν να ευελπιστούν και 

να προσπαθούν να παρέχουν  επαρκή αποτελεσματικότητα στην εφαρμογή των όσων 

έχουν υπογραφεί αλλά και όσων εκ των υστέρων συμπληρώθηκαν και ακόμη 

συμπληρώνονται και αφορούν τον τομέα της ναυτικής ασφάλειας αλλά και του 

στρατηγικού ανταγωνισμού που προέρχεται από αυτήν.  

Η ναυτιλιακή ασφάλεια συνεχίζει να αποτελεί την λύδια λίθο στην Ατζέντα του 

ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο, και οι Σύμμαχοι είναι όλο και 

περισσότερο αποφασισμένοι να εφαρμόσουν τη Ναυτική Στρατηγική Συμμαχίας του 

2011 - στόχος που η Συμμαχία έθεσε στη Σύνοδο Κορυφής και της Ουαλίας τον 

Σεπτέμβριο του 2014- με σκοπό την επίτευξη των επιθυμητών στόχων στον τομέα 

αυτό . Με λίγα λόγια αυτό περιλαμβάνει στην πράξη  μια πλήρη αναμόρφωση των 

ναυτικών δυνάμεων του ΝΑΤΟ, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του 

ΝΑΤΟ και των εταίρων του, καθώς και άλλων διεθνών παραγόντων, ιδίως της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς, το ΝΑΤΟ αναζωογονεί από το 2014 και έπειτα 

κυρίως , τις μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του για παράδειγμα , ώστε, μεταξύ άλλων, να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Κοινής Επιχειρησιακής Ομάδας για την Πολύ 

Υψηλή Ετοιμότητα (VJTF) του ΝΑΤΟ, όπως επανέλαβε στη Διάσκεψη Κορυφής της 

Βαρσοβίας το 2016, σε έκτακτες περιπτώσεις κρίσεων . Σε δεύτερο χρόνο , στόχος 

είναι η συνεχής  βελτίωση της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και των ασκήσεων, ιδίως 

σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο των κρατών μελών αλλά και  η βελτίωση της 

ικανότητας των Συμμάχων να αναπτύξουν τις επακόλουθες δυνάμεις45: 

• ενίσχυση του συντονισμού και της συνεργασίας ΝΑΤΟ-ΕΕ στον τομέα της 

ναυτιλίας  

• ενίσχυση της δέσμευσης με χώρες που δεν ανήκουν στο ΝΑΤΟ 

• ενίσχυση των θαλάσσιων ικανοτήτων των περιφερειακών εταίρων σε τομείς 

στρατηγικής σημασίας για τη συμμαχία, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών για 

                                                           
45 Στο ίδιο. 
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την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας, εστιάζοντας στην μελλοντική 

προσαρμογή και εξέλιξη των σημερινών θαλάσσιων επιχειρήσεων του ΝΑΤΟ 

• και την παροχή βοήθειας για την κρίση των προσφύγων και των μεταναστών. 

Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο (συμπεριλαμβανομένων των εφαρμοστέων συνθηκών 

και του εθιμικού δικαίου), η συμβολή των ναυτιλιακών επιχειρήσεων και 

δραστηριοτήτων της Συμμαχίας στη θαλάσσια ασφάλεια,  συνεπάγεται τη διεξαγωγή 

επιτήρησης και περιπολίας αλλά και την ανταλλαγή πληροφοριών που 

συγκεντρώνονται κάθε φορά ,  έτσι ώστε να υποστηριχθεί η επιβολή του νόμου κατά 

τη διάρκεια και ως μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων και των 

εγκαταστάσεών τους στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της ικανότητας του ΝΑΤΟ 

και των ναυτικών του  δυνάμεων σε ένα δεύτερο επίπεδο δράσης αφορά την ανάληψη 

ευθύνης  που αφορά το πλήρες φάσμα των αποστολών θαλάσσιας απαγόρευσης, και 

τη συνολική διερεύνηση τρόπων με τους οποίους τα πολιτικά μέσα και οι 

στρατιωτικές δυνατότητες της Συμμαχίας μπορούν να συμβάλουν στις διεθνείς 

προσπάθειες για την καταπολέμηση της διάδοσης είτε αποστολών θαλάσσιας 

απαγόρευσης , είτε την πρόληψη και την μεταφορά όπλων μαζικής καταστροφής . Οι 

ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ θα είναι επίσης έτοιμες και ικανές να υποστηρίξουν την 

προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Εξασφαλίζοντας έτσι , ότι, στο πλαίσιο 

των εκάστοτε ειδικών επιχειρήσεων που θα εγκρίνονται από τη Συμμαχία, οι ναυτικές 

της δυνάμεις θα  είναι έτοιμες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη 

Σύνοδο Κορυφής της Λισαβόνας- και των Συνόδων Κορυφής που ακολούθησαν στην 

Ουαλία το 2014 αλλά και στην Βαρσοβία το 2016-  να συμβάλουν στην ενεργειακή 

ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας της κρίσιμης ενεργειακής 

υποδομής και των θαλάσσιων επικοινωνιών.  

Σε επιχειρησιακό κομμάτι το ΝΑΤΟ, διαθέτει Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις (Standing 

Naval Forces- SFN), που παρέχουν στη Συμμαχία μία διαρκή παρουσία στα πεδία 

δράσης, μετατρέποντας έτσι την βασική θαλάσσια απαίτηση του ΝΑΤΟ για την 

υπολογίσιμη παρουσία του στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας , σε πολυεθνική 

αποτρεπτική δύναμη. Η ουσία ύπαρξης αυτών των δυνάμεων έγκειται στις 

προγραμματισμένες ασκήσεις και ελιγμούς που καλούνται να εκτελούν σε 

επιχειρησιακό και στρατιωτικό επίπεδο , με σκοπό την γρήγορη και άμεση ανάπτυξή 

τους σε περιόδους κρίσης και έντασης. Οι Μόνιμες Ναυτικές Δυνάμεις του ΝΑΤΟ ( 

στο εξής θα τις ονομάζουμε ΜΝΔ) αποτελούνται από τέσσερις υποομάδες : τις 
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μόνιμες ναυτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ (Standing NATO Maritime Groups –SNMGs ) 

που χωρίζονται σε δύο κατηγορίες SNMG1 και SNMG246 , και τις αντισταθμιστικές 

αυτών (Standing NATO Mine Countermeasures Groups – SNMCMGs ) που 

χωρίζονται αντίστοιχα σε δύο κατηγορίες SNMCMG1 και SNMCMG2. Και οι 

τέσσερις είναι ενσωματωμένες στη Δύναμη Αντίδρασης του ΝΑΤΟ (NATO 

Response Force – NRF ) , τη δύναμη ταχείας αντίδρασης της Συμμαχίας. 

Αναλυτικότερα για την επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ μπορούμε να επισημάνουμε 

πως οι μόνιμες ναυτικές του  ομάδες  συντάσσουν  μια πολυεθνική, ολοκληρωμένη 

θαλάσσια δύναμη που αποτελείται από σκάφη διάφορων  συμμαχικών χωρών . Αυτά 

τα σκάφη είναι μόνιμα στην διαθεσιμότητά του ,  για να εκτελούν διαφορετικά 

καθήκοντα, από ασκήσεις έως επιχειρησιακές αποστολές. Βοηθούν επίσης στην 

εδραίωση της παρουσίας της Συμμαχίας, αλληλέγγυα στη διεξαγωγή συνήθων 

διπλωματικών επισκέψεων σε διάφορες χώρες, στην υποστήριξη της συμμετοχής των 

εταίρων και στην παροχή ποικίλων στρατιωτικών δυνατοτήτων στον τομέα της  

ναυτιλίας  σε συνεχιζόμενες αποστολές σε ζώνες επί περιόδους κρίσεων . Η SNMG1 

και η SNMG2 λοιπόν , λειτουργούν σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες της 

Συμμαχίας, βοηθώντας έτσι στη διατήρηση της βέλτιστης ευελιξίας σε επιχειρησιακό 

επίπεδο , και όπου κρίνεται αναγκαίο . Η σύνθεσή τους ποικίλλει και συνήθως 

αποτελούνται από δύο έως έξι πλοία από τα αντίστοιχα κράτη  μέλη του ΝΑΤΟ. 

Πιο συγκεκριμένα , οι πρώτες δύο δυνάμεις που ανήκουν στην πρώτη κατηγορία 

(SNMG1 και SNMG2) , εμπίπτουν στην εξουσία της «Allied Maritime Command» 

(MARCOM), με έδρα το Νόρθγουντ του Ηνωμένου Βασιλείου,  μετά την εγκαινίαση 

της ,το Δεκέμβριο του 2012 ως το λειτουργικό κόμβο για όλες τις ναυτιλιακές 

επιχειρήσεις της Συμμαχίας. Η MARCOM διαθέτει επίσης δύο εντολές 

δευτερεύουσας σημασίας - Υποβρυχιακή Διοίκηση (COMSUBNATO) και Ναυτική 

Αεροπορία (COMMARAIR) - καθώς και το Ναυτικό Κέντρο του ΝΑΤΟ, το οποίο 

διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της πειρατείας. Στον αντίποδα, οι 

αντισταθμιστικές δυνάμεις  SNMCMG1 και SNMCMG2 είναι πολυεθνικές δυνάμεις 

που ασχολούνται πρωτίστως με επιχειρήσεις αναζήτησης και εκρηκτικής διάθεσης 

πυρομαχικών. Η SNMCMG2 διεξάγει επίσης εργασίες διάθεσης στο παρελθόν με 

                                                           
46 Ministry of Defence USA , “Mediterranean Sea – Operation Sea Guardian and NATO Naval 

Forces”,Ministry of Defence USA Press, 2015. Αναλυτικότερα για τις δυνάμεις αυτές  

https://www.difesa.it/EN/Operations/InternationalOperations/ActEndNATONavForce/Pagine/default.

aspx  
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σκοπό την ελαχιστοποίηση της απειλής από ορυχεία που χρονολογούνται από τον 

Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και οι δύο ομάδες SNMCMG αποτελούν βασικά 

στοιχεία της Δύναμης για την Αντίδραση του ΝΑΤΟ (NRF) και είναι σε θέση να 

εκπληρώσουν ένα ευρύ φάσμα ρόλων από ανθρωπιστικές εργασίες έως στρατιωτικές 

επιχειρήσεις. Μπορούν να αναπτυχθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα και είναι 

συχνά οι πρώτες δυνάμεις, που εισέρχονται σε επιχειρησιακό θέατρο όταν αυτό 

κρίνεται αναγκαίο ως μέσο αντίδρασης από την Συμμαχία. Η SNMCMG1 ιδρύθηκε 

στο βελγικό λιμάνι της Οστάνδης στις 11 Μαΐου 1973 για να εξασφαλίσει την 

ασφάλεια της ναυσιπλοΐας γύρω από τα λιμάνια της Μάγχης και της βορειοδυτικής 

Ευρώπης. Αρχικά ονομάστηκε «Standing Naval Force Channel», το όνομά του 

άλλαξε αρκετές φορές για να αντικατοπτρίζει την αναπτυσσόμενη περιοχή 

λειτουργίας του. Σήμερα, είναι σε θέση να λειτουργεί σχεδόν οπουδήποτε στον 

κόσμο. Η  SNMCMG2 αναπτύχθηκε ως  ειρηνευτική δύναμη για τη Μεσόγειο, το 

έτος 1969 και  εξελίχθηκε με την πάροδο του χρόνου για να αντανακλά τις νέες 

ευθύνες της στις στρατηγικές απαιτήσεις του νέου αιώνα .Οι  SNMCMG2 και 

SNMCMG1 έλαβαν και τα δύο τα τρέχοντα ονόματά τους το 2006, και από τότε είναι 

γνωστές κυρίως ως επιχειρησιακές βασικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ στις θαλάσσιες 

επιχειρήσεις του.  

 

3.2.2  Οι Ναυτικές  Επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ  

Η ικανότητα της Συμμαχίας να επιτύχει στρατηγικούς στόχους θεσμοθετημένους σε 

ποικίλα θαλάσσια περιβάλλοντα, έχει αποδειχθεί κυρίως με την χρόνια ικανότητα των 

ναυτικών δυνάμεων και των ναυτικών επιχειρήσεών της σε Μεσογειακό 

περιφερειακό πλαίσιο,  αλλά και σε πλαίσιο παγκόσμιας κλίμακας σε λιγότερα 

παραδείγματα . Η ασφάλεια της ναυτιλίας είναι υψηλή στην ατζέντα του ΝΑΤΟ, γι 

αυτόν τον λόγο στο  πλαίσιο της Ναυτικής Στρατηγικής της Συμμαχίας του 2011, το 

ΝΑΤΟ έχει δημιουργήσει μια ευέλικτη ναυτιλιακή επιχείρηση που ονομάζεται « 

Operation Sea Guardian (OSG) » ή αν μπορεί να υπάρξει δόκιμος όρος στα ελληνικά 

αυτός θα ήταν ίσως «Θαλάσσιος Παρατηρητής»47.Από τον Οκτώβριο του 2016, ο 

                                                           
47 Sea Guardian Maritime Security Operatives, ‘Maritime Security Operatives’. Η επιχείρηση αυτή 

δημιουργήθηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Βαρσοβίας τον Ιούλιο του 2016. Μπορεί να εκτελέσει ένα 

ευρύ φάσμα καθηκόντων ασφάλειας στη θάλασσα και αυτή τη στιγμή λειτουργεί στη Μεσόγειο 

Θάλασσα. Σε ανάλυση του όρου «Sea Guardian», μπορούμε να αναφέρουμε πως πρόκειται έναν 
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«Ναυτικός ή Θαλάσσιος  Παρατηρητής » άρχισε να υποστηρίζει τη συνειδητοποίηση 

της θαλάσσιας κατάστασης, την αντιτρομοκρατία στη θάλασσα και την ανάπτυξη 

ικανοτήτων στη Μεσόγειο θάλασσα. Δεν καθοδηγείται από τη ρήτρα συλλογικής 

άμυνας της Συμμαχίας (άρθρο 5) , εντούτοις αν η ίδια η Συμμαχία το αποφασίσει θα 

μπορεί στο μέλλον να αποτελέσει συνιστώσα του συγκεκριμένου άρθρου , και θα 

είναι πλήρως καταρτισμένος ως όργανο να υποστηρίξει συνειδητοποίηση των 

θαλάσσιων καταστάσεων , και να δώσει έμφαση στην ανταλλαγή πληροφοριών 

μεταξύ των συμμάχων. Να συμβάλλει στην υποχρεωτική ελευθερία της ναυσιπλοΐας 

ώστε το ΝΑΤΟ να είναι έτοιμο και ικανό να ενεργεί σύμφωνα με  την αρχή της 

ελευθερίας της ναυσιπλοΐας σε περιόδους είτε  ειρήνης ακόμη και πολέμου. Αυτό 

περιλαμβάνει την γενικότερη ομπρέλα της επιτήρησης, των θαλάσσιων περιπολιών 

,των  θαλάσσιων  απαγορεύσεων , των  ειδικών  λειτουργιών , την  επιβολής του 

νόμου και, όταν αυτό είναι αναγκαίο τη  χρήση βίας. Αναλυτικότερα η επιχείρηση 

Sea Guardian , γεννήθηκε από την προηγούμενη επιχείρηση Active Endeavour (OAE) 

, η οποία είχε ξεκινήσει μετά τις επιθέσεις τις 9/11 , επικαλούμενη τη συλλογική 

άμυνα , με στόχο την αποτροπή και την διατάραξη της όποιας τρομοκρατικής 

δραστηριότητας υπάρχει στη Μεσόγειο θάλασσα. Περαιτέρω στόχοι που 

μεταλαμπαδεύτηκαν και από την ΟΑΕ στην Sea Guardian , αφορούσαν τη χρόνια 

παρακολούθηση , τη συλλογή πληροφοριών , τον έλεγχο και την άμεση παρέμβαση 

από πλοία που διέσχιζαν τα ύδατα της Μεσογείου, την επιφάνεια της θάλασσας αλλά 

και κινητές μονάδες, υποβρύχια, θαλάσσια περιπολικά αεροσκάφη και δύο οι 

δυνάμεις φρεγατών υψηλής ετοιμότητας που ήταν διαθέσιμες να κάμψουν 

οποιαδήποτε παρατηρούμενη τρομοκρατική καταγεγραμμένη δραστηριότητα48.  

Μια τέτοια μακρά εμπειρία περίπου δεκαπενταετίας από την ΟΑΕ στη Μεσόγειο 

έδωσε πολύτιμη εμπειρογνωμοσύνη στη Συμμαχία στον τομέα της αποτροπής των 

θαλάσσιων  εγκληματικών  και τρομοκρατικών  δραστηριοτήτων , αναθέτοντας στην 

Sea Guardian μια αποστολή που τελικά στηρίχθηκε  στην εμπειρία  του προκατόχου 

                                                                                                                                                                      

κορυφαίο πάροχο θαλάσσιων υπηρεσιών ασφαλείας,  αποκλειστικά από εξαιρετικά έμπειρους, 

πλήρως εξειδικευμένους, πρώην στρατιωτικούς φορείς , ορισμένους από παγκόσμιας κλίμακας 

αποδεκτή αρχή , για την επιτήρηση και επιβολή ακόμη και του νόμου στην περίπτωση που οι 

θαλάσσιες επιχειρήσεις δεν τηρούν τους κώδικες της θεσμοθετημένης θαλάσσιας ασφάλειας. 

http://www.sguardian.com/services/maritime-security-operatives/  

 
48North Atlantic Treaty Organization, “Operation Active Endeavour (Archived)”, NATO Press, 2016. 
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της, ενώ επεκτάθηκε και σε σημαντικά πεδία εφαρμογής του ανανεωμένου 

επιχειρησιακού της σχεδίου για την ασφάλεια στη Μεσόγειο.  

