




ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Η γνωριμία μου με τον συγγραφέα του ανά χείρας πονήματος Γεώργιο Λιναρδή,  με τον 
οποίον είχα την τιμή να συνεργασθώ κατ΄επανάληψη  στην περίοδο λειτουργίας του 
«Ανεξαρτήτου Ιδρύματος Γεωοπολιτικών Ιστορικών  Σπουδών – ΑΙΓΙΣ», μου προσέφερε 
την ιδιαιτέρα ευκαιρία να επισκοπήσω και να αναγνώσω πρώτος τα εκάστοτε 
αποκυήματα της συγγραφικής του παραγωγής, καθώς και  την τιμή να τα προλογίσω. 
Ανάλογη υπήρξε και η προσέγγισή μου για το παρόν, αυτήν την φορά από την θέση του 
εθνικιστή «Μη εγγεγραμμένου» Ευρωβουλευτή.  
 
Προφανώς οι νυν κρατούσες αντικειμενικές πολιτικές συνθήκες στην Πατρίδα μας και σε 
ολόκληρη την Γηραιά Ήπειρο  ενέχουν βαρύνουσα σημασία στην  σχηματοποίηση των   
αξιολογήσεων και  διαπιστώσεων του  αναλυτή. Όμως η συστηματική καταγραφή και 
λεπτομερής παρακολούθηση των τεκταινομένων δεν αποστασιοποιεί την αναλυτική 
λειτουργία από τις ιδεολογικοπολιτικές της σταθερές, ούτε την αποκόπτει από το 
συνεχές της κοσμοθεωρήσεώς της.  
 
Έτσι η συναντίληψη της Γεωπολιτικής και η συμπαρατήρηση της Διεθνούς Πολιτικής εκ 
μέρους εμού και του κου Λιναρδή «χωρούν» αναλλοίωτες έως και σήμερα, εδραζόμενες 
στην ίδια, ακλόνητη γνωστική λωρίδα, απότοκο της ιδεολογικοπολιτικής ταυτότητος 
αμφοτέρων. Οι μεταξύ μας διαφοροποιήσεις αφορούν σε εστιακώς αποκλίνουσες 
«κοσμοθεωρητικές ψεκάδες», των οποίων οι λεπτοφυέστατοι διαφορισμοί δεν αφορούν 
στον μέσο αναγνώστη. 
 
Κατά το παρελθόν έχω δηλώσει δημοσίως (εγγράφως και προφορικώς) την  εμμονή μου 
σε μιαν «αντιποπερική»  προσέγγιση του ιστορικού γίγνεσθαι, την αφοσίωσή μου σε 
έναν μετανεωτερικό «συγκρητικό ιστορικισμό», υποστηρικτικό κάθε διεθνοπολιτικής και 
γεωπολιτικής  αναλύσεως. Με τον συγγραφέα μοιραζόμεθα μιαν αποκρυσταλλωμένη 
αντίληψη περί οργανικής εξελίξεως, ιστορικής ιδιαιτερότητος αλλά και συνεχείας των 
εθνικών συλλογικοτήτων και κοινωνιών, δίχως προακαταλήψεις μεταφυσικού και 
ηθικολογικού τύπου. 

Παραλλήλως διατηρώ μυχίως την πεποίθηση ότι, κάθε πολιτικό μόρφωμα ή κοινωνικός 
οργανισμός πρέπει να αξιολογείται όχι βάσει κάποιων δήθεν «θείων» - νομοτελιακών 
γενικών κανόνων, αλλά με κριτήριον την συστατική του ιδιαιτερότητα και την ιδιότυπο 
δυναμική του,  όπου τα έθνη αποτελούν τα κατ’ εξοχήν ιστορικά υποκείμενα ενώ τα 
κράτη παριστούν αυτόνομα (από τους πολίτες, την κοινωνία και την οικονομία) 
συστήματα  και συνάμα ατελείς φορείς της εθνικής βουλήσεως. Απλώς με την 
πραγμάτωσή τους προσδίδουν ηθικό νόημα στην εκάστοτε εθνική κοινωνία και 
προωθούν την οργανική ανάπτυξη του έθνους τους. Συνεπώς στην προσέγγισή μας, τα 
υπό εξέταση κράτη και οι πολιτικοί τους έχουν κεντρική θέση.  

Εάν επιδιώκεται όντως η έρευνα, η διακρίβωση και η αποτύπωση της  πραγματικότητος, 
η γεωπολιτική προσέγγιση και η υποστηρικτική της ιστορική έρευνα οφείλουν να 
εξοβελίζουν κάθε ρητορική και δαιμονολογική απόδοση. Οπότε είναι άχρηστος (έως και 
ενίοτε επιζήμιος) κάθε συλλογισμός που εισάγει στην αναζήτησή μας στοιχεία 



αφηρημένης θεωρίας και υποκειμενικότητος, καθώς ο ρεαλισμός της Διεθνοπολιτικής  
απαιτεί τον πλήρη διαχωρισμό από την φιλοσοφία ή την πολιτισμική ιστορία. Μια τέτοια 
προσπάθεια, εξ αντικειμένου, αποδίδει την πρέπουσα μείζονα βαρύτητα στις 
υπάρχουσες πηγές. Χρησιμοποιούνται τα διαθέσιμα κρατικά αρχεία ως φορείς 
«ιστορικής αληθείας» και ως τεκμήρια των λειτουργούντων σχεδίων, ενώ με την 
επεξεργασία τους αναδεικνύεται απροκάλυπτος η ουσιώδης Διπλωματική Ιστορία. Τα 
οιαδήποτε δρώντα υποκείμενα αντιπροσωπεύονται βεβαίως και πρωτίστως από την 
πολιτική και την στρατιωτική εξουσία, (ενισχυομένου συνακολούθως του ρόλου της 
προσωπικότητας και της Πολιτικής Ιστορίας). Άρα είναι απαράιτητη και εξόχως 
σημαντική η λεπτομερής, κριτική και αντικειμενική αξιολόγηση των διαθεσίμων πηγών, 
ενώ κύριο μέλημα του αναλυτή είναι η αποφυγή  των αβιάστων ιδεολογικών 
«μετεγγραφών» και των  «μεταστάσεων» συγχρόνων καθεστηκυιών αντιλήψεων, που 
εμφυτεύονται (εκκουσίως ή ακουσίως) στα γεγονότα παρελθόντων περιόδων. Συνεπώς 
πλέον αξιόπιστες πηγές είναι οι προερχόμενες από την εκάστοτε εξεταζόμενη εποχή. 

Όπως επεσήμανε ο Βρετανός κλασικός φιλόλογος και φιλόσοφος William Henry Walsh: 
«Εν τέλει η  φύση κάθε πράγματος γίνεται κατανοητή από την εξέλιξή του, οπότε για την 
πληρεστέρα δυνατή ερμηνεία του είναι αναγκαία η ιστορική του εξέταση». Βεβαίως σε  
αυτήν ακριβώς την  προσπάθεια  της ιστορικής εξετάσεως, οφείλουμε να εξαλείψουμε -
κατά τον δυνατόν- κάθε στοιχείο υποκειμενισμού, επιτρέποντες στα γεγονότα, στα 
πράγματα και στα πεπραγμένα, να αφηγηθούν μόνα τους, να ομιλήσουν αφ΄εαυτών, 
(κατά τον αείμνηστο Πρώσσο θετικιστή  ιστορικό Leopold von Ranke  «να δείξουμε 
απλώς πως συνέβησαν στην πραγματικότητα»). Κάθε  προσέγγιση που  συγχέεται με 
ηθική κρίση, καθίσταται στρεβλή, διότι καλούμεθα να αντιληφθούμε και να 
ερμηνεύσουμε, όχι να «δικάσουμε». 

Ερμηνεύουμε το σήμερα μελετώντες το χθές, δεν διαστρεβλώνουμε την πραγματικότητα 
του παρελθόντος γεγονότος με παράταιρα  σύγχρονα «κριτήρια» και «παραδοχές». Κάτι 
τέτοιο είναι αντιεπιστημονικό, αυθαίρετο και τουλάχιστον άκαρπο.  

Στην  συνέχεια, ως εισαγωγή στο πόνημα του φίλου συγγραφέως θα αποπειραθώ να 
καταγράψω απανθισματικώς μια συγκρητική προσέγγιση της συγχρόνου περιόδου της 
Πατρίδος μας και της Ευρώπης, όπως αυτή οριοθετείται αφ’ ενός μεν από την ύπαρξη 
και παρουσία της πλανητικής μεταψυχροπολεμικής υπερδυνάμεως, της 
«Αυτοκρατορίας» των ΗΠΑ,  αφ’ ετέρου δε από την πειθηνία «υφισταμένη» της 
Βορειοατλαντική Συμμαχία.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

«Ένα ισχυρό ΝΑΤΟ δεν είναι σημαντικό μόνο για την Ευρώπη, αλλά είναι επίσης κρίσιμο 
για τα αμερικανικά συμφέροντα ασφαλείας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα μπορέσουν να 
επιδιώξουν με επιτυχία την εσωτερική τους ανανέωση χωρίς ειρήνη και σταθερότητα 
στην Ευρώπη, μια περιοχή στην οποία το γεωπολιτικό μερίδιο [των ΗΠΑ] παραμένει 
υψίστης σημασίας. 
 
Ακόμα και χωρίς την Ρωσία, η Ευρώπη ενσωματώνει την μεγαλύτερη συλλογή 
στρατιωτικής δύναμης και δυναμικού. Είναι επίσης ένας σημαντικός γεωγραφικός, 
στρατηγικός και υλικοτεχνικός δεσμός με τις περιοχές της Μέσης Ανατολής και του 
Περσικού Κόλπου. Τα μέλη του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων 
Πολιτειών, κατέχουν έξι από τις επτά έδρες των G7, αποτελούν 16 από 22 μέλη του ΔΝΤ 
και κατέχουν τρεις από τις πέντε μόνιμες έδρες στα Ηνωμένα Έθνη.» 

 
    Μάνφρεντ Βέρνερ (Manfred Wörner) - Γενικός Γραμματεύς 

του NATO (1993)  
 

Οι ΗΠΑ σύγχρονο αντίτυπο της  Αυτοκρατορικής Ρώμης   και  η Βορειοατλαντική 
Συμμαχία - ΝΑΤΟ ομοίωμα  των Λατίνων Συμμάχων της 
 
Η μετάβαση της Πατρίδος μας, από την βρετανική, στην αμερικανική σφαίρα 
γεωπολιτικής επιρροής μετά το πέρας του Δευτέρου Μεγάλου Πολέμου, η σταδιακή 
ενσωμάτωσή της μέσα σε ευρείς ευρωατλαντικούς πολιτικούς, οικονομικούς και 
στρατιωτικούς θεσμούς, η επιβολή του Μαρξισμού-Λενινισμού στην Ρωσία (δηλαδή στον 
ορθόδοξο χριστιανικό, ιστορικό κληρονόμο του Βυζαντίου) καθώς και οι αδήριτες 
γεωπολιτικές και πνευματικές συνθήκες του «Ψυχρού Πολέμου» δεν επέτρεψαν στον 
αυθεντικό Γ’ ελληνικό πολιτισμό (πλαστικό κράμα κλασικού και χριστιανικού) να 
κυριαρχήσει στο προσκήνιο του Νεοελληνικού Κράτους, ήτοι στον δημόσιο βίο και στους 
θεσμούς του. Έτσι το νεότερο εθνικό κράτος μας παρέμεινε σε κατάσταση οικονομικού, 
στρατιωτικού, πολιτικού, καθώς και, εν πολλοίς, πολιτιστικού «προτεκτοράτου» της φερ’ 
ειπείν «Δύσεως». 
 
Κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου, το ελληνικό στρατηγικό περιβάλλον ήταν 
εξόχως απλούστερο, καθότι πρωτίστως επεσκιάζετο από την παγκόσμιο αντιπαράθεση 
μεταξύ δύο μειζόνων ιδεολογικοπολιτικών στρατοπέδων: Του «ανατολικού» 
σοβιετοκομμουνιστικού και του «δυτικού» αστικοφιλελεύθερου. Εντός του πολυσυνθέτου 
και πολυεπιπέδου πλαισίου του ψυχροπολεμικού συστήματος, η ένταξη της Ελλάδος 
στο δυτικό στρατόπεδο εσήμανε ότι αυτή ευρίσκετο γεωστρατηγικώς σε μιαν άβουλο και 
αδρανειακή πορεία, προκαθορισμένη από τους ευρωατλαντικούς θεσμούς (δηλαδή από 
την τότε ΕΟΚ-πρόδρομο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως- και από το NATO), συνεπώς και η 
όποια «ελληνική» εξωτερική πολιτική, είχε «έξωθεν και άνωθεν» προκαθορισμένη 
στρατηγική , και διέθετε μόνον τοπικώς ένα ολίγιστον εύρος τακτικών κινήσεων (όπως 
επί παραδείγματι στο πλαίσιο του νοητού γεωγραφικού τριγώνου Ελλάς - Κύπρος -
Τουρκία). Μάλιστα, δεδομένου ότι κατά την ψυχροπολεμική περίοδο η κομβική 
παγκόσμιος αντιπαράθεση ήταν ιδεολογικοπολιτική , και όχι ευρύτερον πολιτιστική, η 



Ελλάς ημπορούσε να βιώνει στοιχειωδώς την ιδιοπροσωπία της και να πραγματώνει την 
πολιτιστική της ιδιαιτερότητα, (παρ' ότι γεωστρατηγικώς και ιδεολογικοπολιτικώς ανήκε 
στο «δυτικό στρατόπεδο», δηλαδή σε έναν εν πολλοίς αλλότριον προς αυτήν χώρο). 
 
Ο πολύς Σαμουήλ Χάντινγκτον, στο άρθρον του με τίτλον «The Clash of Civilizations?», 
το οποίον εδημοσιεύθη στο λίαν έγκριτο διεθνοπολιτικό περιοδικό «Foreign Affairs», 
(τεύχος θέρους 1993, σελίδες 22-49), υπήρξεν εξόχως σαφής, γράφων: «Εάν οι Ρώσοι, 
εφόσον δεν συμπεριφέρονται πλέον σαν κομμουνιστές, απορρίψουν το μοντέλο της 
φιλελεύθερης δημοκρατίας  ,και αρχίσουν να συμπεριφέρονται ως Ρώσοι και όχι ως μέλη 
της Δύσης, η σχέση μεταξύ της Ρωσίας και της Δύσης θα μπορούσε και πάλι να γίνει 
απόμακρη και έντονα συγκρουσιακή…Το βελούδινο παραπέτασμα της κουλτούρας έχει 
αντικαταστήσει το σιδηρούν παραπέτασμα της ιδεολογίας ως η κρίσιμη διαχωριστική 
γραμμή στην Ευρώπη….Όπως δείχνουν τα γεγονότα στη ν Γιουγκοσλαβία, δεν είναι 
μόνο μια διαχωριστική γραμμή διαφοράς.Είναι επίσης κατά καιρούς μια γραμμή 
αιματηρών συγκρούσεων.» 
 
Επίσης έγραφε προφητικώς ότι : «Το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης δίνει στην Τουρκία 
την ευκαιρία να γίνει ηγέτης ενός αναβιωμένου τουρκικού πολιτισμού, που περιλαμβάνει 
επτά χώρες από τα σύνορα της Ελλάδας μέχρι εκείνα της Κίνας. Ενθαρρυμένη από την 
Δύση, η Τουρκία καταβάλλει έντονες προσπάθειες για να χαράξει αυτή την νέα 
ταυτότητα.» 
 

Από την λήξη του Ψυχρού Πολέμου και ένθεν, το ελληνικό στρατηγικό περιβάλλον 
κατέστη ολοέν και πολυπλοκότερο χαρακτηρίζεται δε από πολυποίκιλα και πολυσύνθετα 
ζητήματα ασφαλείας, (ολιγότερον ή περισσότερον σοβαρά), αρκετά των οποίων 
διαπερνούν τους γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς χώρους της Ευρώπης, της 
Ευρασίας και της Μέσης Ανατολής, αναδεικνύοντα τον ρόλο της Ελλάδος ως δυνητικού 
κρισίμου παράγοντος «διαπεριφερειακής» φύσεως.  
 
Η μεταψυχροπολεμική περίοδος εξ αρχής κατέστησε πρόδηλον ότι η Νότιος Ευρώπη και 
η Μεσόγειος ουδόλως αποτελούν μία γεωπολιτικώς περιθωριακή περιοχή, αλλά 
αποτελούν τουναντίον ευρύτατο θέατρο εντονοτάτων γεωπολιτικών και γεωοικονομικών 
ανταγωνισμών, λίαν σημαντικών πολιτιστικών αντιπαραθέσεων καθώς και πολυμόρφων 
πολεμικών επιχειρήσεων. Το γεγονός κατέστη σαφέστατο και ανεδείχθη από τις 
αλληλοδιάδοχες κρίσεις στην «βαλκανική πυριτιδαποθήκη» (διάλυση και 
κατακερματισμός της πρώην Γιουγκοσλαβίας, ανεξαρτητοποίηση του Κοσόβου, ζήτημα 
της ψευδο«Μακεδονίας» - FYROM, ποικίλα υφέρποντα –πραγματικά ή τεχνητά- 
εθνοτικά μειονοτικά προβλήματα), καθώς και στην ευρυτέρα Μέση Ανατολή – Κεντρική 
Ασία (Ιράκ, «Αραβική 'Άνοιξη», Κυπριακό ζήτημα, Κουρδικό ζήτημα, Ιρανο-Σαουδική 
αντιπαράθεση, Αφγανιστάν).  
 

Επιπλέον, οι νυν εξελισσόμενες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και του NATO 
αποτυπώνουν εμπράκτως την διεγερτική ανησυχία και το έντονο ενδιαφέρον της «ελίτ» 
της «Ευρωατλαντικής Ζώνης» για την διασφάλιση της κυριαρχίας της στα Βαλκάνια και 
στη ν Μέση Ανατολή. 
 

 



Όμως τι  ακριβώς είναι η περιβόητη «Ευρωατλαντική Ζώνη»; 
 

Η Ευρωατλαντική Ζώνη είναι η συνδυασμένη γεωγραφική επικράτεια και οι περιοχές 
που ελέγχονται από όλα τα μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Είναι η περιοχή του πλανήτη 
μας, όπου ο Ατλαντισμός έχει εξασφαλίσει την ακλόνητο ισχυρά πρόσφυσή του στα 
πολιτικά και οικονομικά συστήματα, καθώς και στα συστήματα ασφαλείας. Συνεκροτήθη 
μετά τον Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο, με στόχον την δημιουργία μιας μονίμου συνδετικής 
«γεφύρας» μεταξύ των ανατολικών και δυτικών ακτών του Ατλαντικού, καθώς και ενός 
εφαλτηρίου μόνιμης εμπλοκής των ΗΠΑ στις υποθέσεις των Ευρωπαίων. Ο 
αγγλοαμερικανικός και γαλλογερμανικός κλάδος του ΝΑΤΟ είναι οι κυρίαρχες δυνάμεις 
της Ευρω-Ατλαντικής Ζώνης, όπου βεβαίως οι ΗΠΑ είναι το αναμφισβήτητο κυρίαρχο 
κράτος. Η επιρροή των ΗΠΑ είναι πρωταρχικής σημασίας και στις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού Ωκεανού, ενώ η συλλογική επιρροή του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γαλλίας 
και της Γερμανίας στην δυτική πλευρά του Ατλαντικού δεν αποτελεί κάποια σημαντική 
πρόκληση για τις ΗΠΑ. Όλη η ευρωατλαντική αρχιτεκτονική δεν επηρεάζεται απλώς από 
την Ουάσινγκτον, αλλά διακυβερνάται πρωτίστως από την συμπεριφορά των ΗΠΑ. Αυτό 
το δρώμενο εγκλείει βεβαίως και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή στις Βρυξέλλες όπως και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην πράξη μοιράζονται 
με την Ουάσινγκτον την επιρροή που εξασκούν στην ΕΕ. 

 
Εάν η επιρροή και η επίδραση των ΗΠΑ εντός της Ευρω-Ατλαντικής Ζώνης είναι  
τέτοιου μεγέθους, ημπορεί να θεωρηθεί η εν λόγω περιοχή ως μια σύγχρονη «άτυπη 
αυτοκρατορία» που κατ’ ουσίαν ελέγχεται από τις ΗΠΑ; Ως επί το πλείστον, οι 
ενδεχόμενες συζητήσεις για μιαν «Αμερικανική Αυτοκρατορία» ή για τα κράτη που 
λειτουργούν ως αμερικανικοί δορυφόροι και εμμονικοί πελάτες της Ουάσινγκτον 
αποσκορακίζονται και αποθαρρύνονται παγίως στην όποια λαϊκή πολιτιστική ατζέντα της 
Βορείου Αμερικής, αλλά και από την καθεστωτική «ευρωατλαντική πολιτική» στις δύο 
ακτές του Ατλαντικού.  
 
Ο έγκριτος πολιτικός σχολιαστής, πρώην συνεργάτης του περιοδικού «Εξωτερική 
Πολιτική», («Foreign Policy») Alan Tonelson, έγραψε κάποτε χαρακτηριστικώς : 

 
«Είμαι απρόθυμος να χρησιμοποιήσω τον όρο συμμαχία για να περιγράψω τις σχέσεις 
ασφαλείας μεταξύ Ιαπωνίας και ΝΑΤΟ [με τις ΗΠΑ], διότι η κατανομή του κόστους και 
των κινδύνων και στις δύο ήταν τόσο άνιση επί τόσον πολύ καιρό , ώστε το είδος των 
συνεπειών τύπου «όλοι για έναν και ένας για όλους» της λέξεως συμμαχία, μου φαίνεται 
ότι την καθιστά μάλλον ανάρμοστη. Αυτό που ονομάζουμε σύμμαχοι , είναι στην π α 
ραγματικότητα κράτη-πελάτες, μόνον που αυτά κυβερνώνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος 
τους, από λευκούς και όχι από μαύρους ή καφέ ανθρώπους. Έχουμε την τάση να 
αποφεύγουμε τον όρο “κράτος πελάτης”, όταν μιλάμε για κράτη που κυβερνώνται από 
τους λευκούς, αλλά στην πραγματικότητα είναι ακριβώς αυτό. Συγκεκριμένα, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να χρησιμοποιούν την πολιτική της "συμμαχίας" για 
να εμποδίσουν την Ιαπωνία και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης να ακολουθήσουν τις 
δικές τους ανεξάρτητες εξωτερικές πολιτικές.» (Alan Tonelson, στο εδάφιο «NATO, East 
Asia, and Japan», σελίδες 162-163 του βιβλίου «NATO and the Challenging World 
Order: An Appraisal by Scholars and Policymakers», εκδόσεις University Press of 
America, 1996.) 



 
[Ο Tonelson έχει γράψει εκτενώς σχετικώς με το εμπορικό έλλειμμα μεταξύ των 
Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων χωρών. Έγραψε επίσης για το ελεύθερο εμπόριο, την 
παγκοσμιοποίηση και την βιομηχανική παρακμή. Υποστηρίζει ότι η οικονομική πολιτική 
των ΗΠΑ πρέπει να στοχεύει στην «υπεροχή» της σε σχέση με τις άλλες χώρες, όπως 
πιστεύει ότι οι οικονομικές πολιτικές των άλλων χωρών επιδιώκουν τα δικά τους εθνικά 
συμφέροντα. Είναι ιδιαιτέρως επικριτικός έναντι διαφόρων μορφών 
«παγκοσμιοποίησης» και διεθνισμού]. 
 
Ο Tonelson είναι ακριβέστατος όταν λέγει ότι οι πολιτικές συμμαχιών των ΗΠΑ έχουν 
διενεργηθεί για να αποτρέψουν την ανεξάρτητη δράση μεταξύ των συμμάχων των ΗΠΑ. 
Η ανάλυσή του πρέπει να ληφθεί περαιτέρω υπ’ όψιν και , αφομοιουμένη καταλλήλως , 
να μας οδηγήσει στην διαπίστωση ότι , η αμερικανική «συμμαχική πολιτική» έχει 
εφαρμοσθεί σκοπίμως και συστηματικώς ώστε να μετατρέψει τους συμμάχους της 
Ουάσινγκτον , σε πελάτες ή δορυφόρους της. Σε αυτό ακριβώς το δρώμενο αντιτίθενται,   
- και το πολεμούν - ποικίλοι Εθνικιστικοί και πατριωτικοί κύκλοι,  στην Δυτική Ευρώπη, 
έως και οι καθεστωτικοί Γάλλοι  Γκωλικοί.  
 
Αυτό που πράγματι εφαρμόζουν οι ΗΠΑ , είναι η αργή και μεθοδική διάβρωση και 
εξάλειψη της ανεξαρτησίας των συμμάχων τους. Οι κοινωνικοί, πολιτικοί, νομικοί και 
οικονομικοί θεσμοί των χωρών και των κοινωνιών εντός της Ευρωατλαντικής Ζώνης όχι 
μόνον ευρίσκονται σε μια διαδικασία ομογενοποιητικής τυποποιήσεως, αλλά ολοέν και 
περισσότερον καθίστανται παρόμοιοι με εκείνους των ΗΠΑ. Οι δομές ασφαλείας αυτών 
των κρατών είναι πλέον ενσωματωμένες σε εκείνες των Ηνωμένων Πολιτειών : Οι 
βάσεις δεδομένων των αεροδρομίων τους , και τα στοιχεία ποινικού μητρώου των 
διαφόρων παρανόμων τους , συνδέονται με αυτές των ΗΠΑ. Τα συστήματα και οι 
πολιτικές ασφαλείας τους  αναθεωρούνται , ώστε να μιμούνται αυτές των ΗΠΑ, ενώ και η 
κυριαρχία των ΗΠΑ στις δομές ασφαλείας τους , είναι ιδιαιτέρως προφανής. Στην 
Ευρωατλαντική Ζώνη , τα μέλη των  διεθνοποιημένων ελίτ των διαφόρων πεδίων, από 
την πολιτική και τον ακαδημαϊκό χώρο έως την οικονομία και την ασφάλεια, είναι όλο και 
επιρρεπέστερα να επι σ κεφθούν τις ΗΠΑ και να εκπαιδευθούν εκεί, ει δυνατόν μέσω 
των αντιστοίχων διαθεσίμων αμερικανικών προγραμμάτων «υποστηρίξεως». 
 
Σε επίρρωση της διαπιστώσεως περί αυθαιρετουσών διεθνοποιημένων ελίτ ,   
επισημαίνεται εδώ χαρακτηριστικώς πως , παρά το ότι η αντικατάσταση των εθνικών 
νομισμάτων των Ευρωπαίων από το ευρώ ήταν , από πλευράς οικονομικής επιστήμης 
μια ολότελα παράλογη απόφαση, αυτή η απόφαση ελήφθη με «άνωθεν και έξωθεν» 
γεωπολιτικά και γεωοικονομικά κριτήρια, κυρίως για να δημιουργήσει έναν οικονομικό 
«ευρωατλαντικό» πόλο, ώστε να σχηματοποιήσει και τον οικονομικό βραχίονα του 
NATO, ειδικώς με στόχο την προσέλκυση και ενσωμάτωση κρατών του πρώην 
σοβιετικού συνασπισμού στον ευρωατλαντικό πόλο. Απώτερος στόχος είναι να 
επιβληθεί ένα παγκόσμιο καθεστώς χρηματοοικονομικού εξαναγκασμού, στο πλαίσιον 
του οποίου το τραπεζικό σύστημα όπως και το νόμισμα αυτονομούνται ολοσχερώς από 
την πολιτική διακυβέρνηση και από την πραγματική οικονομία. 
 
Στο πολιτιστικό «μέτωπο», ο «εξαμερικανισμός» είναι επίσης πανίσχυρος στην 
Ευρωατλαντική Ζώνη. Βεβαίως όλα αυτά τα δρώμενα συνιστούν κάτι πολύ 



περισσότερον από την εύλογο επιρροή μιας υπερδυνάμεως, επειδή προφανώς 
εξασκούνται ενεργώς από την Ουάσινγκτον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον οι 
Κινέζοι και οι Ρώσοι διαμαρτύρονται συνεχώς πως οι ΗΠΑ ήδη από πολλού 
υπερβαίνουν παντοιοτρόπως, κατ’ εξακολούθηση και συρροή, τα εθνικά σύνορά τους, 
αναμένουσες από τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν τους αμερικανικούς εσωτερικούς 
νόμους και τις διαδικασίες. Οι χώρες που εισέρχονται στην Ευρωατλαντική Ζώνη 
μεταβάλλονται όλες υπό την αιγίδα του αχαλινώτου δήθεν «εκδημοκρατισμού» τους και 
της λεγομένης «ελεύθερης αγοράς». Όμως στην πραγματικότητα μεταπίπτουν σε μιαν 
απεχθή κατάσταση «ενδοσυμβιώσεως» - όπως οι οργανισμοί που ζουν μέσα στα 
σώματα ή στα κύτταρα μεγαλυτέρων τους οργανισμών - οπότε  χάνουν αργά και 
κλιμακωτά την ανεξαρτησία τους, ενώ με την πάροδο του χρόνου γίνονται αφομοιωμένες 
μονάδες του μεγαλύτερου σώματος το οποίον τις απερρόφησε. 
 
Είναι το ΝΑΤΟ ένα εφαλτήριο συνεχιζομένης αμερικανικής «κατοχής» της 
Ευρώπης μετά τον Β’ Μεγάλο Πόλεμο; 

 
Οι επικριτές της Ατλαντικής Συμμαχίας την χαρακτήρισαν συχνά ως συνεχιζομένη 
«κατοχή» της Ευρώπης μετά τον Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο. Το ΝΑΤΟ εδημιουργήθη 
βάσει της συνεχιζομένης παρουσίας του αμερικανικού στρατού στην Δυτική Ευρώπη 
μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Στην Ανατολική Ασία οι σχέσεις αμύνης και ασφαλείας που 
συνεκροτήθηκσαν διμερώς με την Ιαπωνία , επίσης διεμορφώθησαν με βάση την 
στρατιωτική κατοχή της μετά τον Δεύτερο Πόλεμο. Το γεγονός ότι η στρατιωτική 
παρουσία των ΗΠΑ μεταπολεμικώς ετροποιήθη συχνά (κυρίως στην Δυτική Ευρώπη) 
δεν αλλάζει αυτό που ήταν, αλλά και ιδιαιτέρως αυτό στο οποίο μετεξελίχθη. Η παρουσία 
του αμερικανικού στρατού επίσης συνεσχετίσθη ποικιλοτρόπως με συγκλίνουσες 
προσπάθειες για την απομάκρυνση των σοσιαλιστών και κομμουνιστών από την 
πολιτική εξουσία στην μεταπολεμική Δυτική Ευρώπη, ομάδων οι οποίες θα είχαν εκλεγεί 
στην κυβέρνηση εάν η Ουάσιγκτον δεν είχε εμπλακεί στην Ευρώπη. Η Ουάσιγκτον 
έβλεπε στους σοσιαλιστές και στους κομμουνιστές της Δυτικής Ευρώπης μιαν απειλή 
πολύ αμεσοτέρα και ικανοτέρα από την ίδια την Σοβιετική Ένωση, η οποία ευρίσκετο 
στην διαδικασία ανακάμψεως και ανοικοδομήσεως. 

 
Για να αποφανθούμε ακριβοδικαίως εάν τελικώς η ανάπτυξη των αμερικανικών 
δυνάμεων ήταν ένα γεωστρατηγικό και στρατιωτικό «επαγγελματικό αποτύπωμα», 
πρέπει να αναλυθεί και να κατανοηθεί επαρκώς ο λόγος για τον οποίον οι ΗΠΑ 
διετήρησαν τις δυνάμεις τους στην Ευρώπη. Τα αμερικανικά στρατεύματα προορίζοντο 
να είναι η τελική επιλογή ώστε , εφ’ όσον εκλεγεί από τον λαό οποιαδήποτε σοσιαλιστική 
ή κομμουνιστική κυβέρνηση στο «Δυτικό μπλοκ», να απομακρυνθεί βιαίως. Ένας 
«πρωθύστερος» τρόπος (μάλλον ελλιπής) για να αναλυθούν οι προθέσεις της 
αναπτύξεως δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη είναι να εξετάσουμε τις ενέργειες των 
ΗΠΑ μετά την κατάρρευση του Ανατολικού Συνασπισμού , και τον τερματισμό του 
Ψυχρού Πολέμου. Η αμερικανική κυβέρνηση δεν διέταξε τις στρατιωτικές της δυνάμεις 
να αποχωρήσουν από το ευρωπαϊκό έδαφος μόλις τελειώσει ο Ψυχρός Πόλεμος. Αυτό 
λοιπόν συνέβη για αμυντικούς λόγους, παρ’ όλον που δεν υπήρχε πλέον 
«κομμουνιστική απειλή» στην Δυτική Ευρώπη; 
 
Συμφώνως προς τον Joseph John Kruzel (1945-1995), πρώην Αναπληρωτή 



Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, υπεύθυνο για την Ευρωπαϊκή πολιτική και το ΝΑΤΟ, η 
πρώτη πρόκληση για τις ΗΠΑ στο τέλος του Ψυχρού Πολέμου ήταν να μεταφυτευθεί και 
να ριζώσει σε όλους η ιδέα ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν καμία πρόθεση στρατιωτικής 
αποχωρήσεως από την Ευρώπη. Οι αμερικανικές δυνάμεις ήσαν εδώ ... για να μείνουν. 
Βεβαίως ούτε οι περισσότεροι από τους ισχυρούς πολιτικούς των χωρών μελών του 
ΝΑΤΟ έχουν οποιαδήποτε πρόθεση να αμφισβητήσουν την συνεχιζόμενη στρατιωτική 
παρουσία των ΗΠΑ στις επικράτειές τους, επειδή οι μεταπολεμικές δυτικοευρωπαϊκές 
ελίτ εσχημάτισαν (μέσα σε ένα σύγχρονο και εξελισσόμενο σύστημα «ακήρυκτης 
αυτοκρατορίας»), την προαναφερθείσα ιδιότυπη προϊούσα «ενδοσυμβίωση» με τις 
αντίστοιχες αμερικανικές ελίτ. 

[Ένα από τα πρωταρχικά καθήκοντα του Αναπληρωτή Υφυπουργού Άμυνας Kruzel ήταν 
η επίβλεψη της προς Ανατολάς επεκτάσεως του ΝΑΤΟ, ώστε να συμπεριληφθούν σε 
αυτό τα κράτη της Κεντρικής Ευρώπης και των πρώην ελεγχομένων από την ΕΣΣΔ 
χωρών. Ο Kruzel είδε το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση της σοβιετικής 
αυτοκρατορίας ως μιαν εξαιρετική ευκαιρία να επανενταχθεί η Κεντρική Ευρώπη στην 
λοιπή αμερικανοκρατούμενη Ευρώπη. Καθώς ανεδύοντο οπίσω από το «Σιδηρούν 
Παραπέτασμα» νέες ανεξάρτητες χώρες, και ανέπτυσσαν νέες οικονομίες και νέες 
κυβερνήσεις, ηθέλησεν ευστόχως, να στραφούν αυτές προς την αμερικανοκρατούμενη 
«Δύση» και όχι προς την Ρωσία. 

Κατά την διάρκεια του θέρους του 1995, υπήρξαν αρκετές αναφορές για εθνοκάθαρση 
και μαζικές δολοφονίες στην πρώην Γιουγκοσλαβία. Οι δυνάμεις του ΟΗΕ συχνά 
απέτυχαν  , και πολλοί επικριτές τους τις θεώρησαν ολότελα αναποτελεσματικές, οπότε οι 
ηγέτες του Κογκρέσου ζήτησαν αποφασιστική δράση από τις ΗΠΑ. Καθώς η κρίση 
επεδεινώθη, η εμπειρογνωμοσύνη και η διπλωματική δεξιοτεχνία του Kruzel οδήγησαν 
στο να καταστεί ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Υπουργείου Αμύνης, στην ομάδα 
των Η.Π.Α., όπου εργάσθηκε ακάματος για να τερματίσει την σύγκρουση. Ως ειδικός 
απεσταλμένος του Υπουργείου Αμύνης στην Βοσνία, ο Kruzel προσεπάθησε με πάθος 
να κρατήσει τις αμερικανικές χερσαίες δυνάμεις έξω από την τρομακτική και αιμοβόρα 
εθνοτική σύγκρουση. Επεδίωκε μεν απεγνωσμένα να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο, 
όπου εστάλη ως ειρηνευτής,  αλλά όχι εις βάρος αμερικανικών ζωών. 

Ο Kruzel δεν έζησε για να ιδεί ότι εν τέλει εκέρδισε την προσωπική «μάχη» του. Τον 
Αύγουστο του 1995, ο ίδιος και δύο άλλοι διαπραγματευτές των ΗΠΑ σκοτώθηκαν έξω 
από το Σεράγεβο. Ένας αποσαθρωμένος από την συνεχή βροχή δρόμος κατέρρευσε 
υπό τον τεθωρακισμένο μεταφορέα προσωπικού με τον οποίο προσπαθούσαν να 
φτάσουν στο Σεράγεβο, εξαποστέλλων το όχημα σε μια χαράδρα βάθους 500 μέτρων. 
Τέσσερις μήνες μετά τον θάνατο των απεσταλμένων, οι αντιμαχόμενες φατρίες της 
Βοσνίας υπέγραψαν την διαβόητη «Ειρηνευτική συμφωνία του Ντέϊτον».] 

Στην μακρόχρονο εξέλιξη της ανθρωπίνης ιστορίας έγινε καταφανές ότι ,  οι εκάστοτε 
κατακτημένοι λαοί και  οι αποικισθείσες χώρες ημπορούν να αποδεχθούν και να 
υιοθετήσουν το σύστημα και τους τρόπους των κατακτητών και των αποικιστών τους. 
Από την Λατινική Αμερική έως την αρχαία Γαλατία και την Μικρασιανή Ανατολία, έτσι 
υιοθετήθησαν και έγιναν δεκτά σε πολλές κοινωνίες, νέες γλώσσες, πολιτισμοί, 
θρησκείες και διάφορα κρατικά συστήματα, οπότε προοδευτικώς εδημιουργήθησαν νέες 



Ταυτότητες. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι μέρος του συνεχούς «χορού» της Ιστορίας (με 
την εναλλαγή απορρίψεως / αντιστάσεως και αποδοχής / συνθηκολογήσεως, ενώ καμία 
τους, όπως και όλες οι εκάστοτε νικηφόρες ηγεμονίες δεν ολοκληρώνονται πλήρως),  
είναι μέρος ενός αενάου ιστορικού δρωμένου που δημιουργεί νέους λαούς. 
 
Στην Δυτική Ευρώπη, πολλοί έχουν αποδεχθεί χωρίς καμίαν αντίσταση τον πρωταρχικό 
ρόλο των ΗΠΑ για τις υποθέσεις των κρατών τους,  και δίδουν μικρά σημασία στο 
ΝΑΤΟ, εκτός από το να το θεωρούν θεμέλιον της δομής ασφαλείας τους. Οι 
μεταπολεμικές ευρωπαϊκές κοινωνίες και οι πολιτικές τους ηγεσίες έχουν ανατραφεί και 
συγκροτηθεί με αυτό το χαρακτηριστικό ως συστατικό μέρος του κόσμου τους. Σε 
πολλές περιπτώσεις δεν αποτελεί  για αυτές μόνον ένα καθ’ όλα «φυσιολογικό» μέρος 
του Καθεστώτος τους, αλλά συνάμα και τους είναι … αόρατο. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίον μετεξελίχθη (ως επί το πλείστον χωρίς αμφισβήτηση στο κοινωνικό επίπεδο των 
κρατών-μελών του ΝΑΤΟ) η συνεχιζομένη και μετά τον Ψυχρό Πόλεμο παράταση της 
Ατλαντικής Συμμαχίας, επιτρέπουσα στις ΗΠΑ να εδραιώσουν σιγά-σιγά την 
ομογενοποιητική της επιρροή σε κάθε κράτος. 
 

Είναι αξιοσημείωτον αυτό που πρόκειται να εξηγηθεί ακολούθως : Προς το τέλος του 
Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, το ΝΑΤΟ ίδρυσε μιαν ειδική προεδρική 
επιτροπή για να σκιαγραφήσει τις μελλοντικές δεκαετίες της Ατλαντικής Συμμαχίας. 
Σμφώνως προς τον Ολλανδό πρώην πρόεδρο (1986–1988) της «Κοινοβουλευτικής 
Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ» (NATO Parliamentary Assembly) Ton Frinking, το αποτέλεσμα 
ήταν αυτό που ανέτως αποκαλείται «διατλαντική συμφωνία», μια συμφωνία που 
υπεγράμμισε την συνεχιζομένη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην Ευρώπη, η 
οποία θα συμπληρώνεται με την «αυξημένη ελάφρυνση των βαρών, παρεχομένη από 
τους Ευρωπαίους συμμάχους μέσω της δημιουργίας ενός βιώσιμου ευρωπαϊκού 
πυλώνα» της στρατιωτικής ισχύος του ΝΑΤΟ. (Ton Frinking, σελίδα xi της Εισαγωγής 
στο βιβλίον του Stanley Sloan, Αμερικανού ειδικού των σχέσων ΗΠΑ – Ευρώπης 
«NATO in the 1990s», 1989). 
 
Αυτό σημαίνει ότι έκτοτε οι ΗΠΑ περίμεναν από τα άλλα μέλη του ΝΑΤΟ, ως πιστοί 
Αμερικανοί υπήκοοι, να συνεισφέρουν τα στρατεύματά τους. Ήλλαξαν επίσης 
σημαντικώς και οι σχέσεις στο εσωτερικόν του ΝΑΤΟ,  καθώς κατά την διάρκεια των 
προηγουμένων δεκαετιών οι ΗΠΑ είχαν ήδη εδραιώσει τον έλεγχο των συμμάχων τους.  
 
Η Ουάσιγκτον είχε πλέον απομακρυνθεί κατά πολύ από τις ημέρες του πολέμου του 
Βιετνάμ όταν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Dean Rusk (1961-1969) έπρεπε να 
παρακαλέσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ για την υπστήριξή τους και στην συνέχεια 
«….αναγκάσθηκε να ικετεύσει τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να σταματήσουν την ναυτιλία 
τους σε λιμάνια του Βορειοδυτικού Βιετνάμ», όπως χαρακτηριστικώς αναφέρει ο 
Lawrence S. Kaplan, στην σελίδα 46 του βιβλίου του «NATO Divided, NATO United: The 
Evolution of an Alliance» (εκδόσεις Praeger, 2004). 
 
 
 
 
 



Ενδεικτικές «πραξικοπηματικές» παρεμβάσεις των ΗΠΑ στο Βερολίνο και στο 
Παρίσι; 
 
Η «φαιά εξοχότης», ο πολύς Zbigniew Brzezinski , ανέκαθεν εδήλωνεν ότι η ικανότης 
των ΗΠΑ να προβάλλουν την επιρροή και την εξουσία τους στην Ευρασία βασίζεται 
στους δεσμούς της με την Ευρώπη, χρησιμοποιουμένη ως το κύριο προπύργιό τους. 
Έτσι, μια ενωμένη Ευρώπη θα αποτελούσε βασική προϋπόθεση ώστε να προχωρήσει η 
επιδιωκομένη αμερικανική κυριαρχία της Ευρασίας. Ο εν λόγω διευκρίνισε 
επανειλημμένως ότι η γαλλο-γερμανική συνεννόηση είναι ο πλέον ζωτικός εταίρος των 
ΗΠΑ, διότι η Ευρώπη δεν θα ημπορούσε ποτέ να ενωθεί χωρίς το Παρίσι και το 
Βερολίνο ως τους δύο βασικούς της φορείς. Εδώ ευρίσκεται το δίλημμα για την 
Ουάσινγκτον: Η Αμερική χρειάζεται να διασφαλίζει την γαλλο-γερμανική συνεργασία, 
χωρίς την οποίαν ημπορεί να αποκλεισθεί από την ηπειρωτική Ευρώπη, αλλά συνάμα 
δεν έπαυσε και να ανταγωνίζεται διαρκώς το γαλλο-γερμανικό δίδυμο. 
 
Τα χρόνια της ενδονατοϊκής αντιπαλότητος μεταξύ Παρισιού και Ουάσιγκτον 
επανεμφανίσθησαν με την στρατηγική αντιπολίτευση της Γαλλο-Γερμανικής 
Συνεννοήσεως ομού με την Ρωσία κατά της αγγλοαμερικανικής εισβολής στο Ιράκ, 
οπότε και επραγματοποιήθησαν σειριακές τριμερείς συναντήσεις Παρισίων, Βερολίνου 
και Μόσχας. Προς στιγμήν εφάνη ότι οι ΗΠΑ θα απωλέσουν το Ευρασιατικό τους 
προγεφύρωμα, αλλά στην συνέχεια υπήρξε μία …. απρόσμενος αλλαγή καθεστώτος στο 
Βερολίνο και στο Παρίσι, μέσω των γερμανικών ομοσπονδιακών εκλογών του 2005 και 
των γαλλικών προεδρικών εκλογών του 2007. 
 
Στην Γερμανία, στις 18 Σεπτεμβρίου 2005, η «Χριστιανοδημοκρατική Ένωση» και το 
αδελφό κόμμα της, η «Χριστιανική Κοινωνική Ένωση της Βαυαρίας» κατάφεραν να 
συγκεντρώσουν συλλογικώς 226 έδρες στο γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Αυτό 
το συνδυαστικό αποτέλεσμα ήταν μια πηγή χαράς για τους αγγλοαμερικανούς 
συμμάχους της Γερμανίας. Αν και το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Γερμανίας του 
Gerhard Schroeder αυτήν την φορά δεν κατόρθωσε να κερδίσει την απόλυτο 
πλειοψηφία, όμως είχε εξασφαλίσει από μόνο του 222 έδρες στο γερμανικό 
ομοσπονδιακό κοινοβούλιο. Αρχικώς, ο καγκελάριος Schroeder εδήλωσε με βεβαιότητα 
στον γερμανικό λαό ότι θα παραμείνει στην θέση του ως ηγέτης της γερμανικής 
ομοσπονδιακής κυβερνήσεως, επειδή το κόμμα του είχε κερδίσει τις περισσότερες 
έδρες. 
 
Όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη. Σε εσωκομματικές διαπραγματεύσεις της τελευταίας 
στιγμής ο καγκελάριος εξηναγκάσθη να συνταξιοδοτηθεί και να προετοιμάσει το έδαφος 
για την δημιουργία μιας «μεγάλης ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού». Ο 
Schroeder παρέδωσε με … αξιοθαύμαστη προθυμία και αμεσότητα την θέση του στην 
«σιδηρά κυρία» των Αμερικανών, την τέως κομμουνίστρια διαφωτίστρια Angela Merkel, 
η οποία θα ηγείτο πλέον σε μια συνεργική κυβέρνηση συνασπισμού της 
«Χριστιανοδημοκρατικής Ενώσεως», της «Χριστιανικής Κοινωνικής Ενώσεως της 
Βαυαρίας» και των Σοσιαλδημοκρατών του .. ευκάμπτου Schroeder. 
 
Το αδιέξοδο στις εκλογές ήταν ουσιαστικώς μια τεχνητή κατασκευή. Οι 
σοσιαλδημοκράτες αντίπαλοι του Schroeder εργάσθηκαν εναντίον του με πάθος , και 



ήταν σαφές ότι μια  πλειοψηφία συνασπισμού δεν θα ημπορούσε να σχηματισθεί χωρίς 
την αποφασιστική frau Merkel. Αυτή η κυβερνητική διαφοροποίηση προεκάλεσε 
σημαντική αλλαγή στο στρατηγικό τοπίο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έτσι, το πηδάλιο 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας  της Γερμανίας ανέλαβε μια κυβέρνηση σαφέστατα 
ευνοϊκοτέρα για συνεργασία με τις ΗΠΑ, κυβέρνηση που δεν ήθελε να αμφισβητήσει την 
Ουάσινγκτον όπως θα ήταν πιθανό να πράξει ο Schroeder.  
 
Κλιμακούμενος πανικός και φρενήρες άγχος έπληξαν το Παρίσι, καθώς ο πρόεδρος 
Jacques Chirac είδε τον εαυτό του απομονωμένο και ευρέθη αιφνιδίως σε μία νέα 
επισφαλή διεθνή θέση όπου και αυτός θα έπρεπε πλέον να είναι περισσότερον…. 
αποδεκτός στην Ουάσινγκτον. Ωστόσον και το Βερολίνο, εισέπραξε την ιδική του 
έκπληξη το 2007 , μετά την εκλογή του Νικολά Σαρκοζί στην Γαλλία. Ενώ η Μέρκελ 
απεδείχθη υπέρ το δέον φιλοαμερικανή, δεν ήταν τόσο «ρευστώς» ευχείριστη όσον θα 
απεδεικνύετο ο Σαρκοζί. Μάλιστα ο Σαρκοζί, (υιός ενός Ούγγρου αριστοκράτη που μετά 
την παράδοση της Ουγγαρίας στον Κόκκινο Στρατό κατά την διάρκεια του Δευτέρου 
Μεγάλου Πολέμου έγινε πρόσφυγας στην Γαλλία και μιας μητέρας κατά το ήμισυ 
Γαλλίδας και κατά το ήμισυ Ελληνοεβραίας), θα εκατηγορείτο ότι ήταν συνδεδεμένος με 
την CIA.  

 
Μια ολόκληρη σειρά περιστασιακών και λογικώς ασυνδέτων γεγονότων οδήγησε σε 
ακραίες εικασίες σχετικώς με τους δεσμούς του Σαρκοζί με την CIA. Ένα από αυτά τα 
γεγονότα ήταν ο δεύτερος γάμος της μητριάς του Christine de Ganay με τον Frank 
George Wisner τον Β’, έναν κορυφαίο αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των 
ΗΠΑ και αργότερον αξιωματούχο του Πενταγώνου, ο οποίος ήταν και ο ίδιος υιός ενός 
από τους κορυφαίους αξιωματούχους της CIA. (Πιστεύεται ευρέως ότι ο Wisner ο Β’  
υπήρξεν επίσης  μέλος της CIA.) 
 
Άλλο ανάλογο γεγονός ήταν ότι το βασικό προεδρικό του επιτελείο, σύμβουλοι και 
υπουργοί - από την πασίγνωστη νομικό και νυν πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τραπέζης Christine Madeleine Odette Lagarde έως τον καθηγητή εγκληματολογίας Alain 
Bauer - ήσαν όλοι και απεδείχθησαν εμπράκτως αγγλόφιλοι, συνδεδεμένοι με τις ΗΠΑ, 
είτε μέσω της εκπαιδευσεώς τους, μέσω των επιχειρηματικών τους συμφερόντων ή 
μέσω της εργασιακής τους απασχολήσεως.  
 
Ανεξαρτήτως των κατηγοριών εναντίον του Σαρκοζί, οι πολιτικές του υπέταξαν σαφώς 
την Γαλλία στα συμφέροντα της Ουάσινγκτον. Υπό την προεδρία του, (διεφθαρμένη από 
μια σωρεία σκανδάλων), η Γαλλία μετετράπη ουσιαστικώς από ένας ανεξάρτητος 
σύμμαχος σε έναν πρόθυμον υποτελή και η γαλλο-γερμανική συνεννόηση υπενομεύθη 
σε μεγάλο βαθμό. Το βαθύτερο σημείο διαχωρισμού του νικητή Σαρκοζί από την 
αντίπαλό του Σεγκολέν Ρουαγιάλ ήταν η απολύτως διαφορετική τους στάση απέναντι 
στην ευρωπαϊκή ενοποίηση και στην μείζονα ευρωπαϊκή στρατηγική. Ο Σαρκοζί 
εθεώρησε ως μεγαλύτερον εχθρό της Ευρώπης την πουτινική Ρωσία, οπότε εξέφραζε 
την αντίθετη θέση με εκείνους που, όπως η Ρουαγιάλ, θεωρούν κύριον αντίπαλο της 
Ευρώπης, τις ΗΠΑ.  
 
Έτσι, σε πλήρη αντίθεση με το κάλεσμα του Προέδρου Πούτιν προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση να έλθει σε σύγκρουση με τις ΗΠΑ και να συνεργασθεί με την Ρωσία για την 



ανεξαρτησία της, ο Σαρκοζί προώθησε την στρατηγική συμμαχία της Ενώσεως με τις 
ΗΠΑ. Τέλος, αντιθέτως προς την Ρουαγιάλ, που εξεφράσθη υπέρ της Χεζμπολλάχ στην 
διάρκεια ταξιδιού της στον Λίβανο, ο Σαρκοζί εστάθη πάντοτε στο πλευρό του κράτους 
του Ισραήλ. 
 
Μία  πορεία των πραγμάτων ανάλογος προς εκείνην της Ρώμης: Η εξέλιξη του 
ΝΑΤΟ σε στρατιωτική πτέρυγα της Αμερικανικής «Αυτοκρατορίας» 
 
«Οι μεγάλοι πόλεμοι της Ιστορίας – και είχαμε έναν παγκόσμιο πόλεμο περίπου κάθε 
εκατό χρόνια για τους τελευταίους τέσσερις αιώνες- είναι το άμεσο ή έμμεσο αποτέλεσμα 
της άνισης ανάπτυξης των εθνών και αυτή η άνιση ανάπτυξη δεν οφείλεται εξ ολοκλήρου 
στην μεγαλύτερη μεγαλοφυία και ενέργεια ορισμένων εθνών σε σύγκριση με άλλα. Σε 
μεγάλο βαθμό είναι αποτέλεσμα της άνισης κατανομής της γονιμότητας και της 
στρατηγικής ευκαιρίας στην επιφάνεια της Υδρογείου μας. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει 
στην φύση κάτι τέτοιο, όπως η ισότητα των ευκαιριών για τα έθνη. Εκτός αν εγώ 
παρεξηγώ πλήρως τα δεδομένα της γεωγραφίας, θα προχωρήσω περισσότερο και θα 
ειπώ ότι η ομαδοποίηση των χερσαίων εδαφών και των θαλασσών και της γονιμότητας 
και των φυσικών οδών είναι τέτοια που θα οδηγήσει στην ανάπτυξη των αυτοκρατοριών 
και στο τέλος στην ανάπτυξη μιας ενιαίας παγκόσμιας αυτοκρατορίας.» 

Χάλφορντ Τζον Μακίντερ (Halford John Mackinder) - (1919),                                            
Βρετανός γεωγράφος και διάσημος γεωπολιτικός 

 
Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν ηθέλησαν να έχουν μιαν ορατή παρουσία κατά την διάρκεια 
του πολέμου του ΝΑΤΟ κατά της Λιβύης, ειδικώς καθώς το ΝΑΤΟ εκινητοποιήθη για 
μιαν επίθεση παράλληλο και ταυτόχρονο με τους διαφόρους ελιγμούς των μελών της 
Συμμαχίας οι οποίοι έλαβαν χώρα στον ΟΗΕ. Οι ΗΠΑ άφησαν σκοπίμως τους Γάλλους 
και Βρετανούς συμμάχους του ΝΑΤΟ να αναλάβουν το δημόσιο προβάδισμα στις 
επιθέσεις και προσεπάθησαν να αποστασιοποιηθούν από τον πόλεμο ως τάχα 
απρόθυμοι συνεργάτες. Αλλά οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ επραγματοποίησαν όντως μιαν 
εξαιρετική προσφορά υπηρεσιών προς τις ΗΠΑ.  
 
Η ψυχρή αλήθεια είναι ότι τα μέλη του ΝΑΤΟ ευρίσκονται στην υπηρεσία της Ουάσιγκτον 
ακριβώς όπως η αρχαία Λατινική Ένωση  (με τα υπέρ των τριάντα μέλη, πόλεις  και 
πολίσματα, σπουδαιότερα των οποίων ήσαν τα ακόλουθα : Τούσκουλο ή Τούσκλο, 
Αρίκια, Λανούβιο, Λαβίνιο, Κόρα, Τίβολι ή Τίμπουρ, Σούεσσα Πωμεντιάνη, Αρδέα, 
Άλμπα Λόνγκα και Καμέρια), προς τις τελευταίες της ημέρες ευρίσκετο στην υπηρεσία 
της πανίσχυρης πόλεως-κράτους, της Ρώμης. 
 
Η εξέλιξη του ΝΑΤΟ και άλλων συμμαχιών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παραλληλίζεται με 
την εξέλιξη του ιδιοτύπου συστήματος συμμαχιών υπό την ηγεσία των Ρωμαίων στην 
Ιταλική Χερσόνησο. Για τους Ρωμαίους η πρώιμη συμμαχία της οποίας προΐσταντο, 
μετεμορφώθη απροσκόπτως στην «δημοκρατική αυτοκρατορία» τους. Το ΝΑΤΟ με 
ανάλογο τρόπο ευρίσκεται επίσης στην διαδικασία μετεξελίξεώς του ως στρατιωτικό 
όργανο της συγχρόνου παγκοσμίας «δημοκρατικής αυτοκρατορίας» των Ηνωμένων 
Πολιτειών  της Αμερικής. 
 
Τα συστήματα συμμαχίας της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας εξεκίνησαν όπως το ΝΑΤΟ και οι 



άλλες συμμαχίες του Ψυχρού Πολέμου υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Η αιτιογενετική βάση 
για την ίδρυση του ΝΑΤΟ ήταν η κοινή προς όλους σοβιετική απειλή, ενώ η κοινή απειλή 
για την πρώιμο συμμαχία της Ρώμης ήσαν οι φυλές Αίκουοι (άλλες ονομασίες με τις 
οποίες ήταν γνωστοί είναι Αίκοι, Αικανοί, Αικουικλοί ή Αίκικλοι) και Ουόλσκοι. Αυτές οι 
φυλές επωφελήθησαν από τις μάχες μεταξύ των Ρωμαίων και της Λατινικής Ενώσεως 
στο Λάτιο, και εξαπέλυσαν τις δικές τους επιθέσεις κατά των δύο πλευρών. Αυτό 
εξηνάγκασε τους Ρωμαίους και την Λατινική Ένωση να διαπραγματευθούν και να 
οδηγηθούν εν τέλει στην Συνθήκη του Κασσίου, ώστε να ενώσουν τους στρατούς τους 
υπό μια νέα Λατινική συμμαχία. Η συμμαχία αυτή διευκόλυνε την επέκταση της Ρώμης 
στο Λάτιο, επειδή η Ρώμη από μόνη της κατέστη ισότιμος στην ισχύ με συνδεδυασμένα 
όλα ομού τα λοιπά μέλη της Ενώσεως. 

 
(Συμφώνως προς την ρωμαϊκή παράδοση, το «Foedus Cassianum» ήτοι η συνθήκη του 
Κασσίου, ήταν μια συνθήκη η οποία το 493 π.Χ. εσχημάτισε μια συμμαχία μεταξύ της 
Ρωμαϊκής Δημοκρατίας και της Λατινικής Ενώσεως μετά την Μάχη της λίμνης Ρηγίλλης 
όπου ο ύπατος Αύλος Ποστούμιος κατενίκησε τους λοιπούς Λατίνους. Με την συνθήκη 
αυτήν έπαυσεν ο πόλεμος ανάμεσα στην Λατινική Ένωση και στην Ρώμη. Η συνθήκη  
έλαβε το όνομά της από τον Σπούριο Κάσσιο Βισελίνο (Spurius Cassius Viscellinus), ο 
οποίος ήταν ύπατος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας κατά την στιγμή της υπογραφής της 
συνθήκης και την επεκύρωσε στην Ρώμη εκ μέρους της Ρωμαϊκής Πολιτείας κατά την 
δευτέραν υπατία του.) 
 
Αυτή η αρχαία συμμαχία ημπορεί λοπόν να συγκριθεί με το ΝΑΤΟ, επειδή η Ρώμη 
κατείχε ανωτέρα θέση ως προς όλους τους συμμάχους της, όπως πράττουν και οι ΗΠΑ 
προς όλους τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ. Επιπλέον, οι Ρωμαίοι απετέλουν το 
μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεων της νέας συμμαχίας συνεισφέροντες τους ημίσεις 
στρατιώτες της, ενώ το υπόλοιπον της Λατινικής Ενώσεως παρείχε συλλογικώς το άλλο 
ήμισυ των στρατευμάτων. Πράγματι αυτό είναι παρόμοιο με την δυσανάλογο συμβολή 
των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, σε σύγκριση με εκείνη των άλλων μελών του ΝΑΤΟ. 
 
Η ισότιμη στάση μεταξύ της πόλεως-κράτους της Ρώμης και ολοκλήρου της Λατινικής 
Συμμαχίας παραλληλίζεται επίσης με την σχέση των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής 
Ενώσεως. Οι ΗΠΑ ημπορούν να λάβουν μονομερώς αποφάσεις που επηρεάζουν 
ολόκληρη την Ευρωατλαντική Ζώνη, τις οποίες η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να σέβεται 
ως εταίρος της Αμερικής, ενώ η ΕΕ πρέπει να σχηματοποιήσει μια συναίνεση μεταξύ 
των μελών της για τις αποφάσεις της. Αυτό θέτει αυτομάτως την ΕΕ σε μειονεκτική θέση 
έναντι των ΗΠΑ, ιδιαιτέρως επειδή οι ΗΠΑ ελέγχουν πολλά από τα μέλη της Ενώσεως 
και ημπορούν να αποτρέψουν αποτελεσματικώς την εκάστοτε επιδωκόμενη συναίνεση. 
 
Υπό την συμμαχία της Ρώμης με την Λατινική Ένωση, οι δύο τους ελεηλάτησαν και 
κατέσχεσαν γαίες – δηλαδή την βάση για τον πλούτο στις αγροτικές κοινωνίες τους - οι 
οποίες έπρεπε να χωριστούν εξίσου σε δύο μερίδια, ένα για την Ρώμη και ένα άλλο για 
όλα τα μέλη της Λατινικής Ενώσεως. Οι επικριτές του ΝΑΤΟ επισημαίνουν ότι αυτό έχει 
διαδραματίσει ρόλο ενός εργαλείου λεηλασίας μέσω των πολέμων του στην πρώην 
Γιουγκοσλαβία και στην Λιβύη, όπου οι μεγάλες δυνάμεις του επωφελήθηκαν 
εξασφαλίζουσες νέες αγορές, πολυτίμους πόρους και πάμπολλες συμβάσεις 
ανασυγκροτήσεως των ηττημένων και κατεστραμμένων αντιπάλων χωρών. Επιπλέον, οι 



Ρωμαίοι δεν είδαν ποτέ τους εαυτούς τους ως επιτιθεμένους σε οποιονδήποτε από τους 
επεκτατικούς τους πολέμους, όπως ακριβώς οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ δεν δέχονται ποτέ 
τους ρόλους τους ως επιτιθέμενοι, ακόμα και στην σειρά των πολέμων που 
προεκλήθησαν από την έναρξη των δικών τους επιθέσεων. 
 
Η ρωμαϊκή ισχύς ηυξήθη ραγδαίως υπό τις ρυθμίσεις της συμμαχίας της με την Λατινική 
Ένωση. Η Ρωμαϊκή Δημοκρατία κατέστη ο κυβερνητικός επιδιαιτητής του Λατίου, 
κατέχουσα την εξουσία εφ’ όλων των άλλων λατινικών πόλεων- κρατών και των φυλών. 
Αυτό το δρώμενο είναι παρόμοιο με το καθεστώς των ΗΠΑ υπό το ΝΑΤΟ. Η Ρώμη από 
μόνη της θα ημπορούσε να συγκαλέσει τον στρατό της συμμαχίας, ενώ η υπόλοιπη 
Λατινική Ένωση έπρεπε να συμφωνήσει συλλογικώς πριν να συγκαλέσει τον κοινό 
στρατό! Συνεπώς η Ρώμη επλούτισε και έγινε ακόμη ισχυροτέρα λόγω του δυσαναλόγου 
ελέγχου της συμμαχίας της με τη Λατινική Ένωση. 
 
Σε περίπτωση συμμαχικού πολέμου, και η Ρώμη και το Λάτιον όφειλαν εξ ίσου να 
συμβάλλωνται προς τον πόλεμον και να παρέχουν ανά μία στρατιά οκτώ χιλιάδων 
τετρακοσίων ανδρών, αλλά την γενικήν αρχηγία αμφοτέρων των στρατιών είχεν ο 
Ρωμαίος στρατηγός, ο οποίος κατ’ ιδίαν αυτού εκλογήν διώριζε και τους υπ’ αυτόν 
χιλιάρχους (tribuni militum). Αν δέ οι σύμμαχοι ήσαν εν τέλει νικητές, διενέμοντο εξ ίσου 
μεταξύ του κράτους των Ρωμαίων και της συμμαχικής Ενώσεως των Λατίνων και τα 
κινητά λάφυρα και η τυχόν κατακτηθείσα χώρα. 
 
Η συμμαχία είναι αναντίρρητον ότι απώλεσε κατά πρώτον λόγον το δικαίωμα της 
κηρύξεως πολέμου και συνομολογίας ειρήνης το οποίον διετήρησε διά παντός ως 
απόλυτον δικαίωμά της η Ρώμη. 
 

Οι άλλες λατινικές πόλεις-κράτη και φυλές επεδίωκαν επίσης την εύνοια της Ρώμης με 
βάση την ικανότητά της να ελέγχει τη συμμαχία και να καλεί μονομερώς τον κοινό 
στρατό. Ως εκ τούτου, άλλα μέλη της Λατινικής Ενώσεως υπετάχθησαν περαιτέρω στην 
Ρώμη και εχρησιμοποίησαν αυτήν την υποταγή τους ως μέσον για περαιτέρω κέρδη. 
Αυτή η εσωτερική υποταγή των συμμάχων είναι παρομοία προς τις ενέργειες των 
κυβερνήσεων των κρατών του ΝΑΤΟ, οι οποίες προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια 
των ΗΠΑ υποτασσόμενες ανεπιφυλάκτως στην Ουάσινγκτον. 
 
Η ρωμαϊκή διπλωματία ήταν σημαντική για την δημιουργία της αυτοκρατορίας της, όπως 
και η αμερικανική διπλωματία για την δημιουργία της αμερικανικής αυτοκρατορίας. Η 
φράση «διαίρει και βασίλευε»  -divide et impera στην Λατινική- προέρχεται επίσης από 
την περίοδο οικοδομήσεως της ρωμαϊκής συμμαχίας. Οι Ρωμαίοι εδημιούργησαν ένα 
αμυντικό σύμφωνο με τους Ερνίκους, οι οποίοι εφοβούντο τους Αίκουους και τους   
Βόλσκους, (καθώς ευρίσκοντο συμπεπιεσμένοι μεταξύ των περιοχών αυτών των 
πολεμικών λαών), οπότε τους εβοήθησαν τελικώς να νικήσουν τις δύο φυλές. Οι 
Ρωμαίοι ήρχισαν επίσης να ανταλλάσσουν διπλωματικώς τα δικαιώματα της ιθαγενείας 
με την ετρουσκική πόλη Τσίσρα – ρωμαϊστί Caere και ελληνιστί Άγυλλα- (το σημερινό 
Τσερβέτερι) και την ελληνική αποικία της Μασσαλίας, για να οικοδομήσουν μια νέα 
συμμαχία εναντίον των γαλατικών φυλών. Αυτές οι νέες συμμαχίες εσχηματίσθησαν με 
«εταίρους», που οι Ρωμαίοι αποκαλούσαν socii. Αυτοί οι εταίροι των Ρωμαίων και οι 
σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έχουν μείζονα ομοιότητα μεταξύ τους. Οι εταίροι - socii  διοικούσαν 



τον στρατό και το  ναυτικό τους, απελάμβαναν ορισμένα Ρωμαϊκά δικαιώματα, και δεν 
εχρειάζετο να πληρώνουν φόρους στην Ρώμη, αλλά έπρεπε να θέτουν τις στρατιωτικές 
τους δυνάμεις στην διάθεση της Ρώμης, να ακολουθούν την ρωμαϊκή εξωτερική πολιτική 
και να μάχονται υπό την ανωτάτη διοίκηση ενός Ρωμαίου στρατηγού. 
 
Οι ανώτεροι αξιωματικοί των λατινικών στρατευμάτων, οίτινες κατ’ αρχάς ήσαν και αυτοί 
Λατίνοι, βραδύτερον εξελέγοντο, αν όχι αποκλειστικώς, τουλάχιστον κατά προτίμηση εκ 
των Ρωμαίων πολιτών. Οι ανώτεροι αυτοί αξιωματικοί του λατινικού στρατεύματος είναι 
οι δώδεκα «πραίφεκτοι τών συμμάχων» (praefecti sociorum) οι οποίοι, όταν αντί της 
παλαιάς φάλαγγος συνεκροτήθησαν οι νεώτερες λεγεώνες και οι πτέρυγες (alae) των 
επικούρων ή συμμάχων, προΐσταντο ανά εξ των δύο πτερύγων, όπως οι δώδεκα 
στρατιωτικοί χιλίαργοι του κυρίως ρωμαϊκού στρατεύματος προΐσταντο ανά εξ των δύο 
λεγεώνων. 
 
Από τον ύπατο εδιορίζοντο οι πραίφεκτοι, όπως στην αρχή καί οι χιλίαρχοι. Επειδή δε 
κατά το αρχαίον δίκαιον κάθε στρατιώτης ηδύνατο να γίνει αξιωματικός, ο στρατηγός είχε 
το νόμιμον δικαίωμα να καταστήσει έναν Λατίνον άνδρα ηγεμόνα μιας ρωμαϊκής 
λεγεώνος όπως και έναν Ρωμαίον ηγεμόνα μιας λατινικής, εκ τούτου δε, έγινε συνήθεια 
οι μέν χιλίαρχοι πάντοτε, οι δε πραίφεκτοι συνηθέστατα, να είναι Ρωμαίοι. 

 
Όπως η Ατλαντική Συμμαχία και οι διάφορες κατηγορίες και τα επίπεδα συνεργασίας 
της, το σύστημα της ρωμαϊκής συμμαχίας είχεν επίσης διαφορετικά επίπεδα. Όταν οι 
Ρωμαίοι ήρχισαν να αφομοιώνουν τα μέλη της Λατινικής Ενώσεως, αυτό το σύστημα 
κατέστη εμφανές. Η πόλη-κράτος του Τούσκλου ήταν το πρώτο μέλος της Λατινικής 
Ενώσεως που αφομοιώθηκε στην Ρωμαϊκή Δημοκρατία.  
 
Το Τούσκλον απέβαλε την ανεξαρτησίαν του  και περιελήφθη στο ρωμαϊκόν κράτος ως 
«πόλις άνευ ψήφου» (civitas sine suffragio), διασώσασα μόνον τα τείχη αυτής και 
περιωρισμένην αυτονομίαν, ήτοι ιδίους άρχοντες και ιδίαν έγχώριον συνέλευση των 
πολιτών της, οι οποίοι όμως στην Ρώμη δεν είχαν δικαίωμα ούτε του εκλέγειν ούτε του 
εκλέγεσθαι. Είναι δε τούτο τό πρώτο παράδειγμα ολοκλήρου δήμου προσαρτηθέντος 
στο ρωμαϊκόν κράτος ως «δήμου υποτελούς». 
 
Η αναγκαστική αφομοίωση του Τούσκλου ως ρωμαϊκού δήμου-άστεως (municipium - μια 
εσωτερικώς αυτοδιοικουμένη πόλη με πληθυσμό που φέρει υποχρεώσεις όπως οι 
Ρωμαίοι πολίτες - ηνάγκασε τους ανθρώπους του να συνεισφέρουν οικονομικώς στον 
προϋπολογισμό της Ρώμης υπό τους ρωμαϊκούς φόρους και να συνεισφέρουν 
στρατιωτικό δυναμικό στην άμυνα και στις εκστρατείες της Ρώμης. 
 
Αυτή είναι η «Διατλαντική διαπραγμάτευση» που περιέγραψε ο πρώην πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως του ΝΑΤΟ, Ton Frinking. Τα μέλη του ΝΑΤΟ πρέπει να 
συνεισφέρουν το καθένα με τον δικό του τρόπο στους πολέμους του Πενταγώνου, αλλά 
απολαμβάνουν τα δικαιώματα ψήφου στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο και μιαν εγγύηση 
ασφαλείας συμφώνως προς το Άρθρο 5 της «Συνθήκης της Ουάσινγκτον». 
 
Υπό το ρωμαϊκό σύστημα εδημιουργήθη επίσης μια δευτέρα τάξη πόλεων, όπου οι 
άνθρωποι είχαν όλα τα δικαιώματα και τις ευθύνες της ρωμαϊκής ιθαγενείας, εκτός από 



το δικαίωμα να βοηθούν στην καθοδήγηση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας μέσω της 
συμμετοχής στην ψηφοφορία. Το δεύτερο επίπεδο του ΝΑΤΟ αποτελείται από τις χώρες 
που συμμετέχουν στην «Σύμπραξη για την Ειρήνη», στον «Μεσογειακό Διάλογο», στην 
«Πρωτοβουλία Συνεργασίας της Κωνσταντινουπόλεως» και στις «Χώρες Επαφής», που 
όλες τους συνεργάζονται και εργάζονται με το ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχουν δικαιώματα ψήφου 
στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο - με μερικές εξαιρέσεις – και επίσης δεν έχουν μιαν 
εγγύηση ασφαλείας, συμφώνως προς  το άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον 

 
(Το ΝΑΤΟ χορηγεί στους εταίρους του έδρες στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο όσον 
αφορά σε περιπτώσεις επιχειρήσεων στις οποίες συμβάλλουν. Οι Αυστραλία και Νέα 
Ζηλανδία, «Χώρες Επαφής» με το ΝΑΤΟ, εδημιούργησαν το συμμετοχικό προηγούμενο 
αποκτώσες θέσεις στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο όταν συμμετείχαν στις συζητήσεις για 
τις επιχειρήσεις της φρουρήσεως του Αφγανιστάν από το ΝΑΤΟ. Το Κατάρ, χώρα - 
εταίρος της «Πρωτοβουλίας Συνεργασίας της Κωνσταντινουπόλεως», είχεν επίσης έδρα 
στο Βορειοατλαντικό Συμβούλιο κατά την διάρκεια του πολέμου κατά της Λιβύης. Αυτό 
οδήγησε τέλος και στον διορισμό των πρώτων πρεσβευτών της Αυστραλίας στα κεντρικά 
γραφεία του ΝΑΤΟ το 2012.) 
 
Οι Ρωμαίοι εχρησιμοποίησαν με τους εχθρούς τους την διπλωματία για να 
διαμορφώσουν το στρατηγικό τους περιβάλλον, όπως πράττουν στην σύγχρονη περίοδο 
και οι ΗΠΑ. Ενώ η επέκταση της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας εξησφάλισε μια προσωρινή 
συνεννόηση με τους Καρχηδονίους σχετικώς με την δημιουργία «σφαιρών επιρροής» 
στην Ιταλία, πράγμα που εμπόδισε την Καρχηδόνα να επιτεθεί στους συμμάχους  της 
Ρώμης. Αυτή η κίνηση μπορεί να συγκριθεί με τις σφαίρες επιρροής που 
εδημιουργήθησαν με τον σοβιετικό αντίπαλο της Ουάσιγκτον στην Ευρώπη μετά τον 
Δεύτερο Μεγάλο Πόλεμο, πράγμα που εκράτησε την ΕΣΣΔ σε ασφαλή απόσταση, ενώ 
οι ΗΠΑ εδραιώθησαν στην Δυτική Ευρώπη. Σε πολλές περιπτώσεις η Ρώμη ενήργησεν 
εναντίον των δικών της συμμάχων, όπως και οι ΗΠΑ κατά της Γαλλίας, απορροφώσες 
βραδέως και μεθοδικώς την γαλλική σφαίρα επιρροής της στην Αφρική ή εναντίον του 
Σαντάμ Χουσεΐν και των Ταλιμπάν, μετά την χρησιμοποίησή τους εναντίον των Ιρανών 
και των Σοβιετικών αντιστοίχως.  
 
Οι Ρωμαίοι συνέπηξαν μια διμερή συμμαχία με τους Σαμνίτες, η οποία στην 
πραγματικότητα εκράτησε στασίμους και καθηλωμένους  τους Σαμνίτες, ενώ η Ρώμη 
κατέστη ισχυροτέρα. Αυτό που έπραξαν οι Ρωμαίοι ήταν να φθείρουν την δύναμη του 
συμμάχου τους, να τον περικυκλώσουν και να τον  διαχωρίσουν εσωτερικώς πριν 
προελάσουν ενάντια στο Σάμνιο και το αφομοιώσουν τελικώς ως τμήμα της Ρωμαϊκής 
Δημοκρατίας. Το να χρησιμοποιείς τον φόβο των διαφορετικών κρατών, του ενός 
εναντίον του άλλου κατά περίπτωση, ήταν επίσης μια καλοσχεδιασμένη ρωμαϊκή 
τακτική. Η Καπύη εγινε σύμμαχος των Ρωμαίων από τον φόβο των Σαμνιτών. 
 
Όσον αφορά στην Ελλάδα και στην Τουρκία, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει κατά κόρον 
αυτά τα είδη τακτικής. Οι σύμμαχοι της Ρώμης δεν θα ήσαν ξένοι προς αυτό το 
δρώμενο: Οι Χερνίκοι και η Λατινική Ένωση προσεπάθησαν ανεπιτυχώς να ακυρώσουν 
τις συμμαχίες τους με την Ρωμαϊκή Δημοκρατία αφού συνειδητοποίησαν ότι η συμμαχία 
τους με την Ρώμη ήταν μέρος ενός καλώς σχεδιασθέντος συστήματος υποταγής τους. 
Όμως οι Χερνίκοι και η Λατινική Ένωση απέτυχαν, και οι Ρωμαίοι τους εξηνάγκασαν να 



ανανεώσουν τις συμμαχίες τους με ακόμα μεγαλύτερο Ρωμαϊκό έλεγχο από ό,τι 
υφίστατο πριν. 
 
Μέσω αυτού του σπουδαίου συστήματος η Ρώμη συνήνωσε και εκυβέρνησε όλη την 
Ιταλική Χερσόνησο. Η μετατροπή των συμμάχων σε Ρωμαίους πολίτες αρχικώς έγινε 
αντιληπτή με αρνητικόν τρόπο, διότι απεμάκρυνε την αυτοκυριαρχία μιας κοινότητος. 
Μετά την απορρόφηση της Λατινικής Ενώσεως, οι διάφορες πόλεις έλαβαν από τις 
συνθήκες διμερή δικαιώματα για εναλλάξιμα αστικά δικαιώματα με την Ρώμη, αλλά τους 
απηγορεύθη να τα μοιράζονται μεταξύ τους. Με την πάροδο του χρόνου ο εκρωμαϊσμός  
των συμμάχων έγινε αντιληπτός θετικώς, λόγω των δικαιωμάτων και του πλούτου που 
εκέρδισαν, ειδικώς όταν η Ρώμη εξεκίνησε τις στρατιωτικές της εκστρατείες εκτός της 
Ιταλικής Χερσονήσου. 

 
Οι σύμμαχοι της Ρώμης ήρχισαν να ελπίζουν πως θα επιτύχουν το λατινικό καθεστώς 
και τελικώς πως θα αποκτήσουν την ρωμαϊκή ιθαγένεια Οι Λατίνοι σύμμαχοι 
εμοιράσθησαν τα δικαιώματα των γάμων, της συνάψεως νομικών συμβολαίων και της 
συγκατοικήσεως με τους Ρωμαίους. Για τους Ρωμαίους, η συμμαχία της οποίας ηγούντο 
ήταν ένα εξελισσόμενο ιεραρχικό σύστημα, το οποίον  μετεμορφώθη εν τέλει σε 
αυτοκρατορία. 
 
Υπό την ηγεσία των ΗΠΑ η συμμαχία είναι συνώνυμη με την αυτοκρατορία; Μπορεί να 
μην εξεκίνησε με αυτόν τον τρόπο ακριβώς (όπως άλλωστε δεν το έκανε αρχικώς η 
ρωμαϊκή συμμαχία με την Λατινική Ένωση), αλλά βαίνει προς αυτήν την κατεύθυνση. Οι 
σύμμαχοι της Ρώμης εθεωρήθησαν επισήμως ανεξάρτητα κράτη που προσεχώρησαν 
στην συμμαχία της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτοί οι 
σύμμαχοι ήσαν υποκείμενα της Ρώμης τα οποία σταδιακώς απερροφήθησαν στην 
Ρωμαϊκή Δημοκρατία.  
 
Ο παραλληλισμός με αυτό που έχει συμβεί με το ΝΑΤΟ είναι εκπληκτικός. Τα κράτη 
μέλη του ΝΑΤΟ αποτίουν φόρο τιμής στις ΗΠΑ υπογράφοντα προσοδοφόρες συμβάσεις 
αμύνης και οπλικών συστημάτων με τις αμερικανικές εταιρείες. Αυτά τα μέλη 
συνεισφέρουν τις δυνάμεις τους για να υπηρετήσουν υπό αμερικανική διοίκηση στο 
εσωτερικό του ΝΑΤΟ, ενώ πολλά από αυτά συμβάλλουν επίσης στις αμερικανικές 
επιχειρήσεις που διενεργούνται τυπικώς εκτός του ΝΑΤΟ. 
 