Το ΝΑΤΟ βοήθησε επίσης τη  «Frontex» (υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη 

διαχείριση των συνόρων) και τις ελληνικές και τουρκικές εθνικές αρχές στις 

προσπάθειές τους να αντιμετωπίσουν την κρίση των μεταναστών και των προσφύγων 

στο Αιγαίο. Από το 2009 έως το 2016, η επιχείρηση «Ocean Shield» συνέβαλε στις 

διεθνείς προσπάθειες για την καταστολή της πειρατείας και την προστασία των 

αποστολών ανθρωπιστικής βοήθειας από το Κέρας της Αφρικής, που διαδέχτηκε την 

επιχείρηση «Allied Protector» (Μάρτιος-Αύγουστος 2009) και την επιχείρηση 

«Allied Provider» (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2008). Από το 2001 έως το 2016, η 

επιχείρηση «Active Endeavour» βοήθησε στην αποτροπή, την ανίχνευση και την 

προσπάθεια  διακοπής ύπαρξης  τρομοκρατίας στη Μεσόγειο Θάλασσα. Η επιχείρηση 

συστάθηκε αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001 και τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις εναντίων των Ηνωμένων Πολιτειών . Και το 2011, η επιχείρηση «Unified 

Protector» παρέδωσε ενέργεια από τη θάλασσα και αποτελούσε σημαντικό εμπάργκο 

των ναυτικών όπλων στη Λιβύη.  

Σε θεωρητικό πλαίσιο όλα αυτά φαντάζουν ιδανικά στην λειτουργία του θαλάσσιου 

οργάνου του ΝΑΤΟ , σε ρόλο παρατηρητή για την διαφύλαξη όσων ειπώθηκαν 

παραπάνω, στο πρακτέο της υπόθεσης και σε πραγματικό χρόνο της έρευνας , στις 

αρχές Μαρτίου του 201849 η Μεσογειακή εικόνα υπό το πρίσμα του ΝΑΤΟ στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου είχε ως εξής . . Τρία πλοία του ΝΑΤΟ και ένα 

υποβρύχιο σε συνεργασία με θαλάσσια περιπολικά αεροσκάφη, αεροπορικά 

αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης Ε3 και πολλά συναφή πλοία και υποβρύχια 

πραγματοποίησαν εστιασμένη περιπολία ασφαλείας στην κεντρική και δυτική 

Μεσόγειο Θάλασσα στο διάστημα  από δεκατέσσερις  Φεβρουαρίου έως τέσσερις 

Μαρτίου του  2018. Αυτή η περιπολία ασφαλείας επικεντρώθηκε στη συλλογή 

πληροφοριών σχετικών με τη ζωή και στη διερεύνηση περαιτέρω πληροφοριών που 

συγκεντρώθηκαν σε προηγούμενες περιπολίες ασφαλείας, για να συνεχίσουν να 

αναπτύσσουν εκθέσεις για τη θαλάσσια κατάσταση που επικρατεί  στη Μεσόγειο. 

Συνολικά, τα πλοία παρακολούθησαν 1557 σκάφη που λειτουργούσαν ή διέρχονταν 

από την περιοχή, πολυάριθμα πλοία χαιρετήθηκαν και η ομάδα διεξήγαγε φιλικές 

                                                           
49 NATO Allied Maritime Command, “NATO’s Operation Sea Guardian ‘Shape Waters’ of Western and 

Central Mediterranean”, Northwood UK , 2018. 
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επισκέψεις σε 6 πλοία για να συγκεντρώσει πληροφορίες από τοπικούς ναυτικούς 

φορείς για τον λόγο ύπαρξής τους στην συγκεκριμένη περιοχή . Η υποστήριξη και η 

συνεργασία από τα αεροσκάφη θαλάσσιας περιπολίας και τα αεροσκάφη έγκαιρης 

προειδοποίησης E3 του ΝΑΤΟ επέτρεψαν στα πλοία να διατηρήσουν μια άποψη 

πολλαπλών τομέων για τις θαλάσσιες δραστηριότητες. Τα υποβρύχια παρείχαν επίσης 

πληροφορίες σχετικά με ύποπτα σκάφη που μεταδόθηκαν σε πλοία  τύπου 

OSG(“Operation Sea Guardian”, όπως έχει αναλυθεί παραπάνω ) για περαιτέρω 

διερεύνηση. Ο συντονισμός και η ανταλλαγή πληροφοριών με την επιχείρηση 

«Sophia» της ΕΕ ενίσχυσε περαιτέρω την αποτελεσματικότητα και την εμβέλεια 

αυτής της επικεντρωμένης επιχείρησης. Τα υποβρύχια της  OSG, με βάση τις 

εκθέσεις καθημερινής κατάστασης τους , τις προθέσεις και την κοινή εικόνα των 

πληροφοριών που λάμβαναν , ήταν σε θέση να διεξάγουν συντονισμένες παραλαβές 

πλοίων ή καταστάσεις για περαιτέρω έρευνες50. 

Η επικεφαλής περιπολία καθοδηγήθηκε  από τον διοικητή της ισπανικής φρεγάτας 

«ESPS Navarra», τον Ισπανό διοικητή Francisco Javier Vázquez Sanz , σε 

συνεργασία με την ιταλική φρεγάτα «ITS Euro» και τη βελγική φρεγάτα «Louise-

Marie». Η περιπολία υποστηρίχθηκε επίσης από ισπανικά και ελληνικά υποβρύχια 

και αεροσκάφη από την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία, καθώς και από τα 

εναέρια αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E3 του ΝΑΤΟ. Συνολικά, αυτή η κοινή 

περιπολούμενη ασφάλεια συγκέντρωσε στοιχεία πάνω, πάνω και κάτω από την 

επιφάνεια του νερού, για να καταγραφούν  συνολικά οι θαλάσσιες δραστηριότητες 

στην κεντρική και τη δυτική Μεσόγειο Θάλασσα, ο σκοπός αυτών και η ανάμειξη 

όλων των δρώντων σε αυτές . 

Εν κατακλείδι λοιπόν , όλες οι θαλάσσιες επιχειρήσεις της Συμμαχίας σκοπό είχαν , 

έχουν και θα έχουν να δρουν σύμφωνα με τις επικρατούσες δημοσιονομικές 

συνθήκες, και στην πλειονότητα των περιπτώσεων σε συνεργασία με λοιπούς φορείς, 

κρατικούς , ή διεθνείς δρώντες . Συνεπώς, θα χρειαστεί περαιτέρω προσπάθεια και σε 

μελλοντικό χρόνο , ιδίως μέσω της Διαδικασίας Σχεδιασμού Άμυνας του ΝΑΤΟ, 

προκειμένου να αναπτυχθούν οι δυνατότητες της Συμμαχίας υπό το πρίσμα αυτής της 

στρατηγικής, καθώς και να εντοπιστούν άλλοι τομείς όπου απαιτείται 

μετασχηματισμός. Αυτή η στρατηγική δεν επιδιώκει άμεση αλλαγή στις ναυτικές 

                                                           
50 Στο ίδιο. 
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ικανότητες των Συμμάχων, αλλά οι ικανότητες αυτές θα πρέπει να εξελιχθούν 

σύμφωνα με αυτή τη συμπεφωνημένη διαδικασία, απλά η επιχειρησιακή δράση να 

ακολουθεί τις εξελίξεις της εκάστοτε εποχής, και των εκάστοτε δρώντων που 

συμπληρώνουν το διεθνές παίγνιο . Σκοπός του ΝΑΤΟ σε μελλοντικό χρόνο θα είναι 

να  επιδιώκει  να διαθέτει τις ανάλογες αποτελεσματικές και ευέλικτες ναυτιλιακές 

δυνάμεις που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει τις ποικίλες προκλήσεις ασφάλειας του 

21ου αιώνα51 . 

 

 

3.3 Κοινή Διακήρυξη ΝΑΤΟ – Ευρωπαϊκής Ένωσης με Ενσωμάτωση της 

Μεσογειακής Θαλάσσιας Ασφάλειας 

Η αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων ασφάλειας σε γενικευμένο πλαίσιο , αλλά 

και στον θαλάσσιο τομέα ,  τα τελευταία δύο χρόνια είναι πιο σημαντική από ποτέ για 

το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση . Αυτή η πρόθεση κοινής αντιμετώπισης των 

συγκεκριμένων προκλήσεων εκφράστηκε κυρίως με την παγκόσμια στρατηγική για 

την ασφάλεια και την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίθηκε 

τον Ιούνιο του 2016. Τον Νοεμβρίου του ίδιου έτους , συμφωνήθηκε από την 

αρμόδια επιτροπή του Οργάνου ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας στον τομέα της 

ασφάλειας και της άμυνας , και η Ευρωπαϊκή επιτροπή εν συνεχεία ενέκρινε το 

λεγόμενο «Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Άμυνα». Το σχέδιο αυτό περιελάμβανε 

κυρίως ένα ευρωπαϊκό ταμείο άμυνας και άλλες δράσεις που θα βοηθούσαν τα κράτη 

μέλη να προωθήσουν την έρευνα αλλά και να «δαπανούν» αποτελεσματικότερα τις 

κοινές αμυντικές τους ικανότητες , ενισχύοντας έτσι μια ανταγωνιστική και 

καινοτόμο βάση για την ενίσχυση της ασφάλειας των Ευρωπαίων πολιτών  και όχι 

μόνο . Σε αυτόν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό , σε συνέχεια ήρθε και προστέθηκε από 

το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους Υπουργούς Εξωτερικών του ΝΑΤΟ , 

ένα κοινό σύνολο προτάσεων για συνεργασίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ στον τομέα της 

συλλογικής ασφάλειας . Σε κοινή δήλωση που υπέγραψαν λοιπόν , οι ηγέτες της ΕΕ 

και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ , το ίδιο έτος , συμφώνησαν σε ένα σύνολο 

                                                           
51Ο.π North Atlantic Treaty Organization, ‘Αlliance Maritime Strategy’, NATO e-Library,2011. Ο εν 

λόγω στρατηγικός σχεδιασμός , εμπεριέχεται ενδελεχώς στο κεφάλαιο VI της Θαλάσσιας Στρατηγικής 

της Συμμαχίας.  https://www.nato.int/cps/ua/natohq/official_texts_75615.htm 
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ενεργειών , συμπεριλαμβανομένων δεκάδων προτάσεων για εφαρμογή σε επτά 

κυρίως τομείς συνεργασίας , οι οποίοι ήταν : η αντιμετώπιση υβριδικών απειλών , η 

επιχειρησιακή συνεργασία συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων απειλών , η 

ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και στην άμυνα , οι αμυντικές δυνατότητες ως σημείο 

τομής των δύο συνεργατών , παράλληλες επιχειρησιακές αμυντικές ασκήσεις, τομέας 

αμυντικής βιομηχανίας και  έρευνας , και τέλος ανάπτυξη ικανοτήτων στον τομέα 

διαφύλαξης της ασφάλειας σε χερσαίο αλλά κυρίως σε θαλάσσιο περιβάλλον 52 . 

Συνεπώς για την αντιμετώπιση αυτών των κοινών προκλήσεων η συνεργασία μεταξύ 

ΝΑΤΟ και ΕΕ φαντάζει πιο σημαντική από ποτέ .  Από τα τέλη του 2016 μέχρι και 

την δεδομένη χρονική στιγμή της έρευνας , το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συμφώνησαν να 

ενισχύσουν την συνεργασία τους και τον συντονισμό τους μεταξύ της επιχείρησης 

Sea Guardian (που αναλύθηκε  ενδελεχώς νωρίτερα), της ευέλικτης ναυτικής αυτής 

επιχείρησης που δημιουργήθηκε από το ΝΑΤΟ και μπορεί να εκτελέσει ένα ευρύ 

φάσμα καθηκόντων στη θάλασσα, αλλά και της EU NAVFOR MED Sophia , η οποία 

άρχισε στις 22 Ιουνίου του 2015 και είναι ενεργή σύμφωνα με την παράταση που 

πήρε μέχρι και την τελευταία ημέρα του έτους 2018. Η εν λόγω επιχείρηση που πλέον 

συνεργάζεται με επιχειρησιακά και με το ΝΑΤΟ , δημιουργήθηκε πριν από περίπου 

δυόμιση χρόνια όταν  τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν ομόφωνα 

να αντιμετωπίσουν από κοινού ένα από τα πιο αποτρόπαια εγκλήματα της εποχής μας 

,την εμπορία ανθρώπων μέσω θαλάσσης , αλλά κυρίως ως μέρος της συνολικής 

προσέγγισης της ΕΕ για την καλύτερη αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης 

και την εξάρθρωση των δικτύων των διακινητών και λαθρεμπόρων. Στις 25 Ιουλίου 

2017, το Συμβούλιο παρέτεινε έως τα τέλη  Δεκεμβρίου 2018 την εντολή 

της επιχείρησης Sophia της EUNAVFOR MED. Η επιχείρηση έχει δύο επικουρικά 

καθήκοντα: την κατάρτιση της ακτοφυλακής και του ναυτικού της Λιβύης και τη 

συμβολή στην εφαρμογή του εμπάργκο όπλων του ΟΗΕ στα ανοικτά των λιβυκών 

ακτών, σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών 

υπ’ αριθ. 2292 (2016) και 2357 (2017). 

Επιπλέον, το Συμβούλιο της ΕΕ τροποποίησε την εντολή της επιχείρησης με στόχο53: 

                                                           
52 European Union External Action , “EU and NATO start new era of cooperation”,2016 ‘’EU NATO 

start new era of cooperation’’ European Union External Action, December 2016. 
53 Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκού  Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2017,  ‘ EUNAVFOR MED – 

Επιχείρηση Sophia: Παράταση εντολής έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018’. 
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• τη δημιουργία μηχανισμού παρακολούθησης των εκπαιδευομένων, ώστε να 

διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της κατάρτισης της 

ακτοφυλακής της Λιβύης, 

• τη διεξαγωγή νέων δραστηριοτήτων επιτήρησης  και τη συλλογή 

πληροφοριών για την παράνομη διακίνηση εξαγωγών πετρελαίου από τη 

Λιβύη σύμφωνα με τις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων 

Εθνών ,  αριθ. 2146 (2014) και 2362 (2017), 

• την ενίσχυση των δυνατοτήτων ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με την 

εμπορία ανθρώπων με τις υπηρεσίες επιβολής του νόμου των κρατών μελών, 

την FRONTEX και την EUROPOL , αλλά και μετά από αυτή τη διακήρυξη 

συνεργασίας και με το ΝΑΤΟ  . 

Επιπλέον , το ΝΑΤΟ και η ΕΕ συμφώνησαν στην ενίσχυση της συνεργασίας τους 

μέσω ανταλλαγής πληροφοριών , υλικοτεχνικής υποστήριξης και πρακτικής 

αλληλεπίδρασης σε επιχειρησιακό πλαίσιο, όποτε το απαιτούν οι συνθήκες. Για να 

υποστηριχθούν οι παραπάνω στόχοι , το ΝΑΤΟ και η ΕΕ θα πρέπει να συνεχίσουν να 

αξιοποιούν πλήρως τον μηχανισμό Κοινοτικής Ευαισθητοποίησης και 

Αποκατάστασης στη Μεσόγειο (SHADE MED) . Ο μηχανισμός αυτός , είναι ένα 

φόρουμ –όπως αποκαλείται από την διεθνή κοινή γνώμη -, όπου εκπρόσωποι από 

έθνη και οργανώσεις που ενδιαφέρονται ή επηρεάζονται από το φαινόμενο της 

μετανάστευσης στη λεκάνη κυρίως της Ανατολικής  Μεσογείου,  μπορούν να 

συναντηθούν για να αποσυμφορήσουν και να συντονίσουν τις Επιχειρήσεις 

Ασφάλειας στη Ναυτιλία ,να εκτιμήσουν  τις τάσεις που εξελίσσονται εκεί και να 

βελτιστοποιήσουν τις επιχειρησιακές πρακτικές που χρησιμοποιούν 54. 

Μετά από την τυπική ανάλυση περί κοινής διακήρυξης μεταξύ ΝΑΤΟ και ΕΕ, το 

σημαντικό που πρέπει να μας αποτυπωθεί και να καταλάβουμε αφορά στο ερώτημα , 

γιατί η ναυτική αλλά και ναυτιλιακή ασφάλεια στη Μεσόγειο μπορεί να αποτελέσει 

πυλώνας στην Κοινή Πολιτική Άμυνας και Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ); Η απάντησή 

βασίζεται και ισχυροποιείται σύμφωνα με τη συνεχιζόμενη δημοσιονομική λιτότητα 

που ενδεχομένως επηρέασε και συνεχίζει να επηρεάζει τις ήδη περιορισμένες 

αμυντικές δαπάνες στην Νότια Ευρώπη , πράγμα που συνεπάγεται αναπόφευκτα νέες 

                                                           
54 Ο.π. , Press Team of the Mission EUNAVFOR MED Operation SOPHIA, ‘Shade-Med’, European Union 

External Action , 2016. 
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ανησυχίες στον τομέας της συλλογικής ασφάλειας ειδικά στην περιοχή της οργίλης  

Μεσογείου. Συνεπώς η υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης και σε συνεργασία , 

προσέγγισης μπορεί πέραν του να αποτρέψει κυρίως να αντιμετωπίσει 

αποτελεσματικά τις υπάρχουσες απειλές στην περιοχή , οι οποίες την τελευταία 

οκταετία έχουν ξεπεράσει κάθε προσδοκία, μιλώντας πάντα με αρνητικό πρόσημο.  

Σχετικά με τους εξωτερικούς παράγοντες της περιοχής , τα κράτη μέλη της Ένωσης 

κλήθηκαν να ενώσουν τις δυνάμεις τους καθώς πίστευαν πως για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες το ενδιαφέρον για την εν λόγω περιοχή ήταν μειωμένο  λόγω 

ανταγωνιστικών προτεραιοτήτων αλλού . Αυτό μετά το 2013 δεν υφίσταται σε 

απόλυτο βαθμό καθώς το ΝΑΤΟ άρχισε να εντείνει τις δυνάμεις του στη θάλασσα 

της Μεσογείου μιας και έκανε την εμφάνιση του ένας άλλος «άσπονδος» φίλος, η 

Ρωσία, η οποία από την συγκεκριμένη χρονική  περίοδο ανακοίνωσε πως θα 

διατηρήσει επί μονίμου βάσεως δώδεκα πολεμικά πλοία στη Μεσόγειο , προς 

διαφύλαξη της εθνικής της ασφάλειας. Μετά από μια περίοδο αδυναμίας και 

αστάθειας κατά την δεκαετία του ’90 , η Ρωσία κάνει δυναμική επανεμφάνιση στη 

διεθνή σκηνή των «μιλλένιουμς»  πια, ως σημαντικός παράγοντας ασφαλείας , 

ισχυριζόμενος το καθεστώς μιας μεγάλης δύναμης . Προς αυτήν την κατεύθυνση 

προσανατολίζεται και η παρουσία της στη Μεσόγειο θάλασσα, ως μέρος μιας 

ευρύτερης στρατηγικής που διαμορφώνεται από μία ροή αλληλεπίδρασης 

εσωτερικών και εξωτερικών φορτίων ισχύος55 .  Αναλυτικά όμως θα αναφερθούμε 

στην Ρωσία , στο επόμενο μας κεφάλαιο , παρουσιάζοντας εκεί τις δυναμικές αλλά 

και τα φορτία ανταγωνισμού που προκύπτουν από την θαλάσσια στρατηγική που ίδια 

θέσπισε για την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο.   

 

 

3.4 Τα επόμενα βήματα 

Αυτό που μπορούμε να εικάσουμε σίγουρα , αλλά η χρήση του ρήματος αυτού δεν 

είναι η καταλληλότερη - καθώς ως επιστήμονες των Διεθνών Σχέσεων δεν είναι το 

πρέπον και το ρεαλιστικό να εικάζουμε , αλλά θα το ορθό θα είναι να  είμαστε σε 

                                                           
55 Evmorfia-Chrysovalantou Seiti , ‘Integrating Maritime Security Operations in the Mediterranean’, 

Maritime Security Topic Week –Europe, Center for International Maritime Security, 2017. 
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θέση να υποστηρίζουμε την άποψή μας  βασιζόμενοι σε πραγματικά γεγονότα τα 

οποία αναλύονται βάση ρεαλιστικής προσέγγισης στην αξιολόγησή τους-, είναι πως η 

Ρωσία είναι αποφασισμένη να γίνει και πάλι παγκόσμια δύναμη και να έχει εξέχοντα 

ρόλο στη θάλασσα . Αυτή η φιλοδοξία έχει αποδειχθεί ήδη από επιχειρησιακούς 

χειρισμούς της ίδιας αλλά και από πολιτικο-στρατιωτικά δόγματα που θεσπίζει για 

τον σκοπό αυτό. Σαφώς , όμως, με  το συγκεκριμένο στρατηγικό όραμα  της Ρωσίας 

θα ασχοληθούμε στο επερχόμενο τέταρτο κεφάλαιο της έρευνάς μας . Στο σημείο 

αυτό η νύξη στην Ρωσία γίνεται , ώστε να καταστεί σαφές πως το μέλλον για την 

επιχειρησιακή δράση του ΝΑΤΟ αλλά και της ΕΕ στη θάλασσα κρίνεται εν μέρει από 

τον «σοβαρό παίκτη» Ρωσία που πλέον έχει μπει ενεργά στο θαλάσσιο στρατηγικό 

παίγνιο του υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου56. Η συγκρουσιακές 

επιχειρησιακές επιθέσεις της Ρωσίας έναντι αποστολών των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ 

ειδικότερα , αλλά και οι παρεμβάσεις της στην εμπόλεμη ζώνη της Συρίας , 

αναζητούν ευκαιρίες επέκτασης του κύρους και του γοήτρου της ίδιας της Ρωσίας 

στο εξωτερικό περιβάλλον της περιφέρειας δράσης . Προς αυτόν τον 

προσανατολισμό βελτιώνει τον τεχνολογικό και αμυντικό της  εξοπλισμό ώστε οι 

ικανότητες της να καταστούν ικανές και ισότιμες στο μέλλον με εκείνες του ΝΑΤΟ , 

ακόμη και να τις ξεπεράσουν . Αυτό το «στοίχημα» προσπαθεί και η ίδια να το 

επιτύχει θέτοντας τον πήχη υψηλά και τη Συρία ως μέσο επίτευξης του στόχου , όπου 

εκεί το αυξανόμενο αποτύπωμά της στη Συρία, προσφέρει στη Μόσχα τη 

δυνατότητα, αν το επιλέξει, να απειλήσει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους της αλλά και 

τις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της ΕΕ που λειτουργούν στην ανατολική Μεσόγειο και 

στους ουρανούς της Συρίας. Συνεπώς για να κλείσουμε το κομμάτι του ΝΑΤΟ , 

σημαντικά επιτεύγματα όσων αφορά τη θαλάσσια στρατηγική του έχουν ήδη 

κατακτηθεί , πολλά από αυτά μονομερώς από το ΝΑΤΟ , άλλα σε συνεργασία με την 

ΕΕ. Οι προκλήσεις ακόμα είναι υπαρκτές και η «φωτιά» στην Μέση Ανατολή και στη 

θάλασσα που μας περιβάλλει όλους δεν έχει σβήσει, καθώς αναθεωρητικοί παίκτες – 

Τουρκία- μπαίνουν καθημερινά και πολύ ενεργά στο παίγνιο εξουσίας που παίζεται 

στην θάλασσά που μας χωρίζει και μας ενώνει εδώ στον Νότο. Εκείνο που είναι πολύ 

ξεκάθαρο πια , είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες , υπό την ομπρέλα του ΝΑΤΟ , αλλά 

και οι λοιποί εταίροι , δεν θα πρέπει να αγνοούν και να αγνοήσουν στο μέλλον τις 

προκλήσεις που δημιουργούνται στη θάλασσα κυρίως από δύο βασικούς πυλώνες 

                                                           
56 Phillip M. Breedlove , ‘NATO’s next act- How to handle Russia and other threats’, Foreign Affairs 

,2016, σελ.100. 
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αστάθειας, την ισλαμιστική τρομοκρατία και τον εκτοπισμό ενεργού πληθυσμού 

λόγω του Συριακού εμφυλίου που μαίνεται ακόμη , αλλά και στον οικονομικό 

πυλώνα που πηγάζει από την ενέργεια στα έγκατα της θάλασσας της Ανατολικής 

Μεσογείου. Η αδράνεια και η αναποφασιστικότητα αν υπάρξει εκ μέρους των 

Ηνωμένων Πολιτειών θα έχει μεγαλύτερες συνέπειες από τα άμεσα προβλήματα που 

επιδιώκει να αντιμετωπίσει μέσω της παρουσίας του ΝΑΤΟ εξ’ ονόματός της στην 

περιοχή. Το κόστος –σε έμψυχο και άψυχο αποτύπωμα -  για  τις Ηνωμένες,, των 

οποίων η εμπιστοσύνη έχει δημιουργηθεί εδώ και δεκαετίες σε στρατηγικό σχεδιασμό  

, θα είναι πολύ μεγαλύτερο στο μέλλον εάν οι ίδιες  αποτύχουν  να δράσουν 

ορθολογικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κρισιμότητας των περιστάσεων , κάτι 

που συνεπάγεται την διάρθρωση και του επιχειρησιακού σχεδιασμού αλλά και των 

δογμάτων στρατηγικής που έχουν ήδη διαμορφώσει και αφορούν την ναυτική 

ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο57.  

Συνεπώς ο ρόλος και η παρουσία του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο ήταν και συνεχίζει να 

είναι σημαντικός κυρίως από την έναρξη της επιχείρησης Sea Guardian και έπειτα. 

Μέσω αυτής , το ΝΑΤΟ επιχείρησε και λειτούργησε βάση της Συμμαχικής Ναυτικής 

Στρατηγικής για πέντε χρόνια , και θα συνεχίσει να το κάνει , αναλαμβάνοντας την 

πλήρη πλειονότητα των επιχειρήσεων θαλάσσιας ασφάλειας. Η αποστολή θα 

εκπληρώσει επίσης το καθήκον της διαχείρισης κρίσεων ανταποκρινόμενη  στην 

κατάσταση έκτακτης ανάγκης που μαίνεται ακόμη στη θάλασσα της  Μεσογείου , 

αλλά και με την σύμφωνη παροχή υλικοτεχνικής υποστήριξης από πλευράς ΕΕ. Η 

λειτουργία Sea Guardian θα ενισχύσει τη συνεταιριστική ασφάλεια, ανταλλάσσοντας 

πληροφορίες με την επιχείρηση Sophia – που πήρε παράταση μέχρι τα τέλη το 2018 

όπως αναφέραμε νωρίτερα-  και προωθώντας τον διάλογο και την συναίνεση  στην 

περιοχή, ιδίως τώρα με την εμφάνιση και άλλων παραγόντων στην πτητική αυτή 

περιοχή , εκτός από την Ρωσία, τώρα στον υπολογισμό προστίθεται και η 

αναθεωρητική Τουρκία. Η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας θα διασφαλιστεί επίσης με την 

επιτήρηση και την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και στο μέλλον από 

πλευράς ΝΑΤΟ , αποδεικνύοντας μέσα από την  επιχείρηση Sea Guardian την βασική 

ναυτική ικανότητα της Συμμαχίας εκφρασμένη ιδίως μέσω των μόνιμων ναυτικών 

βάσεως της αποστολής.  Εν κατακλείδι, και το ΝΑΤΟ και η ΕΕ πιστεύουν πως αν  

διασφαλιστεί η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή και στην  περιοχή της Βόρειας 

                                                           
57 Ο.π., σελ.105.  
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Αφρικής, θα διασφαλιστεί η ασφάλεια Ευρώπη αλλά και έξω από τα σύνορά της . 

Αυτός ο επίλογος αφορά κυρίως το πολιτισμικό και πολιτικό υπόβαθρο της 

αποτύπωσης της κατάστασης , το οικονομικό και κυρίως το στρατιωτικό κρίνεται και 

θα κριθεί κυρίως στα στρατιωτικά δόγματα αλλά και στις προκλήσεις ενέργειας και 

γεωστρατηγικής υφής που θα προκύψουν στο μέλλον , καθώς η γειτνίαση πέραν των 

πλεονεκτημάτων που μπορεί να επιφέρει μεταξύ των γειτνιαζόντων κρατών , κυρίως 

επισείει αρνητικούς συσχετισμούς φορτίων ισχύος και ασφάλειας58.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
58 Alessandra Giada Dibenedetto , ‘Implementing the Alliance Maritime Strategy in the Mediterranean 

: NATO’s Operation Sea Guardian’, NATO Defense College , Rome – No.134, 2016, σελ.14. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο 

Η ΑΡΚΟΥΔΑ ΞΥΠΝΗΣΕ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑΕΙ! 

 

4.1 Το ιστορικό υπόβαθρο ανάμειξης της Ρωσίας στο φάσμα της Ανατολικής 

Μεσογείου  

Μετά την διεξοδική μας ανάλυση για την ύπαρξη , τη δράση και τη στρατηγική του 

ΝΑΤΟ στην υπό μελέτη περιοχή μας, ερχόμαστε να ασχοληθούμε αναλυτικά με τον 

δεύτερο και σημαντικό πυλώνα της ερευνάς μας, που είναι η Ρωσία. Η εξωτερική 

πολιτική της μεγάλης αυτής δύναμης , στην Ανατολική Μεσόγειο διαιρείται χρονικά 

σε τρεις μεγάλες και κρίσιμες περιόδους 59: 

• Στο στάδιο της υποχώρησης , το οποίο χρονικά οριοθετείται στη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990, 

• Στη φάση της ανάκαμψης, που αφορά την πρώτη δεκαετία του 2000, 

• Και στα έτη της παγκόσμιας αποσταθεροποίησης που χρονικά χαρακτηρίζουν 

το διάστημα μετά το ξέσπασμα της Αραβικής Άνοιξης. 

Κατά την διάρκεια του Ψυχρού πολέμου , όπως έχουμε αναφέρει πολλάκις , η 

περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου αποτέλεσε για τους πολιτικούς αναλυτές τη 

απόλυτη  ζώνη αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο αντιπάλων «μπλόκς», αγγλοσαξονικός 

όρος που καθιερώθηκε εκείνη την εποχή μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ. Τόσο η τότε  

Σοβιετική Ένωση όσο και η Δύση , εν γένει,  είχαν ισοδύναμη στρατιωτική ανάμειξη  

στην περιοχή και ανταγωνίζονταν μεταξύ τους για να κερδίσουν συμμάχους στην 

περιοχή. Ερχόμενη , λοιπόν , η δεκαετία του 1990 , έφερε μαζί της ριζικές αλλαγές 

καθώς μετά τον κατακερματισμό της Σοβιετικής Ένωσης , η νεοσύστατη Ρωσική 

Ομοσπονδία προσπαθώντας να συναρμολογήσει τα εναπομείναντα κομμάτια της , 

επέλεξε να εγκαταλείψει την Ανατολική Μεσόγειο ως μια σφαίρα στρατηγικών 

συμφερόντων προς τη Δύση , η οποία και ξεκίνησε να προωθεί τα γεωπολιτικά της 

συμφέροντα στην περιοχή . Τα εσωτερικά πολιτικά και οικονομικά προβλήματα 

αποτέλεσαν για τη Ρωσία τροχοπέδη  στην εφαρμογή  διεθνών  πρωτοβουλιών  

                                                           
59 Spyridon N.Litsas & Aristotle Tziampiris, ‘The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, 

Politics , and Power’, UK, Routledge, 2015, σελ.31-2. 
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μεγάλης κλίμακας –και στην περιοχή και σε διεθνή εμβέλεια- , με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα αυτής της δεκαετίας την αποχή της Μόσχας από τον γεωπολιτικό 

ανταγωνισμό αλλά και από την λήψη συγκεκριμένων μέτρων για την αποτροπή ενός 

συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ από τη νίκη του στρατού του Σαντάμ 

Χουσεΐν κατά τον πρώτο πόλεμο του Κόλπου.  

Υπό την ηγεσία του προέδρου της Μπόρις Γέλτσιν , η εσωστρέφεια της χώρας 

αυξήθηκε αν αντιθέσει με την στρατιωτική παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο 

αλλά και με τις σχέσεις με παράγοντες που αποτελούσαν ισχυρούς παίκτες στην 

περιοχή που μειώθηκαν δραστικά. Κάτι που συνεχίστηκε για πάνω από μία δεκαετία 

ουσιαστικά και λειτουργικά, όπου ο προσανατολισμός των ενδιαφερόντων της 

Ρωσίας περιοριζόταν επιχειρηματικές και εμπορικές ζώνες. Η φιλοσοφία αυτή, αλλά 

κυρίως η πολιτική και στρατηγική στόχευση , της Ρωσίας που σήμερα 

συγκαταλέγεται βάση της   διεθνούς κοινής γνώμης στον κατάλογο των  

υπερδυνάμεων , άλλαξε ριζικά , όταν το 2000 ανέλαβε την εξουσία ο Βλαντιμίρ 

Πούτιν. Η στρατηγική του στόχευση βασιζόταν στην επανάκτηση του ηγετικού ρόλου 

της χώρας του στον Ανατολική Μεσόγειο, πράγμα που γινόταν εμφανώς αντιληπτό 

από την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της χώρας του .  