Σχεδόν όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της εξωτερικής 
πολιτικής της Ουάσιγκτον και δεν ημπορούν να αποφύγουν να διαμορφώνουν τις 
πολιτικές τους γύρω από τις πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών. Όπως έπρατταν οι 
σύμμαχοι της Ρώμης, ελπίζουν επίσης να κερδίσουν, χρησιμεύοντα σε πολέμους που 
διεξάγονται από τις ΗΠΑ. Τόσον το ρωμαϊκό, όσον και το αμερικανικό σύστημα της 
συμμαχίας αποτελούν κατ΄ουσίαν μορφές αριστοτεχνικής και συγκεκαλυμμένης 
υποταγής. Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο έχει μετατραπεί σε μιαν αδήλωτο 
αυτοκρατορική «στρογγυλή τράπεζα» και το ΝΑΤΟ με τις εκάστοτε  επεκτάσεις του 
αποτελούν μέρος μιας συγχρόνου αυτοκρατορίας, παρομοίας με τον τρόπο με τον 
οποίον οι διάφορες συμμαχίες της Ρώμης οδήγησαν εν τέλει στο σχηματισμό της 
αυτοκρατορίας  της. 

 



Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ έχουν κυριολεκτικώς αυτοεξουσιοδοτηθεί να διεξάγουν πόλεμο 
οπουδήποτε στον κόσμο. Η «Στρατηγική Αντίληψη του ΝΑΤΟ» για το 2010, η οποία 
συνετάχθη από μιαν επιτροπή υπό την προεδρία της διαβοήτου και δαιμονίας 
Αμερικανίδος τέως ΥΠΕΞ Μαντλήν Ωλμπράϊτ (Madeleine Albright) και την αντιπροεδρία 
του πρώην Διευθύνοντος Συμβούλου της «Royal Dutch Shell» και νυν Προέδρου της 
Phillips, του Ολλανδού Γερούν φαν ντερ Φέερ (Jeroen van der Veer), επεβεβαίωσε 
απολύτως  την θεσμική νομιμότητα οποιασδήποτε ενεργείας που αναλαμβάνουν τα μέλη 
του ΝΑΤΟ προκειμένου να εξασφαλίσουν πηγές ενέργειας. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ 
εξετάζουν και επιτηρούν συνεχώς  την εξασφάλιση όλων των κόμβων ενεργείας στον 
κόσμο.  
 
Ενώ το ΝΑΤΟ εδραιώνει ένα παγκόσμιο δίκτυο, ο «Οργανισμός Συνεργασίας της 
Σαγκάης», η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση»  και ο «Οργανισμός Συνθήκης 
Συλλογικής Ασφαλείας» αναπτύσσονται ώστε να αντισταθμίσουν την 
αμερικανοατλαντική Συμμαχία. Η Κίνα, η Ρωσία και προσφάτως το Ιράν ευρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή του «αντιστασιακού» αυτού πολυ-μορφώματος, το οποίον αρχικώς 
εσχηματίσθη ως ένας «συνασπισμός απροθύμων προς αμερικανόδουλο συμμόρφωση 
εθνών». Αυτό το αντιατλαντικό αντίβαρο οδηγείται από τους αμοιβαίους φόβους των 
συστατικών του χωρών για την ευρωατλαντική επέκταση. Αυτή η επέκταση οδήγησε 
στην δημιουργία μιας χαλαρώς συνδεδεμένης «Ευρασιατικής Τριπλής Συνεννοήσεως». 
Από αυτόν τον ατύπως εξελισσόμενο κινεζο-ρωσο-ιρανικό συνασπισμό μορφοποιείται 
κλιμακηδόν μια παγκοσμία συμμαχία αντικαθεστωτικού χαρακτήρος, εναντίον των ΗΠΑ 
και του ΝΑΤΟ. 

Σε αντιδιαστολή προς τους σχεδιασμούς του NATO και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, η 
Ρωσία αρθρώνει μια νέα στρατιωτική συμμαχία, τον «Οργανισμό του Συμφώνου 
Συλλογικής Ασφαλείας» (ODKB - Организация Договора о Коллективной 
Безопасности, Collective Security Treaty Organization), ως εναλλακτική επιλογή προς 
το NATO, καθώς και μια νέα οικονομική συμμαχία, δηλαδή την «Ευρασιατική Οικονομική 
Ένωση» (ЕАЭС - Евразийский экономический союз, Eurasian Economic Union, 
EaEU), ως εναλλακτική επιλογή προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης ο «Οργανισμός 
Συνεργασίας της Σαγκάης» (ШОС - Шанхайская организация сотрудничества, 
Shanghai Cooperation Organisation) είναι ευρασιατικός οργανισμός πολιτικής, 
οικονομίας και ασφαλείας, η δημιουργία του οποίου ανεκοινώθη στις 15 Ιουνίου 2001 
στην Σαγκάη από τους ηγέτες της Κίνας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, της Ρωσίας, του 
Τατζικιστάν και του Ουζμπεκιστάν.  

Ο Καταστατικός Χάρτης του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης υπεγράφη τον 
Ιούνιο του 2002 και ετέθη σε ισχύ στις 19 Σεπτεμβρίου 2003. Αυτές οι χώρες, εκτός από 
το Ουζμπεκιστάν, ήσαν μέλη του ομίλου «Σαγκάη Πέντε», o οποίoς ιδρύθηκε την 26η  
Απριλίου 1996 στην Σαγκάη. Η Ινδία και το Πακιστάν προσεχώρησαν επίσης στον 
οργανισμό ως πλήρη μέλη στις 9 Ιουνίου 2017 στην σύνοδο κορυφής του, στην Αστάνα 
του Καζακστάν. 

Η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση» αποτελεί ένα σχέδιον οικονομικής και πολιτικής 
ενώσεως της Ρωσίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν, του Τατζικιστάν 
και άλλων κρατών του μετα-σοβιετικού χώρου. Αυτή η ιδέα βασίζεται στο πρότυπον της 



«Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος» (ΕΟΚ) και ήλθε στο ιστορικό προσκήνιο τον 
Οκτώβριο του 2011 από τον τότε Ρώσο πρωθυπουργό –και νυν Πρόεδρο- Βλαντίμιρ 
Πούτιν, όμως είχε προταθεί κατ’ αρχήν από τον πρόεδρο του Καζακστάν, Νουρσουλτάν 
Ναζαρμπάγιεφ (Nursultan Nazarbayev) κατά την διάρκεια μιας ομιλίας του στο 
Πανεπιστήμιον της Μόσχας το 1994.  
 
Στις 18 Νοεμβρίου 2011, οι πρόεδροι της Ρωσίας, της Λευκορωσίας και του Καζακστάν 
υπέγραψαν κοινή συμφωνία με στόχο την σύσταση  της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ενώσεως το 2015. Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει έναν «οδικό χάρτη» για την 
μελλοντική ολοκλήρωση και επίσης εγκαθίδρυσε την «Ευρασιατική Επιτροπή», η οποία 
άρχισε τις εργασίες της την 1η Ιανουαρίου 2012. Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 
αποτελεί μιαν εμπορική και τελωνειακή ένωση, η οποία αφήνει στα κράτη-μέλη της 
σημαντικούς βαθμούς ελευθερίας στην άσκηση εθνικής οικονομικής πολιτικής. Στις 29 
Μαΐου του 2014, οι πρόεδροι της Ρωσίας, του Καζακστάν και της Λευκορωσίας 
συνηντήθησαν στην πρωτεύουσα του Καζακστάν, Αστάνα, και επεσφράγησαν επισήμως 
την συμφωνία τους για την ολοκλήρωση της δημιουργίας της Ευρασιατικής Οικονομικής 
Ενώσεως μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, όπως και εν τέλει έγινε. 
 
Ειδικώς στην μετασοβιετική εποχή, κατά την οποίαν δεν υφίσταται πλέον ζήτημα 
υποταγής στο αναγκαστικό σοβιετικό πρότυπο, η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση 
δύναται να αποτελεί μια σημαντική οικονομική ένωση, εναλλακτική προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση, κυρίως για τις χώρες εκείνες οι οποίες αποτελούν πολιτιστικούς κληρονόμους 
της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπως οι βαλκανικές χώρες (κυρίως η Ελλάς, η 
Βουλγαρία, η Σερβία), καθώς και για τις χώρες που ήσαν πρώην Σοβιετικές 
Δημοκρατίες. Η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση προσφέρει στα μέλη της σημαντικά 
γεωοικονομικά πλεονεκτήματα (μεγάλες αγορές, εμπορική και τελωνειακή ένωση, 
πλεονεκτήματα εθνικής νομισματικής πολιτικής), καθώς και σημαντικά γεωπολιτιστικά 
πλεονεκτήματα, εφόσον επιτρέπει, προστατεύει και καλλιεργεί την ιδιοπροσωπία των μη 
δυτικών πολιτισμών, (όπως λόγου χάριν οι κληρονόμοι του βυζαντινού πολιτισμού), 
έναντι του ισοπεδωτικού ευρωατλαντικού μονολόγου. Άλλωστε, η ιδία η Ρωσική 
Ομοσπονδία, δηλαδή ο πυρήν της Ευρασιατικής Ενώσεως, δεν είναι απλώς ένας 
πολιτιστικός απόγονος του Βυζαντίου, αλλά, δεδομένου ότι ανθίσταται σθεναρώς και 
παντοιοτρόπως στην αφομοίωσή της από την Δύση, η Ρωσική Ομοσπονδία αποτελεί 
τον φυσικό, μοναδικό βιώσιμο και αυθεντικό διάδοχο της Ανατολικής Ρωμαϊκής 
Αυτοκρατορίας του Ελληνικού Έθνους, της συνήθως καλουμένης Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας. 

Παραλλήλως προς την δημιουργία της οικονομικής Ενώσεως που ονομάζεται 
Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, η μετασοβιετική Ρωσία επρωτοστάτησε στην 
δημιουργία της στρατιωτικής συμμαχίας που ονομάζεται «Οργανισμός του Συμφώνου 
Συλλογικής Ασφάλειας» και αποτελεί την εναλλακτική προς το NATO στρατιωτική 
συμμαχία, όπως η «Ευρασιατική Οικονομική Ένωση» αποτελεί την εναλλακτική προς 
την Ευρωπαϊκή Ένωση οικονομική συμμαχία. Στις 7 Οκτωβρίου 2002, οι πρόεδροι της 
Ρωσίας, της Αρμενίας, της Λευκορωσίας, του Καζακστάν, του Κιργιστάν και του 
Τατζικιστάν υπέγραψαν την επίσημη συνθήκη ιδρύσεως του Οργανισμού του Συμφώνου 
Συλλογικής Ασφάλειας.  



Tα Άρθρα 2 και 4 της συνθήκης ιδρύσεως του «Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής 
Ασφάλειας» ορίζουν ότι τα κράτη-μέλη αυτού του διεθνούς οργανισμού ασφαλείας 
επιδιώκουν συλλογικώς την εθνική τους ασφάλεια, συμφώνως προς ένα σύστημα 
αμοιβαίας μεταξύ τους αλληλεγγύης. Επίσης, στις 4 Φεβρουαρίου 2009, πέντε από τα 
ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού του Συμφώνου Συλλογικής Ασφαλείας συνεφώνησαν 
στην δημιουργία μιας «Συλλογικής Δυνάμεως Ταχείας Αντιδράσεως», με σκοπό να 
χρησιμοποιείται για την απώθηση στρατιωτικών επιθέσεων, την διεξαγωγή 
αντιτρομοκρατικών επιχειρήσεων, την καταπολέμηση του υπερεθνικού εγκλήματος και 
του λαθρεμπορίου ναρκωτικών, καθώς και για την αντιμετώπιση των συνεπειών 
φυσικών καταστροφών. 
 

**** 
Αντί επιμυθίου στην παρούσα ενημερωτική και υπαινικτική εισαγωγή μου, επιθυμώ να 
παραθέσω  με ιδιαιτέρα περίσκεψη, μια δήλωση του «φοβήτρου» της Δύσεως, 
Προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν το 2008: 
 
«Έχουμε καθήκον να θυμόμαστε ότι οι αιτίες του κάθε πολέμου ευρίσκονται πρωτίστως 
στην λάθη και λανθασμένες εκτιμήσεις της ειρήνης και ότι τα αίτια αυτά έχουν τις ρίζες 
τους σε μια ιδεολογία της αντιπαράθεσης και του εξτρεμισμού. Είναι ακόμα περισσότερο 
σημαντικό να το θυμόμαστε αυτό σήμερα, επειδή αυτές οι απειλές δεν είναι όλο και 
λιγότερες αλλά μεταμορφώνουν και αλλάζουν μόνο την εμφάνισή τους. 
Αυτές οι νέες απειλές, όπως και στο Τρίτο Ράϊχ, δείχνουν την ίδια περιφρόνηση για την 
ανθρώπινη ζωή και την ίδια φιλοδοξία για την καθιέρωση μιας αποκλειστικής δικτατορίας 
επάνω σε ολόκληρο τον κόσμο.» 
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NATO 

 ΑΜΥΝΤΙΚΟΣ  Ή ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΙΝΑΡΔΗΣ 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η ιστοριογραφία απεικονίζει την ίδρυση του ΝΑΤΟ το 1949 ως αντίδραση στην ενίσχυση της 

Σοβιετικής Ένωσης και το βαπτίζει «αμυντική συμμαχία». Άμυνα δηλαδή σε μια επιθετική 

Σοβιετική Ένωση, η οποία εκείνη την εποχή αναβαθμίζεται και απειλεί να αυξήσει την σφαίρα 

επιρροής της ιδεολογίας της. Αυτή την Σοβιετική Ένωση εκαλείτο να αντιμετωπίσει το ΝΑΤΟ ως 

ένοπλη «ειρηνευτική συμμαχία». Μετά από 70 χρόνια από την ίδρυση του, σήμερα το ΝΑΤΟ 

αντιπροσωπεύει πολλούς πολέμους, πυρηνικά όπλα που μπορούν να εκτροχιάσουν τον 

πλανήτη, αλλά το σημαντικότερο αντιπροσωπεύει έναν ιμπεριαλιστικό προσανατολισμό που 

εξυπηρετεί τον καπιταλισμό και τα συμφέροντα της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.  

Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε ως μια αμυντική-στρατιωτική συμμαχία για να προστατεύσει τα κράτη-μέλη 

του από τον κομμουνιστικό επεκτατισμό. Ο στόχος του ΝΑΤΟ ήταν η θωράκιση της Δυτικής 

Ευρώπης από μια κομμουνιστική στρατιωτική εισβολή της Σοβιετικής Ένωσης και του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας. Παρ’ ότι η Σοβιετική Ένωση και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας εναντίον 

των οποίων δημιουργήθηκε η Βορειοατλαντική Συμμαχία αυτοδιαλύθηκαν το 1990, η 

αυτοδιάλυση αυτή κατά παράδοξο τρόπο οδήγησε στην διεύρυνση της Συμμαχίας και στην 

εγκόλπωση ενός παγκόσμιου και καθαρά επιθετικού ρόλου. 

Η ιμπεριαλιστική-αποσταθεροποιητική μετεξέλιξη του ΝΑΤΟ ξεκίνησε με την εγκληματική 

επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας και συνεχίστηκε με την αιματηρή και δολοφονική κατοχή του 

Αφγανιστάν και του  Ιράκ, με την επίθεση κατά της Λιβύης και την διάλυση αυτής της χώρας, 

καθώς και με τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες κατά της νόμιμης κυβέρνησης της Συρίας, ενώ 

είχαν μεσολαβήσει τα πραξικοπήματα της Συμμαχίας στην Ουκρανία και την Γεωργία με τα 

γνωστά αποτελέσματα.  

Από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, ο στόχος της συμμαχίας στην οποία προΐστανται οι ΗΠΑ 

ήταν πάντα η ιμπεριαλιστική κυριαρχία στον πλανήτη στο πλαίσιο της Νέας Παγκόσμιας Τάξης, 

μια ιμπεριαλιστική κυριαρχία που συμπεριλαμβάνει την αποσταθεροποίηση της Ρωσίας, της 

Κίνας και του Ιράν για να ελεγχθούν οι φυσικοί πόροι της Ευρασίας. Να υπενθυμίσουμε ότι στο 

μεταίχμιο της διάλυσης του Συμφώνου της Βαρσοβίας, ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ Μπους 

(πατήρ)  είχε συμφωνήσει με τον τότε πρόεδρο της Σοβιετικής Ένωσης Γκορμπατσόφ την μη 

επέκταση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολική Ευρώπη, τουτέστιν να μην συμπεριλάβει η Συμμαχία 
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ως νέα μέλη τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της Ανατολικής Ευρώπης και πρώην χώρες μέλη 

του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Η συμφωνία Μπους-Γκορμπατσόφ δεν τηρήθηκε ποτέ και 

σήμερα μόνο η Λευκορωσία και η Ουκρανία δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ, η τελευταία κατόπιν 

σφοδρής αντίδρασης των ρωσόφωνων αυτής της χώρας, παρ’ ότι το πραξικόπημα του ΝΑΤΟ 

είχε ως στόχο την ένταξη στην Βορειοατλαντική Συμμαχία (και στην ΕΕ). 

Το ΝΑΤΟ διατείνεται σήμερα ότι προστατεύει παγκοσμίως την «ειρήνη» και την «δημοκρατία». 

Στην πραγματικότητα όμως προστατεύει τα συμφέροντα της Ουάσιγκτον, καθώς και του 

διεθνούς πολιτικού κατεστημένου. Έτσι η συμμαχία αυτή αντί να είναι αμυντική εξελίχθηκε σε 

μια μετωπική ιμπεριαλιστική και αποσταθεροποιητική οργάνωση. Το ΝΑΤΟ στο πέρασμα των 

δυο τελευταίων δεκαετιών έχει αποδείξει ότι ουδόλως είναι φύλακας της «ειρήνης» και της 

«δημοκρατίας», αλλά η εμπροσθοφυλακή του καπιταλισμού και του ιμπεριαλισμού.  

Το σημερινό ΝΑΤΟ είναι μια πολιτική οργάνωση η οποία στο όνομα της δήθεν παγκόσμιας 

ασφάλειας διενεργεί επιθετικούς πολέμους και επεμβάσεις εκτός ορίων της συμμαχίας, με 

στόχο την εξασφάλιση των συμφερόντων του αμερικανικού καπιταλισμού και των κατά τόπους 

(περιστασιακών) συνεταίρων του. Το ΝΑΤΟ σήμερα είναι η καλύτερη αμερικανική «επένδυση» 

μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε αυτό το πλαίσιο ανακαλύπτει υποθετικούς αντιπάλους και 

υποτιθέμενες πηγές παγκόσμιας ανασφάλειας, ούτως ώστε να δικαιολογεί στρατιωτικές 

επεμβάσεις σε διάφορες περιοχές και χώρες του πλανήτη. Το σημερινό ΝΑΤΟ έχει μετατραπεί 

σε μια οργάνωση ελέγχου της εθνικής και λαϊκής βούλησης, όπως επίσης και σε μια οργάνωση 

ελέγχου και διευκόλυνσης των λαθρομεταναστευτικών ροών.  

Σε αυτό το πόνημα θα εξετάσουμε τα αίτια και τους στόχους της ίδρυσης του ΝΑΤΟ, την 

ιστορία του και την προοπτική του μετά την κατάρρευση του ιδεολογικού του αντιπάλου. 

Θέλουμε επίσης να αναπτύξουμε θέσεις αντίστασης στην σημερινή του πολιτική, στην πολιτική 

του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την διάλυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας, θέλουμε να αναπτύξουμε προγραμματικά ζητήματα με στόχο την κατάρρευση 

αυτής της ιμπεριαλιστικής, κατ’ ουσίαν επιθετικής οργάνωσης. Στο πόνημα, μετά την 

παρουσίαση της ίδρυσης του ΝΑΤΟ θα αναφερθούμε στον ρόλο του κατά την διάρκεια του 

Ψυχρού Πολέμου και θα καταστήσουμε σαφές ότι δεν πρόκειται περί μιας «αμυντικής 

συμμαχίας», αλλά  περί μιας ιμπεριαλιστικής συμμαχίας.  

Μετά την νίκη της Δύσης στον Ψυχρό Πόλεμο άρχισε μια περίοδος φαινομενικά απεριόριστης 

δύναμης της Συμμαχίας και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου αυτής. Το ΝΑΤΟ μετά τον Ψυχρό 

Πόλεμο έγινε ένα παγκόσμιο εργαλείο παρέμβασης υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και των σκοτεινών 

κύκλων που διοικούν στην Ουάσιγκτον. Ταυτόχρονα όμως με αυτή την απεριόριστη δύναμη 

δημιουργήθηκαν και εξελισσόμενες ρωγμές στην στρατιωτική συμμαχία της Δύσης, αλλά και 

αντιδράσεις από τους κληρονόμους της ήττας του Ψυχρού Πολέμου.  
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Στην παρούσα περίοδο καθώς η ηγεμονία των ΗΠΑ τίθεται όλο και περισσότερο υπό 

αμφισβήτηση από την οικονομική κρίση, από αναδυόμενες περιφερειακές δυνάμεις και από 

μεγάλες δυνάμεις όπως η Ρωσία και η Κίνα, τελικά τίθεται υπό αμφισβήτηση και το μέλλον του 

ΝΑΤΟ. Προφανώς η Συμμαχία εξακολουθεί να εξυπηρετεί τα συμφέροντα του κατεστημένου 

των ΗΠΑ και των συμμάχων του ως μέσο επιδίωξης ιμπεριαλιστικών-τοκογλυφικών 

συμφερόντων. Όμως στο διάβα του χρόνου γίνεται όλο και περισσότερο παλαίστρα 

εσωτερικών αντιθέσεων μεταξύ των μεγάλων νατοϊκών χωρών, ενώ η διεύρυνση της 

Συμμαχίας δημιουργεί αντίρροπες τάσεις από την Ρωσία, η οποία διεκδικεί πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην παγκόσμια πολυπολική τάξη. 

2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

Ο Θουκυδίδης τον 5ο π. Χ. αιώνα διατύπωσε το ερώτημα γιατί τα έθνη συγκεντρώνονται σε 

συμμαχίες ασφαλείας. Κατά την άποψη του τα έθνη ευθυγραμμίζονται σε συμμαχίες για να 

αποτρέψουν ή να προχωρήσουν σε πόλεμο με αίτιο «την τιμή, τον φόβο ή το συμφέρον». Στην 

σημερινή εποχή, μιας και έχουν σε μεγάλο βαθμό εκλείψει οι λόγοι τιμής, οι χώρες 

συγκεντρώνονται σε συμμαχίες εξ αιτίας ύπαρξης εχθρικής απειλής. Οι στρατιωτικοί αναλυτές 

και επιστήμονες αναφέρουν τρεις λόγους για την ανάπτυξη μιας συμμαχίας. 

• Αντίσταση σε μια απειλή. 

• Αντιμετώπιση μιας απειλής μέσω ενός συμφώνου αναχαίτισης. 

• Παροχή σε μεγάλες δυνάμεις ενός εργαλείου διαχείρισης ασθενέστερων, μικρότερων 

χωρών. 

Είναι σύνηθες για κάθε χώρα που αντιμετωπίζει μια εξωτερική απειλή να ευθυγραμμίζεται με 

αυτούς που αντιτίθενται στα κράτη που θέτουν την απειλή. Η ιστορία έχει πολλά 

παραδείγματα συμμαχιών που έχουν καθιερωθεί ένεκα αυτού του γεγονότος, το οποίο στην 

βιβλιογραφία αναφέρεται και ως δημιουργία «ισορροπίας δυνάμεων». Κατά την περίοδο της 

αρχαιότητας στην Ελλάδα δημιουργήθηκαν πολλές συμμαχίες «ισορροπίας δυνάμεων» οι 

οποίες έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της χώρας. Οι σημαντικότερες ήταν η Αχαϊκή 

Συμπολιτεία, η Αιτωλική Συμπολιτεία, οι συμμαχίες των Αθηναίων και Σπαρτιατών στους 

Πελοποννησιακούς Πολέμους, καθώς και το Πανελλήνιο Συνέδριο που είναι ευρύτερα γνωστό 

ως Συνέδριο της Κορίνθου. Γνωστό είναι επίσης ότι η Ρώμη και η Μεσσήνη συμμάχησαν το 241 

π. Χ. για να αποτρέψουν επίθεση της Καρχηδόνας. Ρωσία, Αυστρία και Τουρκία  συμμάχησαν 

για να ελέγξουν την δύναμη της Ναπολεόντειας Γαλλίας στα τέλη του 18ου αιώνα.  

Είναι ιστορικά επιβεβαιωμένο ότι κράτη που αντιμετωπίζουν μια εξωτερική απειλή θα 

συμμαχήσουν με την ισχυρότερη δύναμη, συνήθως μια χώρα, ένα έθνος με την σύμπραξη του 

οποίου αντιλαμβάνονται ότι θα βγουν νικητές από την σύγκρουση. Όσο μεγαλύτερες είναι οι 
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δυνατότητες μιας συμμαχίας, τόσο πιο αυξημένη είναι η τάση να ευθυγραμμιστούν μαζί της 

επιπλέον κράτη. Η επιθυμία ενός κράτους να είναι στην πλευρά του πιθανού νικητή καθορίζει 

πολλές φορές και την έκβαση ενός πολέμου. Η Ιταλία του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου συμμάχησε 

αρχικά με την Γερμανία, Αυστρία και Ουγγαρία, επειδή η Γερμανία θεωρήθηκε ως η 

ισχυρότερη δύναμη στην Ευρώπη δεδομένων των κατακτήσεων της υπό την ηγεσία του 

Bismarck. Αργότερα η Ιταλία απομακρύνθηκε από την Γερμανία  και συμμάχησε με την Γαλλία, 

Βρετανία και Ρωσία, όταν αμφισβητήθηκε η ικανότητα της Γερμανίας να κερδίσει τον πόλεμο.  

Η ιδεολογία παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία συμμαχιών. Όσο πιο παρόμοια είναι η 

ιδεολογία δυο ή περισσοτέρων κρατών, τόσο πιο πιθανό είναι να συμμαχήσουν. Οι κοινές 

ιδεολογίες συνήθως χαρακτηρίζονται και από κοινά συμφέροντα ή κοινές αξίες. Έτσι δεν 

αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι το ΝΑΤΟ αντισταθμίστηκε άμεσα από το Σύμφωνο της 

Βαρσοβίας και για ιδεολογικούς λόγους.  

Το πολιτικό σύστημα είναι επίσης σημαντικό στην ευθυγράμμιση δυο ή περισσοτέρων κρατών. 

Όσο μεγαλύτερη είναι η πρόσβαση ενός κράτους στο πολιτικό σύστημα ενός άλλου, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η τάση να συμμαχήσουν. Αυτή η τάση σαφώς αποτελεί χειραγώγηση του 

εγχώριου πολιτικού συστήματος ενός κράτους από ένα άλλο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

αποτελεί η συμμαχία ΗΠΑ-Ισραήλ, καθώς η σχέση αυτή βασίζεται στο ισραηλινό λόμπι εντός 

των ΗΠΑ που δρα προστατευτικά και αποτελεσματικά για το ιουδαϊκό κράτος. Επιτομή αυτού 

του φαινομένου αποτελούν οι Τούρκοι που συμμάχησαν με τους Γερμανούς στον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, εν πολλοίς λόγω των γερμανών αξιωματικών που υπηρετούσαν και 

εκπαίδευαν τον τουρκικό στρατό.  

2.1. ΕΙΔΗ  ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

Υπάρχουν περισσότεροι από ένας λόγοι για να σχηματίσουν τα έθνη στρατιωτικές συμμαχίες, 

ως εκ τούτου προκύπτει ότι υπάρχουν περισσότερα είδη στρατιωτικών συμμαχιών που 

μπορούν να δημιουργηθούν με διαφορετικό σκοπό. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν τρία είδη 

στρατιωτικών συμμαχιών: 

• Συμμαχία άμυνας. Όλα τα μέλη δεσμεύονται για την υπεράσπιση του άλλου από 

εξωτερικές απειλές. 

• Συμμαχία ασφαλείας. Όλα τα μέλη δεσμεύονται να συμμορφώνονται σε κοινές αρχές 

και συμφωνημένους κανόνες, συμπεριλαμβανομένης της μη επιθετικότητας εναντίον 

του άλλου. 

• Πολυμερής συμμαχία. Όλα τα μέλη δεσμεύονται να προωθήσουν συμφωνημένα 

συμφέροντα ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο, συχνά και σε παγκόσμιο.  
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Ιστορικά οι συλλογικές συμμαχίες άμυνας σχεδιάστηκαν από την ανάγκη εξισορρόπησης της 

εξωτερικής απειλής. Με την δημιουργία της Κοινωνίας των Εθνών το 1919 δημιουργήθηκε μια 

δεύτερη κατηγορία συλλογικής άμυνας, η συμμαχία ασφαλείας. Η διακριτική διαφορά μεταξύ 

των είναι ότι τα μέλη της συμμαχίας άμυνας δεσμεύονται, υπάρχει η πρόσθετη υπόσχεση, για 

την συλλογική υπεράσπιση στην επιθετικότητα που προέρχεται εκτός της συμμαχίας. Τα 

Ηνωμένα Έθνη, μετά την ανενεργή πλέον Κοινωνία των Εθνών, είναι ίσως η πιο γνωστή 

συλλογική συμμαχία ασφαλείας. Όμως κανείς από αυτούς τους δυο οργανισμούς δεν ήταν ή 

είναι καθιερωμένος για να αντιμετωπίσει την απειλή ενός συγκεκριμένου επιτιθέμενου 

έθνους, αλλά δημιουργήθηκε με την ελπίδα ότι τα μέλη τους θα συμβάλλουν στην 

σταθερότητα και θα συμμορφωθούν με ένα σύνολο κανόνων.   

Η διαφορά λοιπόν μεταξύ των τριών ειδών συμμαχιών έγκειται στην υπόσχεση της αδιαίρετης 

ασφάλειας. Οι συμμαχίες άμυνας περιλαμβάνουν την υπόσχεση αδιαίρετης ασφάλειας, οι 

συμμαχίες ασφαλείας και οι πολυμερείς συμμαχίες δεν το κάνουν. Οι πολυμερείς συμμαχίες, 

συνήθως με στρατιωτικές συνιστώσες, διεξάγουν ανταλλαγή πληροφοριών, κατάρτιση, 

υποστήριξη ή απόκτηση στρατιωτικών ικανοτήτων, αλλά δεν έχουν δεσμευτική αμοιβαία 

υπεράσπιση. Ως παράδειγμα τέτοιων πολυμερών συμμαχιών αναφέρεται ο Αραβικός 

Σύνδεσμος, σκοπός του οποίου ήταν η προώθηση των συμφερόντων των αραβικών χωρών 

στην Μέση Ανατολή. Άλλο παράδειγμα είναι ο οργανισμός SEATO (South East Asia Treaty 

Organization, Οργανισμός Συμφώνου Νοτιοανατολικής Ασίας) που δημιουργήθηκε για να 

εμποδίσει την εξάπλωση του κομμουνισμού στην Ασία. Και στις δυο περιπτώσεις οι στόχοι 

αυτών των συμμαχιών δεν περιελάμβαναν την αμοιβαία άμυνα. Τουτέστιν η παρουσία μιας 

ενοποιητικής απειλής δεν είναι θεμελιώδης για την ύπαρξη μιας πολυμερούς συμμαχίας. Κατά 

κανόνα οι συμμαχίες που σχηματίζονται σε ιδεολογική βάση είναι πολυμερείς συμμαχίες.  

2.2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

Η ιστορική ανάλυση των τριών τύπων συμμαχιών που προαναφέρθηκαν, η αντοχή αυτών στον 

χρόνο, οδηγεί σε ορισμένα βασικά συμπεράσματα σχετικά με την δυνητική βιωσιμότητα του 

ΝΑΤΟ. Τους τελευταίους 5 αιώνες (1500 μ.Χ. έως σήμερα) δημιουργήθηκαν 63 μεγάλες 

στρατιωτικές συμμαχίες, εκ των οποίων οι 43 ανήκαν στην κατηγορία  «συμμαχία άμυνας». 

Όμως η πιο κοινή μορφή στρατιωτικής συμμαχίας δεν την καθιστά την πιο ανθεκτική στον 

χρόνο. Οι πολυμερείς συμμαχίες είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη μακροζωία. Από τις 63 

συμμαχίες οι 10 υφίσταντο για 40 έως 250 χρόνια. Από αυτές τις 10 μακρόβιες στρατιωτικές 

συμμαχίες, οι 9 περιελάμβαναν τον σκοπό της πολυμερούς συμμαχίας. Οι συμμαχίες άμυνας  

είχαν μέσο όριο ηλικίας τα 15 έτη, ενώ οι συμμαχίες ασφαλείας είχαν μέσο όριο ηλικίας τα 17 

έτη.  

Η στατιστική υποδεικνύει μια τάση αναφορικά με την ανθεκτικότητα αυτών των τριών τύπων 

συμμαχιών. Πρώτον, οι συμμαχίες άμυνας και ασφαλείας είναι οι λιγότερο ανθεκτικές στον 
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χρόνο. Σχηματίζονται όταν οι χώρες, τα έθνη, αμφισβητούνται από έναν επιθετικό εχθρό και 

διαλύονται κατά τον τερματισμό της σύγκρουσης. Δεύτερον, αποδεικνύεται από την 

στατιστική ότι οι πολυμερείς συμμαχίες είναι οι πλέον ανθεκτικές στον χρόνο. Με βάση τα 

ευρήματα αυτά, το ηλικίας 70 ετών ΝΑΤΟ είναι μια από τις 6 πιο μακρόχρονες συμμαχίες των 

τελευταίων 500 ετών. Για να ρίξουμε άπλετο φως στους λόγους για τους οποίους το ΝΑΤΟ έχει 

απολαύσει αυτή την μακροζωία, πέραν του στατιστικού μέσου όρου, και για να εξάγουμε 

συμπεράσματα για την δυνητική του βιωσιμότητα θα πρέπει να κατανοήσουμε σε ποιόν τύπο 

συμμαχίας εντάσσεται η Ατλαντική Συμμαχία.  

• Συμμαχία άμυνας. 

Το άρθρο 5 της Συνθήκης του ΝΑΤΟ δεσμεύει όλα τα μέλη για την υπεράσπιση των άλλων. 

Αυτό το άρθρο προφανώς καθορίζει το ΝΑΤΟ ως συμμαχία άμυνας, καθώς αναλυτικά 

αναφέρει ότι: «Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός ή 

περισσοτέρων μελών στην Ευρώπη ή Βόρεια Αμερική θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων και 

κατά συνέπεια όλοι συμφωνούν ότι αν συμβεί τέτοια ένοπλη επίθεση, καθένα από τα μέλη 

κατά την άσκηση του δικαιώματος του της ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας που 

αναγνωρίζεται από το άρθρο 51 της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών, θα βοηθήσει το 

συμβαλλόμενο μέρος ή τα μέρη που  δέχονται ένοπλη επίθεση, λαμβάνοντας ατομικά και σε 

συνεννόηση με τα άλλα μέρη, τα μέτρα που κρίνει αναγκαία, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης ένοπλης δύναμης για την αποκατάσταση και την διατήρηση της ασφάλειας της 

περιοχής του Βορείου Ατλαντικού».  

Αν και δεν αναφέρεται ρητά στο άρθρο 5, ο λόγος για την δέσμευση όλων των μελών για την 

υπεράσπιση των άλλων ήταν για να αξιοποιήσει την συλλογική δύναμη της Συμμαχίας ενάντια 

στην κοινή απειλή της Σοβιετικής Ένωσης και στην συνέχεια του Συμφώνου της Βαρσοβίας, 

κάτι για το οποίο το ΝΑΤΟ ήταν επιτυχημένο σε αυτό τον ρόλο τα πρώτα 40 χρόνια της 

ύπαρξης του.  

• Συμμαχία ασφαλείας. 

Ο δεύτερος σημαντικός λόγος για την δημιουργία του ΝΑΤΟ, σύμφωνα με τις δηλώσεις αυτών 

που σχεδίασαν την σύσταση του, ήταν να τεθεί τέλος στους τρομερούς πολέμους που 

διεξήχθησαν μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών κατά τους τελευταίους αιώνες, τον 20ο  αιώνα με 

την μορφή δυο παγκοσμίων πολέμων. Χαρακτηριστική  ως προς αυτό είναι η φράση του 

πρώτου γενικού γραμματέα της Συμμαχίας Λόρδου Ismay, ο οποίος είχε παρατηρήσει 

σκωπτικά ότι «ο σκοπός του ΝΑΤΟ είναι να κρατά τους Αμερικανούς μέσα, τους Ρώσους έξω 

και τους Γερμανούς κάτω». Η φράση αυτή κωδικοποιεί την υιοθέτηση του δεύτερου σκοπού 

της Συμμαχίας, τουτέστιν την μείωση της έντασης μεταξύ των κρατών μελών, ιδιαιτέρως 

αναφορικά με την Γερμανία. Αυτή η έννοια μείωσης των εντάσεων για την αύξηση της 
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σταθερότητας μεταξύ των κρατών μελών πληροί τα κριτήρια του ορισμού για μια συμμαχία 

ασφαλείας, ένας ρόλος που το ΝΑΤΟ με εξαίρεση την διένεξη Ελλάδας-Τουρκίας κατάφερε να 

εκπληρώσει. 

• Πολυμερής συμμαχία. 

Η Συνθήκη της Ουάσιγκτον του 1949 για το ΝΑΤΟ περιγράφει ρητά την Συμμαχία ως 

ιδεολογική βάση, δεδομένης της υπόσχεσης να προωθήσει την ελευθερία, το κράτος δικαίου 

και την δημοκρατία. Συνεπώς από την ίδρυση του το ΝΑΤΟ ανέλαβε επίσης το έργο μιας 

πολυμερούς συμμαχίας, με σκοπό την προώθηση κοινών ιδανικών και συμφερόντων, έχοντας 

ως αντίπαλο δέος την κομμουνιστική ιδεολογία. Στα πρώτα 40 χρόνια η πολυμερής 

δραστηριότητα της συμμαχίας επικεντρώθηκε κατά κύριο λόγο στην οικοδόμηση 

διαλειτουργικότητας των στρατευμάτων των κρατών μελών της. Οι προσπάθειες  για την 

προώθηση των αρχών της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου 

επιφυλάσσονταν για την ενίσχυση αυτών των συστημάτων στο πλαίσιο της ιδιότητας του 

μέλους.  

Μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ αύξησε 

τις δραστηριότητες του ως πολυμερής συμμαχία για να δικαιολογήσει την ιμπεριαλιστική του 

δομή και την διεύρυνση προς άλλες χώρες. Συγκεκριμένα, υπό τον μανδύα των αρχών της 

«ελευθερίας», «δημοκρατίας», «κράτος δικαίου» διενήργησε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο 

Αφγανιστάν, στα Βαλκάνια, στην Λιβύη και αλλού, επιπροσθέτως προώθησε τις 

«μεταρρυθμίσεις» στις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες με αντικειμενικό σκοπό την ένταξη 

τους στην Συμμαχία.  

Από τα συμπεράσματα της ιστορικής ανάλυσης των τριών τύπων στρατιωτικών συμμαχιών 

προκύπτει ότι ο ρόλος του ΝΑΤΟ ως συμμαχίας συλλογικής άμυνας και συλλογικής ασφαλείας 

κινδυνεύει, δεδομένης της μη ύπαρξης εξωτερικής κύριας απειλής ή εσωτερικής απειλής, 

καθώς οι εντάσεις του 20ου αιώνα μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών μελών του έχουν παντελώς 

εκλείψει, με εξαίρεση όπως πάντα τις εντάσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας, τις οποίες όμως το 

ΝΑΤΟ ούτως ή άλλως αδυνατεί ή δεν θέλει να επιλύσει τα τελευταία 45 χρόνια, από την 

τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Στην πραγματικότητα το ΝΑΤΟ σήμερα χαρακτηρίζεται 

καλύτερα ως μια πολυμερής συμμαχία, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

δραστηριοτήτων του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης στηρίζεται στην διεύρυνση 

του με αντικειμενικό σκοπό την ιμπεριαλιστική νομή της παγκόσμιας εξουσίας. Η παρατήρηση 

αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική όταν αντιμετωπίζεται με τα αίτια μιας πιθανής διάλυσης της 

Συμμαχίας.  
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2.3. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ 

Μετά την ιστορική ανάλυση των τριών τύπων στρατιωτικών συμμαχιών, το επόμενο βήμα 

είναι να εντοπιστούν τα επαναλαμβανόμενα αίτια της διάλυσης μιας συμμαχίας σε σχέση με 

την τρέχουσα πορεία του ΝΑΤΟ. Η ιστορία έχει δείξει ότι για να διαλυθεί μια συμμαχία πρέπει 

να συντρέχουν στις περισσότερες των περιπτώσεων τα ακόλουθα 4 κριτήρια: 

• Ήττα ενός εταίρου. Όταν κάποιος από τους εταίρους της συμμαχίας καταρρέει ή παύει 

να υπάρχει ως μέλος, η συμμαχία συχνά τροποποιείται ή ακυρώνεται. Αυτό το 

σκεπτικό είναι ο πρωταρχικός λόγος διάλυσης μιας συμμαχίας. Η κατάρρευση των 

δυνάμεων του Άξονα στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο που ήταν απόρροια της ήττας της 

Γερμανίας, απεικονίζει αυτό το φαινόμενο. Επίσης, η διάλυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας το 1990-1991 προσδιορίζει πως η κατάρρευση μιας χώρας, εν προκειμένω η 

Σοβιετική Ένωση, μπορεί να σηματοδοτήσει το τέλος μιας συμμαχίας, ακόμη και αν δεν 

ηχήσουν τα πυροβόλα.  

• Απόκλιση των συμφερόντων των εταίρων. Αυτός είναι ο δεύτερος συνηθέστερος λόγος 

για την διάλυση μιας συμμαχίας. Συμβαίνει όταν τα συμφέροντα των μελών της 

συμμαχίας αποκλίνουν σε τέτοιο βαθμό που οι δραστηριότητες ενός μέλους δεν 

μπορούν να γίνουν ανεκτές από άλλους. Η απόσυρση του Πακιστάν από την SEATO 

(South East Asia Treaty Organization) το 1973 λόγω αποκλινόντων συμφερόντων με το 

έτερο μέλος Ινδία, είναι ένα απτό παράδειγμα.  Επίσης, ο οργανισμός CENTO (Central 

Treaty Organization) διαλύθηκε το 1977 λόγω διαφωνιών μεταξύ Ιράν, Ιράκ και 

Πακιστάν σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ.  

• Η εξάλειψη της απειλής. Το πλέον αναγνωρισμένο σκεπτικό για μια συμμαχία να 

τερματίσει την λειτουργία της είναι όταν η απειλή που στηρίζει την ύπαρξη του 

σχηματισμού άμυνας εξαφανίζεται. Αυτή η μορφή διάλυσης χαρακτηρίζεται από την 

ήττα των δυνάμεων του Άξονα, η οποία προκάλεσε την διάλυση των Συμμάχων του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου.  

• Οι εταίροι δεν συμμορφώνονται με την συμφωνία ίδρυσης. Όταν ένας ή περισσότεροι 

εταίροι δεν συμμορφώνονται με τις αρχές ή το πνεύμα της συμφωνίας, τότε η 

συμμαχία εκ των πραγμάτων ακυρώνεται. Η εισβολή της Ιταλίας στην Αιθιοπία το 

1935, η επίθεση της Σοβιετικής Ένωσης στην Φινλανδία το 1939 ήταν άμεση 

παραβίαση των αρχών της Κοινωνίας των Εθνών και σηματοδότησε την κατάρρευση 

της.  

Από τις 63 μεγάλες συμμαχίες που δημιουργήθηκαν μετά το 1500 μ. Χ., οι 58 διαλύθηκαν. 

Εφαρμόζοντας τα προαναφερθέντα 4 κριτήρια διάλυσης διαπιστώνουμε ότι, οι 23 εκ των 58 

διαλύθηκαν λόγω ήττας ενός εταίρου (πρώτο κριτήριο). Οι 17 διαλύθηκαν λόγω απόκλισης των 
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συμφερόντων των εταίρων (δεύτερο κριτήριο). Οι 13 διαλύθηκαν λόγω εξάλειψης της απειλής 

(τρίτο κριτήριο) και οι 5 λόγω μη συμμόρφωσης των εταίρων με την συμφωνία (τέταρτο 

κριτήριο). Οι 40 εκ των 58 διαλυθέντων συμμαχιών ανήκουν στον τύπο «συμμαχία άμυνας», οι 

7 στον τύπο «συμμαχία ασφαλείας» και οι 11 στον τύπο «πολυμερής συμμαχία».  

Από αυτά τα στατιστικά δεδομένα καθρεπτίζονται κάποιες τάσεις. Πρώτον, οι συμμαχίες 

άμυνας διαλύονται σε μεγάλο βαθμό λόγω της ήττας τους ή της ήττας του εχθρού. Αυτό 

σημαίνει ότι η ύπαρξη μιας απειλής είναι σημαντικότατη για την ανθεκτικότητα των συμμαχιών 

άμυνας. Δεύτερον, η ύπαρξη μιας απειλής αντιθέτως δεν είναι σημαντικός παράγοντας για την 

μακροζωία συμμαχιών ασφαλείας ή πολυμερών συμμαχιών. Αυτή η παρατήρηση στηρίζεται 

και στο δεδομένο ότι οι συμμαχίες ασφαλείας επικεντρώνονται εσωτερικά στις ενέργειες των 

μελών τους και οι πολυμερείς συμμαχίες εξ ορισμού δεν επικεντρώνονται σε θέματα 

αμοιβαίας άμυνας. Βασικό συμπέρασμα από τα προαναφερθέντα στοιχεία είναι το εξής: Οι 

συμμαχίες τείνουν προς διάλυση όταν ο σκοπός τους δεν είναι πλέον έγκυρος, τουτέστιν οι 

συμμαχίες ακυρώνονται όταν παραμένουν χωρίς στόχο. 

2.4. ΠΟΙΑ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ-ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΑΤΟ 

Το ΝΑΤΟ  δεν κινδυνεύει με διάλυση λόγω ήττας κάποιου εταίρου, όμως η εξάλειψη της 

απειλής που προήλθε από την αυτοδιάλυση του εχθρού το κατατάσσει στην κατηγορία των 

συμμαχιών που τερματίζουν την λειτουργία τους όταν η απειλή του σχηματισμού άμυνας 

εξαφανίζεται. Όπως προαναφέρθηκε, οι συμμαχίες άμυνας διαλύονται σε μεγάλο βαθμό λόγω 

της ήττας τους ή της ήττας του εχθρού. Με την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας, η απειλή που προκάλεσε την ίδρυση του ΝΑΤΟ έπαψε να υπάρχει. Η 

απώλεια αυτής της απειλής υποδηλώνει ότι το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να βρίσκεται στο λυκόφως 

της ύπαρξης του. Ο βασικός σκοπός της Συμμαχίας εξαφανίστηκε, μαζί του εξαφανίστηκε και ο 

βασικός σκοπός της συλλογικής άμυνας. Έτσι το ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια επισφαλή κατάσταση. 

Η συνέχιση του ρόλου συλλογικής άμυνας μέσω της διεύρυνσης και ελλείψει απειλής 

εξουδετερώνει ταχέως τον σκοπό της Συμμαχίας, η οποία πλέον απογυμνώνεται από τον 

μανδύα της «συμμαχίας άμυνας» και ενδύεται τον ρόλο της «πολυμερούς συμμαχίας» για να 

δικαιολογήσει την ιμπεριαλιστική της δομή και την διεύρυνση της προς άλλες χώρες.  

Με την μετατροπή του σε πολυμερή συμμαχία το ΝΑΤΟ έχει περισσότερες πιθανότητες 

επιβίωσης. Το ΝΑΤΟ ως πολυμερής συμμαχία ασφαλείας έχει την ικανότητα  να λειτουργεί σε 

εκτεταμένες αποστάσεις με στρατιωτική, οικονομική και διπλωματική εξουσία, 

συνεισφέροντας έτσι στα σχέδια του ιμπεριαλισμού. Το ΝΑΤΟ κωδικοποιώντας αυτό τον ρόλο 

από τις αρχές του 21ου αιώνα, προσαρμόζει τις πολιτικές του, τις δομές και τις ικανότητες του 

για να εξαλείψει μεγάλο μέρος της οξύμωρης, κατ΄ άλλους σχιζοφρενούς, γεωπολιτικής του 

συμπεριφοράς. 
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Το ΝΑΤΟ ως συμμαχία ασφαλείας έχει φτάσει σε μια κρίσιμη καμπή όσο αφορά τον ρόλο του 

στο σημερινό περιβάλλον γεωπολιτικής. Τα τελευταία 30 χρόνια προσπαθεί να προσαρμόσει 

τις αλλαγές που του επιβάλλουν τα αφεντικά του στα μεταψυχροπολεμικά πολιτικά 

συστήματα. Οι προσπάθειες που καταβάλλει οξύνουν την συζήτηση στο εσωτερικό της 

Συμμαχίας μεταξύ των ηγετών της, τουτέστιν αν μπορεί η Συμμαχία να ευδοκιμήσει σε έναν πιο 

πολυπολικό κόσμο αποσαφηνίζοντας τον σκοπό της, καθώς από μόνος του ο ιμπεριαλιστικός 

σκοπός δεν μπορεί να είναι βιώσιμος.  

Χωρίς ουσιαστική αμυντική δράση, χωρίς εξωτερικό εχθρό, η ιμπεριαλιστική δομή του ΝΑΤΟ 

θα υποφέρει από απώλεια εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών του. Η προσπάθεια να 

αναγορεύσει την Ρωσία, την Κίνα και άλλες αναδυόμενες δυνάμεις ως εχθρό, η έλλειψη 

υποστήριξης ακόμη και μεταξύ των μελών του για τις τρέχουσες επιχειρήσεις, η έλλειψη 

εμπιστοσύνης ότι οι ΗΠΑ θα οδηγήσουν την Συμμαχία σε πράξεις αξίας και η έλλειψη 

εμπιστοσύνης στην στρατιωτική καθαρά ικανότητα της Συμμαχίας αποτελούν τεράστια βάση 

ανασφάλειας. Εάν όλα αυτά κυριαρχήσουν, τότε το τέλος της Συμμαχίας δεν μπορεί να 

αναβληθεί.     

3. ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Ο καπιταλισμός ως παγκόσμια δεσπόζουσα παραγωγική δύναμη καθορίστηκε από την υπεροχή 

της Βρετανίας και της αναπτυγμένης της βιομηχανίας στις παγκόσμιες αγορές. Αυτή η 

οικονομική υπεροχή συνοδεύτηκε από ένα σύστημα συμμαχιών μεγάλων ευρωπαϊκών 

δυνάμεων υπό την κυριαρχία της Βρετανίας, το οποίο χώριζε τον κόσμο με αποικιακά κριτήρια. 

Με την παρακμή της οικονομικής ηγεμονίας της Βρετανίας και την άνοδο της Γερμανίας και 

των ΗΠΑ ως νέων οικονομικών δυνάμεων, το παγκόσμιο σύστημα που κυριαρχείτο από την 

Βρετανία αναστατώθηκε. Ο δύο Παγκόσμιοι Πόλεμοι καθιέρωσαν έναν νέο ηγεμόνα στο 

παγκόσμιο σύστημα, τις ΗΠΑ, οι οποίες είχαν καταστεί το ισχυρότερο και μεγαλύτερο 

βιομηχανικό κράτος ήδη από τις αρχές του 20ου αιώνα.  

Από το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και μετά οι ΗΠΑ προσπάθησαν να αποδυναμώσουν 

την Βρετανία και Γαλλία ως αποικιακές δυνάμεις. Η Ουάσιγκτον την περίοδο του μεσοπολέμου 

θεωρούσε την Γερμανία του Χίτλερ ως παράγοντα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί τόσο 

κατά της Σοβιετικής Ένωσης, όσο και κατά των παλαιών ιμπεριαλιστικών δυνάμεων της 

Ευρώπης, εξ ου και η συνεργασία Ουάσιγκτον-Βερολίνου την συγκεκριμένη περίοδο ήταν 

άριστη. Η πολεμική συμμαχία μεταξύ των ΗΠΑ και των παλαιών αποικιοκρατικών δυνάμεων 

κατά της Γερμανίας στην πραγματικότητα ήταν μια δήλωση παράδοσης αυτών στις ΗΠΑ. Η 

αμερικανική ασπίδα ασφάλειας αγοράστηκε από υποσχέσεις παράδοσης των αποικιών στο 

αμερικανικό κεφάλαιο και στα πολιτικά μέσα ελέγχου αυτού.   
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Πρέπει να τονισθεί ότι και οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι αφορούσαν ουσιαστικά συγκρούσεις 

μεταξύ δυνάμεων που είχαν ως σκοπό την αναδιανομή του κόσμου. Η Σοβιετική Ένωση στον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μεν σημαντική για τις ΗΠΑ ως σύμμαχος κατά της ηγεμονίας της 

Γερμανίας και Ιαπωνίας, όμως εξ ίσου σημαντική ήταν και για να περιορίσει την σημασία των 

παλαιών ιμπεριαλιστικών-αποικιοκρατικών δυνάμεων. Η «αντιφασιστική», «αντιναζιστική» 

συμμαχία του πολέμου ήταν ο παρασκευαστής μιας μεταπολεμικής τάξης, βασισμένης στο 

διπλό παιχνίδι μιας «δυτικής» συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, αφενός, και της 

ελεγχόμενης ανάμειξης της Σοβιετικής Ένωσης στην εξειδικευμένη δομή εξουσίας των ΗΠΑ 

παγκοσμίως. Αυτή η μεταπολεμική διάταξη προετοιμάστηκε στις συναντήσεις της Γιάλτας και 

του Πότσνταμ.  

Η νίκη των συμμάχων ΗΠΑ-Βρετανίας-Σοβιετικής Ένωσης επί της Γερμανίας και Ιαπωνίας 

επέβαλλε την οριοθέτηση της πολιτικής τάξης και των σφαιρών επιρροής τόσο στην Ευρώπη 

όσο και στον υπόλοιπο κόσμο. Οι συμφωνίες των Διασκέψεων Γιάλτας και Πότσνταμ περιείχαν 

αυτή την οριοθέτηση και την υποχρέωση μη υπέρβασης των συμφωνημένων σφαιρών 

επιρροής, με στόχο την «ειρήνη και σταθερότητα». Όμως οι συμφωνίες Γιάλτας και Πότσνταμ 

είχαν και μια άλλη παράμετρο. Ήταν ένα μέσο εναντίον όλων εκείνων που θα ήθελαν να 

θέσουν υπό αμφισβήτηση ή να βάλλουν ένα τέλος στον καπιταλισμό μετά τον Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

3.1. Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ 

Την 1η Ιανουαρίου 1942 υπογράφηκε από εκπροσώπους της Ουάσιγκτον, του Λονδίνου και της 

Μόσχας μια «Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών», η οποία επικυρώθηκε στις 30 Οκτωβρίου 

1943 στην Μόσχα από τους υπουργούς Εξωτερικών των ίδιων χωρών, οι οποίοι εξέφρασαν την 

πρόθεση τους «να εγγυηθούν την διεθνή ασφάλεια». Στην Διάσκεψη της Γιάλτας τον 

Φεβρουάριο του 1945 οι Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν αποφάσισαν να συγκαλέσουν μια 

διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών που θα εισηγηθεί την «παγκόσμια οργάνωση», τουτέστιν η 

έννοια των όρων «διεθνής ασφάλεια» και «παγκόσμια οργάνωση» γεννήθηκε στην Γιάλτα, 

όπως επίσης εκεί συζητήθηκε και η «αποκατάσταση της τάξης» στην Ευρώπη. Τον Ιούνιο του 

ιδίου έτους υπογράφηκε στο Σαν Φραντσίσκο από τα πρώτα 50 μέλη ο Καταστατικός Χάρτης 

των Ηνωμένων Εθνών, στην Χάρτα προβλέπονται 5 μόνιμα μέλη στο λεγόμενο Συμβούλιο 

Ασφαλείας από συνολικά 15 μέλη. Το άρθρο 11 του Καταστατικού Χάρτη προβλέπει ότι μόνο το 

Συμβούλιο Ασφαλείας με πλειοψηφία 9 μελών μπορεί να αποφασίσει αν υπάρχει απειλή 

ειρήνης, παραβίαση της ειρήνης ή επιθετικότητα από ένα κράτος μέλος (σήμερα 194 συνολικά 

κράτη μέλη). Μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει βέτο 

μόνιμου μέλους (ΗΠΑ, Ρωσική Ομοσπονδία ως διάδοχος της Σοβιετικής Ένωσης, Κίνα, Γαλλία, 

Βρετανία), έχει την εξουσιοδότηση να ενεργεί. Κάθε φορά που ένα μόνιμο μέλος βλέπει τα 
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συμφέροντα του ή τα συμφέροντα ενός φιλικού κράτους να απειλούνται, ασκεί αμέσως το 

δικαίωμα της αρνησικυρίας.   

Από την ίδρυση του ο ΟΗΕ, όπως είχε προγραμματιστεί από τους παρασκευαστές της 

μεταπολεμικής τάξης Ρούσβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν, ήταν ένας διεθνής μηχανισμός που 

κυβερνάται και χρησιμοποιείται από ιμπεριαλιστικές δυνάμεις  για να διατηρήσει την «τάξη» 

στον κόσμο, με σκοπό να επεμβαίνει με διεθνείς στρατιωτικές δυνάμεις εκεί που κινδυνεύουν, 

διακυβεύονται τα συμφέροντα του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού.  

3.2. BRETTON WOODS, ΔΝΤ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Παράλληλα με τις πολιτικούς-στρατιωτικούς μηχανισμούς, οι συμφωνημένες σφαίρες επιρροής 

από τις Διασκέψεις Γιάλτας και Πότσνταμ εξασφαλίστηκαν από το κεφάλαιο και στον 

οικονομικό τομέα. Το τέλος του πολέμου δημιούργησε τις προϋποθέσεις για οικονομική 

ανάπτυξη και οι νικηφόρες ιμπεριαλιστικές χώρες θέλησαν να οικοδομήσουν ένα νομισματικό 

σύστημα σχεδιασμένο για να εμποδίσει την επανάληψη της οικονομικής καταστροφής της 

δεκαετίας του 1930.  

Αρχές της δεκαετίας του 1940, ο Harry Dexter White στις ΗΠΑ και ο John Maynard Keynes στην 

Βρετανία ανέπτυξαν ιδέες για να δημιουργήσουν ένα σύστημα που θα εξασφάλιζε την 

αμετάβλητη εναλλαξιμότητα ενός νομίσματος έναντι ενός άλλου και να καθορίζει με σαφήνεια 

και αμετάκλητα την αξία κάθε νομίσματος. Το σύστημα αυτό έπρεπε να επιβλέπεται από ένα 

διεθνές θεσμικό όργανο. Στις 22 Ιουλίου 1944 στο Bretton Woods υιοθετήθηκε με την 

συμμετοχή 44 κρατών και με τις ευλογίες επιφανών τραπεζικών κύκλων ένα νέο νομισματικό 

σύστημα, το οποίο έμεινε σε ισχύ έως την κατάρρευση του το 1973. Λίγο αργότερα από την 

διάσκεψη Bretton Woods ιδρύθηκαν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα 

ως ιμπεριαλιστικοί χωροφύλακες για να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην «παγκόσμια 

οργάνωση» που είχε αποφασίσει η «αντιφασιστική», «αντιναζιστική» συμμαχία των νικητών 

του πολέμου. 

Σχετικά με την ανεξαρτησία του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, το «Αμερικανικό Εγχειρίδιο 

Πραξικοπήματος» που  πρόβαλαν πρόσφατα οι Wikileaks  προσφέρει την επιβεβαίωση ότι η 

λεγόμενη «ανεξαρτησία» αυτών των οικονομικών οργανισμών είναι ψευδαίσθηση και ότι 

αυτοί οι θεσμοί συγκαταλέγονται στα «οικονομικά όπλα» που έχει σε τρέχουσα χρήση η 

αμερικανική κυβέρνηση για να υποτάσσει χώρες στις θελήσεις της. Σε διαρρεύσαν στρατιωτικό 

εγχειρίδιο περί «ανορθόδοξου πολέμου», που πρόσφατα προβλήθηκε στην δημοσιότητα από 

τους Wikileaks,  ο Αμερικανικός Στρατός πιστοποιεί ότι μεγάλοι διεθνείς χρηματοπιστωτικοί 

οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το ΔΝΤ και ο ΟΟΣΑ, χρησιμοποιούνται από τις ΗΠΑ ως 

«ανορθόδοξα οικονομικά όπλα σε περιόδους σύγκρουσης, μέχρι και περιλαμβανομένου του 
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μεγάλης έκτασης γενικού πολέμου», όπως και για την «υπαγόρευση των πολιτικών επιλογών 

και της συνεργασίας κρατικών κυβερνήσεων». 

Το αποκαλυπτικό έγγραφο, επίσημα τιτλοφορούμενο «Field Manual (FM) 3-05.130, Army 

Special Operations Forces Unconventional Warfare» (Εγχειρίδιο Πεδίου Δράσης, Δυνάμεις 

Ειδικών Επιχειρήσεων Ανορθόδοξου Πολέμου), εκδόθηκε αρχικά το 2008 και προβλήθηκε 

ιδιαίτερα από τους Wikileaks τελευταία σε συσχετισμό με τα γεγονότα στην Βενεζουέλα. Στην 

αρχική αποκάλυψή του οι Wikileaks το είχαν τιτλοφορήσει «στρατιωτικό εγχειρίδιο αλλαγής 

καθεστώτων». 

3.3. ΕΝΑΡΞΗ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ 

Τον Αύγουστο του 1945, στο τέλος του Πολέμου, οι ΗΠΑ βομβάρδισαν με πυρηνικές βόμβες τα 

ιαπωνικά νησιά Χιροσίμα και Ναγκασάκι. Αυτό το έγκλημα  δεν είχε να κάνει με την έκβαση του 

πολέμου. Οι ρίψεις πυρηνικών βομβών είχαν να κάνουν με την Σοβιετική Ένωση και την απειλή 

να τηρήσει τα συμφωνηθέντα στην Γιάλτα και Πότσνταμ άνευ παρεκκλίσεως. Τα τέσσερα 

χρόνια κατά τα οποία οι ΗΠΑ ήταν η μόνη πυρηνική δύναμη χρησιμοποιήθηκαν για την 

ενίσχυση της παγκόσμιας ηγεμονίας τους. Το 1949 ωστόσο η Σοβιετική Ένωση αποκτά και αυτή 

πυρηνικά όπλα και το δυο φαινομενικά αντίθετα ιμπεριαλιστικά μπλοκ, το δυτικό και το 

σταλινικό-κομμουνιστικό, σταθεροποιούνται και αναπτύσσουν τεράστια στρατιωτική και 

καταστροφική δύναμη.  

Ο κίνδυνος ενός πολέμου μεταξύ των δυο ιμπεριαλιστικών μπλοκ εν όψει της πυρηνικής 

απειλής μετεξελίσσεται σε έναν «ψυχρό πόλεμο» και οδηγεί στο πάγωμα της ιδεολογικής και 

στρατιωτικής σύγκρουσης, με αόρατη συνοριακή γραμμή το «σιδηρούν παραπέτασμα». 

3.4. ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ 

Τον Μάρτιο του 1947 οι ΗΠΑ χορήγησαν οικονομική βοήθεια στην Ελλάδα και Τουρκία. Η 

βοήθεια δεν είχε σχέση μόνο με την σταθεροποίηση των δυο κρατών, αλλά και με μία συνολική 

πολιτική απάντηση στις επεκτατικές προσδοκίες του κομμουνισμού, εφόσον αυτός αποφάσιζε 

να κινηθεί εκτός πλαισίου υπαρχόντων συμφωνιών. Αυτός είναι ο πυρήνας του δόγματος 

Τρούμαν. Η ώθηση της κομμουνιστικής ιδεολογίας από την Σοβιετική Ένωση έπρεπε να 

αντισταθμιστεί από την στρατηγική των ΗΠΑ που έφερε τον τίτλο «Containment» 

(συγκράτηση), μια στρατηγική που δεν θα επέτρεπε στην Σοβιετική Ένωση να αποτελέσει 

εμπόδιο στην επέκταση της κυριαρχίας του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού.  

Ο Στάλιν επικρίθηκε από το δυτικό μπλοκ για παραβιάσεις της συμφωνίας της Γιάλτας 

αναφορικά με την Πολωνία, την Ρουμανία και την Βουλγαρία, όπου οι σοβιετικές κατοχικές 

δυνάμεις είχαν διαμορφώσει «λαϊκές δημοκρατίες» υπό την ηγεσία των κομμουνιστών που 

ήταν μειοψηφία. Στην Γιάλτα είχε αποφασιστεί ότι κάθε κυρίαρχη χώρα επιλέγει την 
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κυβέρνηση της με ελεύθερη ψήφο. Στην Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία ο Στάλιν όντως δεν 

τήρησε κατά γράμμα τα συμφωνηθέντα, τα τήρησε όμως σχολαστικά στην διαίρεση των 

σφαιρών επιρροής στην Ιταλία, Γαλλία και Ελλάδα, αφού η Μόσχα απέρριψε τα κομμουνιστικά 

κινήματα που είχαν δημιουργηθεί σε αυτές τις χώρες. Η επανασύνδεση της Μόσχας με τα 

κομμουνιστικά κινήματα αυτών των χωρών έγινε αργότερα και μετά την ίδρυση του ΝΑΤΟ. 

Την «πολιτική συγκράτησης» (Containment) ακολούθησε η ίδρυση του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία 

του αμερικανικού ιμπεριαλισμού, ως ένα είδος κοινής «αντικομμουνιστικής ζώνης» ή «ζώνης 

δημοκρατίας» που θα μπορούσε να υποστηριχθεί από κοινού ή να επεκταθεί από κοινού αν 

χρειασθεί. Για τον λόγο αυτό το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών τίθεται από το ΝΑΤΟ 

γενικά υπό αμφισβήτηση, εφόσον η μορφή της κυβέρνησης ή η οικονομική της πολιτική δεν 

ανταποκρίνεται στα συμφέροντα και τις ιδέες του «ελεύθερου κόσμου».  

4. Η ΒΟΡΕΙΟΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΗΣ 4ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1949 

Οι ΗΠΑ, Καναδάς, Βρετανία, Γαλλία, Βέλγιο, Ολλανδία, Δανία, Ισλανδία, Νορβηγία, 

Λουξεμβούργο, Ιταλία, Πορτογαλία υπογράφουν στις 4 Απριλίου 1949 στην Ουάσιγκτον την 

Βορειοατλαντική Συνθήκη, η οποία τίθεται σε ισχύ στις 24 Αυγούστου 1949. Με την συνθήκη 

αυτή οι τρεις μεταπολεμικές ζώνες κατοχής της Γερμανίας (αμερικανική, βρετανική, γαλλική) 

καθώς και το δυτικό Βερολίνο γίνονται μέρος της αμυντικής περιοχής του ΝΑΤΟ (North Atlantic 

Treaty Organization). Το 1952 εντάχθηκαν στην συμμαχία η Ελλάδα και Τουρκία, το 1955 η 

Γερμανία.  

Το ΝΑΤΟ προέκυψε ως αποτέλεσμα της ανακατανομής του κόσμου και της καθιέρωσης της 

μεταπολεμικής τάξης υπό την σαφή ηγεσία των ΗΠΑ. Από την ίδρυση του το ΝΑΤΟ, μαζί με 

άλλα θεσμικά όργανα και ιδρύματα όπως ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Ένωση, 

εξυπηρετεί την πολιτική και στρατιωτική ασφάλεια του ιμπεριαλισμού. Η ιστορία του ΝΑΤΟ 

στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου χαρακτηρίζεται από την συνεχή στρατιωτική ενίσχυση και 

αναβάθμιση της Συμμαχίας. Ακόμη και κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου ενεργεί εκτός 

της περιοχής εντολής του ως υποστηρικτής ιμπεριαλιστικών παρεμβάσεων, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα η στρατιωτική επέμβαση δυο νατοϊκών χωρών, Βρετανίας και Γαλλίας στην Κρίση 

του διαύλου Σουέζ στην Αίγυπτο το 1956. Στις 19 Μαΐου 1955 ως αντίβαρο της δυτικής αυτής 

συμμαχίας ιδρύεται το κομμουνιστικό Σύμφωνο της Βαρσοβίας.  

5. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ 1950-1953 

Ο κορεατικός πόλεμος περιγράφεται στην ιστοριογραφία ως παράδειγμα των επιθετικών 

πολιτικών της Σοβιετικής Ένωσης. Ωστόσο μια ψύχραιμη ανάλυση ίσως καταδείκνυε ότι αυτός 

ο πόλεμος ήταν εν μέρει μια δικαιολογημένη απάντηση από τους Κορεάτες στην διαίρεση της 

χώρας τους από την ιμπεριαλιστική μεταπολεμική τάξη. Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

τα αμερικανικά και σοβιετικά στρατεύματα είχαν καταλάβει την Κορέα, κάτι αντίστοιχο είχε 
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γίνει στην Γερμανία το 1945 και είχε οδηγήσει και εκεί στην διαίρεση της χώρας. Το 

κομμουνιστικό κόμμα της Κορέας μέσω της γνωστής τακτικής δημιουργίας «λαϊκών 

επιτροπών» (κάτι όμοιο είχε ακολουθηθεί από το ΚΚ στην  Ελλάδα) προσπάθησε να 

σφετεριστεί την εξουσία ανακηρύττοντας στις 6 Σεπτεμβρίου 1945 την «κυβέρνηση της Λαϊκής 

Δημοκρατίας της Κορέας». Οι ΗΠΑ  αρνήθηκαν να την αναγνωρίσουν και με την σειρά τους 

εγκατέστησαν δική τους κυβέρνηση. Το αποτέλεσμα ήταν η εμφύλια σύγκρουση και η 

δημιουργία δυο στρατοπέδων, της Βόρειας (κομμουνιστικής) και της Νότιας (μη 

κομμουνιστικής). 

Ο ΟΗΕ που εκλήθη από τις ΗΠΑ και άλλες δυτικές δυνάμεις να μεσολαβήσει στην εμφύλια 

διαμάχη έλαβε θέση υπέρ των ΗΠΑ και κατηγόρησε την Βόρεια Κορέα για επιθετικότητα 

εναντίον του Νότου. Στις 25 Ιουνίου 1950 το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ κάλεσε την 

βορειοκορεατική κυβέρνηση να αποσύρει τον στρατό στον 38ο γεωγραφικό παράλληλο και 

απαγόρευσε από τα μέλη του ΟΗΕ να παρέχουν οποιαδήποτε βοήθεια στην Βόρεια Κορέα. Το 

Συμβούλιο Ασφαλείας έλαβε αυτή την απόφαση, διότι απουσίαζε ο εκπρόσωπος της Σοβιετικής 

Ένωσης που θα μπορούσε να προβάλλει βέτο. Προφανώς ο Στάλιν αντιμετώπισε με αυτό τον 

τρόπο την ανερχόμενη κομμουνιστική επιρροή της Κίνας στην Βόρεια Κορέα, Σοβιετική Ένωση 

και Κίνα αν και κομμουνιστικές χώρες εκείνη την εποχή είχαν τις ιδεολογικές διαφορές τους. 

Από την πλευρά του ο ιμπεριαλισμός προκάλεσε τον πόλεμο όχι βέβαια για να σώσει τους 

Κορεάτες από τον κομμουνισμό, αλλά για να κατέχει μια ισχυρή βάση στην ανατολική Ασία 

πλησίον των συνόρων Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης. Τα σχέδια περικύκλωσης της «καρδιάς» 

(Heartland) της Ευρασίας είχαν αρχίσει να εξυφαίνονται.  

Το σχέδιο των ΗΠΑ με τον κορεατικό πόλεμο είχε και μια άλλη πτυχή, οι ΗΠΑ ήθελαν να 

καταδείξουν την αποφασιστικότητα τους σε εκείνα τα έθνη που θα ήθελαν να αποσυρθούν 

από την μεταπολεμική ιμπεριαλιστική τάξη. Εξ άλλου το ίδιο ακριβώς έπραξε ο «αντίπαλος» 

των ΗΠΑ στις μεταπολεμικές εξεγέρσεις στην ανατολική Ευρώπη έως την πτώση του Τείχους 

του Βερολίνου. Ειδικά στην Δυτική και Ανατολική Γερμανία, ο κορεατικός πόλεμος αναφέρθηκε 

ως απόδειξη τροφοδότησης ενός τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, κάτι που νομιμοποίησε 

περαιτέρω την ύπαρξη του ΝΑΤΟ. Η Συμμαχία είχε συμμετάσχει στον κορεατικό πόλεμο με 

πλείστα μέλη της, δίνοντας το λάκτισμα για την μετέπειτα ίδρυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας το 1955.  

6. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΑΝΑ ΤΟΥ 1955 ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

Με την ονομασία «Σεπτεμβριανά» έμεινε στην ιστορία ο οργανωμένος εξοντωτικός διωγμός 

(πογκρόμ) της νύκτας της 6ης Σεπτεμβρίου 1955 που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη, όπου 

καθοδηγούμενος τουρκικός όχλος προκάλεσε βίαια επεισόδια κατά της ζωής και των 

περιουσιών των Ελλήνων, λεηλατώντας και πυρπολώντας ελληνικά καταστήματα, σπίτια, 

σχολεία και βεβηλώνοντας εκκλησίες, ακόμα και νεκροταφεία. Αφορμή έδωσε μια βομβιστική 
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επίθεση στο πατρικό σπίτι του Κεμάλ Ατατούρκ στην Θεσσαλονίκη, που αποδείχτηκε στην 

συνέχεια ότι ήταν σκηνοθετημένη προβοκάτσια από την ίδια την τουρκική κυβέρνηση. 

Η προβοκάτσια ήταν δημοσίευμα σε έκτακτη έκδοση της τουρκικής εφημερίδας «İstanbul 

Ekspres» από το οποίο δινόταν η εντύπωση ότι στο σπίτι του Ατατούρκ είχε σημειωθεί μια 

τεράστια έκρηξη από βόμβα που είχαν τοποθετήσει οι Έλληνες. Το γεγονός αυτό έδωσε το 

έναυσμα για την έναρξη των πρωτοφανούς αγριότητας οργανωμένων ανθελληνικών 

βιαιοτήτων στην Κωνσταντινούπολη, γνωστών με το όνομα «Σεπτεμβριανά του 1955», από 

δήθεν αγανακτισμένους Τούρκους πολίτες που όμως δεν έδρασαν αυθόρμητα, αλλά βάσει 

ενός σχεδίου που είχε οργανωθεί από το νατοϊκό Γραφείο Ειδικού Πολέμου «Özel Harp 

Dairesi» της Κωνσταντινούπολης. 

Το νατοϊκό Γραφείο Ειδικού Πολέμου αποτελούσε έναν μηχανισμό που  είχε στηθεί από την 

Συμμαχία για την αποτροπή του κομμουνιστικού κινδύνου στις χώρες μέλη της. Στην 

Κωνσταντινούπολη υπηρετούσαν σε αυτό το γραφείο νατοϊκοί αξιωματικοί των μυστικών 

υπηρεσιών της Συμμαχίας. Το ότι τα γεγονότα της 6ης Σεπτεμβρίου οργανώθηκαν από αυτό το 

γραφείο το παραδέχονται και οι ίδιοι οι Τούρκοι, μάλιστα αναφέρεται και σε δημοσίευμα της 

12ης Αυγούστου 2008 στην τουρκική εφημερίδα «Radikal» χωρίς να υπάρξει ποτέ κάποια 

διάψευση, αλλά έχει αναφερθεί διεξοδικά και στην δίκη του Τούρκου πρωθυπουργού 

Μεντερές, ο οποίος υπήρξε ο αρχιτέκτονας αυτών των γεγονότων. Εξυπακούεται λοιπόν ότι το 

ΝΑΤΟ τουλάχιστον γνώριζε για την οργάνωση ενός οχλοκρατικού σχεδίου στην 

Κωνσταντινούπολη, το οποίο θα είχε ως θύματα πολίτες μειονοτήτων αυτής της πόλης. Το 

ΝΑΤΟ αν και γνώριζε δεν έπραξε απολύτως τίποτε για να αποτρέψει την εφαρμογή αυτού του 

σχεδίου. Το ΝΑΤΟ στα Σεπτεμβριανά του 1955 λειτούργησε ως οργανωτικός βραχίονας του 

πογκρόμ κατά των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, προφανώς για να αποζημιωθεί ο Τούρκος 

πρωθυπουργός για την φιλοβρετανική-φιλονατοϊκή πολιτική του στο ζήτημα της Κύπρου, 

εκείνη την εποχή  είχε ξεκινήσει ο απελευθερωτικός αγώνας της Ε.Ο.Κ.Α.   

7. ΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΟΠΛΑ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

Η σπονδυλική στήλη του ΝΑΤΟ στον Ψυχρό Πόλεμο ήταν οι πυρηνικές δυνάμεις των ΗΠΑ και 

σε μικρότερο βαθμό της Βρετανίας και Γαλλίας. Στην δεκαετία 1950 η στρατιωτική στρατηγική 

του ΝΑΤΟ βασίστηκε στην επιλογή, στο δόγμα, του «πρώτου πυρηνικού πλήγματος» (first 

nuclear strike). Σύμφωνα με αυτό το δόγμα οι αριθμητικά ανώτερες συμβατικές δυνάμεις του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με την χρήση τακτικών πυρηνικών 

όπλων για να αποτρέψουν την ΕΣΣΔ να προελάσει στην δυτική Ευρώπη. Η επιλογή αυτή 

θεωρήθηκε από την Σοβιετική Ένωση ως απειλή, αποκρίθηκε δε αναπτύσσοντας μεγάλο 

οπλοστάσιο στρατηγικών πυρηνικών όπλων. Αρχικά ανέπτυξε διηπειρωτικούς βαλλιστικούς 

πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές, αργότερα αύξησε των αριθμό των πυρηνικών υποβρυχίων 

που έφεραν πυραύλους.  
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Την δεκαετία του 1960 η κούρσα εξοπλισμών συνεχίστηκε και από τις δυο πλευρές με την 

ανάπτυξη πυρηνικών όπλων μεγάλης εμβέλειας. Ο επιτιθέμενος θα έπρεπε να υπολογίζει 

αντίποινα «ολικής εξόντωσης» ακόμη και στην περίπτωση πρώτου χτυπήματος, τουτέστιν η 

λεγόμενη «ισορροπία του τρόμου» ή η «αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή» (MAD, 

Mutually Assured Destruction) είχε γίνει το δόγμα αποφυγής ενός μεγάλου πολέμου.  

Τόσο τα οικονομικά και πολιτικά προβλήματα της Δύσης όσο και της ΕΣΣΔ, καθώς και η 

στρατηγική «ακαταστασία» της overkill δυναμικότητας των αντιπάλων στρατοπέδων 

ανάγκασαν το ΝΑΤΟ και το Σύμφωνο της Βαρσοβίας να ξεκινήσουν στα τέλη της δεκαετίας 

1960 τις πρώτες διαπραγματεύσεις αφοπλισμού SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks) για 

στρατηγικά πυρηνικά όπλα. Στις αρχές της δεκαετίας 1970 υπεγράφη η αντιβαλλιστική 

συνθήκη ABM (Antiballistic Missile Treaty) για τον περιορισμό και έλεγχο αντιβαλλιστικών 

πυραύλων, από την οποία αποχώρησαν οι ΗΠΑ το 2002 επί προεδρίας Μπους, πολύ μετά από 

την λήξη του Ψυχρού Πολέμου. (Η αποχώρηση από την συνθήκη ΑΒΜ προφανώς έγινε με 

σκοπό την ανάπτυξη του αμερικανικού αντιβαλλιστικού συστήματος Aegis Ashore σε χώρες του 

μετασοβιετικού χώρου).  

Τα έντονα οικονομικά προβλήματα της δεκαετίας 1970 του σοβιετικού μπλοκ που αναγκάζουν 

την ΕΣΣΔ να εισάγει στο λεξιλόγιο της τον όρο «ειρηνική συνύπαρξη» με την Δύση, οδηγούν 

αναπόφευκτα σε οικονομική επιρροή του καπιταλισμού στις χώρες της ανατολικής Ευρώπης. Η 

χαλάρωση της αντιπαλότητας μεταξύ των δυο μπλοκ, η διαδικασία ύφεσης, επηρεάζεται και 

ενισχύεται σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο από την «Διάσκεψη για την Ασφάλεια και 

Συνεργασία στην Ευρώπη» (ΔΑΣΕ) και την «Τελική Πράξη του Ελσίνκι».  

Από την άλλη πλευρά η κατάληξη του πολέμου του Βιετνάμ, γνωστός και ως πόλεμος της 

Ινδοκίνας, συνέτεινε περαιτέρω στις διαδικασίες ύφεσης της δεκαετίας 1970. Η Ινδοκίνα ήταν 

από τα μέσα της δεκαετίας 1940 για πάνω από 30 χρόνια σε ένοπλες συγκρούσεις, πρώτα με 

την αποικιοκρατική Γαλλία (1946-1955), στην συνέχεια μεταξύ του Βορρά και του Νότου και 

μετά με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ εισήλθαν στον πόλεμο το 1965 χρησιμοποιώντας το κατασκευασμένο 

από την CIA περιστατικό του Κόλπου Τονκίν ως ευκαιρία. Ως γνωστόν ο πόλεμος του Βιετνάμ 

έληξε με την ήττα των ΗΠΑ και την απόσυρση των στρατευμάτων τους από την περιοχή.  