Η πρώτη δεκαετία –αλλά όπως εξελίσσονται τα πράγματα ο ιστορικός του μέλλοντος 

θα αναφέρεται στην ερευνά του στις δύο πρώτες δεκαετίες - του 21ου αιώνα 

μετέτρεψε την θαλάσσια περιοχή μας σε ζώνη γεωπολιτικού και γεωοικονομικού60  

ανταγωνισμού μεταξύ της Ρωσίας , των δυτικών κρατών αλλά και κρατών της Μέσης 

Ανατολής. Σε καμία περίπτωση όμως αυτός ο ανταγωνισμός της πρώτης δεκαετίας , ή 

ακόμη και ο ανταγωνισμός που λαμβάνει χώρα σήμερα στην περιοχή δεν μπορεί να 

έρθει σε αντιπαραβολή ή να συσχετιστεί από τους πολιτικούς αναλυτές με την 

περίοδο του Ψυχρού Πολέμου , στην εν λόγω περιοχή . Αν και στις δύο περιπτώσεις 

η στρατιωτικοποίηση είναι πραγματικότητα , η στόχευση διαφέρει . Στην μεν πρώτη 

                                                           
60 Η γεωοικονομία μελετά τα γεωοικονομικά δεδομένα μίας γεωγραφικής περιοχής ή σε διεθνή 

κλίμακα, τα οποία σχετίζονται με την οικονομική ισχύ (οικονομικές δραστηριότητες ως προς το 

γεωγραφικό περιβάλλον), με σκοπό την αξιοποίησή τους. Τα λεγόμενα γεωοικονομικά δίκτυα είναι 

οι διάφοροι αγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου, φυσικού αερίου, θαλάσσιοι και χερσαίοι οδοί 

εμπορίου, οδοί λαθρομετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών, κτλ. Μεταξύ των άλλων, η 

γεωοικονομία μελετά το ρόλο της οικονομικής αλληλεξάρτησης για την επίλυση ή την πρόληψη των 

συγκρούσεων, τα όρια της οικονομίας στη πρόληψη ή την επίλυση συγκρούσεων, τη σχέση μεταξύ 

της οικονομικής ανάπτυξης και των πολιτικών και κοινωνικών συνθηκών στις διάφορες χώρες, όπως 

η διαφθορά, η ανάπτυξη δικτύων οργανωμένου εγκλήματος (πχ καρτέλ ναρκωτικών), η ανάπτυξη 

τρομοκρατικών ομάδων και η διασύνδεση τους με συμβατικές μορφές εγκλήματος. 



55 

 

55 

 

περίπτωση του Ψυχρού Πολέμου ο ιδεολογικός παράγοντας έκανε τον ανταγωνισμό 

να εκτοξεύεται , στην δε περίπτωση του σήμερα η εντάσεις πια δεν αφορούν έλεγχο 

εδαφών, πίστη των  περιφερειακών  συμμάχων και ιδεολογικές συνιστώσες, αλλά 

προβολή κύρους και γοήτρου στην περιοχή , έλεγχο των ροών ενέργειας και 

πρόκληση που αφορά τα στρατηγικά τους συμφέροντα την ώρα που μαίνεται ακόμα ο 

Συριακός εμφύλιος , και όλο και περισσότεροι αναθεωρητικοί παράγοντες 

κατακλύζουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής , με μόνη και κοινή συνιστώσα την 

θάλασσα της Μεσογείου . Για τις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, οι αυξανόμενες 

εντάσεις μεταξύ της  Μόσχας και της Ουάσιγκτον ωθούσαν στην ανάπτυξη της δικής 

τους επιρροής κλίμακας, για την επίτευξη όσο αυτό ήταν δυνατόν παγκόσμιας 

εμβέλειας πολιτικές προτεραιότητες τόσο γι’αυτές όσο και για τους περιφερειακούς 

παράγοντες της περιοχής τους.  

 

 

4.2 Το Ναυτικό Δόγμα της Ρωσίας στην θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου  

Το στρατηγικό ναυτικό δόγμα που υπηρετεί η Ρωσία στη θάλασσα της Μεσογείου 

σήμερα , είναι εκείνο που υπογράφηκε το Ιούλιο του 2015 από τον Πρόεδρο της 

Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν , και αποτελεί ενημερωμένη έκδοση του αρχικού ναυτικού 

δόγματος που εγκρίθηκε το 200161. Το δόγμα του 2001 υπέφερε από αρκετά κενά  

στην ουσία του , αλλά και από πρακτικά ελαττώματα στην εφαρμογή του . Ήταν ένα 

μη δεσμευτικό έγγραφο, και δεν είχε καμία πραγματική σχέση με άλλα έγγραφα 

στρατηγικού σχεδιασμού που ήταν υπό σχεδιασμό την ίδια χρονική περίοδο . Ως 

αποτέλεσμα, από πολιτικής σκοπιάς , το πρώτο δόγμα αντιπροσώπευε περισσότερο 

ένα σύνολο κυρίως  υποθετικών στοχεύσεων  και όχι  επιτεύξιμων στόχων. Επιπλέον, 

οι δυσμενείς οικονομικές συνθήκες στις αρχές της δεκαετίας του 2000, με τις  

αμυντικές δαπάνες σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, μαζί με την παραμέληση που υπέστη 

ο ρωσικός στόλος κατά τη δεκαετία του 1990 με την δραματική μείωση των 

στρατιωτικών δαπανών που συνοδευόταν παράλληλα και από τις  οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις της εποχής, έκρινε τις φιλοδοξίες του δόγματος ακατάλληλες . Η 

μείωση της τότε χρηματοδότησης για τις ναυτικές δραστηριότητες ήταν τόσο σοβαρή  

                                                           
61 Anna Davis , ‘Maritime Doctrine of the Russian Federation’(translated) , Russia Maritime  Studies 

Institute | United States  Naval War College , 2015, §2. 
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που κατέστη το ρωσικό ναυτικό ανίκανο  να προμηθεύσει νέα σκάφη ή να 

εκπληρώσει ακόμη και τα περισσότερα τα στοιχειώδη καθήκοντα συντήρησης και 

εκπαίδευσης, πόσο μάλλον όταν θα έπρεπε αν υποστηριχθούν  συμφέροντα της χώρας 

μακριά από τις ακτές της Ρωσίας. Η απώλεια του πυρηνικού υποβρυχίου Kursk62 το 

καλοκαίρι του 2000 αποτελεί το μεγαλύτερο  παράδειγμα της κρίσης στην οποία 

βρέθηκε το ρωσικό ναυτικό μετά από μια δεκαετία περικοπών δαπανών. 

Πολλά άλλαξαν όμως στο διάστημα που μεσολάβησε  μεταξύ της δημοσίευσης του 

πρώτου ναυτικού δόγματος το 2001 και του διαδόχου του το 2015. Από τα μέσα της 

δεκαετίας υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για αναθεώρηση του στρατηγικού 

σχεδιασμού  σε βασικούς τομείς της δημόσιας πολιτικής της  Ρωσίας. Ως εκ τούτου, 

δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή στην διασφάλιση ότι το πλάνο αναθεώρησης  του  

στρατηγικού σχεδιασμού ήταν εφικτό  και οι κινήσεις για την επίτευξή του,  

συντονισμένες μεταξύ τους για να αντιπροσωπεύουν ένα πιο συνεκτικό σύνολο. 

Επιπλέον στο σύνολο αυτής της δεκαπενταετίας που ακολούθησε , η ρώσικη 

οικονομία άνθισε , δίνοντας στην ηγεσία την εμπιστοσύνη να ξεκινήσει ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα ανασυγκρότησης, ιδιαίτερα από το 2010 και μετά63, κυρίως στον 

στρατηγικό – στρατιωτικό πυλώνα της άμυνας και του σχεδιασμού της  εξωτερικής 

της  πολιτικής. Το ευρύτερο διεθνές περιβάλλον άλλαξε επίσης σημαντικά. Ενώ το 

δόγμα του 2001 υπογράμμισε τις ρωσικές ανησυχίες για το ΝΑΤΟ, αυτό έγινε όλο 

και πιο έντονο , με την αντίληψη της Μόσχας για τις επεκτατικές βλέψεις του ΝΑΤΟ 

στη Μεσόγειο να ήταν ολοένα και πιο αισθητές. Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη 

Ρωσία, με την ανακήρυξή της ως η  κύρια βάση  του στόλου της Μαύρης Θάλασσας, 

ενίσχυσε το στόλο  της Μαύρης Θάλασσας από επείγουσες αποστολές από το 2014 

και έπειτα , καθιστώντας για τους Ρώσους τη βάση αυτή ως τη λύδια λίθο της 

ρωσικής ναυτικής δύναμης και διόδου στη Μεσόγειο θάλασσα. Όλα αυτά, 

αποτελούσαν μέρος μιας αυξανόμενης αντίληψης απειλής που διαισθανόταν η 

Ρώσικη ηγεσία,  και  απαιτούσε την κινητοποίηση πόρων για να αντιμετωπίσει αυτό 

που η ίδια θεωρούσε απειλητικό και επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον για τα εθνικά της 

συμφέροντα . Σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, το νέο, ενημερωμένο το δόγμα 

σχεδιάστηκε και στη συνέχεια δημοσιεύθηκε ανανεωμένο και έτοιμο να στηρίζει τους 

πολιτικούς και στρατηγικούς στόχους δημιουργίας του . 

                                                           
62BBC News World, ‘Kursk final hours’, Edition for Russian public television, 2000. 
63 Jullian Cooper , ‘Russia’s state armament programme to 2020: a quantitative assessment of 

implementation 2011–2015, FOI Report’, 2016, σελ.30. 
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Περιείχε αναλυτική περιγραφή των ρωσικών βάσεων χάραξης εθνικής , αλλά και 

βασικών στόχων εθνικής θαλάσσιας πολιτικής, καθώς και μια περίληψη των βασικών 

λειτουργικών τομέων της ναυτικής πολιτικής που ενδιέφεραν τη Ρωσία. Μερικοί 

κύριοι στόχοι παρέμεναν , ως επί το πλείστον, διατυπωμένοι και σε μεγάλο βαθμό 

αμετάβλητοι από το δόγμα του 2001, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης του 

απαραβίαστου της κυριαρχίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της δέσμευσης για την 

ελευθερία των ζωτικών θαλάσσιων λωρίδων και την προστασία της ανθρώπινης 

ζωής64. Παρ 'όλα αυτά, υπάρχουν σημαντικές - αν και μερικές φορές λεπτές - αλλαγές 

από το δόγμα του 2001. Ο ισχυρισμός, για παράδειγμα, για την αποκλειστικότητα της 

δικαιοδοσίας όσον αφορά την εξερεύνηση, την εκμετάλλευση και τη διατήρηση των 

φυσικών πόρων που βρίσκονται στην υφαλοκρηπίδα της Ρωσίας ενισχύεται στο 

έγγραφο του 2015 με αναφορές στη "συμμετοχή στρατιωτικών συνιστωσών" των 

θαλάσσιων δυνατοτήτων της Ρωσίας για την εξασφάλιση αυτής της αποκλειστικής 

δικαιοδοσίας65. Από αυτό μπορούμε να συμπεράνουμε ότι οι υπεύθυνοι για τη 

χάραξη πολιτικής στη Ρωσία θεωρούν την Αρκτική ως περιοχή πιθανών 

στρατιωτικών συγκρούσεων στο μέλλον, ίσως όταν πια το ενδιαφέρον θα μετακινηθεί 

από την περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου , αλλού για αντίστοιχους 

στρατηγικούς , οικονομικούς και πολιτικούς λόγους  . 

Υπάρχει επίσης μια συνοπτική δήλωση των βασικών λειτουργικών τομέων της 

ναυτιλιακής πολιτικής που είναι πιο σημαντικές κατά τα εθνικά συμφέροντα της 

Ρωσίας. Το δόγμα αναφέρει ότι ο στόλος και η υποδομή εμπορικών μεταφορών της 

Ρωσίας (λιμένες, υποδομές υπηρεσιών κ.λπ.) θα έπρεπε να εκσυγχρονιστούν,  ώστε 

να διασφαλιστεί πως η Ρωσία παραμένει ενεργός και  ανταγωνιστικός «παίκτης»  

στον κλάδο της  ναυτιλίας,  του διεθνούς εμπορίου  και των θαλάσσιων μεταφορών . 

Ένας ακόμη σοβαρότατος πυλώνας του αναθεωρημένου δόγματος αφορούσε και την 

ενέργεια – που θα αποτελέσει το μήλον της έριδος του επόμενου κεφαλαίου της 

έρευνάς μας- καθώς από το 2015 που αναθεωρήθηκε η ναυτική στρατηγική της 

Ρωσίας , το θέμα της ενέργειας προοριζόταν να αποτελέσει θέμα συζήτησης στην 

ρωσική πολιτική ηγεσία , στο μέλλον . Δεδομένου ότι τα τεράστια αποθέματα 

υδρογονανθράκων εκτιμιόνταν ότι βρίσκονταν –όπως και επαληθεύτηκε - σε 

                                                           
64Ο.π. Anna Davis , ‘Maritime Doctrine of the Russian Federation’(translated) , Russia Maritime  

Studies Institute | United States  Naval War College , 2015,  §5. 
65Richard Connolly, ‘Towards a Dual Fleet? The Maritime Doctrine of the Russian Federation and the 

Modernisation of Russian Naval Capabilities’,  Russian Studies – NATO Defense College, 2017 , σελ.3. 
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παρακείμενες περιοχές,  περιοχές που βρίσκονται εκτός των ακτών της Ρωσίας, θα 

πρέπει να δίδεται σύμφωνα με το δόγμα ,  μεγάλη προσοχή στη σημασία της 

υποστήριξης των ρωσικών προσπαθειών για την ανάπτυξη θαλάσσιων ορυκτών και 

ενεργειακών πόρων, καθώς και προστασία στους υπεράκτιους αγωγούς που είναι 

ζωτικής σημασίας για τη βιομηχανία ενέργειας της Ρωσίας εκτός του εδάφους της66. 

Τέλος, το δόγμα υπογράμμιζε  επίσης τη σημασία της διεξαγωγής θαλάσσιων 

επιστημονικών ερευνών ώστε να διερευνηθούν καλύτερα οι ανθρωπογενείς 

διεργασίες που επηρεάζουν τη θάλασσα και οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν τη 

ρωσική εθνική ασφάλεια στο μέλλον . Η ναυτική δύναμη (voenno-morskoy floot, 

όπως αναφέρεται στο δόγμα) , περιγράφεται  σε όλα τα εδάφια ως η βασική 

συνιστώσα του θαλάσσιου δυναμικού της Ρωσίας αλλά και ως ένα από τα κύρια μέσα 

άσκησης της εξωτερικής πολιτικής της σε διεθνές επίπεδο. Ως μέσο άσκησης 

πολιτικής, το ναυτικό της – και στρατιωτικά και επιχειρησιακά μιλώντας -  

χαρακτηρίζεται τόσο κρίσιμο για την ασφάλεια της Ρωσίας, όσο και για την προβολή 

της παρουσίας της Ρωσίας στους ωκεανούς του πλανήτη. Από αυτήν την σκοπιά , 

αυτό καθίσταται εφικτό καθώς για την Ρωσία , η ναυτική της δυναμική έχει διττό 

ρόλο: : αφενός, εξασφαλίζοντας τη ρωσική εδαφική ασφάλεια. και από την άλλη 

πλευρά, μεταφέροντας την εθνική σημαία εκτός εδαφικής κυριαρχίας με σκοπό 

ενίσχυσης της του εθνικού κύρους και γοήτρου. Σαφώς και αυτό αφορά την έκφραση 

των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας και πέρα από το δικό μας πεδίο έρευνας , την 

περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου, καλύπτοντας ευρύτερες γεωγραφικά περιοχές 

όπως τον Ατλαντικό, τον Αρκτικό, τον Ειρηνικό Ωκεανό, την Κασπία θάλασσα , την 

Ινδική και την Ανταρκτική .  

Στην Μεσόγειο θάλασσα , στα δικά μας μονοπάτια, η ώθηση του ρωσικού  δόγματος 

είναι καθαρά στρατιωτικού χαρακτήρα , με τους συγγραφείς του να εκφράζουν την 

επιθυμία να μετατραπεί η  περιοχή σε ζώνη «στρατιωτικο-πολιτικής σταθερότητας»67. 

Ωστόσο, η ακριβής εστίαση της μεσογειακής πολιτικής της Ρωσίας  στη Μεσόγειο 

παραμένει ανεκδήλωτη ακόμη στο σύνολό της . Οι μέχρι τώρα διενεργηθείσες  

ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή αφορούσαν αποκλειστικά τη ζώνη της ανατολικής  

Μεσογείου ,  αλλά είναι πιθανό η περιοχή να έχει ευρύτερο νόημα στη ρωσική 

σκέψη, καθώς η  επιθυμία για μόνιμη παρουσία («postoyannoy osnove») στην 

                                                           
66Ο.π. Anna Davis , ‘Maritime Doctrine of the Russian Federation’(translated) , Russia Maritime  

Studies Institute | United States  Naval War College , 2015,  §§28-29 & §§30-32. 
67 Στο ίδιο §58a. 
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περιοχή δηλώνεται ρητά68, με απαίτηση από την ίδια την ηγεσία για περαιτέρω 

ενίσχυση της στρατιωτικής υποδομής στην Κριμαία και στο Κράσνονταρ, τονίζοντας 

ακόμη περισσότερο την ακτινοβολία της προσάρτησης της Κριμαίας στα εθνικά τους 

έγγραφα.  