Η διαδικασία ύφεσης διακόπτεται από την απόφαση της Σοβιετικής Ένωσης στο τέλος της 

δεκαετίας του 1970 να εγκαταστήσει στην ανατολική Ευρώπη σύγχρονα πυραυλικά συστήματα 

μεσαίου βεληνεκούς, τους SS-20. Με αυτά τα οπλικά συστήματα η Σοβιετική Ένωση μπορούσε 

να καταστρέψει προληπτικά και με ακρίβεια τους εκτοξευτήρες των νατοϊκών πυραύλων 

πρώτου πλήγματος. Αυτό θεωρήθηκε από το ΝΑΤΟ ως άμεση «δήλωση πολέμου» με 

αποτέλεσμα την καταγγελία των διαδικασιών ύφεσης μεταξύ των δυο αντιπάλων μπλοκ. 

Ομοίως απειλή κατά του ΝΑΤΟ θωρήθηκε και η εισβολή των σοβιετικών στρατευμάτων στο 

Αφγανιστάν το 1979, μια εισβολή που έγινε για να διασωθεί το φιλοσοβιετικό καθεστώς μετά 
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την δολοφονία του μαρξιστή προέδρου Νουρ Μοχάμεντ Ταράκι. Τέλος ο Ψυχρός Πόλεμος 

αναζωπυρώθηκε με τα γεγονότα στην Πολωνία στις αρχές της δεκαετίας του 1980 και η 

«χαλάρωση» έληξε. 

Στο τέλος της δεκαετίας 1970 το ΝΑΤΟ αποφάσισε την αλλαγή της στρατηγικής του που 

επιγραμματικά έφερε τον τίτλο «αποτροπή μέσω της αμοιβαίας εξόντωσης». Ο σύμβουλος του 

αμερικανικού Πενταγώνου Colin S. Grey αναπτύσσει την στρατηγική επιλογή ενός «βιώσιμου 

πυρηνικού πολέμου» και δίνει στο ΝΑΤΟ το σύνθημα «η νίκη είναι δυνατή». Ο βιώσιμος 

πυρηνικός πόλεμος του Grey βασίζεται στον συνδυασμό σύγχρονων συστημάτων 

κατευθυνομένων πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς και ενός συστήματος πυραυλικής άμυνας SDI 

(Strategic Defence Initiative) που θα έκανε δυνατό το «πρώτο πυρηνικό πλήγμα». Το σχέδιο 

προέβλεπε χειρουργικά πυρηνικά χτυπήματα στις δομές διοίκησης και επικοινωνιών του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας και στην συνέχεια επίθεση με συμβατικά μέσα.  

Η νέα στρατηγική υιοθετήθηκε από το ΝΑΤΟ στις 12.12.1979 με την μορφή της «διπλής 

απόφασης». Αφενός προσφέρθηκαν διαπραγματεύσεις στο Σύμφωνο της Βαρσοβίας για τον 

περιορισμό των πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς στην Ευρώπη, αφετέρου, σε περίπτωση 

αποτυχίας αυτών των διαπραγματεύσεων απειλήθηκε η εγκατάσταση των πυραύλων Pershing-

2 και cruise στην δυτική Ευρώπη. Όπως αναμενόταν οι διαπραγματεύσεις απέτυχαν, καθώς το 

ΝΑΤΟ απαιτούσε να μην συμπεριληφθούν στον κατάλογο των πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς 

το αντίστοιχο οπλοστάσιο της Βρετανίας και Γαλλίας, δηλαδή χωρίς να μετρηθούν ως όπλα 

κατά του Συμφώνου της Βαρσοβίας.  

Μερικά χρόνια αργότερα και αφού είχε ξεκινήσει ο εξοπλισμός του ΝΑΤΟ με σύγχρονα 

βαλλιστικά συστήματα μεσαίου βεληνεκούς, σύμφωνα με το δόγμα «βιώσιμος πυρηνικός 

πόλεμος», τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα της ΕΣΣΔ ανάγκασαν τον Γκορμπατσόφ να 

κρούσει πρύμναν στην επιθετική πολιτική του ΝΑΤΟ. Ο Σοβιετικός πρόεδρος πρότεινε το 1985 

διαπραγματεύσεις για τους πυραύλους μεσαίου βεληνεκούς στην Ευρώπη. Όπως και στο 

Αφγανιστάν, η ΕΣΣΔ αναγκάστηκε να υποχωρήσει και στην Ευρώπη. Στις 8.12.1987  με την 

Συνθήκη INF (Intermediate Range Nuclear Forces Treaty) οι ΗΠΑ και η Σοβιετική Ένωση 

δεσμεύονται στην απαγόρευση πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς (500-5.500 χλμ) εδάφους-

εδάφους και των συστημάτων προστασίας αυτών. Η ήττα της Σοβιετικής Ένωσης στον Ψυχρό 

Πόλεμο είχε ξεκάθαρα ξεκινήσει. 

8. ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η μεταπολεμική ιμπεριαλιστική τάξη και ο Ψυχρός Πόλεμος συνδέονται άρρηκτα με τον ρόλο 

του ΝΑΤΟ για την εξασφάλιση συμφερόντων υπό την ηγεμονία των ΗΠΑ. Ο Ψυχρός Πόλεμος 

και η εδραίωση του κομμουνιστικο-σταλινισμού στην ανατολική Ευρώπη, στην Σοβιετική 

Ένωση και στην Κίνα (αν και με ιδεολογικές διαφοροποιήσεις)  αποτελούν μεν σημαντική 
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απώλεια εδάφους για τον καπιταλισμό, εν τούτοις μακροπρόθεσμα λόγω της πολιτικής της 

«ειρηνικής συνύπαρξης» η παγκόσμια τάξη σταθεροποιείται και αναγνωρίζεται εκατέρωθεν το 

ιμπεριαλιστικό status quo.  

Η επανάσταση των κομμουνιστών στην Κούβα και ο πόλεμος του Βιετνάμ κατά την διάρκεια 

του Ψυχρού Πολέμου προξενεί μεν κάποια πολιτικά και οικονομικά ρήγματα στον 

ιμπεριαλισμό, δεν αμφισβητείται όμως η ηγεμονία των ΗΠΑ. Ο πόλεμος του Βιετνάμ δείχνει ότι 

ο γίγαντας μπορεί να νικηθεί.  

Η στρατηγική του ΝΑΤΟ περί «βιώσιμου πυρηνικού πολέμου» που υιοθετήθηκε αρχές της 

δεκαετίας 1980 σε συνάρτηση με τα οικονομικά προβλήματα της Σοβιετικής Ένωσης οδήγησαν 

στην ήττα του κομμουνιστικού μπλοκ, στην διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Στο τέλος 

της δεκαετίας του 1980 το ΝΑΤΟ και κατά συνέπεια η Δύση είναι ο νικητής του Ψυχρού 

Πολέμου.  

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ και κατ’ επέκταση του αρχικού λόγου ύπαρξης του ΝΑΤΟ, τα 

μέλη του ΝΑΤΟ, μερικές φορές υπό την σημαία της Συμμαχίας και μερικές φορές όχι, 

βοήθησαν στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και της Σερβίας, κατέστρεψαν το Αφγανιστάν, το 

Ιράκ (δύο φορές), την Λιβύη, την Συρία, την Υεμένη, προκάλεσαν πόλεμο στην Γεωργία, 

πραγματοποίησαν πραξικόπημα στην Ουκρανία και συμμετέχουν στον εκεί εμφύλιο πόλεμο.  

Το ΝΑΤΟ υποτίθεται ότι πολιτικά προωθεί τις δημοκρατικές αξίες και επιτρέπει στα μέλη του 

να διαβουλεύονται και να συνεργάζονται σε θέματα άμυνας και ασφάλειας, έτσι ώστε να 

οικοδομείται η εμπιστοσύνη μεταξύ των μελών και ταυτόχρονα να προλαμβάνονται 

μακροπρόθεσμα οι συγκρούσεις με άλλα κράτη που δεν ανήκουν στην Συμμαχία. Στρατιωτικά 

το ΝΑΤΟ δεσμεύεται για την ειρηνική επίλυση των διαφορών. Εάν οι διπλωματικές 

προσπάθειες αποτύχουν, έχει την στρατιωτική εξουσία να διεξάγει επιχειρήσεις διαχείρισης 

κρίσεων. Αυτά εφαρμόζονται σύμφωνα με την ρήτρα συλλογικής άμυνας του άρθρου 5 της 

ιδρυτικής συνθήκης του ΝΑΤΟ ή βάσει εντολής των Ηνωμένων Εθνών σε συνεργασία με άλλες 

χώρες και διεθνείς οργανισμούς. 

Το ερώτημα που προκύπτει είναι: Διευθέτησε το ΝΑΤΟ ειρηνικά κάποια διαμάχη μετά το τέλος 

της ΕΣΣΔ; Κάπου; Κάποια στιγμή; Το ΝΑΤΟ έδρασε πάντα στρατιωτικά. Τι σχέση είχε το άρθρο 5 

(μια επίθεση εναντίον ενός μέλους λογίζεται ως επίθεση εναντίον όλων των μελών) με τον 

πόλεμο της Συμμαχίας στην Λιβύη; Μήπως η Λιβύη επιτέθηκε σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ; Η 

Σερβία ή το Αφγανιστάν επιτέθηκαν σε κάποιο μέλος του ΝΑΤΟ;  Μπορεί να υποστηριχθεί ότι 

το Ιράκ επιτέθηκε στην Συμμαχία ή στις ΗΠΑ;  

Όσον αφορά τις «δημοκρατικές αξίες», ήταν εξόχως διασκεδαστικό να παρακολουθούμε τις 

εκλογικές διαδικασίες στην διαιρεμένη Ουκρανία ή τους διακινητές ανθρωπίνων οργάνων και 

λευκής σαρκός στους οποίους το ΝΑΤΟ έχει διαθέσει ένα ολόκληρο κρατίδιο, το Κόσοβο. 
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Ομολογουμένως αν το ΝΑΤΟ ήταν ψυχικά ασθενής, θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι ζει σε 

έναν κόσμο φαντασίας όπου όλα αντιστρέφονται. Αλίμονο όμως σε όσους αποκαλούν το κακό 

ως καλό και το καλό ως κακό, αλίμονο σε αυτούς που αντιλαμβάνονται το σκοτάδι ως φως και 

το φως ως σκοτάδι.   

9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟΥ ΜΠΛΟΚ -ΣΤΑΛΙΝΙΣΜΟΥ  

Η κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ σήμανε επίσης και την διάλυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας. Το Σύμφωνο είχε υπηρετήσει πιστά από την ίδρυση του ως ατομική ασπίδα της 

σταλινικής νομενκλατούρας ενάντια στον νατοϊκό ιμπεριαλισμό, καθώς και ως ένα σημαντικό 

μέσο καταστολής των λαϊκών εξεγέρσεων στην Ανατολική Γερμανία (1953), στην Ουγγαρία 

(1955) και στην Τσεχοσλοβακία (1968).  

Μετά την διάλυση του Συμφώνου, το πρώην πρώτο μέλος του, η Ανατολική Γερμανία, 

εντάσσεται στο ΝΑΤΟ ως αποτέλεσμα της ένωσης των δυο Γερμανιών. Η απόσυρση των 

σοβιετικών δυνάμεων κατοχής από την Ανατολική Γερμανία εξαγοράστηκε από τον 

Γκορμπατσόφ με 14 δισεκατομμύρια μάρκα που πλήρωσε η Δυτική Γερμανία, μια εξαγορά η 

οποία σίγουρα ήταν πολύ επωφελής για το ΝΑΤΟ. Μετά την Ανατολική Γερμανία  η κρίση 

θανάτου του κομμουνιστικού μπλοκ ήταν γρήγορη σε όλη την ανατολική Ευρώπη και στην 

Σοβιετική Ένωση.  

Ο πολιτικο-οικονομικός θρίαμβος της Δύσης το 1990-1991 συμπληρώθηκε από τον πρώτο 

πόλεμο του Ιράκ (Αύγουστος 1990-Φεβρουάριος 1991) υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και με την 

συμπαράσταση του ΝΑΤΟ. Επισήμως σε αυτό τον πόλεμο το Κουβέιτ απελευθερώθηκε από τα 

στρατεύματα του Ιράκ με εντολή του ΟΗΕ. Ο Σαντάμ Χουσείν αναγκάστηκε να υποχωρήσει, 

αφού σε αυτή την εκστρατεία του δεν υποστηρίχθηκε από τον ιμπεριαλισμό, όπως είχε γίνει 

κατά τον οκταετή πόλεμο εναντίον του Ιράν (1980-1988). Τότε η Δύση είχε προμηθεύσει στον 

ιρακινό ηγέτη χημικά όπλα, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί από τον ιρακινό στρατό κυρίως 

εναντίον των Κούρδων που ζούσαν σε περιοχές πλησίον των συνόρων Ιράκ-Ιράν.   

Την περίοδο αυτή ο αμερικανός πρόεδρος Μπους (πατήρ) εισάγει στον ιμπεριαλισμό τον όρο 

«New World Order» (Νέα Παγκόσμια Τάξη) και αρχίζει η νέα εποχή της κυριαρχίας των ΗΠΑ. 

Επίσης εμφανίζονται στο λεξιλόγιο της Δύσης όροι όπως «όπλα μαζικής καταστροφής», 

«ασύμμετροι πόλεμοι», «αποτυχημένα κράτη», «παγκόσμια τρομοκρατία». Ταυτόχρονα 

γίνεται τεράστια προπαγανδιστική προσπάθεια να εμφανιστεί το ΝΑΤΟ ως ο μόνος παγκόσμιος 

εγγυητής ασφαλείας στον κόσμο. Ο ιμπεριαλισμός φορά την στολή του «παγκόσμιου 

αστυνομικού» για την επιβολή των συμφερόντων του, κάτι που συνεπικουρείτο  και από την 

φάλαγγα διεθνών ιμπεριαλιστικών θεσμών. 
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10.   Ο ΝΕΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Κατά την διάρκεια της δεκαετίας 1990 ο πολιτικός χαρακτήρας του ΝΑΤΟ μεταβάλλεται 

ουσιωδώς από συμμαχία συλλογικής άμυνας και ασφάλειας του 1949, την δεκαετία αυτή το 

ΝΑΤΟ μετατρέπεται σε παγκόσμια δύναμη παρέμβασης του ιμπεριαλισμού υπό την ηγεσία των 

ΗΠΑ και των υποτελών της. Αυτό που ξεκίνησε ως «Νέα Παγκόσμια Τάξη» κορυφώνεται με την 

Στρατηγική Διακήρυξη του ΝΑΤΟ στην Μαδρίτη το 1997, σύμφωνα με την Διακήρυξη η 

Συμμαχία θεωρεί πλέον ολόκληρο τον κόσμο ως επιχειρησιακό χώρο, μπορεί να εκτελεί 

στρατιωτικές αποστολές χωρίς την εντολή του ΟΗΕ, ενώ επιφυλάσσεται σε αυτές τις αποστολές 

για την χρήση πυρηνικών όπλων. 

Στα σενάρια επεμβάσεων περιλαμβάνονται εθνοτικές συγκρούσεις, κατάρρευση κρατικών 

δομών (αποτυχημένα κράτη) και οι απειλές από ασύμμετρους πολέμους. Ταυτόχρονα το ΝΑΤΟ 

στην Στρατηγική του υποθέτει ότι στο μέλλον θα υπάρξουν πόλεμοι με όχι και τόσο εμφανή 

μέτωπα (βλ. πόλεμοι μισθοφόρων, συμμοριτοπόλεμοι) και ότι οι μάχες θα είναι πιθανότερο να 

πραγματοποιηθούν σε πόλεις και περιοχές για τις οποίες το ΝΑΤΟ χρειάζεται ευέλικτα και 

γρήγορα αναπτυσσόμενα στρατεύματα. Φυσικά αυτή η επιχειρηματολογία, καθώς και όλη η 

Στρατηγική Διακήρυξη της Μαδρίτης αντανακλά την ιμπεριαλιστική λογική των εμπνευστών 

της. Η επέμβαση του ΝΑΤΟ το 1999 στην Γιουγκοσλαβία αποδεικνύει την ιμπεριαλιστική λογική 

της Στρατηγικής Διακήρυξης της Μαδρίτης και το νέο πλαίσιο λειτουργίας του ΝΑΤΟ ως 

πολυμερούς συμμαχίας.  

Τα κράτη της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης μετά την διάλυση του Συμφώνου της 

Βαρσοβία βρέθηκαν αντιμέτωπα με την γνωστή φάλαγγα των ιμπεριαλιστικών θεσμών. Τα 

κράτη αυτά έγιναν αμέσως δεκτά στον ΟΗΕ και στον ΟΑΣΕ,  ΔΝΤ και Παγκόσμια Τράπεζα 

παρείχαν οικονομική βοήθεια και μεταρρυθμιστικά προγράμματα, ενώ ΝΑΤΟ και ΕΕ άνοιξαν 

διάπλατα τις πόρτες για νέα μέλη. Έως το 2008 Πολωνία, Τσεχία, Σλοβακία, Σλοβενία, 

Ουγγαρία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία είχαν γίνει μέλη της Συμμαχίας. 

Το 2009 ακολούθησε η Αλβανία και Κροατία και το 2017 το Μαυροβούνιο. Ιδιαίτερες αμυντικές 

συμφωνίες στρατιωτικής συνεργασίας σύναψε το ΝΑΤΟ με την πραξικοπηματική κυβέρνηση 

της Ουκρανίας και Γεωργίας, στο άμεσο μέλλον αναμένεται η εισδοχή στο ΝΑΤΟ της Βοσνίας-

Ερζεγοβίνης και των κρατικών μορφωμάτων «Βόρεια Μακεδονία» και Κοσόβου 

(Κοσσυφοπεδίου). 

Το ΝΑΤΟ έχει ως νέα μέλη του ένα μεγάλο μέρος των πρώην χωρών του Συμφώνου της 

Βαρσοβίας και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, ενώ επεκτείνει την σφαίρα επιρροής του 

στον Καύκασο και στην κεντρική Ασία. Στην νατοϊκή σφαίρα επιρροής υφίσταται άμεση 

συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, ενώ οι ΗΠΑ περικυκλώνουν στρατιωτικά την περιφέρεια της 

Ρωσίας.  
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11.   ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΝΑΤΟ-

ΡΩΣΙΑΣ ΕΠΙ ΓΙΕΛΤΣΙΝ 

Στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας υπάρχει απόλυτη ομοφωνία αναφορικά με την διεύρυνση 

του ΝΑΤΟ προς ανατολάς. Όλοι οι ηγέτες των ρωσικών πολιτικών κομμάτων είναι θεμελιωδώς 

αντίθετοι στην επεκτατική πολιτική της στρατιωτικής συμμαχίας της Δύσης. Παρόλο που η 

Μόσχα μετά την Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο 1997 είχε αποδεχθεί de facto την 

ένταξη της μετακομμουνιστικής Πολωνίας, Ουγγαρίας και Τσεχίας στην Συμμαχία, η ιστορική 

ανασκόπηση δείχνει ότι η ανάπτυξη της ρωσικής υπερκομματικής θέσης στην ανατολική 

διεύρυνση του ΝΑΤΟ δεν ήταν απλή και χωρίς αντίφαση. Το 1993 ο Ρώσος πρόεδρος Γιέλτσιν 

εξέφραζε αδιαφορία για την επεκτατική δραστηριότητα του ΝΑΤΟ στον μετασοβιετικό χώρο, 

επ’ ευκαιρία μάλιστα της επίσκεψης του στην Βαρσοβία τον Αύγουστο είχε εκφράσει 

κατανόηση στην πρόθεση της Πολωνίας να ενταχθεί στην Συμμαχία, τονίζοντας ότι «η 

απόφαση της κυρίαρχης Πολωνίας δεν είναι αντίθετη με τα συμφέροντα της Ρωσίας».  

Ωστόσο οι δηλώσεις και απόψεις του Γιέλτσιν δεν αντικατόπτριζαν την επικρατούσα πολιτική 

διάθεση εκείνης της εποχής στην Μόσχα και τις θέσεις του υπουργείου Εξωτερικών. Λίγο 

διάστημα μετά την δήλωση Γιέλτσιν στην Βαρσοβία, η ρωσική Υπηρεσία Πληροφοριών 

Εξωτερικού SVR ανέθεσε μελέτη η οποία κατηγοριοποιούσε τους κινδύνους για την εθνική 

ασφάλεια της Ρωσίας από το διευρυμένο ΝΑΤΟ. Η επέκταση προς ανατολάς της Συμμαχίας 

γίνεται κυρίαρχο θέμα της εξωτερικής πολιτικής της Ρωσίας από το 1994, όταν ήδη στην Δύση 

είχαν ληφθεί οι αποφάσεις σε ανώτατο επίπεδο για τον ρόλο του ΝΑΤΟ στον μετασοβιετικό 

χώρο, καθώς και για στρατιωτικές αποστολές εκτός της ευρωπαϊκής ηπείρου. 

Το ζήτημα της προσθήκης νέων μελών στην Ατλαντική Συμμαχία συνέπεσε με την αλλαγή 

προσανατολισμού στην εξωτερική πολιτική της Μόσχας. Ενώ η ρωσική εξωτερική πολιτική στα 

πρώτα δυο χρόνια ύπαρξης του νέου κράτους εξέπεμπε μια συναινετική διάθεση με την Δύση, 

από το 1993 και μετά η πολιτική ελίτ σκληραίνει την θέση της και αρχίζει να ενισχύει τα 

συμφέροντα της Ρωσίας στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στον μετασοβιετικό χώρο, και σε παγκόσμιο 

επίπεδο. Η σφύζουσα αυτοπεποίθηση ως μεγάλη Ευρασιατική δύναμη και οι πολιτικές 

αποστάσεις προς την Δύση από τότε δεν αποτελούν αμφιλεγόμενο ζήτημα στην εσωτερική 

πολιτική συζήτηση της Ρωσίας, καθώς και στον σχεδιασμό της εξωτερικής της πολιτικής. 

Από την σκοπιά της Δύσης, από την σκοπιά του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, των ΗΠΑ, η διεύρυνση προς 

ανατολάς της Ατλαντικής Συμμαχίας αποτελεί πηγή «σταθερότητας» και πληροί ένα κενό 

ασφαλείας στην Ανατολική Ευρώπη, κάτι που σύμφωνα με τους επιτελείς της Συμμαχίας θα 

έπρεπε να ενδιαφέρει και την Ρωσία. Η Συμμαχία στόχευε παράλληλα με τις πρώτες εντάξεις 

χωρών του μετασοβιετικού χώρου, να εξισορροπήσει την σχέση της με την Ρωσία μέσω μιας 

πολιτικής συνθήκης, μέσω ενός πολιτικού εγγράφου. Η πράξη εξισορρόπησης της Δύσης όμως 

ήταν ουσιαστικά η αρχή ενός σχεδίου καταστροφής της Ρωσίας.  
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Στις 14 Μαΐου 1997 το ΝΑΤΟ και η Ρωσία συμφώνησαν στο οριστικό κείμενο της μεταξύ τους 

συμφωνίας και στις 27 Μαΐου οι 17 αρχηγοί κρατών-μελών του ΝΑΤΟ υπογράφουν με την 

Ρωσία στο Παρίσι την «Βασική Συμφωνία για τις Αμοιβαίες Σχέσεις, την Συνεργασία και την 

Ασφάλεια μεταξύ του Βορειοατλαντικού Συμφώνου και της Ρωσικής Ομοσπονδίας», όμως η 

συμφωνία αυτή δεν ήταν διεθνώς δεσμευτικό συμβόλαιο, αλλά μια πολιτική δέσμευση 

υψηλού επιπέδου η οποία καθόριζε σε νέα βάση τις σχέσεις των πρώην ανταγωνιστών του 

Ψυχρού Πολέμου. Με την συμφωνία αυτή το ΝΑΤΟ και η Ρωσία δεσμεύονται «να 

συνεργαστούν στον ευρωατλαντικό χώρο για μια διαρκή και ολοκληρωμένη ειρήνη βάσει των 

αρχών της δημοκρατίας και της ασφάλειας». Το έγγραφο αναφέρει ότι το ΝΑΤΟ και η Ρωσία 

δεν είναι πλέον αντίπαλοι, αλλά συνεργάτες «που θέλουν να εξαλείψουν την προηγούμενη 

αντιπαράθεση και τον ανταγωνισμό».  

Η πολιτική και πρακτική σημασία της συμφωνίας της 27ης Μαΐου 1997 εξ αρχής αξιολογήθηκε 

διαφορετικά από τους συμβαλλόμενους και οδήγησε σε διαφορετικές ερμηνείες και 

προσδοκίες για το μέλλον. Η πολιτική ηγεσία στην Ρωσία αξιολόγησε την συμφωνία ως μεγάλη 

επιτυχία των διπλωματικών της προσπαθειών. Στις  30 Μαΐου ο πρόεδρος Γιέλτσιν ανακοινώνει 

στον ρωσικό λαό ότι η «Βασική Συμφωνία» με το ΝΑΤΟ μειώνει τις αρνητικές συνέπειες για την 

ασφάλεια της Ρωσίας από την διεύρυνση της Συμμαχίας προς ανατολάς σε χώρες του πρώην 

σοβιετικού χώρου και του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Σύμφωνα με τον Γιέλτσιν ο κίνδυνος μιας 

νέας διαίρεσης της Ευρώπης απομακρύνεται και οι χώρες του ΝΑΤΟ με την υπογραφή στο 

κείμενο του Παρισιού καταστούν σαφές ότι σέβονται τα συμφέροντα ασφαλείας της Ρωσίας, 

αφού αποκλείουν την εγκατάσταση πυρηνικών όπλων στις νέες χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ και την 

ανάπτυξη συμβατικών στρατιωτικών δυνάμεων. Έτσι κατά τον Γιέλτσιν δεν αυξάνεται η 

στρατιωτική απειλή κατά της Ρωσίας, ενώ η χώρα του εισέρχεται μέσω του Κοινού Συμβουλίου 

ΝΑΤΟ-Ρωσίας  ως ισότιμο μέλος στις ευρωπαϊκές υποθέσεις ασφαλείας. 

Από την επίσημη πλευρά του ΝΑΤΟ η «Βασική Συμφωνία» αξιολογείται ως ένα έγγραφο που 

ρυθμίζει τις πολύπλοκες σχέσεις με την Ρωσία με δημιουργικό και ρεαλιστικό τρόπο, έχοντας 

επίγνωση του γεγονότος  ότι χωρίς την βούληση της Μόσχας δεν μπορεί να υπάρξει 

σταθερότητα στην Ευρώπη. Κατά την γνώμη του τότε γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Ξαβιέ 

Σολάνα, η πραγματική έννοια της «Βασικής Συμφωνίας» έγκειται στο γεγονός ότι πλέον 

υπάρχουν οι μηχανισμοί μέσω του Κοινού Συμβουλίου που επιτρέπουν την υπέρβαση των 

διαφωνιών ΝΑΤΟ-Ρωσίας.  

Από την άλλη πλευρά ορισμένοι δυτικοί παρατηρητές και ελεγχόμενα μέσα ενημέρωσης 

βλέπουν ότι η «Βασική Συμφωνία» αποτελεί ένα πρώτο, μοιραίο, βήμα αποκλεισμού του ΝΑΤΟ 

από τα σχέδια εξάπλωσης της Συμμαχίας σε όλο τον μετασοβιετικό χώρο, διότι η Ρωσία στο 

εξής θα ήταν παρούσα μέσω των μηχανισμών του Κοινού Συμβουλίου στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας. Φοβούνται ότι η Ρωσία αποκτά de facto δικαίωμα βέτο 
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στις στρατιωτικές υποθέσεις των ευρωπαϊκών χωρών. Ο Χένρυ Κίσινγκερ ανήκει στον κύκλο 

έντονων επικριτών της «Βασικής Συμφωνίας», λέγοντας ότι «αυτή η Συμφωνία ΝΑΤΟ-Ρωσίας 

επιδιώκει να δώσει το δικαίωμα στην Μόσχα να μετατρέψει την Ατλαντική Συμμαχία σε ένα 

σύστημα συλλογικής ασφάλειας». 

Οι αντίπαλοι του Γιέλτσιν στην Ρωσία βλέπουν στην συμφωνία μια παραχώρηση εσωτερικής 

σημασίας προς τον Ρώσο πρόεδρο, ούτως ή άλλως θεωρούν ότι ο Γιέλτσιν αδυνατεί να 

σταματήσει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς και αξιολογούν το έγγραφο της 27ης 

Μαΐου 1997 ως μια μεταβατική συμφωνία που αργά ή γρήγορα θα καταπέσει καθώς δεν 

αποτελεί διεθνή συνθήκη αλλά μια πολιτική δέσμευση. Πολιτική δέσμευση σημαίνει ότι η 

Ατλαντική Συμμαχία διατηρεί το δικαίωμα δράσης εφόσον θεωρηθεί ότι η Ρωσία δεν δίνει 

έμφαση στις προσπάθειες συνεργασίας.  

Συμπερασματικά η «Βασική Συμφωνία» μπορεί να αξιολογηθεί ιστορικά είτε ως μια ρητορική-

πολιτική φούσκα ή ως θεμελιώδης λίθος, ορόσημο, στις σχέσεις ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Για να γίνει μια 

κατάλληλη αξιολόγηση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη βασικά πρότυπα της σοβιετικής εποχής, 

γεωπολιτικές έννοιες, στρατηγικές σφαίρες επιρροής, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες στον 

μετασοβιετικό χώρο. Θυμίζουμε ότι η ρωσική κοινωνία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης και της ιδεολογίας του κομμουνισμού αναζητούσε μια νέα εθνική ταυτότητα, ενώ 

παράλληλα αντιμετώπιζε μια βαθιά κρίση ταυτότητας και αβεβαιότητας. Η απουσία εκείνη την 

εποχή σαφών ορόσημων στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφαλείας της Ρωσίας 

συνέβαλε καθοριστικά στην αντιφατική και πολλές φορές ασυνάρτητη αντιμετώπιση της 

Δύσης, κάτι που έδωσε το δικαίωμα στο ΝΑΤΟ να συμπεριφέρεται αλαζονικά και μοιραία 

ηγεμονικά.  

11.1. Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΩΣ ΑΠΕΙΛΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Από πλευράς Δύσης η ρωσική συλλογιστική που αξιολογεί την διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως απειλή, 

δεν δικαιολογείται πειστικά. Πολλοί δυτικοί παρατηρητές και αναλυτές διατυπώνουν την 

άποψη ότι η ρωσική αντίσταση στην διεύρυνση είναι στον πυρήνα της μια τακτική και μια καλά 

σχεδιασμένη πολιτική συμφερόντων της Μόσχας, μια πολιτική η οποία στοχεύει σε ευρύτερες 

παραχωρήσεις πολιτικού και υλικού χαρακτήρα από την Δύση. Όμως το πολιτικό κατεστημένο 

της Ρωσίας βλέπει στην διεύρυνση μια πραγματική απειλή για την ασφάλεια της χώρας και η 

Δύση δεν μπορεί να αποφύγει αυτή την αντικειμενική πραγματικότητα. Η ασφάλεια είναι για 

την Ρωσία μια ισχυρή παραδοσιακή αξία, με βασική συνιστώσα και κεντρικό ρόλο την 

στρατιωτική δύναμη. Η ρωσική στάση απέναντι στο ΝΑΤΟ και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα 

ασφαλείας έχει παραλληλισμούς με την σοβιετική εποχή. Αντίθετα με την σύντομη «ρομαντική 

περίοδο» της εξωτερικής πολιτικής επί εποχής Γκορμπατσόφ και Γιέλτσιν, η Δύση και το ΝΑΤΟ 

μετά το 1993 αξιολογούνται από την Ρωσία περισσότερο με παραδοσιακούς τρόπους σκέψης, 

τουτέστιν ως εχθρική εικόνα. 
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Η ρωσική αντίληψη για την ασφάλεια αναπόφευκτα αντλεί προτεραιότητες από την ιστορία και 

τα ισχύοντα συμφέροντα της σημερινής εξωτερικής πολιτικής και γεωπολιτικής της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας. Ο προσδιορισμός των εθνικών συμφερόντων και του όρου «μεγάλη δύναμη» 

αντιπροσωπεύει το «νέο» στην Ρωσία και απεικονίζεται στις σχέσεις με το ΝΑΤΟ και την Δύση.  

12.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗΣ 

Η εξωτερική πολιτική και η πολιτική ασφαλείας του ρωσικού κράτους έχει παραλληλισμούς με 

εκείνη της σοβιετικής εποχής και της αυτοκρατορικής-τσαρικής Ρωσίας. Εξωτερική πολιτική 

σημαίνει για την Ρωσία  πολιτική εξουσίας. Η ρωσική κοινωνία αντιτάχθηκε μεν στον σοβιετικό 

κομμουνισμό, εξακολουθεί όμως να πιστεύει στην ιδέα της μεγάλης και ηγεμονικής δύναμης. 

Από την τσαρική και σοβιετική ιστορία αποκρυσταλλώνονται στοιχεία συνέχειας και εθνικών 

συμφερόντων στην εξωτερική πολιτική της σημερινής Ρωσίας. Η ιδέα της αυτοκρατορικής 

αποστολής ή της πρώην κομμουνιστικής ιδεολογίας, η ιδιαίτερη γεωπολιτική θέση (Heartland) 

στην Ευρασία και η αμφιλεγόμενη σχέση με την Δύση διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο 

παρόν και στην ρωσική κατανόηση θεμάτων ασφαλείας.  

Η αποκαλούμενη «ρωσική μεγάλη ιδέα» είναι στενά συνδεδεμένη με την «Τρίτη Ρώμη». Ο 

όρος αυτός που εισήχθη τον 16ο αιώνα στην τσαρική γεωπολιτική έχει και σήμερα ισχυρούς 

υποστηρικτές στο πολιτικό κατεστημένο της Ρωσικής Ομοσπονδίας  και αποτελεί μια πολιτική 

παράδοση που ούτε ο Λένιν θέλησε να διακόψει. Η εξωτερική πολιτική της Σοβιετικής Ένωσης 

(ΕΣΣΔ) ήταν επεκτατική στον βασικό της ιδεολογικό χαρακτήρα και συνδεόταν άμεσα με την 

αυτοκρατορική αξίωση της τσαρικής παράδοσης. Οι διεθνείς σχέσεις που δημιουργήθηκαν 

κατά την σοβιετική εποχή υπό το ιδεολογικό πρίσμα του μαρξισμού-λενινισμού διατήρησαν 

την δυναμική της παράδοσης της «μεγάλης ιδέας». Η παγκόσμια πολιτική μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, ο θεμελιώδης ανταγωνισμός μεταξύ καπιταλισμού και κομμουνισμού, 

παρείχε το ιδεολογικό πλαίσιο στην εξωτερική πολιτική της ΕΣΣΔ για συμπεριφορές που 

στόχευαν στην μεγιστοποίηση της σφαίρας επιρροής και του επεκτατισμού, όχι τόσο της 

κομμουνιστικής ιδεολογίας αλλά περισσότερο στην de facto αύξηση της παγκόσμιας 

γεωπολιτικής παρουσίας της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας για την κατανόηση της πολιτικής ασφαλείας του ρωσικού 

κράτους είναι η ειδική γεωπολιτική κατάσταση της χώρας. Ο φόβος και η απειλή της 

περικύκλωσης είναι καταστάσεις βαθιά ριζωμένες στην εθνική εικόνα και στο εθνικό 

υποσυνείδητο. Από την εποχή των Μογγόλων η Ρωσία έχει βαθιά επίγνωση των κινδύνων και 

των απειλών στα εξωτερικά της σύνορα που είναι δύσκολο να προστατευθούν. Οι 

καταστροφές, οι πόλεμοι και οι εισβολές είναι εμπειρίες που οδηγούν την Ρωσία να 

αντιμετωπίζει τους γείτονες της με υποψία, ιδιαιτέρως όταν πρόκειται περί συνασπισμένων 

γειτόνων. Η απειλή περικύκλωσης είχε και έχει ως αποτέλεσμα την ανάγκη δημιουργίας μιας 
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ζώνης ασφαλείας. Οι Τσάροι και  οι σοβιετικοί ηγέτες είδαν την επέκταση των συνόρων της 

χώρας πρωτίστως ως μια πράξη υπεράσπισης και δευτερευόντος ως επιθετική πολιτική.  

Όσον αφορά την σχέση με την Δύση, ως το τρίτο στοιχείο της συνέχειας της ρωσικής 

εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας από τους Τσάρους και την Σοβιετική Ένωση έως 

σήμερα, η Ρωσία ανέκαθεν είχε αναπτύξει αισθήματα αντιπαλότητας. Η έκφραση «δυτικοί» 

από την εποχή των Τσάρων ήταν μια ετικέτα για ανεπιθύμητους εκπροσώπους, σε αντίθεση με 

τους «σλαβόφιλους» του τσαρικού κατεστημένου που αντιπροσώπευαν πανρωσικές αξίες και 

ήταν υποστηρικτές της ένωσης όλων των σλαβικών και ορθοδόξων λαών της Ευρώπης υπό 

ρωσική ηγεσία.  

Επί εποχής Σοβιετικής Ένωσης ο σλαβο-ρωσικός χαρακτήρας της χώρας συνεχίζει να τονίζεται, 

ενώ στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου η αντιπαλότητα με την Δύση αφορά κυρίως τις 

σχέσεις με τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ ήταν μεν ο κύριος δυτικός αντίπαλος, αλλά και το πρώτο σημείο 

επαφής και προσέγγισης στην δεκαετία του 1960, του 1970 και της περιόδου Γκορμπατσόφ.  

12.1. ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΟΦ (1985-1991) 

Ο αναπροσανατολισμός της σοβιετικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον Γκορμπατσόφ 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το διεθνές σύστημα και οι κύριοι παράμετροι της διεθνούς 

πολιτικής είχαν αλλάξει ριζικά και μαζικά σε σχέση με το 1945. Μπορεί αυτή η αλλαγή να μην 

ήταν τόσο ορατή, παρ’ όλα αυτά επιδρούσε στον διπολικό χαρακτήρα του διεθνούς 

συστήματος και είχε πειθαρχημένη επίδραση στις νέες δυνάμεις της παγκόσμιας πολιτικής. Αν 

και η κατανομή της παγκόσμιας στρατιωτικής εξουσίας παρέμενε αυστηρά διπολική, ωστόσο 

νέες οικονομικές δυνάμεις έκαναν αισθητή την παρουσία τους και παράλληλα αυξήθηκε ο 

αριθμός των διεθνών κρατικών και μη κρατικών φορέων με αποτέλεσμα η πολιτική και 

οικονομική ισχύς από διπολική να μετατοπίζεται προς πολυπολική. Η τάση για ένα πολυπολικό 

διεθνές σύστημα συνεχίστηκε και επιταχύνθηκε λόγω εντάσεων στα δυο μπλοκ και εξ αιτίας 

της ιμπεριαλιστικής υπερέκτασης των δυο υπερδυνάμεων.  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η αντίθεση μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ χαλαρώνει και εγείρονται 

ερωτήματα σχετικά με την μείωση των στρατηγικών όπλων και του αφοπλισμού, παραλλήλως 

εντατικοποιείται η οικονομική συνεργασία. Ωστόσο θα έπρεπε να περάσουν αρκετά χρόνια 

ακόμη, μέχρι της περιόδου Γκορμπατσόφ και της τελικής αποσύνθεσης του κομμουνιστικού 

συστήματος, για να αλλάξει η παλαιά παγκόσμια διπολική τάξη.  

Η κομμουνιστική ηγεσία της Μόσχας στα μέσα της δεκαετίας του 1980 επανεξετάζει την διεθνή 

κατάσταση και τους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής, θέλοντας να προσαρμόσει τα 

συμφέροντα της στο νέο περιβάλλον. Ο Γκορμπατσόφ, ο πρώην και επί σειρά ετών αρχηγός της 

περιβόητης KGB, πείθει τα ηγετικά στελέχη του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος ότι η 

οικονομική συνεργασία με την Δύση δεν έχει θεμελιώδη απόκλιση από τις μαρξιστικές-
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λενινιστικές ιδέες, αλλά πρόκειται περί μιας συνεργασίας που θα βοηθήσει στην ανόρθωση της 

χώρας. Από την άλλη, ο κομμουνιστής ηγέτης γνωρίζει ότι η εξομάλυνση των σχέσεων με την 

Δύση και η συνεπακόλουθη μείωση των εξοπλιστικών δαπανών θα συνεισφέρει καθοριστικά 

στην οικονομία της χώρας του και στους  χειμαζόμενους  λαούς της Σοβιετικής Ένωσης.  

Η προσέγγιση Σοβιετικής Ένωσης-Δύσης επέσυρε την μείωση και τον έλεγχο του πυρηνικού 

δυναμικού και στις δυο πλευρές, όμως οι αμυντικές συμμαχίες ΝΑΤΟ και Σύμφωνο της 

Βαρσοβίας παρέμεναν ως είχαν. Η κομμουνιστική ηγεσία της Μόσχας δέχτηκε το ΝΑΤΟ και την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (Κοινότητα) ως φορείς της διεθνούς πολιτικής και την συνεργασία αυτών με 

την Σοβιετική Ένωση και τις χώρες της σφαίρας επιρροής της. Η συνεργασία αφορούσε θέματα 

αφοπλισμού, οικονομικών διαδικασιών και την οικολογική ασφάλεια.  

Η ανάπτυξη των σχέσεων συνεργασίας με την Δύση είχε για τον Γκορμπατσόφ και μια άλλη 

διάσταση. Η εποικοδομητική σχέση με το ΝΑΤΟ και την ΕΕ ήταν ένα μέσο νομιμοποίησης της 

σοβιετικής εξουσίας στην Ανατολική Ευρώπη, τουτέστιν η συνεργασία ΝΑΤΟ-Σύμφωνο 

Βαρσοβίας και ΕΕ-Κομεκόν δικαιολογούσε, επικύρωνε τον διπολικό χαρακτήρα του διεθνούς 

συστήματος και πρότεινε μια ισορροπία στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα μεταξύ 

Ανατολής και Δύσης, μια ισορροπία όμως που ήδη είχε αρχίσει να πνέει τα λοίσθια.  

Οι ταχείες εξελίξεις του 1989-1991 κατέστησαν προφανές ότι το σοβιετικό καθεστώς εξουσίας 

καταρρέει. Η αποσύνθεση του Συμφώνου της Βαρσοβίας και η κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης αντικατόπτριζαν ουσιαστικά την τελική οικονομική κατάρρευση της υπερδύναμης 

ΕΣΣΔ, η οποία δεν είχε κατορθώσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της διεθνούς 

πραγματικότητας. Η νέα διεθνής κατάσταση δημιούργησε από τις σοβιετικές στάχτες την 

Ρωσία και νέες συνθήκες και ευκαιρίες για τις σχέσεις της με τον κόσμο.  

12.2. ΡΩΣΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΓΙΕΛΤΣΙΝ (1991-1999) 

Η απόρριψη της κομμουνιστικής ιδεολογίας, το άνοιγμα προς την Δύση, η εισαγωγή του 

δυτικού οικονομικού συστήματος επέφεραν βαθιές, μερικές φορές σοκαριστικές,  αλλαγές σε 

όλες τις πτυχές της οικονομίας και της κοινωνικής και πολιτικής ζωής στην ανατέλλουσα νέα 

Ρωσία. Η προκύπτουσα αβεβαιότητα είχε αντίκτυπο στην συμπεριφορά της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας στην εξωτερική πολιτική και στην πολιτική ασφαλείας, ιδίως στα πρώτα έτη 

αναπροσανατολισμού και μεγάλης μεταβλητότητας μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η αρχική στάση έναντι του ΝΑΤΟ και άλλων δυτικών θεσμών ασφαλείας πρέπει να αναλυθεί 

στο πλαίσιο της ασταθούς εξωτερικής πολιτικής, η οποία ήταν απόρροια της απογοήτευσης της 

ρωσικής ηγεσίας από την εκθρόνιση ως υπερδύναμης του νέου ρωσικού κράτους. Γεγονός 

είναι ότι το νέο ρωσικό κράτος τα δυο πρώτα χρόνια ύπαρξης του (1991-1993) δεν κατάφερε να 

πετύχει μέσω της εταιρικής σχέσης με την Δύση εκείνη την ώθηση που θα το βοηθούσε στην 

οικονομική αναγέννηση του. Ως αποτέλεσμα η Μόσχα κατά την διάρκεια του 1993 
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τροποποίησε την γραμμή της εξωτερικής της πολιτικής, υπογραμμίζοντας την θέληση της να 

παραμείνει δύναμη εξουσίας εγγύς και μακράν των συνόρων της χώρας.  

Τα πρώτα δυο χρόνια στην ιστορία της νέας Ρωσίας αποκαλούνται από την σημερινή πολιτική 

ηγεσία της Μόσχας ως «ρομαντική περίοδος». Ο χαρακτηρισμός αυτός απευθύνεται ως ψόγος 

στον τότε ηγέτη Γιέλτσιν και στο «μεταρρυθμιστικό» του έργο, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα 

την διασπάθιση της κρατικής περιουσίας και τον μονόπλευρο προσανατολισμό της χώρας προς 

την Δύση. Χαρακτηριστικό της διετίας 1991-1993 είναι ότι οι εξωτερικές σχέσεις της Μόσχας με 

τον πρώην σοβιετικό χώρο μετακινήθηκαν στο περιθώριο και ότι εξαφανίστηκε από το ρωσικό 

πολιτικό προσκήνιο η απειλή του ΝΑΤΟ. Θα πρέπει βέβαια να τονισθεί ότι εκείνη την εποχή η 

Ρωσία ήταν απασχολημένη με τα εσωτερικά της προβλήματα και ο ρωσικός λαός ουδόλως 

ενδιαφερόταν για τις υποθέσεις ασφαλείας της Ευρώπης. Η νέα πολιτική ηγεσία της Μόσχας 

ενδιαφερόταν περισσότερο για την σύσφιξη και εδραίωση των σχέσεων της με την Δύση. Η 

ρωσική διπλωματία είχε επικεντρωθεί πρωτίστως στην διασύνδεση της Ρωσίας με τους 

δυτικούς θεσμούς και οργανώσεις. Θέματα ασφαλείας δεν συνδέονταν με στρατιωτικά μέσα, 

καθώς η ρωσική ηγεσία έδινε προτεραιότητα στην επίτευξη οικονομικής σταθερότητας και 

στην διαδικασία πολιτικών μεταρρυθμίσεων.  

Ο στόχος της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής ήταν να δημιουργηθεί μια «στρατηγική εταιρική 

σχέση» με την Δύση.  Αυτόν τον όρο όμως η Δύση τον κατανοούσε ως εξίσωση της ασφαλείας, 

ως μια έκφραση στρατηγικών σχέσεων υπό την ηγεσία δυτικών θεσμών ασφαλείας. Από την 

πλευρά της η Ρωσία για να διατηρήσει έστω και ψευδεπίγραφα το καθεστώς μεγάλης δύναμης 

αναζήτησε ιδιαίτερες στρατηγικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, όμως το νέο κράτος δεν κατάφερε μετά 

το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας να επιβάλλει τις 

όποιες απόψεις του στην Δύση. Την αναζήτηση εκ μέρους της Ρωσίας στρατηγικών σχέσεων με 

την Δύση την κατανοούσε το ΝΑΤΟ και οι πολιτικοί πρωταγωνιστές του ως εταιρική σχέση 

αξίας, τουτέστιν για την Δύση και το ΝΑΤΟ η νέα Ρωσία δεν αντιπροσώπευε πλέον μεγάλη 

βαρύτητα στο χρηματιστήριο της παγκόσμιας εξουσίας.  

Οι δυτικοί προσανατολισμοί της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής αυτής της περιόδου 

δημιούργησαν στο εσωτερικό της Ρωσίας αντίρροπα πολιτικά ρεύματα και μια αντι-δυτική 

εθνικιστική γραμμή εξωτερικής πολιτικής. Συγκεκριμένα η παραμέληση των εθνικών 

συμφερόντων στον τομέα της ασφάλειας αναβίωσε την απαίτηση για αποκατάσταση της 

«ρωσικής αυτοκρατορίας», μια κοινή απαίτηση τόσο των εθνικιστών όσο και των 

κομμουνιστών οι οποίοι ήθελαν κάποιο αντάλλαγμα για την παλαιά Σοβιετική Ένωση.  

Η εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση βρήκε την έκφραση της και στην εξωτερική πολιτική 

συμπεριφορά της Ρωσικής Ομοσπονδίας και έφερε την Μόσχα σε αντίθεση με την Δύση. Για 

πρώτη φορά η αντίθεση αυτή απεικονίστηκε στην διαχείριση της κρίσης στην Γιουγκοσλαβία, 

όπου η ηγεσία  της Μόσχας έλαβε σαφή θέση υπέρ των Σέρβων εκπληρώνοντας τους 



29 
 

ιστορικούς δεσμούς με τους Ορθοδόξους των Βαλκανίων. Ακολούθως η ρωσική εξωτερική 

πολιτική επεδίωξε πιο στενές σχέσεις με τα αντι-δυτικά καθεστώτα της Λιβύης, του Ιράκ και 

του Ιράν, της Βόρειας Κορέας και της Κούβας ως αντίβαρο στην Δύση και άπλωσε τις 

διπλωματικές προτεραιότητες προς την Ασία, ιδιαίτερα προς την Κίνα και την Ινδία. Θυμίζουμε 

ότι η Κίνα, η Ινδία και το Ιράν ήταν και είναι οι κύριοι αγοραστές της ρωσικής στρατιωτικής 

τεχνολογίας.  

Το φθινόπωρο του 1993 η ηγεσία της Μόσχας έγινε πολύ αρνητική στα σχέδια του ΝΑΤΟ για 

διεύρυνση  προς ανατολάς. Το ΝΑΤΟ και η διεύρυνση του έγινε κυρίαρχο θέμα στην πολιτική 

σκηνή της Ρωσίας το έτος 1994. Με τον αναπροσανατολισμό της εξωτερικής της πολιτικής 

μετακινήθηκε ο μετασοβιετικός χώρος στο επίκεντρο της ρωσικής πολιτικής. Η Ρωσία κάνει 

σαφές προς όλες τις κατευθύνσεις ότι δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να παραιτηθεί από 

τον έλεγχο των εδαφών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και δεν θα επιτρέψει παρέμβαση τρίτων 

σε αυτές τις περιοχές. Δηλώνει δε απερίφραστα ότι το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε από  

την κατάρρευση της ΕΣΣΔ  καλύφθηκε από την Ρωσική Ομοσπονδία η οποία δεν θα 

παραχωρήσει κεκτημένα αιώνων γεωπολιτικών θέσεων.  

Η ιδέα της στρατηγικής συνεργασίας με την Δύση θάφτηκε οριστικά το 1996 όταν υπουργός 

των Εξωτερικών ανέλαβε ο Πριμακόφ. Η ρεαλιστική αξιολόγηση της πραγματικότητας από τον 

Πριμακόφ, η οποία ανταποκρινόταν στα συμφέροντα της Ρωσικής Ομοσπονδίας και όχι σε 

αυτά της Δύσης, έφερε την ανάπτυξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής υπό τον τίτλο 

«διαφοροποίηση». Το μοντέλο του Πριμακόφ δεν υποστηρίζει την πορεία προς την Δύση, 

αντιθέτως είναι υπέρ της χειραφέτησης της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής από τον 

προηγούμενο μονόπλευρο δυτικό προσανατολισμό, ενώ εκφράζει την οικοδόμηση σχέσεων με 

άλλα κέντρα του κόσμου. 

Προφανώς και τα βασικά αίτια της αλλαγής της εξωτερικής πολιτικής πρέπει να αναζητηθούν 

στην εγχώρια πολιτική κατάσταση. Οι εκλογές για την Δούμα (Ρωσικό Κοινοβούλιο) του 

Δεκεμβρίου 1993 και του 1995 εξέφρασαν σαφή δυσαρέσκεια για την ακολουθούμενη 

εξωτερική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα έδωσαν σήμα αγανάκτησης για την οικονομική πολιτική. 

Μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας ήταν απογοητευμένο από την πορεία 

των μεταρρυθμίσεων και το ξεπούλημα της κρατικής περιουσίας στους δυτικούς καπιταλιστές. 

Η πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και η αποτυχία του νέου ρωσικού κράτους σε θέματα 

ασφαλείας και οικονομίας ήταν ντροπιαστικές ήττες και παραβίαση της εθνικής υπερηφάνειας 

του ρωσικού λαού.  

Το εσωτερικό πολιτικό πεδίο έντασης αντικατοπτρίζεται στην έκθεση για θέματα εξωτερικής 

πολιτικής και ασφάλειας του Γιέλτσιν προς την Δούμα το 1996. Σε αυτή την έκθεση ο Ρώσος 

πρόεδρος καθορίζει την έννοια της ρωσικής πολιτικής ασφάλειας για τα έτη 1996-2000. Η 

έκθεση διευκρινίζει ότι η Ρωσία δεν θα απομονωθεί από τον έξω κόσμο, αλλά θα έχει ενεργή 
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συμμετοχή στις παγκόσμιες εκδηλώσεις με στόχο την  οικοδόμηση ισότιμων σχέσεων 

συνεργασίας με τα σημαντικά κέντρα εξουσίας του κόσμου. Η διατήρηση και προώθηση 

ισότιμων εταιρικών σχέσεων εξασφαλίζει σύμφωνα με τον Γιέλτσιν αυτοδύναμη και 

ανεξάρτητη ανάπτυξη για την χώρα. Ο Γιέλτσιν στην έκθεση του υποστηρίζει ότι η Ρωσική 

Ομοσπονδία δεν έχει στρατιωτικούς εχθρούς και προσπαθεί να αντιταχθεί στους εσωτερικούς 

αντιπάλους του που υποστηρίζουν το αντίθετο και θέλουν να προστατεύσουν την Ρωσία από 

τους στρατιωτικούς συνασπισμούς της Δύσης. 

Όμως από την έκθεση γίνεται εξ ίσου σαφές ότι για πρώτη φορά μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία σκοπεύει να ακολουθήσει τον ιδιαίτερο ρόλο της ως ανεξάρτητη 

μεγάλη δύναμη σε στενή σχέση με την ρωσική «μεγάλη ιδέα» στον τομέα της εξωτερικής 

πολιτικής. Από αυτή την άποψη η έκθεση Γιέλτσιν δίδει ιδιαίτερη σημασία και υψηλή 

προτεραιότητα στον μετασοβιετικό χώρο. 

13.  Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Η προστασία των εθνικών συμφερόντων της Ρωσίας από εξωτερικές και εσωτερικές απειλές 

είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον μετασοβιετικό χώρο. Η μη προστασία αυτών των 

συμφερόντων δύναται να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτες διαδικασίες αποσύνθεσης στο ρωσικό 

έδαφος. Ο κατάλογος προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής κατατάσσει στην πρώτη θέση 

τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες της ΕΣΣΔ, καθώς τα ζωτικά συμφέροντα στον τομέα 

ασφάλειας, άμυνας και οικονομίας εξαρτώνται από την αποτελεσματική συνεργασία με τα 

ανεξάρτητα πλέον κράτη αυτού του χώρου. Ο χαρακτήρας των σχέσεων με τα κράτη του 

μετασοβιετικού χώρου αποτελεί κεντρικό θέμα για τα εθνικά συμφέροντα και την εξωτερική 

πολιτική της Ρωσίας.  

Ο υπουργός Εξωτερικών Πριμακόφ το 1996 υιοθέτησε τις εξής προτεραιότητες για την 

εξωτερική πολιτική: 

• Δημιουργία εξωτερικών συνθηκών οι οποίες ενισχύουν και προωθούν την εδαφική 

ενότητα του κράτους. 

• Εδραίωση κεντρομόλων τάσεων στην επικράτεια του μετασοβιετικού χώρου. 

• Ανάπτυξη χρήσιμων διακυβερνητικών σχέσεων οι οποίες θα είναι χρήσιμες στην 

αποτροπή νέων πηγών έντασης και στην εξάπλωση όπλων μαζικής καταστροφής.  

• Σταθεροποίηση της κατάστασης σε περιφερειακό επίπεδο (λύση διακρατικών, 

περιφερειακών συγκρούσεων).  

Ο κατάλογος αυτός καθιστά σαφές ότι ο μετασοβιετικός χώρος έχει υψηλή σημασία στην 

ρωσική εξωτερική πολιτική και ότι το εννοιολογικό υπόβαθρο και η ουσία του δεν διαφέρει 
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πολύ από προηγούμενες έννοιες της εξωτερικής πολιτικής της Σοβιετικής Ένωσης. Η ρωσική 

«μεγάλη ιδέα» παραμένει αδιαίρετη με την μοίρα του μετασοβιετικού χώρου και δεν μπορεί 

να συνοψιστεί σε στενά εθνικά περιθώρια, κάτι που βέβαια αντίκειται στην άποψη του 

Μπρεζίνσκι για την Ρωσία περί «μονοδιάστατης μεγάλης δύναμης» της οποίας η δύναμη 

βασίζεται πρωτίστως στα στρατιωτικά μέσα, στο πυρηνικό της δυναμικό. 

Ενώ ο μετασοβιετικός χώρος εξακολουθεί να είναι στον κατάλογο προτεραιοτήτων της 

εξωτερικής πολιτικής, η ρωσική διπλωματία από τα μέσα του 1996 τονίζει πολιτικά ζητήματα 

όπως το «πολυπολικό παγκόσμιο σύστημα» και την «ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας». Η 

ρωσική εξωτερική πολιτική χρησιμοποιεί συνειδητά αυτή την ρητορική για να θέσει τους 

τόνους ενάντια στην δυτική, κυρίως των ΗΠΑ, κυριαρχία της παγκόσμιας πολιτικής. Αυτή η 

εξισορρόπηση γίνεται επειδή η ρωσική πλευρά γνωρίζει τα μεγάλα προβλήματα προσέγγισης 

εκείνη την εποχή με τον μετασοβιετικό χώρο και τις οικονομικές εκτιμήσεις αυτής της 

προσέγγισης. 

Ο Πριμακόφ σε έγγραφο του που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 1996 με τίτλο «Στον 

Ορίζοντα ένας Πολυπολικός Κόσμος» προειδοποιεί για νέες διαχωριστικές γραμμές στην 

Ευρώπη που οικοδομούνται με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ και επικαλείται ισότιμες εταιρικές 

σχέσεις των πιο σημαντικών κέντρων εξουσίας του κόσμου, κατανοώντας ότι η Ρωσία είναι ένα 

από αυτά τα κέντρα. Επικαλείται επίσης ότι η αντιπαλότητα μεταξύ αυτών των κέντρων πρέπει 

να αποφευχθεί μέσω στενής συνεργασίας. Ομοίως ο Γιέλτσιν σε συνέντευξη του στην ρωσική 

κρατική τηλεόραση τον Μάρτιο του 1997 τονίζει: «Δεν επιθυμώ την επιστροφή στον Ψυχρό 

Πόλεμο και ο λαός μας δεν το θέλει αυτό. Αλλά για να γίνει αυτό οι συνθήκες πρέπει να είναι 

ίσες στην παγκόσμια τάξη. Είμαι υπέρ της πολυπολικότητας στον κόσμο. Οι ΗΠΑ δεν μπορούν 

να διοικούν τα πάντα. Η Ρωσία είναι ένας πόλος, οι ΗΠΑ είναι ένας πόλος, η Κίνα και η Ινδία 

είναι πόλοι και μπορεί να υπάρξουν και άλλοι». 

Η άποψη μιας πολυπολικής τάξης δεν είναι νέα για την Ρωσία, θυμίζει απόψεις της ρωσικής 

διπλωματίας του 19ου αιώνα περί κατανόησης του κόσμου ως πεδίου ανταγωνισμού μεγάλων 

δυνάμεων. Είναι σημαντική σε αυτό το πλαίσιο η γνώμη του πρώην συμβούλου επί θεμάτων 

ασφάλειας του Γιέλτσιν, Αλεξάνδρου Λεμπέντ, ο οποίος όπως και οι περισσότεροι Ρώσοι 

στρατιωτικοί πιστεύει ότι μόνο η δημιουργία μιας στρατιωτικής ισορροπίας μπορεί να 

εγγυηθεί την ειρήνη στην Ευρώπη. Σε αντίθετη περίπτωση η Ρωσία είναι αναγκασμένη, όπως 

συχνά στην ιστορία της, να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της σε ένα κατ’ αρχήν εχθρικό 

περιβάλλον και να ανταγωνιστεί στρατηγικά με άλλες δυνάμεις για περιοχές, ζώνες 

προστασίας και σφαίρες επιρροής.  

Δεν είναι τυχαίο ότι στην ρωσική πολιτική σκηνή στα μέσα της δεκαετίας 1990 η έννοια 

«γεωπολιτική» κερδίζει σε δημοτικότητα. Το πνευματικό περιεχόμενο αυτής της έννοιας 

αφορά τα εθνικά συμφέροντα και την ασφάλεια σε μια συνέχεια από τα τσαρικά χρόνια και 
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μέσω της σοβιετικής περιόδου στην νέα Ρωσία. Η ρωσική αντίληψη της γεωπολιτικής θέτει 

υπεράνω όλων την υπεράσπιση της επικράτειας (Heartland) και τον ανταγωνισμό για τους 

πόρους και τοποθετεί σε δεύτερη μοίρα τον ανταγωνισμό για την παραγωγή, τις παγκόσμιες 

αγορές και την τεχνολογία της πληροφορικής.  

14.  ΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 

Με βάση την ρωσική εκτίμηση των συμφερόντων της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης 

αναφορικά με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ δύναται να γίνει η ακόλουθη συνόψιση των πιο 

σημαντικών εξ αυτών: 

• Κίνδυνος απομόνωσης της Ρωσίας. Η Μόσχα οικοδομεί στρατηγικές συμμαχίες και 

αναπτύσσει καλές σχέσεις με κορυφαία δυτικά κράτη. Το πλαίσιο αυτών των 

συνεργατικών προσπαθειών,  η σύνδεση με την κεντρική και δυτική Ευρώπη έχει 

μεγάλο ενδιαφέρον για την Ρωσία. Μια επέκταση του ΝΑΤΟ ως συστήματος συλλογικής 

άμυνας, τουτέστιν η αντιμετώπιση ενός δυναμικού αντιπάλου, σημαίνει εκτός του 

κινδύνου απομόνωσης και την ανάπτυξη, ενίσχυση ρεβανσιστικών δυνάμεων εντός της 

χώρας και στην χειρότερη περίπτωση σε υπερβολική αντίδραση της Ρωσίας. Ο φόβος 

μιας ολοκληρωτικής απομόνωσης είναι το κύριο ρωσικό επιχείρημα κατά της 

διεύρυνσης, επιχείρημα το οποίο εγκολπώνεται ευρύ φάσμα των πολιτικών δυνάμεων. 

• Κίνδυνος κοινωνικής αντίστασης στο εσωτερικό. Ως δεύτερο σημαντικό επιχείρημα κατά 

της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ προς τα ανατολικά είναι οι πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 

στην ρωσική κοινωνία. Η Ρωσία δεν μπορεί να αγνοήσει την επίτευξη και ενίσχυση της 

κοινωνικής, πολιτικής και οικονομικής σταθερότητας στο εσωτερικό της χώρας. Ο 

κίνδυνος έγκειται στην εμφάνιση (εντός της Ρωσίας) ενός αισθήματος στρατιωτικής και 

πολιτικής απομόνωσης και στην αναζωπύρωση υπέρμετρων αντι-δυτικών τάσεων στην 

δημόσια συνείδηση.  

• Επιδείνωση της γεωστρατηγικής κατάστασης της Ρωσίας. Αυτό το επιχείρημα 

προβάλλεται κυρίως από ρωσικούς στρατιωτικούς κύκλους. Η επέκταση της 

μεγαλύτερης στρατιωτικής συμμαχίας του κόσμου φέρνει την Ρωσία, σύμφωνα με αυτή 

την άποψη, σε πολύ χειρότερη γεωστρατηγική θέση προς δυσμάς της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, αλλά και προς τους νότιους γείτονες της (Βαλκάνια, Τουρκία). Μια 

μετατόπιση της γεωστρατηγικής ισορροπίας με την συμπερίληψη χωρών της Βαλτικής 

που άπτονται των ρωσικών συνόρων και των Βαλκανίων είναι απαράδεκτη για τους 

ρωσικούς στρατιωτικούς κύκλους. 

• Ιστορική αδικία. Η ρωσική πλευρά βλέπει την διεύρυνση του ΝΑΤΟ ως παραβίαση των 

(προφορικών) συμφωνιών που έγιναν στο πλαίσιο της Συμφωνίας «Two Plus Four». Η 

ρωσική πλευρά ισχυρίζεται, δικαίως, ότι κατά την υπογραφή αυτής της Συμφωνίας είχε 
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διαβεβαιωθεί σε υψηλότατο επίπεδο ότι μετά την απόσυρση της Σοβιετικής Ένωσης 

από την Λαϊκή Δημοκρατία της Γερμανίας (DDR), το ΝΑΤΟ δεν θα δεχόταν νέα μέλη. Για 

τον ρωσικό πληθυσμό η αθέτηση, η παραβίαση αυτής της έστω προφορικής συμφωνίας 

εκλαμβάνεται ως πράξη αδικίας, καθώς η στρατιωτικοποίηση χωρών στα ρωσικά 

σύνορα στερεί την Ρωσία από ένα σημαντικό πλεονέκτημα που επιτεύχθηκε ως 

αποτέλεσμα του νικηφόρου Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Συμπερασματικά τα ρωσικά επιχειρήματα κατά της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ βασίζονται σε 

μεγάλο βαθμό στους παραδοσιακούς γεωστρατηγικούς προβληματισμούς και θέτουν το 

στοιχείο της στρατιωτικής δύναμης στο προσκήνιο. Η εσωτερική ρωσική συζήτηση για το θέμα 

αυτό αναμιγνύει ερωτήματα που αφορούν την ύπαρξη και το πεπρωμένο του ρωσικού έθνους 

και την εικόνα της μεγάλης δύναμης. Η Μόσχα βλέπει ότι η επέκταση του ΝΑΤΟ παραβιάζει την 

ασφάλεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και την απομονώνει, την περικυκλώνει στην καρδιά της 

Ευρασίας από δυσμάς.  

14.1. Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΡΩΣΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ 

ΤΗΣ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗΣ 

 

Στο ρωσικό πολιτικό σύστημα έχει καθιερωθεί η αξιολόγηση, σύμφωνα με την οποία η Δύση 

αποσταθεροποιεί την Ρωσική Ομοσπονδία κυρίως λόγω των κοιτασμάτων πετρελαίου και 

φυσικού αερίου στον μετασοβιετικό χώρο της Κασπίας, λόγω των ενεργειακών αγωγών προς 

την κεντρική και δυτική Ευρώπη  και λόγω των προσφάτως εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων της 

Αρκτικής. Η ρωσική πολιτική ηγεσία αντιλαμβάνεται την προέλαση των δυτικών πετρελαϊκών 

εταιριών στον μετασοβιετικό χώρο ως διάρρηξη της παραδοσιακής οικονομικής σφαίρας 

επιρροής της Ρωσίας. Η Μόσχα φοβάται ότι μετά την έλευση των δυτικών εταιριών 

εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου αργά ή γρήγορα την σκυτάλη θα αναλάβουν οι 

αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις για την προστασία των «εθνικών συμφερόντων» των ΗΠΑ, 

όπως έγινε στο παρελθόν στον Περσικό Κόλπο.  

Οι φόβοι της ρωσικής πλευράς ενισχύονται από το γεγονός της διείσδυσης νατοϊκών δυνάμεων 

στην Μαύρη Θάλασσα και στην Βαλτική, σε τακτά διαστήματα διεξάγονται ναυτικές ασκήσεις 

νατοϊκών και αμερικανικών δυνάμεων. Η Ρωσία αισθάνεται αυτή την διείσδυση ως σοβαρή 

πρόκληση και ως την θέληση του ΝΑΤΟ να καταδείξει την ικανότητα του για στρατιωτικές 

παρεμβάσεις στα δυτικά και νότια ρωσικά σύνορα, σε θαλάσσιες περιοχές απ’ όπου διέρχονται 

σημαντικοί ρωσικοί αγωγοί.  
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15.  ΤΟ ΡΩΣΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΙΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αντίθετα με την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, επιδίωξη της Ρωσίας είναι μια πανευρωπαϊκή 

αρχιτεκτονική ασφαλείας, ένα σύστημα ασφαλείας που θα συμπεριλαμβάνει όλες τις χώρες 

από την Λισαβόνα έως το Βλαδιβοστόκ. Η ιδέα περιλαμβάνει ένα Συμβούλιο Ασφαλείας στο 

οποίο θα συμμετέχουν εκτός από τα μόνιμα μέλη (Ρωσία, Κίνα, ΗΠΑ, Γαλλία, Βρετανία), η 

Γερμανία, η ΕΕ και το ΝΑΤΟ. Με τον τρόπο αυτό η Ρωσία ακυρώνει την διείσδυση του ΝΑΤΟ 

στα σύνορα της και αποκτά περισσότερη επιρροή στα ζητήματα ευρωπαϊκής ασφάλειας. Στο 

πλαίσιο του ρωσικού μοντέλου το ΝΑΤΟ αναπόφευκτα από αμυντική συμμαχία της Δύσης θα 

μετατρεπόταν σε μέσο συλλογικής ασφάλειας στην υπηρεσία του  νέου πανευρωπαϊκού 

συστήματος ασφάλειας.  

Δυστυχώς η Δύση αμφισβήτησε την σημασία της Ρωσίας στην ευρωπαϊκή και διεθνή ασφάλεια 

(ανάλυση αυτής της αμφισβήτησης θα αναπτυχθεί στα επόμενα κεφάλαια), με τον ίδιο τρόπο 

που αντιμετώπιζε την Σοβιετική Ένωση την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Η Δύση (ΝΑΤΟ, ΕΕ, 

ΗΠΑ) πιστεύει ότι τα συμφέροντα της είναι πολύ διαφορετικά από αυτά της Ρωσίας και ούτως 

δεν θα μπορούσε να ευδοκιμήσει μια εταιρική σχέση. Αυτή η προοπτική αναγκάζει την Ρωσία 

να αναζητήσει νέες συμμαχίες και συνεργασίες για την προώθηση και τον επαναπροσδιορισμό 

του στρατηγικού της ρόλου στον κόσμο, χαρακτηριστική επ’ αυτού είναι η στρατηγική 

ισχυροποίηση του Οργανισμού για την Συνεργασία της Σαγκάης (Shanghai Cooperation 

Organization, SCO). Το ΝΑΤΟ θέτει αυτό το ζήτημα επιτακτικά στην Ρωσία, τουτέστιν το ζήτημα 

για την τοποθέτηση της χώρας ως κυρίαρχη ευρασιατική δύναμη και πυρηνική υπερδύναμη 

στο μελλοντικό παγκόσμιο πολυπολικό σύστημα.  

Ο επαναπροσανατολισμός της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής προς τα κράτη της ζώνης ΜΕΝΑ 

(Middle East North Africa) και προς την Κίνα και Ινδία είναι αλλαγές που προκλήθηκαν κυρίως 

από την διεύρυνση του ΝΑΤΟ, διεύρυνση που η Ρωσία πρέπει να αντιμετωπίσει, να 

εξισορροπήσει στρατηγικά και γεωπολιτικά. Προφανώς και αυτός ο επαναπροσανατολισμός 

της εξωτερικής πολιτικής προς νότο και ανατολάς δεν διακατέχεται αποκλειστικά από 

στρατηγικές προτιμήσεις και εκτιμήσεις, αλλά και από απτά συμφέροντα της ρωσικής 

βιομηχανίας όπλων.   

16.  Η ΣΥΖΕΥΞΗ ΤΗΣ ΠΥΡΗΝΙΚΉΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΜΕ ΤΗΝ 

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ προκαλεί αξιοσημείωτη αλλαγή στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας 

από τα μέσα της δεκαετίας του 1990. Η Ρωσία αναγκάζεται να επανεξετάσει την πολιτική της 

στον τομέα της πυρηνικής στρατηγικής, του αφοπλισμού και του ελέγχου των όπλων. Οι 

αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ Δύσης και Ρωσίας λόγω της νατοϊκής επέκτασης επηρεάζει 

αρνητικά την συζήτηση περί μείωσης των πυρηνικών και στρατηγικών όπλων. Χαρακτηριστικό 
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παράδειγμα η αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία INF (Intermediate Range Nuclear Forces 

Treaty) για τον αφοπλισμό και τον έλεγχο πυρηνικών όπλων εδάφους-εδάφους μεσαίου 

βεληνεκούς (500 - 5.500 χλμ).  

Η Μόσχα ως αποτέλεσμα της διεύρυνσης και αναζητώντας τρόπους αντιμετώπισης αυτής 

υποχρεώνεται να εκσυγχρονίσει το οπλοστάσιο της με υπερσύγχρονα υπερ-υπερηχητικά 

πυραυλικά συστήματα, πολεμικά πλοία και μαχητικά αεροσκάφη, όχι μόνο για την προώθηση 

των συμφερόντων της στην Ευρώπη και στην ζώνη ΜΕΝΑ αλλά και με στόχευση στον ρόλο που 

θέλει να διαδραματίσει ως μεγάλη δύναμη. Η σύνδεση της ανατολικής διεύρυνσης του ΝΑΤΟ 

με τον παγκόσμιο ηγετικό προσανατολισμό της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής βασίζεται σε μια 

εννοιολογικά σκεπτόμενη γεωπολιτική παρά στην πολιτική μέγιστου οφέλους για την 

υλοποίηση βραχυπρόθεσμης εξωτερικής πολιτικής.  

Η Ρωσία θέλει στις διεθνείς σχέσεις της να αντιμετωπίζεται ως μεγάλη δύναμη με τον 

προσήκοντα σεβασμό. Η στρατηγική συνεργασία με χώρες της Μέσης Ανατολής, με την Κίνα 

και την Ινδία δεν είναι μόνο αντίβαρο στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ, αλλά στοχεύει στην 

διαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης. Η Μόσχα αντιμετωπίζοντας την αλλοπρόσαλλη, στο όρια 

της σχιζοφρένειας, πολιτική του ΝΑΤΟ και της Δύσης ζυγίζει γενικότερα τα γεωπολιτικά 

δεδομένα και προετοιμάζεται για το πολυπολικό σύστημα παγκόσμιας εξουσίας. 

17.  ΤΟ ΝΑΤΟ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

Εκτός από την φάση εκκίνησης, το διαχρονικό προφίλ του ΝΑΤΟ μπορεί να χωριστεί σε ακόμη 

δυο φάσεις. Στην πρώτη φάση (1949-1989) το ΝΑΤΟ θεωρήθηκε ως αμυντική συμμαχία 

ενάντια στους εξωτερικούς εχθρούς, στην δεύτερη φάση (1990-1999) με την διάλυση του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας η Συμμαχία αντιμετώπισε έναν νέο διεθνή αστερισμό, καθώς 

πεποίθηση των ηγετών της ήταν ότι το ΝΑΤΟ έπρεπε να διαδραματίσει νέο ρόλο στην 

ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική ασφαλείας και να προσαρμοστεί στα  γεωστρατηγικά δεδομένα 

ενός νέου φάσματος καθηκόντων. Μεταξύ αυτών των καθηκόντων σημαντικό ήταν η 

επανενωμένη Γερμανία να αποκτήσει μεν πλήρη κυριαρχία, χωρίς όμως να υπάρξει ανησυχία 

στους ευρωπαίους γείτονες της για επανεθνικοποίηση της γερμανικής εξωτερικής και 

αμυντικής πολιτικής.  

Η τρίτη φάση, αυτή του 21ου αιώνα, σηματοδοτείται από μια περίοδο προσαρμογής στην οποία 

το ΝΑΤΟ δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως αμυντική συμμαχία, αλλά θέλει να εξασφαλίσει εκτός 

από την αυτοαποκαλούμενη υπεράσπιση δια μέσου της διεύρυνσης του και την προβολή του 

στην διαχείριση κρίσεων εκτός της επικράτειας του. Στην Σύνοδο Κορυφής στην Πράγα το 2002 

λαμβάνεται η εξής απόφαση: «Το ΝΑΤΟ για να εκπληρώσει το πλήρες φάσμα των καθηκόντων 

του θα πρέπει να είναι σε θέση να αναπτύξει τις δυνάμεις του και να μετακινηθεί όπου είναι 

απαραίτητο, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του. Για να πραγματοποιήσει τους στόχους 
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του θα πρέπει να έχει την δυνατότητα να εκτελεί στρατιωτικές επιχειρήσεις σε χώρους που 

δυνητικά υφίσταται πυρηνική, βιολογική και χημική απειλή».  

Ωστόσο αυτή η απόφαση εγείρει το ερώτημα για το επιχειρησιακό εύρος της Συμμαχίας. 

Εξελίσσεται το ΝΑΤΟ σε «παγκόσμιο αστυνομικό»; Η σύγκρουση Δύσης-Σοβιετικής Ένωσης 

εμπόδισε τις πρώτες τέσσερις δεκαετίες ύπαρξης του ΝΑΤΟ την επιχειρησιακή δράση του σε 

περιοχές εκτός των εδαφών της Συμμαχίας, καθώς είχε τον ρόλο της διατήρησης του 

πολιτικοστρατιωτικού status quo. Από το 1990 η Συμμαχία σταδιακά αυξάνει τα λειτουργικά 

της καθήκοντα εκτός της επικράτειας της, κάτι που με σαφήνεια αποκρυστάλλωσε ο 

ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής των ΗΠΑ Richard Lugar το 1993 με το γνωστό ρητό: «Αν το 

ΝΑΤΟ δεν επιχειρεί εκτός της επικράτειας της Συμμαχίας, δεν έχει λόγω ύπαρξης».  

Η τρίτη φάση του ΝΑΤΟ χαρακτηρίζεται από δυο γεγονότα που βοήθησαν στην ανεύρεση του 

νέου του ρόλου και στην επινόηση λόγου ύπαρξης. Το πρώτο γεγονός ήταν η στρατιωτική 

επέμβαση στο Κοσσυφοπέδιο το 1999, όπου περισσότερα από 800 μαχητικά αεροσκάφη  από 

13 χώρες του ΝΑΤΟ συμμετέχουν σε 38.000 αποστολές τόσο στο Κοσσυφοπέδιο, όσο και σε 

ολόκληρη της Γιουγκοσλαβία. Η αρχική λογική για τις αεροπορικές επιθέσεις ήταν η επιβολή 

της υπογραφής ειρηνευτικής συνθήκης, λογική η οποία διευρύνθηκε κατά την διάρκεια της 

επέμβασης στο επιχείρημα να αποτραπεί η «ανθρωπιστική καταστροφή» και να εξαναγκαστεί 

ο πρόεδρος της Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς να αποσύρει τα στρατεύματα του από μη σερβικές 

περιοχές. Στην ουσία οι αεροπορικές επιδρομές έγιναν για να καταστραφεί το στρατιωτικό 

δυναμικό της Σερβίας ή τουλάχιστον να υποστεί τεράστια ζημιά. Στην ιστορία του ΝΑΤΟ αυτή 

ήταν η πρώτη βαριά αμφιλεγόμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον ενός κυρίαρχου κράτους 

χωρίς την ύπαρξη ουδεμίας σαφούς διεθνούς νομικής βάσης και αιτιολογίας. 

18.  ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ 

Για να καταλάβουμε πλήρως την εξάπλωση του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια θα πρέπει να 

προχωρήσουμε σε μια βαθύτερη ιστορική σκιαγράφηση της περιοχής, κάτι που απαιτεί 

αυτόνομη και βαθύτερη ανάλυση. Όμως μια τέτοια βαθύτερη ανάλυση δεν αποτελεί 

αντικείμενο αυτού του πονήματος, ως εκ τούτου θα κάνουμε μια σύντομη ιστορική αναδρομή 

που θα βοηθήσει στην κατανόηση των εξελίξεων στην περιοχή μετά την διάλυση του 

σοβιετικού άξονα.  

Στην πρώιμη ιστορία των Βαλκανίων, ξεκινώντας από τον 6ο - 7ο αιώνα με την μετανάστευση 

σλαβικών φυλών από την βόρεια και βορειοανατολική Ευρώπη, τα Καρπάθια Όρη και τις 

ρωσικές στέπες μέχρι της ανόδου των πρώτων κυριαρχιών και βασιλείων, η υπηκοότητα ως 

τέτοια δεν υπήρχε. Οι σλαβικές φυλές εγκατέλειψαν σταδιακά τους παλιούς σλαβικούς θεούς 

των και αποδέχτηκαν τον Χριστιανισμό. Η πτώση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και αργότερα ο 

διαχωρισμός μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών εκκλησιών, που αντιστοιχούσαν στο Βυζάντιο 
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και στην Ρώμη, επηρέασαν φυσικά την περιοχή, δημιουργώντας μια αόρατη γραμμή μεταξύ 

Ανατολικών και Δυτικών Βαλκανίων. Ωστόσο αυτή η διάσπαση, μέχρι της ανόδου σταθερών 

εθνικών συναισθημάτων και εθνοτικών συνεταιρισμών, δεν παρήγαγε στην πραγματικότητα 

«βαλκανιοποίηση» των σλαβικών ομάδων στην περιοχή.  