Μετά από όλα αυτά, στην απλή όμως ερώτηση γιατί η Ρωσία ενδιαφέρεται για τη 

Μεσόγειο , για μια μάζα νερού χωρίς ρωσικές ακτές ; Η απάντηση τελικά είναι πολύ 

πιο επιθετική και σύνθετη μέσα από τα μάτια ενός επιστήμονα των Διεθνών Σχέσεων 

. Πρώτον, γιατί ορθολογικά και ρεαλιστικά  , όπως αναφέραμε και νωρίτερα, η 

μοναδική έξοδος της Ρωσίας και του στόλου της , στη Μαύρης θάλασσα,  για τον  

ανοικτό ωκεανό , είναι η Μεσόγειος. Η Ρωσία έχει επίσης μακροχρόνιες οικονομικές 

σχέσεις με πολλά περιφερειακά κράτη, όπως την Ελλάδα, τη Λιβύη, την Κύπρο και 

την Αλγερία, και αγοράζει ή πωλεί όπλα με αρκετά παράκτια κράτη της Μεσογείου, 

συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας και της Αλγερίας. Επιπλέον ακόμη μια  πτυχή 

σχετίζεται με τον  διοικητικό κόμβος του Tartus, έναν τόπο με αυξανόμενη 

στρατηγική σημασία , ιδίως κατά τη διάρκεια αυτής της συνεχιζόμενης περιόδου της 

συριακής σύγκρουσης, σε περίπτωση που  ρώσοι πολίτες χρειάζονται να εκκενώσουν 

τη χώρα. Τέλος, το ρωσικό ναυτικό θα ήταν σε θέση να αυξήσει την ετοιμότητά του 

και να αναπτύξει πιο εξελιγμένη εκπαίδευση, λειτουργώντας στη Μεσόγειο και  κατά 

τους χειμερινούς μήνες προς επίτευξη του στρατηγικού στόχου της 69.  

Τέλος, το επικαιροποιημένο δόγμα περιέχει σαφή απεικόνιση του ρόλου των 

κρατικών αρχών στη διαμόρφωση και εφαρμογή της θαλάσσιας πολιτικής και 

περιγράφει σχέδια για τη δημιουργία πρόσθετων θεσμικών ικανοτήτων για την 

ενθάρρυνση σε μια πιο συνεκτική ναυτιλιακή πολιτική στο μέλλον. Αυτή είναι σαφώς 

μια προσπάθεια δημιουργίας επαρκούς διοικητικής ικανότητας για να διασφαλιστεί 

ότι το ναυτικό δόγμα δεν παραμένει κατάλογος αόριστων αφηρημένων στόχων. Για 

το σκοπό αυτό, υπάρχει ένα Ναυτικό Συμβούλιο (όπως αναφέρεται στο δόγμα 

«morskaya kollegiya») - το οποίο δημιουργήθηκε το 2013 - για να κατευθύνει και να 

συντονίζει τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη των στόχων που καθορίζονται 

στο δόγμα.  

                                                           
68 Στο ίδιο : §58b. 
69 Dmitry Gorenburg , ‘The Russian Navy’s role in the Mediterranean’, Russian Military Reform ,2013. 
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Ο μεγαλεπήβολος στόχος του εν λόγω δόγματος είναι η συνεχής ρωσική θαλάσσια 

παρουσία και στην Μεσόγειο αλλά και στις λοιπές περιοχές ρωσικών συμφερόντων 

όπως αναφέραμε νωρίτερα . Καθώς όμως την τελευταία τριετία η οικονομία της 

Ρωσίας δεν παραμένει ακλόνητη από το διεθνές μπαράζ οικονομικών εξελίξεων , 

αναλυτές του «think - tank» της Μόσχας «CAST», υποστηρίζουν πως το ρωσικό  

ναυτικό είναι πιθανό να παίξει το ρόλο της "Σταχτοπούτας" (δηλαδή να λάβει 

μικρότερο κονδύλιο από τους πόρους του προϋπολογισμού από τις άλλες "αδελφές" 

ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας), μιας και  οι δυνάμεις επιλεκτικά θα κατανέμονται σε 

μεγαλύτερα μερίδια σε τομείς  μειωμένου προϋπολογισμού προμηθειών70. Η άποψη 

αυτή επαναλήφθηκε από ανώτερους Ρώσους αξιωματούχους που ανέφεραν ότι οι 

μελλοντικές προμήθειες θα επικεντρωθούν σε μικρότερα σχέδια, ενισχυμένα από 

αναβαθμίσεις σε παλαιότερα και μεγαλύτερα σκάφη. Παρόλο που θα 

εξακολουθήσουν να κατασκευάζονται νέα πλοία, η μείωση της χρηματοδότησης θα 

επιβάλει ασφαλώς περιορισμούς στην ικανότητα του ρωσικού ναυτικού να 

εκσυγχρονίσει πραγματικά τον στόλο του. 

Ωστόσο, κανένα από αυτά δεν αρκεί για να αποφανθούμε αν στο μέλλον θα επικρατεί  

μια ρωσική στρατιά δεκάδων πλοίων με  μόνιμη παρουσία στη Μεσόγειο ή όχι . Η 

πιο πιθανή λογική πίσω από αυτό το ναυτικό κίνημα προς τα νοτιοδυτικά είναι ίσως ο 

σιδερένιος νόμος της πολιτικής εξουσίας: “Nature abhors a vacuum” ή όπως μάθαμε 

από το πρώτο έτος των σπουδών μας το σύστημα είναι άναρχο και ανταγωνιστικό ! Η 

επιχειρησιακή πολιτική  του ΝΑΤΟ στην περιοχή υφίσταται  μια αμείλικτη παρακμή 

εδώ και χρόνια, συνεπώς τα κενά ισχύος έρχονται να καλυφθούν και τα φορτία ισχύος 

να αυξομειωθούν με την παρουσία πολλών «παικτών» στην πιο δύσκολη «πίστα» 

αυτού του περιφερειακού παιγνίου, υπερβαίνοντας ίσως οποιοδήποτε οικονομικό 

κόστος .  Οι γαλλικές και ιταλικές ναυτικές δυνάμεις  στο πεδίο ,  είναι σκιές των 

πρώην εαυτών τους, ενώ οι μόνιμες ναυτιλιακές ομάδες του ΝΑΤΟ δαπανούν 

λιγότερο χρόνο στη Μεσόγειο απ’ότι πριν από μία δεκαετία . Οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι 

της Αμερικής είναι πιο πρόθυμοι να εγκαταλείψουν το θέατρο απλά επειδή το ΝΑΤΟ 

διακήρυξε ότι το ευρωπαϊκό θέατρο έχει μειωθεί σε στρατηγική σημασία71. Συνεπώς 

                                                           
70 Ο.π Richard Connolly, ‘Towards a Dual Fleet? The Maritime Doctrine of the Russian Federation and 

the Modernisation of Russian Naval Capabilities’,  Russian Studies – NATO Defense College, 2017 . 

 
71 Thomas R. Fedyszyn , ‘The Russian Navy 'Rebalances' to the Mediterranean’, U.S. Naval Institute, 

Proceedings Magazine –December 2013 Vol 139/12/1,330. 
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το ρωσικό ναυτικό κίνημα στη Μεσόγειο μπορεί να εξηγηθεί από μία σειρά λογικών 

υπολογισμών , ωστόσο κανένας δεν μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα και πιεστικότερα 

από μία απλή συρροή προσφοράς και ζήτησης. Στην πραγματικότητα, η Δύση έχει 

τοποθετήσει ένα χαμηλού κόστους «προς ενοικίαση» σημάδι, σε μια «ακριβή 

γειτονιά» , και ο Πούτιν έχει ανταποκριθεί όπως κάθε επενδυτής στο  κυνήγι 

προσφορών τουλάχιστον για την ώρα !  

 

 

4.3 Επιχειρησιακή Παρουσία 

Η αυξανόμενη ανάπτυξη των ναυτικών πόρων της Μόσχας στα ύδατα της Μεσογείου 

και οι προκαθορισμένες αλλαγές στην πολιτική των ΗΠΑ-  με τον Πρόεδρο Τραμπ 

την πρώτη εποχή της εκλογής του να αναφέρεται στις προθέσεις του για μεταφορά 

του επίκεντρου των Αμερικανικών επιχειρήσεων στη Συρία και την επιδίωξη της 

συμμαχίας με την Ρωσία ενάντια στο αυτοαποκαλούμενο Ισλαμικό κράτος -  

επίσπευσαν τις φωνές της ηγεσίας για έγκαιρη  αναθεώρηση της ρωσικής ναυτιλιακής 

στρατηγικής, ιδιαίτερα όσον αφορά τις επιχειρήσεις της Ρωσίας στη Συρία και τους 

ευρύτερους πολιτικούς στόχους του Κρεμλίνου στον Καύκασο, τη Μέση Ανατολή 

και την Κεντρική Ασία72. 

Με την επέκταση προς ανατολάς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ο στόλος της Μαύρης 

Θάλασσας (τμήμα της Νότιας Στρατιωτικής Περιφέρειας της Ρωσίας) έχει υποβληθεί 

τα τελευταία χρόνια σε ένα εντατικό πρόγραμμα κατασκευής, με τα υποβρύχια να 

αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα στην στρατηγική ατζέντα . Αν και η Ρωσία δεν 

μπορεί να εμποδίσει τα πλοία του ΝΑΤΟ να πλοηγηθούν στη Μαύρη Θάλασσα πέρα 

από την Ανατολική Μεσόγειο , θεωρεί την παρουσία ενός δυτικού στόλου και εκεί ως 

απειλή για τη ρωσική ασφάλεια. Όντας ιδιαίτερα δύσκολο μια ναυτική δύναμη να 

έχει βάση , τα υποβρύχια προσφέρουν στη Μόσχα έναν αποτελεσματικό τρόπο 

εξισορρόπησης της εκτεταμένης ναυτικής παρουσίας της Δύσης σε αυτό που κατά τη 

διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ήταν περισσότερο ή λιγότερο «σοβιετική λίμνη». Με 

εξαίρεση την Τουρκία, οι χώρες του ΝΑΤΟ στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας 

                                                           
72 Στο ίδιο. 
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(Ρουμανία και Βουλγαρία) είτε δεν διαθέτουν ούτε έχουν πολύ κακή τεχνολογία για 

την εξεύρεση  υποβρυχίων . 

Η Ρωσία κατασκευάζει επίσης έξι νέα κορβέτες , για παράδοση στον στόλο της 

Μαύρης Θάλασσας μέχρι το 2019. Το σχετικά μικρό τους μέγεθος (κάτω από 1.000 

τόνους) σημαίνει ότι δεν προορίζονται για απασχόληση μακριά από τους λιμένες της 

χώρας καταγωγής τους ταξίδια στον Ατλαντικό ή στον Ινδικό Ωκεανό). Αντίθετα, ο 

στόχος τους θα είναι να συμβάλουν στη εξισορρόπηση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ στη 

Μαύρη Θάλασσα , σε σχέση με  Ρωσία. Αν και η διατήρηση μιας ευνοϊκής 

ισορροπίας δυνάμεων στον Εύξεινο Πόντο αποτέλεσε το κύριο μέλημα για τον 

εκσυγχρονισμό του ρώσικου στόλου από το 2014 και μετά, εάν οι οικονομικές 

συνθήκες το επιτρέψουν ο στόχος του  στόλου  της Μαύρης Θάλασσας στο μέλλον 

είναι να  αποκτήσει τα επόμενα χρόνια πολεμικά πλοία ικανά να διατηρήσουν μόνιμη 

παρουσία του ρωσικού στόλου στην Ανατολική  Μεσόγειο Θάλασσα και περαιτέρω 

στον Ατλαντικό και στον Ινδικό Ωκεανό. Η προτεραιότητα της Ρωσίας, δεδομένης 

της παρουσίας του ΝΑΤΟ στη Μαύρη Θάλασσα, ήταν να υπερτερούσε  η  άμυνα των 

ρωσικών παράκτιων περιοχών . Πλέον μετά την προσφυγική κρίση και τον αιματηρό 

εμφύλιο που μαίνεται ακόμη σε ότι απέμεινε από το «failed state»  Συρία, αλλά και 

τον «ενεργειακό πόλεμο» για τους υδρογονάνθρακες της Μεσογείου , το ενδιαφέρον 

έχει μετατοπιστεί . Η μετατόπιση αυτή άρχισε από τον Οκτώβριο του 2015 , με την 

παρέμβαση της Ρωσίας στη Συρία , στην πρώτη επιχείρηση πέρα από τις ακτές της 

Μαύρης Θάλασσας73.  

Αρχικά, το καθήκον που ανατέθηκε στον στόλο της Μαύρης Θάλασσας αφορούσε 

στην προστασία των ρωσικών μεταγωγικών πλοίων στο θαλάσσιο  δρόμο προς και 

από τα λιμάνια της Συρίας. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο του προγράμματος που 

επιχειρησιακά είχε σχεδιαστεί τότε από πλευράς Ρωσίας  , ήταν η απόκτηση και η 

ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πυραύλων . Έτσι, στις 7 Οκτωβρίου 2015, η «Flotilla» 

της Κασπίας ,  πυροβόλησε 26 ρωσικούς πυραύλους κρουαζιέρας σε στόχους στη 

Συρία. Ο ίδιος στόλος πυροβόλων όπλων πυροβόλησε έναν ακόμη κύκλο 18 

πυραύλων το Νοέμβριο , και το Δεκέμβριο το νεώτερο υποβρύχιο του Στόλου της 

Μαύρης Θάλασσας, «Rostov-on-Don» ,πυροβόλησε τέσσερις πυραύλους 

κρουαζιέρας από μια τοποθεσία στη Μεσόγειο Θάλασσα την ώρα που βυθιζόταν .  

                                                           
73 Στο ίδιο. 
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Μέσα σε λίγο περισσότερο από δύο μήνες, ο ρωσικός  στόλος της Μαύρης Θάλασσας 

απέδειξε ότι θα μπορούσε να επιτύχει χερσαίες αποστολές σε απόσταση έως και 

1.600 χλμ. από την ακτή. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία ενίσχυσε το θαλάσσιο 

αποτρεπτικό της, αναπτύσσοντας τους νέους πυραύλους τύπου «Kalibr», μια 

ικανότητα που μέχρι τότε δεν είχε αναπτύξει  ο ρωσικός στόλος, και τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις  αναδείκνυαν το  στοιχείο «διπλωματίας πυροβόλων σκαφών» που πλέον 

κατακτούσε η Ρωσία στη θάλασσα.  Η Ρωσία δεν διέθετε ,  μέχρι πρόσφατα 

πυραύλους κρουαζιέρας και για να επιτύχει τους ίδιους στόχους, επιχειρησιακά θα 

έπρεπε να  ακολουθήσει άλλες οδούς.  Για το λόγο αυτό, η επίθεση πυραύλων 

κρουαζιέρας κατά του Ισλαμικού Κράτους θα πρέπει να θεωρηθεί ως πολύ 

στρατηγική πράξη που απευθύνεται στους γείτονες της Ρωσίας ως μια καθαρά 

τακτική επίθεση στο Ισλαμικό Κράτος. 

Με τη χρήση του στολίσκου της Κασπίας Θάλασσας για την έναρξη των πρώτων 

επιθέσεων πυραύλων κρουαζιέρας κατά των Συριακών στόχων, η Ρωσία έστειλε ένα 

σαφές μήνυμα στους νότιους γείτονές της (ιδίως στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες 

του Αζερμπαϊτζάν στον Καύκασο , και του  Ουζμπεκιστάν και του Τουρκμενιστάν 

στην Κεντρική Ασία, με τους οποίους η Ρωσία δεν είχε και τις καλύτερες δυνατές 

σχέσεις) της ανανεωμένης ικανότητάς του να σχεδιάζει την εξουσία εξ’ αποστάσεως  

και με μεγάλη ακρίβεια. Από πολιτικής πλευράς, το μήνυμα ήταν μια προειδοποίηση 

για να μην παρασυρθούν από τις φιλοδοξίες τους  (αν τις διατηρούσαν  ακόμα) για 

στενότερη ολοκλήρωση από την ήδη υπάρχουσα  είτε με την ΕΕ είτε με το ΝΑΤΟ74. 

Παρόλο που οι Συριακές επιχειρήσεις αποτελούν την πρώτη εξωπεριφερειακή 

σύγκρουση στις οποίες συμμετείχαν ρωσικές δυνάμεις από την κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ, είναι σημαντικό ότι η κυριαρχία του πρώην Σοβιετικού χώρου που 

εξακολουθεί (και ίσως αναπόφευκτα, λόγω της γεωγραφίας) καθιστά  την απαίτηση 

της Ρωσίας για την ιδιότητά της ως μεγάλη δύναμη. Ο άλλος στόχος του 

προγράμματος εκσυγχρονισμού ήταν να αυξηθεί τόσο η ναυτική δύναμη που διαθέτει 

η Μόσχα στη νότια θαλάσσια  στρατιωτική περιοχή όσο και η ικανότητα της Μόσχας 

να φέρει αυτή την εξουσία σε περιφερειακές συγκρούσεις γύρω από τις οποίες 

διακυβεύονται ρωσικά συμφέροντα. Μετά από δεκαετίες υποχώρησης, η  επιστροφή 

της Ρωσίας στα νερά της Μεσογείου είναι γεγονός , και τουλάχιστον ο στόχος της 

                                                           
74Johannes Riber Nordby &  Mathew Dal Santo , ‘Russia’s naval strategy in the Black sea and the 

Mediterranean’, The Interpreter, 2016. 
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Μόσχας με το βασικό της εργαλείο για την άσκηση αυτής της αποστολής (που είναι ο 

ανανεωμένος στόλος της Μαύρης Θάλασσας) είναι να αμφισβητήσει τη ναυτική 

δύναμη του ΝΑΤΟ και στη Μαύρη Θάλασσα και κυρίως στα  νερά της Μεσογείου . 

Αλλά αποτελεί επίσης και  πολιτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιηθεί παράλληλα με 

τα οικονομικά και διπλωματικά μέσα για να επιβεβαιώσει τη ρωσική εξουσία και να 

επηρεάσει την όλη σάρωση των μακρών και ιστορικά προβληματικών νότιων 

συνόρων της. 

 

 

4.4 Σχέση Ρωσίας –ΝΑΤΟ  

Η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία και η στρατιωτική παρέμβασή της στην 

Ανατολική Ουκρανία, μαζί με την επιμονή της σχετικά με το δικαίωμα δράσης για 

λογαριασμό ρωσόφωνων πληθυσμών εκτός των δικών της συνόρων, άλλαξε 

δραματικά το πολιτικό περιβάλλον και την πνοή ασφάλειας κυρίως στην Ανατολική 

Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ και τα κράτη μέλη του έχουν ήδη απαντήσει με  σημαντικά 

βήματα,  σε αυτή την επιθετική ρωσική στρατηγική στάση μέσω των αποφάσεων που 

ελήφθησαν στην Σύνοδο Κορυφής της Ουαλίας το 2014. Τα πράγματα από 

στρατηγικής σκοπιάς όμως άλλαξαν άρδην στην επόμενη διετία και έτσι τον Ιούλιο 

του 2016, στη Διάσκεψη Κορυφής της Βαρσοβίας το ΝΑΤΟ,  κλήθηκε  να 

αποφασίσει πώς να μεταβεί από τα όσα  συμφωνήθηκαν στην Ουαλία για τη 

διαμόρφωση και τη διατήρηση μιας πιο μακροπρόθεσμης συνολικής στρατηγικής 

προς την κατεύθυνση της Ρωσία, που περιελάμβανε αποτρεπτικά μέτρα, αμυντικές 

πολιτικές  και πολιτική δέσμευση. Η Διάσκεψη αυτή έθεσε την βάση να 

αξιολογηθούν εκτενέστερα75 : 

• οι ρωσικές πολιτικές στοχεύσεις ,  αλλά και η βαθύτερη κατανόηση των 

προκλήσεων που αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ στην Νότια Ευρώπη. 

• οι μακροπρόθεσμες πολιτικές, προγραμματικές και επιχειρησιακές προσαρμογές 

που ενδέχεται να χρειαστεί να κάνει το ΝΑΤΟ προκειμένου να αντιμετωπιστούν 

αυτές οι προκλήσεις ·  και 

                                                           
75 North Atlantic Treaty Organization , ‘Warsaw Summit Key Decisions’, NATO Press,  2017. 
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• πώς να επιτευχθεί μεγαλύτερη πολιτική συμφωνία και ενότητα στην  προσπάθειας 

και το σκοπό  της Συμμαχίας αντιμετωπίζοντας τις νέες προκλήσεις από την πλευρά  

Ρωσίας. 

Σε έναν απρόβλεπτο κόσμο ,λοιπόν,  με προκλήσεις από τον Νότο και την Ανατολή , 

το ΝΑΤΟ αποφάσισε στις 9 Ιουλίου το 2016 στη Σύνοδο Κορυφής που έλαβε χώρα 

στη Βαρσοβία , να δομήσει πιο αποδοτικότερα τον σκελετό της στρατηγικής του για 

την αποτροπή  και την άμυνα . Η αποστολή του , που δηλώθηκε ως «αθάνατη»,  από 

τον Γενικό Γραμματέα Γενς Στόλτενμπεργκ , μοναδικό στόχο είχε και έχει η 

Συμμαχία να παραμένει μια απαράμιλλη κοινότητα ελευθερίας, ειρήνης και 

διασφάλισης των κοινών αξίων των μελών της . Η επίτευξη του στόχου αυτού για το 

μέλλον αποφασίστηκε να βασιστεί στους εξής πυλώνες : στην ενίσχυση της 

μελλοντικής παρουσίας του στους τομείς ενδιαφέροντός του , στην ειδικευμένη 

κατάρτιση και ανάπτυξη ικανοτήτων στο επιχειρησιακό πεδίο του Ιράκ, στην δόμηση 

μιας αποδοτικότερης στρατηγικής για την καταπολέμηση του αυτοαποκαλούμενου 

Ισλαμικού Κράτους, στήριξη της ενεργού παρουσίας της επιχείρησης Sea 

Guardian(που έγινε λόγος σε προγενέστερο κεφάλαιο), στην ενίσχυση του τομέα του 

κυβερνοχώρου , στην δέσμευση της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας του ΝΑΤΟ υπό 

πολιτικό και στρατιωτικό πρίσμα, στην άμυνα μέσω βαλλιστικών πυραύλων , στην 

υποστήριξη για το Αφγανιστάν και την Ουκρανία, αλλά κυρίως στην δυναμική της 

συνεργασίας στη θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου με την ΕΕ76. Σε δεύτερο χρόνο 

στόχος είναι να επιτευχθεί  μεγαλύτερη πολιτική συμφωνία και ενότητα στην 

προσπάθεια να ενταχθεί μέσα στην συμμαχία η αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων 

που προέρχονται πια από την επεκτατική εξωτερική πολιτική της  Ρωσίας ιδίως στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  

Τα κύρια σημεία του στρατηγικού ανταγωνισμού μεταξύ ΝΑΤΟ & Ρωσίας μπορούν 

να συνοψιστούν ως εξής77 : 

• Υπάρχει ευρεία συμφωνία εντός της Συμμαχίας ότι η επιβίωση του 

καθεστώτος και η αναζήτηση της μεγάλης ισχύος είναι η κινητήρια δύναμη 

της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Η δυτική σχέση 

                                                           
76Στο ίδιο. 
77 Beyza Unal , ‘NATO and Russia: Managing the Relationship’, Research Division – NATO Defense 

College No.02/16-April 2016, σελ. 1-2. 



66 

 

66 

 

με τη Ρωσία έχει ουσιαστικά αλλάξει και δεν είναι πιθανό να βελτιωθεί σε 

οποιοδήποτε προβλέψιμο μέλλον. 

• Φαίνεται ότι δεν υπάρχει περιθώριο για «μεγάλη συμφωνία» με τη Μόσχα 

χωρίς να διακυβεύονται οι θεμελιώδεις δυτικές αξίες, επιτρέποντας στη Ρωσία 

να κυριαρχεί στους γείτονές της ενάντια στις επιθυμίες τους. Ένα βασικό 

μήνυμα προς τη Ρωσία είναι ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης κέρδισαν 

την ελευθερία επιλογής τους πριν από αρκετές δεκαετίες και όλοι οι Σύμμαχοι 

εμμένουν στη διατήρηση αυτής της κατάστασης, είτε αφορά χερσαίο έδαφος 

είτε θάλασσα. 

• Παρ 'όλα αυτά, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές εντός της 

Συμμαχίας όσον αφορά τη φύση της απειλής από τη Ρωσία και τον τρόπο 

ανταπόκρισης σε αυτήν, πολιτικά και στρατιωτικά. Το ΝΑΤΟ πρέπει να 

διατυπώσει μια νέα στρατηγική για τη Ρωσία, με πυρήνα ισχυρού, 

αποτελεσματικού αποτρεπτικού παράγοντα78. 

• Υπάρχει μια ένταση ανάμεσα στην νοοτροπία του  «ο πόλεμος είναι 

αδιανόητος» αλλά και του  «πρέπει να σκεφτούμε τον πόλεμο» για να 

ασκήσουμε αποτελεσματική αποτροπή. Τα σενάρια που προωθούν μια 

ρωσική υβριδική επίθεση εναντίον ενός μέλους του ΝΑΤΟ είναι ακραία αλλά 

όχι φανταστικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να πείσουν τη 

Μόσχα ότι μια τέτοια πορεία δράσης θα ήταν μάταιη, ιδίως σε ναυτικό 

επιχειρησιακό επίπεδο.  

• Ενώ επιθυμούν να αποφύγουν πράξεις που είναι άσκοπα προκλητικές, 

οποιαδήποτε ενίσχυση του της αποτρεπτικής στάσης του ΝΑΤΟ αναπόφευκτα 

θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη Μόσχα, και στην σχεδίαση της εξωτερικής 

πολιτικής της . Η Συμμαχία θα πρέπει να προχωρήσει με βάση τη δική της 

εκτίμηση για τα μέτρα που απαιτούνται για την επίτευξη αξιόπιστης 

αποτροπής. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να εξετάσει ποια πρέπει να είναι η 

σωστή ισορροπία ανάμεσα στην ταχεία ενίσχυση και την προοδευτική 

ανάπτυξη πολιτικού και στρατιωτικού επιπέδου79.  

• Η προ-τοποθέτηση βαρέων περιουσιακών στοιχείων καθώς και η κατάρτιση 

και οι ασκήσεις που επικεντρώθηκαν  ιδιαίτερα στις δυνατότητες άρνησης 

πρόσβασης / απόρριψης της ρωσικής επικράτειας (A2 / AD) ήταν κρίσιμες  
                                                           
78 Ο.π., σελ.3-4. 
79 Ο.π., σελ. 5. 
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για την άμβλυνση των τρωτών σημείων της Συμμαχίας. Οι διεπιχειρησιακές 

δραστηριότητες (αεροπορικές, χερσαίες, θαλάσσιες, πληροφοριών και 

κυβερνοχώρου) με επαρκείς δομές δύναμης, οι ικανότητες και η κατάρτιση θα 

πρέπει να ανταποκρίνονται λοιπόν στις αναδυόμενες απειλές όχι μόνο από τη 

Ρωσία αλλά και από άλλους παράγοντες έναντι της Συμμαχίας. 

• Ακόμη ένα σημαντικό στοιχείο που αποτελεί μήλον της έριδος για τον 

ανταγωνισμό αυτό, αφορά την αυξανόμενη οικονομικά δύναμη της Ρωσίας 

που έχει αντίκτυπο και στην επιχειρησιακή χάραξη της εξωτερικής της 

πολιτικής με στόχο της αύξηση του κύρους και του γοήτρου της . Ιδανικά, τα 

κράτη μέλη του ΝΑΤΟ θα πρέπει  επιδιώξουν σημαντικές νέες επενδύσεις 

στις ικανότητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφάλειας από τη 

Ρωσία και τον Νότο. Ωστόσο, με τους αμυντικούς προϋπολογισμούς να 

εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά περιορισμένοι, είναι σημαντικό να 

οργανωθούν και να αξιοποιηθούν καλύτερα τα υφιστάμενα περιουσιακά 

στοιχεία. Για παράδειγμα, οι χώρες έχουν περιουσιακά στοιχεία που δεν 

προορίζονται σήμερα για το ΝΑΤΟ , ο ανταγωνισμός στην Ανατολική 

Μεσόγειο όμως προβλέπεται πως θα συνεχίσει να υφίσταται και να παίρνει 

μεγαλύτερες διαστάσεις, κυρίως και με την εμφάνιση νέων 

αποσταθεροποιητικών παραγόντων –όπως είναι η Τουρκία- , τότε τα κράτη 

που γειτνιάζουν στην περιοχή αλλά και κράτη που χαρακτηρίζονται ως 

μεγάλες δυνάμεις διεθνώς αλλά και εντός της Συμμαχίας οφείλουν να 

στηρίξουν την προσπάθεια αύξησης της ισχύος της Συμμαχίας .  

• Το ΝΑΤΟ και τα κράτη μέλη του θα πρέπει να γίνουν πιο δεκτικοί και 

συνεργάσιμοι σε αυτό που στην διεθνή βιβλιογραφία απαντάται  ως  όρος 

“frenemies” και αφορά τους «κατ’ανάγκην φίλους» ή τους εν δυνάμει εχθρούς 

, όπως είναι η Ρωσία στην περιοχή , με σκοπό την συνεργασία σε στόχους 

κοινού συμφέροντος όπως είναι η καταπολέμηση της τρομοκρατίας,οι 

προσφυγικές ροές από τη Συρία, η μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και τα 

μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ το χωρών που γειτνιάζουν της 

περιοχής του γεωστρατηγικού ενδιαφέροντος80 .  

• Το ΝΑΤΟ πρέπει να συνεργαστεί στενά με την ΕΕ για την αντιμετώπιση των 

υβριδικών απειλών για την Ανατολική Ευρώπη και κυρίως την Θάλασσά της . 

                                                           
80 Ο.π., σελ.5. 
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Οι δύο οργανισμοί δεν θα πρέπει να προσπαθήσουν να έχουν μια επίσημη 

κοινή στρατηγική έναντι της Ρωσίας, αλλά οι διαδικασίες επανεξέτασης και 

διαμόρφωσης στρατηγικών για τη Ρωσία και για τις υβριδικές διαμάχες πρέπει 

να λειτουργούν στενά μεταξύ τους ώστε ο στόχος να επιτευχθεί.  

• Και το βασικότερο σημείο που οι στρατηγικές των δύο «αντιπάλων» , Ρωσίας 

και ΝΑΤΟ στην περιοχή συγκλίνουν , είναι η συλλογική άμυνα και η επίτευξη 

αυτής προς αύξηση του πολιτικού και στρατιωτικού κύρους των δύο 

αντιμαχόμενων πλευρών. Η συλλογική άμυνα, η διαχείριση κρίσεων και η 

συνεταιριστική ασφάλεια είναι οι τρεις κρίσιμοι πυλώνες που 

ανταποκρίνονται στην ρωσική αυτοπεποίθηση  αλλά και στην νατοϊκή 

προκλητικότητα εις βάρους της , στην περιοχή81 .  

Η επιθετική στάση της Ρωσίας οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων, αλλά 

πρωτίστως στον στόχο της ενίσχυσης και της στήριξης του καθεστώτος του Πούτιν 

διαμέσου της στήριξης του εθνικιστικού αισθήματος. Η Ρωσία προσπαθεί να 

αποκτήσει μεγάλη θέση εξουσίας ελέγχοντας μια σφαίρα επιρροής στη γειτονιά της 

καθώς και μέσω ενός υπολογισμένου ανταγωνισμού  με την Ευρώπη και τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Ο στόχος της είναι να προστατευθεί ο Άσαντ στη Συρία ή να 

διασφαλίσει ότι οποιοδήποτε διαδοχικό καθεστώς θα το υποστηρίξει τη διατήρηση 

της παρουσίας και της επιρροής της Ρωσίας στην περιοχή. Ενώ υπάρχει ευρεία 

συμφωνία εντός της Συμμαχίας σχετικά με την αμυντική εξωτερική πολιτική που 

εκφράζει η Ρωσία , υπάρχουν σημαντικές διαφορές ως προς την έκταση της απειλής 

για ορισμένους. Ορισμένα από τα  κράτη μέλη θεωρούν τη Ρωσία ως επικείμενη 

απειλή, ενώ για άλλους που είναι γεωγραφικά εγγύς στην περιοχή  , την 

αντιμετωπίζουν ως  μακρινή ανησυχία. Αυτό οδηγεί σε αποκλίσεις μεταξύ των 

κρατών μελών όσον αφορά την πολιτική και στρατηγικές στρατιωτικής αντίδρασης82.  