Από τις αρχές του 10ου αιώνα υπήρξαν πολλές σλαβικές κυριαρχικές δομές στην επικράτεια της 

σύγχρονης Σερβίας, του Μαυροβουνίου, της Κροατίας, της Βοσνίας, των Σκοπίων, που 

αργότερα εξελίχθηκαν στα πρώτα βασίλεια της περιοχής. Η δημιουργία τέτοιων βασιλείων και 

εξουσιών δεν παρήγαγε εθνική ταυτότητα και εθνικό μίσος ή φανατισμό, όπως αρκετοί 

αναλυτές και ιστορικοί νομίζουν. Κατά την διάρκεια των αιώνων δημιουργήθηκαν διάφορες 

συμμαχίες ή άλλες διαλύθηκαν, ανεξαρτήτως εθνοτικών σχέσεων, υπήρξαν συμφωνίες και 

συμμαχίες μεταξύ διαφόρων βουλγαρικών, σερβικών, κροατικών και ουγγρικών βασιλείων. Οι 

δεσμοί αυτοί ήταν περισσότερο εδαφικοί και πολιτικοί, σπάνια εθνικοί ή θρησκευτικοί. Το ίδιο 

ισχύει και για τον πρώιμο Χριστιανισμό μεταξύ των Σλάβων. Ήταν μια κοινή διαδικασία και ο 

διαχωρισμός μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών επηρέασε την σλαβική αριστοκρατία σε 

πρακτικό και πολιτικό επίπεδο και ουχί σε θρησκευτικό.  

Επομένως σε μια μεγάλη περίοδο της σλαβικής ιστορίας στα Βαλκάνια, οι αντιπαλότητες στην 

περιοχή δεν ήταν αποτέλεσμα θρησκευτικών αντιζηλιών, αλλά συνηθισμένες αντιπαλότητες 

μεταξύ συγκεκριμένων αρχών, ανεξαρτήτως αν αυτές ανήκαν στο ορθόδοξο ή καθολικό δόγμα, 

αφού η «εθνική υπαγωγή» δεν ήταν κυρίαρχη. Οι διάφορες συμμαχίες λειτούργησαν ή 

διαλύθηκαν με την πάροδο του χρόνου, ανεξάρτητα από την «εθνική υπαγωγή» και την 

θρησκευτική διάσπαση. 

Αυτό ίσχυε και στην μεσαιωνική Βοσνία, καθώς πριν από την κατοχή των Οθωμανών η Βοσνία 

κατοικήθηκε κυρίως από τους Σέρβους και Κροάτες, δυο μεγάλες σλαβικές ομάδες,  ομάδες οι 

οποίες ήταν χριστιανικές με μικτές ορθόδοξες και καθολικές επιρροές. Ως εκ τούτου θα 

μπορούσαμε να βρούμε πολλούς σέρβικους πληθυσμούς που ζούσαν στην καθολική περιοχή 

και δέχονταν την Καθολική Εκκλησία αντί της Ορθόδοξης. Η κατάσταση άλλαξε μετά την 

οθωμανική κατοχή. Η μετατόπιση έγινε από την στιγμή που μεγάλο τμήμα του πληθυσμού  

ασπάστηκε τον μουσουλμανισμό για λόγους καταναγκασμού, πίεσης, ασφάλειας, ευεργεσιών, 

καθώς και προγραμματισμένων μεταναστεύσεων του πληθυσμού από οθωμανικές-τουρκικές 

περιοχές.  

Όταν εξετάζουμε τον μη σλαβικό πληθυσμό της περιοχής πρέπει να αναφερθούμε και στην 

ονομασία Σκιπτάρ με την οποία θέλουν να αυτοαποκαλούνται οι Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου 

ή οι Κοσοβάροι. Οι Αλβανοί στο Κοσσυφοπέδιο από τον 17ο αιώνα έως σήμερα 

αυτοαποκαλούνται Σκιπτάρ και την χώρα τους την ονομάζουν Σκιπερία ή Σκίπνια (στις βόρειες 

αλβανικές διαλέκτους). Πριν από τον 17ο αιώνα οι Σκιπτάρ χαρακτηρίζονταν ως Άρμπες ή  
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Άρμπενες, οι Οθωμανοί τους ονόμαζαν Αρναούτ απ’ όπου προήλθε στα ελληνικά η λέξη 

Αρβανίτης.  

Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο κατά την διάρκεια της εποχής της Γιουγκοσλαβίας και του Τίτο, 

το αρχικό όνομα Σκιπτάρ για την εθνοτική κοινότητα του Κοσσυφοπεδίου θεωρήθηκε από το 

κομμουνιστικό καθεστώς ως υποτιμητικό και εισήγαγε σταδιακά τον όρο-όνομα «αλβανική» 

κοινότητα. Επομένως δεν υπάρχει ο όρος Κοσοβάρος ως εθνικότητα ή εθνότητα στο 

Κοσσυφοπέδιο. Η ονομασία Κοσοβάρ (όπως και η ονομασία Μακεντόνσκι) ήταν ένας όρος που 

δημιουργήθηκε από την Δύση  για να χαρακτηρίζει μια «κοσοβική» εθνότητα, ώστε να 

συσχετίζεται αυτός ο τεχνητός εθνοτικός όρος με το έδαφος του Κοσσυφοπεδίου, όπως ο 

τεχνητός εθνοτικός όρος «μακεντόνσκι» συσχετίζεται με το έδαφος της Μακεδονίας. Ως εκ 

τούτου οι Κοσοβάροι (Αλβανοί του Κοσσυφοπεδίου) θα μπορούσαν να εκπροσωπούνται ως 

εγγενείς πληθυσμοί του Κοσσυφοπεδίου, ενώ οι Σέρβοι και άλλες εθνοτικές ομάδες θα 

θεωρούνταν ως «κατοχικές» ή «αλλοδαπές» δυνάμεις προς τους Κοσοβάρους. Αυτή η 

«εθνοτική απάτη» θα είχε μακροπρόθεσμες συνέπειες για την περιοχή, όπως θα έχει και η 

απάτη με την «μακεδονική εθνότητα». Στην πραγματικότητα αυτή η απάτη ήταν μια τεχνητά 

προγραμματισμένη δράση για να προλειάνει την εδαφική υπαγωγή των Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου στο κράτος της Αλβανίας. Αυτή ήταν μια κλασική απάτη της ιστορίας, 

ομοιάζουσα απολύτως με την απάτη του κράτους της «Βόρειας Μακεδονίας». Στην περίπτωση 

της «Μακεδονίας» το σκεπτικό είναι η εδαφική υπαγωγή της νότιας στη βόρεια.  

Οι Σκιπτάρ στο Κοσσυφοπέδιο δεν είναι γνήσιος πληθυσμός της αυτόχθονης πλειοψηφίας της 

περιοχής, αποδείξεις περί αυτού υπάρχουν στην τουρκική Εθνική Βιβλιοθήκη και στα παλαιά 

φορολογικά μητρώα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που χρονολογούνται από τον 15ο αιώνα. 

Οι Οθωμανοί φοροεισπράκτορες ήταν πολύ ακριβείς με αυτά τα μητρώα και απαριθμούσαν 

κάθε χριστιανική σερβική ή κροατική οικογένεια, κάθε αλβανική οικογένεια της περιοχής, έτσι 

ώστε να μπορούν να κάνουν σωστά την δουλειά τους.  

Στα μέσα του 15ου αιώνα στο Κοσσυφοπέδιο υπήρχαν 13.000 σερβικά σπίτια στα συνολικά 480 

χωριά και πόλεις της περιοχής. Υπήρχαν 46 σπίτια Αλβανών σε 23 χωριά, 17 σπίτια Βουλγάρων 

σε 10 χωριά και 5 ελληνικά σπίτια στο Λάους και Βούτσιτρν, ένα εβραϊκό και ένα  κροατικό στο 

Βούτσιτρν. Στην απογραφή που είχε γίνει το 95,88%  του πληθυσμού ήταν σερβικής καταγωγής.  

Πριν από 500 περίπου χρόνια λοιπόν στο Κοσσυφοπέδιο υπήρχαν 46 σπίτια, νοικοκυριά 

Αλβανών κατανεμημένα σε 23 χωριά, ενώ οι Σέρβοι είχαν 13.000 νοικοκυριά σε 480 χωριά και 

πόλεις. Επίσης σε όλο το Κοσσυφοπέδιο δεν καταγράφεται ούτε ένα αλβανικό τοπωνύμιο 

εκείνη την εποχή, ακόμη και σήμερα η ονομασία της αυτοανακηρυχθείσας πρωτεύουσας 

αυτού του τεχνητού κρατιδίου είναι σερβική, η Πρίστινα.  
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Οι Σκιπτάρ, ή Άρμπενες ή Αρναούτ εποίκισαν το Κοσσυφοπέδιο κατά την διάρκεια μαζικών 

μεταναστεύσεων, κυρίως όταν οι Σέρβοι υπέστησαν μεγάλες απώλειες σε πολέμους ή 

εκτοπίστηκαν από τους Οθωμανούς. Η πιο σημαντική μετανάστευση πάντως έγινε μετά τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο όταν οι Αλβανοί δραπέτευαν από το στυγερό κομμουνιστικό καθεστώς του 

Εμβέρ Χότζα. Σχεδόν όλοι από αυτούς τους μετανάστες ουδέποτε αποδέχτηκαν την 

γιουγκοσλαβική ή σερβική ιθαγένεια- υπηκοότητα.  

Κατά την οθωμανική περίοδο υπήρξαν αρκετές μαζικές  μετακινήσεις σερβικού πληθυσμού 

από την Σερβία, το Μαυροβούνιο και την Ερζεγοβίνη προς τα δυτικά Βαλκάνια, προς το έδαφος 

της σημερινής Κροατίας. Αναμίχθηκαν εκεί με τον ιθαγενή κροατικό πληθυσμό και στο 

πέρασμα του χρόνου μικρή μειοψηφία ασπάστηκε το καθολικό δόγμα, οι περισσότεροι όμως 

παρέμειναν πιστοί στην Ορθοδοξία. 

Ιστορικά επιβεβαιώνεται ότι κατά την μεσαιωνική εποχή δεν υπήρχαν εθνοτικές συγκρούσεις ή 

εχθρότητες μεταξύ εθνοτικών ομάδων, αφού οι διάφορες εθνότητες διακρίνονταν κυρίως 

μεταξύ τους ως Καθολικοί ή Ορθόδοξοι και όχι ρητά ως Κροάτες ή Σέρβοι. Τόσο οι Σέρβοι όσο 

και οι Κροάτες  κατά την διάρκεια αυτών των αιώνων έζησαν σε αυτή την περιοχή 

αγωνιζόμενοι κατά των Οθωμανών εισβολέων  χωρίς αντιξοότητες και μίσος μεταξύ των. Η 

κατάσταση μεταβλήθηκε σταδιακά υπό την κατοχή των Οθωμανών. Μέρος του τοπικού 

πληθυσμού ασπάστηκε το Ισλάμ και στην συνέχεια αυτοί που ασπάστηκαν τον 

μουσουλμανισμό θεωρούνταν προδότες του Χριστιανισμού, οπότε άρχισε να αναπτύσσεται το 

μίσος και η εχθρότητα και από τις δυο πλευρές. Επιπλέον οι Οθωμανοί μετέφεραν τουρκικό 

πληθυσμό στα κατεχόμενα εδάφη, μια τακτική που η Τουρκία ακολουθεί και επί των ημερών 

μας στην Κύπρο, πληθυσμός που θεωρούνταν πάντα αλλοδαπός και κατοχικός. Είναι 

ενδιαφέρον ότι αυτό το ισλαμικό τμήμα του πληθυσμού των Βαλκανίων συνδεόταν πάντα με 

τις δυνάμεις των Οθωμανών εναντίον της πλειοψηφίας των Ορθοδόξων και Καθολικών, κάτι 

που εμβάθυνε  το μίσος και τον φανατισμό.  

Ο σημαντικός φανατισμός και το μίσος μεταξύ των βαλκανικών εθνοτήτων είναι σχετικά 

πρόσφατης ιστορικής περιόδου και χρονολογείται από το τέλος του 19ου αιώνα και αρχές του 

20ου και οι ρίζες αυτού του φανατισμού συμπίπτουν με την άνοδο της εθνικής καταγωγής των 

Κροατών και των Σλοβένων στην Αυστρο-Ουγγρική Μοναρχία. Κατά την διάρκεια του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου αναπτύχθηκαν ισχυρά εθνικά κινήματα που ήθελαν να απαλλαγούν από 

την κυριαρχία αυτής της Μοναρχίας, τα πανσλαβικά κινήματα Σλοβένων, Κροατών και Σέρβων 

εγκολπώθηκαν την ιδέα πολυεθνικής κρατικής συγκέντρωσης όλων των νοτίων σλαβικών 

εθνών. Εκείνη την εποχή η Σερβία και το Μαυροβούνιο ήταν τα μόνα κράτη με διεθνώς 

αναγνωρισμένη κυριαρχία και ως εκ τούτου η αποδοχή της σερβικής κορώνας ήταν ένα λογικό 

βήμα και ο ταχύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η μεγάλη ονειρεμένη απόσχιση από την 

Αυστρία και Ουγγαρία. Σε αυτή την ιστορική φάση γεννήθηκε το 1918 το Βασίλειο SHS (Srba, 
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Hrvata, Slovenaca ήτοι βασίλειο των Σέρβων, Κροατών και Σλοβένων) και αργότερα το Βασίλειο 

της Γιουγκοσλαβίας. 

Είναι επίσης σημαντικό να τονισθεί ότι η πλειοψηφία του τουρκογενούς πληθυσμού 

μετανάστευσε μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους από την περιοχή του Βασιλείου SHS στην 

Τουρκία, σήμερα τουρκογενής πληθυσμός σχεδόν δεν υφίσταται στην περιοχή των δυτικών 

Βαλκανίων, υπάρχουν μόνο μεμονωμένα ίχνη αυτού. Οι περισσότεροι μουσουλμάνοι είναι 

Σέρβοι, Κροάτες, Σκιπτάρ που ασπάστηκαν το Ισλάμ οικεία βουλήσει ή εξαναγκάστηκαν να το 

κάνουν. 

Η κατάρρευση της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας συνδέθηκε 

με εθνικούς και θρησκευτικούς εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις, με το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ 

να έχουν τεράστιες ευθύνες, συμβάλλοντας επαίσχυντα με προμήθειες όπλων σε αρεστές 

εθνοτικές ομάδες και  εκπαιδεύοντας, χρηματοδοτώντας τρομοκράτες. Στο πλαίσιο της 

«αυτοκρατορικής» πολιτικής «divide et impera» ξύπνησε η οργή και το εθνοτικό μίσος στα 

Βαλκάνια, ενώ παράλληλα η Τουρκία με την βοήθεια της Σαουδικής Αραβίας αναβάθμισε τα 

σχέδια της στις παλαιές οθωμανικές κτήσεις μέσω του λεγόμενου «μουσουλμανικού τόξου» ή 

«πράσινου διαδρόμου».   

19.  Ο ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΑΤΟ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Στις 24 Μαρτίου 1999 το ΝΑΤΟ ξεκινά αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Γιουγκοσλαβίας με 

τον βομβαρδισμό των Σερβικών στρατιωτικών θέσεων στην γιουγκοσλαβική επαρχία του 

Κοσσυφοπεδίου. Το πρόσχημα της επίθεσης ήταν η «εθνοκάθαρση» που δήθεν είχαν 

δρομολογήσει οι σερβικές δυνάμεις εναντίον των Αλβανών του Κοσσυφοπεδίου στις 20 

Μαρτίου ( ταχύτητα απόκρισης που προφανώς δείχνει τον προμελετημένο σχεδιασμό).  

Η περιοχή του Κοσσυφοπεδίου βρισκόταν στην καρδιά της Σερβικής Αυτοκρατορίας στα τέλη 

του Μεσαίωνα, αλλά απωλέσθη στους Οθωμανούς το 1389 μετά την ήττα της Σερβίας στην 

μάχη του Κοσσυφοπεδίου. Η Σερβία ανέκτησε τον έλεγχο της επαρχίας της από την Τουρκία το 

1913, το 1918 το Κοσσυφοπέδιο έγινε και τυπικά επαρχία της Σερβίας, κάτι που συνεχίστηκε με 

την ίδρυση της Ομοσπονδιακής Λαϊκής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας το 1948 από τον 

κομμουνιστή ηγέτη Γιόσιπ Μπροζ Τίτο, ο οποίος περιλαμβάνει στην Ομοσπονδία τα βαλκανικά 

κράτη της Σερβίας, Κροατίας, Σλοβενίας, Βοσνίας-Ερζεγοβίνης, Μαυροβουνίου και 

«Μακεδονίας».  Από το 1974 ο Τίτο είχε παραχωρήσει στο Κοσσυφοπέδιο (Κόσοβο) αυτονομία 

επιπέδου κρατιδίου όπως ίσχυε και για τα υπόλοιπα μέλη της γιουγκοσλαβικής Ομοσπονδίας. 

Το 1987 ο Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς εξελέγη πρόεδρος του Κομμουνιστικού Κόμματος της 

Γιουγκοσλαβίας με την υπόσχεση να αποκαταστήσει την πλήρη σερβική κυριαρχία στο 

Κοσσυφοπέδιο και να καταργήσει την αυτονομία που είχε παραχωρήσει ο Τίτο. Το 1989 ο 
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Μιλόσεβιτς ως εκλεγμένος πρόεδρος πλέον της Γιουγκοσλαβίας στέλνει στρατεύματα στο 

Κοσσυφοπέδιο για να τηρήσει την τάξη και την υπόσχεση κατάργησης της αυτονομίας αυτής 

της σερβικής επαρχίας. Εν τω μεταξύ η κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ το 1990-91 

οδηγεί στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας και σε εμφύλιο πόλεμο, με τους Αλβανούς του 

Κοσσυφοπεδίου να ξεκινούν βίαιη αντίσταση και τρομοκρατικές επιθέσεις των UCK με τον 

μανδύα δήθεν απελευθερωτικού στρατού εναντίον της σερβικής κυριαρχίας. 

Με όπλα που αποκτήθηκαν από την Αλβανία ο «απελευθερωτικός στρατός» των Αλβανών του 

Κοσσυφοπεδίου άρχισε επιθέσεις κατά θέσεων των σερβικών δυνάμεων τάξης και ασφάλειας, 

προκαλώντας την αντίδραση των σερβικών δυνάμεων της περιοχής. Ο ιδιότυπος αυτός 

εμφύλιος μεταξύ Αλβανών και Σέρβων συνεχίστηκε επί πολλά έτη, τον Ιούλιο του 1998 οι 

Αλβανοί ξεκίνησαν μια συντονισμένη επίθεση σε ολόκληρο το Κοσσυφοπέδιο και κατέλαβαν 

τον έλεγχο σχεδόν της μισής επαρχίας με αποτέλεσμα να δρομολογηθεί η σερβική 

ολοκληρωτική αντεπίθεση. Τα σερβικά στρατεύματα συνέλαβαν και οδήγησαν χιλιάδες 

Αλβανούς του «απελευθερωτικού στρατού» σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, με απόληξη να 

κατηγορηθούν από την πονόψυχη Δύση για δήθεν σφαγή αμάχων, δηλαδή ο εγκλεισμός 

Αλβανών τρομοκρατών και συνοδοιπόρων συμμοριτών μεταφράστηκε από την Δύση, βάσει 

σχεδίου φυσικά, ως εθνοκάθαρση. 

Τον Οκτώβριο του 1998 το ΝΑΤΟ απείλησε τον Μιλόσεβιτς με αεροπορικές επιθέσεις και αυτός 

συμφώνησε να επιτρέψει την απελευθέρωση των Αλβανών συμμοριτών που είχαν εγκλειστεί 

σε στρατόπεδα και την επιστροφή προσφύγων που είχαν διαφύγει στην Αλβανία. Σύντομα 

ξεκίνησαν συνομιλίες για την διευθέτηση της κρίσης μεταξύ Αλβανών Κοσοβάρων και Σέρβων 

στην πόλη Rambouillet της Γαλλίας, οι οποίες έληξαν με αποτυχία τον Φεβρουάριο του 1999. 

Στις 18 Μαρτίου στο Παρίσι έγινε μια τελευταία προσπάθεια για εξεύρεση ειρηνικής λύσης, οι 

συνομιλίες όμως κατέρρευσαν αφού η σερβική αντιπροσωπεία αρνήθηκε να υπογράψει 

συμφωνία που θα έθετε πρώτον υπό την κηδεμονία του ΝΑΤΟ την επαρχία της και δεύτερον, 

την κήρυξη της αυτονομίας του Κοσσυφοπεδίου. Στις 24 Μαρτίου ξεκίνησαν οι αεροπορικοί 

βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ. 

19.1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ  

Από τις 24 Μαρτίου 1999 οι στρατιωτικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ 

υπέβαλαν την Γιουγκοσλαβία σε καταστροφικό βομβαρδισμό. Με πάνω από 15.000 εξόδους 

μαχητικών, το ΝΑΤΟ κονιορτοποίησε γιουγκοσλαβικές πόλεις και χωριά, χτυπώντας 

στρατιωτικές εγκαταστάσεις, εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, γέφυρες, αυτοκινητόδρομους, 

αποθήκες καυσίμων και πολεμικού υλικού και κυβερνητικά κτήρια.  Χιλιάδες άνθρωποι 

σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν, ενώ οι μακροπρόθεσμες συνέπειες για την Γιουγκοσλαβία, 

το σύνολο των Βαλκανίων και την Ανατολική Ευρώπη είναι σημαντικές. Οι καταστροφές που 

προκλήθηκαν από τις αμερικανικές, βρετανικές και γαλλικές βόμβες, όπως και λίγα χρόνια 



42 
 

αργότερα στο Ιράκ, οδήγησαν την Γιουγκοσλαβία στον οικονομικό αφανισμό από τον οποίο 

έκανε πολλά χρόνια να συνέλθει.  

Η επίθεση στην Γιουγκοσλαβία δικαιολογήθηκε από το ΝΑΤΟ και τα μέσα ενημέρωσης 

αντιστοίχων συμφερόντων ως ανθρωπιστική προσπάθεια να σταματήσει η καταπίεση των 

Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο. Ο βαρύς και κυνικός χαρακτήρας της προπαγανδιστικής 

εκστρατείας που συνόδευσε τους βομβαρδισμούς αντανακλά  τις έντονες αντιφάσεις στην 

υπεράσπιση του πολέμου από το ΝΑΤΟ. Η απερίγραπτη δαιμονοποίηση του προέδρου της 

Γιουγκοσλαβίας Μιλόσεβιτς και των Σέρβων, οι αποκλίνουσες αναφορές περί δήθεν σφαγών 

και θανάτων Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο, οι ατελείωτες και άνευ τεκμηρίων δημοσιογραφικές 

πληροφορίες περί «γενοκτονίας» και «εθνοκάθαρσης» σχεδιάστηκαν από το ΝΑΤΟ όχι τόσο για 

να πείσουν για την παράνομη και εγκληματική επιχείρηση, αλλά για να εκφοβίσουν την κοινή 

γνώμη. Το επιχείρημα του ΝΑΤΟ καθώς και αυτό των προθύμων συμμάχων, 

συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, ήταν «αντιπολίτευση στους βομβαρδισμούς του ΝΑΤΟ 

σημαίνει υποστήριξη της μαζικής δολοφονίας των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο».  

Στον πόλεμο εναντίον της Γιουγκοσλαβίας τα «όπλα μαζικής καταστροφής» του Σαντάμ 

Χουσείν που ήταν το πρόσχημα της επέμβασης στο Ιράκ, αντικαθιστώνται από τον επιβλητικό 

μανδύα της «εθνοκάθαρσης». Η κύρια αξία αυτής της λέξης είναι ότι προκαλεί, αντικατοπτρίζει 

την εικόνα της ναζιστικής Γερμανίας, είναι η νέα έκδοση το 1999 του «Ολοκαυτώματος». Η 

σύγκριση βέβαια είναι εξόχως παραπλανητική και ιστορικά ψευδής, παρ’ όλα αυτά 

προπαγανδιστικά επιτυχημένη στην κοινή γνώμη.  

Η υποκρισία του ΝΑΤΟ σχετικά με την δήθεν εθνοκάθαρση των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο 

και της εμφάνισης της Συμμαχίας ως υπερασπιστή της αλβανικής μειονότητας φαίνεται από το 

γεγονός των σφαγών και διωγμών που υπέστησαν οι Σέρβοι από τους Κροάτες το 1995 χωρίς 

να υπάρξει η οποιαδήποτε, έστω λεκτική, αντίδραση του ΝΑΤΟ, φαίνεται από τα εκατομμύρια 

των Κούρδων που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους  στις κουρδικές περιοχές της Τουρκίας τα 

τελευταία τουλάχιστον 30 χρόνια χωρίς να έχει υπάρξει η οποιαδήποτε αντίδραση της 

Συμμαχίας. Και  σίγουρα αν τα σερβικά στρατεύματα τιμώρησαν τους Αλβανούς συμμορίτες, 

αυτή η τιμωρία απέχει παρασάγγας από τις αγριότητες και δολοφονίες του μέλους του ΝΑΤΟ 

Γαλλίας στην Αλγερία ή των ΗΠΑ στην Καμπότζη και στο Βιετνάμ.  Επίσης η σερβική τιμωρία 

απέχει παρασάγγας από τις ισραηλινές μαζικές δολοφονίες Παλαιστινίων στην Λωρίδα της 

Γάζας τα τελευταία πολλά χρόνια, μαζικές δολοφονίες που πραγματοποιούνται με βόμβες 

διασποράς και εκτεταμένους βομβαρδισμούς αμάχων.  

Η δικαιολογία του ΝΑΤΟ περί «εθνοκάθαρσης» στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας είναι 

συνηθισμένη για τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις όταν εμπλέκονται σε εθνοτικές συγκρούσεις. Ας 

θυμηθούμε ότι σε ένα από τα πιο φρικτά επεισόδια του 20ου αιώνα που έλαβε χώρα το 1947, η 
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Βρετανία δρομολόγησε την ίδρυση του Πακιστάν μετά τις εθνοτικές συγκρούσεις μεταξύ 

Ινδουιστών και Μουσουλμάνων στην Ινδία. Η βία που ακολούθησε αυτή την ίδρυση του 

χωριστού κράτους του Πακιστάν κόστισε την ζωή εκατομμυρίων και δημιούργησε 12 

εκατομμύρια πρόσφυγες. Ομοίως στη Γιουγκοσλαβία η ιμπεριαλιστική παρέμβαση του ΝΑΤΟ  

είχε τον αντικειμενικό αντίκτυπο της κλιμάκωσης της βίας και την αύξηση της πιθανότητας να 

εξαπλωθεί στις γειτονικές χώρες. 

Η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα του ΝΑΤΟ περί «εθνοκάθαρσης» ως πρόσχημα των νατοϊκών 

βομβαρδισμών θυμίζει τον Aldous Huxley, ο οποίος το 1937 έγραψε ότι «ο σκοπός του 

προπαγανδιστή είναι να κάνει ένα σύνολο ανθρώπων να ξεχνούν ότι ορισμένα άλλα σύνολα 

ανθρώπων είναι ανθρώπινα». Στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας το ΝΑΤΟ απαίτησε την 

δαιμονοποίηση των Σέρβων, αν και οι θάνατοι από τους βομβαρδισμούς της Συμμαχίας 

υπερέβησαν κατά πολύ τους θανάτους που προκάλεσαν τα σερβικά στρατεύματα στις τάξεις 

του  «απελευθερωτικού στρατού» των Αλβανών του Κοσόβου. Πριν από τις 24 Μαρτίου ο 

συνολικός αριθμός θανάτων στο Κοσσυφοπέδιο στην διάρκεια όλων των ετών των εθνοτικών 

συγκρούσεων δεν ξεπέρασε τις 2.000, οι βομβαρδισμοί του ΝΑΤΟ μόνο σε αυτή την σερβική 

επαρχία προκάλεσαν πολύ περισσότερους θανάτους. Αλλά ως γνωστό το ΝΑΤΟ με τους 

βομβαρδισμούς του δεν προκαλεί θανάτους αμάχων, αλλά συμβαίνουν μόνο «λάθη» ή 

«παράπλευρες απώλειες». Το ΝΑΤΟ αναβίωσε με τους βομβαρδισμούς της Γιουγκοσλαβίας την 

ορολογία των αποικιοκρατών του 19ου αιώνα περί «εκπολιτιστικής» αποστολής, μια ορολογία 

που έχει συνέχεια ως αποστολή για τα «ανθρώπινα δικαιώματα» στις μετέπειτα 

ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ τον 21ο αιώνα. 

Η ιμπεριαλιστική προπαγάνδα απαιτεί απλοποιήσεις. Απαιτεί την απογύμνωση των 

περιπλοκών των τεράστιων πολιτικών συγκρούσεων και μια κοινή γνώμη να αντιμετωπίζει μια 

φορτισμένη ερώτηση που να επιτρέπει μόνο μια απάντηση. Στον γιουγκοσλαβικό πόλεμο η 

ερώτηση ήταν: Δεν πρέπει να σταματήσει η εθνοκάθαρση; Αυτή η απλούστευση επέτρεψε στο 

ΝΑΤΟ να απεικονίσει την Γιουγκοσλαβία του Μιλόσεβιτς ως τον επιτιθέμενο και το ΝΑΤΟ ως 

απελευθερωτή και όχι ως παράνομα επιτιθέμενο. Η Συμμαχία σε μια πλήρη ανατροπή της 

πραγματικότητας παρουσίασε τον πόλεμο της ως αμυντικό και τους Αλβανούς τρομοκράτες 

του UCK και του «απελευθερωτικού στρατού» ως συμμάχους της που έπρεπε να 

προστατευθούν. 

 Για να προσδιοριστεί η φύση ενός δεδομένου πολέμου, ο όποιος χαρακτήρας του, δεν 

απαιτείται η επιλεκτική εξέταση των φρικαλεοτήτων του που ειρήσθω εν παρόδω υπάρχουν σε 

κάθε πολεμική σύγκρουση, αλλά μάλλον μια ουσιαστική ανάλυση των οικονομικών βάσεων και 

δομών καθώς και των διεθνών ρόλων των κρατών που είναι εμπλεκόμενα. Από αυτή την 

άποψη ο πόλεμος που διεξήγαγε το ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία ήταν ένας επιθετικός 

ιμπεριαλιστικός πόλεμος.  
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Οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκές δυνάμεις που αποτελούν τον πυρήνα του ΝΑΤΟ ανήκουν 

ταυτόχρονα και στις πλέον προηγμένες και κινητήριες δυνάμεις του ιμπεριαλισμού στον 

πλανήτη. Αυτές οι χώρες εκφράζουν με τις κρατικές πολιτικές τους τα συμφέροντα του 

χρηματοοικονομικού κεφαλαίου, με βάση τις υπερεθνικές εταιρίες, τις μεγάλες κεντρικές 

τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται άμεσα με την επέκταση του 

καπιταλισμού σε όλο τον κόσμο. Ως επιστημονικός όρος ο ιμπεριαλισμός σημαίνει την 

κυριαρχία των γιγαντιαίων τραπεζικών ιδρυμάτων και χρηματοοικονομικών κεφαλαίων στην 

παγκοσμιοποιημένη αγορά, την εξάπλωση πέραν των εθνικών συνόρων και την απόκτηση 

προσβάσεων σε αγορές, σε πρώτες ύλες, σε ενεργειακούς πόρους και νέες πηγές εργασίας, 

έχοντας την ώθηση όπου απαιτείται από πρόθυμες στρατιωτικές δυνάμεις, ει δυνατόν 

συμμαχικών μπλοκ.  

Ο ιμπεριαλισμός απολαμβάνει μια αρπακτική παρασιτική σχέση με τις λιγότερο ανεπτυγμένες 

χώρες. Μέσω της οικονομικής ηγεμονίας, χρησιμοποιώντας το όχημα χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων όπως το ΔΝΤ και η Παγκόσμια Τράπεζα, ο ιμπεριαλισμός που προωθεί τα 

αμερικανικά συμφέροντα είναι σε θέση να υπαγορεύει την πολιτική του σε μικρότερα κράτη. 

Όσα από αυτά δεν ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των συμφερόντων αυτών απειλούνται 

στρατιωτικά και βομβαρδίζονται, ενώ δαιμονοποιούνται ως «αδίστακτα κράτη» εφόσον δεν 

θέλουν να ενταχθούν στα στρατηγικά σχέδια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης που προωθεί ο 

ιμπεριαλισμός. 

Στην δεκαετία του 1990 όταν άλλαξαν οι κανόνες του παιχνιδιού με την κατάρρευση του 

ανατολικού μπλοκ, η Σερβία και προσωπικά ο Μιλόσεβιτς έγινε αγκάθι στο πλευρό των 

ιμπεριαλιστικών ανησυχιών. Ο Μιλόσεβιτς, μαζί με τον Σαντάμ και αργότερα τον Καντάφι, 

εντάχθηκε στον κατάλογο των «Most Wanted» ηγετών που αντιστέκονταν στα σχέδια της 

Παγκόσμιας Τάξης. Η Γιουγκοσλαβία την δεκαετία του 1990 ήταν μια μικρή, σχετικά 

καθυστερημένη χώρα που είχε βληθεί ανεπανόρθωτα από την απόσχιση τεσσάρων από τις 

πρώην έξι δημοκρατίες της. Ο Μιλόσεβιτς προσαρμόστηκε σε αυτή την διαδικασία 

ανασημασιοδότησης του διεθνούς πολιτικού σκηνικού και στις φυγόκεντρες τάσεις του 

καπιταλισμού, όπως και άλλοι πρώην κομμουνιστές ηγέτες στην Ανατολική Ευρώπη.  

Από το 1991 η αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας εξασφαλίστηκε από την πολιτική παρέμβαση 

του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της ΕΕ (Ευρωπαϊκή Κοινότητα). Παρ’ όλο που προβλεπόταν ειρηνική 

έκβαση της διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, η Γερμανία εν μια νυκτί αναγνώρισε την 

ανεξαρτησία της Κροατίας και Σλοβενίας το 1991, και οι ΗΠΑ έδωσαν απερίφραστα την έγκριση 

τους στην απόσχιση της Βοσνίας το 1992.  Σε πλήρη αντίθεση με τις ειρηνευτικές υποσχέσεις 

των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, το «τέλος της αντιπαράθεσης» μεταξύ των δυο μπλοκ ακολουθήθηκε 

από τον πόλεμο και  διάλυση της Γιουγκοσλαβίας  (1991-1999) και την βίαιη προσπάθεια 

μελών της να αποσχιστούν. Τελικά οι πόλεμοι απόσχισης έληξαν με την εισβολή νατοϊκών 
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δυνάμεων υπό την ηγεσία των ΗΠΑ το 1999. Το πολυεθνοτικό κράτος διαλύθηκε, από την 

Σερβία αποσχίστηκαν τα κρατίδια Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο, 

ΠΓΔΜ, ενώ το ΝΑΤΟ κατέλαβε την περιοχή του Κοσσυφοπεδίου.  

Με τον επιθετικό πόλεμο του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, η Συμμαχία ολοκλήρωσε την 

μετατροπή της σε παγκόσμια δύναμη μάχης και κατοχής, χωρίς απαραίτητα να υπάρχει εντολή 

των Ηνωμένων Εθνών. Επισήμως ο επιθετικός πόλεμος του 1999 δικαιολογήθηκε με την δήθεν 

καταπίεση των Αλβανών στο Κοσσυφοπέδιο και την προσπάθεια απελευθέρωσης των από τους 

«δυνάστες» Σέρβους. Η αλβανική τρομοκρατική οργάνωση UCK γίνεται σύμμαχος των ΗΠΑ και 

του ΝΑΤΟ και μετατρέπεται σε κατοχικό στρατό της περιοχής ως μέρος του «ασύμμετρου» 

πολέμου και της «ανθρωπιστικής παρέμβασης».  

Στην Γιουγκοσλαβία η έννοια του πολέμου επαναπροσδιορίζεται ως  αυτοπροσδιοριζόμενη 

απειλή και ως προστασία δυνητικών θυμάτων από ένα πιθανό εθνοτικό πόλεμο  δια μέσου 

προληπτικής ιμπεριαλιστικής προστατευτικής παρέμβασης. Στην Γιουγκοσλαβία το ΝΑΤΟ είχε 

την πρώτη αποστολή μάχης μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, μια αποστολή 

μάχης που οδήγησε στον τελικό κατακερματισμό της περιοχής αυτής των Βαλκανίων. Το 

Κόσοβο από το 1999 παραμένει υπό  την κατοχή των τρομοκρατών του UCK και της αλβανικής 

μαφίας και είναι ένα προτεκτοράτο του ΝΑΤΟ.  

Από τις αρχές του 21ου αιώνα η έννοια του προληπτικού ιμπεριαλιστικού πολέμου της 

Συμμαχίας υπό την ηγεσία των ΗΠΑ  διευρύνεται και με μια άλλη ιδεολογία, αυτήν του 

«πολέμου κατά της τρομοκρατίας». 

20.  Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΗΝ ΒΟΣΝΙΑ 

Σε απογραφή που έγινε το 1991 ο πληθυσμός της Βοσνίας ήταν περίπου 4 εκατομμύρια, εκ των 

οποίων το 44% Βόσνιοι μουσουλμάνοι, 31% Σέρβοι και 17% Κροάτες. Οι εκλογές που 

διεξήχθησαν στα τέλη του 1990 σε αυτή την γιουγκοσλαβική δημοκρατία είχαν ως αποτέλεσμα 

μια κυβέρνηση συνασπισμού που εκπροσωπούνταν από τις τρεις εθνότητες (σε αναλογία με 

την πληθυσμιακή σύνθεση) με πρωθυπουργό τον Βόσνιο Αλίγια Ιζετμπέκοβιτς. Μετά τις 

εκλογές οι παρεμβάσεις από το εξωτερικό και οι φυγόκεντρες τάσεις στο εσωτερικό της 

Γιουγκοσλαβίας διαμόρφωσαν εντάσεις με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την κυβέρνηση ο 

Σερβοβόσνιος ηγέτης Ράντοβαν Κάραζιτς και το Σερβικό Δημοκρατικό Κόμμα του, 

δημιουργώντας την δική τους Σερβική Εθνική Συνέλευση. Στις 3 Μαρτίου 1992 μετά από 

δημοψήφισμα από το οποίο είχε αποκλειστεί το κόμμα του Κάραζιτς, ο Ιζετμπέκοβιτς με 

έγκριση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ ανακήρυξε την ανεξαρτησία της Βοσνίας και την απόσχιση της  

από την Γιουγκοσλαβία.  
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Στις αρχές Μαΐου, δυο ημέρες μετά την αναγνώριση της ανεξαρτησίας από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, 

οι σερβοβοσνιακές δυνάμεις με την στήριξη του Μιλόσεβιτς και του γιουγκοσλαβικού στρατού 

ξεκίνησαν επίθεση βομβαρδίζοντας την πρωτεύουσα της Βοσνίας Σαράγιεβο. Οι Σερβοβόσνιοι 

πολύ γρήγορα απέκτησαν τον έλεγχο σχεδόν των τριών τετάρτων της βοσνιακής χώρας, παρ’ 

όλο που οι δυνάμεις του Ιζετμπέκοβιτς είχαν την βοήθεια του κροατικού στρατού. Στα τέλη του 

1993 ο Κάραζιτς δημιούργησε την δική του ανεξάρτητη Δημοκρατία Σέρπσκα στην ανατολική 

περιοχή της Βοσνίας.   

Ο Ιζετμπέκοβιτς και η «βοσνιακή» κυβέρνηση του το 1995 ήλεγχε ένα μικρό τμήμα της χώρας, 

κάτι που ουδόλως ήταν συμβιβάσιμο με τα σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Με πρόσχημα 

κάποια βίαια περιστατικά των σερβικών δυνάμεων της Βοσνίας στις 11 Ιουλίου 1995 εναντίον 

των Βόσνιων κατοίκων της πόλης Σρεμπρένιτσα, το ΝΑΤΟ τον Αύγουστο του 1995 ξεκίνησε 

βομβαρδισμούς εναντίον των σερβικών θέσεων στην Βοσνία. Με την οικονομία της Σερβίας 

κατεστραμμένη και τις στρατιωτικές του δυνάμεις αμυνόμενες σε έναν πολύ πιο ισχυρό 

αντίπαλο, το ΝΑΤΟ, ο Μιλόσεβιτς συμφώνησε να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για το μέλλον 

της Βοσνίας. Οι ειρηνευτικές συνομιλίες που διεξήχθησαν στο Ντέιτον του Οχάιο  τον Νοέμβριο 

του 1995 μεταξύ του Ιζετμπέκοβιτς, του Μιλόσεβιτς και του προέδρου της Κροατίας Τούντζμαν 

οδήγησαν στην δημιουργία μιας ομοσπονδιακής Βοσνίας-Ερζεγβίνης ανάμεσα  στους Βόσνιους 

μουσουλμάνους, τους Κροάτες και τους Σέρβους. 

21.  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΒΑΘΥΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 

Ο κατακερματισμός της Γιουγκοσλαβίας ήταν απόρροια της κατάρρευσης της Σοβιετικής 

Ένωσης, μια κατάρρευση που δημιούργησε ένα κενό εξουσίας στην Ανατολική Ευρώπη και στα 

Βαλκάνια. Η κύρια σημασία της Γιουγκοσλαβίας σε αυτή την συγκυρία είναι ότι βρίσκεται στην 

δυτική περιφέρεια μιας τεράστιας περιοχής στην οποία σκόπευε και σκοπεύει να επεκταθεί ο 

ιμπεριαλισμός. Είναι αδύνατο για τις ΗΠΑ, την Γερμανία, την Βρετανία, την Γαλλία, τουτέστιν 

τις κύριες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, απλά να δουν παθητικά το άνοιγμα αυτής της τεράστιας 

περιοχής. Η εκδίπλωση του ιμπεριαλισμού είναι ένας αγώνας για την πρόσβαση στην περιοχή 

και τον έλεγχο των πρώτων υλών, των ενεργειακών κοιτασμάτων (συμπεριλαμβανομένων των 

ελληνικών) και των αγορών, πρόσβαση που αν πετύχει θα ξεπεράσει κατά πολύ την 

αποικιοκρατική πρόσβαση στην αφρικανική ήπειρο τον 19ο και 20ο  αιώνα.  

Η ενσωμάτωση αυτής της περιοχής στην Νέα Παγκόσμια Τάξη είναι ένα κρίσιμο έργο και 

απαραίτητο για την επιβίωση του καπιταλισμού. Οι ΗΠΑ ως προπύργιο του καπιταλισμού 

εκμεταλλεύτηκαν την καταστροφή της ΕΣΣΔ με επιθετικό τρόπο. Αυτό εξηγείται εν μέρει από 

τους ιστορικούς περιορισμούς που έθεσε η ΕΣΣΔ στις ΗΠΑ. Ο αμερικανικός καπιταλισμός 

ανερχόταν κατά την διάρκεια του πρώτου ημίσεως του 20ου αιώνα σχετικά αργά στην 

πρωτοκαθεδρία. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 και την εγκαθίδρυση του 
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κομμουνιστικού συστήματος στην Ρωσία, επί επτά δεκαετίες η αντικειμενική συνέπεια της 

ύπαρξης της ΕΣΣΔ ήταν ότι ένα τεράστιο τμήμα του πλανήτη έκλεισε τις πύλες του για 

εκμετάλλευση από τον αμερικανικό καπιταλισμό.  

Η απαίτηση του κεφαλαίου να ανακτήσει την πρόσβαση σε αυτό το έδαφος, να αποκαταστήσει 

αυτό που είχε χαθεί,  ήταν το βασικό περιεχόμενο της πολιτικής του Ψυχρού Πολέμου του 

ΝΑΤΟ και της Ουάσιγκτον. Η προσπάθεια «να σταματήσει η κομμουνιστική επέκταση», πέρα 

από ιδεολογικό περιεχόμενο και ενίοτε την υπερβολή, εξέφραζε την αμείλικτη φιλοδοξία των 

τραπεζών και των υπερεθνικών (πολυεθνικών) εταιριών να επεκτείνουν την εμβέλεια τους στην 

Ανατολική Ευρώπη και την Ρωσία προκειμένου να αποκομίσουν κέρδη. Τα γεγονότα στο 

ανατολικό μπλοκ της περιόδου 1989-91 λύνουν τα δεσμά του καπιταλισμού σε αυτό το πεδίο. 

Ο καπιταλισμός με την συμμετοχή του στην απορρόφηση πολυτίμων και ζωτικής σημασίας 

πρώτων υλών αξίας τρισεκατομμυρίων δολαρίων από τα πρώην εδάφη της ΕΣΣΔ, καθώς και 

από εκείνα που ασκούσε την επιρροή της, μπορούσε να τροφοδοτεί με «καύσιμο» τους νέους 

ιμπεριαλιστικούς πολέμους κατάκτησης, καθώς και να προχωρήσει σε εκτεταμένες 

συγκρούσεις με τους αντιπάλους του. Αυτό είναι το κλειδί για την κατανόηση της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής και της διεύρυνσης του ΝΑΤΟ τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Ο 

βομβαρδισμός της Γιουγκοσλαβίας είναι ο πρώτος από μια σειρά πολέμων επιθετικότητας σε 

όλο τον πλανήτη με σκοπό την κυριαρχία του ιμπεριαλισμού και της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. 

Από το 1991 διεξάγονται συζητήσεις μεταξύ των κυβερνητικών ελίτ της Ουάσιγκτον σχετικά με 

την νέα θέση της χώρας στις παγκόσμιες υποθέσεις, ελλείψει της Σοβιετικής Ένωσης και του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας. Οι κυβερνητικές ελίτ είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι οι ΗΠΑ 

πρέπει να είναι ο «αφέντης» ενός μονοπολικού κόσμου στον οποίο θα απολάμβανε 

ασυναγώνιστη κυριαρχία.  

Αξίζει να σημειωθεί ένα άρθρο που γράφτηκε από τον Μπρεζίνσκι, πρώην Σύμβουλο Εθνικής 

Ασφαλείας του προέδρου Κάρτερ και γνωστό γεωπολιτικό αναλυτή, το 1997 στο έντυπο 

«Foreign Affairs» με τίτλο «Μια Γεωστρατηγική για την Ασία»: «Η θέση της Αμερικής ως 

κυρίαρχη παγκόσμια δύναμη είναι απίθανο να αμφισβητηθεί για περισσότερο από μια γενιά. 

Κανένα κράτος δεν είναι πιθανό να φτάσει στο επίπεδο των ΗΠΑ στις τέσσερις βασικές 

διαστάσεις της εξουσίας που προσδίδουν παγκόσμια πολιτική επιρροή, ήτοι την στρατιωτική, 

οικονομική, τεχνολογική και πολιτιστική. Έχοντας οι ΗΠΑ εδραιώσει την εξουσία τους στο 

δυτικό ημισφαίριο, πρέπει να καταβάλουν συνεχείς προσπάθειες για να διεισδύσουν στις δυο 

ηπείρους της Ευρώπης και της Ασίας. Η εμφάνιση της Αμερικής ως μοναδικής παγκόσμιας 

υπερδύναμης επιτάσσει τώρα  την ύπαρξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Ευρασία. 

Μετά τις ΗΠΑ, οι πρώτες έξι μεγαλύτερες οικονομίες και στρατιωτικές δυνάμεις είναι εκεί, 

συμπεριλαμβανομένων και τριών πυρηνικών δυνάμεων. Η Ευρασία αντιπροσωπεύει το 75% 
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του παγκόσμιου πληθυσμού, το 60% του ΑΕΠ και το 75% των παγκόσμιων πόρων. Συλλογικά η 

δύναμη της Ευρασίας επισκιάζει ακόμη και την Αμερική. Η Ευρασία είναι ο άξονας των 

ηπείρων. Μια εξουσία που κυριαρχεί στην Ευρασία θα ασκούσε αποφασιστική επιρροή σε δυο 

από τις τρεις πιο παραγωγικές περιοχές του κόσμου, την Δυτική Ευρώπη και την Ανατολική 

Ασία. Μια ματιά στον χάρτη υποδηλώνει επίσης ότι μια χώρα που κυριαρχεί στην Ευρασία, θα 

ελέγχει σχεδόν αυτόματα την Μέση Ανατολή και Αφρική. Με την Ευρασία να είναι βασικός 

παίκτης στην γεωπολιτική σκακιέρα, δεν αρκεί πλέον η διαμόρφωση άλλης πολιτικής για την 

Ευρώπη και άλλης για την Ασία. Αυτό που συμβαίνει με την κατανομή εξουσίας στο 

ευρασιατικό έδαφος θα έχει αποφασιστική σημασία για την παγκόσμια πρωτοκαθεδρία και την 

ιστορική κληρονομιά της Αμερικής. Στην ευμετάβλητη Ευρασία είναι άμεσο καθήκον μας να 

διασφαλίσουμε ότι κανένα κράτος ή συνδυασμός κρατών δεν θα αποκτήσει την δυνατότητα να 

εκδιώξει τις ΗΠΑ ή ακόμη και να μειώσει τον αποφασιστικό τους ρόλο».  

Ο Μπρεζίνσκι στο αποκαλυπτικό του άρθρο  θεωρεί το ΝΑΤΟ ως το καλύτερο μέσο για την 

επίτευξη των επιδιώξεων των ΗΠΑ στην Ευρασία: «Αντίθετα με τους δεσμούς της Αμερικής με 

την Ιαπωνία, το ΝΑΤΟ εδραιώνει την αμερικανική πολιτική επιρροή και την στρατιωτική 

εξουσία στην ηπειρωτική Ευρασία. Με τα συμμαχικά ευρωπαϊκά έθνη που εξακολουθούν να 

εξαρτώνται από την προστασία των ΗΠΑ, οποιαδήποτε επέκταση του πολιτικού πεδίου της 

Ευρώπης είναι αυτόματα μια επέκταση της επιρροής των ΗΠΑ. Αντιστρόφως, η ικανότητα των 

ΗΠΑ να προβάλλουν επιρροή και εξουσία βασίζεται σε στενούς διατλαντικούς δεσμούς. Μια 

ευρύτερη Ευρώπη και ένα διευρυμένο ΝΑΤΟ θα εξυπηρετούν τα βραχυπρόθεσμα και 

μακροπρόθεσμα συμφέροντα της αμερικανικής πολιτικής. Μια ευρύτερη Ευρώπη θα διευρύνει 

το φάσμα της αμερικανικής επιρροής, χωρίς ταυτόχρονα να δημιουργήσει μια Ευρώπη τόσο 

πολιτικά ολοκληρωμένη που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τις ΗΠΑ για θέματα γεωπολιτικής 

σημασίας, ιδιαίτερα στην Μέση Ανατολή». 

Όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε νοήμων, η ανωτέρω ανάλυση του Μπρεζίνσκι υποδεικνύει με 

σαφήνεια τον ρόλο του ΝΑΤΟ στην Γιουγκοσλαβία, όπου η Συμμαχία ανέλαβε στρατιωτική 

δράση για πρώτη φορά από την ίδρυση της, ενώ διαγράφει και τους επόμενους πολέμους και 

επεμβάσεις τόσο των ΗΠΑ όσο και του ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα γίνονται διαφανή τα αίτια της 

διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, μια διεύρυνση που σαφώς εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ και κατ’ 

επέκταση του ιμπεριαλισμού στα κράτη των Βαλκανίων και της ανατολικής Ευρώπης.   

22.  Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΙΩΝ ΣΤΟ ΝΑΤΟ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΣ 

Μετά την διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η «ευρωατλαντική ενσωμάτωση» των Σκοπίων με 

ονομασία που θα συμπεριελάμβανε τον όρο Μακεδονία ήταν η κορυφαία προτεραιότητα της 
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εξωτερικής πολιτικής αυτού του τεχνητού κρατιδίου, μια φιλοδοξία που επί πολλά χρόνια 

παρέμενε απραγματοποίητη εξ αιτίας της σθεναρής αντίστασης των Αθηνών.  

Η «ευρωατλαντική φιλοδοξία» των Σκοπίων ως όρος υποδηλώνει μεν την σθεναρή επιθυμία 

ένταξης στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, ωστόσο είναι μια απλούστευση του θέματος, διότι ο όρος αυτός 

είναι πολύ ευρύτερος και πληρέστερος από μια απλή ένταξη στους δυο αυτούς μετωπικούς 

θεσμούς του ιμπεριαλισμού και καπιταλισμού. Για να το καταδείξουμε, αρκεί να πάμε λίγα 

χρόνια πίσω στην εποχή της σύστασης της ΠΓΔΜ (FYROM). Η ευρωατλαντική ενσωμάτωση 

αποτέλεσε έναν από τους κύριους στόχους της ΠΓΔΜ από την δημιουργία της ως «κράτους», 

αν και εκείνη την εποχή η πρώτη της προτεραιότητα ήταν η διεθνής αναγνώριση και η ένταξη 

στον ΟΗΕ. Για τα Σκόπια η ευρωατλαντική ενοποίηση ήταν συνώνυμη με την φιλελεύθερη 

οικονομία της αγοράς και την στροφή προς την Δύση. Οι ευρωατλαντικές φιλοδοξίες ήταν για 

τα Σκόπια η βάση για την καθιέρωση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις ΗΠΑ, φιλοδοξίες 

οι οποίες ήταν τέτοιου μεγέθους που επηρέαζαν άμεσα την διαμόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής αυτού του κρατιδίου.  

Η ΠΓΔΜ από την στιγμή της σύστασης της ακολούθησε τις θέσεις της εξωτερικής πολιτικής των 

ΗΠΑ και της ΕΕ σε όλα τα θέματα των διεθνών σχέσεων. Αρκεί να εξετάσουμε τον επίσημο 

ιστότοπο του υπουργείου Εξωτερικών της ΠΓΔΜ και να συγκρίνουμε τις θέσεις του με αυτές 

των ΗΠΑ και της ΕΕ για συγκεκριμένα  ζητήματα στις διεθνείς σχέσεις. Επομένως είναι 

αδιαμφισβήτητο ότι ο όρος «ευρωατλαντική ενσωμάτωση» είναι πολύ πιο ολοκληρωμένος και 

ευρύτερος από μια απλή ένταξη στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ.  

Προσχωρώντας στο ΝΑΤΟ η ΠΓΔΜ καθορίζει με σαφήνεια την θέση της στις διεθνείς σχέσεις 

και ταυτόχρονα συνάπτει συμμαχίες με ισχυρές χώρες. Με τον τρόπο αυτό το κρατίδιο των 

Σκοπίων πιστεύει ότι διασφαλίζει την ασφάλεια του και το πολιτικό και οικονομικό του μέλλον. 

Η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι ένα σαφές μήνυμα στους πιθανούς ξένους επενδυτές να επενδύσουν 

τα χρήματα τους σε μια ασφαλή και σταθερή χώρα, αν και βρίσκεται σε μια περιοχή των 

Βαλκανίων αρκετά εύφλεκτη και μη έχοντας ομοιογενή πληθυσμό. Η ένταξη στο ΝΑΤΟ 

θεωρείται επίσης απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη ενός άλλου μακροπρόθεσμου 

στόχου που είναι η ένταξη στην ΕΕ. (Παρ’ όλο που αυτό δεν αναφέρεται σε κανένα επίσημο 

έγγραφο του ΝΑΤΟ ή της ΕΕ. Για παράδειγμα η Ιρλανδία, η Μάλτα, η Αυστρία και η Φινλανδία 

είναι μέλη της ΕΕ, αλλά όχι του ΝΑΤΟ). 

Μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας, το ΝΑΤΟ είχε τρεις γύρους διεύρυνσης. Στον 

πρώτο γύρο επεκτάθηκε το 1999 στην Πολωνία, Ουγγαρία και Τσεχία. Ο δεύτερος γύρος της 

διεύρυνσης το 2004 συμπεριέλαβε  την Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ρουμανία, Σλοβακία, 

Σλοβενία και Βουλγαρία, ενώ ο τρίτος γύρος το 2009 αφορούσε την Αλβανία και Κροατία. Το 

2017 προστέθηκε το Μαυροβούνιο. Σε όλους αυτούς τους γύρους η ένταξη της ΠΓΔΜ 
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αντιμετωπίστηκε σοβαρά μόνο το 2008 στην Διάσκεψη Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βουκουρέστι 

όταν αποφασίστηκε η διεύρυνση με την Αλβανία και Κροατία. Η Ελλάδα τότε με βέτο είχε 

μπλοκάρει την ένταξη των Σκοπίων με το επιχείρημα της εξεύρεσης λύσης του ονόματος 

«Μακεδονία», αν και οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει αρκετές φορές πριν την διάσκεψη ότι αυτές οι 

τρεις χώρες, Αλβανία, Κροατία και ΠΓΔΜ, θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν από την Συμμαχία ως 

μπλοκ χωρίς εξαιρέσεις. Η Τουρκία μάλιστα στην Διάσκεψη του Βουκουρεστίου είχε 

ανακοινώσει ότι θα προβάλλει βέτο για τις άλλες δυο χώρες εφόσον δεν συμπεριληφθούν στην 

ένταξη και τα Σκόπια. Ωστόσο είναι γεγονός ότι κανένα μέλος του ΝΑΤΟ δεν υπερασπίστηκε 

σθεναρά την ένταξη των Σκοπίων σε αυτή την Διάσκεψη και έτσι το βέτο της Ελλάδας είχε 

αποτελεσματικότητα.  

Αφ’ ης στιγμής θεωρήθηκε από την διπλωματία των Σκοπίων ότι η εξεύρεση λύσης για το 

όνομα είναι απαραίτητη απαίτηση για την είσοδο στο ΝΑΤΟ, ξεκίνησε τις διεργασίες 

εναλλακτικών σεναρίων για να φτάσει στο επιθυμητό αποτέλεσμα για τα συμφέροντα της 

ΠΓΔΜ. Αυτό έγινε εν μέρει με την σύναψη της συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης με τις 

ΗΠΑ αμέσως μετά την Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου, λίγο αργότερα μια εξ ίσου 

σημαντική συμφωνία υπέγραψαν τα Σκόπια με την Τουρκία, η οποία έγινε τροφοδότης 

στρατιωτικού υλικού στις εκκολαπτόμενες σκοπιανές ένοπλες δυνάμεις, ενώ παράλληλα 

σκοπιανοί αξιωματικοί άρχισαν να σπουδάζουν στις στρατιωτικές σχολές της Τουρκίας. Το 

αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι ότι σήμερα και στο μέλλον οι όποιες στρατιωτικές 

δυνάμεις των Σκοπίων θα «τουρκοκρατούνται» και θα αποτελούν εν δυνάμει απειλή για τα 

βόρεια σύνορα της Ελλάδας.  

Οι στρατηγικές εταιρικές σχέσεις με τις ΗΠΑ και την Τουρκία μεταξύ των ετών 2008-2018 και η 

διπλωματική πίεση που άσκησαν όλα αυτά τα χρόνια οι ΗΠΑ και η ΕΕ στην Ελλάδα, 

συνεπικουρούμενη με την ελαφρότητα και τις ιδεολογικές αντιφάσεις με την οποία τα 

συνταγματικά κόμματα της Ελλάδας αντιμετώπισαν την εξεύρεση λύσης στα θέματα του 

ονόματος, γλώσσας,  εθνικότητας και ταυτότητας με τον όρο «Μακεδονία», οδήγησαν σε μια 

de facto και de jure παράδοση της ελληνικής διπλωματίας υπέρ των συμφερόντων των Σκοπίων 

με την αποδοχή του ονόματος «Βόρεια Μακεδονία» για αυτό το ψευδοκράτος. Η Συμφωνία 

των Πρεσπών που υπεγράφη το 2018 και η με μεθοδεύσεις επικύρωση της το 2019 από το  

Ελληνικό Κοινοβούλιο άνοιξε διάπλατα τις πόρτες του ΝΑΤΟ στα Σκόπια.  

Για την Ελλάδα με την ένταξη των Σκοπίων στην διεθνή κοινότητα με το όνομα «Βόρεια 

Μακεδονία» προκύπτουν τεράστια προβλήματα. Πέραν του τουρκο-ισλαμικού κλοιού που 

σφίγγει γύρω από την Ελλάδα, με την αποδοχή του όρου «Βόρεια Μακεδονία» εξυπακούεται 

ότι η Ελλάδα δέχεται πως υπάρχει και «Νότια Μακεδονία». Όταν αυτή η «Βόρεια Μακεδονία» 

προσδιορίζει «εθνικότητα», εννοείται ότι η ιδιότητα αυτή δεν μπορεί να περιοριστεί από 

σύνορα και άρα αφορά όλους όσους για τον οποιονδήποτε λόγο φέρουν τον «τίτλο» αυτόν, ο 
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οποίος παύει πλέον να είναι μόνον γεωγραφικός. Στο μέλλον δηλαδή, ο κάθε Έλληνας 

Μακεδόνας από τη στιγμή που θα γεννιέται θα έρχεται αντιμέτωπος με ένα τεράστιο δίλημμα. 

Με ένα τεράστιο τεχνητό δίλημμα: Τι είναι ο ίδιος εθνικά; Μακεδόνας ή Έλληνας; Με ποιους 

θα πρέπει να «ταυτίζεται»; Με τους βόρειους ή με τους νότιους; Σε ποια ιδιότητα και σε ποια 

σχέση θα πρέπει να δώσει προτεραιότητα; 

Όμως όπου υπάρχει «δίλημμα» για έναν πληθυσμό, δεν υπάρχει πάντα κοινή επιλογή, έστω κι 

αν η επιλογή αυτή γέρνει συντριπτικά προς μία κατεύθυνση. Ακόμα και ελάχιστοι μπορούν να 

κάνουν αυτήν την επιλογή επικίνδυνη. Με μερικά άτομα μπορείς ξαφνικά να δημιουργήσεις 

«αποσχιστικό» κίνημα στη Μακεδονία. Μπορείς ξαφνικά να εμφανίσεις «σκλαβωμένους» 

αδερφούς, οι οποίοι μάχονται για τα δικαιώματά τους. Τα ίδια ανθελληνικά σκουπίδια που 

πληρώνονται από τις ΜΚΟ του Τζορτζ Σόρος για να παριστάνουν τους κομμουνιστές ή τους 

ΑΝΤΙΦΑ ή τους αναρχικούς, στο μέλλον θα γίνουν «Νότιοι Μακεδόνες» που θα ζητούν την 

«ένωση» με τα «αδέρφια» τους. Τόσο απλά. Με τόσο λίγα άτομα και τόσο λίγα χρήματα.  

Όπως εύκολα μπορεί να αντιληφθεί κάποιος, εδώ δεν μιλάμε για απλή ιδεολογική εμμονή ή 

διπλωματική ανακολουθία. Εδώ μιλάμε για καθαρή προδοσία. Δεν μιλάμε για απλή «υποψία» 

μελλοντικού αλυτρωτισμού. Εδώ μιλάμε για καθαρή δρομολόγηση του. Ο όρος «Βόρεια 

Μακεδονία» δεν είναι καν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό. Σύνθετη 

ονομασία αυτού του τύπου σημαίνει ένας ιδιαίτερος πολιτισμικός προσδιορισμός πάνω σε μια 

ιδιότητα, η οποία προκύπτει από έναν γεωγραφικό όρο . Το «Βόρεια Μακεδονία» δεν είναι 

σύνθετη ονομασία, ούτε είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Είναι γεωγραφικός περιορισμός . 

Στην πραγματικότητα αποτελεί μία ολοκληρωτική παράδοση του όρου σε κάποιους τρίτους, οι 

οποίοι μπορούν να τον χρησιμοποιούν στο σύνολό του. Το μερικό, το οποίο ορίζεται με τον 

χαρακτηρισμό «Βόρεια», στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προστατεύει τους Έλληνες 

Μακεδόνες, αλλά τους απειλεί. Το μερικό στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προσδιορίζει 

κάποιους διαφορετικούς ανθρώπους, οι οποίοι απλά γεννήθηκαν στην ίδια περιοχή. Δεν 

προσδιορίζει κάποιους «Σλαβομακεδόνες», οι οποίοι μιλούν κάποια «Σλαβομακεδονική» 

γλώσσα. Το μερικό στη συγκεκριμένη περίπτωση απειλεί όλους τους Έλληνες, γιατί τους 

εξομοιώνει με τους διαφορετικούς. Το μερικό τους απειλεί, γιατί οι «Μακεδόνες» της «Βόρειας 

Μακεδονίας», οι οποίοι μιλούν «μακεδονικά», είναι θέμα χρόνου να μολύνουν όλη τη 

γεωγραφική περιοχή της Μακεδονίας και άρα να μπουν και στην Ελλάδα με τις αντίστοιχες 

απαιτήσεις.  

23.  Η ΡΩΣΙΚΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΑ ΣΚΟΠΙΑ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η επιτευχθείσα συμφωνία μεταξύ Αθήνας και Σκοπίων που 

διευθετεί την ένταξη της «Βόρειας Μακεδονίας» στο ΝΑΤΟ υπονομεύει την ρωσική επιρροή 

στα Σκόπια και γενικότερα στα Βαλκάνια.  
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Κατά την διάρκεια των συζητήσεων για την Συμφωνία των Πρεσπών, η Αθήνα έλαβε μια άνευ 

προηγουμένου απόφαση, απελαύνοντας δυο Ρώσους διπλωμάτες και απαγορεύοντας την 

είσοδο άλλων δυο στην Ελλάδα. Οι Ρώσοι διπλωμάτες κατηγορήθηκαν ότι παρενέβησαν σε 

τοπικό επίπεδο στην βόρεια Ελλάδα, προσπαθώντας να επηρεάσουν τοπικούς παράγοντες 

κατά την Συμφωνίας των Πρεσπών που θα υπέγραφαν οι δυο πρωθυπουργοί Τσίπρας και 

Ζάεφ. Προβλέψιμα η Μόσχα αντέδρασε στην απέλαση των διπλωματών της και με την σειρά 

της απέλασε  Έλληνες διπλωμάτες. Την ίδια εποχή σε μια ομάδα Ρώσων κληρικών 

απαγορεύτηκε η είσοδος τους στο Άγιο Όρος, ενώ ο πρωθυπουργός των Σκοπίων κατηγόρησε 

τον εξέχοντα επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη που δραστηριοποιείται κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα, 

πρώην μέλος του Ρωσικού Κοινοβουλίου (Δούμα), ότι χρηματοδοτεί αντιπάλους της 

Συμφωνίας των Πρεσπών.  

Όταν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2015 θεωρείτο 

δεδομένο ότι η αριστερή κυβέρνηση θα εγκαινίαζε καλές σχέσεις με την Ρωσία. Λίγους μήνες 

αργότερα εν μέσω «μνημονιακής», οικονομικής κρίσης ο Τσίπρας ταξίδεψε στην Μόσχα για 

συνομιλίες με τον Πούτιν. Αν και από αυτή την συνάντηση δεν υπήρξαν απτά αποτελέσματα, εν 

τούτοις η Ελλάδα συνέχισε τις εγκάρδιες σχέσεις με την Ρωσία προσβλέποντας σε ενεργειακές 

συμφωνίες, μάλιστα στις αρχές του 2018 η Αθήνα αρνήθηκε να δηλώσει τους Ρώσους 

διπλωμάτες ως «personae non gratae» σχετικά με την υπόθεση Σκριπάλ, όπως απαιτούσαν οι 

Βρυξέλλες. Το καλοκαίρι του 2018 ξαφνικά οι καλές σχέσεις, για τις οποίες η Αθήνα είχε 

κατηγορηθεί ότι είναι ο «Δούρειος Ίππος» της Ρωσίας στην ΕΕ, άλλαξαν και η Ρωσία έγινε 

«persona non grata» για την Αθήνα.  

Κάτι παρόμοιο συνέβη και με την ΠΓΔΜ, η οποία πάντα απολάμβανε μια εποικοδομητική 

σχέση με την Ρωσία μετά την αποσύνθεση της Γιουγκοσλαβίας. Στην πραγματικότητα η Ρωσία 

ήταν το πρώτο μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που αναγνώρισε την 

ανεξαρτησία αυτής της χώρας στις αρχές του 1992, πολύ πριν από τις ΗΠΑ και τα άλλα κράτη 

της δυτικής Ευρώπης. Όλες οι κυβερνήσεις των Σκοπίων έκτοτε αξιολογούσαν την Ρωσία ως 

πηγή διπλωματικών και οικονομικών ευκαιριών και όχι ως απειλή για την ασφάλεια του 

κρατιδίου. 

Η βούληση του Ζάεφ, κατόπιν εντονότατων πιέσεων από το διεθνές κατεστημένο, να 

εξασφαλίσει στην ΠΓΔΜ την ένταξη της στο ΝΑΤΟ κατόπιν ενός διακανονισμού με την Αθήνα 

ως προς το όνομα και τα άλλα φλέγοντα ζητήματα, σαφώς επηρέασε και υποτίμησε την ρωσική 

επιρροή στα Βαλκάνια. Η υπόθεση Σκοπίων-Αθηνών φώτισε  τον ρόλο της Ρωσίας στα 

Βαλκάνια και στην νοτιοδυτική Ευρώπη με χαρακτηριστικά που επισημαίνονται ακολούθως. 

• Η στρατηγική της Ρωσίας επιδιώκει την παρεμπόδιση της επέκτασης του ΝΑΤΟ και της 

ΕΕ στα Βαλκάνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι θέλει να αναλάβει ηγεμονικό ρόλο 

εξομοιώνοντας την πολιτική της με αυτήν της Σοβιετικής Ένωσης. Είναι προφανές ότι τα 
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δυτικά Βαλκάνια εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ (εμπόριο, επενδύσεις) και 

είναι απίθανο να αναζητήσουν βαθύτερη ενσωμάτωση στις ρωσικές πρωτοβουλίες, 

όπως πρωτοβουλίες για την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση. Ακόμη και η ουδέτερη 

Σερβία η οποία σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής είναι πολύ κοντά στην Ρωσία, πέραν 

μιας συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών και την ιδιότητα του παρατηρητή δεν έχει 

κάνει απτά βήματα προς την πλευρά της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης. 

• Η στάση της Ρωσίας έναντι της περιοχής εξαρτάτο έως πρόσφατα από τις σχέσεις της με 

την Δύση, προσπαθώντας να βρει έναν κοινό παρανομαστή με τις δυτικές δυνάμεις. Για 

αυτό τον λόγο δεν διατύπωσε αντιρρήσεις στην διεύρυνση του ΝΑΤΟ με την Αλβανία 

και Κροατία το 2009 και συνεργάστηκε με αρκετές μεγάλες δυτικοευρωπαϊκές εταιρίες 

στο, πλέον αδρανοποιημένο, σχέδιο αγωγών φυσικού αερίου South Stream. Μετά όμως 

το πραξικόπημα του ΝΑΤΟ στο Κίεβο και την προσάρτηση της Κριμαίας στην Ρωσική 

Ομοσπονδία, η πολιτική της Μόσχας στα Βαλκάνια αναπροσαρμόστηκε, τουτέστιν κάθε 

κέρδος για το ΝΑΤΟ και την ΕΕ προσμετράται πλέον από την Μόσχα ως απώλεια. 

• Η Ρωσία μετατόπισε τα όρια της πολιτικής της που είχαν ως βάση τα κίνητρα, σε μια 

πολιτική που εστιάζει στο πλεονέκτημα των διαιρέσεων και των συγκρούσεων των 

κρατών της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων. Οι συνομιλητές της Μόσχας στα 

Βαλκάνια είναι ως επί το πλείστον παράγοντες με ριζικές αντι-δυτικές θέσεις. Από το 

2014 η Ρωσία παρεμβαίνει άμεσα στις εγχώριες υποθέσεις του Μαυροβουνίου, της 

Βοσνίας-Ερζεγοβίνης και της ΠΓΔΜ, ενώ εξακολουθεί να έχει μεγάλη επιρροή στην 

Σερβία. Η Ρωσία είναι ιδιαίτερα δημοφιλής στην Σερβία και στην Δημοκρατία της 

Σέρπσκα (σερβική πλειοψηφική οντότητα στην Βοσνία-Ερζεγοβίνη), καθώς και στο 

Μαυροβούνιο και σε μερίδα του πληθυσμού της ΠΓΔΜ. Είναι δημοφιλής διότι μέρη της 

κοινωνίας, ιδιαίτερα εκείνα με εθνικιστικά αντανακλαστικά, την βλέπουν ως αντίβαρο 

στην αναξιόπιστη Δύση. Η Ρωσία έχει τα χαρακτηριστικά του ιστορικού συμμάχου των 

Ορθοδόξων πληθυσμών στα Βαλκάνια, έναντι άλλων εθνικών και θρησκευτικών 

ομάδων, όπως μουσουλμάνοι Βόσνιοι, Αλβανοί, καθολικοί Κροάτες, που ευνοούνται 

από την Δύση. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά της ρωσικής πολιτικής διαμορφώνουν αξιοσημείωτα γεγονότα στην 

περιοχή των Βαλκανίων. Στην περιοχή της πρώην Γιουγκοσλαβίας η Ρωσία έχει πολλούς 

πρόθυμους συνεργάτες στους οποίους συγκαταλέγονται εθνικιστές, συντηρητικοί, ακόμη και 

αριστεροί, για τους οποίους το ΝΑΤΟ, η ΕΕ και οι ΗΠΑ είναι παραδοσιακά ύποπτοι. Ένα άλλο 

θέμα που έχει απήχηση και εκμεταλλεύεται έντονα η ρωσική εξωτερική πολιτική είναι αυτό της 

ηθικής παρακμής της Ευρώπης και η οργή εναντίον της πολυπολιτισμικότητας και αποδοχής 

των λαθρομεταναστών από την Αφρική και Ασία. Επίσης η Ρωσία εκμεταλλεύεται το υπαρκτό 



54 
 

ζήτημα του αλβανικού και μουσουλμανικού επεκτατισμού, όντας ο φυσικός προστάτης των 

ορθοδόξων Σλάβων, αντλώντας αυτό το δικαίωμα από την τσαρική αυτοκρατορία. 

Το κύριο επίτευγμα της Ρωσίας στα Βαλκάνια είναι ότι εμφανίζεται ως συνεπής ανταγωνιστής 

της Δύσης. Με μια πρώτη ματιά η Μόσχα οπισθοχωρεί. Ναι μεν προσπαθεί να επιβραδύνει την 

επέκταση του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, αλλά ο τερματισμός αυτής της επεκτατικής διαδικασίας 

φαίνεται να είναι δύσκολο εγχείρημα. Η Ρωσία δεν μπόρεσε να αποκλείσει την ένταξη του 

Μαυροβουνίου στο ΝΑΤΟ, ούτε κατάφερε να μην υπογραφεί η Συμφωνία των Πρεσπών που 

οδήγησε την ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ. Όμως παρ’ όλα αυτά έχει κερδίσει την αναγνώριση ως πρώτης 

τάξεως παίκτης στα Βαλκάνια και τούτο γίνεται ορατό από την προσπάθεια που κατέβαλλαν 

δυτικοί ανώτατοι αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων Μέρκελ, Στόλτενμπεργκ, οι οποίοι 

έσπευσαν στα Σκόπια για να πείσουν τον πληθυσμό να ψηφίσει στο δημοψήφισμα υπέρ της 

ένταξης στην νατοϊκή συμμαχία (με πενιχρά αποτελέσματα). Μάλιστα το αμφισβητούμενο 

αποτέλεσμα λόγω συμμετοχής, γιορτάστηκε από το ΝΑΤΟ ως στρατηγική νίκη ενάντια στην 

Μόσχα, την οποία δαιμονοποιούν ως υπαρξιακή απειλή. Αφού λοιπόν η Μόσχα εμφανίζεται ως 

αναζωπυρούμενη απειλή, αυτό αποτελεί δεδομένων των περιστάσεων καλό επίτευγμα για την 

ρωσική εξωτερική πολιτική.  

Παρά τα εμφανή συμπτώματα της οπισθοχώρησης της Ρωσίας από τα Βαλκάνια, υπάρχουν 

παράγοντες που της δίνουν την δυνατότητα να κερδίζει στις καρδιές και στα μυαλά των 

ορθόδοξων λαών των Βαλκανίων, παράγοντες οι οποίοι κάνουν εύκολο το περιβάλλον για τον 

πολιτικό πόλεμο της Μόσχας εναντίον του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.  

24.  ΤΟ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στους Δίδυμους Πύργους της Νέας Υόρκης και στο 

αμερικανικό Πεντάγωνο πυροδότησαν την ιμπεριαλιστική πολιτική του ΝΑΤΟ του 21ου αιώνα. 

Οι ΗΠΑ όρισαν την τρομοκρατική επίθεση της οργάνωσης του σουνίτη-βαχαμπιστή συμμάχου 

και συμπολεμιστή τους Οσάμα μπιν Λάντεν ως εχθρική επίθεση, ως πόλεμο. Έτσι οι σύμμαχοι 

του ΝΑΤΟ υποχρεούνται να συμπαρασταθούν με στρατιωτική βοήθεια βάσει του άρθρου 5 της 

Συνθήκης του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. Η επίθεση της Αλ Κάιντα με τα πολιτικά 

αεροσκάφη θεωρήθηκε στρατιωτική δράση, οι νεκροί στους Δίδυμους Πύργους και στο 

Πεντάγωνο αναφέρθηκαν ως «θύματα πολέμου», αυτό που έλειπε ήταν ένα αντίπαλο κράτος 

για να του παραδώσουν την διακοίνωση κήρυξης πολέμου. Τελικά η διακοίνωση 

«παραδόθηκε» μέσω των ΜΜΕ στον Λάντεν, ο οποίος βρισκόταν στο Αφγανιστάν υπό την 

προστασία των Ταλιμπάν (πρώην Μουτζαχεντίν), ήτοι των ομάδων εκείνων που είχαν 

χρηματοδοτήσει και εξοπλίσει οι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ.  

Παρενθετικά αναφέρουμε ότι η βάπτιση της ισλαμικής τρομοκρατίας τελέσθηκε στον Λευκό 

Οίκο στις 3 Ιουλίου 1979. Την ημέρα εκείνη ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ  Κάρτερ υπέγραψε μια 
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μυστική οδηγία προς την CIA κατόπιν εισήγησης του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του 

Λευκού Οίκου Μπρεζίνσκι. Να τονίσουμε ότι το αξίωμα του Συμβούλου Ασφαλείας στην 

ιεραρχία της αμερικανικής κυβέρνησης καταλαμβάνει ουσιαστικά την δεύτερη θέση μετά από 

αυτή του προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτή την οδηγία, η CIA εντελλόταν να προσλάβει 

και να χρηματοδοτήσει ισλαμιστές μισθοφόρους από την Σαουδική Αραβία, οι οποίοι θα 

έπρεπε να διεισδύσουν στο Αφγανιστάν και να αποσταθεροποιήσουν την φιλοσοβιετική 

κυβέρνηση της Καμπούλ. Μεταξύ των μισθοφόρων που ήταν στο  pay roll της αμερικανικής 

κυβέρνησης ήταν και ο διαβόητος Οσάμα μπιν Λάντεν. 

Ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας Μπρεζίνσκι, πασίγνωστός εκ των πονημάτων και 

κυβερνητικών πράξεων του, είχε πείσει τον Κάρτερ ότι η διείσδυση και οι τρομοκρατικές 

ενέργειες των ισλαμιστών μισθοφόρων θα προκαλούσαν την στρατιωτική επέμβαση των 

Σοβιετικών οι οποίοι θα προσέτρεχαν να βοηθήσουν την φιλική προς αυτούς κυβέρνηση, αλλά 

και να διαφυλάξουν τα γεωστρατηγικά συμφέροντα τους στην κεντρική Ασία. Ο Μπρεζίνσκι  

είχε δίκιο στις εκτιμήσεις του. Όντως οι Σοβιετικοί τον Δεκέμβριο του 1979 εισέβαλαν στο 

Αφγανιστάν δημιουργώντας έτσι, όπως αποδείχθηκε από τις εξελίξεις, το δικό τους Βιετνάμ. Ο 

πόλεμος στο Αφγανιστάν ήταν η αρχή του τέλους για την Σοβιετική Ένωση, η αρχή για την 

κατάρρευση της που επήλθε μετά από περίπου δέκα χρόνια. 

Ο ιμπεριαλισμός είχε ανακαλύψει τον εχθρό του, ο παγκόσμιος «πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας» εισήλθε με την κατάλληλη προπαίδεια των ΜΜΕ στο λεξιλόγιο μας. Για την 

καταπολέμηση αυτού του κινδύνου έπρεπε να χρησιμοποιηθούν όλα τα μέσα, ειδικά τα 

στρατιωτικά. Ο Οσάμα μπιν Λάντεν και η Αλ Κάιντα ταίριαζαν απόλυτα στην εικόνα του 

ασύμμετρου πολέμου και των νέων απαιτήσεων της Στρατηγικής Διακήρυξης του ΝΑΤΟ 

(Μαδρίτη 1997). Η Αλ Κάιντα ήταν μια διεθνής ισλαμική τρομοκρατική ομάδα και μπορούσε να 

λειτουργήσει ως «πασπαρτού» για οποιαδήποτε ενέργεια του ιμπεριαλισμού σε 

μουσουλμανικές χώρες.  