Ένα μεθοδικό  σενάριο από πολιτικής σκοπιάς ,  για το 2020 θα μπορούσε να 

βασιστεί σε μια ρωσική οικονομία που πάσχει από ενέργεια, ενώ η κρίση στη 

Θάλασσα της Ανατολικής Κίνας και η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή 

αφήνει τις ΗΠΑ κουρασμένες και σε τεταμένο κλίμα . Σε αυτή τη βάση τέτοιου 

τύπου θεωριών , διόλου φανταστικών  , θα πρέπει να αφυπνίσουν τόσο το ΝΑΤΟ όσο 

και την ΕΕ ώστε να  πείσουν τη Μόσχα ότι τέτοιες ενέργειες στρατηγικού 

                                                           
81 Ο.π. σελ. 6.  
82 Ο.π., σελ. 3.  
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ανταγωνισμού στην δεδομένου στιγμή ίσως να απέβαιναν  μάταιες σε ένα ζοφερό 

μέλλον που δεν θα αφορά μόνο την Ρωσία ως αποσταθεροποιητικό παράγοντα .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Η “ΚΑΥΤΗ ΠΑΤΑΤΑ” ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ  

 

5.1 Ενεργειακή Διάσταση σε ιστορικό πλαίσιο  

Σε αντίθεση με την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου όταν οι εντάσεις μεταξύ των δύο 

τμημάτων (ΗΠΑ και νυν Ρωσίας) στην Ανατολική Μεσόγειο ήταν  στρατιωτικές 

στην πράξη  και ιδεολογικές στον σκοπό, τα σημερινά συμφέροντα της Ρωσίας στην 

περιοχή αφορούν πρωτίστως την ενεργειακή ασφάλεια και δευτερευόντως τις 

πωλήσεις όπλων. Αφού εξετάστηκαν διεξοδικά  τα μεγάλα αποθέματα φυσικού 

αερίου στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, του Λιβάνου, 

της Συρίας και της Τουρκίας, η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προσέλκυσε 

αυξανόμενες ανησυχίες από παγκόσμιους παράγοντες, όσων αφορά την διάσταση της 

ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής . Ο ανταγωνισμός για το δικαίωμα διερεύνησης 

αυτών των πόρων έχει διευκολύνει την κλιμάκωση των υφιστάμενων εντάσεων στην 

περιοχή σχετικά με την κυριαρχία και τον στρατηγικό ανταγωνισμό83.  

Σε ότι αφορά την Ρωσία, η αυξανόμενη δραστηριότητα της  στην Ανατολική 

Μεσόγειο κατά τα τελευταία 15 χρόνια ήταν πολύ περισσότερο για την προώθηση 

των ρωσικών εταιρειών πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιφερειακή αγορά. 

Αυτή η οικονομική πρόοδος συνδέθηκε στενά με τα βασικά αναπτυξιακά 

προβλήματα της ΕΕ, όπως για παράδειγμα το δίλημμα της αυξανόμενης ζήτησης για 

ενεργειακούς πόρους και της μείωσης της εγχώριας παραγωγής τόσο πετρελαίου όσο 

και φυσικού αερίου84. O Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την διάρκεια των δύο 

πρώτων θητειών του, καθιέρωσε τη Ρωσία ως τον σημαντικότερο προμηθευτή 

                                                           
83 Spyridon N.Litsas & Aristotle Tziampiris, ‘The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, 

Politics , and Power’, UK, Routledge, 2015 , σελ.32. 
84 Eurostat Statistics Explained , ‘Energy production and imports’, Eurostat Press,  2017. Σε 

συνεδρίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2009 σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και τρίτων 

χωρών καταγράφηκε πως η ΕΕ μέχρι το έτος εκείνο , η ΕΕ αποτελούσε τον   μεγαλύτερο εισαγωγέα 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Με αγορά της τάξεως του 82% του  

Πετρελαίου  και  57% του φυσικού αερίου ,από τρίτες χώρες. Αυτό προβλεπόταν να αυξηθεί στο  

93%του πετρελαίου  και στο 84% του φυσικού αερίου της κατά το επόμενο τρίμηνο της καταγραφής , 

όπως και έγινε . Για περισσότερες πληροφορίες, διαθέσιμα δεδομένα υπάρχουν στον ιστότοπο: 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Energy_production_and_imports  
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ενεργειακών πόρων της ΕΕ, ικανοποιώντας περίπου το ένα τέταρτο της ευρωπαϊκής 

ζήτησης πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα ,όμως ,  οι υπεύθυνοι χάραξης 

της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ άρχισαν να  εκφράζουν  μια αυξανόμενη ανησυχία 

για την αξιοπιστία της Ρωσίας ως το πιο σημαντικό προμηθευτή ενέργειας, στους 

κόλπους τους.  Η Ρωσία γενικά κατηγορήθηκε για εκβιασμό ενέργειας κατά της ΕΕ, 

τον οποίο ακολούθησε μια αυξανόμενη αντιπαράθεση μεταξύ της Ρωσίας και της 

Δύσης γενικά (ασκήθηκε σε ταυτόχρονο χρόνο έντονη κριτική για τη ρωσική 

πολιτική στην Τσετσενία και κατά τη διάρκεια της ένοπλης σύγκρουσης τον 

Αύγουστο του 2008 μεταξύ Γεωργίας και της Νότιας Οσσετίας και της Αμπχαζίας 

από  την άλλη πλευρά ). Ρώσοι αξιωματούχοι αρνήθηκαν όλες τις κατηγορίες για τη 

χρήση πετρελαίου και φυσικού αερίου ως πολιτικό μέσο άσκησης πίεσης στις άλλες 

χώρες. Ωστόσο, ο πρόεδρος Πούτιν δεν έχει ποτέ διαψεύσει τη σημασία που έπαιζε η   

ενέργεια στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της Ρωσίας ακόμα και από 

τα πρώτα χρόνια της θητείας του ,  Έτσι, σε δηλώσεις του , τόνισε ότι «η Ρωσία είναι 

μία από τις ηγέτιδες δυνάμεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας και σήμερα , η 

ενέργεια είναι αυτή που εξασφαλίζει την  ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας (...) 

οι ισορροπημένες και τακτικές πηγές ενέργειας αποτελούν αναμφισβήτητα ένα 

βασικό παράγοντα στην παγκόσμια ασφάλεια και στην εθνική ασφάλεια κάθε 

κράτους» (Κρεμλίνο, 2005). 

Από την άλλη πλευρά η  ΕΕ, εξέφραζε  την  αυξανόμενη ανησυχία της για την εθνική 

ενεργειακή ασφάλεια και στοχοθέτησε τη  διαφοροποίηση του εξωτερικού 

ενεργειακού εφοδιασμού ως  έναν από τους βασικούς στόχους της ενεργειακής 

πολιτική της ΕΕ. Εκτός από τις όλο και πιο αναπτυσσόμενες σχέσεις με την Κεντρική 

Ασία, τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική σε θέματα ενέργειας, η τάση αυτή 

είχε ως αποτέλεσμα και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ της 

Δυτικής Ευρώπης και των χωρών της Ανατολικής Μεσογείου .  Έτσι, το 2008 η ΕΕ 

ξεκίνησε την ίδρυση μιας  ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης (πρωταρχική βάση 

αποτέλεσε η Διαδικασία της Βαρκελώνης του 1995) με ιδιαίτερη έμφαση στην 

ενεργειακή ασφάλεια. Και, εν συνεχεία ,  τον Ιούλιο του 2009, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την τρίτη 

ενεργειακή δέσμη της ΕΕ με στόχο τον περιορισμό και την απόσυρση ξένης 

ιδιοκτησίας  εταιρειών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Η Ρωσία 

αντέδρασε σε αυτά βήματα ξεκινώντας από την «εικονική» αποκήρυξη του 
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Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Χάρτη που υπεγράφη στη Μόσχα το  1991,  και άρχισε να 

προωθεί την ιδέα ενός συνολικού ενεργειακού συμφώνου με σκοπό την ενίσχυση  της 

ενεργειακής ανάπτυξης στην Ευρώπη ικανοποιώντας παράλληλα και τις απαιτήσεις 

της που αφορούσαν τόσο τις καθαρές εισαγωγές  όσο και τις καθαρές προμήθειες 

ενεργειακών πόρων85. 

 

5.2 Η ενεργειακή και αμυντική στρατηγική της Ρωσίας στην Ανατολική 

Μεσόγειο  

Στο γεωμετρικό σταυροδρόμι τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της 

Αφρικής, η γεωπολιτική της Ανατολικής Μεσογείου δεν περιλαμβάνει μόνο 

περιφερειακούς παράγοντες αλλά και άλλους παράγοντες που τοποθετούνται σε 

ανταγωνιστικούς, ομόκεντρους κύκλους, όπως είναι οι  Ηνωμένες Πολιτείες, η 

Ρωσική Ομοσπονδία και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ανατολική Μεσόγειος αποτελεί 

επίσης σημείο συνάντησης της Ανατολής και της Δύσης, του οικονομικού Βορρά και 

του Νότου και των τριών μεγάλων παγκόσμιων θρησκειών: του Χριστιανισμού, του 

Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού. Η περιοχή βρίσκεται επίσης στην κορυφή των δύο 

σημαντικών γεωστρατηγικών τριγώνων που σχηματίζονται στα βόρεια και τα 

βορειοανατολικά με τη Μαύρη Θάλασσα και την Κασπία Θάλασσα και στη νότια και 

νοτιοανατολική με τη Μέση Ανατολή και τον Περσικό Κόλπο. Ως εκ τούτου, 

πρόκειται για μια σημαντική ενεργειακή οδό και έναν ενεργό κόμβο ενέργειας, καθώς 

και μια οδό παράνομης μετανάστευσης, ναρκωτικών και εμπορίας ανθρώπων, όπως 

αυτό έχει αναφερθεί πλείστες φορές στην έρευνάς μας. Ο ενεργειακός παράγοντας 

όμως , είναι αυτός που χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει την ηγεμονική θέση της 

Ρωσίας ως παραδοσιακό ενεργειακό προμηθευτή της Δύσης και ως δυνητικό 

ενεργειακό προμηθευτή της Κίνας, που έχει εν τω μεταξύ καταστεί ζωτικό έδαφος για 

τα οικονομικά συμφέροντα της Ρωσίας. Συνεπώς η ύπαρξη ενεργειακής ατζέντας για 

τη Ρωσία αποτελούσε μονόδρομο στη στρατηγικής χάραξης της εξωτερικής της 

πολιτικής86 . Δεδομένου του μεγάλου πληθυσμού της Κίνας, η μεγάλη ποσότητα 

ενέργειας που απαιτείται για την οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη, και 

                                                           
85   Spyridon N.Litsas & Aristotle Tziampiris, ‘The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, 

Politics , and Power’, UK, Routledge, 2015 , σελ.33. 
86 Andreas Stergiou , ‘Russia’s Energy and Defense Strategy in the Eastern Mediterranean’,  Economics 

World, Mar.-Apr. 2017, Vol. 5, No. 2, 101-119 doi: 10.17265/2328-7144/2017.02.003, σελ. 102. 
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ιδιαίτερα για τη μετάβαση στην ενεργειακή της μετάβαση που λαμβάνει χώρα  αυτή 

τη στιγμή, οι ανακαλύψεις αερίου στην περιοχή της μελέτης μας και ρωσική εμπλοκή 

σε αυτές,  έχουν αποκτήσει μοναδική σημασία για την ενεργειακή της ασφάλεια. 

Ειδικότερα, η ενεργειακή ζήτηση της Κίνας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις 

εισαγωγές. Εκτιμήθηκε ότι η εξάρτηση από το ξένο πετρέλαιο θα αυξηθεί πιθανότατα 

από 51,2% το 2008 σε 70% το 2030 και από 5,8% σε 50% για το φυσικό αέριο κατά 

την ίδια περίοδο (Ren, Tan, Goodsite, Sovacool, & Dong, 2015, σελ. 551). 

Σε δεύτερο χρόνο,  στρατιωτική συμμετοχή της Ρωσίας στις διακρατικές υποθέσεις 

της Ανατολικής Μεσογείου όχι μόνο αποσκοπεί στην υπονόμευση του ρόλου του 

ΝΑΤΟ στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της περιοχής, αλλά και στην παρουσίαση των 

στρατιωτικών δυνατοτήτων και δυνατοτήτων της Ρωσίας ως εναλλακτικού παρόχου 

ασφάλειας σε μια περιοχή που ασφυκτιά παραδοσιακά από την αστάθεια. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες κινεζικές επενδύσεις στην Ελλάδα, οι οποίες 

φαίνεται να αποτελούν μέρος του σχεδίου της Κίνας για τη δημιουργία ενός δικτύου 

δρόμων, αγωγών, σιδηροδρόμων και λιμενικών εγκαταστάσεων - ένα είδος 

σύγχρονου δρόμου μεταξιού για την τόνωση της Ανατολής-Δύσης εμπορίου, η 

Ανατολική Μεσόγειος διαδραματίζει κεντρικό ρόλο λόγω της γεωγραφικής της 

θέσης. Η δημιουργία σχέσης μεταξύ της συνδυασμένης ανάπτυξης των λιμένων, της 

ναυπηγικής και των θαλάσσιων μεταφορών διευκολύνεται από το γεγονός ότι 

υπάρχουν χερσαίες και θαλάσσιες οδοί προς την Ευρώπη. Το  μεγαλύτερο και 

στρατηγικά σημαντικότερο κινεζικό έργο υποδομής στην περιοχή μέχρι στιγμής, είναι 

το λιμάνι μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Cosco στον Πειραιά στην Ελλάδα (ο 

ναυτιλιακός κολοσσός Cosco προτίθεται να υλοποιήσει συνολικές επενδύσεις 600 

εκατ. ευρώ στο λιμάνι του Πειραιά), έχοντας επιπλέον  συμφέροντα και σε διάφορα 

άλλα περιφερειακά έργα υποδομής. Σε όλα αυτά ιδίως στα θέματα επενδύσεων και 

ασφάλειας , και παράλληλα με το παίγνιο ισχύος που διαδραματίζεται στην περιοχή , 

η Ρωσία δεν μπορεί φύσει και θέσει να μην έχει σημαντικό ρόλο87.  

Μετά τη ρωσο-ουκρανική κρίση το 2006, η αυξανόμενη σημασία του ζητήματος της 

ενεργειακής ασφάλειας και η αναγκαιότητα διαφοροποίησης των διαδρομών και των 

πηγών εφοδιασμού με φυσικό αέριο στην Ευρωπαϊκή Ένωση,  μεταφέρθηκαν στην 

κορυφή του καταλόγου των προτεραιοτήτων της ΕΕ στις εξωτερικές σχέσεις της, που 

                                                           
87 Ο.π. σελ. 103. 
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ανακοινώθηκε στη δεύτερη στρατηγική επισκόπηση της ενέργειας το 2008. Το 2010, 

περίπου το 80% των εισαγωγών φυσικού αερίου της ΕΕ προερχόταν  από τρεις μόνο 

προμηθευτές: τη Ρωσία , την Αλγερία και τη Νορβηγία. Αυτή η μεγάλη εξάρτηση 

από τόσο λίγους προμηθευτές προέτρεψε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταστήσει 

την έννοια της διαφοροποίησης της ενεργειακής της πολιτικής ως ακρογωνιαίο λίθο 

στο ευρύτερο πλαίσιο μιας κοινής ενεργειακής πολιτικής. Παρόλα αυτά, η Ρωσία 

εξακολουθούσε να αποτελεί τον  κύριος προμηθευτή πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

άνθρακα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και έναν από τους κύριους προμηθευτές 

ουρανίου. Το 2013, η Ρωσία παρείχε το 39% του φυσικού αερίου, το 33% του αργού 

πετρελαίου και το 29% των στερεών καυσίμων που εισάγονται από την ΕΕ (όπως 

έγινε γνωστό από το φινλανδικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων , 2015, σελ. 3). 

Ως εκ τούτου, υπήρξε πραγματικό ενδιαφέρον από τις επιχειρήσεις της Δυτικής 

Ευρώπης και των ΗΠΑ για την προμήθεια φυσικού αερίου από την περιοχή της 

Κασπίας (από το Αζερμπαϊτζάν, το Ιράν, το Ιράκ και το Τουρκμενιστάν) 

υποστηρίζοντας και πολιτικά ,  τον λεγόμενο αγωγό του νότιου αερίου και τον αγωγό 

Trans-Adriatic (TAP), και τις  γραμμές ενεργειακής  προμήθειας από το 

Αζερμπαϊτζάν μέσω της Τουρκίας προς την Ευρώπη . Η ενεργειακή πορεία άλλαξε 

σημαντικά κυρίως από το 2010 και έπειτα, όπου η  ανακάλυψη πόρων φυσικού 

αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο από τα τέλη του 2010 είχε  προσελκύσει 

προβλέψιμα το ενδιαφέρον της ΕΕ και των  ΗΠΑ, δεδομένης της τεράστιας 

ευρωπαϊκής ζήτησης για την σχετικά καθαρότερη ισχύ του φυσικού αερίου καθώς και 

προσπάθειες για τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και εύρυθμης 

λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και ανάπτυξης μιας  συνεκτική; και συλλογική; 

εξωτερική στρατηγικής ιδίως κόντρα στην υφιστάμενη της Ρωσίας88.  

Στον αντίποδα το  Κρεμλίνο πίστευε, πως  η εγχώρια ενεργειακή βιομηχανία έπρεπε 

να οργανωθεί σε δύο προσανατολισμούς.  Σε αντίθεση με τις πετρελαϊκές εταιρείες 

που έπρεπε  να βρίσκονται υπό την ομπρέλα  ιδιωτικών εταιρειών  φυσικού αερίου 

(με την κυριαρχία να βρίσκεται στα χέρια της Gazprom) , η εγχώρια ενεργειακή 

βιομηχανία θα  έπρεπε να ενέχει  και  κρατικό επιχειρησιακό ποσοστό  για δύο 

λόγους: πρώτον, για να ελέγχονται και κρατικά οι τιμές του φυσικού αερίου  (καθώς 

η Gazprom ελέγχει περίπου το 90% της ρωσικής αγοράς) και δεύτερον, οι 

                                                           
88 Ο.π.σελ.104. 
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δραστηριότητες της Gazprom να είναι πλήρως αλληλένδετες με την στρατηγική της  

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας89. 