Η χρησιμοποίηση του όρου «σιωνιστικός ιμπεριαλισμός» (βλ. Παράρτημα) πηγάζει μεταξύ 

άλλων και από το εξής γεγονός. Σε στρατηγική ανάλυση που υποβλήθηκε το 2000 στον 

υποψήφιο πρόεδρο Μπους (υιός) και υπογράφουν ο μετέπειτα αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τσένεϊ 

(2001-2009) και ο μετέπειτα υφυπουργός Άμυνας Γούλφοβιτς (2001-2005) αναφέρονται οι 

κύριοι στόχοι για τον αμερικανό πρόεδρο (2001-2009) που είναι οι εξής: 

• Στρατηγική υποταγή και έλεγχος όλων των πετρελαϊκών περιοχών της γης, ήτοι 

Περσικός Κόλπος, κεντρική Ασία και ακτές της Αφρικής. 

• Οι διεθνείς οργανισμοί που ελέγχονται από τις ΗΠΑ, ήτοι ΝΑΤΟ, ΔΝΤ και Παγκόσμια 

Τράπεζα πρέπει να χρησιμεύουν για την επιβολή ενός παγκόσμιου καθεστώτος υπό 

την ηγεσία των ΗΠΑ. 
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• Στρατηγικός έλεγχος των δυνητικών ανταγωνιστών των ΗΠΑ, τουτέστιν της ΕΕ και 

Ιαπωνίας, και συγκράτηση και έλεγχος των περιφερειακών δυνάμεων Ρωσίας, Κίνας 

και Ινδίας. 

Η ιμπεριαλιστική εκστρατεία που ήταν προγραμματισμένη από το 2000 συνοδεύτηκε από 

«αξίες» όπως «ελευθερία», «δημοκρατία», «ανθρώπινα δικαιώματα» και βέβαια στην κορυφή 

αυτής της πυραμίδας των αξιών δέσποζε ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». Ήδη το 2001 ο 

αμερικανός πρόεδρος Μπους δηλώνει ότι ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» ουδείς γνωρίζει 

πόσο θα κρατήσει, η τέλεια δικαιολογία ενός ιμπεριαλιστικού πολέμου που εμπνεύστηκε το 

κατεστημένο της Ουάσιγκτον. Το 2001 ήταν η Αλ Κάιντα και οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, 

ακολούθησαν ο Σαντάμ Χουσεΐν στο Ιράκ, ο Καντάφι στην Λιβύη, η Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ο 

Άσαντ στην Συρία, οι Χούθι στην Υεμένη, οι Παλαιστίνιοι στην Λωρίδα της Γάζας και αύριο ίσως 

το Ιράν ή το βορειοδυτικό Πακιστάν.  

25.  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ   

Υποτίθεται ότι η πολεμική εκστρατεία των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν που ξεκίνησε το 

2001 είχε ως σκοπό την ανατροπή, την εκμηδένιση των εξτρεμιστών μουσουλμάνων Ταλιμπάν. 

Μετά από 20 χρόνια περίπου οι Ταλιμπάν είναι ακόμη πιο δυνατοί, απ’ ότι ήταν πριν την 

επιδρομή των νεοιμπεριαλιστών της Ουάσιγκτον. Η μόνη εξήγηση για αυτό είναι ότι οι 

προθέσεις των ΗΠΑ αποσκοπούσαν στην διατήρηση ή ενδυνάμωση αυτών των εξτρεμιστών και 

όχι στην συντριβή τους. Διότι αν αποσκοπούσαν στην συντριβή τους θα το είχαν καταφέρει, 

όπως θα είχαν καταφέρει αν πραγματικά το ήθελαν και την εξόντωση των τζιχαντιστών του ISIS 

στην Μέση Ανατολή. 

Η λέξη Ταλιμπάν στην διάλεκτο της περιοχής έχει την σημασία του «μαθητή». Οι Ταλιμπάν 

ανήκουν στην φυλή των Παστούν και είναι άκρως φανατικοί σουνίτες μουσουλμάνοι οι οποίοι 

εφαρμόζουν πιστότατα τον ισλαμικό νόμο της Σαρία. Πιστεύουν δε ότι το Αφγανιστάν θα 

πρέπει να γίνει η αγνότερη ισλαμική χώρα του μουσουλμανικού κόσμου. Οι μαχητές Ταλιμπάν 

προήλθαν από τους εξτρεμιστές Μουτζαχεντίν τους οποίους είχαν εξοπλίσει και εκπαιδεύσει οι 

ΗΠΑ για να πολεμήσουν τους Σοβιετικούς εισβολείς στο Αφγανιστάν την δεκαετία του 1980. 

Ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν είναι ο μακροβιότερος της αμερικανικής ιστορίας. Έχει 

ξεπεράσει σε διάρκεια αθροιστικά τον Αμερικανικό εμφύλιο, τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

Πέραν της διάρκειας του αυτός ο πόλεμος στοιχίζει στους αμερικανούς πολίτες 35 δις δολλάρια 

ετησίως, τουτέστιν μέχρι στιγμής οι ΗΠΑ έχουν δαπανήσει για αυτό τον πόλεμο πάνω από 700 

δισεκατομμύρια. Η επέμβαση των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν είχε τα ίδια καταστροφικά 

αποτελέσματα με αυτά των επεμβάσεων στην Λιβύη, στο Ιράκ, στο Σουδάν, και μέσω 

αντιπροσώπων (proxy wars) στην Συρία και Υεμένη. Άφησε πίσω της ερείπια, εκατομμύρια 

νεκρούς και δημιούργησε την φύτρα της λαθρομετανάστευσης. 
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Οι Ταλιμπάν μετά από πολλά χρόνια πολέμου με την μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του 

κόσμου έχουν περισσότερη επιρροή στο Αφγανιστάν απ’ ότι πριν την επέμβαση των ΗΠΑ. 

Ελέγχουν  τις περισσότερες επαρχίες του Αφγανιστάν και σύμφωνα με πληροφορίες του ΟΗΕ, 

οι Ταλιμπάν εξαπλώνονται ήδη και στο υπόλοιπο Αφγανιστάν. 

Δύο δεκαετίες σχεδόν μετά την 11η Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ  συνεχίζουν τα ψέμματα τους περί 

«πολέμου κατά της τρομοκρατίας», θέλοντας να δικαιολογήσουν την εισβολή τους στο 

Αφγανιστάν. Ο ισχυρισμός όμως περί πολέμου κατά της τρομοκρατίας είναι ανυπόστατος, 

αφού συνεργάζονται με τους τρομοκράτες της Αλ Κάϊντα και του Ισλαμικού Κράτους στην 

Μέση Ανατολή, ενώ είναι οι ίδιοι που δημιούργησαν την φύτρα των Ταλιμπάν. Δύο δεκαετίες 

μετά την εισβολή στο Αφγανιστάν και αφού δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια δολλάρια προς 

όφελος του στρατιωτικο-οικονομικού συμπλέγματος της Ουάσιγκτον, οι συνθήκες που 

επικρατούν για τον αφγανικό λαό είναι τραγικές και αβυσσαλέες. Αιτία για όλα αυτά ο 

ιμπεριαλισμός των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, δηλαδή η προβολή της στρατιωτικής δύναμης της 

Ουάσιγκτον στην κεντρική Ασία και στην πλούσια σε ενεργειακά κοιτάσματα περιοχή της 

Κασπίας με ταυτόχρονη περικύκλωση της Ρωσίας και η προσπάθεια αποδυνάμωσης της Κίνας 

στην νοτιοανατολική Ασία και του Ιράν στην Αραβική Χερσόνησο. 

25.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ. ΚΙΝΗΤΡΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

Μετά την αμερικανική εισβολή στο Αφγανιστάν τον Οκτώβριο του 2001, ως απάντηση στις 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους στις ΗΠΑ, το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τον Δεκέμβριο του 2001 την ίδρυση της Διεθνούς Δύναμης 

Βοηθείας για την Ασφάλεια ISAF (International Security  Assistance Force). Η αρχική εντολή της 

ISAF ήταν να επικουρεί στην διατήρηση της ασφάλειας στην Καμπούλ και τις γύρω περιοχές. Το 

ΝΑΤΟ δεσμεύτηκε με την ISAF τον Οκτώβριο του 2002, όταν η Γερμανία και η Ολλανδία 

ζήτησαν από την Συμμαχία να βοηθήσει την ISAF στον τομέα του συντονισμού των 

πληροφοριών. Τον Αύγουστο του 2003 το ΝΑΤΟ ανέλαβε την πλήρη διοίκηση και τον έλεγχο 

της ISAF, με τον διακηρυγμένο τελικό στόχο «να βοηθήσει την δημοκρατική κυβέρνηση του 

Αφγανιστάν να ασκήσει την εξουσία της και να δραστηριοποιηθεί σε ολόκληρο το 

Αφγανιστάν».  Από το 2004 ο επιχειρησιακός ρόλος της ISAF και  του ΝΑΤΟ άρχισε να 

επεκτείνεται πέρα από την περιοχή της Καμπούλ και έως το 2006 κάλυπτε το σύνολο του 

αφγανικού εδάφους. 

Παρ’ όλο που φαίνεται ότι το ΝΑΤΟ άρχισε να λειτουργεί στο Αφγανιστάν με σαφώς 

καθορισμένο στόχο, είναι δύσκολο να συμπεράνουμε ότι κάθε σύμμαχος συνέβαλε στην 

λειτουργία με παρόμοια κίνητρα και στρατηγικές. Αρκετοί σύμμαχοι συνέβαλαν απλώς για να 

ικανοποιήσουν τις ΗΠΑ, σε μια προσπάθεια να διατηρήσουν υγιείς σχέσεις με το ισχυρότερο 

κράτος μέλος της Συμμαχίας. Παρείχαν δε αυτοί οι σύμμαχοι το ελάχιστο απαιτούμενο για να 

ικανοποιήσουν τις αμερικανικές προσδοκίες. Ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν θέσει 
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ένα ανώτερο και κατώτατο όριο για τις αντίστοιχες συνεισφορές τους, οι οποίες διαφέρουν 

ευρέως, αλλά όλες βασίζονται στην ίδια προϋπόθεση, τουτέστιν «να κάνουμε το ελάχιστο 

αναγκαίο» για να διατηρήσουμε «καλές σχέσεις» με τις ΗΠΑ.   

Ο ανωτέρω ισχυρισμός εξηγεί ορισμένα εσωτερικά θέματα της Συμμαχίας όσον αφορά την 

συμβολή των στρατευμάτων και την ευρύτερη συζήτηση σχετικά με την κατανομή των βαρών 

στο Αφγανιστάν, η οποία θα αναπτυχθεί  περαιτέρω παρακάτω. Η επιθυμία διατήρησης 

ισχυρών δεσμών με τις ΗΠΑ ήταν ιδιαίτερα κατάλληλη για εκείνους τους συμμάχους που 

διαμαρτύρονταν για την εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003, όπως το Βέλγιο, η Γαλλία και η 

Γερμανία. Η Πολωνία και τα νατοϊκά κράτη της Βαλτικής έστειλαν δυνάμεις στο Αφγανιστάν με 

την ελπίδα να οικοδομηθεί αλληλεγγύη στο ΝΑΤΟ, η συμβολή όμως όλων αυτών των χωρών 

που συνέπραξαν με τις ΗΠΑ δεν είχε καμία σχέση με την ασφάλεια και την ευημερία του 

αφγανικού κράτους. 

Δεδομένων των ανταγωνιστικών κινήτρων των μελών του ΝΑΤΟ που εμπλέκονται ή 

εμπλέκονταν στις επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, ίσως δεν εκπλήσσει το γεγονός ότι υπήρξε μια 

σαφής έλλειψη συνεκτικής στρατηγικής που δυσχέραινε και δυσχεραίνει την επιχειρησιακή 

αποτελεσματικότητα. Βασικά φαίνεται να υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ των 

συμμάχων ως προς την φύση της σύγκρουσης στο Αφγανιστάν και τους τρόπους με τους 

οποίους το ΝΑΤΟ θα πρέπει να διεξάγει τις επιχειρήσεις. Ενώ οι ΗΠΑ, η Βρετανία, ο Καναδάς 

και η Αυστραλία (συμμετέχει στην ISAF ως μη μέλος του ΝΑΤΟ) πιστεύουν στην στρατιωτική 

διάσταση της πρόκλησης, τουναντίον η Γερμανία πιστεύει ότι αυτή η διάσταση υπερεκτιμάται 

και η λύση πρέπει να είναι πολιτική. Η γερμανική κυβέρνηση για προφανείς ιστορικούς λόγους 

ήταν εξ αρχής απρόθυμη να απεικονίσει τον πολεμικό της ρόλο στο Αφγανιστάν και πίστευε ότι 

το ΝΑΤΟ και η ISAF θα πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειες τους  στην σταθεροποίηση και 

ανασυγκρότηση και όχι σε έναν παρατεταμένο και επικίνδυνο πόλεμο χωρίς αποτέλεσμα. Αυτό 

το στρατηγικό χάσμα, που βεβαίως ευνοεί τα ιμπεριαλιστικά κίνητρα της επέμβασης αφού έχει 

ως αποτέλεσμα την πολυετή παράταση του πολέμου, εντάθηκε από το γεγονός της 

στρατιωτικής επιχείρησης των ΗΠΑ «Enduring Freedom» (Διαρκής Ελευθερία), μια επιχείρηση 

που επικεντρώθηκε στις αντιτρομοκρατικές αποστολές. Κατά συνέπεια οι ενέργειες του ΝΑΤΟ 

και των ΗΠΑ έγιναν περισσότερο ασαφείς και διαπλεκόμενες με αποτέλεσμα να αυξηθεί η 

δύναμη των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα και οι ελεγχόμενες από αυτές τις οργανώσεις περιοχές 

στο Αφγανιστάν. 

Είναι εμφανές ότι από την έναρξη της αφγανικής εμπλοκής υπήρχαν στο πλαίσιο της Συμμαχίας 

διαχωρισμοί και απροθυμίες. Η έλλειψη κινήτρων και η σαφής δέσμευση για τους στόχους της 

αποστολής στο Αφγανιστάν, ορισμένοι σύμμαχοι είχαν στείλει δυνάμεις κυρίως για να 

επικυρώσουν τις στενές πολιτικές και στρατιωτικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ, χειροτέρευαν τα 

πράγματα, κάτι που αντικατοπτριζόταν στην ασυμφωνία συνεκτικής στρατηγικής στις 
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επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Η επιχειρησιακή αναποτελεσματικότητα και οι 

ανταγωνιστικές στρατηγικές δημιούργησαν σημαντικές προκλήσεις στο ΝΑΤΟ και οδήγησαν 

στην αποτυχία της κύριας αποστολής στο Αφγανιστάν που ήταν ο «πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας», ένας πόλεμος που για δυο δεκαετίες συνεχίζεται χωρίς αποτέλεσμα. 

Πέραν αυτών, οι πρόθυμοι σύμμαχοι αντιμετώπισαν διαφορές όσον αφορά την κατανομή των 

κινδύνων σε τακτικό επίπεδο. Οι λειτουργικοί περιορισμοί που είχαν επιβληθεί σε ορισμένες 

αποστολές από τις εθνικές τους πρωτεύουσες αναμφίβολα αποτέλεσαν μια από τις 

μεγαλύτερες απειλές για την ενότητα της Συμμαχίας και την επιχειρησιακή επιτυχία. Αυτές οι 

«επιφυλάξεις» είχαν την ίδια πρακτική επίδραση με την εμφάνιση στο πεδίο των επιχειρήσεων 

λιγότερων δυνάμεων. Επομένως, η αποστολή στο Αφγανιστάν διεξήχθη με πολύ λιγότερες 

δυνάμεις  απ’ ότι είχε προβλεφθεί από την διοίκηση του ΝΑΤΟ, αλλά και οι δυνάμεις που είχαν 

αναπτυχθεί είχαν και έχουν μειωμένη χρησιμότητα στους στρατιωτικούς διοικητές. Μεταξύ 

των «επιφυλάξεων» χρήζει ενδιαφέροντος να αναφέρουμε μερικές: Απαγόρευση νυκτερινών 

επιχειρήσεων, περιορισμός γεωγραφικής κινητικότητας των εθνικών δυνάμεων, απαίτηση 

διαβούλευσης με το εθνικό κέντρο για αποφάσεις τακτικής, αποκλεισμός συγκεκριμένων 

κατηγοριών δραστηριοτήτων.  

Παρά το γεγονός ότι η Γερμανία ήταν και είναι μια εκ των μεγαλυτέρων δυνάμεων της 

αποστολής στο Αφγανιστάν,  οι γερμανοί στρατιώτες λειτουργούσαν και λειτουργούν κάτω από 

ορισμένους εκ των αυστηρότερων περιορισμών. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι τους 

απαγορεύεται από το εθνικό κέντρο να αντιπαρατίθενται με τους αντιπάλους μαχητές εκ του 

συστάδην, απαγορεύεται να ξεκινούν μαχητικές επιχειρήσεις χωρίς την εξουσιοδότηση από την 

γερμανική κυβέρνηση και επιτρέπεται η χρήση όπλων μόνο στην περίπτωση αυτοάμυνας. Η 

σοβαρότητα αυτών των περιορισμών προσομοιάζει με την έλλειψη υποστήριξης στις νατοϊκές 

επιχειρήσεις στο Αφγανιστάν, ένα ζήτημα που εμφανώς μειώνει την πολιτική βούληση της 

Συμμαχίας.  

Οι εκλογές του 2007 στην Γερμανία υποδήλωσαν ότι το 57% των γερμανών πολιτών 

επιθυμούσε την άμεση απόσυρση  των γερμανών στρατιωτών από το Αφγανιστάν, ενώ το 

δημοψήφισμα του 2010 έδειξε ότι το ποσοστό αυτό είχε αυξηθεί στο 70%. Η συμμαχική 

ανησυχία σχετικά με την δυσκαμψία της γερμανικής συμμετοχής στην ISAF και στο ΝΑΤΟ 

ενισχύθηκε από το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των γερμανικών στρατευμάτων ήταν 

τοποθετημένα στο σχετικά ασφαλές βόρειο τμήμα της χώρας, ενώ άλλες δυνάμεις όπως αυτές 

των ΗΠΑ, του Καναδά, της Βρετανίας και Δανίας είχαν αναπτυχθεί στο νότιο και ανατολικό 

τμήμα που ήταν οι πλέον επικίνδυνες περιοχές, με αποτέλεσμα υψηλό δείκτη τραυματισμών 

και θανάτων.  

Παρ’ όλο που  σε αυτό το κεφάλαιο επικεντρωθήκαμε περισσότερο στις διχοτομίες εντός της 

Συμμαχίας, είναι σημαντικό να εξεταστούν ζητήματα εξωτερικών παραγόντων που περιέπλεξαν 
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την αποστολή στο Αφγανιστάν. Ένας τέτοιος παράγοντας ήταν το Πακιστάν, καθώς η Αλ Κάιντα 

και οι Ταλιμπάν συνεργάζονταν με διαύλους μυστικών υπηρεσιών του Ισλαμαμπάντ, δίαυλοι οι 

οποίοι προσέφεραν κατάρτιση, τεχνική και οικονομική στήριξη. Δεδομένου ότι η εκάστοτε 

κυβέρνηση του Πακιστάν διατηρεί στενότατες σχέσεις με τις ΗΠΑ είναι απορίας άξιον, ή μήπως 

όχι, πως ήταν δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι υπόγειες διαδρομές, θυμίζουμε ότι η CIA 

διατηρούσε ανέκαθεν ισχυρούς διαπλεκόμενους δεσμούς με την πακιστανική μυστική 

υπηρεσία ISI (Inter Services Intelligence). Οι παραμεθόριες περιοχές Πακιστάν-Αφγανιστάν 

ήταν ο δρόμος από τον οποίο η Αλ Κάιντα και τα παρακλάδια της εφοδιάζονταν με κάθε είδους 

προμήθειες για να πολεμούν τον αντάρτικο τους αγώνα εναντίον των νατοϊκών δυνάμεων, 

όπως εξ άλλου γινόταν την δεκαετία του 1980 στην αντίσταση τους εναντίον των σοβιετικών 

στρατευμάτων. Την δεκαετία του 1980 οι προμήθειες ήταν made in USA, τις δυο δεκαετίες 

2000-2020 ποιος ήταν και είναι άραγε ο κύριος προμηθευτής της Αλ Κάιντα και των Ταλιμπάν, 

δεδομένου ότι οι αυτές οι ισλαμικές-σουνιτικές δυνάμεις δεν συνεργάζονται ούτε με την 

Ρωσία, ούτε και με το Ιράν, ενώ η Σαουδική Αραβία χωρίς την έγκριση της Ουάσιγκτον δεν θα 

το αποτολμούσε. Για προφανείς λοιπόν λόγους το ΝΑΤΟ ως στρατιωτική συμμαχία δεν έχει τον 

μακροπρόθεσμο έλεγχο της ασφάλειας του Αφγανιστάν και ο «πόλεμος κατά της 

τρομοκρατίας» είναι το πρόσχημα για την μακρόχρονη παραμονή κυρίως των δυνάμεων των 

ΗΠΑ στην περιοχή, με σκοπό την διευθέτηση των ιμπεριαλιστικών σχεδίων.  

Αν και οι πολεμικές επιχειρήσεις της ISAF τερματίστηκαν το 2014, αυτό δεν σήμανε το τέλος της 

δέσμευσης του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν. Περίπου 12.000 στρατιώτες του ΝΑΤΟ και των 

προθύμων συμμάχων παραμένουν στην χώρα για να «εξασφαλίσουν» ότι τα αφγανικά θεσμικά 

όργανα ασφαλείας παραμένουν ικανά να ανταποκριθούν στην «τρομοκρατική» απειλή. Αν και 

η αποστολή του ΝΑΤΟ μετά το 2014 στο Αφγανιστάν δεν συνεπάγεται επιχειρήσεις μάχης, είναι 

σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα των προκλήσεων που θέτει η αφγανική επιχείρηση 

διαχείρισης έχει σχέση με την στήριξη των εκάστοτε κυβερνήσεων στην Καμπούλ, οι οποίες 

πρέπει να ευνοούν απαρέγκλιτα τα συμφέροντα του καπιταλισμού. 

Το τελευταίο διάστημα έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση Τραμπ διαπραγματεύεται με τους 

Ταλιμπάν την αποχώρηση των δυνάμεων της. Στις διαπραγματεύσεις της Ντόχα (Κατάρ) η 

Ουάσιγκτον εκπροσωπείται επίσημα από τον ειδικό απεσταλμένο, ανώτατο διπλωμάτη Ζαλμάι 

Καλιζάντ, κάτι που σημαίνει ότι οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τους Ταλιμπάν ως ισότιμους 

διαπραγματευτικούς εταίρους. Προφανώς οι Αμερικανοί αναζητούν δια των 

διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν (πρώην Μουτζαχεντίν) την ανώδυνη έξοδο τους από το 

Αφγανιστάν, υπογράφοντας κάποιου είδους ειρηνευτική συνθήκη.  

Τι συμβολίζει η πιθανή απόσυρση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν; Η απόσυρση 

αυτή είναι ένα ακόμη μήνυμα που θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ως αυτό που πραγματικά 

είναι: Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ εγκαταλείπουν μέρος της λειτουργίας τους ως παγκόσμια εξουσία. 
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Προφανώς ο Τραμπ σχεδιάζει να τερματίσει την εποχή της αυτοκρατορικής δύναμης των ΗΠΑ ή 

να αποτινάξει ως βαρίδι μέρος αυτής, γιορτάζοντας ταυτόχρονα τις ήττες στην Μέση Ανατολή 

και Κεντρική Ασία ως το αποκορύφωμα των στρατηγικών αποφάσεων του, με την πολιτική ελίτ 

να αντιστέκεται σθεναρά  σε αυτές τις αποφάσεις και να προσπαθεί να τις ανατρέψει.    

Είναι βέβαιο ότι μετά την πιθανή αποχώρηση των ΗΠΑ, η παρουσία της Ρωσίας ως αντίβαρο 

στην περιοχή θα αυξηθεί. Εδώ και αρκετά μεγάλο διάστημα έχει ξεκινήσει μια διπλωματική 

αλληλεπίδραση της Μόσχας με μέλη των Ταλιμπάν,  μια αλληλεπίδραση που αναμφίβολα θα 

βοηθήσει την ενίσχυση της θέσης της Ρωσίας και πάλι ως μεγάλης και δεσπόζουσας δύναμης 

στην Ευρασία.  

26.  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΙΡΑΚ 

Στις 20 Μαρτίου 2003, ένας μικρός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ άρχισε τις 

αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράκ. Την επομένη ημέρα αναπτύχθηκαν επίγειες δυνάμεις με 

σκοπό την εισβολή στο Ιράκ και την αλλαγή καθεστώτος λόγω της δήθεν κατοχής όπλων 

μαζικής καταστροφής (WMD, Weapons of Mass Destruction) από τον πρόεδρο Σαντάμ Χουσείν 

και των δήθεν σχέσεων του με την Αλ Κάιντα. Η αλλαγή καθεστώτος ολοκληρώθηκε τον 

Απρίλιο του 2003, όταν ανατράπηκε το καθεστώς του Μπάαθ του Σαντάμ, με τον πρόεδρο 

Μπους να δηλώνει τον Μάιο 2003 ότι «οι μεγάλες πολεμικές επιχειρήσεις στο Ιράκ έχουν 

λήξει». Ο Σαντάμ συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2003 και απαγχονίστηκε τρία χρόνια 

αργότερα. Εκτιμάται ότι σε αυτό τον ιδιότυπο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας» οι ΗΠΑ έχουν 

δαπανήσει έως το 2018 περίπου 3,5 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ έχουν χάσει την ζωή τους 

περίπου 4.000 αμερικανοί στρατιώτες και 200 βρετανοί. Από την πλευρά των Ιρακινών οι 

απώλειες ανέρχονται στις 160.000, μη συμπεριλαμβανομένων των αμάχων πολιτών. Η εισβολή 

στο Ιράκ που διεξήχθη ως η δεύτερη φάση του πολέμου κατά της τρομοκρατίας  (η πρώτη 

φάση ήταν το 1990-91 για την απελευθέρωση του Κουβέιτ από την εισβολή του Ιράκ), 

δημιούργησε αναμφισβήτητα μεγάλη αστάθεια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της 

στρατιωτικής εξάπλωσης της Αλ Κάιντα και των παραφυάδων της σε χώρες της Μέσης 

Ανατολής.  

Ο Καρλ φον Κλάουζεβιτς ισχυρίστηκε ότι «ο πόλεμος δεν είναι ποτέ μια μεμονωμένη πράξη 

που δεν έχει σχέση με την προηγούμενη ιστορία των κρατών που πολεμούν μεταξύ τους». Η 

εκτίμηση αυτή ισχύει και για την απόφαση των ΗΠΑ (με συμμετέχοντες τους πρόθυμους 

νατοϊκούς συμμάχους Βρετανία, Δανία, Ισπανία, Ιταλία, Ισλανδία, Ολλανδία, Πορτογαλία, 

Νορβηγία, Ελλάδα κ.α.) να εισβάλλουν στο Ιράκ το 2003.  Οι δυο χώρες ΗΠΑ και Ιράκ 

μοιράστηκαν μια αμφισβητούμενη ιστορία που προέκυψε από τον Πόλεμο του Κόλπου (1990-

91) και την επακόλουθη αμερικανική πολιτική του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας».  
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Ο Πόλεμος του Κόλπου (Gulf War) ξεκίνησε στις 2 Αυγούστου 1990, όταν ο ιρακινός στρατός 

εισέβαλε και κατέβαλε το Κουβέιτ. Η συμμετοχή των ΗΠΑ σε αυτή την σύγκρουση ξεκίνησε στις 

17 Ιανουαρίου 1991 με αεροπορικούς βομβαρδισμούς που διήρκεσαν 38 ημέρες. Σε αντίθεση 

με την εισβολή του 2003, οι ΗΠΑ απολάμβαναν πρωτοφανή διεθνή υποστήριξη για την 

παρέμβαση τους στο Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένου του ψηφίσματος 678 του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, το οποίο επέτρεψε την χρήση βίας για την απελευθέρωση του κρατιδίου 

των σεΐχηδων. Το ψήφισμα αυτό ήταν το πρώτο που εξέδωσε ο ΟΗΕ από το 1950 (ζήτημα 

Κορέας) που επέτρεπε την χρήση στρατιωτικής βίας. 

Αν και οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι των κατάφεραν να απελευθερώσουν το Κουβέιτ από την ιρακινή 

κατοχή, οι μάχες τερματίστηκαν πρόωρα χωρίς να υπάρχει σχέδιο για την τελική κατάσταση 

που ήθελε να επιτύχει στην περιοχή ο πρόεδρος Μπους (πατήρ). Σε ομιλία του ο Μπους τον 

Φεβρουάριο του 1991 κάλεσε τον ιρακινό λαό να ξεσηκωθεί και να ανατρέψει τον Σαντάμ. 

Επιπλέον η πολεμική αεροπορία των ΗΠΑ έριξε φυλλάδια που προέτρεπαν τις ιρακινές 

στρατιωτικές μονάδες να εξεγερθούν. Αυτές οι προσπάθειες έπεισαν με επιτυχία κάποιες 

μονάδες στην Βασόρα να εξεγερθούν την 1η Μαρτίου, κάτι που δεν ήταν έκπληξη καθώς ο 

ιρακινός στρατός αριθμούσε περίπου ένα εκατομμύριο στρατιωτικό προσωπικό, μεταξύ των 

οποίων πολλά αντικυβερνητικά στοιχεία. Η εξέγερση των στρατιωτών στην Βασόρα 

εξαπλώθηκε σύντομα στις πόλεις του νοτίου Ιράκ που κυριαρχούνται από Σιίτες, τους 

ακολούθησαν οι Κούρδοι του βορείου Ιράκ που ήθελαν την ανεξαρτησία του ιρακινού 

Κουρδιστάν. 

Οι εξεγερθέντες ήταν τουλάχιστον στο νότιο Ιράκ άπειροι και μη επαρκώς εξοπλισμένοι, η 

Προεδρική Φρουρά του Σαντάμ (Ρεπουμπλικανική Φρουρά) παρέμεινε πιστή και σε σύντομο 

διάστημα εξουδετέρωσε τους εξεγερθέντες, αφού ο ιρακινός πιστός στον Σαντάμ στρατός 

μπορούσε να χρησιμοποιήσει μαχητικά ελικόπτερα (κυρίως ρωσικά Mi-8) και πυροβολικό, κάτι 

που επιτρεπόταν από τις «Συμφωνίες Σαφβάν» κατάπαυσης του πυρός που είχε υπογράψει το 

Ιράκ με τις ΗΠΑ (3 Μαρτίου 1991). Αξιοσημείωτο ότι ο Μπους καλεί τον ιρακινό στρατό να 

εξεγερθεί εναντίον του Σαντάμ και αμέσως μετά υπογράφει συμφωνία κατάπαυσης του πυρός 

με τον ίδιο. Οι εξεγερθέντες ήταν ολοκληρωτικά ανυπεράσπιστοι εναντίον των μαχητικών 

ελικοπτέρων της Προεδρικής Φρουράς και του βαρέος πυροβολικού, μόνο η μαζική επέμβαση 

αμερικανικών στρατευμάτων θα μπορούσε να τους σώσει, όμως περί άλλων τύρβαζε η 

Ουάσιγκτον. Αυτή η «αδράνεια» των ΗΠΑ κόστισε την ζωή περίπου 20.000 εξεγερθέντων Σιιτών 

στο νότιο Ιράκ και την έξοδο χιλιάδων Κούρδων από το βόρειο Ιράκ προς τα ορεινά της 

Τουρκίας, όπου οι περισσότεροι πέθαναν από τις κακουχίες και τις επιθέσεις των Τούρκων. Οι 

ηττημένοι Κούρδοι επέλεξαν να φύγουν λόγω φόβου επίθεσης του ιρακινού στρατού με χημικά 

όπλα, κάτι που είχε γίνει την περίοδο του πολέμου Ιράκ-Ιράν (1980-88) όταν οι Κούρδοι είχαν 

επιλέξει να συμμαχήσουν με την Τεχεράνη. Θυμίζουμε ότι τα χημικά όπλα τα είχε προμηθεύσει 

η Δύση (κυρίως ΗΠΑ, Γερμανία) στον τότε σύμμαχο της Σαντάμ Χουσείν.  Η χημική επίθεση των 
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δυνάμεων του Σαντάμ είχε πραγματοποιηθεί το 1988 κατά την διάρκεια της μάχης Χαλάμπτζα 

με αποτέλεσμα τον θάνατο υπό φρικτές συνθήκες 5.000 Κούρδων. 

Η οξεία ανθρωπιστική κρίση πέραν της ήττας στο πεδίο της μάχης που αντιμετώπισαν οι 

Κούρδοι του Βορείου Ιράκ, ώθησε μετά από πολλές ολιγωρίες τις ΗΠΑ, Βρετανία και Γαλλία να 

αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στρατιωτικά. Στις 5 Απριλίου 1991 ο ΟΗΕ καταδικάζει με το 

ψήφισμα 688 τις μεθόδους καταστολής της Βαγδάτης, με το σκεπτικό ότι απειλούν την διεθνή 

ειρήνη και ως εκ τούτου δικαιολογούν την διεθνή δράση. Την ίδια ημέρα οι ΗΠΑ, Βρετανία και 

Γαλλία αναλαμβάνουν στρατιωτική δράση (επιχείρηση Provide Comfort), χωρίς όμως 

προκαθορισμένους στρατηγικούς στόχους και σχέδιο. Στις 7 Απριλίου η Ουάσιγκτον 

ανακοινώνει «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» βορείως του 36ου παραλλήλου, με το αιτιολογικό 

της απρόσκοπτης ανθρωπιστικής αποστολής-βοήθειας προς τους Κούρδους. Στις 15 Απριλίου 

αμερικανικές ειδικές δυνάμεις εισέρχονται στο βόρειο Ιράκ από την Τουρκία, αλλάζοντας τις 

παραμέτρους της επιχείρησης από «ανθρωπιστική βοήθεια» σε «ανθρωπιστική παρέμβαση», 

παράμετρος η οποία στο μέλλον θα χρησιμοποιηθεί πολλάκις ως δικαιολογία στρατιωτικών 

επεμβάσεων του ιμπεριαλισμού.  

Οι ΗΠΑ σε συνεργασία με τους πρόθυμους συμμάχους Βρετανία και Γαλλία στις 27 Αυγούστου 

1992 ανακοινώνουν και μια δεύτερη «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» νοτίως του 32ου 

παραλλήλου, με την αιτιολογία της προστασίας του σιιτικού πληθυσμού αυτής της περιοχής 

(επιχείρηση Southern Watch). Η ζώνη αυτή επεκτάθηκε το 1996 προς τον βορά στον 33ο 

παράλληλο, εξ αιτίας της εισβολής ιρακινών κυβερνητικών στρατευμάτων στην περιοχή. Η 

ζώνη αυτή ουσιαστικά κάλυπτε το 30% της επικράτειας του Ιράκ και μαζί με την ζώνη 

απαγόρευσης πτήσεων βορείως του 36ου παραλλήλου αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της 

μακροπρόθεσμης στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Ιράκ και την γύρω 

περιοχή.  

Η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ και των νατοϊκών δυνάμεων Βρετανίας και Γαλλίας μέσω 

των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων κάλυψε μια δεκαετία και λειτούργησε επί των προέδρων 

Μπους, Κλίντον και Μπους (υιός) με τρεις βασικές αρχές: Τον αφοπλισμό και την κατάργηση 

των (υποτιθέμενων) όπλων μαζικής καταστροφής του Ιράκ μέσω επιθεωρήσεων του ΟΗΕ, την 

επιβολή οικονομικών κυρώσεων στον Σαντάμ για να αποτραπεί η στρατιωτική γιγάντωση του 

και τρίτον η διαρκής στρατιωτική ετοιμότητα των ΗΠΑ και των προθύμων συμμάχων τους με 

στόχο να τιμωρηθεί η οποιαδήποτε ιρακινή αδιαλλαξία.  

Η διεθνής υποστήριξη για την πολιτική των ΗΠΑ στο Ιράκ άρχισε να μειώνεται και να 

αμφισβητείται κατά την διάρκεια των ετών της προεδρίας Κλίντον, βασικοί νατοϊκοί σύμμαχοι, 

κυρίως η Γαλλία, προσπάθησαν να αποκαταστήσουν τους οικονομικούς δεσμούς με την 

Βαγδάτη, υπονομεύοντας την δυναμική των οικονομικών κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στον 

Σαντάμ. Εκ παραλλήλου οι ΗΠΑ αντιμετώπιζαν και την άρνηση βασικών αραβικών κρατών για 
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τις οικονομικές κυρώσεις, καθώς αυτά αντιλαμβάνονταν ότι είχε μειωθεί η απειλή για την 

ασφάλεια τους από το Ιράκ. 

Η εξασθενούσα διεθνής στήριξη ανάγκασε τις ΗΠΑ να επωμίζονται ένα συνεχώς αυξανόμενο 

κόστος για την διατήρηση των ζωνών απαγόρευσης πτήσεων, ένα κόστος που υπερέβαινε τα 

6,5 δισεκατομμύρια δολάρια ως «ετήσιες δαπάνες στρατιωτικού προσωπικού και 

επιχειρήσεων». Η Ουάσιγκτον πίστευε ότι το κόστος αυτό ήταν υπερβολικά υψηλό, 

ενισχυόμενη και από απόψεις που προτιμούσαν την άρση των οικονομικών κυρώσεων και των 

ζωνών απαγόρευσης πτήσεων με ταυτόχρονη απομάκρυνση του Σαντάμ από την εξουσία και 

την αντικατάσταση του με έναν αρεστό στην Δύση ηγέτη. Η θέση αυτή ενδυναμώθηκε από την 

άρνηση του Σαντάμ να συνεργαστεί με τους επιθεωρητές του ΟΗΕ, κάτι που οδήγησε στην 

απόσυρση τους το 1998.  

Η απόσυρση των επιθεωρητών του ΟΗΕ το 1998 προκάλεσε την απάντηση των Κλίντον και 

Μπλερ, δυο βασικών υποστηρικτών της ιμπεριαλιστικής πολιτικής. Στις 16 Δεκεμβρίου ΗΠΑ και 

Βρετανία εξαπέλυσαν έναν τετραήμερο βομβαρδισμό εναντίον του Ιράκ (Operation Desert 

Fox), σε αυτή την επιδρομή εκτοξεύτηκαν εναντίον ιρακινών κυβερνητικών στόχων 415 

πύραυλοι cruise, ενώ τα B-1 υπερηχητικά βομβαρδιστικά για πρώτη φορά έκαναν την 

εμφάνιση τους σε πολεμικό τοπίο ρίπτοντας πάνω από 600 βόμβες. Οι βόμβες και οι cruise 

έπληξαν 97 εγκαταστάσεις και στρατιωτικές βάσεις, μεταξύ των οποίων υποτίθεται και 

εργοστάσια παραγωγής χημικών όπλων. Πολλά χρόνια αργότερα έγινε γνωστό ότι ο Σαντάμ 

είχε καταστρέψει τα όπλα μαζικής καταστροφής και τις εγκαταστάσεις παραγωγής αυτών των 

όπλων από το 1995, μετά τις αποκαλύψεις που είχε κάνει ο γαμβρός του σχετικά με το 

πρόγραμμα, όταν είχε αυτός διαφύγει στην Ιορδανία. Εξ άλλου όπλα μαζικής καταστροφής δεν 

βρέθηκαν ποτέ στο Ιράκ, παρά την έρευνα που έκανε επιστημονικό κλιμάκιο του αμερικανικού 

στρατού μετά την εισβολή του 2003. 

Η επιχείρηση Desert Fox  υπονόμευσε το καθεστώς της Βαγδάτης, εμπνέοντας ομάδες κυρίως 

σιιτών αξιωματούχων να οργανώσουν πραξικόπημα εναντίον του Σαντάμ έχοντας αρχηγό τον 

θρησκευτικό ηγέτη των Σιιτών Αγιατολάχ  αλ Σαντρ. Ο Σαντάμ αντέδρασε με τεράστιο αριθμό 

συλλήψεων και εκτελέσεων, συμπεριλαμβανομένης της δολοφονίας του αλ Σαντρ και των δυο 

υιών του, πυροδοτώντας έτσι εμφύλιες αναταραχές και την αναβίωση της εξέγερσης των Σιιτών 

στο νότιο Ιράκ.  

Παρ’ όλο που η επιχείρηση Desert Fox ήταν επιτυχής, ο Σαντάμ συνέχισε να αμφισβητεί τις 

ΗΠΑ, έχοντας την πεποίθηση ότι η Ουάσιγκτον δεν θα κατάφερνε να βρει συμμαχικές 

δυνάμεις, όπως αυτές που σχηματίστηκαν στον Πόλεμο του Κόλπου, για να εισβάλουν στο Ιράκ 

και ότι χωρίς συμμάχους οι Αμερικανοί δεν θα το αποτολμούσαν. Η πεποίθηση του ότι ένας 

συνασπισμός ήταν απίθανο να διαμορφωθεί πήγαζε από την έντονη αντίδραση της διεθνούς 

κοινότητας και της κριτικής που δεχόταν οι ΗΠΑ για την χρήση στρατιωτικής βίας. Οι ΗΠΑ και η 
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Βρετανία δεν είχαν ζητήσει από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εξουσιοδότηση για την 

επιχείρηση Desert Fox και είχαν υποστεί σκληρή κριτική από τα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου 

Γαλλία, Κίνα και Ρωσία. Οι Γάλλοι υποστήριξαν ότι η μονομερής δράση των ΗΠΑ και Βρετανίας 

υπονόμευσε την διεθνή κοινότητα και ότι δεν πιστεύουν ότι το Ιράκ διέθετε σημαντικά 

αποθέματα πυρηνικών, βιολογικών ή χημικών όπλων. Οι Κινέζοι καταδίκασαν την δράση ως 

«αβάσιμη και προκλητική» και οι Ρώσοι υπενθύμισαν ότι «κανένα κράτος δεν μπορεί 

ανεξάρτητα να ενεργεί ως αστυνομικός του κόσμου».  

Αυτές οι ισχυρές καταδίκες έπεισαν τον Σαντάμ ότι η ανυπακοή του υπονόμευε τις ΗΠΑ στα 

μάτια της διεθνούς κοινότητας και μείωνε την πιθανότητα σχηματισμού ενός συνασπισμού για 

να τον απομακρύνει από την εξουσία. Ο Σαντάμ απέτυχε να αναγνωρίσει επακριβώς την 

δύναμη των κέντρων εξουσίας και των ΜΜΕ, απέτυχε να κατοπτεύσει τα νέα δεδομένα που 

έθεσαν οι Κλίντον και Μπλερ, το δίδυμο του ιμπεριαλισμού εκείνης της εποχής, που ήταν η 

ανάληψη μονομερούς στρατιωτικής δράσης χωρίς την έγκριση του Συμβουλίου Ασφαλείας του 

ΟΗΕ. Η συνεχιζόμενη, τροφοδοτούμενη από ΜΜΕ αντίληψη στην Δύση ότι ο Σαντάμ 

αποτελούσε απειλή και το προηγούμενο της τρομοκρατικής επίθεσης στην Νέα Υόρκη 

(πόλεμος κατά της τρομοκρατίας) επέτρεψαν στις ΗΠΑ και Βρετανία να ενεργήσουν μονομερώς 

και να εισβάλουν στο Ιράκ το 2003.  

Η άρνηση του Σαντάμ να αποκαλύψει στην διεθνή κοινότητα, στην Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες, 

ότι το καθεστώς του δεν διέθετε πλέον όπλα μαζικής καταστροφής οφειλόταν στην 

αποτρεπτική αξία αυτών των όπλων. Διατηρώντας μια ασάφεια όσον αφορά την κατοχή και την 

δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων δημιουργούσε μια «αποτροπή εξ αμφιβολίας». Η 

πυρηνική, βιολογική ή χημική αποτροπή τρομάζει τον αντίπαλο καθώς τα αντίποινα σε μια  

επίθεση είναι εξόχως δαπανηρά και ακυρώνουν τα πιθανά κέρδη που θα επέλθουν από την 

επίθεση. Ο Σαντάμ είχε επιδείξει προθυμία στην χρησιμοποίηση χημικών όπλων εναντίον των 

αντιπάλων του, όπως εναντίον των Κούρδων στην Χαλάμπτζα και κατά τον πόλεμο Ιράκ-Ιράν, 

όπου πάνω από 100.000 χημικές βόμβες χρησιμοποιήθηκαν κατά των Ιρανικών δυνάμεων.  

Ο Σαντάμ ήταν διατεθειμένος να διατηρήσει το «μυστήριο» περί της κατοχής όπλων μαζικής 

καταστροφής, καθώς πίστευε ότι έτσι αποθάρρυνε τις ΗΠΑ από μια ολοκληρωτική επίθεση και 

ταυτόχρονα έδινε θάρρος στις πιστές του δυνάμεις. Επίσης χρησιμοποιούσε την αποτρεπτική 

αξία αυτών των όπλων στο εσωτερικό μέτωπο για να τρομάξει τους αντιπάλους του, για να 

εκφοβίσει τις «επαναστατικές ομάδες» εντός των συνόρων. Πίστευε δε λανθασμένα ότι η 

απειλή αυτών των όπλων είχε αποτρέψει τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους να πορευτούν προς 

την Βαγδάτη κατά την διάρκεια του Πολέμου του Κόλπου (Gulf War).  

Η «αποτροπή εξ αμφιβολίας» του Σαντάμ ήταν πολύ διαφορετική από την πυρηνική αποτροπή 

στην διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου που ίσχυε μεταξύ ΗΠΑ-ΕΣΣΔ, μια αποτροπή που είχε 

ονομαστεί «nuclear chicken game» από τα μέσα ενημέρωσης της εποχής. Η αλληλεπίδραση του 
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Σαντάμ με τις ΗΠΑ θυμίζει περισσότερο  ταυρομαχία, με τις ΗΠΑ να παίζουν τον ρόλο του 

ταύρου δεδομένης της τεράστιας στρατιωτικής των ισχύος και της ικανότητας των να 

επιφέρουν σωματικές βλάβες στον «ταυρομάχο» Σαντάμ. Ο Σαντάμ στον ρόλο ταυρομάχου 

κυμάτιζε το κόκκινο πανί στις ΗΠΑ για να την εξοργίσει και να προκαλέσει αντιδράσεις, 

περιμένοντας από το πλήθος που παρακολουθούσε, την διεθνή κοινότητα, να στηρίξει όλο και 

λιγότερο τον ταύρο, όπως συνήθως γίνεται στις ταυρομαχίες. Το στρατηγικό μειονέκτημα του 

Σαντάμ ήταν ότι πίσω από το κόκκινο πανί δεν κρατούσε το ξίφος ή έστω ένα μαχαίρι με το 

οποίο θα μπορούσε έστω να τραυματίσει τον ταύρο. Οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι ο ταυρομάχος πέρα 

από το κόκκινο πανί που κυμάτιζε ήταν «γυμνός» από όπλα, γνώριζαν ότι ο Σαντάμ ήταν ένας 

εύκολος στόχος, φτάνει το αφήγημα τους περί όπλων μαζικής καταστροφής να γινόταν 

πιστευτό από την δυτική κοινή γνώμη.  

Το αποτέλεσμα αυτής της «ταυρομαχίας» ήταν οι ΗΠΑ να επιτεθούν στο Ιράκ το 2003, καθώς η 

σκηνοθετημένη από τον Σαντάμ έλλειψη σαφήνειας για τα όπλα μαζικής καταστροφής και η μη 

συμμόρφωση του με τα Ηνωμένα Έθνη τον κατέστησαν εύκολο στόχο, πόσο δε μάλλον που ο 

αντίπαλος γνώριζε την «γύμνια» του.  

26.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΗΠΑ-ΙΡΑΚ (2003) 

Στα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα και τα πρώτα του 21ου ο κόσμος συγκλονίστηκε από μια 

σειρά βαθιών αλλαγών στο διεθνές περιβάλλον. Τον Ιούλιο του 1991 οι πρόεδροι Μπους 

(πατήρ) και Γκορμπατσόφ δήλωσαν ότι ο Ψυχρός Πόλεμος τελείωσε. Δημιουργήθηκε έτσι ένας 

μονοπολικός κόσμος στον οποίο οι ΗΠΑ ήταν η μοναδική υπερδύναμη, κάτι που της επέτρεψε 

να αναλάβει μονομερή δράση στην επιχείρηση Desert Fox το 1998. Επίσης λόγω αυτού του 

«μονοπωλίου» το ΝΑΤΟ κήρυξε τον πόλεμο στην Γιουγκοσλαβία και  παρενέβη στο 

Κοσσυφοπέδιο το 1999, δημιουργώντας προϋποθέσεις αλλαγής συνόρων στα Βαλκάνια. Η 

τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 ήταν ένα γεγονός που θα οδηγούσε τις ΗΠΑ 

να δηλώσουν τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Η 11η Σεπτεμβρίου ήταν το «αφήγημα» 

που χρειαζόταν ο ιμπεριαλισμός για να εκτοξεύσει τους επιθετικούς του πολέμους στο 

Αφγανιστάν και στο Ιράκ, βοηθούντος και του γεγονότος ότι ο αμερικανικός λαός για πρώτη 

φορά μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου και την κατάρρευση του κομμουνιστικού αντιπάλου 

αισθανόταν τόσο ευάλωτος. 

Η δύναμη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων το 2001 ήταν τέτοια που απέτρεπε 

οποιοδήποτε κράτος επί γης να απειλήσει τις ΗΠΑ με συμβατικό πόλεμο. Ο μόνος τρόπος να 

αμφισβητηθούν οι ΗΠΑ ήταν μέσω του «ασύμμετρου πολέμου», ο οποίος ορίζεται ως 

«εμπλοκή αντιμαχόμενων μερών με σημαντικές ανισότητες όσον αφορά την στρατιωτική 

δύναμη, τις στρατηγικές και τις τακτικές». Οι  ασύμμετρες επιθέσεις στοχεύουν σε περιοχές 

όπου ο ισχυρός αντίπαλος είναι εκτεθειμένος ή παρουσιάζει αδυναμία και ευπάθεια. Ο 

αρχιτέκτονας των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου, ο πρώην μισθοφόρος των ΗΠΑ στο 
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Αφγανιστάν, Οσάμα μπιν Λάντεν  εκμεταλλεύτηκε μια αδυναμία που υπήρχε στο σύστημα 

αεροπορικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου η αεροπορική 

ασφάλεια ήταν επικεντρωμένη στην πρόληψη, στον κίνδυνο αεροπορικών βομβαρδισμών, ενώ 

η απειλή αεροπειρατείας δεν θεωρείτο σημαντική και μόνο ελάχιστοι αστυνομικοί (air 

marshals) ήταν επιφορτισμένοι για την προστασία πτήσεων «υψηλού κινδύνου».  

Η τρομοκρατική οργάνωση Αλ Κάιντα του Μπιν Λάντεν  εκμεταλλεύτηκε αυτή την ευάλωτη 

θέση, μετατρέποντας τα αεροσκάφη που κατέλαβε σε «ιπτάμενους πυραύλους». Οι επιτυχείς 

επιθέσεις κατά του αμερικανικού Πενταγώνου και των Διδύμων Πύργων (των Κέντρων 

Παγκόσμιου Εμπορίου) της Νέας Υόρκης κόστισαν την ζωή σε 3.000 άτομα και την κατάρρευση 

των Πύργων, ενώ οι απώλειες της Αλ Κάιντα ήταν ελάχιστες ( η πεμπτουσία του ασύμμετρου 

πολέμου).  

Η επικοινωνιακή τεχνολογία επέτρεψε σε όλο τον κόσμο να παρακολουθήσει σε πραγματικό 

χρόνο τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στην Νέα Υόρκη, καταστρέφοντας την ψευδαίσθηση που 

είχαν οι Αμερικανοί σχετικά με την ασφάλεια τους από ξένη επίθεση. Η βαθιά ψυχολογική 

επίδραση αυτής της επίθεσης προκάλεσε την αφορμή για τις ΗΠΑ να αλλάξουν ριζικά το 

διεθνές περιβάλλον ασφαλείας, δηλώνοντας τον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», με το ΝΑΤΟ 

να ακολουθεί πιστά και παρά πόδα. Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ αντί να ασχοληθούν με αυτούς τους 

μη κρατικούς φορείς ως εγκληματίες, άδραξαν την ευκαιρία για να εξακοντίσουν επιθετικούς 

πολέμους στο όνομα της «ελευθερίας» και «δημοκρατίας» εναντίον μη αρεστών αντιπάλων.  

Θυμίζουμε ότι πολλές δεκαετίες μετά την επίθεση των Ιαπώνων στο Περλ Χάρμπορ που 

σήμανε την είσοδο των ΗΠΑ στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, διέρρευσε ότι οι αμερικανικές 

μυστικές υπηρεσίες και ο πρόεδρος Ρούσβελτ γνώριζαν πολλά εικοσιτετράωρα πριν για την 

επίθεση της 7ης Δεκεμβρίου 1941. Δεν αποκλείεται στο μέλλον να γίνει γνωστό ότι οι 

τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου ήταν εν γνώσει κάποιων ανωτάτων 

αξιωματούχων των παντοδύναμων μυστικών υπηρεσιών ΗΠΑ. Και οι δυο επιθέσεις που είχαν 

πολλά θύματα Αμερικανούς δημιούργησαν εκείνο το ψυχολογικό πλαίσιο για να 

προετοιμασθεί η κοινωνία για εξοντωτικό πόλεμο άνευ όρων. 

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου είναι η σημαντικότερη αφορμή για την εισβολή στο Ιράκ το 

2003. Αποδεικτικά στοιχεία για την συμμετοχή του Σαντάμ ή σύνδεση του με το τρομοκρατικό 

δίκτυο του Μπιν Λάντεν δεν υπήρξαν ποτέ, αντιθέτως υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 

ότι ο Μπιν Λάντεν συνεισέφερε ενεργά σε ισλαμιστικές οργανώσεις που πολεμούσαν τον 

Σαντάμ στο ιρακινό Κουρδιστάν. Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου δημιούργησαν ένα 

επιτρεπτό περιβάλλον στο οποίο οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ «προθυμοποιήθηκαν» να αναλάβουν 

δράση εναντίον κρατών που θεωρούσαν απειλή για την ασφάλεια τους. Η επίθεση της Αλ 

Κάιντα παρουσίασε στα μέλη της διοίκησης Μπους, στους Ράμσφελντ, Τσέινι, Γούλφοβιτς, 

Λίμπι, Μπόλτον (έως πρόσφατα Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ), την ευκαιρία να 
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ακολουθήσουν την αλλαγή καθεστώτος που υποστήριζαν για το Ιράκ, καθώς και την ανατροπή 

μη αρεστών καθεστώτων στην ζώνη ΜΕΝΑ (Middle East North Africa) και στην Κεντρική Ασία 

(Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένου και του Ιράν). 

Ο «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» δεν έκανε την εισβολή στο Ιράκ αναπόφευκτη. Η παντελής 

έλλειψη στοιχείων που συνδέουν τον Σαντάμ με την Αλ Κάιντα δεν κατέστησε το Ιράκ φυσικό 

στόχο για την δεύτερη φάση αυτού του πολέμου (πρώτη φάση ο Πόλεμος του Κόλπου). 

Ωστόσο, οι απεριόριστοι στόχοι αυτού του πολέμου για την εξάλειψη του «κακού» και των 

πηγών «απειλής» για την εθνική ασφάλεια συνολικά της Δύσης, δημιούργησαν ένα περιβάλλον 

που επέτρεπε στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ να παραβιάζουν την διεθνή νομιμότητα, την κυριαρχία 

των εθνών, με στόχο την εξάλειψη στόχων που εκλαμβάνονται ως απειλητικοί. 

27.   ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ «THE NEW 

AMERICAN CENTURY» 

Η απόφαση του προέδρου Μπους (πατήρ) να επιτρέψει στον Σαντάμ να παραμείνει στην 

εξουσία στο τέλος του Πολέμου του Κόλπου δεν ήταν μια δημοφιλής απόφαση ακόμη και μέσα 

στους κόλπους του Λευκού Οίκου. Ο Πολ Βόλφοβιτς, το πιο υψηλόβαθμο μέλος της διοίκησης 

Μπους, πίστευε ότι έπρεπε να γίνουν περισσότερα για την στήριξη των αντιπάλων του Σαντάμ 

που εξεγέρθηκαν μετά τον πόλεμο στο εσωτερικό του Ιράκ.  

Ο Βόλφοβιτς αποτελούσε ενεργό μέλος του σιωνιστικού think-tank PNAC (Project for The New 

American Century), το οποίο ιδρύθηκε το 1997 από τους Robert Kagan και William Kristol. Τον 

Ιούνιο του 1997 το think-tank «Σχέδιο για τον Νέο Αμερικανικό Αιώνα» δημοσίευσε μια 

«δήλωση αρχών» με υπογράφοντες τους Βόλφοβιτς, Τσέινι, Ράμσφελντ και Λίμπι, άνδρες που 

είχαν κεντρικότατο ρόλο στην διοίκηση Μπους. Σε αυτή την δήλωση το PNAC επιβεβαιώνει την 

ανάγκη για τις ΗΠΑ να διατηρήσουν τον ρόλο τους ως «κυρίαρχη δύναμη του κόσμου» μέσω 

της αύξησης των αμυντικών δαπανών, της προώθησης των αμερικανικών «αξιών» στο 

εξωτερικό, της δεσπόζουσας θέσης των ΗΠΑ στην μονοπολική παγκόσμια τάξη. Προς τον σκοπό 

αυτό θα έπρεπε να αναληφθούν «προληπτικές ενέργειες» πριν από την εμφάνιση  των 

κρίσεων.  

Τον Ιανουάριο του 1998 το PNAC απέστειλε ανοικτή επιστολή με τις θέσεις του στον πρόεδρο 

Κλίντον, ο οποίος υποστήριζε μια στρατιωτική στρατηγική για την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράκ. 

Τον Οκτώβριο του 1998 ο Κλίντον υπέγραψε νομοσχέδιο που έφερε τον τίτλο «Νόμος για την 

Απελευθέρωση του Ιράκ 1998» (The Iraq Liberation Act 1998), δηλώνοντας ότι είναι πολιτική 

των ΗΠΑ να στηρίξουν την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράκ. Ωστόσο η προσέγγιση της κυβέρνησης 

Κλίντον προς την κατεύθυνση «αλλαγής καθεστώτος» ήταν έμμεση και αφορούσε την παροχή 

μυστικής χρηματοδότησης στις ιρακινές αντιπολιτευτικές ομάδες και όχι την χρήση 

αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων. 
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Παρά την αποτυχία να πείσουν την κυβέρνηση Κλίντον να αναλάβει στρατιωτική δράση 

εναντίον του Σαντάμ, το PNAC επί διοίκησης Μπους (υιός) κατάφερε να περάσει τις θέσεις του, 

αφού σχεδόν όλα τα στελέχη του ανέλαβαν καίριες θέσεις στον Λευκό Οίκο και στην 

κυβέρνηση. Μια ρεαλιστική φωνή στην διοίκηση Μπους, η Κοντολίζα Ράις ως Σύμβουλος 

Εθνικής Ασφαλείας (2001-2005) αντέκρουε την θέση στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ, 

υποστηρίζοντας ότι «αδίστακτα καθεστώτα όπως αυτά του Ιράκ και της Βόρειας Κορέας θα 

μπορούσαν εύκολα να αποθαρρυνθούν ακόμη και αν είχαν όπλα μαζικής καταστροφής». 

Επίσης ο υπουργός Εξωτερικών του Μπους Κόλιν Πάουελ υποστήριζε την πολιτική 

κατευνασμού του ιρακινού καθεστώτος μέσω οικονομικών κυρώσεων και ότι ο Σαντάμ «δεν 

αποτελούσε απειλή». Η πολιτική του Πάουελ έτυχε θετικής υποδοχής από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, σίγουρα όμως δεν ικανοποιούσε τα σχέδια του PNAC.  

Οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου παρείχαν στο PNAC την απαραίτητη αφορμή για να 

προβάλλουν καταλυτικά τις θέσεις τους στον Μπους, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική 

κατευνασμού του ιρακινού καθεστώτος που υποστήριζαν οι Ράις και Πάουελ είχε αποτύχει 

παταγωδώς. Το PNAC παρουσίασε την ισχυρή ακαδημαϊκή παράδοση του ρεαλισμού που 

χαρακτήριζε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ως «κυνική», «εγωκεντρική» και «απρόσεκτη» 

και τους ίδιους ως «πραγματιστές» και εκπροσώπους των σκληρά εργαζομένων Αμερικανών 

που φρόντιζαν για την επιβίωση του αμερικανικού έθνους. Η κοινωνική ευπάθεια που 

εισήγαγαν στον αμερικανικό λαό οι επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου έκανε αναμφίβολα πιο 

εύκολο το έργο του PNAC και των εκπροσώπων του στην αμερικανική κυβέρνηση και στον 

στενό κύκλο του Μπους, σε αυτό το κλίμα φόβου και ανασφάλειας από τις τρομοκρατικές 

επιθέσεις οι πνευματικές προκλήσεις για λογική σκέψη από «ηθικά παρακμιακούς» 

αντιπάλους του πολέμου, απευθύνονταν στα ώτα μη ακουόντων.  

Οι ευφυέστατοι  προπαγανδιστές του PNAC μπόρεσαν να σμίξουν τον φόβο και την 

συναισθηματική γλώσσα για να πείσουν τον αμερικανικό λαό  ότι ο μόνος τρόπος για να 

εξασφαλιστεί η ασφάλεια του ήταν να αναλάβει αποφασιστική και επιθετική δράση. Είναι 

σημαντικό να θυμόμαστε ότι η 11η Σεπτεμβρίου δεν έκανε την εισβολή στο Αφγανιστάν ή στο 

Ιράκ αναπόφευκτη. Η θέση της επιρροής και εξουσίας που ασκούσε το PNAC στην αμερικανική 

κυβέρνηση σε συνδυασμό με το περιβάλλον που δημιούργησαν οι τρομοκρατικές επιθέσεις 

είναι αυτό που προκάλεσε την εισβολή στο Ιράκ και στο Αφγανιστάν. Είναι λογικό να 

υποστηριχθεί ότι χωρίς τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Αλ Κάιντα η επιθυμία να απομακρυνθεί 

ο Σαντάμ από το Ιράκ και να συλληφθεί ο Μπιν Λάντεν στο Αφγανιστάν μέσω στρατιωτικής 

εισβολής θα ήταν αμφίβολη έως ανύπαρκτη. Η τοποθέτηση και τα κίνητρα του PNAC μπορούν 

να θεωρηθούν ότι κατέστησαν την εισβολή στις δυο αυτές χώρες πιθανότερη, επειδή ακριβώς 

επιδιώχθηκε ενεργά αυτή η πολιτική.  
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28.  ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΙΣΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΟ ΙΡΑΚ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 

Το επιτρεπτικό περιβάλλον του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας» και η επιθυμία των μελών 

του «The New American Century» να απομακρύνουν τον Σαντάμ από την εξουσία δεν εγγυώντο 

αυτόματα και την εισβολή στο Ιράκ. Η CIA πληροφορούσε τον Λευκό Οίκο ότι ο Οσάμα μπιν 

Λάντεν και το δίκτυο της Αλ Κάιντα είχαν τις βάσεις τους στο Αφγανιστάν, κάτι που δεν 

συνηγορούσε με την άποψη του Βόλφοβιτς να συνδέσει την επίθεση εναντίον του Ιράκ με την 

11η Σεπτεμβρίου. Ωστόσο οι πληροφορίες της CIA δεν εμπόδισαν τον υπουργό Άμυνας 

Ντόναλντ Ράμσφελντ να σχεδιάζει ενεργά, κατ’ εντολή του think-tank PNAC, την εφαρμογή 

ενός σχεδίου επιθέσεων που εκτείνονταν πολύ πέρα από το Αφγανιστάν, ένα σχέδιο το οποίο 

στοχοποιούσε το Ιράκ ως την επόμενη φάση της αυτοανακηρυχθείσας από τον Μπους 

«παγκόσμιας διοίκησης». Ο Ράμσφελντ έλαβε μέτρα που συνιστούν κατά τον Κλάουζεβιτς την 

απαραίτητη «εχθρική πρόθεση» ώστε να υπάρξει πόλεμος με το Ιράκ, ανεξαρτήτως της 

επιτυχούς ή μη αφγανικής εκστρατείας. Ο πόλεμος στο Αφγανιστάν με την συνδρομή του ΝΑΤΟ 

έπρεπε να είναι γρήγορος και να έχει περιορισμένες αμερικανικές απώλειες, ώστε η εισβολή 

στο Ιράκ να παραμένει ως προϋπόθεση και πιθανότητα. Η προϋπόθεση για την εισβολή στο 

Ιράκ ήταν αποτέλεσμα των διδαγμάτων που αντλήθηκαν από τον πόλεμο του Βιετνάμ. Αν ο 

πόλεμος στο Αφγανιστάν κόστιζε την ζωή πολλών αμερικανών στρατιωτών, εξ ου και η 

συμβολή νατοϊκών δυνάμεων, η αμερικανική κοινή γνώμη πιθανότατα θα ανέπτυσσε πάλι το 

«σύνδρομο του Βιετνάμ» με αρνητικά αποτελέσματα για περαιτέρω πολέμους κατά της 

τρομοκρατίας. Είναι κατανοητό ότι εφόσον υπήρχαν πολλοί θάνατοι αμερικανών στρατιωτών, 

οι αρχικοί φόβοι του αμερικανικού λαού που δημιουργήθηκαν από την 11η Σεπτεμβρίου θα 

μειώνονταν με την πάροδο του χρόνου και υπό την επίδραση απώλειας ζωών στρατιωτών. Έτσι 

τα σχέδια του Ράμσφελντ και του PNAC για το Ιράκ δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν. 

Η απόφαση για την εισβολή στο Αφγανιστάν αντιμετωπίστηκε με ελάχιστη κριτική από την 

διεθνή κοινή γνώμη, οι τρομοκρατικές επιθέσεις στην Νέα Υόρκη είχαν προσφέρει ικανή 

προπαγανδιστική προεργασία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με την απόφαση 1368 της 

12ης Σεπτεμβρίου εξέφρασε την άποψη ότι οι τρομοκρατικές επιθέσεις αποτελούσαν «απειλή 

για την διεθνή ειρήνη και ασφάλεια». Το ψήφισμα 1368 δήλωνε «την αποφασιστικότητα του 

Συμβουλίου να καταπολεμήσει με κάθε τρόπο απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και 

ασφάλειας που προκαλούνται από τρομοκρατικές ενέργειες και αναγνωρίζει το εγγενές 

δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας σύμφωνα με την Χάρτα των Ηνωμένων Εθνών». 

Η «συλλογική αυτοάμυνα» άνοιγε διάπλατα την πόρτα για παρέμβαση νατοϊκών δυνάμεων 

στον «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Στις 28 Σεπτεμβρίου το Συμβούλιο Ασφαλείας 

επανέρχεται με το ψήφισμα 1373 το οποίο υποχρεώνει τα κράτη να «αρνούνται την 

χρηματοδότηση, την υποστήριξη και το ασφαλές καταφύγιο σε τρομοκράτες» και επιβεβαιώνει 

«το εγγενές δικαίωμα ατομικής ή συλλογικής αυτοάμυνας». Έχοντας λοιπόν την υποστήριξη 
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της διεθνούς κοινότητας, οι ΗΠΑ και η Βρετανία κατ’ αρχήν ξεκίνησαν την αφγανική εκστρατεία 

εναντίον των Ταλιμπάν και της Αλ Κάιντα στις 7 Οκτωβρίου 2001.  

Η εισβολή στο Αφγανιστάν, που ονομάστηκε επιχείρηση «Enduring Freedom», ανέτρεψε με 

επιτυχία το καθεστώς των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ χωρίς μεγάλες απώλειες για 

τους αμερικανούς στρατιώτες. Ο συνδυασμός ειδικών δυνάμεων, αεροπορικών επιθέσεων και 

αυτοχθόνων συμμάχων έφερε το επιθυμητό αποτέλεσμα και η Καμπούλ απελευθερώθηκε από 

τους Ταλιμπάν στις 7 Δεκεμβρίου 2001.  Παρ’ όλο που η επιχείρησε επέτυχε να απομακρύνει 

τους Ταλιμπάν από την εξουσία εντός δυο μηνών, απέτυχε να ολοκληρώσει τον σημαντικότερο 

στρατηγικό στόχο της που ήταν η σύλληψη ή η δολοφονία του πρώην συμμάχου των ΗΠΑ και 

της οικογενείας των Μπους Μπιν Λάντεν και των βασικών του συνεργατών. Ο Λάντεν διέφυγε 

των διωκτών του και παρέμεινε στα βουνά του Αφγανιστάν κρυπτόμενος για ακόμη μια 

δεκαετία, έως ότου σκοτώθηκε από τις ειδικές δυνάμεις SEAL με εντολή του προέδρου 

Ομπάμα.  

Οι προϋποθέσεις για την εισβολή στο Ιράκ που είχαν προσδιοριστεί από τον Ράμσφελντ 

ικανοποιήθηκαν απολύτως, η αίσθηση της γρήγορης νίκης και επιτυχίας δημιούργησε ένα κύμα 

φιλοπολεμικού συναισθήματος στον αμερικανικό λαό, κάτι που η κυβέρνηση Μπους και το 

think-tank PNAC μαζί με τις νατοϊκές κυβερνήσεις μπορούσαν να κατευθύνουν προς το Ιράκ. Αν 

η εκστρατεία στο Αφγανιστάν είχε ως αποτέλεσμα την ήττα (αν και σε βάθος χρόνου δεν 

υπήρξε ποτέ νίκη) ή μια αρχική επιτυχία με πολύ αργό ρυθμό, είναι πιθανό η νομενκλατούρα 

γύρω από τον Μπους να μην είχε την δυνατότητα να έχει την υποστήριξη για εισβολή στο Ιράκ, 

τόσο από πλευράς κυβέρνησης όσο και από πλευράς ΝΑΤΟ. 

Η απουσία σύνδεσης μεταξύ Αλ Κάιντα και Σαντάμ απαιτούσε την αναμόρφωση του πολέμου 

κατά της τρομοκρατίας, προκειμένου η κυβέρνηση Μπους να αναλάβει δράση κατά του Ιράκ. Ο 

Μπους σε ομιλία στις 29 Ιανουαρίου 2002 ισχυρίστηκε ότι η αφγανική εκστρατεία «απέδειξε 

ότι οι τρομοκράτες εχθροί διέθεταν λεπτομερείς οδηγίες για την κατασκευή χημικών όπλων» 

(προφανώς ο Μπους δεν ήταν και πολύ εξοικειωμένος με το διαδίκτυο). Αυτή η παρατήρηση 

του αμερικανού προέδρου καθιέρωσε την σχέση μεταξύ τρομοκρατίας και όπλων μαζικής 

καταστροφής, κάτι που ενέταξε και το ΝΑΤΟ στην φρασεολογία των επίσημων ανακοινώσεων 

του. Ο Μπους συνέχισε το επόμενο διάστημα να ισχυρίζεται ότι η Αμερική «πρέπει να 

εμποδίσει τους τρομοκράτες και τα καθεστώτα που αναζητούν χημικά, βιολογικά ή πυρηνικά 

όπλα να απειλούν τις ΗΠΑ και τον κόσμο». Με αυτές τις δηλώσεις ο Μπους επιβεβαίωσε στην 

κοινή γνώμη με την βοήθεια των ΜΜΕ, την σύνδεση μεταξύ τρομοκρατών και  WMD (Weapons 

of Mass Destruction) και δημιούργησε σχέση μεταξύ τρομοκρατών και καθεστώτων που 

επιδιώκουν την κατοχή όπλων μαζικής καταστροφής (ασχέτως αν αυτή η κατοχή ήταν 

αποτέλεσμα συνεργασίας αυτών των καθεστώτων με την Δύση).  
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Ο Μπους υποστήριζε ότι το Ιράκ, το Ιράν και η Βόρεια Κορέα αποτελούσαν τον «άξονα του 

κακού» λόγω της επιδίωξης των να κατέχουν όπλα μαζικής καταστροφής. Το Ιράκ το ξεχώριζε 

ως υποστηρικτή της τρομοκρατίας, κάτι που δεν υποστήριζε για το Ιράν και την Βόρεια Κορέα, 

και επιπλέον ως έθνος που ήταν πρόθυμο να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα εναντίον του 

αμάχου πληθυσμού του. Η πολιτική του Σαντάμ «αποτροπή εξ αμφιβολίας» ήταν βούτυρο στο 

ψωμί του Μπους και αποτελούσε ακρογωνιαίο λίθο της άποψης του ότι το Ιράκ ήταν «κακό» 

(evil). Η κυβέρνηση Μπους προφανώς γνώριζε ότι ο πρώην σύμμαχος Σαντάμ δεν έκρυβε το 

οπλοστάσιο με τα χημικά όπλα από την διεθνή κοινότητα και τους επιθεωρητές των Ηνωμένων 

Εθνών, αυτό που έκρυβε ήταν στην πραγματικότητα η απουσία αυτών των όπλων από το 

οπλοστάσιο του, σε μια προσπάθεια να επιτρέψει στους εχθρούς του να έχουν αμφιβολίες. Ο 

Μπους διευρύνοντας τον προπαγανδιστικό του πόλεμο και έχοντας την υποστήριξη πολλών 

νατοϊκών χωρών συνέχισε να υποστηρίζει ότι «η επιδίωξη του Ιράκ να κατέχει αυτά τα όπλα 

αποτελεί αυξανόμενο κίνδυνο για τις ΗΠΑ» και ότι «αυτά τα όπλα διοχετευόμενα σε 

τρομοκράτες θα τους έδιναν την δυνατότητα να επιτεθούν στους συμμάχους μας». Ο 

αμερικανικός λαός είχε μάθει από την 11η Σεπτεμβρίου, ο υπόλοιπος κόσμος το είχε δει σε 

ζωντανή μετάδοση, ότι οι τρομοκράτες ήταν ικανοί και πρόθυμοι να προκαλέσουν τεράστιες 

ζημιές εναντίον αμάχων. Η καταστροφική τους επίθεση είχε επιτευχθεί μόνο με την χρήση 

επιβατηγών αεροσκαφών. Η ιδέα παρόμοιων επιθέσεων που θα μπορούσαν να 

πραγματοποιηθούν με όπλα μαζικής καταστροφής ήταν μια τρομακτική προοπτική για τον 

αμερικανικό λαό.  

Αυτή η επιχειρηματολογία είχε και τους επικριτές της. Τριάντα τρεις ακαδημαϊκοί των ΗΠΑ 

υποστήριξαν στις 26 Σεπτεμβρίου 2002 στους New York Times ότι ο Σαντάμ δεν μπορούσε να 

χρησιμοποιήσει χημικά ή άλλα όπλα μαζικής καταστροφής, χωρίς να αντιμετωπίσει 

σοβαρότατα αντίποινα και ότι δεν προετοιμαζόταν να επιτεθεί στις ΗΠΑ ή στους νατοϊκούς 

συμμάχους. Οι ακαδημαϊκοί, οι περισσότεροι καθηγητές διεθνών σχέσεων, απέρριπταν τον 

ισχυρισμό ότι ένα καθεστώς θα παραδώσει τα όπλα του σε τρομοκράτες, καθώς θα ήταν 

παράλογο να παραδώσει όπλα που απαιτούσαν σημαντική οικονομική επένδυση σε μια 

ανεύθυνη και ανεξέλεγκτη ομάδα, εκ μέρους της οποίας η χρήση των όπλων θα οδηγούσε σε 

αντίποινα εναντίον του κράτους που παρείχε αυτά τα όπλα. Οι αντιρρήσεις των ακαδημαϊκών 

δεν έγιναν αποδεκτές, πρώτον επειδή αυτοί δεν κατείχαν θέσεις εξουσίας όπως οι άνθρωποι 

του PNAC και δεύτερον, επειδή το κατεστημένο των ΜΜΕ κατηγορούσε αυτούς ότι είναι 

κυνικοί ελιτιστές που ήταν εκτός επαφής με την πραγματικότητα.  

Ο Μπους αυξάνοντας την προπαγανδιστική πίεση προς τον αμερικανικό λαό, προειδοποιούσε 

ότι «ο χρόνος δεν είναι στην πλευρά μας» και ότι θα χτυπήσει πρώτος πριν έλθει μια άλλη 

τραγωδία όπως αυτή της 11ης Σεπτεμβρίου. Αυτό που είναι σημαντικό από τις δηλώσεις και 

συνεντεύξεις του Μπους και των συνεργατών του είναι η έμφαση που δινόταν σχετικά με τους 

κινδύνους των «αδίστακτων κρατών» που κατέχουν ή αποκτούν όπλα μαζικής καταστροφής. 
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Αυτές οι επίσημες τοποθετήσεις έδειχναν ότι το επίκεντρο του πολέμου κατά της τρομοκρατίας 

δεν ήταν πλέον οι ίδιοι οι τρομοκράτες, αλλά τα μη αρεστά καθεστώτα που αποτελούσαν 

απειλή για τις ΗΠΑ λόγω των δυνητικών δυνατοτήτων για όπλα μαζικής καταστροφής.  

Έστω και αν ο Σαντάμ κατείχε όπλα μαζικής καταστροφής, η γεωγραφική πραγματικότητα τον 

εμπόδιζε να θέσει σε κίνδυνο τις ΗΠΑ. Επίσης το Ιράκ είτε κατείχε αυτά τα όπλα ή όχι, δεν 

μπορούσε να προκαλέσει αρνητική μετατόπιση της ισορροπίας δυνάμεων μεταξύ των δυο 

κρατών. Ο Μπους με την εισβολή στο Ιράκ  αποκαλύπτει την δέσμευση του να διατηρήσει το 

μονοπολικό σύστημα, καταπολεμώντας ενεργά τις πιθανές δυνατότητες εξισορρόπησης που θα 

μπορούσαν να επιφέρουν τα πυρηνικά ή άλλα όπλα που θα κατείχαν μη αρεστά καθεστώτα. 

Αυτή η στάση σαφέστατα αντανακλούσε την θέση ότι οι ΗΠΑ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσουν 

την προεξέχουσα εξουσία τους για να διαμορφώσουν το διεθνές σύστημα προς όφελος τους, 

αντί να επιτρέψουν την ισορροπία στην παγκόσμια εξουσία. Η υποτιθέμενη κατοχή χημικών 

όπλων από τον Σαντάμ, η περιφρόνηση του προς τον ΟΗΕ και η ασάφεια του σχετικά με αυτή 

την κατοχή, έκαναν τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ να αισθάνονται δικαιολογημένα για την εισβολή του 

2003.  

Η εισβολή στο Ιράκ απέτυχε να αποκαλύψει τυχόν κρυφά όπλα μαζικής καταστροφής. Για να 

καταλάβουμε εάν πραγματικά οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γνώριζαν πριν της εισβολή για την 

ανυπαρξία αυτών των όπλων, είναι απαραίτητο να εξεταστεί το περιβάλλον πληροφοριών που 

προκάλεσε αυτή την εισβολή.  

Κατά την διάρκεια των ετών μεταξύ του Πολέμου του Κόλπου (1990) και της εισβολής (2003) η 

CIA δεν διέθετε κανένα κατάσκοπο που να εργάζεται στα προγράμματα όπλων του Ιράκ, οι 

πληροφορίες που είχε προέρχονταν από τους επιθεωρητές όπλων του ΟΗΕ. Αυτή η εξάρτηση 

κατέστη προβληματική μετά την απομάκρυνση από τον Σαντάμ αυτών των επιθεωρητών το 

1998. Ο Σαντάμ αρνήθηκε να δεχθεί ξανά τους επιθεωρητές μετά την επιχείρηση Desert Fox, 

στερώντας από την CIA την πληροφόρηση και την ακριβή εκτίμηση της ζημίας που προκάλεσε 

αυτή η επιχείρηση. Χωρίς να έχει κάποια πηγή επί του εδάφους, η CIA αναγκάστηκε να 

αναπτύξει τις αξιολογήσεις της με βάση δορυφορικές φωτογραφίες και την εμπειρία από το 

παρελθόν. Το 1999 η CIA κατέληξε κακώς (ή ηθελημένα) στο συμπέρασμα ότι η επιχείρηση 

Desert Fox απέτυχε να καταστρέψει τις εγκαταστάσεις παραγωγής χημικών όπλων. Η αίσθηση 

φόβου που περιέβαλλε τα προγράμματα όπλων του Σαντάμ αυξήθηκε όταν η γερμανική 

μυστική υπηρεσία BND μοιράστηκε πληροφορίες με την CIA, πληροφορίες τις οποίες είχε από 

τον ιρακινό της κατάσκοπο με την κωδική ονομασία  Curve Ball, ότι το Ιράκ διέθετε εργαστήρια 

βιολογικών όπλων εγκατεστημένα σε φορτηγά και σιδηροδρομικά οχήματα τα οποία 

μπορούσαν να μετακινηθούν σε όλη την χώρα για να αποφευχθεί η ανίχνευση τους. Με βάση 

αυτή την πληροφορία και αμφιβόλου αξίας δορυφορικές λήψεις, οι μυστικές υπηρεσίες των 

ΗΠΑ κατέληξαν στο συμπέρασμα το 2000 ότι το Ιράκ διαθέτει σημαντική ποσότητα αερίου 
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μουστάρδας (υπερίτης) και παραγόντων Sarin. Οι εκθέσεις της CIA προς τον πρόεδρο Μπους, 

εκθέσεις οι οποίες ευθυγραμμίζονταν με αναλύσεις του think-tank PNAC, ανέφεραν ότι το Ιράκ 

έχει την ικανότητα να παράγει τεράστιες ποσότητες βιολογικών παραγόντων για στρατιωτικούς 

σκοπούς. Σε νεότερη έκθεση της το 2002 η CIA επανέρχεται στο θέμα ισχυριζόμενη ότι πλέον το 

Ιράκ «ανασυνθέτει το πυρηνικό του πρόγραμμα».  

Όλες οι εκθέσεις των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών σχετικά με τα όπλα μαζικής 

καταστροφής του Ιράκ παρουσίαζαν εσφαλμένες απόψεις, μεγιστοποιώντας κάποια 

ανησυχητικά ευρήματα και ελαχιστοποιώντας εσωτερικές αμφιβολίες για αυτά. Συνήθως οι 

πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών που μεταφέρονται προς τα «πάνω»  αραιώνουν το 

επίπεδο της βεβαιότητας των, στην προκειμένη περίπτωση των όπλων μαζικής καταστροφής 

του Σαντάμ οι πληροφορίες που παρείχαν αναλυτές χαμηλού επιπέδου έγιναν το «κερασάκι 

στην τούρτα» για να υποστηριχθούν οι απόψεις των κατεστημένου της κυβέρνησης Μπους. Οι 

πληροφορίες της CIA διαστρεβλώθηκαν για να φανεί στο Κογκρέσο, στον αμερικανικό λαό και 

στους συμμάχους του ΝΑΤΟ ότι «ο πόλεμος ήταν η ενδεδειγμένη λύση».   

Οι ενέργειες της κυβέρνησης Μπους μαρτυρούν ότι δεν αναζητούσε πληροφορίες που να την 

βοηθούν να προσδιορίσει αν ήταν απαραίτητη η εισβολή στο Ιράκ, αλλά ότι αναζητούσε 

στοιχεία που θα δικαιολογούσαν την προκαθορισμένη και προμελετημένη απόφαση της να 

επέμβει. Το PNAC και οι κυβερνητικοί κύκλοι επέλεξαν πληροφορίες που ταίριαζαν στην 

ατζέντα τους, πληροφορίες που έπεισαν έναν πρόεδρο ο οποίος ήθελε να πεισθεί, παρά τις 

παραπλανητικές πληροφορίες που έλαβε.  

Είναι σημαντικό να τονισθεί ότι παρά την επιθυμία των σχεδιαστών  για αλλαγή καθεστώτος 

στο Ιράκ, οι πιθανότητες για αυτή την εισβολή θα είχαν μειωθεί σημαντικά εφόσον η 

επιχείρηση του Αφγανιστάν δεν είχε ταχεία επιτυχία. Επίσης είναι εύλογο να υποστηρίζουμε 

ότι η κινητήρια δύναμη πίσω από την απόφαση εισβολής στο Ιράκ ήταν προφανώς το PNAC. 

Ωστόσο χωρίς την 11η Σεπτεμβρίου (σε παραλληλισμό θυμίζουμε το Περλ Χάρμπορ) και την 

πρώιμη επιτυχία του Αφγανιστάν, αυτοί δεν θα είχαν την ευκαιρία να υλοποιήσουν τα σχέδια 

τους και να αποκομίσουν καρπούς, τους οποίους προσπάθησαν επίσης να αποκομίσουν εν 

συνεχεία από την Λιβύη και την Συρία.  

29.  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΛΙΒΥΗΣ 

Όπως και στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ πριν από την Λιβύη, έτσι και σε αυτή την χώρα η 

επέμβαση το 2011 της νεοιμπεριαλιστικής συμμορίας του ΝΑΤΟ δημιούργησε χάος και φρίκη 

με εκατοντάδες χιλιάδες αθώα θύματα και μαζική λαθρομετανάστευση προς την νότια 

Ευρώπη. Η Λιβύη σήμερα σε μεγάλο ποσοστό ελέγχεται από ισλαμοσυμμορίτες και πολιτικούς 

γκάνγκστερ που δραστηριοποιούνται για τα συμφέροντα του λόμπι της πετρελαϊκής 

βιομηχανίας. Η χώρα μετά την άγρια δολοφονία του Καντάφι έχει διαλυθεί και σήμερα 
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κυριαρχείται στα ανατολικά με έδρα το Τομπρούκ από τον στρατηγό Χαλίφα Χαφτάρ, στα 

βορειοδυτικά από τον ισλαμοσυμμορίτη Φαγιέζ αλ Σαράϊ, στα νοτιοδυτικά από την φυλή των 

Τουαρέγκ, ενώ πολλές διάσπαρτες περιοχές κυριαρχούνται από τοπικούς ισλαμιστές 

φυλάρχους που πρόσκεινται στην Αλ Κάιντα.  

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε έκθεση επιτροπής του Βρετανικού Κοινοβουλίου 

(House of Commons) σχετικά με την νομιμότητα της βρετανικής στρατιωτικής επέμβασης το 

2011 στην Λιβύη. Η έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (The Foreign Affairs 

Committee) κατηγορεί ευθέως τον τότε Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάμερον ως κύριο 

υπεύθυνο για το χάος που έχει δημιουργηθεί στην Λιβύη. Σύμφωνα με την έκθεση 

(Examination of Intervention and Collapse and the UK’s Future Policy Options) ο Κάμερον δεν 

είχε ούτε φρόντισε να έχει επαρκείς πληροφορίες πριν δώσει την εντολή για βομβαρδισμό της 

χώρας αυτής με πυραύλους.  

Ο Κάμερον και ο τότε Γάλλος πρωθυπουργός Νικολά Σαρκοζί είχαν αιτιολογήσει τον 

βομβαρδισμό της Λιβύης ως αναγκαία και απαραίτητη ενέργεια για να σωθούν οι άμαχοι της 

πόλης Βεγγάζη από την πολιορκία του κυβερνητικού στρατού του Μουαμάρ Καντάφι. Η 

Βεγγάζη είχε καταληφθεί από ισλαμοσυμμορίτες  και ο Καντάφι με τις γνωστές καυχησιολογίες 

του απειλούσε να την καταστρέψει ολοσχερώς. Αν και ο Καντάφι δεν πραγματοποίησε την 

απειλή του και απέσυρε τον λιβυκό στρατό από τα περίχωρα της Βεγγάζης , ο Κάμερον και ο 

Σαρκοζί σε συνεννόηση και συνεπικουρία με το ΝΑΤΟ και την Ουάσιγκτον διέταξαν τον 

βομβαρδισμό και την στρατιωτική επέμβαση στην Λιβύη, δήθεν για να σώσουν τους αμάχους 

της Βεγγάζης. Η έκθεση του Βρετανικού Κοινοβουλίου αποκαλύπτει ότι η προστασία των 

αμάχων ως αιτιολογία της στρατιωτικής επέμβασης του ΝΑΤΟ ήταν μια «εξωφρενική 

υπερβολή» και ότι ο Κάμερον αγνόησε ηθελημένα πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, 

σύμφωνα με τις οποίες οι θηριωδίες των ισλαμοσυμμοριτών απειλούσαν τους αμάχους και 

ουχί ο στρατός του Καντάφι. 

Το αιτιολογικό έναυσμα για τον νατοϊκό πόλεμο εναντίον της Λιβύης το έδωσε ο Γάλλος 

υπουργός Εξωτερικών Αλέν Ζουπέ, ο οποίος εισήγαγε στο Συμβούλιο Ασφαλείας στις 17 

Μαρτίου 2011 το ψήφισμα 1973. Με βάση αυτό το ψήφισμα επεβλήθη στην Λιβύη «ζώνη 

απαγόρευσης πτήσεων» (non fly zone), ο δε Ζουπέ στην «δραματική» ομιλία του στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας αξιολόγησε την κατάσταση ως «άκρως ανησυχητική εξ αιτίας της βίαιης 

συμπεριφοράς του Καντάφι για να επανακτήσει την Βεγγάζη», υπογραμμίζοντας τον επείγοντα 

χαρακτήρα της κρίσης και τονίζοντας ότι «έχει απομείνει πολύ λίγος χρόνος, ίσως μόνο λίγες 

ώρες». Βεβαίως η μεταγενέστερη ανάλυση των γεγονότων απέδειξε ότι δεν υπήρξε ποτέ 

απειλή από τις δυνάμεις του Καντάφι εναντίον του άμαχου πληθυσμού της Βεγγάζης και ότι η 

ανακατάληψη της πόλης από τους ισλαμοσυμμορίτες-μισθοφόρους της Δύσης δεν είχε 

οδηγήσει σε έκτροπα από τον λιβυκό στρατό.  



76 
 

Με το ψήφισμα 1973, το Συμβούλιο Ασφαλείας στηριζόμενο στο Κεφάλαιο VII της Χάρτας των 

Ηνωμένων Εθνών, επέτρεψε στα κράτη μέλη να «λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα» για την 

προστασία των αμάχων και των κατοικημένων περιοχών της Λιβύης. Η εντολή περιλαμβάνει 

μόνο ορισμένους περιορισμούς και τα κράτη μέλη που επιθυμούσαν να ενεργήσουν θα έπρεπε 

να το κοινοποιήσουν στον Γενικό Γραμματέα, ο οποίος θα έπρεπε να υποβάλλει έκθεση στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας. Το εν λόγω ψήφισμα αποκλείει την ανάπτυξη «ξένης δύναμης κατοχής 

οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε τμήμα του λιβυκού εδάφους». Ωστόσο, ο βασικός 

στόχος και η λήξη της εντολής δεν προσδιορίζονται. Τα στρατιωτικά μέτρα σύμφωνα με το 

ψήφισμα 1973 επιτρέπονται και πέρα από το πεδίο της «ζώνης απαγόρευσης πτήσεων». 

Αντίστοιχα η έγκριση της χρήσης βίας για την προστασία των αμάχων φαίνεται ευρεία και 

περιλαμβάνει στρατιωτική δράση εναντίον των πράξεων του καθεστώτος Καντάφι, κάθε φορά 

που υπάρχει απειλή επίθεσης κατά των αμάχων πολιτών. 

Η εντολή περιλαμβάνει επίσης όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με την αρχή της 

αναλογικότητας. Μία στρατιωτική δράση λαμβάνεται όταν είναι αναγκαία προκειμένου να 

επιτευχθεί ένας συγκεκριμένος στόχος. Αν ηπιότερα μέτρα είναι διαθέσιμα για την επίτευξη 

του στόχου, οι δυνάμεις επιβολής πρέπει να καταφεύγουν σε αυτά. Εν προκειμένω πρέπει να 

αποδείξουν πως κάθε δράση που αναλαμβάνουν είναι απαραίτητη σε σχέση με το στόχο που 

επιδιώκουν, δηλαδή  την προστασία των αμάχων. 

Όμως το ψήφισμα 1973 δεν δημιουργούσε σαφή πλαίσιο δράσης και επίτευξη στόχων. Το 

συγκεκριμένο ψήφισμα αν και μεγάλο σε έκταση περιείχε μόνο τα στοιχεία που απαιτούνται 

για να δώσει τη νομική βάση για τις περαιτέρω ενέργειες. Όλα τα ενδεχόμενα και όλοι οι 

τρόποι επέμβασης ήταν ικανοί και ταυτόχρονα δεν είχαν κοινό επεξεργασμένο και σαφή τελικό 

στόχο. Ήταν στη διακριτική ευχέρεια των επεμβαινουσών δυνάμεων, δηλαδή του ΝΑΤΟ, να 

καθορίσουν πότε έχει επιτευχθεί ο στόχος της ασφάλειας των αμάχων. Το ψήφισμα 

 εξουσιοδοτεί  τη χρήση βίας (με την τυπική ορολογία που χρησιμοποιείται σε αυτές τις 

περιπτώσεις) αλλά δεν αναφέρεται  στο πώς και μέχρι ποιού σημείου πρέπει να ασκηθεί η βία. 

Συνάμα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε τη χρήση βίας αλλά απαγόρευε ρητά την 

εγκατάσταση «μιας ξένης δύναμης κατοχής σε οποιοδήποτε τμήμα του λιβυκού εδάφους». 

Ωστόσο η χρήση του όρου «δύναμη κατοχής» και όχι «χερσαίες δυνάμεις» μπορούσε να 

ερμηνευτεί διαφορετικά. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η έννοια της κατοχής μπορεί να 

οριστεί ως η άσκηση αποτελεσματικού ελέγχου στην επικράτεια ενός κράτους από ένα άλλο 

κράτος. Με βάση το άρθρο 42 του Παραρτήματος της Τέταρτης Σύμβασης της Χάγης του 1907, 

ένα κράτος δεν αποκτά πλήρη έλεγχο επί του εδάφους άλλου κράτους απλά με την ανάπτυξη 

χερσαίων δυνάμεων. Κατά συνέπεια, η ανάπτυξη των τελευταίων, προκειμένου να 

συγκεντρώσουν πληροφορίες ή να επισημάνουν πιθανούς στόχους για αεροπορικές επιδρομές, 
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περικλείονται στην εντολή του ψηφίσματος 1973, αρκεί να μην γίνει κατοχή του εδάφους από 

αυτές. 

Επίσης δίλλημα ερμηνείας προκύπτει από το ψήφισμα 1973 όσον αφορά για χρήση βίας για 

την προστασία των αμάχων. Αν και το ανθρώπινο δίκαιο απαγορεύει επιθέσεις εναντίον 

αμάχων και επιτρέπει επιθέσεις εναντίον μαχητών, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το 

Συμβούλιο Ασφαλείας απέκλειε την προστασία ισλαμοσυμμοριτών της Αλ Κάιντα από την 

εντολή του. Αντίθετα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ενέκρινε την χρήση βίας, όχι μόνο για 

την προστασία των αμάχων αλλά και για την προστασία κατοικημένων περιοχών που 

βρίσκονταν υπό την απειλή επίθεσης, δηλαδή και κατοικημένες περιοχές που είχαν καταλάβει 

οι τρομοκράτες-μισθοφόροι της Δύσης. 

Οι ειδήσεις που διαδίδονταν από τα διεθνή ΜΜΕ ότι ο Καντάφι είχε διατάξει την σφαγή των 

πολιτών της Βεγγάζης ήταν καθοδηγούμενες από τα γνωστά χαλκεία, ειδήσεις όμως που ήταν η 

βάση για τον πόλεμο του ΝΑΤΟ και την ανατροπή του μη αρεστού στην Δύση Καντάφι. Το 

καθεστώς του Καντάφι εκείνη την εποχή ανακαταλάμβανε περιοχές-πόλεις οι οποίες είχαν 

πέσει στα χέρια των ισλαμοσυμμοριτών της Αλ Κάιντα. Ο κυβερνητικός στρατός στόχευε τους 

μισθοφόρους της Δύσης χωρίς να προκαλεί παράπλευρες απώλειες μεταξύ των αμάχων. Εξ 

άλλου ο Καντάφι στα 40 χρόνια εξουσίας του ουδέποτε είχε παραβιάσει τα ανθρώπινα 

δικαιώματα του λαού του και ποτέ δεν είχε κατηγορηθεί για μαζικές εκτελέσεις ή δολοφονίες.  

Στις 17 Μαρτίου 2011 ο Καντάφι διέταξε τους ισλαμοσυμμορίτες που είχαν καταλάβει την 

Βεγγάζη να παραδώσουν τα όπλα τους αλλιώς θα έπρεπε να υποστούν τις συνέπειες, 

προηγουμένως ο κυβερνητικός στρατός τον Φεβρουάριο είχε απελευθερώσει την πόλη 

Αζνταμπίγια χωρίς να υπάρξουν θύματα ή έκτροπα μεταξύ των αμάχων. Η ανακατάληψη της 

Βεγγάζης από τους ισλαμοσυμμορίτες διεξήχθη με ταχείς ρυθμούς, οι ηττημένοι 

ισλαμοσυμμορίτες απεικονίστηκαν από τα δυτικά ΜΜΕ ως «ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας» 

και ως «άοπλοι διαδηλωτές» οι οποίοι σφαγιάστηκαν από τις δυνάμεις ασφαλείας του Καντάφι 

αν και δεν  προέβαλλαν αντίσταση.  

Εν ολίγοις η κλίμακα απειλής αμάχων στην ανακατάληψη της Βεγγάζης από τις δυνάμεις του 

Καντάφι ήταν ανύπαρκτη, κάτι που παραδέχονται και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών 

Βρετανίας και ΗΠΑ. Ακριβώς όπως δικαιολογήθηκαν οι πόλεμοι στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και ο 

πόλεμος στην Λιβύη δικαιολογήθηκε ως «ανθρωπιστική επέμβαση», αν και η κυβέρνηση της 

Λιβύης αντιμετώπιζε ισλαμιστές τρομοκράτες- μισθοφόρους της Δύσης. Το πραγματικό κίνητρο 

του πολέμου του ΝΑΤΟ εναντίον της Λιβύης ήταν πρώτον, η επιθυμία των εταιριών πετρελαίου 

να αποκτηθεί μεγάλο μερίδιο από τα αποθέματα της χώρας, κάτι στο οποίο αντιδρούσε ο 

Καντάφι, δεύτερον, η αύξηση της γαλλικής επιρροής στην Βόρεια Αφρική με επακόλουθο την 

βελτίωση της εσωτερικής πολιτικής κατάστασης για την κυβέρνηση Σαρκοζί, τρίτον, η παροχή 

ευκαιρίας στον γαλλικό στρατό να επιβεβαιώσει την θέση του μεταξύ των νατοϊκών δυνάμεων, 
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τέταρτον και κυριότερο, η εφαρμογή του σχεδίου «αραβική άνοιξη» που θα έδινε την 

δυνατότητα στις ΗΠΑ την απομάκρυνση από την ζώνη ΜΕΝΑ (Middle East North Africa) μη 

αρεστών καθεστώτων στο διεθνές  κατεστημένο. 

Το ΝΑΤΟ στην δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική επιχείρηση του μετά το Αφγανιστάν, ήτοι στην 

απρόκλητη επιχείρηση του εναντίον της Λιβύης, πραγματοποίησε 14.200 αεροπορικές 

επιδρομές με υψηλής ακριβείας βόμβες και πυραύλους, καταστρέφοντας όλες τις υποδομές 

αυτής της χώρας. Η «απελευθέρωση» της Λιβύης από τους «δημοκράτες» του ΝΑΤΟ είχε ως 

αποτέλεσμα μια διαλυμένη χώρα. Το ΝΑΤΟ και ο πάτρονας της συμμαχίας Ουάσιγκτον αφού 

κατέστρεψαν, διέλυσαν και διαίρεσαν την Λιβύη με τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς και τις 

στρατιωτικές επιχειρήσεις ειδικών δυνάμεων, δικαιολόγησαν την επιδρομή κατά το σύνηθες 

ως «ανθρωπιστική αποστολή» για να σωθεί η χώρα από την κατάρρευση, την ανθρωπιστική 

κρίση και τις μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στην ουσία όμως  επρόκειτο 

περί μιας επέμβασης με στόχο την παγίωση  των συμφερόντων του καπιταλισμού και 

ιμπεριαλισμού. Ακολούθως θα αναφερθούμε με στοιχεία για αυτή την «ανθρωπιστική 

αποστολή» του ΝΑΤΟ στην Λιβύη. 

Το ΑΕΠ της Λιβύης το 2010 ανήρχετο στα 70 δισεκατομμύρια δολάρια, η οικονομία παρήγαγε 

12.500 δολάρια ως μέσο ετήσιο κατά κεφαλήν εισόδημα. Το κατά κεφαλήν εισόδημα ήταν 

συγκρίσιμο με αυτό πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Οι Λίβυοι είχαν πρόσβαση σε δωρεάν 

υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση, ηλεκτρική ενέργεια και άτοκα δάνεια, ενώ οι γυναίκες 

απολάμβαναν ελευθερίες που δεν ίσχυαν σε άλλες μουσουλμανικές χώρες, όπως της 

Σαουδικής Αραβίας, του Ομάν, της Υεμένης κ.α. Η έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ του 

έτους 2010 κατατάσσει την Λιβύη ως την 53η πιο προηγμένη χώρα στον κόσμο σε θέματα 

υγείας και εκπαίδευσης και ως 1η στην αφρικανική ήπειρο. Το 2018 το μέσο κατά κεφαλήν 

εισόδημα έχει μειωθεί στα 6.500 δολάρια, η χώρα αντιμετωπίζει δεινή οικονομική κρίση, η 

παραγωγή αργού πετρελαίου υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 40 ετών, 

ενώ στην έκθεση Ανθρώπινης Ανάπτυξης του ΟΗΕ η Λιβύη έχει υποχωρήσει κατά 41 θέσεις σε 

σχέση με το 2010.  

Το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (έκθεση του 2016) εκτιμά ότι 

από τον συνολικό πληθυσμό 6,3 εκ. της Λιβύης, 3 εκ. άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από τις 

ένοπλες συγκρούσεις και την πολιτική αστάθεια και ότι 2,4 εκ. άνθρωποι χρειάζονται 

προστασία και κάποια μορφή ανθρωπιστικής βοήθειας. Εντός της χώρας έχουν εκτοπιστεί 

400.000 άνθρωποι και υπάρχει εντονότατη αναστάτωση όσον αφορά τις βασικές υπηρεσίες 

όπως εκπαίδευση, υγεία, παροχή ενέργειας και καυσίμων. Οι τρομοκράτες της Αλ Κάιντα και 

των παραφυάδων της εξακολουθούν να σκοτώνουν, να αποκεφαλίζουν, να απαγάγουν και να 

εκτοπίζουν ανθρώπους μη αρεστούς από τα σπίτια τους και τα χωριά τους. Το σύστημα 

ποινικής δικαιοσύνης έχει καταρρεύσει και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ανύπαρκτα. 
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Οι ισλαμοσυμμορίτες που ουσιαστικά προστάτευσε το ΝΑΤΟ με την επέμβαση του, 

εμπορεύονται γυναίκες και ανθρώπινα όργανα, ενώ διευκολύνουν την παράνομη 

μετανάστευση στην Ευρώπη των Αφρικανών που φτάνουν στα παράλια της Λιβύης. Ο πόλεμος 

της Λιβύης είχε και ένα άλλο αποτέλεσμα, συναφές με τα αποτελέσματα του πολέμου στο 

Αφγανιστάν και Ιράκ. Βοήθησε στην περαιτέρω εξάπλωση της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο, 

ενώ πολεμοφόδια από τις αποθήκες όπλων και πυρομαχικών του Καντάφι υπό την προστασία 

των νατοϊκών δυνάμεων κατέληγαν μέχρι προσφάτως στους τρομοκράτες του Ισλαμικού 

Κράτους (ISIS) στην Συρία. 

Με απλά λόγια ο πόλεμος του ΝΑΤΟ εναντίον της Λιβύης, όπως και ο πόλεμος στην 

Γιουγκοσλαβία, στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, βασίστηκε σε πλαστές πληροφορίες (fake news), 

διεξήχθη για λόγους που ουδεμία σχέση είχαν με την προστασία πολιτών ή την εθνική 

ασφάλεια των επιτιθεμένων και το αποτέλεσμα ήταν να καταστραφεί ένα έθνος και να 

δημιουργηθούν κύματα λαθρομεταναστών και προσφύγων. Όλα αυτά για να ωφεληθεί ο 

καπιταλισμός, ιμπεριαλισμός και τα σχέδια για παγκόσμια εξουσία. 

30.  Η ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ 

Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και έως την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η Συρία 

ήταν στενά συνδεδεμένη με το σοβιετικό μπλοκ. Η στενή αυτή σχέση είχε οδηγήσει την 

Ουάσιγκτον να κατατάξει την Συρία στις χώρες που υποστήριζαν την τρομοκρατία, έχοντας ως 

πρόσχημα την βοήθεια που πρόσφερε το καθεστώς Χαφέζ αλ Άσαντ στους Παλαιστινίους που 

υπερασπίζονταν τα πάτρια εδάφη τους εναντίον του ρατσιστικού κράτους του Ισραήλ. 

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Συρίας ομαλοποιήθηκαν κάπως μετά την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους της 

Νέας Υόρκης, μια επίθεση που εκτελέστηκε από την Αλ Κάϊντα και έδωσε το πρόσχημα στις 

ΗΠΑ να εισβάλλουν στο Αφγανιστάν και Ιράκ. Μετά από αυτούς τους πολέμους, δηλώσεις 

υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Ουάσιγκτον όπως αυτή του Richard Perle, υποδείκνυαν την 

Συρία ως τον επόμενο στόχο των ΗΠΑ, κάτι που εκ των πραγμάτων υποχρέωσε το καθεστώς 

Μπασάρ αλ Άσαντ να οργανωθεί πολιτικά και στρατιωτικά για την επερχόμενη λαίλαπα. 

Η αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης Άσαντ άρχισε την άνοιξη του 2011, με οργανωμένες από 

ξένες ΜΚΟ διαδηλώσεις και με την προπαγανδιστική επίθεση δυτικών ΜΜΕ. Στόχος αυτών των 

επιθέσεων ήταν η απομάκρυνση του Άσαντ. Στον αντικυβερνητικό-αντικαθεστωτικό χορό 

μπήκαν λίγο αργότερα και παραστρατιωτικές ομάδες της δήθεν μετριοπαθούς αντιπολίτευσης, 

παραστρατιωτικές ομάδες οι οποίες αργότερα εξελίχθηκαν σε παρακλάδια της Αλ Κάϊντα και 

του Ισλαμικού Κράτους (ISIS). Όλες αυτές οι παραστρατιωτικές ομάδες υποστηριζόμενες από 

τις ΗΠΑ, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, την Ιορδανία, την Τουρκία και το Ισραήλ ξεκίνησαν 

έναν ανελέητο και βάρβαρο συμμοριτοπόλεμο, έχοντας ως μπροστάρη τους ισλαμοσυμμορίτες 

του ISIS (Islamic State of Iraq and Syria). 
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Ενώ όμως στην επίθεση του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ στο Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν και στην Λιβύη 

του Καντάφι, τα καθεστώτα αυτά δεν είχαν ουσιαστικά την υποστήριξη καμίας ξένης δύναμης, 

στην περίπτωση της Συρίας ο Μπασάρ αλ Άσαντ απολάμβανε της συμπαράστασης της Ρωσίας 

και του Ιράν. Για αυτό τον λόγο οι ΗΠΑ προτίμησαν την «βρωμοδουλειά» τους στην Συρία να 

την φέρουν εις πέρας οι κανίβαλοι τζιχαντιστές, τους οποίους οι ΗΠΑ θεωρούσαν με επίσημες 

δηλώσεις ανωτάτων στελεχών τους ως «American assets» (αμερικανικό περιουσιακό 

στοιχείο/απόκτημα), διότι επέμβαση αμερικανικών ή συμμαχικών χερσαίων δυνάμεων θα είχε 

ως αποτέλεσμα την άμεση εμπλοκή της Ρωσίας και ευθεία στρατιωτική αντιπαράθεση των δυο 

υπερδυνάμεων. 

Τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Συρία την άνοιξη του 2011 δεν είχαν καμία σχέση με 

«ειρηνικό κίνημα διαμαρτυρίας», όπως τα παρουσίαζε η προπαγάνδα των δυτικών ΜΜΕ. Οι 

«διαμαρτυρίες» δεν προήλθαν από εσωτερικούς πολιτικούς διαχωρισμούς, αλλά ήταν 

αποτέλεσμα μιας συγκεκαλυμμένης επιχείρησης πληροφοριών του ΝΑΤΟ, μια επιχείρηση που 

είχε ως στόχο την ενεργοποίηση του κοινωνικού χάους με στόχο την τελική διάλυση της 

κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ και την αποσταθεροποίηση της Συρίας ως κράτος-έθνος. 

Από τα μέσα Μαρτίου 2011 ισλαμιστικές ένοπλες δυνάμεις, υποστηριζόμενες από τις μυστικές 

υπηρεσίες νατοϊκών χωρών και της ισραηλινής Μοσάντ, διεξήγαγαν τρομοκρατικές επιθέσεις 

κατά κυβερνητικών στόχων. Εκπαιδευμένοι ένοπλοι συμμορίτες και ελεύθεροι σκοπευτές, 

συμπεριλαμβανομένων μισθοφόρων, στόχευαν κυβερνητικά κτήρια της αστυνομίας και των 

ενόπλων δυνάμεων, καθώς και αθώους πολίτες. Τα αποδεικτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι 

πράκτορες της βρετανικής MI6 και αμερικανικής CIA καθοδηγούσαν τους ισλαμοσυμμορίτες 

και ομάδες στρατιωτών και αξιωματικών που είχαν λιποτακτήσει από τον συριακό στρατό. 

Ο Ελεύθερος Συριακός Στρατός (Free Syrian Army, FSA) ήταν μια δημιουργία του ΝΑΤΟ και των 

ΗΠΑ. Ο στόχος της ένοπλης «εξέγερσης» ήταν να ενεργοποιήσει την αντίδραση της αστυνομίας 

και των ενόπλων δυνάμεων, με σκοπό να δικαιολογηθεί τελικά μια στρατιωτική παρέμβαση 

υπό την εντολή του ΝΑΤΟ για να «προστατευθούν» οι πολίτες και η «δημοκρατία». Η 

παρέμβαση υπό την ηγεσία του ΝΑΤΟ καταρτίστηκε πολύ πριν από την έναρξη του κινήματος 

«διαμαρτυρίας» τον Μάρτιο του 2011. Μεταξύ ΝΑΤΟ, Τουρκίας και Σαουδικής Αραβίας γινόταν 

συζητήσεις και εκκολάπτονταν σχέδια για την μορφή που θα ελάμβανε αυτή η παρέμβαση. 

Σύμφωνα με αυτά τα σχέδια «οι μάχες στην Συρία θα μπορούσαν να είναι μεγαλύτερες και πιο 

αιματηρές από την μάχη εναντίον του Καντάφι». Προβλεπόταν μια «ανθρωπιστική» 

στρατιωτική παρέμβαση στα πρότυπα της Λιβύης, με ειδικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ από την 

Βρετανία, την Γαλλία, την Τουρκία και με συμμετοχή δυνάμεων του Κατάρ, οι οποίες θα 

διοχετεύονταν στο έδαφος της Συρίας, σε καταφανή εννοείται παραβίαση του Διεθνούς 

Δικαίου. Τελικά η άμεση στρατιωτική παρέμβαση μαζικών νατοϊκών δυνάμεων δεν προχώρησε 

ως σχέδιο, πιθανότατα διότι θα υπήρχε άμεση αντίδραση από την Ρωσία, αντ’ αυτού 

προτιμήθηκε ο πόλεμος δια αντιπροσώπων. 
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Εγκληματίες τζιχαντιστές διοχετεύτηκαν στην Συρία μέσω της Τουρκίας, της Ιορδανίας και του 

Ισραήλ, εξοπλισμένοι με τα πλέον σύγχρονα όπλα, συμπεριλαμβανομένων πυρομαχικών 

διασποράς, χημικών όπλων, ελαφρών αρμάτων μάχης, αντιαρματικών πυραύλων και 

δορυφορικών επικοινωνιακών μέσων (αλήθεια ποιους δορυφόρους χρησιμοποιούσαν;). Οι 

μισθοφόροι του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ είχαν στην διάθεση τους πάρα πολλά χρήματα και το 

κυριότερο την υποστήριξη των δυτικών ΜΜΕ, ας θυμηθούμε τους διθυράμβους των 

συστημικών, αργυρώνητων ΜΜΕ της Ελλάδας για τις στρατιωτικές επιτυχίες τους τα πρώτα 

χρόνια του συμμοριτοπολέμου. Με την ανοχή όλων αυτών των ΜΜΕ, οι τζιχαντιστές 

διέπρατταν τα πλέον φρικτά εγκλήματα εναντίον του λαού της Συρίας. Σχεδόν κανείς δεν 

διαμαρτυρόταν, διότι οι «δημοκράτες» της Δύσης ήθελαν να οδηγήσουν την Συρία στον δρόμο 

της «ελευθερίας» και της «ισότητας», απομακρύνοντας τον «δικτάτορα» Άσαντ από την 

εξουσία που κατείχε νόμιμα. 

Σύμφωνα με μελέτη της οργάνωσης Conflict Armament Research (CAR) που εδρεύει στο 

Λονδίνο και χρηματοδοτείται από την Ελβετία, αμερικανικά κυβερνητικά όπλα κατέληξαν στα 

χέρια των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) το διάστημα που πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν 

ο Ομπάμα. Η οργάνωση CAR επί τρία χρόνια ερευνούσε την προέλευση 40.000 φορητών όπλων 

και εκατοντάδων χιλιάδων πυρομαχικών που εντόπισε ως χρησιμοποιηθέντα από το Ισλαμικό 

Κράτος στα πεδία μάχης της Συρίας. Σύμφωνα με τα ευρήματα της CAR, τα όπλα αυτά και τα 

πυρομαχικά προέρχονται από πρώην χώρες-μέλη του Συμφώνου της Βαρσοβίας, αγοράστηκαν 

από τις ΗΠΑ και την Σαουδική Αραβία και στην συνέχεια διοχετεύτηκαν στους 

ισλαμοσυμμορίτες με σκοπό την αποσταθεροποίηση  του μη αρεστού καθεστώτος της 

Δαμασκού.  

Σύμφωνα με την CAR, oι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ με εντολή Ομπάμα τροφοδότησαν τους 

τζιχαντιστές με όπλα και πυρομαχικά του πρώην σοβιετικού μπλοκ, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο 

που είχαν εξοπλίσει  πριν τρεις περίπου δεκαετίες και τους Μουτζαχεντίν-Ταλιμπάν στο 

Αφγανιστάν. Τότε οι ισλαμοσυμμορίτες Ταλιμπάν υπό τον ιδεολογικό μανδύα ενός «ιερού 

πολέμου» (τζιχάντ) είχαν εξοπλιστεί από τον «δημοκράτη» Κάρτερ κατόπιν εισήγησης του 

περιβόητου Μπρεζίνσκι για να πολεμήσουν τους εισβολείς Σοβιετικούς, επί Ομπάμα οι 

ομοϊδεάτες τους εξοπλίστηκαν για να ανατρέψουν μη αρεστά καθεστώτα στην Μέση Ανατολή.  

Οι αντίπαλοι της νόμιμης κυβέρνησης του Ασσάντ  στο εσωτερικό μέτωπο της Συρίας που 

χρηματοδοτήθηκαν και εξοπλίστηκαν από το ΝΑΤΟ (νατοϊκά κράτη) και τις ΗΠΑ 

συσπειρώθηκαν  σε οκτώ διαφορετικές οργανώσεις και ομάδες. Η ταυτότητα όλων αυτών (who 

is who) παρουσιάζεται ακολούθως. 

• Εθνικός Συριακός Συνασπισμός. Η μεγαλύτερη και πιο ισχυρή ομάδα των αντιπάλων του 

Ασσάντ. Ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2012 στο Κατάρ και δημιούργησε μια προσωρινή 

κυβέρνηση εξορίας με σκοπό να αναλάβει την εξουσία μετά την πτώση του Άσαντ. Τον 
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Συνασπισμό υποστήριξαν εμφανέστατα οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία, η 

Τουρκία και τα Εμιράτα του Κόλπου. Έδρα του Συνασπισμού ήταν η Κωνσταντινούπολη. 

Ο Συνασπισμός υποστηρίχθηκε επίσης από την Μουσουλμανική Αδελφότητα και 

συνεργάσθηκε με τον λεγόμενο Ελεύθερο Συριακό Στρατό (FSA) . Έως τον Απρίλιο του 

2013 επικεφαλής του Συνασπισμού ήταν ο σουνίτης κληρικός Μόας αλ Χαλίμπ, ο οποίος 

παραιτήθηκε εκφράζοντας την αντίθεσή του για την απραξία του Συνασπισμού 

(προφανώς δεν του ήταν αρκετές οι σφαγές και οι κανιβαλισμοί εναντίον του συριακού 

λαού). Από τότε τα ηνία τα έχει αναλάβει ο αριστερός Τζορτζ Σάμπρα.  

• Συριακό Εθνικό Συμβούλιο. Πριν την ίδρυση του Εθνικού Συριακού Συνασπισμού ήταν η 

σπουδαιότερη ομάδα αντιπάλων του Άσαντ. Σε αυτή την ομάδα ανήκαν κυρίως 

αριστερές οργανώσεις και κομμουνιστές Κούρδοι όπως και μεμονωμένοι αριστεροί 

διανοούμενοι που ζούσαν στο εξωτερικό. Το Εθνικό Συμβούλιο υποστήριζε από την 

ίδρυσή του την στρατιωτική επέμβαση ξένων δυνάμεων εναντίον της νόμιμης 

κυβέρνησης της Δαμασκού.  

• Εθνική Συντονιστική Επιτροπή για την Δημοκρατική Αλλαγή. Στόχος αυτής της ομάδας 

ήταν ο σύντομος τερματισμός του εμφυλίου (κατά τους ισχυρισμούς της ηγεσίας της), 

αποτελείτο δε από αριστερούς Κούρδους, Σοσιαλιστές και Μαρξιστές. 

• Ελεύθερος Συριακός Στρατός (FSA). Ιδρύθηκε το 2011 από λιποτάκτες του Συριακού 

Στρατού με στόχο να προστατέψουν δήθεν τους ειρηνικούς διαδηλωτές. Στους 

λιποτάκτες αυτούς προσέτρεξαν σουνίτες ισλαμιστές-τρομοκράτες μισθοφόροι από την 

Λιβύη, Αίγυπτο, Πακιστάν, Τουρκία, Τουρκμενιστάν, Αφγανιστάν, Νιγηρία, Μάλι κ.α. Ο 

FSA είχε την μορφή άτακτου στρατού, ο αριθμός των ανδρών του  υπολογίσθηκε στην 

αρχή του συμμοριτοπολέμου σε περίπου 60.000. O FSA έγινε γνωστός για τα εγκλήματα 

που διέπραξε εναντίον του συριακού λαού, ήταν ένα copy paste του Ισλαμικού Κράτους 

με πιο μέτρια όμως ισλαμιστικά χαρακτηριστικά. 

• Μέτωπο Αλ Νούσρα. Μετά τον FSA η μεγαλύτερη ένοπλη ομάδα με 8.000 μαχητές. 

Πρόκειται για παρακλάδι της Αλ Κάιντα του Ιράκ. Υποστηρίζει ένα εξτρεμιστικό Ισλάμ 

και την εφαρμογή του νόμου της Σαρία. Έργα του μετώπου οι βομβιστικές επιθέσεις και 

οι επιθέσεις αυτοκτονίας εναντίον αμάχων της Συρίας. 

• Τοπικές Συντονιστικές Ομάδες. Η οργανωτική ραχοκοκαλιά των αντικαθεστωτικών. 

Υποστήριζαν τον Εθνικό Συριακό Συνασπισμό και τον Ελεύθερο Συριακό Στρατό και 

προσπαθούσαν να οργανώνουν διαδηλώσεις κατά του Άσαντ. 

• Συριακό Παρατηρητήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Κατά την διάρκεια του 

συμμοριτοπολέμου πολλοί ξένοι δημοσιογράφοι αδυνατούσαν να έχουν άμεσες 
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πληροφορίες για τον αριθμό και προέλευση των νεκρών αμάχων. Τις πληροφορίες τους 

τις έδινε το Συριακό  Παρατηρητήριο. Αποδείχθηκε όμως ότι η έδρα του 

Παρατηρητηρίου ήταν δυο μικρά γραφεία στο Λονδίνο, τα οποία είχαν νοικιαστεί από 

τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. 

• Συριακή Μουσουλμανική Αδελφότητα. Η αδελφότητα που ήταν απαγορευμένη στην 

Συρία από το 1980 παρουσίασε τον Μάρτιο του 2012 στην Κωνσταντινούπολη την 

ιδρυτική της διακήρυξη. Έχει στενότατους δεσμούς με τις μυστικές υπηρεσίες της 

Τουρκίας και προσπαθούσε να ασκήσει επιρροή στους σουνίτες Σύριους. 

• Ισλαμικό Κράτος. Μέτωπο τζιχαντιστών με ιδεολογικό περίβλημα την σουνιτική-

βαχαμπιστική (ουαχαμπιστική) κρατική θρησκεία της Σαουδικής Αραβίας.  Ο δηλωμένος 

στόχος και επιδίωξη του Ισλαμικού Κράτους ήταν η διάλυση των συνόρων που έχουν 

θεσπιστεί στην Μέση Ανατολή το 1916 με την συμφωνία Sykes-Picot, έτσι ώστε να 

επανασχεδιαστεί το σύνολο της Αραβικής Χερσονήσου υπό τον νόμο της Σαρία. Η 

επιθετική και  επεκτατική στρατηγική του απαιτεί υπακοή από όλους τους 

μουσουλμάνους και ο στόχος αυτής της στρατηγικής είναι η ένταξη όλου του 

μουσουλμανικού κόσμου στην κυριαρχία του Χαλιφάτου που θα ιδρυθεί. Η φιλοδοξία 

αυτή βρίσκεται αποτυπωμένη στην σημαία του Χαλιφάτου, αλλά και εμφανής στις 

δηλώσεις του αρχηγού του αλ Μπαγκντάτι. Επιδίωξη του Χαλιφάτου η συνεχής του 

επέκταση, ανεξαρτήτως κόστους, σε περιοχές πέρα από το Ιράκ και την Συρία, που ήταν 

στην αρχή του συμμοριτοπολέμου οι κύριες βάσεις ελέγχου και ενεργειών του. 

Όλες οι ανωτέρω ομάδες και οργανώσεις που συμπορεύτηκαν για την ανατροπή του Άσαντ 

είχαν έναν κοινό παρανομαστή που λέγεται ΝΑΤΟ, ΗΠΑ, CIA, MI6, Μοσάντ και MIT. Τουρκία, 

Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Ισραήλ ήταν οι μοχλοί  εφαρμογής του σχεδίου «αραβική άνοιξη» 

και «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας» στην Συρία,  ενός «πολέμου» που ήδη είχε δοκιμαστεί 

στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ και στην Λιβύη.  

Οι υποκινούμενες εξεγέρσεις στην Συρία είχαν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα της Λιβύης, 

τουτέστιν σε αυτές τις εξεγέρσεις είχαν ενσωματωθεί παραστρατιωτικές δυνάμεις και 

ισλαμοσυμμορίτες μισθοφόροι που  υποστηρίζονταν άμεσα από το ΝΑΤΟ, την Τουρκία, την 

Σαουδική Αραβία και το Κατάρ. Εκθέσεις μυστικών υπηρεσιών που ήρθαν πρόσφατα στο φως 

επιβεβαιώνουν ότι η Ανώτατη Διοίκηση του ΝΑΤΟ παρείχε στους ισλαμοσυμμορίτες οπλισμό 

και εκπαίδευση. Στρατιωτικές πηγές του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνουν ότι οι παραστρατιωτικές 

δυνάμεις που δρούσαν στην Συρία εκπαιδεύτηκαν στην χρήση του οπλισμού των από 

νατοϊκούς αξιωματικούς σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Τουρκίας κοντά στα σύνορα με την 

Συρία, το ίδιο επιβεβαιώνεται για την Ιορδανία όπου σε εγκαταστάσεις του στρατού 

Σαουδάραβες αξιωματικοί εκπαίδευσαν τζιχαντιστές.  
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Όπως και στην περίπτωση της Λιβύης, η χρηματοοικονομική στήριξη διοχετεύτηκε προς τους 

ισλαμοσυμμορίτες της Συρίας από την Σαουδική Αραβία. Από την άλλη μεριά οι 

δραστηριότητες του ΝΑΤΟ δεν περιορίστηκαν μόνο στην εκπαίδευση και στην παράδοση των 

όπλων, αλλά και στην στρατολόγηση χιλιάδων «αγωνιστών της ελευθερίας», κάτι που θύμιζε 

την στρατολόγηση των τζιχαντιστών- Μουτζαχεντίν από την CIA την περίοδο της κατοχής του 

Αφγανιστάν από τους Σοβιετικούς. Αυτή η στρατολόγηση των τζιχαντιστών ήταν μέρος της 

στρατηγικής του ΝΑΤΟ στην Λιβύη, όπου μισθοφορικές δυνάμεις αποστέλλονταν για να 

πλαισιώσουν τους τζιχαντιστές της Αλ Κάιντα και να ενσωματωθούν με ειδικές δυνάμεις του 

ΝΑΤΟ. Το μοντέλο των ισλαμοσυμμοριτών της Λιβύης που ενσωματώθηκαν με ειδικές 

δυνάμεις του ΝΑΤΟ εφαρμόστηκε και στην Συρία, όπου αναπτύχθηκαν ισλαμιστές μαχητές και 

μισθοφόροι, υποστηριζόμενοι από πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών του ΝΑΤΟ και του 

Ισραήλ. 

Σε όλο αυτό το σύμπλεγμα ιδιαίτερο ρόλο έπαιξε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Δαμασκό 

Ρόμπερτ Φορντ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα τον Ιανουάριο του 2011. Η επιλογή του 

συγκεκριμένου πρεσβευτή δεν ήταν αποτέλεσμα διαδικασιών ανθρωπίνου δυναμικού του 

υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, τουναντίον είχε άμεση σχέση με την έναρξη του «κινήματος 

διαμαρτυρίας» κατά της κυβέρνησης του Μπασάρ αλ Άσαντ.  

Ο Ρόμπερτ Φορντ το 2004-2005 ήταν το νούμερο δυο στην αμερικανική πρεσβεία της Βαγδάτης 

υπό την ηγεσία του πρεσβευτή Τζον Νεγκροπόντε και είχε διαδραματίσει βασικό ρόλο στην 

υλοποίηση του σχεδίου του Πενταγώνου  «Iraq Salvador Option». Το σχέδιο συνίστατο στην 

υποστήριξη ιρακινών παραστρατιωτικών δυνάμεων, βάσει των εμπειριών από την Λατινική 

Αμερική,  με στόχο την εξολόθρευση εσωτερικών αντιπάλων της αμερικανόφιλης ιρακινής 

κυβέρνησης που είχε αναλάβει την εξουσία μετά τον Σαντάμ. 

Ο Ρόμπερτ  Φορντ από την θέση του ως πρεσβευτής στην Δαμασκό επί μακρό διάστημα 

συντόνιζε το «κίνημα διαμαρτυρίας», το οποίο υποστηρίχθηκε  από τα δυτικά ΜΜΕ ως μέρος 

της «αραβικής άνοιξης» και παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη ως ένα διαδημοκρατικό κίνημα 

διαμαρτυρίας που εξαπλώθηκε αυθόρμητα από το Μαγκρέμπ (Μαρόκο, Τυνησία, Λιβύη) μέσω 

Αιγύπτου έως την Συρία. Τα γεγονότα όμως στην Συρία σχεδιάστηκαν αρκετά πιο πριν, σε 

συντονισμό με την διαδικασία αλλαγής καθεστώτων σε άλλες αραβικές χώρες, 

συμπεριλαμβανομένης της Αιγύπτου και της Τυνησίας. Το ξέσπασμα του κινήματος 

διαμαρτυρίας στην νότια συνοριακή πόλη Νταράα ήταν προσεκτικά χρονομετρημένο για να 

ακολουθήσει τα γεγονότα στην Τυνησία και Αίγυπτο. Σε όλες τις περιπτώσεις στις διαδηλώσεις 

διαμαρτυρίας στην Συρία είχαν διεισδύσει παραστρατιωτικές ισλαμικές ομάδες προκαλώντας 

τρομοκρατικές πράξεις, τις οποίες τα δυτικά ΜΜΕ χρέωναν στην νόμιμη κυβέρνηση του Άσαντ.  
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31.   ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΕΖΜΠΟΛΑΧ 

Κάθε ξένη επέμβαση που έχει γίνει στην Μέση Ανατολή είχε ως αποτέλεσμα την αναμόρφωση 

της περιοχής έναντι των παρεμβατικών δυνάμεων. Εξετάζοντας την ιστορία των τελευταίων 40 

ετών έχουμε τον σχηματισμό της Χεζμπολάχ, της Χαμάς, της Αλ Κάιντα, του Ισλαμικού Κράτους, 

το καθεστώς του Σαντάμ, του Καντάφι, την προσπάθεια ανατροπής του Άσαντ, την προσπάθεια 

διαίρεσης του Ιράκ, την κουρδική επανάσταση και τον πόλεμο στην Υεμένη. Ο κατάλογος αυτός 

μαρτυρεί τους τεράστιους πόρους που έφεραν οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, καθώς και άλλοι πρόθυμοι 

σύμμαχοι αυτών για να προκαλέσουν «αλλαγή καθεστώτος», παρ’ όλα αυτά απέτυχαν 

απόλυτα στην δημιουργία μιας «Νέας Μέσης Ανατολής».   

Στην πραγματικότητα κατάφεραν να δημιουργήσουν νέες γενιές ισχυρών μη κρατικών 

(Χεζμπολάχ, Χαμάς) και κρατικών φορέων, ενίσχυσαν την επιρροή του Ιράν στην Μέση Ανατολή 

και επέτρεψαν στην Ρωσία να έχει γεωπολιτικό ρόλο κλειδί στην περιοχή και στην διεθνή 

σκηνή. Όμως οι επεμβάσεις κατέστρεψαν εντελώς τις βασικές υποδομές πολλών χωρών με 

αποτέλεσμα να στραφεί η κοινή γνώμη αυτών των χωρών εναντίον της αυτοαποκαλούμενης 

Δύσης, ενώ ταυτόχρονα αυξήθηκε η μετανάστευση και η δυστυχία. Το αποτέλεσμα αυτών των 

επεμβάσεων: Μια φτωχότερη και εχθρική περιοχή προς την Δύση.  

Η εισβολή του Ισραήλ στον Λίβανο το 1982 που στέφθηκε με επιτυχία όσον αφορά την 

απομάκρυνση της παλαιστινιακής οργάνωσης PLO (Palestinian Liberation Army) από το 

λιβανέζικο κράτος, βοήθησε να γεννηθεί η σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ (το Κόμμα του Θεού). 

Ο Λίβανος πριν την εισβολή ήταν υπό των έλεγχο των Χριστιανών Μαρωνιτών, αφενός, και της 

PLO, αφετέρου. Η PLO επετίθετο σποραδικά από τον νότιο Λίβανο στο Ισραήλ με σοβιετικούς 

πυραύλους Κατιούσα, σχεδόν ποτέ οι μαχητές της δεν έβρισκαν στόχο.  

Το Ισραήλ εκτίμησε, λανθασμένα, ότι ο Λίβανος εξελίσσεται σε ένα υπάκουο προτεκτοράτο του 

παλαιστινιακού κινήματος που θα μπορούσε να το απειλήσει στα βόρεια σύνορα του. Το 

Ισραήλ ήθελε έναν υπάκουο γείτονα στα δικά του συμφέροντα και στα επεκτατικά του σχέδια. 

Στην πραγματικότητα η οργάνωση PLO δεν αντιπροσώπευε κίνδυνο για το Ισραήλ, αφού ο 

ηγέτης της Αραφάτ ήταν έτοιμος να υπογράψει μια ειρηνευτική συμφωνία με το ιουδαϊκό 

κράτος και ήταν ένας κοσμικός ηγέτης μακριά από ιδεολογικοθρηκευτικές πεποιθήσεις.  

Η PLO αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τον Λίβανο, αφήνοντας το πεδίο ελεύθερο στην 

Χεζμπολάχ για να ανθίσει και να συγκεντρώσει μεγάλη δύναμη. Με την παρέλευση των ετών η 

σιιτική αυτή οργάνωση κατάφερε να κερδίσει τις καρδιές και τα μυαλά του λιβανέζικου 

μουσουλμανικού πληθυσμού, διότι δεν αποτελούσε ξένο όργανο προς την κοινότητα, αλλά 

αναπόσπαστο κομμάτι της.        
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Το 1992 το Ισραήλ, εξακολουθώντας να εκτιμά σε λάθος βάση την Χεζμπολάχ, δολοφόνησε τον 

ηγέτη της οργάνωσης Σαγιέντ Αμπάς αλ Μουσάβι και τα μέλη της οικογένειας του. Το Ισραήλ 

πίστευε ότι η οργανωτική δομή της οργάνωσης ήταν πυραμοειδής, έτσι δολοφονώντας τον 

ηγέτη της η οργάνωση θα κατέρρεε. Ο Σαγιέντ Αμπάς αντικαταστάθηκε εν ριπή οφθαλμού από 

τον χαρισματικό Σαγιέντ Χασάν Νασράλαχ, ο οποίος ουσιαστικά ανέλαβε μια σιιτική πολιτική 

ομάδα και την μεταμόρφωσε σε μια πολύ ισχυρή οργάνωση. Η Χεζμπολάχ υπό την διοίκηση 

του Νασράλαχ έγινε ισχυρότερη από τον στρατό του Λιβάνου και όλες μαζί τις εγχώριες 

δυνάμεις ασφαλείας.  

Σήμερα η Χεζμπολάχ διαθέτει πυραύλους ακριβείας μικρού βεληνεκούς (έως 500 χλμ) στερεού 

καυσίμου, αντιαρματικά βλήματα καθοδηγούμενα με λέιζερ, αντιπλοϊκούς πυραύλους μικρού 

βεληνεκούς και αρκετές χιλιάδες πολύ καλά εκπαιδευμένους στρατιώτες. Διαθέτει επίσης 

κοινωνικές υποδομές, νοσοκομείο, τράπεζα, σχολεία, οργανώσεις υποστήριξης ορφανών, 

γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος στον νότιο Λίβανο και στα προάστια της Βυρηττού και 

αρκετούς δήμους υπό την ηγεσία της.  

Το 2005 η CIA δολοφόνησε τον πρώην πρωθυπουργό και μέλος του κοινοβουλίου του Λιβάνου 

Ραφίκ Χαρίρι επειδή προωθούσε τα συμφέροντα της Συρίας στα τεκταινόμενα της χώρας. Με 

την δολοφονία αυτή η Ουάσιγκτον πίστευε ότι θα εξαναγκάσει την Συρία να αποχωρήσει από 

τον Λίβανο, τερματίζοντας την πολιτική και στρατιωτική της ηγεμονία. Όντως η πολιτική 

επιρροή της Δαμασκού στην κυβέρνηση του Λιβάνου μετά την δολοφονία μειώθηκε αισθητά, 

το κενό όμως που δημιουργήθηκε καλύφθηκε από την Χεζμπολάχ η οποία άδραξε την 

ευκαιρία. Σήμερα στην κυβέρνηση της Βηρυττού η Χεζμπολάχ έχει 18 υπουργούς που 

υποστηρίζουν τους στρατηγικούς στόχους της οργάνωσης και το Ισραήλ σε περίπτωση 

σύρραξης δεν θα έχει πλέον να αντιμετωπίσει μια σιιτική οργάνωση, αλλά τις ένοπλες 

δυνάμεις του Λιβάνου που θα πολεμούν μαζί με τους στρατιώτες της Χεζμπολάχ.  

Το 2006 το Ισραήλ προσπάθησε να καταστρέψει την Χεζμπολάχ εισβάλλοντας στον νότιο 

Λίβανο. Η Χεζμπολάχ έχοντας την εφοδιαστική υποστήριξη από την Συρία και χρησιμοποιώντας 

ρωσικά όπλα, όπως το αντιαρματικό 9M133 Kornet,  κατάφερε σε λίγες ώρες να αποτρέψει το 

Ισραήλ από το να φτάσει στους στόχους του. Μετά το 2006 η Χεζμπολάχ έγινε πολύ ισχυρότερη 

και εμπλούτισε το οπλοστάσιο της, αντλώντας από τα παραδείγματα της ισραηλινής εισβολής. 

Οι επιδόσεις της Χεζμπολάχ μετά το 2006 αντανακλώνται στην Συρία και στο Ιράκ, όπου οι 

στρατιώτες της οργάνωσης έδωσαν νικηφόρες μάχες εναντίον των ισλαμοσυμμοριτών του ISIS.  

To NATO, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ και οι πρόθυμοι σύμμαχοι τους δεν θα μπορέσουν ποτέ να 

επέμβουν με επιτυχία στον Λίβανο, η πολιτική που άσκησαν τις τελευταίες δεκαετίες σε αυτή 

την χώρα όπως και στις άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής ήταν τουλάχιστον ανεπαρκής, με 

αποτέλεσμα οι τοπικοί πληθυσμοί να έχουν σαφή επίγνωση των βαθύτερων αιτιών της 

ανάμειξης της Δύσης σε αυτή την περιοχή του πλανήτη. 
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32.   ΠΟΙΑ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΤΩΝ ΝΑΤΟΪΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

Ο πόλεμος δια αντιπροσώπων (proxy war) στην Συρία είχε τα εξής γεωπολιτικά 

χαρακτηριστικά: 

• Ο παλαιστινιακός αγώνας εκτοπίστηκε στην περιφέρεια της γεωπολιτικής σκηνής, 

καθώς η Αλ Κάιντα και τα βαχαμπιστικά παρακλάδια της που ξεπήδησαν σαν τα 

μανιτάρια στην Μέση Ανατολή τρομοκρατούσαν και δολοφονούσαν κατά χιλιάδες 

αθώους ανθρώπους, καταστρέφοντας τις υποδομές και αποστραγγίζοντας τον 

πλούτο της περιοχής. Όμως η Αλ Κάιντα ή ο ISIS ποτέ δεν επιτέθηκαν στο Ισραήλ παρ’ 

όλο που είχαν στρατόπεδα στα σύνορα του ή διέσχιζαν το ισραηλινό έδαφος για να 

φτάσουν στην Συρία, απολαμβάνοντας μάλιστα και νοσοκομειακή περίθαλψη από το 

ισραηλινό σύστημα υγείας.  

• Η Συρία έπρεπε να καταστραφεί και να διαμελιστεί σε ζώνες επιρροής της Τουρκίας 

(Χαλέπι, Ιντλίμπ, Αφρίν), ισλαμικών εμιράτων, των Δρούζων και των Αλαουιτών, ενώ 

το Ισραήλ θα έπαιρνε μόνιμα τα Υψώματα του Γκολάν και την περιοχή Κουνέϊτρα.  

• Η δημιουργία πολλών κρατιδίων όπου θα κυριαρχούσαν ως επί το πλείστον 

μισθοφορικές ομάδες που θα πολεμούσαν αμοιβαία για την κυριαρχία τους θα έδινε 

την ευκαιρία στο ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ να ηγεμονεύει στην περιοχή και να επεκτείνει 

τα σχέδια αποσταθεροποίησης πέραν των συνόρων της Συρίας κατά το δοκούν. Το 

σχέδιο ήταν να δημιουργηθεί μια ζώνη αναρχίας χωρίς κυβερνήτη, δηλαδή 

αναμενόταν η Συρία να γίνει η ζούγκλα της Μέσης Ανατολής. Σε αυτό συνηγορεί ότι 

ποτέ κατά την διάρκεια του συμμοριτοπολέμου δεν προτάθηκε από την Δύση ένας 

αντικαταστάτης του Μπασάρ αλ Άσαντ για να κυβερνήσει την Συρία. 

• Ο διαμελισμός της Συρίας στρατηγικά θα αποδυνάμωνε τον άξονα Ιράν-Ιράκ-Συρίας-

Χεζμπολάχ Λιβάνου με την απομάκρυνση της Συρίας από αυτόν. Αυτό θα διευκόλυνε 

τα ισραηλινά σχέδια καταστροφής της Χεζμπολάχ σε έναν ενδεχόμενο πόλεμο, αφού 

η Συρία ως κρατική οντότητα θα είχε σβηστεί από τον χάρτη.  

• Τα ενεργειακά αποθέματα της Συρίας θα μπορούσαν εύκολα να εγκολπωθούν από 

τις πετρελαϊκές εταιρίες αμερικανικών συμφερόντων, ενώ θα ήταν εύκολη η 

κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα συνέδεε το Κατάρ με την Ευρώπη μέσω 

λιμένων της Συρίας, δημιουργώντας προβλήματα στην διάθεση του φυσικού αερίου 

της Ρωσίας στην ΕΕ.  
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• Αφαίρεση από την Ρωσία των μεγάλης στρατηγικής σημασίας ναυτικών και 

αεροπορικών εγκαταστάσεων της στην Συρία.   

Ποιο ήταν λοιπόν το αποτέλεσμα όλων αυτών των σχεδιασμών: 

• Η Ρωσία επέστρεψε στην Μέση Ανατολή μετά από παρέλευση πολλών ετών από την 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, με βασικό ρόλο να βάλει φραγμό στην ηγεμονία 

των νατοϊκών χωρών και στον ιμπεριαλισμό.  

• Με την επέμβαση της το 2015 η Ρωσία επέδειξε τα νέα της όπλα που αναμφίβολα 

είχαν εξαιρετική επιτυχία στα πεδία μαχών, ανοίγοντας αγορές για την πολεμική της 

βιομηχανία και δείχνοντας την στρατιωτική της ικανότητα. 

• Δημιουργήθηκε δια της ρωσικής διπλωματικής ευελιξίας η Συμφωνία της Αστάνα για 

να παρακαμφθούν οι προσπάθειες του ΟΗΕ και της Δύσης για χειραγώγηση των 

διαπραγματεύσεων για το μέλλον της Συρίας, ενώ απομόνωσε την Τουρκία από την 

Δύση δημιουργώντας στρατηγικές συμφωνίες στις οποίες συμπεριλαμβάνονται 

πωλήσεις υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων.  

•  Οι Κούρδοι θα αναγκαστούν εκ των εξελίξεων να επιδιώξουν την συμπόρευση με τον 

Άσαντ για να διατηρήσουν τις ελπίδες τους για ένα ομόσπονδο κράτος στο πλαίσιο 

του νέου Συντάγματος. 

• Το Ιράν βρήκε εύφορο έδαφος στην Συρία, μέσω των Ιρανών Φρουρών της 

Επανάστασης, για να εδραιώσει τον άξονα της αντίστασης εναντίον του Ισραήλ. Το 

Ιράν μετά τον συμμοριτοπόλεμο, στην διάρκεια του οποίου βοήθησε έμπρακτα τον 

Σύριο ηγέτη Άσαντ, υιοθετεί μια νέα ιδεολογία η οποία δεν είναι ισλαμική ή 

θεοκρατική, αλλά μια «ιδεολογία της αντίστασης» που ξεπερνά την θρησκεία. Είναι 

μια ιδεολογία που επιβλήθηκε και στο σιιτικό Ιράκ καθώς και στην Χεζμπολάχ, μια 

ιδεολογία που εγκαταλείπει τον στόχο εξαγωγής του Ισλάμ και αντ’ αυτού 

υποστηρίζει κάθε πληθυσμό που είναι έτοιμος να αντιταχθεί στον ιμπεριαλισμό. Για 

το Ιράν δεν τίθεται πλέον θέμα εξάπλωσης του Σιιτισμού, ο στόχος είναι να 

εντοπιστεί ο πραγματικός εχθρός που είναι οι παρεμβάσεις του ΝΑΤΟ, της Δύσης 

στην Μέση Ανατολή. Oι δυνάμεις που απελευθερώνονται από ένα τέτοιο μέτωπο 

είναι πολύ πιο ισχυρές από τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια που δαπανήθηκαν από 

τον αντίπαλο συνασπισμό με σκοπό την εξάπλωση της καταστροφής προκειμένου να 

εξασφαλιστεί η κυριαρχία του ιμπεριαλισμού. 
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33.   Ο ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΣΥΡΙΑ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΙΡΑΝ  

Μια σύντομη αναδρομή στα γεγονότα που σηματοδότησαν τις εξελίξεις στην Συρία 

αποσαφηνίζει ότι ο πόλεμος εναντίον της Συρίας θα πρέπει ιστορικά να θεωρηθεί 

επιπροσθέτως ως πόλεμος εναντίον του Ιράν. Ο στόχος της Δύσης ήταν να καταστρέψει όλες 

τις χώρες που ήταν αντίπαλες στο ιμπεριαλιστικό σύστημα. Η Συρία ήταν μια από αυτές, 

σίγουρα μια δεύτερη χώρα ήταν το Ιράν που μετά την απομάκρυνση από την εξουσία του 

δυτικόφιλου Σάχη Ρεζά Παχλεβί έδειξε με σαφή και αναμφισβήτητο τρόπο  ότι είναι αντίθετη 

προς τον ιμπεριαλισμό και το Ισραήλ.  

Το Ιράκ, η Λιβύη, η Συρία αντιτάχθηκαν στο ίδιο σύστημα και για τον λόγο αυτό οι δυο πρώτες 

χώρες καταστράφηκαν επιτυχώς. Η Συρία αντιστάθηκε με επιτυχία επί 8 χρόνια και πλέον 

στέκεται στο χείλος της νίκης. Το Ιράν  ήταν πάντοτε έτοιμο να αντιμετωπίσει την επίθεση των 

στρατευμάτων της Δύσης, μόλις καταστρεφόταν η Συρία. Όμως ο συριακός στρατός και λαός 

(με εξαίρεση κάποιους προδότες) προκάλεσαν εκτροχιασμό των σχεδίων του ΝΑΤΟ και των 

ΗΠΑ και κατάφεραν αυτό που πολλοί θεωρούσαν ακατόρθωτο. Νίκησαν την ιμπεριαλιστική 

πολεμική μηχανή και γλίτωσαν το Ιράν από το να γίνει ο επόμενος στόχος.  

Το Ιράν είναι ο πολύτιμος στόχος της πολεμικής ιμπεριαλιστικής μηχανής επειδή τυγχάνει 

τεράστιας στρατηγικής σημασίας και επειδή είναι σύμμαχος της Ρωσίας. Εάν αποκοπεί το Ιράν, 

εάν «πέσει» το Ιράν, τότε αυτομάτως αδρανοποιείται μέχρι θανάτου η Χεζμπολάχ του Λιβάνου 

και οι Παλαιστίνιοι, τουτέστιν εξαλείφονται σημαντικά εμπόδια στην ισραηλινή επεκτατική 

επιθετικότητα στην περιοχή. Εάν «πέσει» το Ιράν, η περικύκλωση της Ρωσίας και Κίνας 

λαμβάνει άλλη διάσταση στον γεωπολιτικό χάρτη. Υπάρχουν λοιπόν πολλοί λόγοι για τους 

οποίους ο ιμπεριαλισμός με αιχμή του δόρατος του τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ήθελε να καταστρέψει 

το Ιράν, για να το κάνει όμως αυτό έπρεπε πρώτα να περάσει από την Συρία. Εάν έπεφτε το 

τελευταίο ντόμινο και καταστρεφόταν το Ιράν από την πολεμική μηχανή του ιμπεριαλισμού, η 

Ρωσία θα ήταν σε μεγάλο βαθμό απομονωμένη και η «καρδιά» της Ευρασίας στα πρόθυρα 

εμφράγματος. 

Το ειρωνικό για τους Αμερικανούς είναι ότι η ατζέντα τους για κατακερματισμό της Μέσης 

Ανατολής γιγάντωσε την επιρροή της Ρωσίας και του σιιτικού Ιράν στην περιοχή και αύξησε την 

δημοτικότητα των Σιιτών στην Αραβική Χερσόνησο. Οι σχέσεις μεταξύ Συρίας και Χεζμπολάχ, 

Συρίας και Ιράν, Ιράν και Ιράκ, Ιράν και Χεζμπολάχ, Ιράν και Υεμένης, τουτέστιν ο «δρόμος με 

τις λεύκες» της Δύσης και του Ισραήλ είναι πλέον πραγματικότητα και είναι αποτέλεσμα των 

ιμπεριαλιστικών επιλογών. Η σιιτική ημισέληνος γίνεται σιιτική πανσέληνος στην Μέση 

Ανατολή και εξελίσσεται σε μια «ιδεολογία της αντίστασης» σε όλη την περιοχή.  

Το σιιτικό τόξο τεντώνει πλέον την χορδή του από το Ιράν, το Ιράκ, την Συρία, τον Λίβανο 

(Χεζμπολάχ), την Παλαιστίνη έως την Υεμένη (Χούθι). Και αυτό είναι μόνο η αρχή. 
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Υπενθυμίζουμε ότι ο πληθυσμός του Μπαχρέιν (βασιλική σουνιτική δικτατορία) είναι κατά 30% 

σιίτες, ενώ στην εύθραυστη βασιλική σουνιτική δικτατορία του Κουβέιτ κατά 60%. Επίσης στην 

Σαουδική Αραβία υπάρχει ένα υψηλό ποσοστό σιιτών, το ποσοστό αποκρύβεται από το 

βαχαμπιστικό-σουνιτικό καθεστώς.  

Οι σιίτες μουσουλμάνοι της Μέσης Ανατολής με πρωτοστάτη το Ιράν θεμελιώνουν συνεργασίες 

με τους Χριστιανούς του Λιβάνου και της Συρίας, με τους Δρούζους και Αλαουίτες της Συρίας, 

με τους Παλαιστινίους της Χαμάς, με τους κοσμικούς Άραβες εθνικιστές, με την Ρωσία να δίνει 

πνοή σε αυτή την προσπάθεια οικοδόμησης νέων συμμαχιών. Η Μόσχα έχει συνειδητοποιήσει 

ότι το Ιράν που ηγείται του σιιτικού τόξου της Μέσης Ανατολής δεν δημιουργεί πρόβλημα στην 

Ρωσία, τουναντίον εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα στην περιοχή ενώ ταυτόχρονα δρα ως 

εξισορροπητική δύναμη στον σουνιτικό πληθυσμό των μουσουλμανικών επαρχιών της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας.  

Η «αραβική άνοιξη» των ΗΠΑ, ουσιαστικά ένα σχέδιο κατακερματισμού της Μέσης Ανατολής, 

τελείωσε άδοξα για τους εμπνευστές του. Μια νέα εποχή ανατέλλει στην Μέση Ανατολή. 

34.  Ο ΕΠΗΡΕΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 

ΣΥΜΜΟΡΙΤΟΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 

Η απόφαση της Ρωσίας να εμπλακεί στρατιωτικά στην κρίση της Συρίας το 2015 είχε 

χαρακτηρισθεί από πολλούς δυτικούς αναλυτές ως ένα στρατηγικό λάθος της Μόσχας, ως ένα 

πολιτικό λάθος του Πούτιν, κάνοντας παραλληλισμούς με την εισβολή των Σοβιετικών στο 

Αφγανιστάν. Οι ίδιοι αναλυτές είχαν χαρακτηρίσει επίσης ως σφάλμα την προσάρτηση της 

Κριμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία και την βοήθεια της Μόσχας στους ρωσόφωνους της 

Ανατολικής Ουκρανίας, οι οποίοι αντιστάθηκαν στους πραξικοπηματίες του Κιέβου και στην 

ενσωμάτωση της χώρας τους στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. 

Η στρατιωτική εμπλοκή στην Συρία όπως και η αστραπιαία προσάρτηση της Κριμαίας απέδειξε 

κατ’ αρχήν, σε αυτούς που αμφέβαλλαν, την τεχνολογική επάρκεια των οπλικών συστημάτων 

και της στρατιωτικής μηχανής της Ρωσίας, τεχνολογική επάρκεια η οποία είναι τουλάχιστον του 

ιδίου επιπέδου με αυτήν των δυτικών στρατιωτικών δυνάμεων. Τα με απόλυτη ακρίβεια 

εκτελεσθέντα χτυπήματα με πυραύλους cruise που εκτοξεύτηκαν από πλοία επιφανείας στην 

Κασπία Θάλασσα και από υποβρύχια στην Μεσόγειο εναντίον στόχων των τζιχαντιστών στην 

Συρία απέδειξαν ότι το στρατιωτικό τεχνολογικό χάσμα που υπήρχε μεταξύ της Δύσης και της 

Ρωσίας από την δεκαετία του 1990 έχει καλυφθεί και ότι η Ρωσία μπορεί να ανταπεξέλθει σε 

οποιαδήποτε πρόκληση ενός συμβατικού ή πυρηνικού πολέμου. 

Η απόφαση του Πούτιν να εμπλακεί στρατιωτικά στην Συρία υποστηρίζοντας την νόμιμη 

κυβέρνηση του Άσαντ αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην εδραίωση της Ρωσίας στον κρίσιμο 

γεωστρατηγικό χώρο της Μέσης Ανατολής και Ανατολικής Μεσογείου, αλλά και στον διεθνή 
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χώρο. Η γεωστρατηγική αυτή αποκατάσταση-εδραίωση ξεκίνησε με τον πόλεμο της Γεωργίας 

το 2008 στον Καύκασο και ακολουθήθηκε από την ενσωμάτωση της Κριμαίας και την 

δραστηριότητα στην Ανατολική Ουκρανία. Όλες αυτές οι κινήσεις είναι μέρος μιας στρατηγικής 

μακράς πνοής της Μόσχας, μια στρατηγική που στοχεύει στην διόρθωση της ανισορροπίας που 

είχε επέλθει μετά την γεωπολιτική καταστροφή της Σοβιετικής Ένωσης. 

Η Ρωσία είναι μια χερσαία υπερδύναμη και η Συρία προσφέρει σε αυτή την υπερδύναμη μια 

κρίσιμη ναυτική βάση στην Μεσόγειο ( σε αυτό το σημείο επιβάλλονται οι συνειρμοί σε σχέση 

με την ακολουθούμενη από το συνταγματικό τόξο εξωτερική πολιτική της Ελλάδας). Το 

συμφέρον της Ρωσίας είναι να διατηρήσει την ισχυρή παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, 

ει δυνατόν να την επεκτείνει και στο Αιγαίο, ενώ παράλληλα εμβαθύνει την παρουσία της στην 

περιοχή της Μαύρης Θάλασσας με την προσάρτηση της Κριμαίας και αντιστέκεται σθεναρά στα 

σχέδια του ΝΑΤΟ για εξάπλωση στην Ανατολική Ευρώπη με την βοήθεια που παρέχει στους 

ρωσόφωνους της Ανατολικής Ουκρανίας. Η ισχυρή και καθοριστική βοήθεια προς την 

κυβέρνηση της Συρίας πέραν του ελάσσονος στόχου που είναι η εξολόθρευση των τζιχαντιστών 

και η αποφυγή εξάπλωσης της ισλαμικής τρομοκρατίας στις μουσουλμανικές επαρχίες της 

Ρωσικής Ομοσπονδίας, έχει ως μείζων σκοπό την κεφαλαιοποίηση των γεωστρατηγικών 

κερδών από την κρίση στην Γεωργία, την Ουκρανία και την Κριμαία και την σταθερή πλέον 

παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή. 

Η Μόσχα διέβλεψε στην κρίση της Συρίας μια ευκαιρία για να  μετατοπίσει τις γεωπολιτικές 

ισορροπίες υπέρ αυτής. Ήταν μια ευκαιρία που ο Πούτιν δεν μπορούσε να παραβλέψει. Η 

ιστορία για αυτή του την απόφαση θα τον σχολιάσει θετικότατα. Η αποσταθεροποίηση της 

Μέσης Ανατολής, την οποία σχεδίασαν το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ και από την οποία ήλπιζαν να 

επωφεληθούν, επέτρεψε στον Πούτιν να δράσει αστραπιαία και να επιτύχει να εδραιωθεί ως 

κυρίαρχος παίκτης της μελλοντικής γεωπολιτικής διάπλασης της περιοχής. Όπως έγινε στην 

Γεωργία, στην Κριμαία και στην Ουκρανία,  έτσι και στην Συρία ο Πούτιν αντιστάθηκε 

αποφασιστικά στα σχέδια της Ουάσιγκτον που στοχεύουν στην περικύκλωση του πυρήνα της 

Ευρασίας. 

Η στρατιωτική και διπλωματική δραστηριότητα της Ρωσίας στην Ανατολική Ευρώπη, την 

Ανατολική Μεσόγειο-Μέση Ανατολή και Κεντρική Ασία εξυπηρετεί τον ίδιο σκοπό, τουτέστιν 

την αποκατάσταση της γεωπολιτικής ισορροπίας που είχε γείρει προς την πλευρά των ΗΠΑ 

μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Η Συρία είναι ακόμη ένας κρίκος στην αλυσίδα για 

αυτή την αποκατάσταση και την εδραίωση της Ρωσίας ως παγκόσμιας υπερδύναμης.  
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35. ΤΟ ΝΑΤΟΪΚΟ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ ΤΟ 2014 

Οι σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας χαρακτηρίζονται και καθορίζονται από την συνεχή γεωστρατηγική 

επιθετικότητα και εχθρική στάση της Ουάσιγκτον εναντίον της Μόσχας. Η γεωστρατηγική αυτή 

επιθετικότητα βασίζεται κατά ένα μικρό ποσοστό στην  συνήθεια ή ίσως και στην αδράνεια και 

κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην πραγμάτωση της στρατηγικής και των σχεδίων που έχει 

εκπονήσει εδώ και πολλά χρόνια εις εκ της ηγετικής αμερικανοικής πυραμίδας, ο πολύ γνωστός 

και αποβιώσας το 2017 Μπρεζίνσκι. Τα σχέδια αυτά περιλαμβάνουν την διαίρεση-διάσπαση 

της Ευρασίας με σκοπό την διατήρηση και επέκταση της ηγεμονίας των ΗΠΑ και των εντολέων 

αυτής της υπερδύναμης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι.  

Ο Zbigniew Brzezinski, Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ επί προεδρίας Jimmy Carter, 

ήταν ένας ιδιαίτερα ισχυρός και σημαίνων  άνδρας,  που επηρέασε την εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ επί πολλές δεκαετίες. Το 1997 ο Μπρεζίνσκι είχε προκαθορίσει ότι η Ουκρανία θα γινόταν 

μέλος του ΝΑΤΟ μεταξύ των ετών 2005-2015. Επίσης είχε προβλέψει ότι οι ΗΠΑ θα 

προσπαθήσουν στα μέσα της δεκαετίας 2010-2020 να συνδέσουν αμυντικά και πολιτικά αυτή 

την χώρα με την Γερμανία, Πολωνία και Γαλλία και να καθιερώσουν έτσι έναν κρίσιμο πυρήνα 

ασφάλειας που θα παρείχε στο ΝΑΤΟ δυνατότητα σημαντικής διείσδυσης στην Ευρασία 

(Βιβλίο Zbigniew Brzezinski: The Grand Chessboard and Foreign Affairs, 1997). 

Τα τελευταία 30 περίπου χρόνια το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς την Ανατολική Ευρώπη και η 

Ουκρανία αποτελεί το τελευταίο εμπόδιο που πρέπει να κατακτηθεί. Ο Μπρεζίνσκι είχε τονίσει 

ότι οι θύλακες που πρέπει οπωσδήποτε να είναι υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ ώστε να μπορέσουν 

να κυριαρχήσουν στην Ευρασία και να περικυκλώσουν την Ρωσία είναι οι χώρες Αζερμπαϊτζάν, 

Νότιος Κορέα, Τουρκία, Ιράν και Ουκρανία. Έτσι είναι  πλήρως κατανοητές οι επιθετικές 

ενέργειες των ΗΠΑ και των προθύμων συμμάχων τους εναντίον της Συρίας, ως προπύργιου του 

Ιράν, και της Ουκρανίας. Για τον Μπρεζίνσκι η Ουκρανία είναι σημαντική γιατί ελέγχοντας αυτή 

την χώρα ελέγχεται η πρόσβαση της Ρωσίας προς τα δυτικά και τον νότο και δημιουργείται μια 

ασπίδα προστασίας της Κεντρικής Ευρώπης από τους Ρώσους. Αυτό αποτελεί την βάση του 

γεωστρατηγικού σχεδιασμού και του ενδιαφέροντος των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, 

γεωστρατηγικός σχεδιασμός που διαμορφώθηκε από τον Μπρεζίνσκι το 1997. 

Η Ουκρανία λοιπόν αποτελεί ένα σημαντικό κομβικό σημείο στην εφαρμογή των σχεδίων του 

ιμπεριαλισμού στην προσπάθεια του για παγκόσμια κυριαρχία. Το ΝΑΤΟ ως προπύργιο αυτού 

του ιμπεριαλισμού θα πράξει ότι είναι δυνατόν, θα διακινδυνεύσει και έναν Γ’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, για να αποτρέψει την ολοκλήρωση της Ευρασιατικής Ένωσης και την μετέπειτα πιθανή 

συνεργασία αυτής με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εθνών. Το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ θέλουν να 

ματαιώσουν πάση θυσία την πρόταση του Πούτιν για «μια ενιαία οικονομική κοινότητα από 

την Λισαβόνα έως το Βλαδιβοστόκ». 
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Στις σχέσεις μεταξύ των δυο πυρηνικών υπερδυνάμεων ΗΠΑ και Ρωσίας, στις σχέσεις μεταξύ 

ΝΑΤΟ-Ρωσίας μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και του Συμφώνου της Βαρσοβίας, είναι 

σαφές ότι υφίσταται ένας επιτιθέμενος και ένας αμυνόμενος. Η πρωτοβουλία των κινήσεων για 

να επιτευχθούν καλές διεθνείς και διμερείς σχέσεις ανήκει στον επιτιθέμενο και όχι στον 

αμυνόμενο.  

Αυτό ας το αναλύσουμε υπό μια πρακτική σκοπιά και λαμβάνοντας υπόψη το πραξικόπημα στο 

Κίεβο το 2014. Ενεργεί η Ρωσία ώστε να αποσπάσει το Κεμπέκ από τον Καναδά και να το 

εντάξει στην αμυντική συμμαχία της Ρωσικής Ομοσπονδίας; Προφανώς και όχι. Αυτή ακριβώς 

όμως είναι η σύγκριση με την προσπάθεια των ΗΠΑ να εντάξουν την Ουκρανία στο ΝΑΤΟ και 

την ΕΕ και η επιθυμία τους να εκδιώξουν τις ρωσικές βάσεις από την Σεβαστούπολη της 

Κριμαίας.   