Η εξωτερική πολιτική της Ρωσίας έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ανταγωνισμού 

ΕΕ-ΝΑΤΟ-Ρωσίας που περιβάλλει κυρίως την ενέργεια και την ασφάλεια που έχει 

μαστίσει στην ευρύτερη περιοχή από τη δεκαετία του 1990. Αξιοποιώντας τις 

διαμάχες και τις συγκρούσεις που αναδύθηκαν επανειλημμένα μεταξύ των 

περιφερειακών παραγόντων κατά την τελευταία δεκαετία, η Μόσχα προσπάθησε να 

γεμίσει το κενό οικονομικής και ασφάλειας που ανοίχθηκε κάθε φορά, κάνοντας το  

Κρεμλίνο να κατορθώσει να διατηρήσει μια λεπτή, και εξισορροπητική στρατηγική 

με τις πολιτικές της να συνοψίζονται σε  ένα μακρύ  και πιο εκλεπτυσμένο παιχνίδι 

στην περιοχή , κόντρα σε οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι παίκτης στην μετα-

ψυχροπολεμική εποχή .  Δύο στοιχεία συνθέτουν τη συνολική ρωσική στρατηγική 

στην περιοχή αυτή, και αυτά είναι η  ενέργεια και η επιχειρησιακή  στρατιωτική 

συμμετοχή της εκεί . Ο ενεργειακός παράγοντας χρησιμοποιείται για να εξασφαλίσει 

την ηγεμονική θέση της Ρωσίας ως παραδοσιακό ενεργειακό προμηθευτή της Δύσης 

και ως δυνητικό ενεργειακό προμηθευτή της Κίνας που επιδιώκει εν τω μεταξύ να 

ανοίξει ένα νέο δρόμο «μεταξιού» διαμέσου της Θάλασσας της Μεσογείου. 

Η στρατιωτική εμπλοκή της Ρωσίας έχει δύο διαστάσεις: την ενισχυμένη αμυντική 

συνεργασία του Κρεμλίνου  με τις περισσότερες χώρες της περιοχής όσον αφορά τον 

Συριακό εμφύλιο που μαίνεται .Και δεύτερη προσπάθεια  της Μόσχας να διατηρήσει 

το εγχώριο κύρος κερδήθηκε,  (δεν συνυπογράφουμε ως ορθή ή λανθασμένη)   με την 

προσάρτηση της Κριμαίας , προσπαθώντας να ενταχθεί στη νέα παγκόσμια τάξη ως 

μεγάλη δύναμη. Η ενέργεια αποτελεί τον δεύτερο χειρισμό προσπάθειας αύξησης του 

κύρους και του γοήτρου στην περιοχή , την αποδυνάμωση της Δύσης, και την εν 

μέρει μελλοντική επιδίωξη εξάρτησής της από εκείνη.  

 

 

5.3 H ενεργειακή ατζέντα του ΝΑΤΟ  

                                                           
89Ο.π., σελ.105. 
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Ενώ το ΝΑΤΟ δεν είναι ενεργειακός θεσμός, οι εξελίξεις στην ενέργεια επηρεάζουν 

το διεθνές περιβάλλον ασφάλειας και, ως εκ τούτου, αφορούν τα συμφέροντα 

ασφαλείας των Συμμάχων. Για παράδειγμα, η "επανάσταση" του αμερικανικού 

σχιστολιθικού φυσικού αερίου και ο αυξανόμενος όγκος του υγροποιημένου φυσικού 

αερίου (LNG) που μεταφέρεται σε όλο τον κόσμο μπορεί να δημιουργήσει νέες 

ανησυχίες για την ασφάλεια στη θάλασσα. Με τον ίδιο τρόπο, οι πτώση των τιμών 

του πετρελαίου και του φυσικού αερίου θα μπορούσαν να αυξήσουν την αστάθεια 

πολλών προμηθευτών ενέργειας εκτός του ΝΑΤΟ που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό 

από τις εξαγωγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, η στρατηγική συνειδητοποίηση των παγκόσμιων και 

περιφερειακών ενεργειακών εξελίξεων αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 

προγράμματος ενεργειακής ασφάλειας του ΝΑΤΟ. Η πολιτική διαδικασία 

διαβούλευσης του ΝΑΤΟ, υποστηριζόμενη από την ανταλλαγή πληροφοριών, 

παρέχει στους συμμάχους ένα εμπιστευτικό πλαίσιο για να συζητήσουν τις 

ενεργειακές εξελίξεις που επηρεάζουν την ασφάλειά τους υπό την ευρύτερη έννοια. 

Σημαντικό ορόσημο σε αυτό το θέμα ήταν το σεμινάριο του Βορειοατλαντικού 

Συμβουλίου για τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις, το οποίο πραγματοποιήθηκε 

τον Ιανουάριο του 2014. Υποστηριζόμενη από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, αυτή η 

άτυπη συγκέντρωση πυροδότησε μια ζωντανή συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις 

στην ασφάλεια ενός μεταβαλλόμενου ενεργειακού τοπίου. Δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ 

δεν είναι ενεργειακό ίδρυμα, συχνά βασίζεται σε εμπειρογνωμοσύνη που παρέχεται 

από άλλους διεθνείς οργανισμούς, όπως ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, καθώς και 

ομάδες προβληματισμού και πανεπιστήμια. 

Οι δικές του υπάρχουσες αναλυτικές ικανότητες στο εσωτερικό του ΝΑΤΟ 

επιτρέπουν τη διεξαγωγή βαθύτερων αναλύσεων σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

οι ενεργειακοί, οικονομικοί, περιβαλλοντικοί και άλλοι παράγοντες μπορούν να 

επηρεάσουν τις πολιτικές και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ. Η ενίσχυση της 

ευαισθητοποίησης περιλαμβάνει επίσης τις χώρες εταίρους. Για παράδειγμα, 

μεμονωμένοι εταίροι μπορούν να συναντηθούν με τους 28 Συμμάχους του ΝΑΤΟ 

στις επονομαζόμενες "28 + n" συναντήσεις, οι οποίες παρέχουν στους Συμμάχους 

λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τις ενεργειακές πολιτικές και τις αντιλήψεις των 

εν λόγω εταίρων. 
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Οι ενεργειακές υποδομές αποτελούν κρίσιμο μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής 

ασφάλειας και υπόκεινται σε ορισμένες ευπάθειες. Περίπου το ήμισυ της συνολικής 

παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου μεταφέρεται από πετρελαιοφόρα σε σταθερές 

θαλάσσιες διαδρομές, πολλές από τις οποίες πρέπει να περάσουν κρίσιμα σημεία 

στραγγαλισμού. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις είναι πιο περίπλοκες και συμφυείς από 

ποτέ. Και πολλά τμήματα της κρίσιμης ενεργειακής υποδομής σήμερα εξαρτώνται σε 

μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της τεχνολογίας του κυβερνοχώρου , αλλά και κρίνονται 

και ως ευάλωτα μέσα στον χώρο αυτό .  

Καθώς τα περισσότερα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ εξαρτώνται από τις εισαγωγές 

ενέργειας από περιοχές εκτός της Συμμαχίας, έχουν συμφέρον να ασχοληθούν με την 

ασφάλεια των ενεργειακών υποδομών στις χώρες παραγωγής ή διέλευσης. Κατά 

συνέπεια, η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την προστασία της κρίσιμης 

ενεργειακής υποδομής παραμένει το πιο συχνό προσφερόμενο σημείο συνεργασίας 

του ΝΑΤΟ με τις χώρες εταίρους όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια. Οι σχετικές 

δραστηριότητες επωφελούνται από τη μακρόχρονη εμπειρία του ΝΑΤΟ στον τομέα 

της διαχείρισης κρίσεων και συνεπειών, καθώς και του πολιτικού σχεδιασμού 

έκτακτης ανάγκης και από την αποτελεσματική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα. 

Εξίσου σημαντικό είναι ότι, με την ενσωμάτωση ενεργειακών σεναρίων σε σχετικές 

ασκήσεις, το ΝΑΤΟ διασφαλίζει ότι οι πολιτικο-στρατιωτικές διασυνδέσεις και 

διαδικασίες του προσανατολίζονται προς τις απαιτήσεις σύνθετης διαχείρισης 

κρίσεων. Το γεγονός ότι ορισμένες από αυτές τις ασκήσεις περιλαμβάνουν τόσο 

χώρες εταίρους όσο και άλλους διεθνείς οργανισμούς, μαρτυρεί τον διασυνδεδεμένο 

χαρακτήρα αυτών των προκλήσεων καθώς και την προθυμία του ΝΑΤΟ να παίξει σε 

μια ομάδα. Δεδομένου ότι η οικοδόμηση ικανοτήτων για την προστασία της 

ενεργειακής υποδομής κρίσιμης σημασίας είναι ένας στόχος τόσο των συμμάχων όσο 

και των χωρών εταίρων, οι εταίροι μπορούν να αυξήσουν τις προσπάθειες κατάρτισης 

του ΝΑΤΟ σε αυτόν τον τομέα προσφέροντας κάποιες από τις δικές τους90. 

Ο ρόλος του ΝΑΤΟ στην ενεργειακή ασφάλεια παραμένει ωστόσο μέχρι και σήμερα 

μετριοπαθής , ωστόσο αποτελεί ουσιαστικό μέρος του σύγχρονου εργαλείου της 

Συμμαχίας, στην χάραξη της στρατηγικής του ιδίως στη Μεσογειακή Θάλασσα.  Τα 

ζητήματα ενέργειας έχουν απλώς γίνει πολύ αλληλένδετα με άλλες εξελίξεις στον 

                                                           
90North Atlantic Treaty Organization , ‘NATO’s energy security agenda’, ΝΑΤΟ Review Magazine, 2014. 
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τομέα της ασφάλειας μην αφήνοντας έτσι περιθώρια στο  ΝΑΤΟ να τα αγνοήσει. 

Στον παγκοσμιοποιημένο κόσμο του 21ου αιώνα, η Ατλαντική Συμμαχία δεν μπορεί 

να αντέξει ένα τυφλό σημείο. 

 

5.4 Το  μέλλον της ενέργειας στην Ανατολική μεσόγειο  

 

 

Τα «οικόπεδα» υδρογονανθράκων στην Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου  

Επί του παρόντος, υπάρχουν πάρα πολλές μεταβλητές για να επισημανθούν στην 

εξίσωση της ενέργειας : τα αποθέματα διερευνούνται τώρα, η τεχνική και οικονομική 

αξιολόγηση δεν έχει ακόμη διεξαχθεί σε καμία από τις διαδρομές μεταφοράς και η 

αγορά φυσικού αερίου μεταμορφώνεται καθώς καθίσταται πιο σφαιρική και 

περισσότερο συνδεδεμένη με την αγορά πετρελαίου. 

Ας περιγράψουμε τα τρία πιθανά γενικά σενάρια για τα επόμενα 5-10 χρόνια91. Το 

αρνητικό σενάριο συνεπάγεται: Εξαγωγή του φυσικού αερίου του Ισραήλ στις 

γειτονικές χώρες. συνεχιζόμενη αύξηση της κατανάλωσης στην Αίγυπτο, η οποία θα 

καθυστερήσει τη μετάβαση στο αέριο εξαγωγής, την απουσία νέων πεδίων στην 

                                                           
91 Amir Cohen , ‘Is the Eastern Mediterranean a New Competitor for Russia on the European Gas 

Markets?’, Reuters, 2016. 
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περιοχή, και την καθυστέρηση της κατασκευής του αγωγού στην Ευρώπη λόγω της 

χαμηλής κερδοφορίας της ή της αδυναμίας επίτευξης συμφωνίας σχετικά με τις 

συνθήκες συμμετοχής των χωρών. 

Το θετικό σενάριο συνεπάγεται ότι οι χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, 

ανακαλύπτουν νέα αποθέματα φυσικού αερίου, τα οποία θα καταστήσουν κερδοφόρα 

την κατασκευή ισχυρών υποδομών εξαγωγών. Οι χώρες θα εξάγουν από κοινού. 

Ορισμένοι εμπειρογνώμονες σημειώνουν ότι η Αίγυπτος θα μπορούσε να 

διαδραματίσει ειδικό ρόλο ενεργώντας ως «ενεργειακός κόμβος» μεταξύ της 

Ανατολικής Μεσογείου και της Ευρώπης. 

Το τρίτο σενάριο φαίνεται να είναι το πιο πιθανό. Μέχρι τα τέλη 2018, το Ισραήλ θα 

έχει αρχίσει να εξάγει φυσικό αέριο σε γειτονικές χώρες. Σε λίγα χρόνια (ανάλογα με 

την αύξηση της κατανάλωσης), η Αίγυπτος θα γίνει καθαρός εξαγωγέας φυσικού 

αερίου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, θα έχουν ληφθεί νέες πληροφορίες για τα 

αποθεματικά. ίσως ο Λίβανος θα ξεκινήσει δραστηριότητες εξερεύνησης. Σε 

περίπτωση ανακάλυψης νέων πεδίων, μπορεί να δημιουργηθεί μια ενοποιημένη 

περιφερειακή υποδομή για την εξαγωγή φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Κύπρος και το Ισραήλ θα πρέπει σίγουρα να αναμένεται να συνεργαστούν. Η 

Αίγυπτος μπορεί επίσης, καθώς η Αίγυπτος και η Κύπρος υπέγραψαν συμφωνία-

πλαίσιο στα τέλη Αυγούστου. 

Σε όλα αυτά οι «ανταγωνιστές» της δικής μας έρευνας θα είναι παρόντες και θα 

«ανοίγουν» τα χαρτιά τους , στο τραπέζι των διεθνών εξελίξεων , προσπαθώντας να 

κερδίσουν όσο το δυνατών περισσότερων πόντους και να δώσουν στους εαυτούς τους 

την «παρτίδα» αυτού του στρατηγικού πλεονεκτήματος , που δεν είναι άλλο από την 

ενέργεια .  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Η έρευνά μας έφτασε στο παροδικό της τέλος, ο ιστορικός του μέλλοντος όμως θα 

κρίνει αν πραγματικά θέματα που άπτονται της πολυπλοκότητας των Διεθνών 

Σχέσεων , όπως αυτό με το οποίο ασχοληθήκαμε  , έχουν πραγματικό τέλος, όπως οι 

συγγραφικές εργασίες ή όχι . Στην διεξοδική –όσο μας επέτρεπαν τα περιορισμένα 

πλαίσια εκπόνησης μιας τέτοιας διπλωματικής εργασίας- , ανάλυση του αντικειμένου 

μας , κινηθήκαμε από την καθαρή θεωρία της Ναυτικής και Μεσογειακής Ασφάλειας 

και στρατηγικής στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου , στην ανάμειξη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή ως πεδίο δράσης συλλογικών συμφερόντων , στην 

πολιτική και στρατιωτική παρουσία του ΝΑΤΟ αλλά και της Ρωσίας με 

αντιμαχόμενους επιχειρησιακούς και στρατηγικούς ανταγωνισμούς ισχύος  , και 

τέλος στον γεωστρατηγικό ανταγωνισμό της ενέργειας με τους λοιπούς 

περιφερειακούς συστημικούς παράγοντες να διαδραματίζουν και αυτοί τον ρόλο τους 

θέτοντας ψηλά στην ατζέντα τους το θέμα της ενεργειακής πολιτικής ως μέσο 

άσκησης πίεσης  . Θα κλείσουμε με μια φράση δανεισμένη από το τελευταίο 

συλλογικό βιβλίο του επιβλέποντα Καθηγητή μου κ.Λίτσα σε συνεργασία με τον 

Καθηγητή κ.Τζιαμπίρη  ,  αφορά την Ανατολική Μεσόγειο  και έχει χρησιμοποιηθεί 

βιβλιογραφικά και νωρίτερα, που στον επίλογο του κεφαλαίου του αναφέρεται στην 

πολυπολικότητα του διεθνούς συστήματος με χαρακτηριστικότατο παράδειγμα αυτό 

της περιφέρειας της Ανατολικής Μεσογείου , ως πεδίο αποσταθεροποιητικών τάσεων 

και πολιτικής αναταραχής αλλά κυρίως ως «ατμομηχανή» του πολυπολικού 

ανταγωνισμού κυρίως μετά την 9/11 . Η καταλληλότερη δανεισμένη από εκείνον 

φράση για να κλείσει αυτό το πόνημα είναι η εξής : ” Please, passengers of the region 

mind the multipolar gap”92.  

 

 

 

                                                           
92 Spyridon N.Litsas & Aristotle Tziampiris, ‘The Eastern Mediterranean in Transition: Multipolarity, 

Politics , and Power’, UK, Routledge, 2015, σελ. 15. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ  

“If you can wait, and not be tired by waiting ... if you can dream, and not make 

dreams your master, if you can think, and not make thoughts your aim,  if you can 

meet with Triumph and Disaster, and treat those two impostors just the same ... yours 

is the earth and everything that's in it ...” 

Rudyard Kipling 
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