Η ρεαλιστική πραγματικότητα των διεθνών εξελίξεων τα τελευταία χρόνια περιστρέφεται γύρω 

από το ΝΑΤΟ και την συστηματική προσπάθειά του να επεκταθεί προς την Ευρασία. Αυτός ο 

σχεδιασμός πλην του εξανδραποδισμού ανεξάρτητων κρατικών οντοτήτων περιλαμβάνει και 

την εγκατάσταση βάσεων πυρηνικών επιθετικών πυραύλων, με ικανότητα πρώτου χτυπήματος, 

στα σύνορα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιήσει 

καμία επιθετική ενέργεια εναντίον των ΗΠΑ και δεν διακατέχεται από επιθετική και εχθρική 

ιδεολογία. Το μόνο που την ενδιαφέρει είναι η διατήρηση ομαλών διεθνών σχέσεων με την 

λεγόμενη Δύση που να βασίζονται στην αμοιβαία κατανόηση. 

Μετά την εισβολή και διάλυση της Γιουγκοσλαβίας από το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και οι πρόθυμοι 

σύμμαχοι τους προσπάθησαν να θέσουν υπό τον έλεγχό τους την Ουκρανία και την ρωσόφωνη 

επαρχία της Κριμαίας. Στην διάλυση της Γιουγκοσλαβίας η Ρωσία επειδή ήταν αποδυναμωμένη 

δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Το διαρκώς επιτιθέμενο γεωπολιτικά ΝΑΤΟ θέλησε στην Ουκρανία 

να προκαλέσει, να προβοκάρει, την Ρωσία. Έκανε όμως το ανεξήγητο λάθος, διακατεχόμενο 

ίσως από συνήθεια και αδράνεια, να το προσπαθήσει αυτό σε μια χώρα η οποία γλωσσικά, 

ιστορικά, γεωπολιτικά και θρησκευτικά έχει στενότατους δεσμούς με την Ρωσία.  

Το αποτέλεσμα του πραξικοπήματος είναι μια διαιρεμένη χώρα, περιοχές της Ανατολικής και 

Νότιας Ουκρανίας που κατοικούνται κατά ένα μεγάλο ποσοστό από ρωσόφωνους, όπως η 

περιοχή Ντόνετσκ, ανακήρυξαν την ανεξαρτησία τους και ζητούν να γίνει δημοψήφισμα με 

σκοπό την ένωση με την Ρωσία, ενώ η Κριμαία ήδη έχει ενσωματωθεί στην Ρωσική 

Ομοσπονδία. Στα σύνορα με την Ανατολική Ουκρανία οι Ρώσοι έχουν αναπτύξει ισχυρότατες 

στρατιωτικές δυνάμεις για να αντιμετωπίσουν παν ενδεχόμενο, ενώ η ρωσόφωνη 

Υπερδνειστερία ετοιμάζεται επίσης να ανακηρύξει την αυτοδιάθεσή της και την ενσωμάτωση 

της στην Ρωσική Ομοσπονδία.  
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35.1. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ 

Στην Ουκρανία για πολλοστή φορά μεγαλούργησε η υποκρισία της Δύσης. Τα γεγονότα στο 

Κίεβο την άνοιξη του 2014 παρουσιάστηκαν από τα δυτικά ΜΜΕ τελείως παραπλανητικά και 

απολύτως διαφοροποιημένα από την πραγματικότητα. Ενώ η αντιπολίτευση της Ουκρανίας 

πραξικοπηματικά κατέλαβε την εξουσία χρησιμοποιώντας βία, τρομοκρατία και την βοήθεια 

ξένων οπλοφορούντων πρακτόρων των γερμανικών και αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών 

(BND, CIA) που μάλιστα συνελήφθησαν ενώ πυροβολούσαν διαδηλωτές, τα ΜΜΕ ουδόλως 

σχολίασαν ή προέβαλαν  αυτή την πραγματικότητα ούτε και έλαβαν υπόψη τους τις απόψεις 

της πλειοψηφίας του ουκρανικού λαού.  

Εννοείται ότι οι πολίτες κάθε χώρας έχουν το δικαίωμα της διαμαρτυρίας, αλλά δεν έχουν το 

δικαίωμα να βιαιοπραγούν εναντίον της πλειοψηφίας και να την τρομοκρατούν με την χρήση 

όπλων και με στόχο την εκδίωξη από την εξουσία μιας νόμιμα και δημοκρατικά εκλεγμένης 

κυβέρνησης. Θα ήταν αρεστό ή ανεκτό κάτι τέτοιο από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών του 

ΝΑΤΟ; Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους στις ΗΠΑ και την ΕΕ, όποιος προσπαθεί με την βία 

να καταλύσει την συνταγματική εξουσία κατηγορείται για πραξικόπημα και οι νόμοι 

προβλέπουν για κάτι τέτοιο βαρύτατες ποινές. Που είναι λοιπόν η ευαισθησία των Αμερικανών 

και των Δυτικοευρωπαίων για τους νόμους του δημοκρατικού πολιτεύματος της Ουκρανίας;  

Αντί οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, η ΕΕ να καταδικάσουν τα γεγονότα της βίας και της τρομοκρατίας στο 

Κίεβο τα ενεθάρρυναν, υποστηρίζοντας την παράνομη εκστρατεία της ουκρανικής 

αντιπολίτευσης. Έτσι στην Ουκρανία συντελέστηκε  μια βίαιη αλλαγή καθεστώτος που είχε όλα 

τα στοιχεία ενός πραξικοπήματος και μάλιστα υποκινούμενου από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, οι 

οποίες συστηματικά καταπάτησαν τους θεσμούς της δημοκρατίας και τα ανθρώπινα 

δικαιώματα που εν τούτοις επικαλούνται για μη αρεστά τους καθεστώτα.  

Μετά την διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης η Ουκρανία ανεξαρτητοποιήθηκε. Όταν διαλύονται 

«αυτοκρατορίες» κάποια άλλα γεωστρατηγικά συμφέροντα αναπληρώνουν το κενό που 

δημιουργείται. Έτσι εμφανίζονται διάφορες αποσχίσεις μικρότερων κρατών, όπως έγινε με την 

Γεωργία, το Αζερμπαϊτζάν, τα κράτη της Βαλτικής. Ήταν πολύ εύκολο για την Δύση, αν λάβουμε 

υπόψη μας και την αιματοβαμμένη καταπίεση της κομμουνιστικής νομενκλατούρας σε αυτά τα 

κράτη, να προσεταιριστεί αυτές τις πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Σήμερα πολλά κρατίδια που 

ανήκαν στην πρώην Σοβιετική Ένωση είναι σύμμαχοι, και μάλιστα φανατικοί, της δυτικής 

συμμαχίας. Η Γεωργία ως παράδειγμα, η πατρίδα του Στάλιν, απέστειλε εκστρατευτικό σώμα 

στο Αφγανιστάν για να πολεμήσει στο πλευρό των Αμερικανών, όπως έκανε παλαιότερα που 

έστελνε στρατιώτες να πολεμήσουν στα ίδια πεδία μάχης στο πλευρό των Σοβιετικών.  

Δυστυχώς σε αυτά τα πρώην κρατίδια της Σοβιετικής Ένωσης υπάρχουν και αρκετοί αφελείς 

πατριώτες οι οποίοι πιστεύουν ότι με την υποστήριξη του ΝΑΤΟ, της Δύσης υπερασπίζονται την 
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ανεξαρτησία τους, το μόνο όμως που επιτυγχάνουν είναι να αντικαθιστούν τον σοβιετικό 

ηγεμόνα με τον αμερικανικό. Όταν καταλάβουν ότι το μέλλον τους δεν είναι στο χέρι τους αλλά 

το έχουν παραδώσει στο ΝΑΤΟ και στις ΗΠΑ, θα είναι για αυτούς ίσως πολύ αργά.  

Με την πτώση και διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, η Ουάσιγκτον πήρε αμέσως την θέση της 

Μόσχας στην Ουκρανία, σε μια χώρα που ήταν πτωχευμένη και αβοήθητη. Οι ΗΠΑ και οι 

μαριονέτες της από την ΕΕ χρηματοδότησαν ΜΚΟ (Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις) για να 

δημιουργήσουν αντιρωσικά  και φιλοαμερικανικά κινήματα στην Ουκρανία, το ίδιο έπραξαν 

και σε άλλα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Οι λαοί αυτών των κρατών ήταν τόσο 

ευτυχισμένοι που είχαν γλιτώσει από τον κομμουνιστικό ζυγό που δεν συνειδητοποίησαν ότι 

είχαν πάλι αποκτήσει καινούργιο ηγεμόνα. Είναι αποδεδειγμένο ότι οι διαμαρτυρίες και οι 

διαδηλώσεις στο Κίεβο οργανώθηκαν από την CIA, το BND και τις πολλές ΜΚΟ που 

χρηματοδοτούνται από τα «ιδρύματα» του γνωστού Τζορτζ Σόρος. 

Το πραξικόπημα στην Ουκρανία δεν έλαβε χώρα επειδή η ουκρανική κυβέρνηση ήταν 

διεφθαρμένη ή επειδή χρησιμοποίησε αστυνομική βία για την καταστολή των διαδηλώσεων 

στο Κίεβο. Ξεκίνησε επειδή η ουκρανική κυβέρνηση αρνήθηκε να υπογράψει την συμφωνία 

ένταξης στην ΕΕ τον Νοέμβριο του 2013. Γι αυτό και στην επακολουθήσασα βία και 

τρομοκρατία στο Κίεβο δόθηκε ανεπιφύλακτα πολιτική κάλυψη από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την 

ΕΕ. Η ένταξη στην ΕΕ θα οδηγούσε την Ουκρανία σε μια μειονεκτική θέση τύπου κράτους-

αποικία υπό τον έλεγχο των μονοπωλίων και υπό ασφυκτική οικονομική πίεση της συστημικής 

γραφειοκρατίας. Η δημοκρατικά εκλεγμένη ουκρανική κυβέρνηση δεν υπέγραψε  την 

συμφωνία επειδή ήταν σύμμαχος της Ρωσίας και είχε ανοιχτά ταχθεί κατά του ΝΑΤΟ και υπέρ 

της αμυντικής συνεργασίας με την Κίνα και την Ρωσία. 

Το ΝΑΤΟ με την υποστήριξη της ουκρανικής αντιπολίτευσης ουσιαστικά στόχευε στην 

περικύκλωση της Ρωσίας και στην απομόνωσή της. Με την προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ 

προβλεπόταν και η μετέπειτα ένταξη στο ΝΑΤΟ και η εκπαραθύρωση της Ρωσίας από την 

Κριμαία. Σε κεφάλαια του παρόντος πονήματος αναφερόμενοι στην Συρία και το Ιράν, 

τονίσαμε ότι ο δρόμος προς την Τεχεράνη πηγαίνει μέσω της Δαμασκού και ότι το ΝΑΤΟ, οι 

ΗΠΑ και οι πρόθυμοι σύμμαχοί τους είχαν βάλει ως στόχο την Συρία για να επιτεθούν μετά στο 

Ιράν. Σε σχέση με την Ουκρανία και την Ρωσία ισχύει το ίδιο αξίωμα. Ο δρόμος προς την Μόσχα 

οδηγεί μέσω του Κιέβου.  

Η κατάληψη του Κιέβου είναι μέρος της γεωστρατηγικής εναντίον της Ρωσίας, όπως και η 

κατάληψη της Δαμασκού. Η κυβερνητική αλλαγή στο Κίεβο και η εγκαθίδρυση μιας 

κυβέρνησης ανδρεικέλων ήταν και είναι μια εχθρική πράξη εναντίον της Ρωσίας. Εάν η 

Ουκρανία γίνει μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, αυτό θα αποτελέσει μια ευθεία απειλή για τα 

στρατηγικά συμφέροντα και την ασφάλεια της Ρωσίας. 
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36.  ΤΑ ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

Η Μεγάλη Βρετανία στο τέλος του 19ου αιώνα βρισκόταν στο απόγειο της παγκόσμιας δύναμής 

της, μια δύναμη που δεν είχε προηγούμενο στην ιστορία. Έκτοτε και έως σήμερα καμία εκ των 

γνωστών υπερδυνάμεων δεν μπόρεσε να υπερβεί και να υπερκεράσει την επιρροή που 

ασκούσε τότε διεθνώς αυτή η χώρα. Μια ματιά στο γεωγραφικό χάρτη εκείνης της περιόδου 

δείχνει ότι στο 1/5 του πλανήτη κυμάτιζε η βρετανική σημαία και εκεί όπου κυμάτιζε η σημαία 

κατοικούσε το 1/4 του παγκόσμιου πληθυσμού. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι η ναυτική 

δύναμη της Μεγάλης Βρετανίας περιελάμβανε 21 θωρηκτά, 53 καταδρομικά, 30 φρεγάτες και 

24 τορπιλακάτους. Η Βρετανία μπορούσε τότε να επέμβει σε οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη 

και να ασκήσει την δύναμη και την επιρροή της σε οποιοδήποτε κράτος ή συμμαχίες αντιπάλων 

κρατών. 

Η Κούβα στο τέλος του 19ου αιώνα είχε επαναστατήσει εναντίον των Ισπανών ηγεμόνων της. Ο 

τότε πρόεδρος των ΗΠΑ William McKinley ήθελε να επέμβει στρατιωτικά στο νησί, το οποίο 

απέχει μόλις 150 χιλιόμετρα από τις αμερικανικές ακτές, για να αποκαταστήσει την τάξη και να 

εκδιώξει τους αποικιοκράτες Ισπανούς. Πριν όμως εφαρμόσει τα σχέδιά του ζήτησε την γνώμη 

της τότε υπερδύναμης Μεγάλης Βρετανίας. Η απάντηση του τότε βρετανού πρωθυπουργού 

λόρδου Salisbury μέσω του αμερικανού πρέσβη ήταν η εξής: «Αναγνωρίζουμε την θλιβερή 

κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Κούβα. Ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση της Ισπανίας θα κάνει ότι 

μπορεί για να αποκαταστήσει την τάξη. Η Μεγάλη Βρετανία δεν έχει κανένα ενδιαφέρον στο 

θέμα αυτό, πέραν των οικονομικών και εμπορικών συναλλαγών, και θα εξετάζαμε ευμενώς 

κάθε προσπάθεια που θα οδηγούσε σε αποκατάσταση της ηρεμίας και της ευημερίας στην 

Κούβα». Σε ενημερωτικό του σημείωμα ο πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρει στον πρόεδρό του τα 

εξής: «Έχω την εντύπωση ότι η Μεγάλη Βρετανία δεν θα παρέμβει εάν οι ΗΠΑ αναλάβουν 

δράση στην Κούβα». 

Είναι πολύ ενδιαφέρον να συγκρίνουμε την απάντηση της τότε Βρετανίας προς την αμερικανική 

κυβέρνηση με τα σημερινά γεγονότα στην Ουκρανία. Οι ΗΠΑ στο τέλος του 19ου αιώνα ήθελαν 

να εντάξουν την Κούβα στην σφαίρα επιρροής τους. Η Ουκρανία του 21ου αιώνα ανήκει πέραν 

πάσης αμφιβολίας στην σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Η υπερδύναμη του 19ου αιώνα Βρετανία 

δεν ήθελε να προκαλέσει τις ΗΠΑ και να αμφισβητήσει την σφαίρα επιρροής της, αν και 

διέθετε όλη την δύναμη για να ανατρέψει τα σχέδια των ΗΠΑ για την Κούβα.  

Για την Μεγάλη Βρετανία οι σφαίρες επιρροής των μεγάλων δυνάμεων είχαν πολύ μεγάλη 

σημασία και είναι βέβαιο ότι ο βρετανός πρωθυπουργός είχε υπόψη του την θεωρία του 

Μακιαβέλι περί «ισορροπίας των συμφερόντων», που διδάσκει ότι η ισορροπία αυτή έχει πολύ 

μεγαλύτερη σημασία από οποιαδήποτε πρόσκαιρα οφέλη στην εξωτερική και οικονομική 

πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, αλλά και των μικρών. 
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Όταν ο σοβιετικός ηγέτης Νικήτα Χρουστσόφ προσπάθησε το 1962 να εγκαταστήσει βάσεις 

πυραύλων στην Κούβα υπολόγισε τελείως εσφαλμένα την ισορροπία συμφερόντων ή άλλως 

την αποφασιστικότητα των ΗΠΑ να εμποδίσουν μια μεταβολή σε αυτή την ισορροπία εντός της 

σφαίρας επιρροής των. Κατά όμοιο τρόπο το ΝΑΤΟ και οι ΗΠΑ το 2014 υπολόγισαν τελείως 

εσφαλμένα την δύναμη της Ρωσίας όταν προσπάθησαν να εντάξουν την Ουκρανία στην ΕΕ και 

μετέπειτα στην Συμμαχία και να την αποσπάσουν από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας, 

μεταβάλλοντας έτσι την ισορροπία συμφερόντων. 

Στο παράδειγμα της Κούβας η γεωπολιτική που εφάρμοσε η Μεγάλη Βρετανία τον 19ο αιώνα 

βασιζόταν στα εξής χαρακτηριστικά ή άλλως δόγματα. Πρώτον οι μεγάλες δυνάμεις πρέπει να 

αποφεύγουν συγκρούσεις και κρίσεις οι οποίες δεν επηρεάζουν τα εθνικά τους στρατηγικά 

σχέδια. Απορρέουσα αρχή εξ αυτού είναι ότι πρέπει να αποφεύγουν ηθικές προεκτάσεις και 

δικαιολογίες στην πολιτική τους, που υποκρύπτουν σχεδόν πάντα υποκρισία και αλαζονεία. 

Δεύτερον ποτέ δεν πρέπει οι μεγάλες δυνάμεις να παραβλέπουν την θεωρία του Μακιαβέλι 

περί «ισορροπίας των συμφερόντων». Όταν μια παγκόσμια δύναμη ενοχλεί τα συμφέροντα και 

προσπαθεί να διεισδύσει στην σφαίρα επιρροής μιας άλλης παγκόσμιας δύναμης, το 

αποτέλεσμα είναι πάντα η αλλοίωση της ικανότητας των αντιπάλων πλευρών να 

αντιμετωπισθεί αποτελεσματικά μια κρίση με συνομιλίες και διπλωματικό τρόπο και να 

αυξηθεί η πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης.  

Ακριβώς αυτό δηλαδή που συμβαίνει στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας σχετικά με την κρίση στην 

Ουκρανία και ίσως ακόμη πιο σημαντικό, κάτι που αγνοούν οι περισσότεροι αναλυτές, αυτό 

που συμβαίνει στην Ασία και τον Ειρηνικό με την προσπάθεια των ΗΠΑ να εφαρμόσουν το 

ιμπεριαλιστικό σχέδιο «άξονας προς την Ασία» ή «pivot to Asia».  

Τρίτον ποτέ μια μεγάλη δύναμη δεν πρέπει να ξεχνά ότι η διεθνής σταθερότητα προέρχεται 

πάντα από την ισορροπία δυνάμεων, όχι από την τάση ηγεμονισμού. Η σταθερότητα 

εξασφαλίζεται μέσω εποικοδομητικής διπλωματίας και δυναμικής στρατιωτικής παρουσίας. Ο 

ηγεμονισμός είναι εξόχως ασταθής, διότι εξοργίζει μικρές και μεγάλες δυνάμεις και εγκυμονεί 

πάντα την δημιουργία αντίρροπων δυνάμεων. 

Όλες οι ανωτέρω αναφερθείσες αρχές έχουν συστηματικά παραβιαστεί και ποδοπατηθεί από 

το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ, που έδρασαν κατόπιν εντολών του ιμπεριαλισμού στην κρίση της 

Ουκρανίας. Οι αρνητικές επιπτώσεις για τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ (και την ΕΕ) σίγουρα ήταν 

σημαντικές και ουσιώδεις, τουτέστιν η απόσπαση ουσιαστικά του ρωσόφωνου τμήματος της 

Ανατολικής Ουκρανίας από την κρατική εξουσία του Κιέβου και η προσάρτηση, αυτοδιάθεση, 

της Κριμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία. 
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37. Η ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΩΣΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

Η σύγχρονη ιστορία της Κριμαίας ξεκινά με την προσάρτησή της στη Ρωσική Αυτοκρατορία το 

1783. Μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση και την διάσπαση της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, η 

Κριμαία περιήλθε για ένα σύντομο χρονικό διάστημα σε κατάσταση αυτοκυριαρχίας. Σύντομα, 

μετά τον ρωσικό εμφύλιο πόλεμο και τη διαδοχή αλλεπάλληλων κυβερνήσεων, η Κριμαία 

σταδιακά μετονομάστηκε σε Κριμαϊκή Αυτόνομη Σοβιετική Δημοκρατία και παρέμεινε ως 

τμήμα της ρωσικής επικράτειας έως το 1945, ενώ το 1954 η Ρωσία επί Χρουστσόφ παρέδωσε 

την Κριμαία στην Ουκρανία. Όταν όμως ο ουκρανικός λαός μετά από δημοψήφισμα το 1991 

τάχθηκε υπέρ της ανεξαρτησίας της χώρας, η Κριμαία συμφώνησε να παραμείνει τμήμα της 

Ουκρανίας, αλλά με ιδιαίτερο καθεστώς αυτονομίας που περιλάμβανε ξεχωριστό σύνταγμα, 

νομοθεσία και πρόεδρο.  

Η έναρξη της Κριμαϊκής κρίσης τοποθετείται χρονικά στις 23 Φεβρουαρίου 2014, όταν ξέσπασε 

ένα κύμα διαδηλώσεων και λαϊκών κινητοποιήσεων στη Συμφερόπολη, με την υποστήριξη των 

πραξικοπηματιών του Κιέβου. Οι διαμαρτυρόμενοι απαίτησαν την παραίτηση του Κριμαϊκού 

Κοινοβουλίου και οι παρευρισκόμενοι χαιρέτησαν τις σημαίες της Ουκρανίας, των Τατάρων και 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο μεταξύ, στη Σεβαστούπολη δεκάδες χιλιάδες άτομα 

διαμαρτυρήθηκαν ενάντια στις πραξικοπηματικές αρχές του Κιέβου και ψήφισαν υπέρ της 

εγκαθίδρυσης μιας παράλληλης διοίκησης, ενώ συγχρόνως δημιουργήθηκαν ένοπλα σώματα 

πολιτών με την υποστήριξη των ρωσικών «Night Wolves Bikers». Οι διαμαρτυρόμενοι 

χαιρέτησαν τη ρωσική σημαία, φώναζαν «ο Πούτιν είναι ο πρόεδρός μας» και ισχυρίζονταν ότι 

θα αρνούνταν να πληρώσουν επιπλέον φόρους στο Κίεβο.  

Στις 24 Φεβρουαρίου 2014, ο πρωθυπουργός της Κριμαίας Anatolii Mohyliov ανακήρυξε ότι 

στην περιοχή θα ισχύσουν όλοι οι νόμοι, τους οποίους θα εισηγηθεί το Κοινοβούλιο της 

Ουκρανίας, ενώ την ίδια μέρα ακόμα περισσότεροι διαμαρτυρόμενοι συγκεντρώθηκαν έξω 

από τα διοικητικά γραφεία της Σεβαστούπολης. Παράλληλα, Ρώσοι διαδηλωτές με την 

υποστήριξη νέο-Κοζάκων απαίτησαν την ανάδειξη ενός ρωσόφωνου πολίτη στη θέση του 

δημάρχου και γέμισαν την πόλη με ρωσικές σημαίες και σχετικά προπαγανδιστικά φυλλάδια. 

Στις 25 Φεβρουαρίου η Σεβαστούπολη ανέδειξε ως δήμαρχο έναν Ρώσο, τον Aleksei Chalyi, 

γεγονός ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο, από τη στιγμή που η Σεβαστούπολη δεν είχε καν δήμαρχο, 

καθώς η θέση αυτή καλύπτεται από το διοικητή της πόλης. Από την άλλη πλευρά, ο διοικητής 

της Σεβαστούπολης ο οποίος είχε διοριστεί από τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Vladimir Yatsuba, 

αναγκάστηκε να παραιτηθεί, όταν διέρρευσε ότι ανακήρυξε πως η Κριμαία αποτελεί τμήμα της 

Ουκρανίας.  

Στις 26 Φεβρουαρίου ρωσόφιλες δυνάμεις σταδιακά απέκτησαν τον έλεγχο της ρωσικής 

χερσονήσου, ένα γεγονός που αποτέλεσε το «μήλον της έριδος» στις ουκρανό-ρωσικές σχέσεις. 
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Και αυτό γιατί η Ρωσία αρχικά υποστήριζε ότι οι ένστολοι άντρες δεν ήταν παρά τοπικές 

αμυντικές δυνάμεις, αλλά στη συνέχεια παραδέχτηκε ότι επρόκειτο για ρωσικό στρατιωτικό 

προσωπικό άνευ διακριτικών, επιβεβαιώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις σχετικές εκθέσεις των 

μη ρωσικών μέσων ενημέρωσης.  

Το πρωί της επόμενης μέρας ένοπλοι άνδρες στη Συμφερόπολη, την πρωτεύουσα της 

Αυτόνομης Δημοκρατίας της Κριμαίας, κατέλαβαν το κτίριο του Κριμαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου των Υπουργών και αντικατέστησαν την ουκρανική σημαία με τη ρωσική. Στη 

συνέχεια απομάκρυναν τον πρωθυπουργό που είχε αναδείξει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και 

διόρισαν στη θέση του ένα ρωσόφιλο πολιτικό, τον Sergey Aksyonov. Ο Aksyonov 

αυτοανακηρύχθηκε επικεφαλής των τοπικών στρατιωτικών δυνάμεων και των σωμάτων 

επιβολής του νόμου. Από την άλλη πλευρά ο Oleksandr Turchynov, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, 

διακήρυξε αντισυνταγματικό το διορισμό του Aksyonov, με το επιχείρημα ότι η θέση του 

πρωθυπουργού καλύπτεται από πολιτικούς που διορίζει ο Πρόεδρος της Ουκρανίας και δεν 

εκλέγεται από το Κοινοβούλιο, όπως προβλέπεται στο Σύνταγμα της Κριμαίας. 

Αντίστοιχα στη Σεβαστούπολη, όπου δημοτικοί σύμβουλοι είχαν επιλέξει τον Ρώσο υπήκοο 

Aleksei Chalyi για τη θέση του δημάρχου, ρωσόφιλοι διαδηλωτές φώναζαν το σύνθημα «ένας 

Ρώσος δήμαρχος για μία Ρωσική πόλη». Επιπλέον, ο διευθυντής της αστυνομίας ανακοίνωσε 

ότι θα αρνούνταν να εκτελέσει οποιαδήποτε διαταγή εκπορευόμενη από τις αρχές του Κιέβου. 

Εν των μεταξύ Ρωσικές μονάδες ξεκίνησαν να μεταβαίνουν στην Κριμαία σχεδόν αμέσως μετά 

τη συνέντευξη τύπου του πρώην προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς στις 28 Φεβρουαρίου στην 

πόλη Rostov κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, όπου κάλεσε τον Πούτιν να 

«αποκαταστήσει την τάξη» στην Ουκρανία.  

Στις 4 Μαρτίου 2014 ο εκπρόσωπος της Ρωσίας στα Ηνωμένα Έθνη Vitaly Churkin παρουσίασε 

ένα φωτοαντίγραφο ενός γράμματος υπογεγραμμένου από τον Γιανουκόβιτς την 1η Μαρτίου, 

όπου ζητούσε άδεια χρήσης των ρωσικών στρατευμάτων για την «αποκατάσταση του 

γράμματος του νόμου, της ειρήνης, της τάξης, της σταθερότητας και της προστασίας του λαού 

της Ουκρανίας». 

Στις 11 Μαρτίου το Ανώτατο Συμβούλιο της Σεβαστούπολης εξέφρασε την πρόθεσή του να 

ανακηρύξει την ανεξαρτησία της Κριμαίας από την Ουκρανία, ως ενός ξεχωριστού ενωμένου 

έθνους με την εκδοχή ενσωμάτωσης της στη Ρωσία ως ομόσπονδου υποκειμένου. Για το λόγο 

αυτό το ερώτημα της ανεξαρτησίας έγινε αντικείμενο δημοψηφίσματος, το οποίο διεξήχθη 

επισήμως στις 16 Μαρτίου. 

Στο δημοψήφισμα αυτό συμμετείχε το 82,17% του συνολικού πληθυσμού, το δε αποτέλεσμά 

του ήταν η κατά 95,5% συμφωνία ενσωμάτωσης της Κριμαίας στη Ρωσία. Ωστόσο το 

Ουκρανικό Κοινοβούλιο ανακήρυξε αντισυνταγματικό το δημοψήφισμα. Βέβαια παρά τις 
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αντιδράσεις των ουκρανικών αρχών και των πολιτικών που αμφισβητούσαν την εγκυρότητα 

του δημοψηφίσματος, υποστηρίζοντας ότι η συμμετοχή του λαού στο δημοψήφισμα 

ανερχόταν μόλις στο 30-40% του πληθυσμού, στις 17 Μαρτίου το Κοινοβούλιο της Κριμαίας 

διακήρυξε την ανεξαρτησία από την Ουκρανία, ζητώντας παράλληλα την ενσωμάτωση στη 

Ρωσική Ομοσπονδία. Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος Πούτιν διεκδίκησε την Κριμαία ως τμήμα της 

Ρωσίας σε ηθικές και υλικές βάσεις, επικαλούμενος την αρχή της αυτοδιάθεσης των λαών και 

τη στρατηγική σημασία της Κριμαίας για τη Ρωσία.  

Από την πλευρά του, το πραξικοπηματικό Ουκρανικό Κοινοβούλιο πέρασε ένα νομοσχέδιο στις 

15 Απριλίου, το οποίο διακήρυξε τη νότια κριμαϊκή χερσόνησο ως μία περιοχή προσωρινά 

κατειλημμένη από τη Ρωσική Ομοσπονδία, επιβάλλοντας ταξιδιωτικούς περιορισμούς σε 

Ουκρανούς υπηκόους που επισκέπτονταν τη Κριμαία. Παρ’ όλα αυτά, στις 9 Μαΐου χιλιάδες 

άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Σεβαστούπολη να παρακολουθήσουν την παρέλαση της 

«Νικηφόρας Ημέρας», κουνώντας ρωσικές σημαίες και τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο της 

Ρωσίας.  

Συμπερασματικά, μέσα από το χρονικό της Κριμαϊκής κρίσης γίνεται εμφανής, αφενός, η 

επιθυμία τόσο του λαού της Κριμαίας να ενωθεί με τη Ρωσία όσο και της ίδιας της Ρωσίας να 

ενσωματώσει μία περιοχή τεράστιας στρατηγικής σημασίας και, αφετέρου, η αντίδραση του 

Κιέβου και της Δύσης εν γένει για την υποτιθέμενη προστασία του υφιστάμενου διεθνούς 

δικαιικού συστήματος. 

37.1. ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ                                        

 Ο ισχυρισμός του ΝΑΤΟ και της Δύσης περί «προσάρτησης» της Κριμαίας στην Ρωσική 
Ομοσπονδίας είναι παντελώς λάθος και παραπλανητικός. 

Πρώτον,  ως προσάρτηση χαρακτηρίζεται μια αναγκαστική και μονόπλευρη ενέργεια μόνιμης 

ενσωμάτωσης εδάφους ξένης δικαιοδοσίας σε μια άλλη γεωπολιτική οντότητα. Η προσάρτηση 

νομικά είναι ανώτερη της κατοχής ή της κατοχικής διοίκησης, διότι με την προσάρτηση 

ασκείται de facto εδαφική κυριαρχία επί του πρώην ξένου εδάφους, ενώ αυτό το έδαφος 

ενσωματώνεται de jure στην επικράτεια του ενεργήσαντος την προσάρτηση. Κατά κανόνα,  της 

προσάρτησης προηγείται η κατοχή. 

Στην Κριμαία πάνω από το 80% του πληθυσμού έλαβε μέρος στο δημοψήφισμα που 

διενεργήθηκε. Αυτό το ποσοστό συμμετοχής είναι πολύ μεγάλο και δεν είναι σύνηθες σε 

τέτοιου είδους διαδικασίες. Από εκείνους που ψήφισαν το 95,5%  αποφάσισαν την 

αυτοδιάθεση-ανεξαρτησία και σύνδεση με την Ρωσική Συνομοσπονδία, που σημαίνει ότι 

περισσότεροι από το 75%  του συνόλου των κατοίκων της Κριμαίας αποφάσισαν αυτή την 

σύνδεση. Άρα το να καταγγέλλει το ΝΑΤΟ και η Δύση ότι αυτό αποτελεί μια αναγκαστική και 

μονόπλευρη ενέργεια ενσωμάτωσης σε ρωσικό έδαφος είναι τουλάχιστον ανοησία. Το ότι στην 
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διάρκεια του δημοψηφίσματος στρατοπέδευαν στην Κριμαία περίπου 16.000 Ρώσοι 

στρατιώτες δεν μπορεί να αποτελέσει ψόγο ή προσπάθεια επηρεασμού του αποτελέσματος, 

διότι αυτοί οι στρατιώτες βρίσκονταν εκεί βάσει της διακρατικής συμφωνίας Ρωσίας-

Ουκρανίας. Η Ρωσία είχε το δικαίωμα να αναπτύξει έως και 25.000 στρατιώτες στην Κριμαία 

για την προστασία των ρωσικών εγκαταστάσεων και των Ρώσων πολιτών και κατέβαλε προς 

αυτό τον σκοπό και ως μέρος της συμφωνίας 100 εκ. δολάρια ετησίως στην Ουκρανία. Η 

συμφωνία αυτή είχε ισχύ έως το 2042, κάτι που πλέον είναι περιττό και εξέλιπε.  

Δεύτερον, το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος δεν συνιστά πράξη προσάρτησης της Κριμαίας 

στην ρωσική επικράτεια, διότι η Κριμαία ανακηρύχθηκε μετά το δημοψήφισμα αυτόνομη 

δημοκρατία και έγινε μέλος της Ρωσικής Συνομοσπονδίας, όπως μέλη είναι  η Λευκορωσία και 

το Καζακστάν. 

 Όσοι λοιπόν ομιλούν και γράφουν περί προσάρτησης εσκεμμένα κάνουν λάθος. Για να 

δώσουμε όμως ένα παράδειγμα προσάρτησης θα αναφερθούμε στο Ισραήλ. Προσάρτηση είναι 

οι πράξεις των Ισραηλινών στα παλαιστινιακά εδάφη. Το Ισραήλ έχει προσαρτήσει την Δυτική 

Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ, την Λωρίδα της Γάζας, τα υψώματα του Γκολάν και πολλά 

άλλα εδάφη στην περιοχή που ποτέ δεν του ανήκαν. Μόνο τα προσαρτημένα παλαιστινιακά 

εδάφη ανέρχονται σε 6.020 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης με πληθυσμό περίπου 3.770.000   

Παλαιστίνιους, οι οποίοι διαβιούν σε αυτά τα εδάφη υπό απάνθρωπες και ρατσιστικές 

συνθήκες που τους επιβάλλουν οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις.  

Όταν λοιπόν το ΝΑΤΟ και η Δύση διατείνονται ότι η Κριμαία προσαρτήθηκε, καλό θα ήταν να 

μελετήσουν ιστορία και διεθνή διπλωματική ορολογία, αφού κοιταχτούν πρώτα στον 

καθρέπτη. 

37.2.  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΜΑΙΑΣ 

Η ενσωμάτωση της Κριμαίας στην Ρωσική Ομοσπονδία  αύξησε σημαντικά το γεωστρατηγικό 

αποτύπωμα της Μόσχας στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Από στρατηγική άποψη η νέα 

αυτή κατάσταση έχει επιπτώσεις σε όλες τις παρευξείνιες  χώρες, κυρίως όμως επηρεάζει την 

Ουκρανία, Τουρκία και Ρουμανία, ενώ αναγκάζει το ΝΑΤΟ σε αναδίπλωση και διαφοροποίηση 

των σχεδιασμών του.  

Το γεωστρατηγικό δυναμικό της Κριμαίας επιτρέπει στην Ρωσία να αναπτύξει και να βελτιώσει 

ριζικά τις στρατιωτικές της δυνατότητες στην Μαύρη θάλασσα και να διευκολύνει την 

πρόσβαση της προς τον Νότο. Η εγκατάσταση π.χ. των βαλλιστικών πυραύλων εδάφους-

εδάφους Iskander, βεληνεκούς 400 χλμ, στο έδαφος της Κριμαίας προσφέρει κάλυψη σε όλες 

τις ρωσόφωνες περιοχές της Ουκρανίας και Μολδαβίας (Υπερδνειστερία), ενώ επιθετικά 

επηρεάζει την ακτογραμμή της Ρουμανίας και της βόρειας Τουρκίας. Το βαλλιστικό σύστημα 

Iskander συμπληρώνεται με το μακρού βεληνεκούς αντιβαλλιστικό-αντιαεροπορικό σύστημα S-
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400, κάτι που δίνει τον πλήρη στρατηγικό έλεγχο της Μαύρης Θάλασσας στις ρωσικές ένοπλες 

δυνάμεις.  

Η τοποθεσία της Χερσονήσου της Κριμαίας είναι ιδανική για την στάθμευση και ανάπτυξη 

αερομεταφερομένων δυνάμεων, πεζοναυτών και ειδικών δυνάμεων, ενώ στρατιωτικά 

αεροδρόμια και λιμάνια προσφέρουν ελκυστικές δυνατότητες για τα ρωσικά μαχητικά-

βομβαρδιστικά και τον ρωσικό στόλο της Μαύρης Θάλασσας. Πέραν των επιθετικών 

δυνατοτήτων που προσφέρει η Κριμαία στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, ταυτόχρονα αυξάνει 

και τις αμυντικές τους ικανότητες. Η περιοχή αυτή παρέχει στην Ρωσία ένα ισχυρό 

προκεχωρημένο σημείο άμυνας, κυρίως εναντίον πιθανών αεροπορικών και ναυτικών 

εισβολών στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Η Κριμαία είναι μια ισχυρότατη 

προκεχωρημένη γραμμή άμυνας της ρωσικής ηπειρωτικής χώρας. 

Η ενσωμάτωση της Κριμαίας μετέβαλλε σημαντικά υπέρ της Ρωσίας την ισορροπία δυνάμεων 

στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας και ταυτόχρονα δημιούργησε στρατηγικό πρόβλημα στο 

ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ έχει τώρα να αντιμετωπίσει μια ισχυρότερη Ρωσία στην Μαύρη Θάλασσα, κάτι 

που το αναγκάζει να τοποθετηθεί σε πιο αμυντική στάση έναντι των ρωσικών ενόπλων 

δυνάμεων της περιοχής. Η νέα δημιουργηθείσα ισορροπία αναδεικνύει όμως και τον 

ρουμανικό ρόλο στο νατοϊκό σύμπλεγμα, αναδεικνύει την σπουδαιότητα του Βουκουρεστίου 

στο ΝΑΤΟ, μετά και την πιθανή απομάκρυνση της Τουρκίας από το δυτικό σύμπλεγμα. Είναι 

πολύ πιθανό η Ρουμανία να γίνει ένας μείζων, αν όχι ο κύριος, παραλήπτης αμερικανικής και 

νατοϊκής βοήθειας στην περιοχή. Είναι επίσης πιθανό η Ρουμανία να αναδειχθεί στρατιωτικά 

ως η τρίτη δύναμη στην Μαύρη Θάλασσα μετά την Ρωσία και την Τουρκία. 

Από στρατηγικής άποψης η Ρουμανία προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα για το ΝΑΤΟ και την 

Ουάσιγκτον. Ιστορικά η Ρουμανία ήταν πάντα πολύ πιο αντιρωσική σε σχέση με άλλες 

βαλκανικές χώρες όπως η Ελλάδα, η Σερβία και η Βουλγαρία (δεν λαμβάνουμε υπόψη την 

περίοδο της σοβιετικής κυριαρχίας), ενώ επιπλέον η χώρα αυτή δεν εξαρτάται ενεργειακά από 

τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου της Ρωσίας. Επίσης η Ρουμανία γειτονεύει με 

στρατηγικά  κρίσιμες περιοχές της νοτιοανατολικής Ευρώπης όπως τα Βαλκάνια, την Ουκρανία 

και την Μαύρη Θάλασσα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανάχωμα σε μια πιθανή ρωσική 

επέκταση προς το Νότο. Η ενίσχυση της Ρουμανίας από την Ουάσιγκτον προσφέρει την 

δυνατότητα επιπροσθέτως να διατηρηθεί μια ισορροπία μεταξύ των νατοϊκών δυνάμεων στην 

περιοχή, εξασφαλίζοντας στις ΗΠΑ μια πιο απρόσκοπτη και ευέλικτη στρατηγική, λαμβάνοντας 

υπόψη και το γεγονός ότι η Τουρκία το τελευταίο διάστημα δείχνει τάσεις απομάκρυνσης από 

την Δύση. 

Μετά την ενσωμάτωση λοιπόν της Κριμαίας, η Ρωσία 25 χρόνια μετά την διάλυση της 

Σοβιετικής Ένωσης κατάφερε να επαναφέρει την στρατιωτική της ισχύ στην περιοχή, 

ετοιμάζοντας το επόμενο στρατηγικό της βήμα που είναι η προσπάθεια καθόδου προς τις 
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λεγόμενες θερμές θάλασσες, κάτι που επηρεάζει και  προσφέρει σημαντικότατο στρατηγικό και 

γεωπολιτικό πλεονέκτημα στην Ελλάδα, εφόσον είμαστε σε θέση και έχουμε την πολιτική 

βούληση να εκμεταλλευτούμε αυτό το γεγονός. 

38. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 

ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ ΣΤΟ ΝΑΤΟ 

Η ηγεσία της Ουκρανικής Εκκλησίας μετά το πραξικόπημα του Κιέβου και κατόπιν απαίτησης 

της πραξικοπηματικής κυβέρνησης του Κιέβου απευθύνθηκε προς το Οικουμενικό Πατριαρχείο 

της Κωνσταντινούπολης ζητώντας την ανεξαρτησία της Εκκλησίας της Ουκρανίας από το 

Πατριαρχείο της Μόσχας. Το αποτέλεσμα ήταν να ξεσπάσει μια έντονη διαμάχη μεταξύ του 

Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και του Πατριαρχείου της Μόσχας για 

αυτό το ζήτημα, το οποίο τελικά οδήγησε σε ρήξη τις σχέσεις των δυο ορθόδοξων οντοτήτων. 

Αφορμή στην ρήξη των σχέσεων στάθηκε η απόφαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να 

παραχωρήσει στην Ουκρανική Εκκλησία του Κιέβου καθεστώς αυτοκέφαλης ορθόδοξης 

εκκλησίας, αποκόπτοντας την από την εξουσία του Πατριαρχείου της Μόσχας. Το Ρωσικό 

Πατριαρχείο αντέδρασε λαμβάνοντας το ακραίο βήμα της «αποκοπής της εκκλησιαστικής 

κοινωνίας» με το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, διακόπτοντας κάθε συμμετοχή σε 

πανορθόδοξες συναντήσεις στις οποίες θα παρίστανται εκπρόσωποι της Κωνσταντινούπολης. 

Οι ειδήμονες περί τα εκκλησιαστικά ζητήματα ερμηνεύουν την ρήξη του 2018 μεταξύ των δυο 

Πατριαρχείων ως τον μεγαλύτερο διαχωρισμό της χριστιανοσύνης από τότε που επήλθε το 

σχίσμα ανάμεσα στην λατινική Δύση και την ορθόδοξη Ανατολή το 1054.  

Η απόφαση του Βαρθολομαίου για την παραχώρηση του «αυτοκέφαλου» στην Ουκρανική 

Εκκλησία έχει προφανώς πολιτική ερμηνεία και είναι αποτέλεσμα εμπλοκής των ΗΠΑ στα 

εκκλησιαστικά ζητήματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και χειραγώγησης του ιδίου του 

Πατριάρχη. Θυμίζουμε ότι η Μητρόπολη του Κιέβου από την ίδρυση της το 998 έως το 1687 

παρέμενε υπό την κανονιστική εκκλησιαστική εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μια 

κατάσταση που άλλαξε με την προσάρτηση της Ουκρανίας στην Τσαρική Αυτοκρατορία, οπότε 

τα Πατριαρχεία της Μόσχας και Κωνσταντινούπολης υπέγραψαν συμφωνία με την οποία 

μεταφέρθηκε στην Μόσχα η εκκλησιαστική εποπτεία της Μητρόπολης του Κιέβου, μια 

κατάσταση που δεν άλλαξε ούτε επί εποχής κομουνιστικής Ρωσίας. 

Η προσάρτηση της Κριμαίας το 2014 στην Ρωσική Ομοσπονδία και η συνεχιζόμενη κρίση στην 

Ανατολική Ουκρανία, όπου ο ρωσόφωνος πληθυσμός μετά το πραξικόπημα των νατοϊκών 

κύκλων στο Κίεβο αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του και την ένωση με την Ρωσία, προφανώς 

και έπαιξε πρωτεύοντα ρόλο στην απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου και στην 

επιτάχυνση των αντιρωσικών-φιλονατοϊκών αντανακλαστικών του. Εξ ίσου προφανής είναι και 

η ανάμειξη των ΗΠΑ που θέλουν πάση θυσία την απομάκρυνση του ορθόδοξου μη 

ρωσόφωνου ουκρανικού ποιμνίου από την εκκλησιαστική εξουσία της Μόσχας, εξ άλλου 
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χαρακτηριστική ήταν δήλωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών με την οποία εξυμνεί 

την απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το αυτοκέφαλο (ανεξαρτησία) της 

Μητρόπολης του Κιέβου. 

Μια άλλη παράμετρος της απόφασης του Βαρθολομαίου έχει σχέση με την τεράστια κτηματική 

περιουσία του Πατριαρχείου της Μόσχας στην Ουκρανία. Πάνω από το ήμισυ της ορθόδοξης 

εκκλησιαστικής περιουσίας στην  Ουκρανία ανήκει στο Πατριαρχείο της Μόσχας. Εάν η 

φιλονατοϊκή κυβέρνηση του Κιέβου αποφασίσει να μεταφέρει όλη αυτή την κτηματική 

περιουσία (εκκλησίες, μοναστήρια, κτήματα, ακίνητα) σε μια άλλη αρμόδια αρχή, θα μπορούσε 

να το πράξει νόμιμα αφού πλέον η Εκκλησία της Ουκρανίας είναι αυτοκέφαλη και ουδεμία 

εκκλησιαστική ή άλλη δικαιοδοσία σε αυτήν έχει το Πατριαρχείο Μόσχας. Ήδη 

κοινοβουλευτικά νομοσχέδια που περιορίζουν την ιδιοκτησία και τα πολιτικά δικαιώματα 

οποιουδήποτε θρησκευτικού οργανισμού με έδρα εκτός Ουκρανίας επωάζονται, είναι 

προφανής ο στόχος μιας τέτοιας νομοθεσίας.  

Εν ολίγοις η ενέργεια του Οικουμενικού Πατριαρχείου να αναγνωρίσει το αυτοκέφαλο της 

Ουκρανικής Εκκλησίας είναι μια συνειδητή φιλονατοϊκή δράση, μια ενέργεια που επηρεάζει 

ευεργετικά την φυλοδυτική κυβέρνηση του Κιέβου, μια ενέργεια που ανταποκρίνεται θετικά 

στα συμφέροντα των ΗΠΑ, μια ενέργεια που διευκολύνει τα νατοϊκά και ιμπεριαλιστικά σχέδια 

στην Ανατολική Ευρώπη. Η απόφαση του Οικουμενικού Πατριάρχη είναι σαφώς 

πολιτικοποιημένη, αφού ο ουκρανικός λαός (ρωσόφωνοι και μη) ουδεμία ανάμιξη είχε στο 

θέμα της ανεξαρτησίας της εκκλησίας του. Δια της απόφασης του Βαρθολομαίου επιδεινώθηκε 

η ήδη δυσάρεστη σχέση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσικής Ομοσπονδίας.  

Δυστυχώς η πολιτική του Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης εξακολουθεί να διαπνέεται 

από τον λεγόμενο «βυζαντινισμό», τουτέστιν από ανίερες και περιστασιακές συμμαχίες οι 

οποίες τις τελευταίες δεκαετίες αποδεδειγμένα ουδέποτε έχουν βοηθήσει τον Ελληνισμό αλλά 

και εν γένει το ορθόδοξο ποίμνιο. Αλήθεια που ήταν οι Αμερικανοί σύμμαχοι του Πατριαρχείου 

την νύκτα της 6ης Σεπτεμβρίου στην Πόλη; Μήπως εκείνο το βράδυ το Πατριαρχείο της Μόσχας, 

αν και υπό κομμουνιστικό έλεγχο, ήταν εκείνο που με την παρέμβαση του βοήθησε τους 

Ρωμιούς να σωθούν από την «τελική λύση» που είχαν σχεδιάσει οι Τούρκοι; Μεσολάβησε το 

Πατριαρχείο στους νατοϊκούς συμμάχους του για να σωθούν οι ορθόδοξοι το θρήσκευμα 

Σύριοι όταν τους έσφαζαν μαζικά οι τζιχαντιστές και αν ναι πιο ήταν το αποτέλεσμα; Γιατί ο 

προκαθήμενος της Ορθόδοξης Εκκλησίας έχει πάρει σαφή θέση υπέρ της 

πολυπολιτισμικότητας στην Ευρώπη, κάτι που προφανώς θα είναι ο νεκροθάφτης του 

Χριστιανισμού στην ήπειρο; Μήπως έτσι εξυπηρετούνται τα σχέδια του ιμπεριαλισμού και της 

Νέας Παγκόσμιας Τάξης;  
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39.  Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΔΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ  

Η Υεμένη έχει πληρώσει εδώ και εκατοντάδες χρόνια και πληρώνει ακόμα με αίμα την 

στρατηγική της θέση σε εμπορικούς δρόμους (ο «δρόμος των αρωμάτων» από τον καιρό του 

αρχαίου Βασιλείου του Σαβά) και στον έλεγχο της σπουδαίας θαλάσσιας οδού από την 

Αραβική Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν, μέσω των στρατηγικών Στενών Μπαμπ αλ 

Μαντάμπ (γνωστά από την αρχαιότητα σαν «Πόρτες των Δακρύων») προς την Ερυθρά 

Θάλασσα και την Διώρυγα του Σουέζ. Φτωχή χώρα, η φτωχότερη της περιοχής, διαθέτει όμως 

μεγάλα ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα φυσικού αερίου, ενώ πρόσφατα ανακαλύφθηκαν και 

κοιτάσματα πετρελαίου. 

Η νεώτερη ιστορία της Υεμένης, στις αρχές του 19ου αιώνα, ξεκινάει με τον τερματισμό της 

αιγυπτιακής εξουσίας το 1840. Το 1839 η Μεγάλη Βρετανία κατέλαβε την πόλη του Άντεν και 

την μετέτρεψε σε στρατιωτική βάση, επεκτείνοντας τον έλεγχό της στο υπόλοιπο έδαφος της 

Νότιας Υεμένης. Η Βρετανία διατήρησε τον έλεγχο της περιοχής πότε επιβάλλοντας συνθήκες 

«φιλίας» στους σεΐχηδες, τους σουλτάνους και τους εμίρηδες της περιοχής, πότε κηρύσσοντας 

το Άντεν «Αποικία του Στέμματος» (1937) και πότε αναγορεύοντάς το σε προτεκτοράτο, έως το 

1967 που η Βρετανία αναγκάστηκε να αποσύρει τα στρατεύματά της και να αναγνωρίσει την 

ανεξαρτησία της Νότιας Υεμένης. 

Από το 1870 η Βόρεια Υεμένη ήταν υπό την εξουσία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και είχε 

ανακηρυχθεί βιλαέτι (επαρχία) του Σουλτάνου. Στα τέλη του 19ου αιώνα ξέσπασαν εξεγέρσεις 

κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, οι εξεγερθέντες είχαν ως ηγέτη τον Ιμάμη Γιαχία ο 

οποίος ανήκε στην σιιτική αίρεση των Ζαϊντί. Μετά από επίπονο και αιματηρό αγώνα ο Γιαχία 

υποχρέωσε το 1911 την οθωμανική κυβέρνηση να υπογράψει συνθήκη με την οποία ο 

Σουλτάνος αναγνώριζε την αυτονομία των περιοχών των Ζαϊντί της Υεμένης που αποτελούσαν 

το 40% περίπου του πληθυσμού της, ενώ η κοσμική εξουσία αυτών των περιοχών 

μεταβιβάστηκε στον Ιμάμη Γιαχία.  

Μετά την διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο 

Γιαχία κήρυξε την ανεξαρτησία της Υεμένης και ανακήρυξε τον εαυτό του μονάρχη- βασιλιά. 

Ταυτόχρονα ξεκίνησε ο αγώνας των Υεμενιτών εναντίον των Βρετανών κατακτητών για την 

ενοποίηση της χώρας. Τον Φεβρουάριο του 1959 η Βρετανία για να ενισχύσει τον έλεγχο της 

στην Νότια Υεμένη δημιουργεί την Ομοσπονδία των Αραβικών Εμιράτων του Νότου (κατά την 

προσφιλή της τακτική του «divide et impera»), η ομοσπονδία αυτή το 1962 μετονομάστηκε σε 

Ομοσπονδία της Νότιας Αραβίας. Ταυτόχρονα το ίδιο έτος η Βρετανία υποδαύλισε στην Βόρεια 

Υεμένη αντιμοναρχικές εξεγέρσεις κατά του Ιμάμη Μπαντρ. Το αποτέλεσμα ήταν να εκτοπιστεί 

ο Μπαντρ από τους εξεγερθέντες αξιωματικούς των στρατιωτικών μονάδων και να 

ανακηρυχθεί η Αραβική Δημοκρατία της Υεμένης. Το 1963 το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 
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της κατεχόμενης Νότιας Υεμένης υποστηριζόμενο από την Σοβιετική Ένωση ξεκινά ένοπλο 

αγώνα εναντίον των Βρετανών αποικιοκρατών.  

Τον Νοέμβριο του 1970 οι Βρετανοί αποχωρούν από την Νότια Υεμένη και δημιουργείται η 

Λαϊκή Δημοκρατία της Υεμένης με σοσιαλιστικό, κομμουνιστικό προσανατολισμό. Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 ξεκινούν διαδικασίες και συζητήσεις μεταξύ της Αραβικής Δημοκρατίας του 

βορά και της Λαϊκής Δημοκρατίας του νότου με επιδίωξη την συνένωση. Στις 22 Μαΐου του 

1990, υπό το πρίσμα της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, οι δυο χώρες ενώθηκαν στο 

σημερινό κράτος, την Δημοκρατία της Υεμένης.  

Πρώτος πρόεδρος της ενωμένης χώρας αναλαμβάνει ο έως τότε πρόεδρος της βόρειας Υεμένης 

Αλί Αμπτουλάχ Σαλάχ, με την εντολή να υλοποιήσει τις συμφωνίες και τις μεταρρυθμίσεις που 

αποφασίστηκαν ανάμεσα στις δυο χώρες. Ο Σαλάχ αθετεί τις υποσχέσεις για συνταγματική 

κατοχύρωση των συμφωνηθέντων και εξελίσσεται με την υποστήριξη των Σαουδαράβων σε 

στυγνό δικτάτορα. Το 2004 η σιιτική-ζαϊντική οργάνωση Ανσάρ Αλλάχ (Υποστηρικτές του Αλλάχ) 

με ηγέτη τον Χουσείν Μπαντρεντίν αλ Χούθι ξεκινά ένοπλο αγώνα κατά του Σαλάχ και των 

στρατιωτικών μονάδων που τον υποστηρίζουν, οι μαχητές της οργάνωσης γίνονται γνωστοί ως 

Χουθιγιούν ή Χούθι (Χούτι). Η σιιτική-ζαϊντική οργάνωση των Χούθι από τις αρχές του 21ου 

αιώνα είναι έκδηλο ότι απολαμβάνει της υποστήριξης της Τεχεράνης.  

Το 2009 με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας δημιουργείται η σουνιτική-ουαχαμπιστική 

οργάνωση Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου (Al Qaida of Arabic Peninsula, AQAP) με 

προφανή σκοπό τον αντιπερισπασμό και την ματαίωση των σχεδίων των Χούθι για κατάληψη 

της εξουσίας στην Υεμένη. Τον Ιούνιο του 2011 σε εμφυλιοπολεμικές ταραχές στην 

πρωτεύουσα Σαναά, ο πρόεδρος Σαλάχ τραυματίζεται και μεταφέρεται στο Ριάντ απ’ όπου 

δηλώνει την παραίτηση του από το αξίωμα. Ο έως τότε αντιπρόεδρος Μανσούρ Χάντι 

αναλαμβάνει υπηρεσιακός πρόεδρος και τον Φεβρουάριο του 2012 εκλέγεται με υποτυπώδεις 

εκλογές πρόεδρος της Υεμένης.  

Οι Χούθι της βόρειας Υεμένης ξεσηκώνονται και απαιτούν την παραίτηση της ξενοκίνητης 

κυβέρνησης Χάντι, ταυτόχρονα η Αλ Κάιντα κλιμακώνει τις επιθέσεις της εναντίον των Χούθι, 

ενώ οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν με μαχητικά που εξορμούν από αεροπλανοφόρο στον Κόλπο του 

Άντεν θέσεις των Χούθι στην κεντρική Υεμένη, για να ανακόψουν την προέλαση τους προς την 

πρωτεύουσα.  

Τον Ιανουάριο του 2015 οι Χούθι με ηγέτη τον Αμπντούλ Μαλίκ αλ Μπαντρεντίν Χούθι 

καταλαμβάνουν την πρωτεύουσα Σαναά και τον ίδιο μήνα ο πρόεδρος Μανσούρ Χάντι 

υποβάλλει την παραίτηση του και διαφεύγει στην Σαουδική Αραβία. Ανακαλεί όμως την 

παραίτηση του κατόπιν πιέσεων των χορηγών του από το Ριάντ και το ΝΑΤΟ και ζητά την 

στρατιωτική επέμβαση του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (μέλη του Συμβουλίου είναι 
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το Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, η Σαουδική Αραβία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα) 

ώστε να «σωθεί» η Υεμένη και ο λαός της από τον έλεγχο του Ιράν.  

Στις 27 Μαρτίου 2015 η Σαουδική Αραβία εξαπολύει αεροπορική επίθεση κατά της Υεμένης, με 

πρόσχημα την κατάληψη της εξουσίας από τους Ζαϊντί πολιτοφύλακες Χούθι σε βάρος του 

«νόμιμου» προέδρου Μανσούρ Χάντι και προφανή βασικό στόχο την αναχαίτιση της επιρροής 

του Ιράν στην Υεμένη. Τους βομβαρδισμούς του Ριάντ χαιρέτησαν αμέσως το ΝΑΤΟ και η 

Ουάσιγκτον, ο πόλεμος των αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ Σαουδαράβων συνεχίζεται από το 2015 

μέχρι των ημερών μας και το αποτέλεσμα ουδόλως είναι κολακευτικό για τις σαουδαραβικές 

ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες υποστηρίζονται και από την Αλ Κάιντα της Αραβικής Χερσονήσου, 

καθώς και από τις ΗΠΑ, την Γαλλία, την Βρετανία και την Γερμανία, τουτέστιν το ΝΑΤΟ σε όλο 

του το μεγαλείο. Την αντίθεση τους στην πολυμερή αυτή επέμβαση εκφράζουν η Ρωσία, η 

Κίνα, το Ιράν, το Ιράκ, η Συρία, η Αλγερία και η Χεζμπολάχ του Λιβάνου.  

40.  Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΕΜΕΝΗ ΚΑΙ Η ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΣΤΗΝ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

Ο πόλεμος στην Υεμένη που ξεκίνησε το 2015 ουσιαστικά είναι ένας ξεχασμένος πόλεμος, παρ’ 

όλο που καθημερινά από τους βομβαρδισμούς της Σαουδικής Αραβίας σκοτώνονται 

εκατοντάδες αθώοι άνθρωποι και λιμοκτονούν παιδιά και γυναίκες, με τα δυτικά κράτη να 

συμμετέχουν ενεργά σε αυτά τα εγκλήματα πολέμου. Η Σαουδική Αραβία συστηματικά 

βομβαρδίζει νοσοκομεία, σχολεία και υποδομές της Υεμένης και οδηγεί τους Υεμενίτες σε 

ανθρωπιστική κρίση την ίδια ώρα που η Ουάσιγκτον και το ΝΑΤΟ κρύβουν αυτή την ζοφερή 

κατάσταση, γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων τους την διεθνή νομιμότητα, ενώ ο 

γενικός γραμματέας του ΟΗΕ δικαιολογεί την στρατιωτική επέμβαση της Σαουδικής Αραβίας με 

τα ίδια επιχειρήματα των επεμβάσεων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην 

Λιβύη και στην Συρία. 

Η σύγκρουση στην Υεμένη είναι ένας μεσολαβητικός πόλεμος, ένας πόλεμος δια 

αντιπροσώπων, μεταξύ του Ιράν που υποστηρίζει τους Χούθι και νατοϊκών χωρών που 

υποστηρίζουν την Σαουδική Αραβία και την Αλ Κάιντα. Η Σαουδική Αραβία τυγχάνει επίσης της 

υποστήριξης των μοναρχιών του Αραβικού Κόλπου (με εξαίρεση το Ομάν), ενώ Γαλλία και 

Γερμανία προμηθεύουν το Ριάντ με σύγχρονα οπλικά συστήματα και πυρομαχικά που είναι 

απαραίτητα για την επέμβαση στην Υεμένη. Παρ’ όλα αυτά οι Χούθι συνεχίζουν να 

εδραιώνονται στην Υεμένη, υπενθυμίζουμε ότι είναι αυθεντίες στον ανταρτοπόλεμο, ενώ οι 

Σαουδάραβες υπόκεινται σε ταπεινωτικές ήττες. Σήμερα η κατάσταση για τους Σαουδάραβες 

στο πολεμικό μέτωπο της Υεμένης δεν είναι καθόλου κολακευτική. Ουσιαστικά με τις 

αεροπορικές τους επιδρομές και την εισβολή των μηχανοκίνητων μονάδων τους και των 

αρμάτων μάχης δεν έχουν επιτύχει στρατιωτικά απολύτως τίποτε. Έχουν τεράστιες απώλειες 

στρατιωτικού προσωπικού, κατεστραμμένα τεθωρακισμένα οχήματα και άρματα μάχης, ενώ 
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είναι ορατός ο πολύ κακός συντονισμός των μονάδων τους στο μέτωπο. Η Υεμένη τείνει να 

γίνει ένα απέραντο νεκροταφείο για τους Σαουδάραβες, μια εν εξελίξει ολέθρια στρατιωτική 

επιχείρηση, με τους Χούθι να απειλούν την εδαφική ακεραιότητα και τις πετρελαϊκές 

εγκαταστάσεις της Σαουδικής Αραβίας.  

Η εν εξελίξει κατάσταση στην Υεμένη σε συνδυασμό με πανωλεθρία των τζιχαντιστών και των 

συμμάχων τους στην Συρία και στο Ιράκ μετατοπίζει την στρατηγική ισορροπία στην Μέση 

Ανατολή, καθ’ όσον το Ιράν, μαζί με την Ρωσία, εξελίσσεται σε σημαντικό παράγοντα στην 

αρχιτεκτονική ασφαλείας και σταθερότητας της περιοχής. Το Ιράν επηρεάζει όλο και 

περισσότερο την Βηρυτό, την Δαμασκό, την Βαγδάτη και τώρα πλέον την Σαναά της Υεμένης. 

Ως αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων και της μετατόπισης της στρατηγικής ισορροπίας υπέρ 

του Ιράν, η Σαουδική Αραβία και το Ισραήλ  συνασπίζονται με σκοπό την εξουδετέρωση της 

Τεχεράνης και των συμμάχων της στην περιοχή. Για να λειτουργήσει όμως μια τέτοια 

αντιιρανική συμμαχία η Σαουδική Αραβία θα πρέπει να φέρει υπό την ίδια συμμαχική σκεπή 

πέραν του Ισραήλ την Αίγυπτο, την Τουρκία και το Πακιστάν, παίζοντας το χαρτί του 

«σουνιτικού άξονα» εναντίον της Τεχεράνης, κάτι που υπό τις παρούσες γεωπολιτικές 

συνθήκες δεν μπορεί να ευδοκιμήσει και δεν φαίνεται ρεαλιστικό. 

Η ανάληψη της εξουσίας στην Σαναά  από μη φιλικές δυνάμεις προς την Ουάσιγκτον και το 

Ριάντ σημαίνει, αυτόματα και την απώλεια του ελέγχου των στενών της Ερυθράς Θάλασσας, 

του Κόλπου του Άντεν και των νήσων Σοκότρα, κάτι που θα επηρεάσει καταλυτικά την διεθνή 

ναυσιπλοΐα και κυρίως την μεταφορά πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο προς την Μεσόγειο 

και την Ευρώπη. Επηρεάζεται επίσης στρατιωτικά το Ισραήλ καθώς τα υποβρύχια του δεν θα 

μπορούν πλέον να προωθηθούν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας προς τον Περσικό Κόλπο και να 

απειλήσουν το Ιράν, κάτι που ήδη είχε επισημάνει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Νετανιάχου σε 

ομιλία του στο Αμερικανικό Κογκρέσο στις 3 Μαρτίου 2016.  

Υπενθυμίζουμε ότι το συγκρότημα των νήσων Σοκότρα στον Ινδικό Ωκεανό βρίσκεται περίπου 

80 χλμ από το Κέρας της Αφρικής και 380 χλμ νοτίως των ακτών της Υεμένης. Τα νησιά Σοκότρα 

βρίσκονται στην διασταύρωση των στρατηγικής σημασίας θαλασσίων διαδρόμων της Ερυθράς 

Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν και αποτελούν ζωτικής σημασίας γεωστρατηγική θέση. Ο 

στόχος των ΗΠΑ είναι να ελέγχει αυτό το στρατηγικό θαλάσσιο σταυροδρόμι, που σε 

συνδυασμό  με την ναυτική βάση Ντιέγκο Γκαρσία στον Ινδικό Ωκεανό, μια από τις 

μεγαλύτερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ στο εξωτερικό, αποτελεί το κλειδί για τον 

πλήρη έλεγχο των θαλασσίων διαδρόμων στον Ινδικό Ωκεανό και την Ερυθρά Θάλασσα. Μια 

λοιπόν στρατιωτική βάση της Ρωσίας στα χωρικά ύδατα της Υεμένης, είτε στον κόλπο του Άντεν 

είτε στα Σοκότρα, θα ισοδυναμούσε με βελόνα στο μάτι των ΗΠΑ. 

Η ύπαρξη φιλοιρανικού καθεστώτος στην Υεμένη θα αποσταθεροποιήσει τις φιλοαμερικανικές 

βασιλικές δικτατορίες του Αραβικού Κόλπου και βέβαια θα αποδυναμώσει τον ρόλο των ΗΠΑ, 
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διότι μια φιλοιρανική κυβέρνηση στην Σαναά θα επιτρέψει στην Ρωσία και Κίνα την 

εγκατάσταση στρατιωτικών πυραυλικών βάσεων στην Υεμένη, βάσεις οι οποίες θα εποπτεύουν 

την περιοχή. Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην περιοχή είναι εξαιρετικά επωφελής για το 

Ιράν το οποίο ενισχύει σημαντικά την γεωπολιτική του θέση στην Αραβική Χερσόνησο. Η 

γεωστρατηγική αναμέτρηση της Σαουδικής Αραβίας με το Ιράν το επόμενο διάστημα θα 

κλιμακωθεί και το αποτέλεσμα αυτής της αναμέτρησης δεν θα είναι κολακευτικό για τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ  και του Ισραήλ στην περιοχή. 

Η σύγκρουση λοιπόν στην Υεμένη δεν γίνεται μόνο για την Υεμένη, αλλά περισσότερο για την 

αυξανόμενη επιρροή του Ιράν στην Αραβική Χερσόνησο και την αλλαγή της γεωπολιτικής 

ισορροπίας υπέρ των πολυκεντρικών, πολυπολικών δυνάμεων. Ήδη η Ρωσία προειδοποίησε ότι 

θα συμπαρασταθεί στο Ιράν στην αντιπαράθεση του με την Σαουδική Αραβία αναφορικά με 

την κρίση στην Υεμένη, πρέπει δε να τονισθεί ότι η Μόσχα επί δεκαετίες είχε καλές σχέσεις με 

αυτή την χώρα, ειδικά κατά την περίοδο της σοβιετικής εποχής με την παροχή οικονομικής και 

στρατιωτικής βοήθειας, ενώ περίπου 50.000 Υεμενίτες στην πάροδο του χρόνου έχουν 

εκπαιδευτεί σε ρωσικά πανεπιστήμια και στρατιωτικές σχολές. Η Μόσχα αξιολογεί την Υεμένη 

ως πεδίο μάχης μεταξύ του σιιτικού Ιράν και της σουνιτικής-ουαχαμπιστικής Σαουδικής 

Αραβίας. Το Ριάντ και η Μόσχα έχουν διαμάχη λόγω της υποστήριξης που παρείχε η μεν Ρωσία 

στον Άσαντ, οι δε  Σαουδάραβες στους ισλαμοσυμμορίτες του ISIS. Επίσης τα τελευταία χρόνια 

οι Σαουδάραβες υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν Τσετσένους τρομοκράτες, οι οποίοι 

προσπαθούν να αποσταθεροποιήσουν μέσω του μουσουλμανικού πληθυσμού την νότια 

Ρωσία, ενώ πολλάκις έχουν πραγματοποιήσει και τρομοκρατικές επιθέσεις στην Μόσχα.  

Η κατάσταση που διαμορφώνεται στην Υεμένη, με στρατιωτικούς όρους η Σαουδική Αραβία 

έχει χάσει τον πόλεμο, είναι εξαιρετικά επωφελής για το Ιράν το οποίο ενισχύει την 

γεωπολιτική του θέση στην περιοχή, δημιουργώντας ένα σιιτικό τόξο ως αντίπαλο δέος στα 

σχέδια των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και προς όφελος των πολυπολικών δυνάμεων. 

41.  ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Ο δρόμος προς τον διεθνή αστερισμό του ΝΑΤΟ ήταν αρχικά δύσβατος και τα επιχειρήματα 

μεταξύ των κρατών μελών υπέρ ή κατά  της σκοπιμότητας της επιχειρησιακής εξάπλωσης προς 

εδάφη εκτός της Συμμαχίας ενίοτε σκληρά.  

Στην φάση εκκίνησης της νατοϊκής συμμαχίας μια τέτοια ενέργεια εξάπλωσης σχεδόν 

αναπόφευκτα θα ισοδυναμούσε με σύγκρουση ή ανυπολόγιστη κλιμάκωση σύγκρουσης 

Ανατολής-Δύσης. Το ΝΑΤΟ ήταν περιορισμένο στα καθήκοντα υπεράσπισης της Συμμαχίας και 

της υπεράσπισης της εδαφικής της επικράτειας, κάτι που ήταν συνταγματικά δεσμευτικό στην 

Συνθήκη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου. H διάλυση της κομμουνιστικής αυτοκρατορίας στην 

ανατολική Ευρώπη και την Ασία οδήγησαν σε σχετικό επαναπροσδιορισμό της έννοιας της 
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ασφάλειας και στην επιχειρησιακή λειτουργία εκτός συνόρων της Συμμαχίας. Την δεκαετία 

1990 οι πολιτικές ηγεσίες των κρατών μελών συμφωνούν ότι οι άκαμπτοι περιορισμοί που 

είχαν ισχύσει επί τέσσερις δεκαετίες για να μην επέλθει ανυπολόγιστη σύγκρουση με τον 

αντίπαλο θα έπρεπε να καμφθούν και να παραμερισθούν. 

Παρ’ όλα αυτά έμενε πολιτικά και νομικά αμφισβητούμενο κατά πόσον στρατιωτικές 

αποστολές εκτός ορίων της Συμμαχίας, αποστολές δηλαδή που δεν εξυπηρετούσαν άμεσα την 

άμυνα, θα έπρεπε να καλύπτονται από το ΝΑΤΟ. Οι επικριτές τέτοιων αποστολών υποστήριζαν 

ότι η Συνθήκη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου δεν παρέχει νομικά απεριόριστο πεδίο δράσης 

για κανένα πολιτικό ή στρατιωτικό σκοπό  και τα κοινοβούλια των νατοϊκών χωρών είχαν 

επικυρώσει την Συνθήκη αποκλειστικά ως σύμβαση συλλογικής άμυνας. Πολιτικά όμως 

επικράτησε η άποψη ότι το ΝΑΤΟ έχει επαρκή ευελιξία όσον αφορά την νομιμότητα των νέων 

του καθηκόντων, με το σκεπτικό ότι «το έδαφος της Βορειοατλαντικής Συνθήκης δεν μπορεί να 

διαχωριστεί και να αντιμετωπίζεται διαφορετικά από τον υπόλοιπο κόσμο. Κρίσεις και 

συγκρούσεις που προκύπτουν εκτός της περιοχής της Συνθήκης μπορούν να μεταβάλλουν την 

ασφάλεια των χωρών μελών είτε άμεσα ή βλάπτοντας την παγκόσμια ισορροπία ισχύος». 

Σύμφωνα με αυτή την άποψη η Συνθήκη του ΝΑΤΟ προβλέπει ανάπτυξη στρατιωτικών 

δυνάμεων έξω από την εδαφικά καθορισμένη περιοχή λειτουργίας της Συμμαχίας, μια άποψη 

που έβαλε τις βάσεις για την εξέλιξη από «out of area» σε «out of treaty», τουτέστιν στον μη 

συμβατικό επαναπροσδιορισμό της Σύμβασης της Ουάσιγκτον. Μια επίσημη νομική εκδοχή, 

διευκρίνιση για την επέκταση του φάσματος των καθηκόντων της Συμμαχίας εκτός επικρατείας 

της και κατά συνέπεια τροποποίησης της Συνθήκης του ΝΑΤΟ θα ήταν σίγουρα μια ορθή 

πολιτική λύση, αλλά είναι βέβαιο ότι θα έβρισκε αντίσταση από πολλά κοινοβούλια χωρών 

μελών, καθώς θα απαιτείτο η επικύρωση της τροποποίησης από αυτά. Επομένως η ομοφωνία 

που απαιτείται από την Συνθήκη του ΝΑΤΟ για αυτά τα ζητήματα δεν ήταν δεδομένη, έτσι 

προτιμήθηκε μια «ανεπίσημη αλλαγή» της Σύμβασης της Ουάσιγκτον με αναφορά στο άρθρο 4 

της Συνθήκης και στον ρόλο του ΝΑΤΟ ως «συμβουλευτικού οργάνου» σε αποστολές όπως 

ειρηνευτικές επιχειρήσεις, αντιτρομοκρατικές επιχειρήσεις, στρατιωτικές εκπαιδευτικές 

αποστολές, επιχειρήσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, αποστολές υποστήριξης άλλων 

οργανώσεων. Το ΝΑΤΟ σε εμπιστευτικό σημείωμα προς τα κράτη μέλη διευκρίνισε ότι μεταξύ 

των πρωταρχικών καθηκόντων σε αυτές τις αποστολές περιλαμβάνεται η δημιουργία ενός 

ασφαλούς περιβάλλοντος «μέσω της ανάπτυξης ισχυρής στρατιωτικής παρουσίας».  

41.1. Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΟΥ ΙΡΑΚ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΙΡΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου οι ΗΠΑ επικαλέστηκαν το 5ο άρθρο της Συνθήκης του 

Βορειοατλαντικού Συμφώνου για να οργανώσουν μαζί με το ΝΑΤΟ τον επιθετικό πόλεμο στο 

Αφγανιστάν και την κατοχή της χώρας. Στην περίπτωση του Ιράκ το 2003, η κατάσταση ήταν πιο 

περίπλοκη. Τις πολύμηνες απειλές πολέμου των ΗΠΑ εναντίον του καθεστώτος του Σαντάμ 
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Χουσείν υποστήριζε η «συμμαχία των προθύμων»  που αποτελείτο από τις χώρες Βρετανία, 

Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Πολωνία, Σαλβαδόρ, Ονδούρα, Νότιο Κορέα και Αυστραλία. Μέσα 

στο ίδιο το ΝΑΤΟ όμως ο άξονας Παρισιού-Βερολίνου, καθώς και η Μόσχα με το Πεκίνο 

αντιδρούσαν στις πολεμικής ιαχές της Ουάσιγκτον. Γαλλία και Γερμανία ως μικρό 

ιμπεριαλιστικό σύμπλεγμα αντιδρούσαν και μαζί με την Ρωσία και την Κίνα θα μπορούσαν να 

μπλοκάρουν τις ΗΠΑ στον ΟΗΕ και ταυτόχρονα να παραλύσουν το ΝΑΤΟ.  

Το γερμανικό «όχι» στον πόλεμο του Ιράκ ήταν μόνο ένα όχι τακτικισμού, αφού τα αμερικανικά 

στρατεύματα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν όλες τις γερμανικές βάσεις για την επέμβαση, 

παρ’ όλα αυτά η δημιουργία μιας συμμαχίας ενάντια στον επιθετικό πόλεμο των ΗΠΑ 

αποκάλυπτε μια διάσπαση εντός του ΝΑΤΟ. Δυο μεγάλες χώρες του ΝΑΤΟ δεν πειθάρχησαν 

στις ΗΠΑ, όπως και το Βέλγιο που έκλεισε τα λιμάνια του για στρατιωτικές αποστολές προς το 

Ιράκ, ενώ η Τουρκία αρνήθηκε να συνδράμει με το άνοιγμα μετώπου στο βόρειο Ιράκ.  

Το ιστορικό αυτού του πολέμου είναι σύντομο και ήδη αναφέρθηκε σε προηγούμενο 

κεφάλαιο. Ο εναέριος χώρος του Ιράκ από την έναρξη του πολέμου βρίσκεται υπό αμερικανικό 

έλεγχο και η Βαγδάτη κατακτιέται μετά από λίγες ημέρες αψιμαχιών στην έρημο μεταξύ των 

αντιπάλων. Ουσιαστικά ο στρατός του Σαντάμ Χουσείν παραδόθηκε άνευ όρων και το τέλος 

του πρώην συμμάχου της Δύσης ήταν η ιμπεριαλιστική αγχόνη. Όπλα μαζικής καταστροφής δεν 

βρέθηκαν ποτέ, πέρα από την «λαμπρή» νίκη των αμερικανικών δυνάμεων και των «προθύμων 

συμμάχων» τους, όμως η χώρα βυθίστηκε σε έναν εμφύλιο πόλεμο μεταξύ σουνιτών, σιιτών, 

Κούρδων, Αλ Κάιντα και ISIS  με αποτέλεσμα τον θάνατο περισσοτέρων του ενός εκατομμυρίου 

Ιρακινών.  

Ο Μπους ως «νικητής» του πολέμου κερδίζει μια δεύτερη θητεία στις ΗΠΑ (2005-2009), το 

Ισλαμικό Κράτος ISIS) βρίσκει πρόσφορο έδαφος για να αναπτυχθεί και να δημιουργήσει 

ιδεολογικά προπύργια και στρατιωτικές βάσεις για να συνεχίσει τις αποσταθεροποιητικές 

ενέργειες του αργότερα στην Συρία.  

42.  ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΝΑΤΟ ΚΑΙ Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ 

Συγκρούσεις πριν από τον πόλεμο του Ιράκ του 2003 φυσικά και υπήρξαν εντός της Συμμαχίας, 

ως παράδειγμα αναφέρουμε την προσωρινή απόσυρση της Γαλλίας το 1966 από το 

στρατιωτικό σκέλος, με τον Γάλλο πρόεδρο Ντε Γκολ να δικαιολογεί την ρήξη «ως συνέπεια της 

εγκαθίδρυσης αμερικανικού προτεκτοράτου στην Ευρώπη υπό το κάλυμμα του ΝΑΤΟ», και της 

Ελλάδας το 1974 «ως αντίδραση στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο». Ωστόσο οι εξελίξεις τα 

τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για την παρούσα κατάσταση.  

Η εκστρατεία του «όχι» της Γαλλίας και Γερμανίας το 2003 στον πόλεμο του Ιράκ οδήγησε σε 

μια χαμηλού προφίλ πολιτική διαίρεση του ΝΑΤΟ. Μαζί με το Βέλγιο και την Τουρκία, η Γαλλία 

και Γερμανία αντιτάχθηκαν στην βούληση των ΗΠΑ, των οποίων ο έλεγχος του ΝΑΤΟ 
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αμφισβητήθηκε για πρώτη φορά. Η σύγκρουση αυτή υπογράμμισε επίσης τις πολιτικές 

διαφορές εντός της ΕΕ. Υπό την ηγεσία της Βρετανίας, μέχρι της πρόσφατης αποχώρησης της 

από την ΕΕ, σχηματίστηκαν πιστά μέλη στις ΗΠΑ που απέρριπταν την πολιτική καθοδήγηση 

από την Γαλλία και Γερμανία. Πολλά από αυτά τα πιστά κράτη (Ισπανία, Ιταλία) έχουν συνάψει 

διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ για την πολιτική ασφάλειας και εξαρτώνται οικονομικά από 

αμερικανικές επενδύσεις και την αμερικανική αγορά. Η αποτυχία της αμερικανικής πολιτικής 

στο Ιράκ και γενικότερα στην ζώνη ΜΕΝΑ (Middle East North Africa) προκάλεσαν την διάλυση 

αυτού του μπλοκ των πιστών. Παρά αυτές τις συγκρούσεις εντός της ΕΕ, η Γαλλία και Γερμανία 

μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία τους προς μια ιμπεριαλιστική ΕΕ, λαμβάνοντας και 

επιβάλλοντας ουσιαστικά μέτρα όπως κοινή στρατιωτική και αμυντική πολιτική.  

Στην Σύνοδο Κορυφής της Μπρατισλάβα το 2016 οι 27 ηγέτες κρατών-μελών  αποφάσισαν την 

δημιουργία στρατιωτικής δύναμης που θα επιτρέπει στην ΕΕ να λειτουργεί εκτός πλαισίου 

ΝΑΤΟ και να δύναται να  δραστηριοποιείται στρατιωτικά με δική της πρωτοβουλία. Τον 

πυρήνα του «Ευρωπαϊκού Στρατού»  αποτελούν η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ αναμένεται η 

«πρόθυμη» συμμετοχή και άλλων κρατών-μελών. Η Μέρκελ μετά την Σύνοδο είχε δηλώσει ότι 

«από εδώ και στο εξής στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια θα προωθούνται τάχιστα οι ενέργειες για 

την ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Στρατού», ενώ ο Μακρόν είχε χαρακτηρίσει την σχετική 

απόφαση της Συνόδου Κορυφής ως «ιστορική». 

Στο πλαίσιο αυτό ήδη προωθείται η σύσταση κοινής στρατιωτικής συμμαχίας των κρατών-

μελών της ΕΕ, μιας συμμαχίας που θα έχει ως στόχο την στρατηγική αυτονομία έναντι του 

ΝΑΤΟ καθώς και την αντιμετώπιση της Ρωσικής «απειλής». Ο Ευρωπαϊκός Στρατός θα 

χρηματοδοτείται από κοινού από όλα τα κράτη-μέλη, είτε συμμετέχουν με προσωπικό στον 

κοινό στρατό είτε όχι, ήδη τα πρώτα 90 εκ. ευρώ διατέθηκαν προς αυτό τον σκοπό από τα 

ταμεία των Βρυξελλών, ενώ άλλα 500 εκ. θα διατεθούν έως το 2020 για την ανάπτυξη οπλικών 

συστημάτων από την αμυντική βιομηχανία της ΕΕ (κυρίως της Γερμανίας και Γαλλίας). 

Προβλέπεται δε ότι από το 2021 θα διατίθενται για τις ανάγκες του Ευρωπαϊκού Στρατού 1,4 

δις ευρώ ετησίως από τους προϋπολογισμούς της ΕΕ.  

Για την δημιουργία της κοινής στρατιωτικής δύναμης, πέραν της ρωσοφοβίας, πρωταρχικό 

ρόλο έπαιξε ο σκεπτικισμός των Βρυξελλών για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, μια ολοκλήρωση 

η οποία εμφανέστατα χωλαίνει τα τελευταία χρόνια. Η σύσταση Ευρωπαϊκού Στρατού 

θεωρείται αναγκαία για να δώσει νέα πνοή στην διαδικασία ολοκλήρωσης και πιστεύεται ότι η 

δημιουργία μιας νέας πανευρωπαϊκής δομής θα ανατρέψει την παρούσα πολιτική 

στασιμότητα.  

Το σχέδιο σύστασης κοινής ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης έχει αβέβαιη προοπτική, διότι 

βασίζεται στην ψευδεπίγραφη ιδέα δημιουργίας ενός κοινού ευρωπαϊκού κράτους με όλα τα 

χαρακτηριστικά μιας κανονικής κρατικής οντότητας. Δεν έχουμε όμως παρά να ρίξουμε μια 
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ματιά στο πρόσφατο παρελθόν και στην αποτυχημένη προσπάθεια για την σύσταση κοινού 

ευρωπαϊκού Συντάγματος για να απεικονίσουμε το μέλλον της υπόθεσης «Ευρωπαϊκός 

Στρατός». Το πείραμα «Ευρωπαϊκός Στρατός» που επιχειρείται δεν μπορεί να συμβάλλει θετικά 

στην πολιτική κρίση της ΕΕ, ούτε μπορεί να αντιμετωπίσει την όξυνση των σχέσεων μεταξύ ΕΕ 

και Ρωσίας, ενώ είναι βέβαιο ότι οι ευρωπαίοι πολίτες αμφισβητούν  πλέον την επιτυχή 

συνέχιση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Ένας παράλληλος προς το ΝΑΤΟ στρατιωτικός 

οργανισμός δεν προσφέρει τίποτε στην ενοποίηση της Ευρώπης, τουναντίον την κάνει 

περισσότερο ευάλωτη αμυντικά αφού αυτός ο νέος στρατιωτικός οργανισμός θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει και το θέμα της «πυρηνικής ασπίδας», τουτέστιν την ανάπτυξη αυτόνομου 

πυρηνικού οπλοστασίου του οποίου τα κλειδιά δεν θα κατέχει πλέον η Ουάσιγκτον.  Όμως η 

ανάπτυξη ενός αυτόνομου πυρηνικού οπλοστασίου δημιουργεί κάποια εύλογα ερωτήματα. 

Ποιος θα έχει την εξουσία σε μια πυρηνικά αυτόνομη ΕΕ; Η πυρηνική δύναμη Γαλλία ή η 

ιστορικά φορτισμένη Γερμανία και ποία άποψη για την δεύτερη περίπτωση θα είχαν οι 

Πολωνοί; Ερωτήματα τα οποία δεν μπορούν να απαντηθούν καθ’ όσον το θέμα «πυρηνικά» της 

ΕΕ άπτεται της παγκόσμιας στρατηγικής και έχει άμεση σχέση με το δόγμα ασφαλείας της 

Ρωσίας και των ΗΠΑ. Προφανώς η δημιουργία μιας κοινής ευρωπαϊκής αμυντικής πολιτικής 

στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας αποτελεί σαφή πρόκληση στις κυρίαρχες αμερικανικές 

εταιρίες και στο στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα των ΗΠΑ. Οι διαγκωνισμοί που ήδη 

γίνονται σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ Boeing και Airbus είναι η κορυφή του 

παγόβουνου για τα μελλοντικά εξοπλιστικά προγράμματα.  

Πρέπει να τονισθεί ότι σε πολλές πτυχές της οικονομίας η ΕΕ είναι στο ίδιο επίπεδο με τις ΗΠΑ, 

όμως θεσμικά και στρατιωτικά βρίσκεται αρκετά μακριά από την διαμόρφωση μιας «κοινής» 

ευρωπαϊκής δύναμης. Κάθε επίπεδο που κατακτάται για αυτή την διαμόρφωση σημαίνει μια 

περαιτέρω κατάθεση στην γαλλο-γερμανική ηγεσία, την υποταγή στα συμφέροντα και στην 

κυριαρχία των γαλλο-γερμανικών πολυεθνικών εταιριών και την περαιτέρω διόγκωση της 

γραφειοκρατίας. Αυτή η επέκταση της γραφειοκρατίας έχει ως επακόλουθο την σύνθλιψη του 

έθνους-κράτους, τις περικοπές στην πρόνοια και περίθαλψη, τις ιδιωτικοποιήσεις υπέρ 

σκοτεινών συμφερόντων και την υπονόμευση των εθνικιστικών-πατριωτικών κινημάτων. 

Εντός της ΕΕ έχουν ήδη επικρατήσει τα συμφέροντα της Γαλλίας και Γερμανίας και η 

επικράτηση αυτή, με ολίγες εξαιρέσεις, δεν αμφισβητείται. Η περαιτέρω ενίσχυση στρατιωτικά 

και πολιτικά της ΕΕ θα αλλάξει την φύση του ΝΑΤΟ στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Το ΝΑΤΟ δεν θα 

είναι πλέον η μόνη δυτική στρατιωτική συμμαχία, η ΕΕ θα εμφανιστεί ως ανταγωνιστής. Ενώ το 

ΝΑΤΟ μετά τον πόλεμο του Ιράκ, μετά τις επεμβάσεις στην Γιουγκοσλαβία, Αφγανιστάν, Λιβύη 

έχει αποδυναμωθεί πολιτικά, η ΕΕ θέλει να υποδηλώσει την δική της  παρουσία, κυρίως μέσω 

των ηγετικών της δυνάμεων Γαλλίας και Γερμανίας.  
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 Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το ΝΑΤΟ θα χάσει τον κεντρικό του ρόλο στην υπηρεσία του 

ιμπεριαλισμού. Μέχρι νεωτέρας, σαφώς οι ΗΠΑ έχουν συμφέροντα αναφορικά με την 

οικονομική και στρατιωτική υποταγή των «αποικιών» τους, ενώ έχουν αντίθετα συμφέροντα με 

τις μεγάλες δυνάμεις Ρωσία, Κίνα και Ινδία. Όμως εξ αντικειμένου εμφανίζονται ανοικτές ενδο-

ιμπεριαλιστικές αντιφάσεις, οι οποίες καλύπτονται υπό το αλεξιβρόχιο του ΝΑΤΟ. Ο 

ανταγωνισμός είναι εμφανής σε διεθνείς ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς όπως ΔΝΤ, Παγκόσμια 

Τράπεζα και ΟΗΕ. Ειδικά κάτω από τις επιπτώσεις της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης που 

κάνει ξανά την εμφάνιση της, τα δυο ιμπεριαλιστικά μπλοκ θα αντιμετωπίσουν συγκρούσεις 

στις οποίες θα πρέπει να αγωνιστούν από κοινού, ταυτόχρονα όμως θα γίνουν πιο ορατά τα 

αντιφατικά τους συμφέροντα.  

Γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι το ΝΑΤΟ είναι ένας οργανισμός όπου οι ενδο-ιμπεριαλιστικές 

συγκρούσεις δύνανται ακόμη να επιλυθούν σε πολιτικό επίπεδο, όμως οι εσωτερικές 

αντιφάσεις δεν είναι εφικτό να συγκρατηθούν για μεγάλο ακόμη διάστημα. 

       41.1  ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΤΟΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ-ΜΕΛΟΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑ 

Είναι γνωστό ότι στην Τουρκία πίσω από όλα τα στρατιωτικά πραξικοπήματα οι ΗΠΑ ήταν 

αυτές που κινούσαν τα νήματα, κάτι βεβαίως που πολύ καλά γνωρίζει ο Ερντογάν. Είναι επίσης 

γνωστό ότι για μεγάλο διάστημα ο Τούρκος πρόεδρος προσπαθούσε να προμηθευτεί από τις 

ΗΠΑ τα αντιπυραυλικά-αντιαεροπορικά συστήματα Patriot, όμως η προηγούμενη κυβέρνηση 

Ομπάμα ήταν αρνητική σε αυτό το τουρκικό αίτημα. Αντ’ αυτού η Γερμανία και η Ισπανία 

προσέφεραν στην Άγκυρα επί δανεισμώ δικά τους Patriot, στα οποία όμως ο τουρκικός 

στρατός δεν είχε επιχειρησιακή εξουσία. Οι συγκεκριμένες ολίγες συστοιχίες, οι οποίες 

εγκαταστάθηκαν στην νοτιοανατολική Τουρκία, δόθηκαν για να αντιμετωπίσει η Άγκυρα 

πιθανή αεροπορική επίθεση από την ρωσική πολεμική αεροπορία μετά την κατάρριψη από 

τους Τούρκους το 2015 ενός ρωσικού μαχητικού Su-24 στην συνοριακή περιοχή Τουρκίας-

Συρίας.  

Ο Ερντογάν μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 2016 εναντίον του, που 

εξυφάνθηκε από Κεμαλιστές αξιωματικούς με προτροπή και γνώση της Ουάσιγκτον, 

αισθάνεται εξαπατημένος και περιθωριοποιημένος από τους Αμερικανούς, αυτά δε τα 

αισθήματα του οξύνθηκαν μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του αμερικανικού σχεδίου 

«αραβική άνοιξη» στην Συρία. Στην «αραβική άνοιξη» είχε επενδύσει ο Ερντογάν για να 

προωθήσει τους νεοοθωμανικούς του σχεδιασμούς στην Μέση Ανατολή, η υποστολή σημαίας 

από την Ουάσιγκτον και η πρόσκαιρη συμμαχία της με τους Κούρδους της Συρίας ξεχείλισε το 

ποτήρι της ανοχής του.  
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Η οικονομία της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει προβλήματα τα οποία δεν 

οφείλονται μόνο στις κυρώσεις που έχει επιβάλλει η Ουάσιγκτον ένεκα της προμήθειας από τις 

τουρκικές ένοπλες δυνάμεις των ρωσικών συστημάτων S-400. Ο Ερντογάν κατηγορεί όλους 

τους άλλους για αυτά τα προβλήματα, ξεχνώντας βέβαια ότι αυτός κυβερνά την χώρα τα 

τελευταία 17 χρόνια. Από την άλλη πλευρά η Δύση μέσω του κεφαλαίου που πιέζει την 

τουρκική οικονομία, υπενθυμίζει στον Ερντογάν ότι αν επιμείνει στην στροφή του προς την 

Ρωσία, τότε μπορεί από «ισχυρός άνθρωπος του Βοσπόρου» να γίνει ο «ασθενής του 

Βοσπόρου».  

Μετά την παραλαβή των S-400 από την Τουρκία, δεν έχει περάσει ούτε μια ημέρα χωρίς το 

ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και δυτικές κυβερνήσεις να μην έχουν προειδοποιήσει την Άγκυρα για 

επικείμενες οικονομικές και αμυντικές κυρώσεις, ενώ η Ουάσιγκτον έθεσε στο περιθώριο το 

πρόγραμμα των μαχητικών F-35 από την τουρκική πολεμική αεροπορία. Είναι προφανές ότι η 

Τουρκία έχει μεταβληθεί σε ένα πεδίο εξουσίας μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, ο Ερντογάν κινείται 

μέχρι στιγμής με περισσή ικανότητα και σθένος σε αυτό τον αγώνα εξουσίας, δίνοντας την 

σκυτάλη πότε στον Τραμπ και πότε στον Πούτιν.  

Η Ρωσία εκμεταλλεύεται την όλη κατάσταση, για την Μόσχα δεν έχει σημασία ο Ερντογάν και 

οι απειλές του στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά η πολιορκία της Ρωσίας από το ΝΑΤΟ, μια 

πολιορκία στην οποία τα τελευταία χρόνια συμβάλλει και η Ελλάδα χωρίς απολύτως κανένα 

όφελος. Η σύγκρουση της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ χρησιμεύει στην Ρωσία για την 

πολιτική της στην Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο. Η Μόσχα αντιδρά ήρεμα και 

εσκεμμένα στην ευέξαπτη και επιθετική πολιτική του Ερντογάν στην περιοχή, εμβαθύνει με 

στωικότητα και γαλήνη τις σχέσεις της με την Άγκυρα και παρακολουθεί τα γεγονότα 

υπογραμμίζοντας την φιλία μεταξύ των δυο χωρών, προσβλέποντας και στην μετα-Ερντογάν 

εποχή. 

Οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ γνωρίζουν ότι είναι δυνατόν να χάσουν έναν σημαντικό στρατηγικό εταίρο 

στην νοτιοανατολική πλευρά της Ευρώπης, κακά τα ψέματα η Ελλάδα δεν μπορεί να 

αναπληρώσει αυτό το κενό. Το μόνο που απομένει στην δυτική συμμαχία είναι η δύναμη του 

κεφαλαίου με το οποίο θα προσπαθήσουν να αναγκάσουν τον Ερντογάν να μείνει μακριά από 

την Ρωσία. Το αν οι οικονομικές κυρώσεις θα επιτύχουν τον στόχο τους ή αν η Τουρκία θα 

μετατοπιστεί προς ανατολάς παραμένει προς συζήτηση.  

Πρέπει να τονισθεί ότι η μη συμμετοχή της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35 επηρεάζει 

τουλάχιστον οκτώ μεγάλες αμυντικές εταιρίες, οι οποίες απασχολούν 35.000 εργαζόμενους. Οι 

εταιρίες αυτές αντιμετωπίζουν την πτώχευση, αφού θα χάσουν τις επενδύσεις των περίπου 12 

δις δολαρίων που πραγματοποίησαν για αυτό το πρόγραμμα συμπαραγωγής. Μπορεί να τις 

σώσει όμως η παραγωγή υποσυστημάτων για τα S-400, κάτι για το οποίο η Ρωσία δήλωσε ότι 

θα μπορούσε να συμφωνήσει.  
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Όσον αφορά την ένταξη της Τουρκίας στην ΕΕ είναι προφανές ότι αυτό το σχέδιο έχει 

ναυαγήσει, ο τουρκικός λαός μετά την πάροδο δεκαετιών και τις υποσχέσεις των Βρυξελλών 

απομακρύνεται από την ιδέα. Η λύση για τους Τούρκους φαίνεται να βρίσκεται στην Ανατολή, 

όπως συμβαίνει και σε πολλές άλλες χώρες ο τουρκικός λαός αισθάνεται πιο κοντά στην Ρωσία 

απ’ ότι στις ΗΠΑ ή στην ΕΕ.  

Ο Ερντογάν από την ανάληψη του προεδρικού θώκου είναι πλέον ο τελετουργικός αρχηγός 

κράτους, επικεφαλής της κυβέρνησης, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και των μυστικών 

υπηρεσιών,  δικαιούται να κυβερνά με διατάγματα, να διορίζει δικαστικούς και να 

απομακρύνει όποιους θέλει από κυβερνητικές θέσεις χωρίς να χρειάζεται έγκριση του 

κοινοβουλίου. Ουσιαστικά πρόκειται περί ενός προεδρικού συστήματος που ομοιάζει με το 

ηλιακό σύστημα: Κυβέρνηση, στρατός, δικαιοσύνη, θεσμικά όργανα, επιτροπές, σύμβουλοι και 

τρείς αντιπρόεδροι ως πλανήτες κινούνται γύρω από τον ήλιο-Ερντογάν και τις κατευθυντήριες 

γραμμές της πολιτικής του.  

Στο όλο πλέγμα όμως αυτής της διαρθρωτικής μετεξέλιξης του συστήματος διακυβέρνησης της 

Τουρκίας, σημαντική σημασία καταλαμβάνει η αυξανόμενη παλίρροια του Ευρασιανισμού, 

κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει λάβει την απαραίτητη προσοχή από πολλούς αναλυτές των 

τεκταινομένων στην Τουρκία. Η πολιτική του Ευρασιανισμού κερδίζει έδαφος στο πολιτικό και 

στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας, την ίδια ώρα που η Δύση βλέπει ως μοναδικό κίνδυνο 

στις σχέσεις της με την Τουρκία τον «αυταρχικό» Ερντογάν και κάνει προσπάθειες 

κατευνασμού του.  

Μετά την απομάκρυνση του Αχμέτ Νταβούτογλου από τον Ερντογάν και το κόμμα AKP το 2016, 

η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας μετατοπίστηκε σημαντικά υπέρ του Ευρασιανισμού. Η 

Άγκυρα φαίνεται να δίνει προτεραιότητα στην Ευρασία, οι αποφάσεις της σε πληθώρα 

διαπραγματεύσεων με την Μόσχα το τελευταίο διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της 

σύμβασης για τους ρωσικούς S-400, δείχνουν μια ουσιαστική απομάκρυνση από την 

αυτοαποκαλούμενη Δύση και την προσπάθεια πλήρους αποκατάστασης των σχέσεων με την 

ηγέτιδα δύναμη της Ευρασίας Ρωσία.  

Ο Ευρασιανισμός σφυρηλατείται στην Τουρκία από μια πληθώρα πνευματικών και κοινωνικών 

τάσεων, όπως ο ισλαμισμός, ο Κεμαλισμός, ο τουρκικός εθνικισμός, ο σοσιαλισμός, 

σφυρηλατείται ακόμη και από τον ριζοσπαστικό κοσμικό χαρακτήρα που ενέπνευσε το 

νεοτουρκικό κράτος τον 20ο αιώνα. Το «κίνημα» του Ευρασιανισμού ξεκίνησε στην Τουρκία την 

δεκαετία του 1990 από τον Οζάλ και κεμαλιστές στρατιωτικούς και αποτελείται από τρεις 

βασικές συνιστώσες: Την αντιιμπεριαλιστική ανάγνωση της δυτικής καπιταλιστικής ανάπτυξης 

και τον σκεπτικισμό έναντι της παγκοσμιοποίησης, την συνωμοτική πεποίθηση ότι η ενότητα 

της Τουρκίας απειλείται από τις πολιτικές των δυτικών δυνάμεων και την προοπτική για το 
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μέλλον της Τουρκίας ως μέρος του ανατολικού μπλοκ, ιδιαίτερα της Ρωσίας και της Κίνας, 

καθώς η Δύση σταδιακά χάνει την σημασία της σε όλο τον κόσμο.  

Οι Ευρασιανιστές αξιοποιώντας το τελευταίο διάστημα την αδυναμία του Ερντογάν στην 

δυτική σκηνή, κατάφεραν με αξιοσημείωτο τρόπο να επανερμηνεύσουν τον νεοοθωμανισμό 

του κυβερνώντος κόμματος AKP  ως μέρος του τουρκικού εθνικισμού. Το καλύτερο παράδειγμα 

για αυτή την μετατόπιση είναι η πολιτική έναντι των Κούρδων. Ενώ ο αρχιτέκτονας του 

νεοοθωμανικού οράματος Νταβούτογλου υποστήριζε την μουσουλμανική αδελφότητα μεταξύ 

Τούρκων και Κούρδων, οι Ευρασιανιστές αντιλαμβάνονταν το κουρδικό ζήτημα ως θέμα 

εθνικής απειλής και ασφάλειας και προετοίμασαν τον δρόμο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

στην βόρεια Συρία.  

Παρ’ όλο που ο Νεοοθωμανισμός του Νταβούτογλου και ο Ευρασιανισμός θεωρητικά είναι 

αντικρουόμενες απόψεις, το αλληλεπικαλυπτόμενο χαρακτηριστικό των δυο, η συγκολλητική 

τους ουσία, είναι ο αντι-δυτικός, αντι-αμερικανικός λόγος που συχνά τροφοδοτεί το ένα το 

άλλο. Η εχθρότητα προς τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ, την ΕΕ βρίσκεται σε άνοδο στην Τουρκία και η 

αντιδυτική ρητορική περικλείεται στις γραμμές όλων των τουρκικών κομμάτων. Δεδομένο είναι 

ότι το ευρασιατικό όραμα έχει βάση σε όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα όπως το AKP του 

Ερντογάν, το κεμαλικό CHP,  το κόμμα των Γκρίζων Λύκων MHP και σε πολλές άλλες τουρκικές 

πατριωτικές ενώσεις. Οι Ευρασιανιστές υποστηρίζουν σθεναρά την προσέγγιση με την Ρωσία 

και την περαιτέρω δέσμευση της Τουρκίας στον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης SCO, ως 

γεωπολιτικό εναλλακτικό μονοπάτι προς την Δύση και τους οργανισμούς της ΝΑΤΟ και ΕΕ.  

Η αυξανόμενη απόκλιση της Τουρκίας από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ είναι λάθος να απεικονίζεται ως 

προσωπική «εκδικητική» πολιτική του Ερντογάν και ως προσωρινή στρέβλωση της εξωτερικής 

πολιτικής της Άγκυρας. Τέτοιες αναλύσεις παραλείπουν να εξετάσουν τους μετασχηματισμούς 

στην τουρκική κρατική μηχανή από την δεκαετία του 1990, μετασχηματισμούς και μετατοπίσεις 

που εκμεταλλεύεται η Ρωσική εξωτερική πολιτική με επιτυχία. Η απομάκρυνση της Τουρκίας 

από την Δύση είναι διαρθρωτική και ξεπερνά το πολιτικό πλέγμα του Ερντογάν. Η Δύση για την 

Τουρκία δεν είναι πλέον η «ηγέτιδα του ελευθέρου κόσμου» (γιατί να είναι άλλωστε), την θέση 

της παίρνει με τάχιστους ρυθμούς η Ευρασία και ο Ευρασιανισμός. 

Η Τουρκία εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ το 1952 με την προοπτική να προστατεύσει την νοτιοανατολική 

πτέρυγα της Συμμαχίας έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Η Σοβιετική Ένωση δεν υπάρχει, η Ρωσία 

δεν είναι πλέον ο κομμουνιστικός μπαμπούλας αλλά μια χώρα που αντιστέκεται στην Νέα 

Παγκόσμια Τάξη και για την Τουρκία τα εθνικά και οικονομικά συμφέροντα είναι πιο 

πρωταρχικά απ’ ότι τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ιδιότυπο 

μισθοφορικό στρατό.  
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43.  Ο ΠΑΛΑΙΟΣ-ΝΕΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ ΝΑΤΟ  

Στο κεφ. «Τα αίτια διάλυσης των συμμαχιών» αναφέρθηκε ότι τα τελευταία 500 χρόνια 

υπήρξαν 63 μεγάλες στρατιωτικές συμμαχίες παγκοσμίως, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών 

των συμμαχιών διαλύθηκε όταν έπαψε να υπάρχει, όταν εξαφανίστηκε η απειλή αποτροπής ή 

καταστροφής της συμμαχίας. Κατά συνέπεια με την απώλεια της κύριας απειλής του ΝΑΤΟ από 

το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ο ρόλος της Συμμαχίας ακυρώνεται σε μεγάλο βαθμό. Η ιστορία 

επομένως προβλέπει ότι είναι πολύ πιθανό το ΝΑΤΟ να έχει την ίδια μοίρα των άλλων 

συμμαχιών των τελευταίων πέντε αιώνων.  

Το ΝΑΤΟ απώλεσε τον εχθρό του. Ο «μουσουλμάνος τρομοκράτης» αντικατέστησε μεν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα τους Σοβιετικούς ως γεωστρατηγικός εχθρός, αλλά σίγουρα δεν είχε 

την ίδια ιδεολογική, πολιτική και στρατιωτική βαρύτητα σε σχέση με μια πιθανή εισβολή του 

Συμφώνου της Βαρσοβίας στην δυτική Ευρώπη. Το ΝΑΤΟ λοιπόν έχει μείνει άνευ σκοπού.  

Το ΝΑΤΟ μετά την διάλυση του Συμφώνου της Βαρσοβίας πλην των στρατιωτικών 

επιχειρήσεων αναλαμβάνει επιπλέον ορισμένες διπλωματικές, πολιτικές, υλικοτεχνικές και 

στρατηγικές μη στρατιωτικές λειτουργίες, καθήκοντα που θα μπορούσαν για παράδειγμα να 

αναληφθούν στο μέλλον από τον ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Συνεργασία στην 

Ευρώπη) ή την ΕΕ. Από καθαρά ευρωκεντρική, μη ιμπεριαλιστική πολιτική, η διάλυση του 

ΝΑΤΟ θα ήταν περισσότερο ευπρόσδεκτη καθώς θα ενίσχυε τις ευρωπαϊκές δομές και 

μηχανισμούς και θα έφερνε την χειραφέτηση από τις ΗΠΑ σε ανώτερο επίπεδο. Η προοπτική 

της Ουάσιγκτον σίγουρα είναι διαμετρικά αντίθετη προς την ευρωκεντρική, καθώς η ενίσχυση 

και επέκταση του ΝΑΤΟ είναι σίγουρα ο στόχος των ιμπεριαλιστικών κύκλων, αφού 

αποδείχθηκε χρήσιμο εργαλείο για τα συμφέροντα αυτών των κύκλων. Η Ουάσιγκτον και οι 

κυρίαρχες δυνάμεις που χαράσσουν την πολιτική στην αμερικανική πρωτεύουσα θεωρούν το 

ΝΑΤΟ ως στρατιωτικό όχημα του εξωτερικού που ανήκει στις ΗΠΑ, το οποίο είναι κεντρικό 

στοιχείο για την προώθηση της εξουσίας της Νέας Παγκόσμιας Τάξης. 

Ο τελευταίος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην αρχή της θητείας του ενόχλησε την 

αυτοαποκαλούμενη Δύση, αμφισβητώντας με δηλώσεις του παραδοσιακές αξίες της Pax 

Americana και δημιουργώντας για τις ΗΠΑ φύτρα απομονωτισμού και μη παρεμβατισμού. Ο 

ίδιος προβλημάτισε συμμάχους των ΗΠΑ με την ιστορικά πρωτοφανή δήλωση απαξίωσης του 

περίφημου άρθρου 5 του ΝΑΤΟ (δέσμευση περί συλλογικής άμυνας), ενώ πολλές φορές 

χαρακτήρισε την Συμμαχία ως ξεπερασμένη και άνευ αντικειμένου. Σε μετέπειτα χρόνο 

ανακάλεσε τα περί ξεπερασμένης συμμαχίας, αλλά συνέδεσε αυτή την ανάκληση με την 

απειλή ότι οι ΗΠΑ θα «μείωναν τις υποχρεώσεις τους στην Συμμαχία» εάν οι υπόλοιποι εταίροι 

δεν εκπλήρωναν την υπόσχεση τους για αναβάθμιση των οικονομικών τους υποχρεώσεων στο 

2% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ των χωρών τους. 
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Στην Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ το 2017 στις Βρυξέλλες ο Τραμπ ζήτησε το ποσοστό αυτό να 

αυξηθεί στο 3% (αύξηση 50%) και καυτηρίασε τους αρχηγούς εκείνων των κρατών που δεν 

τηρούσαν τις υποχρεώσεις του 2% προς την Συμμαχία. Το 2017 οι μόνες χώρες που 

εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις του 2% ήταν η Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία, Βρετανία και 

Ελλάδα. Στην Σύνοδο των Βρυξελλών δόθηκε διορία στις υπόλοιπες χώρες να εκπληρώσουν τον 

στόχο του 2% έως το 2024.  

Κάτι που από μια πρώτη ματιά φαίνεται ως μια ακίνδυνη τυπική διαδικασία, στην πράξη όμως 

αποφέρει δισεκατομμύρια κέρδη στις αμυντικές βιομηχανίες (με εξαίρεση τις ελληνικές), 

ταυτόχρονα δε είναι ένα προσκλητήριο για μαζικό στρατιωτικό επανεξοπλισμό της Δύσης σε 

μια άνευ προηγουμένου ιστορική κλίμακα. Χώρες όπως η Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία 

θα πρέπει να διπλασιάσουν τις δαπάνες τους. Εάν όλες οι χώρες του ΝΑΤΟ το 2017 τηρούσαν 

το όριο του 2%, αυτό θα αντιστοιχούσε σε επιπλέον στρατιωτικές δαπάνες ύψους 121 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, μόνο η Γερμανία θα έπρεπε να δαπανήσει επιπλέον 33 δις 

δολάρια. Τουτέστιν σε περιόδους που η Ευρώπη δεν χρειάζεται αμυντική συμμαχία, το ΝΑΤΟ 

παίρνει αντίθετη πορεία με έναν μαραθώνιο εξοπλισμών για να εξυπηρετήσει τον 

ιμπεριαλισμό. 

Οι δύο χώρες του ΝΑΤΟ της Βόρειας Αμερικής περιβάλλονται από τρεις ωκεανούς και μια 

φιλική χώρα στον νότο. Ουδείς πρόκειται να επιτεθεί στον Καναδά ή στις ΗΠΑ. Μια επίθεση 

στην επικράτεια των ευρωπαϊκών μελών του ΝΑΤΟ αποκλείεται επίσης, εξ αιτίας της 

παγκόσμιας πολιτικής πραγματικότητας. Το ΝΑΤΟ ως συμμαχία αυτοάμυνας είναι σαφώς 

απαρχαιωμένο. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος του επιθετικού επεκτατισμού του ΝΑΤΟ;  

Οι ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι της παγκόσμιας νομενκλατούρας στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, στην 

Λιβύη, στην Συρία, στην Υεμένη, στα Βαλκάνια, το πραξικόπημα στην Ουκρανία πρέπει να 

εδραιωθούν από τον νομιμοποιητικό μανδύα της πολυμέρειας της Συμμαχίας. Σε ένα ιστορικό 

χρονοδιάγραμμα αυτοί οι πόλεμοι είναι περιστασιακοί χώροι μάχης, στους οποίους ο 

ηγεμόνας ως ο άνευ χαρτοφυλακίου εταίρος του ΝΑΤΟ χρησιμοποιεί την πολυμερή Συμμαχία 

ως ιμπεριαλιστικό εργαλείο. Αναφερθήκαμε σε περιστασιακούς χώρους, διότι ο πραγματικός 

στόχος βρίσκεται αλλού.  

Σε βραχυπρόθεσμη έως μεσοπρόθεσμη περίοδο η επιθετικότητα του ΝΑΤΟ θα στρέφεται κατά 

της Ρωσίας. Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την ιστορική νίκη της Δύσης επί της 

Ανατολής (δεν χρησιμοποιούμε τους όρους νίκη της Δημοκρατίας επί του Κομμουνισμού γιατί 

σαφώς δεν νίκησε καμία «δημοκρατία»), η Ρωσία βρισκόταν ταπεινωμένη και πεσμένη στο 

καναβάτσο. Οι στρατηγικοί αναλυτές  της Συμμαχίας προέβλεψαν ότι αυτή η κατάσταση της 

Ρωσίας δεν θα ήταν ένα μόνιμο αποτέλεσμα και χρησιμοποίησαν την πρόσκαιρη ιστορική 

αδυναμία της Μόσχας για να επεκτείνουν το ΝΑΤΟ στα σύνορα του παλαιού εχθρού, αντί να το 

διαλύσουν ακολουθώντας το Σύμφωνο της Βαρσοβίας. 
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Το 2014 οι πρώτες άμεσες συγκρούσεις Ανατολής-Δύσης συνέβησαν στην Κριμαία, στο Κίεβο 

και στην ανατολική Ουκρανία. Όταν τελικά το 2015 τα ρωσικά βομβαρδιστικά επιτέθηκαν στην 

Συρία στους πληρεξούσιους της Δύσης ισλαμοσυμμορίτες που ήθελαν να ανατρέψουν τον 

Μπασάρ αλ Άσαντ, ο κόσμος συνειδητοποίησε ότι η Ρωσία επέστρεψε και ο πρώτος «πόλεμος» 

είχε νικητή την Μόσχα. Εκτός της Συρίας, ο δεύτερος μεγάλος σύμμαχος της Ρωσίας στην Μέση 

Ανατολή είναι το Ιράν. Η γεωστρατηγική συμμαχία Μόσχας-Δαμασκού-Τεχεράνης μπορεί να 

θεωρηθεί ως «update» του Άξονα του Κακού (Axis of Evil) του Τζορτζ Μπους, ένας άξονας που 

πρέπει να διατηρηθεί κατά την Ουάσιγκτον υπό έλεγχο. Η μαζική αναβάθμιση του ΝΑΤΟ, η 

πρόθεση επέκτασης του προς την Ουκρανία και Γεωργία και τα «τροχιοδεικτικά πυρά» προς 

την σφαίρα επιρροής της Μόσχας εξυπηρετούν, πέρα από τις ανάγκες της καθημερινής 

εξωτερικής πολιτικής, την συγκράτηση και αποτροπή του παλαιού νέου εχθρού, τουτέστιν την 

Ρωσία που μετά την πτώση στο καναβάτσο σηκώθηκε και βρυχάται. 

Πίσω από την ενισχυμένη συμμαχία μεταξύ Ρωσίας, Συρίας και Ιράν υπάρχει τα τελευταία 

χρόνια και ένας άλλος σύμμαχος, ένας γίγαντας της Ασίας που αφυπνίζεται και ετοιμάζεται να 

διεκδικήσει τα συμφέροντα του τον 21ο αιώνα, ένας αιώνας που προβλέπεται να είναι 

κινεζικός. Στα πρώτα χρόνια του 21ου αιώνα οι ΗΠΑ αποτελούσαν μια αδιαφιλονίκητη δύναμη 

που κυριαρχούσε σε κάθε πτυχή του πλανήτη. Στο τέλος αυτού του αιώνα η Κίνα θα είναι 

κυρίαρχη δύναμη. Το 2013 η Κίνα είχε γίνει η μεγαλύτερη εμπορική χώρα στον κόσμο και με 

10% ετήσια οικονομική ανάπτυξη σύντομα θα ξεπεράσει τις ΗΠΑ. Τα κινεζικά αποθέματα 

συναλλάγματος ανέρχονται στο αστρονομικό ποσό των 3.500 δισεκατομμυρίων δολαρίων, 

ταυτόχρονα η Κίνα είναι ο μεγαλύτερος πιστωτής των κρατικών αμερικανικών ομολόγων. Η 

κινεζική Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) διαθέτει κεφάλαια δισεκατομμυρίων 

δολαρίων, σύντομα τα ιδρύματα ΔΝΤ (IMF) και Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank) θα είναι άνευ 

αντικειμένου. Ο υπό κατασκευή νέος «δρόμος του μεταξιού» (One Belt One Road), ένα έργο 

μαμούθ, αναβιώνει τον ιστορικό εμπορικό δρόμο προς την Ευρώπη και Αφρική και θα αποτελεί 

ένα γεωστρατηγικό δίκτυο τεράστιας οικονομικής σημασίας που θα συνδέει οικονομικούς 

διαδρόμους και ζώνες ελευθέρου εμπορίου. Στον τομέα της τεχνολογίας αιχμής, ιδιαίτερα στον 

τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, είναι θέμα χρόνου να επιβεβαιωθεί η κυριαρχία της Κίνας. Στο 

μέλλον το Πεκίνο θα διαδραματίζει όλο και περισσότερο ισχυρότερο ρόλο σε περιοχές κρίσης, 

η δε γεωστρατηγική συμμαχία με την Μόσχα προφανώς και θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στις 

διπλωματικές και άλλες επεμβάσεις της. 

Τα προαναφερθέντα περί της ανοδικής πορείας της Κίνας ισχύουν και στον στρατιωτικό χώρο. 

Το Πεκίνο οικοδομεί με σταθερά βήματα την στρατιωτική του επιρροή σε περιοχές κρίσης 

όπως η Μέση Ανατολή και περιοχές στρατηγικών συμφερόντων του όπως η Αφρική. Ήδη το 

2008 απεστάλησαν πολεμικά πλοία στον Κόλπο του Άντεν, για πρώτη φορά το κινεζικό ναυτικό 

στάθμευσε εκτός του Ειρηνικού. Το 2016 το Πεκίνο κατασκεύασε την πρώτη ξένη στρατιωτική 

βάση στο Τζιμπουτί, ενώ απέστειλε στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες στην Συρία για να 
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βοηθήσουν τον Άσαντ. Στην Αφρική το Πεκίνο οικοδομεί οικονομικές συνεργασίες με χώρες οι 

οποίες κατέχουν ορυκτά αποθέματα που είναι απαραίτητα για την κινεζική βιομηχανία, ενώ 

ταυτόχρονα προσφέρει σε αυτές τις χώρες στρατιωτική βοήθεια. 

Οι ΗΠΑ στο μεταξύ γινόμενες ανεξάρτητες από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, μια 

ανεξαρτησία που οφείλεται στα σχιστολιθικά ενεργειακά αποθέματα τους, χάνουν 

μεσοπρόθεσμα το ενδιαφέρον τους για την περιοχή. Η Κίνα με ασυγκράτητη ενεργειακή 

«όρεξη» και μη έχοντας δικούς της πόρους, εξακολουθεί να εξαρτάται στο θέμα αυτό από την 

Μέση Ανατολή και την Ρωσία. Η Μέση Ανατολή σύντομα θα χάσει τον ρόλο της ως παγκόσμιο 

κέντρο κρίσης, η δεινότητα της ρωσικής διπλωματίας σαφέστατα και παίζει σοβαρό ρόλο προς 

αυτή την κατεύθυνση, και η παγκόσμια εστίαση θα μετατοπιστεί σε μια εντελώς διαφορετική 

περιοχή, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. 

44.  Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΣΑΓΚΑΗΣ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΤΙ-ΝΑΤΟ 

Ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης (SCO, Shanghai Cooperation Organization) είναι ένας 

ευρασιατικός οργανισμός πολιτικής, οικονομικής και ασφάλειας που ιδρύθηκε το 2001 στην 

Σαγκάη από τους ηγέτες της Κίνας, της Ρωσίας, του Καζακστάν, της Κιργιζίας, του Τατζικιστάν 

και του Ουζμπεκιστάν. Το 2011 ο πρόεδρος Ομπάμα σε ομιλία του ανέφερε ότι «έχω δώσει 

εντολή στην ομάδα μου Εθνικής Ασφαλείας να εντείνει την παρουσία μας στην περιοχή Ασίας-

Ειρηνικού, μια περιοχή που είναι κορυφαίας προτεραιότητας», προτεραιότητα που είναι 

γνωστή στην βιβλιογραφία ως «pivot to Asia». Η Μέση Ανατολή του 21ου αιώνα είναι  το τόξο 

που απλώνεται στον δυτικό Ειρηνικό, από την Χερσόνησο της Κορέας και την Ιαπωνία στον 

βορά, κατά μήκος της Ανατολικής και Νότιας Θάλασσας της Κίνας προς την Αυστραλία στον 

νότο. Από τους 250.000 περίπου αμερικανούς στρατιώτες που σταθμεύουν σε 172 βάσεις σε 

όλο τον κόσμο, το ήμισυ εξ αυτών ανήκει στον στόλο του Ειρηνικού. Το ΝΑΤΟ όντας 

αμερικανικό όχημα ακολουθεί τον ίδιο δρόμο, εστιάζοντας όλο και περισσότερο στην Ασία και 

τον Ειρηνικό. Η Αυστραλία, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, η Νότια Κορέα έχουν ήδη συνάψει 

εταιρικές σχέσεις και ενσωματώνονται προοδευτικά στην αρχιτεκτονική της Συμμαχίας. 

Πεκίνο και Μόσχα ως στυλοβάτες της Ευρασίας παρακολουθούν στενά όλες αυτές τις εξελίξεις, 

ιδιαίτερα το Πεκίνο καθώς αυτές  γίνονται στο κατώφλι του, δημιουργώντας την δική τους 

αρχιτεκτονική ασφαλείας με τον μεσοπρόθεσμο στόχο την εξισορρόπηση της παγκόσμιας 

εξουσίας. Η αρχιτεκτονική ασφαλείας είναι ο οργανισμός SCO. Ο άγνωστος σε πολλούς αυτός 

οργανισμός, μαζί με την Ινδία και το Πακιστάν που προστέθηκαν ως μέλη το 2017, αριθμεί τον 

μισό παγκόσμιο πληθυσμό. Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται στο τελικό 

στάδιο, ενώ η Τουρκία επιδιώκει επίσης να ενταχθεί, ουδόλως είναι τυχαία η απομάκρυνση της 

Άγκυρας από τους δυτικούς μηχανισμούς εξουσίας. Η Λευκορωσία, η Μογγολία και το 

Αφγανιστάν έχουν καθεστώς παρατηρητή, ενώ η Συρία, το Ιράκ, η Αίγυπτος, το Βιετνάμ έχουν 
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εκφράσει ενδιαφέρον για να ενταχθούν. Αυτός ο κατάλογος κρατών υποδηλώνει τις φιλοδοξίες 

της SCO  και την δυνητική εκρηκτική δύναμη των μελλοντικών συγκρούσεων.  

Για όλους αυτούς τους λόγους η SCO αναφέρεται συχνά ως αντί-ΝΑΤΟ οργανισμός, αν και 

επιφανειακά φέρεται μέχρι στιγμής να είναι μια πολιτική και οικονομική συμμαχία. Οι 

στρατιωτικές δραστηριότητες της SCO περιορίζονται επί του παρόντος στις εγχώριες 

συγκρούσεις των κρατών μελών. Τα δυο κυρίαρχα μέλη, Ρωσία και Κίνα, είναι θέμα χρόνου να 

εκπροσωπηθούν μαζί σε εστίες κρίσης και μάχης σε όλο τον κόσμο, αφού κατέχουν το 

απαραίτητο τεχνολογικό, οικονομικό και στρατιωτικό υπόβαθρο. 

Από μια οπτική γωνία, η άρνηση του ΝΑΤΟ να διαλυθεί μετά την κατάρρευση του Συμφώνου 

της Βαρσοβίας, αλλά να επεκταθεί επιθετικά με πληθώρα παράνομων και εγκληματικών 

πολέμων, προφανώς και προκάλεσε την ίδρυση της SCO. Είναι βέβαιο ότι δεν θα υπήρχε η SCO 

αν δεν υφίστατο το ιμπεριαλιστικό ΝΑΤΟ να απειλεί τα σύνορα της Ρωσίας και της Κίνας. 

45.  ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Ο τρόπος λειτουργίας των δραστηριοτήτων της Συμμαχίας θα καθοριστεί από τρία βασικά 

ερωτήματα: 

• Θα παραμείνει μια ενoποιημένη Συμμαχία ικανή να ενεργεί συλλογικά; 

• Ποιες δραστηριότητες θα καθορίσουν τον πυρήνα της αποστολής της; 

• Πόσο ευρεία θα είναι η γεωγραφική περιοχή δραστηριότητας της Συμμαχίας; 

Η ανάλυση των τάσεων στην εξέλιξη της Ατλαντικής Συμμαχίας και η τυπολογία των 

καθηκόντων που έχει επιτελέσει τις προηγούμενες δεκαετίες (και που παρουσιάστηκαν στα 

προηγούμενα κεφάλαια) επιτρέπει ορισμένες προβλέψεις σχετικά με το μέλλον της Συμμαχίας. 

Η καταγραφή των δραστηριοτήτων της Συμμαχίας αποδεικνύει ότι παραδοσιακά η επιβίωση 

της εξαρτάται από την αμερικανική ηγεσία και το κατεστημένο της Ουάσιγκτον. Σε καιρούς που 

το ενδιαφέρον της Ουάσιγκτον για  συντονισμένη πολιτική με τους ευρωπαίους εταίρους ήταν 

εξαφανισμένο, τότε και η σημασία του ΝΑΤΟ ήταν μειωμένη επίσης. Εκτός αυτού, η ενότητα 

των δυτικών κρατών συγκρατήθηκε από την συνέχιση και την συμμετοχή τους στην τήρηση των 

λεγομένων «φιλελεύθερων» αξιών που αποτελούν την ιδεολογική βάση της Συμμαχίας.  

Η μέγιστη εδραίωση της Συμμαχίας και η αύξηση της ικανότητας της για συλλογική δράση 

απαιτούν την ενεργό συμμετοχή των ΗΠΑ, κατ’ επέκταση του ιμπεριαλισμού, στα ευρωπαϊκά 

θέματα. Όσο οι ευρωπαίοι εταίροι θα εξακολουθούν να εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την 

στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ, λόγω των δικών τους περιορισμένων δυνατοτήτων, το ΝΑΤΟ 

μπορεί να πραγματοποιεί κοινές επιχειρήσεις, ακόμη και να αναπτυχθεί. Η Συμμαχία θα 
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συνεχίσει να είναι ο κύριος διατλαντικός θεσμός, η συνεκτική ουσία, και θα υποστηρίζει τον 

ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ.  

Ακόμη και αν η αμερικανική δέσμευση στις ευρωπαϊκές υποθέσεις μειωθεί, το ΝΑΤΟ μπορεί να 

επιβιώσει ως θεσμός για πολιτικό συντονισμό που θα διατηρεί την «δημοκρατική ειρήνη» στην 

Δύση. Σε αυτή την περίπτωση ωστόσο το στρατιωτικό στοιχείο των δραστηριοτήτων του θα 

συρρικνωθεί και θα πρέπει να αναζητήσει νέα ζητήματα για να καθορίσει την πρακτική του 

ατζέντα. Παρ’ όλα αυτά δεδομένης της μέχρι στιγμής ιδεολογικής ενότητας, η Συμμαχία μπορεί 

να παραμείνει περισσότερο αποτελεσματικότερη από τον σημερινό ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την 

Ασφάλεια και Συνεργασία στην Ευρώπη), όπου η αλληλεπίδραση είναι πολύπλοκη με βασικές 

εντάσεις μεταξύ των συμμετεχόντων.  

Η υποβάθμιση των στρατηγικών λειτουργιών της Συμμαχίας σε περίπτωση που η ΕΕ ενισχύσει 

το στρατιωτικό της δυναμικό, μπορεί να αναβιώσει την παλαιά ουτοπία της δημιουργίας μιας 

ευρωπαϊκής στρατιωτικής συμμαχίας. Αυτή μπορεί να διαμορφωθεί είτε με βάση την 

υπάρχουσα υποδομή προσωπικού του ΝΑΤΟ ή σε μια πλατφόρμα νέου θεσμικού οργάνου. 

Πολλοί αναλυτές πάντως διατείνονται ότι οι πιθανότητες ίδρυσης μια ευρωπαϊκής 

στρατιωτικής συμμαχίας έχουν χαμηλή προοπτική. 

Τέλος ένα τελευταίο σενάριο προβλέπει μια θεμελιώδη αποδυνάμωση των θεσμικών 

ικανοτήτων του ΝΑΤΟ και της υποβάθμισης του χωρίς επαρκή αντικατάσταση λόγω του 

μειούμενου αμερικανικού ενδιαφέροντος για την Ευρώπη, ως εξασθένιση του πλαισίου 

«φιλελεύθερης» συναίνεσης σε ολόκληρη την Δύση. Αυτό το σενάριο δεν συνεπάγεται 

απαραίτητα την επίσημη διάλυση της Συμμαχίας, θα μπορούσε να περιθωριοποιηθεί ή να 

μειωθεί σε έναν οργανισμό που δεν θα έχει σημαντική πολιτική ατζέντα και επιχειρησιακή 

ικανότητα. Μια περιθωριοποίηση του ΝΑΤΟ ως αποτελεσματικής στρατιωτικής οργάνωσης 

είναι πιθανή, όπως είναι  αβέβαιος και ο χαρακτήρας των μελλοντικών καθηκόντων του, καθώς 

και οι γεωγραφικές πτυχές των καθηκόντων του. 

Προφανώς υπάρχει ένας βαθμός αβεβαιότητας της τάξης προτεραιοτήτων της Συμμαχίας, 

προτεραιότητες μεταξύ της περιθωριοποίησης, της ανάγκης αποσταθεροποίησης μη αρεστών 

κρατών και των επεμβάσεων σε περιοχές επιρρεπείς σε συγκρούσεις προς όφελος του 

ιμπεριαλισμού. Από την πρώτη τεσσαρακονταετία ως αμυντική συμμαχία, από την δεκαετία 

του 1990 ως ηγετική ρυθμιστική μηχανή της ευρωπαϊκής ασφάλειας με περιορισμένες 

λειτουργικές δραστηριότητες έως τον 21ο αιώνα που σηματοδότησε τον ιμπεριαλιστικό του 

ρόλο, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί ποιο είδος «απειλών» θα γίνει αντιληπτό από τα κράτη 

μέλη ως πιο σημαντικό τα επόμενα χρόνια. 

Η Ουάσιγκτον θα επιδιώξει  την κινητοποίηση των συμμαχικών δραστηριοτήτων στην 

νοτιοανατολική Ασία, ενσωματώνοντας το ΝΑΤΟ στην στρατηγική της «pivot to Asia». Αντίθετα 
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τα ευρωπαϊκά κράτη θα ήθελαν να επικεντρωθεί η Συμμαχία στην άμεση γειτονιά τους, κυρίως 

στην Μεσόγειο, Μέση Ανατολή και βόρεια Αφρική. Υπό το φως αυτών των διαφορών 

προκύπτουν τρία πιθανά σενάρια για το ΝΑΤΟ:  

• Η Συμμαχία θα προβάλλει εξουσία σε παγκόσμια κλίμακα, κυρίως στην νοτιοανατολική 

Ασία. 

• Η Συμμαχία θα επικεντρωθεί στην Μέση Ανατολή και βόρεια Αφρική. 

• Η Συμμαχία θα περιοριστεί στην Ευρώπη με περιθωριοποιημένες δυνατότητες.  

Αξιολογώντας τις πιθανότητες της αμερικανικής εμπλοκής στα ευρωπαϊκά θέματα, τις 

πιθανότητες να κερδίσουν οι ευρωπαίοι σύμμαχοι την πολιτική και στρατιωτική τους 

αυτονομία και την δυνητική δύναμη της «φιλελεύθερης» συναίνεσης, το ΝΑΤΟ είναι απίθανο 

να επανέλθει στην φιλοδοξία να είναι ο «παγκόσμιος  αστυνομικός» του ιμπεριαλισμού. Το πιο 

πιθανό σενάριο είναι το ΝΑΤΟ να επικεντρωθεί σε ζητήματα ασφαλείας εντός της ευρωπαϊκής 

του επικράτειας, με μειούμενη δραστηριότητα.  

Ακόμη και στην (απίθανη) περίπτωση ίδρυσης αυτόνομης ευρωπαϊκής στρατιωτικής δύναμης 

με νατοϊκό πρόσημο, οι στόχοι ασφαλείας των μη αμερικανικών συμμάχων θα περιοριστούν 

στην περίμετρο της Ευρώπης. Εξαίρεση αποτελούν τα ιδιωτικά συμφέροντα των πρώην 

αποικιοκρατικών δυνάμεων Γαλλίας και Βρετανίας από τις προηγούμενες και τρέχουσες 

εξαρτήσεις τους, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις θα προτιμήσουν αυτές οι δυνάμεις να 

λειτουργήσουν ανεξάρτητα, δεδομένου ότι αυτά τα συμφέροντα θα είναι άσχετα με άλλους 

ευρωπαίους εταίρους. 

45.1. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΝΑΤΟ ΜΕ ΤΗΝ ΡΩΣΙΑ 

Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Δύσης παρέμειναν ασταθείς καθ’ όλη την διάρκεια της απαρχής 

του 21ου αιώνα. Η κρίση του 2014 με την Ουκρανία εξελίχθηκε σε πλήρη πολιτική ένταση με 

στοιχεία στρατιωτικής εξισορρόπησης, καθώς υπήρξε παράλληλη αύξηση των στρατιωτικών 

δραστηριοτήτων Ρωσίας και ΝΑΤΟ κοντά στα κοινά τους σύνορα, κάτι που επιδείνωσε την 

αντιπαράθεση. Δημιουργήθηκε έτσι η εντύπωση ότι η κεντρική αποστολή του ΝΑΤΟ ήταν η 

αποτροπή της Μόσχας, ακόμη και μετά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου. Αυτή η εντύπωση 

αντανακλά τις μετα-σοβιετικές δραστηριότητες του ΝΑΤΟ με την διεύρυνση του προς 

ανατολάς.  

Για να αυξηθεί στο μέλλον η πίεση της Συμμαχίας προς την Ρωσία πρέπει να ισχύσουν οι εξής 

προϋποθέσεις: 

• Οι ΗΠΑ θα πρέπει να εξακολουθήσουν να συμμετέχουν ενεργά στα ευρωπαϊκά θέματα 

ασφαλείας. 
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• Τα κράτη μέλη της Συμμαχίας να αυξήσουν θεαματικά την στρατιωτική τους δέσμευση. 

• Η «απειλή» της Ρωσίας να γίνει κεντρική αντίληψη των μελών του ΝΑΤΟ. 

Υπό αυτές τις τρεις μαζί προϋποθέσεις, η Μόσχα θα δυσκολευτεί να εξασφαλίσει άνευ 

επίκλησης της πυρηνικής της δύναμης την εθνική της ασφάλεια. Θυμίζουμε ότι οι στρατιωτικές 

δαπάνες των μελών της Συμμαχίας, ακόμη και χωρίς τις ΗΠΑ, είναι πολλαπλάσιες από αυτές 

της Ρωσίας. Κινητοποίηση του συλλογικού δυναμικού των δυτικών χωρών θα αναγκάσει την 

Ρωσία να δαπανήσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο των πόρων της για να εγγυηθεί την εθνική άμυνα 

της. Είναι πιθανό μια τέτοια επιβάρυνση  μακροπρόθεσμα να είναι μη βιώσιμη. Όμως είναι 

πολύ απίθανο να συνδυαστούν και οι τρεις  προαναφερθείσες προϋποθέσεις. 

Λαμβάνοντας υπόψη το σημερινό επίπεδο εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Δύσης καθώς και τις 

αμυντικές δυνατότητες των δυο πλευρών, η στρατιωτική συνιστώσα της αποτροπής είναι  σε 

κάθε περίπτωση δευτερεύουσα, η σημερινή αντιπαράθεση πρωτίστως εξαντλείται στο πολιτικό 

επίπεδο. Η εντατικοποίηση των στρατιωτικών δραστηριοτήτων μπορεί να προκαλεί τον 

αντίπαλο να αυξήσει τις αμυντικές του δαπάνες, αλλά δεν χρησιμεύουν απαραιτήτως ως 

προετοιμασία για μια πραγματική σύγκρουση ή εξυπηρέτηση μέσου έντονου εξαναγκασμού. 

Υπό την έννοια αυτή το ΝΑΤΟ προκαλεί μεν την Ρωσία, αλλά η στρατιωτική ισορροπία 

υποβαθμίζει αυτή την απειλή στην σηματοδότηση ενός πλαισίου πολιτικής αντιπαράθεσης και 

πολέμου πληροφοριών.  

46.  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ καθώς και οι  πολιτικές των κρατών μελών έκαναν την Συμμαχία πολύ 

πιο ετερογενή. Ως αποτέλεσμα τα μέλη είναι δυσκολότερο να συμφωνήσουν για συντονισμένες 

ενέργειες και να κινητοποιήσουν διαθέσιμους πόρους. Οι διαφορές αυτές έως τώρα 

καλύπτονταν από τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ που έθεταν την ατζέντα της οργάνωσης και 

ταυτόχρονα έφεραν το κύριο βάρος των ενεργειών της Συμμαχίας. Ο πραγματικός στρατός και 

το δυναμικό του ΝΑΤΟ εξασφαλίζονταν πρωτίστως από τις ΗΠΑ, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι 

έπαιζαν βοηθητικούς ρόλους πάντα. Η μετατόπιση των στρατηγικών προτεραιοτήτων των ΗΠΑ 

προς την νοτιοανατολική Ασία οπωσδήποτε θέτει επί άλλης βάσης τις σχέσεις του ΝΑΤΟ με την 

Ρωσία. 

Η αποτροπή της Μόσχας θα παραμείνει μεν ισχύουσα για την πολιτική ατζέντα του ΝΑΤΟ στην 

Ευρώπη, το πραγματικό όμως επίπεδο της πίεσης πιθανότατα θα είναι περιορισμένο, 

ουσιαστικά πολύ πιο κάτω του επιπέδου του Ψυχρού Πολέμου. Η Ρωσία θα πρέπει να έχει 

μεγαλύτερες ανησυχίες σχετικά με τις πιθανές  εκτός περιοχής δραστηριότητες της Συμμαχίας, 

οι οποίες ευλόγως θεωρούνται πηγή αποσταθεροποίησης και μέσο επιβολής των σχεδίων του 

ιμπεριαλισμού. 



126 
 

Το ΝΑΤΟ ως ιμπεριαλιστικό όχημα δεν έχει ξεπεράσει την λογική του Ψυχρού Πολέμου και την 

άσκηση απαρχαιωμένης μακιαβελικής στρατηγικής του παρελθόντος. Ο νατοϊκός στρατός ως 

απειλητική ιμπεριαλιστική χειρονομία υποκαθιστά την διπλωματία, εξαφανίζει ολόκληρες 

χώρες και κρατικές οντότητες και επικρέμαται ως δαμόκλειος σπάθη πάνω από μη αρεστούς 

αντιπάλους που τολμούν να αμφισβητήσουν τον ηγεμόνα και να ακολουθήσουν μια 

ανεξάρτητη πολιτική από τις ΗΠΑ.  

Ο ιμπεριαλισμός προσπαθεί να επαναφορτίσει το ΝΑΤΟ στην λογική ενός νέου Ψυχρού 

Πολέμου, τα παραδείγματα της Ουκρανίας, Συρίας, Υεμένης όπου δυο συνασπισμοί 

συγκρούσθηκαν και συγκρούονται είτε άμεσα ή δια πληρεξουσίων είναι απτά. Ο επιθετικός 

επεκτατισμός του ΝΑΤΟ, που έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ιμπεριαλιστικού ορισμού, 

εφόσον συνεχισθεί οδηγεί αναπόφευκτα σε μια εξ ίσου επιθετική στρατιωτικοποίηση της 

άλλης πλευράς, είναι βέβαιο ότι η Οργάνωση για την Συνεργασία της Σαγκάης αναπτύσσεται 

όλο και περισσότερο σε μια στρατιωτική συμμαχία.  

Αν το ΝΑΤΟ ως ιμπεριαλιστικός οργανισμός δεν διαλυθεί, το παράθυρο του χρόνου αρχίζει να 

κλείνει, η «παγίδα του Θουκυδίδη» στριμώχνει το ΝΑΤΟ. Όπως αναφέρει ο πατήρ της 

επιστημονικής ιστορίας Θουκυδίδης, η πραγματική αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν 

«η αύξηση της αθηναϊκής δύναμης και του φόβου που αυτή προκάλεσε στην Σπάρτη». Το τέλος 

του ΝΑΤΟ είναι ο μόνος τρόπος για να μην μετατραπεί η Οργάνωση για την Συνεργασία της 

Σαγκάης (SCO) σε ένα στρατιωτικό μεγαθήριο με υπερσύγχρονα υπερ-υπερηχητικά ρωσικά 

οπλικά συστήματα, μεγαθήριο που θα καλύψει τις επόμενες δεκαετίες το ήμισυ του πλανήτη. 

Δεν υπάρχει λύση πέραν αυτής της διάλυσης του ιμπεριαλιστικού ΝΑΤΟ. Αν η διάλυση δεν 

γίνει εφικτή, τότε πιθανή εναλλακτική λύση θα ήταν η μεγάλη έκρηξη, η ενδεχόμενη πυρηνική 

έκρηξη, ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος.   

47.  ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑΤΟ 

Η στρατηγική για την καταπολέμηση του ΝΑΤΟ δεν πρέπει να προέρχεται από ψευδαισθήσεις 

ή ψεύτικες ελπίδες για «ειρηνική» πάταξη του ιμπεριαλισμού. Θα πρέπει να προϋπάρξει η 

κατανόηση του ιμπεριαλιστικού συστήματος ως πολιτικής, στρατιωτικής και οικονομικής 

οντότητας. Ουδόλως δε αρκεί να είμαστε ικανοποιημένοι με την απλή απεικόνιση της φύσης 

του καπιταλισμού και ιμπεριαλισμού. 

Στο πλαίσιο αυτό  πολλά αριστερά κόμματα, συνδικάτα και κινήματα δραστηριοποιήθηκαν το 

δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα προκειμένου να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά, ενίοτε όχι 

μόνο πολιτικά αλλά και επαναστατικά, το νατοϊκό σύστημα. Όλες οι «μαρξιστικές-λενινιστικές» 

πρακτικές και άλλες ποικιλίες του σταλινισμού απέτυχαν σε αυτό τον τομέα παταγωδώς. 

Πολλοί από τους ηγέτες αυτών των κομμάτων και κινημάτων πνίγηκαν στον βάλτο του 

συστήματος που ήθελαν να εξουδετερώσουν, πλείστοι εξ αυτών δε έγιναν διαπρύσιοι 
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απολογητές των επιθετικών πολέμων του ΝΑΤΟ και του ιμπεριαλισμού, χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τα αριστερά κόμματα της Ελλάδας τα οποία υποστήριξαν όλες τις πτυχές της 

«αραβικής άνοιξης» στην ζώνη ΜΕΝΑ και τους ισλαμοσυμμορίτες στον πόλεμο της Συρίας. 

Η σημερινή κατάσταση σηματοδοτεί μια καμπή στην ιστορική εξέλιξη. Δεν έχουμε μόνο μια 

ιστορική κρίση της παγκοσμιοποίησης ως τελευταίας περιόδου της εξέλιξης του ιμπεριαλισμού, 

αλλά έχουμε να κάνουμε με μια ιστορική κρίση του καπιταλισμού στο σύνολο του. Η 

επικείμενη παγκόσμια οικονομική κρίση διαμορφώνει ολόκληρη την παγκόσμια κατάσταση, 

κάτι που είναι κεντρικό στοιχείο της κατανόησης της εξέλιξης του ΝΑΤΟ. Η συνεχιζόμενη 

συνεργασία ΗΠΑ και ΕΕ υπό το αλεξιβρόχιο του ΝΑΤΟ ενάντια σε κοινούς αντιπάλους και 

«αποικιακές» χώρες και έθνη θα δοκιμαστεί από μια περίοδο αυξανόμενης αντιπαλότητας και 

εντεινόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ των ιμπεριαλιστικών δυνάμεων. Προσεγγίζουμε μια 

περίοδο που θα θέσει άμεσα το ζήτημα της αναβίωσης του έθνους-κράτους, της εθνικιστικής 

επανάστασης, της ανθρωπιάς ή της βαρβαρότητας.  

Το ΝΑΤΟ δεν είναι παρά ένα λείψανο του Ψυχρού Πολέμου. Το άλλο λείψανο, το 

κομμουνιστικό Σύμφωνο της Βαρσοβίας, ήδη έχει ταφεί από το 1991. Ο μόνος λόγος επιβίωσης 

αυτού του άθλιου οργανισμού είναι η υποδαύλιση συγκρούσεων και οι επεμβάσεις που 

εξυπηρετούν άνομα εν τέλει συμφέροντα. Έτσι είναι παντελώς δικαιολογημένο το ερώτημα 

«γιατί είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ», αφού ο λόγος ύπαρξης του ανήκει στο παρελθόν και αφού 

εξυπηρετεί πλέον άνομα συμφέροντα. Ας αναρωτηθούμε γιατί χρειαζόμαστε το ΝΑΤΟ; Για να 

μας προφυλάξει από ποιούς; Από ποιους απειλούμεθα; Από την Ρωσία ή μήπως από την Κίνα;  

Ή μήπως από τους ισλαμοσυμμορίτες που το ίδιο το ΝΑΤΟ δημιούργησε και χρηματοδότησε;  

Η καταπολέμηση του ΝΑΤΟ ως εργαλείου ιμπεριαλιστικής πολιτικής είναι αναγκαία και 

δυνατή, μπορεί δε να είναι αποτελεσματική μόνο υπό το πρίσμα μιας εθνικής στρατηγικής σε 

ένα παγκόσμιο πολυπολικό σύστημα, μέσα στο πλαίσιο ενός εθνικού προγράμματος 

μετάβασης-γεφύρωσης αμυντικών προτεραιοτήτων με στόχο την ανεξαρτησία, την εθνική 

κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Α. ΠΕΡΙ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ 

Σύμφωνα με το λεξικό της Οξφόρδης (Oxford Dictionary), «ο ιμπεριαλισμός αποτελεί πολιτική 

επέκτασης του ελέγχου ή της εξουσίας που ασκείται σε ξένες οντότητες ως μέσο απόκτησης 

και/ή διατήρησης μιας αυτοκρατορίας. Αυτό συμβαίνει είτε μέσω άμεσης εδαφικής 

κατάκτησης ή επικοισμού, είτε διαμέσου έμμεσων μεθόδων άσκησης ελέγχου στα πολιτικά 

και/ή τα οικονομικά πράγματα άλλων κρατών». Ο όρος περιγράφει την πολιτική επικυριαρχίας 

ενός έθνους σε άλλες χώρες, ανεξάρτητα από το αν το έθνος θεωρεί τον εαυτό του μέρος της 

αυτοκρατορίας. 

Η λέξη «ιμπεριαλισμός» προέρχεται από την λέξη «empire» (αυτοκρατορία), ως εκ τούτου είναι 

χρήσιμο να ασχοληθούμε εν συντομία για να ορίσουμε αυτή την λέξη. Ο καθηγητής J.Manning 

του Πανεπιστημίου Stanford ορίζει την αυτοκρατορία ως «μια εδαφικά εκτεταμένη ιεραρχική 

πολιτική οργάνωση που περιλαμβάνει την κυριαρχία μιας ή περισσοτέρων ομάδων πάνω σε 

άλλες ομάδες ξένων». Όμως το ερώτημα είναι τι προκαλεί την γένεση της αυτοκρατορίας. 

Υπάρχουν δυο μοντέλα που είναι σκόπιμο να εξηγηθούν. 

Το ένα προέρχεται από τον Θουκυδίδη που έχει πει ότι «οι ισχυροί κάνουν ό,τι μπορούν και οι 

αδύναμοι ό,τι πρέπει».  Ο Θουκυδίδης ορίζει ότι ο ιμπεριαλισμός είναι ένα λανθάνων κομμάτι 

της φύσης, ένας αταβισμός και ότι οι αυτοκρατορίες αναδεικνύονται κάθε φορά που 

κοινωνικοί παράγοντες όπως η δημογραφία, η τεχνολογία και/ή πολιτικοί θεσμοί ευνοούν την 

ανάπτυξη της. Ο Michael Man στο βιβλίο του «Sources of Social Power» απαριθμεί τις εξουσίες 

που διέπουν την συμπεριφορά ενός κράτους ως ιδεολογικές, οικονομικές, στρατιωτικές και 

πολιτικές. Μια πιο πρόσφατη θεωρία που ονομάζεται «Constructivist Model» δηλώνει ότι οι 

οικονομικές δυνάμεις μπορούν επίσης από μόνες τους να δημιουργήσουν μια αυτοκρατορία. 

Οι οικονομικές δυνάμεις λοιπόν μαζί με τους παράγοντες του Θουκυδίδη συν την ιδεολογία 

είναι το βάθρο οικοδόμησης του σύγχρονου ιμπεριαλισμού. 

Ο ιμπεριαλισμός σημαίνει κυριολεκτικά την συμπεριφορά που εκδηλώνεται από μια 

αυτοκρατορία. Ο ιμπεριαλισμός είναι τα οφέλη που προσπορίζεται μια αυτοκρατορία από το 

να είναι αυτοκρατορία. Ποια είναι αυτά τα οφέλη: 

• Η αυτοκρατορία έχει μεγαλύτερη οικονομική εξουσία από ένα μικρό έθνος. Συχνά 

χρησιμοποιεί πολιτική επιρροή, υποστηριζόμενη από κοινωνική, οικονομική και 

στρατιωτική εξουσία, αγνοώντας την βούληση των μικροτέρων κρατών. 

• Η αυτοκρατορία έχει συχνά ασθενέστερους συμμάχους, έχει υποκείμενες χώρες. Οι 

περισσότερες αυτοκρατορίες έχουν μια βασική περιοχή υπό τον αυστηρό έλεγχο τους, 
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και οι απομακρυσμένες υποκείμενες περιοχές λειτουργούν ως «buffer zone» (ζώνη 

ασφαλείας, περιοχή ανάσχεσης) για την επίθεση του εχθρού. 

• Η αυτοκρατορία έχει συχνά μια πολιτισμική επιρροή που εκτείνεται πέρα από τα 

επίσημα πολιτικά της σύνορα.  

• Η αυτοκρατορία έχει σχεδόν πάντα μια τεράστια δυνατότητα κινητοποίησης εκείνων 

των μέσων (ιδεολογικών, οικονομικών, στρατιωτικών, πολιτικών) που θα επιβάλλουν 

την εξουσία της. Όλες οι αυτοκρατορίες στην ιστορία έχουν προκύψει λόγω της 

ανισότητας μεταξύ των τακτικών δυνατοτήτων ενός κράτους και των αντιπάλων του. 

Αυτή η ανισότητα συχνά προκύπτει από την τεχνολογία (στρατιωτική και μη) και από 

μια μεγαλύτερη ικανότητα οργάνωσης. Η τεχνική-υλικοτεχνική ικανότητα είναι αυτό 

που επιτρέπει σε μια αυτοκρατορία να ασκήσει την βούληση της. 

Ο ιμπεριαλισμός σήμερα μπορεί να ορισθεί σε γενικές γραμμές ως επιβολή της βούλησης μιας 

χώρας σε μια άλλη. Ο σημερινός ιμπεριαλισμός έχει να κάνει με την επέκταση των πολιτικών, 

ιδεολογικών πεποιθήσεων στους ξένους, έχει να κάνει με την οικονομική εξουσία και την 

πολιτισμική αφομοίωση. Η τελευταία φράση ακούγεται ως ο ορισμός της παγκοσμιοποίησης, 

ένα θέμα που θα θιγεί αργότερα.  

Ο όρος ιμπεριαλισμός χρησιμοποιείται στην εποχή μας συν τοις άλλοις για να περιγράψει μια 

χώρα που συμπεριφέρεται σαν νταής σε άλλα κράτη. Σημειωτέον ότι οι ηθικές διεκδικήσεις του 

ιμπεριαλισμού σπάνια αμφισβητήθηκαν στην αυτοαποκαλούμενη Δύση, καθώς ο 

ιμπεριαλισμός και η παγκόσμια επέκταση των δυτικών δυνάμεων εκπροσωπούνταν πάντα με 

σαφώς θετικούς όρους, ως ένας σημαντικός συντελεστής στον ανθρώπινο πολιτισμό. Οι ΗΠΑ 

εκδηλώνουν ιμπεριαλιστική συμπεριφορά από την ανάγκη προστασίας και επέκτασης των 

συμφερόντων τους. Αυτή όμως η συμπεριφορά διαταράσσει την περιφερειακή σταθερότητα σε 

όλο τον κόσμο, είναι μια επέκταση της αμερικανικής εξουσίας στους ξένους. Η ανάμειξη των 

ΗΠΑ στις υποθέσεις άλλων δεν διαφέρει από αυτό που θα έκανε ο ισχυρός για τα δικά του 

συμφέροντα από θέση εξουσίας. 

Τον 20ο αιώνα η αμερικανική εξωτερική πολιτική ανέλαβε πολλούς διαφορετικούς ρόλους, 

κάθε ένας αλληλοεξαρτώμενος από τους άλλους. Κατά την διάρκεια του Α΄ και Β΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου πολλά έθνη σε όλο τον κόσμο ζήτησαν την αμερικανική βοήθεια στον αγώνα κατά 

των αντιπάλων τους. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική ανέλαβε τον ρόλο του «σωτήρα», του 

σωτήρα της «δημοκρατίας», της «ελευθερίας», της «ειρήνης». Σε σύγκριση με χώρες της 

Ευρώπης και της Ασίας οι δυο παγκόσμιοι πόλεμοι άφησαν αλώβητη την Αμερική και στην 

πραγματικότητα οι ΗΠΑ επωφελήθηκαν από την καταστροφή του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, 

διότι ήταν σε θέση να ενισχύσουν την οικονομία τους μέσω της πολεμικής παραγωγής. Χώρες 

όπως η Γερμανία, Ιαπωνία, Γαλλία, Βρετανία, αλλά και η Σοβιετική Ένωση βρισκόταν σε αθλία 
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οικονομική κατάσταση. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική ανέλαβε την ευθύνη 

ανασυγκρότησης των δυτικών χωρών μέσω του «Marshall Plan» και των επενδύσεων στην 

βιομηχανία. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική επωμίσθηκε τον ρόλο του «αναστηλωτή» της 

βιομηχανίας και οικονομίας της Δύσης. Κατά την εκτέλεση αυτού του ρόλου της έδρασε με 

ιμπεριαλιστικούς τρόπους; Συνολικά, οι ΗΠΑ ανέλαβαν αυτό τον ρόλο για να εξασφαλίσουν το 

αμερικανικό συμφέρον, την αυτοδιαφύλαξη και την οικονομική επέκταση τους, κάτι που 

επεφύλαξε στις ΗΠΑ εκ των πραγμάτων το σήμα κατατεθέν του ιμπεριαλιστή. Οι ρόλοι των 

ΗΠΑ ως «σωτήρα» και «αναστηλωτή» προέκυψαν ως επί το πλείστον από την επιδίωξη του 

συμφέροντος, όχι από την επιθυμία να εξασφαλιστεί η «δημοκρατία» και «ελευθερία» του 

κόσμου.   

Ας δούμε τώρα πώς οι ρόλοι του «σωτήρα» και «αναστηλωτή» μετασχηματίστηκαν σε 

ιμπεριαλιστική πολιτική. Οι ρίζες του Ψυχρού Πολέμου υπογραμμίζουν την μετατόπιση από 

αυτούς τους ρόλους σε αυτόν του ιμπεριαλιστή. Η Συμφωνία της Γιάλτας το 1945 συγκέντρωσε 

τους Ρούζβελτ, Τσόρτσιλ και Στάλιν και διαμέλισε την Γερμανία. Ο πρόεδρος της Γαλλίας Σαρλ 

ντε Γκολ αρχές της δεκαετίας του 1960 δήλωσε ότι η Διάσκεψη της Γιάλτας διαίρεσε τον κόσμο 

υπό την κυριαρχία δυο δυνάμεων, των ΗΠΑ και της ΕΣΣΔ. Έγραψε στα απομνημονεύματα του 

ότι «από την Γιάλτα το παγκόσμιο παιχνίδι περιορίστηκε σε δυο συνεργάτες. Αλλά από τότε 

που αυτές οι δυο ηγεμονικές δυνάμεις χώρισαν τον κόσμο σε δυο στρατόπεδα, η ελευθερία, η 

ισότητα και η αδελφοσύνη δεν έχουν τόπο». Έτσι καθώς η Αμερική συμμετείχε στον ρόλο του 

αναστηλωτή, κατέληξε να γίνει ιμπεριαλιστής, προσπαθώντας να χωρίσει τον κόσμο ανάμεσα 

σε αυτήν και την Σοβιετική Ένωση.  

Χαρακτηριστικά θα αναφερθούμε σε έκθεση που έστειλε ο πρεσβευτής της ΕΣΣΔ στην 

Ουάσιγκτον Νικολάι Βασίλεβιτς Νοβίκοφ στις 27 Σεπτεμβρίου 1946, ενημερώνοντας το 

σοβιετικό υπουργείο Εξωτερικών (υπουργός Μολότοφ) σχετικά με την διαφαινόμενη εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ: «Η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, η οποία αντικατοπτρίζει τις ιμπεριαλιστικές 

τάσεις του αμερικανικού μονοπωλιακού κεφαλαίου, χαρακτηρίζεται στην μεταπολεμική 

περίοδο από την προσπάθεια παγκόσμιας υπεροχής». Αυτή η σπουδαίας σημασίας 

παραπομπή συνδέει τους ρόλους που έχει αναλάβει η αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά 

τους δυο παγκόσμιους πολέμους. Με την μονοπωλιακή επέκταση της ως «αναστηλωτής» 

αντικατοπτρίζεται η ιμπεριαλιστική της τάση, ο αυτοκρατορικός της ρόλος. (Η έκθεση Νοβίκοφ 

αποκαλύφθηκε το 1990 μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης). 

Ξεκινώντας από τον Α΄ παγκόσμιο Πόλεμο και τελειώνοντας με τον Ψυχρό Πόλεμο, η 

αμερικανική εξωτερική πολιτική φαινόταν για τους κοινούς θνητούς να έχει καλές προθέσεις, 

λειτουργώντας ως «σωτήρας» και «αναστηλωτής». Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου και του 

Ψυχρού Πολέμου η εξωτερική πολιτική μετατοπίστηκε προς ιμπεριαλιστικές τάσεις, οι οποίες 
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συνίσταντο στην προσαρμογή των σχεδίων στα άνομα  συμφέροντα (ανάλυση σε επόμενο 

κεφ.).  

Κατά την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου στο τέλος της δεκαετίας του 1940 οι ΗΠΑ αύξησαν τις 

στρατιωτικές τους δαπάνες, δημιουργώντας περίπου 500 νέες βάσεις στον Ατλαντικό και 

Ειρηνικό (σήμερα περίπου 750 βάσεις σε όλο τον κόσμο). Όλες αυτές οι ενέργειες 

σηματοδότησαν την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου. Κατά τον προαναφερθέντα πρεσβευτή 

Νοβίκοφ, «όλα αυτά τα γεγονότα δείχνουν σαφώς τον αποφασιστικό ρόλο που διαδραματίζουν 

οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στην υλοποίηση σχεδίων παγκόσμιας κυριαρχίας».  

Σύμφωνα με τον Νόβικοφ, η «παγκοσμιοποίηση» της κυριαρχίας των ΗΠΑ σήμαινε τον 

ιμπεριαλισμό και αυτή η κυριαρχία δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για το ιστορικό 

έργο της δημοκρατίας. Τουτέστιν ο Νοβίκοφ βλέπει την αμερικανική παγκοσμιοποίηση ως 

εμπόδιο στην δημοκρατία και όχι ως ευκαιρία για δημοκρατία.  

Είναι προφανές ότι η αμερικανική εξωτερική πολιτική κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου 

ενεργούσε με ιμπεριαλιστικούς όρους και ότι η παγκοσμιοποίηση της αμερικανικής κυριαρχίας 

δεν μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία για δημοκρατία, όμως κατά πόσον άλλαξε αυτή η 

εκδοχή της παγκοσμιοποίησης μετά το πέρας του Ψυχρού Πολέμου; Την απάντηση μας την 

δίνει ο αμερικανικός «πόλεμος κατά της τρομοκρατίας». 

Ο αυστραλός δημοσιογράφος-ιστορικός John Pilger μας εφιστά την προσοχή στο ότι «ο 

πόλεμος κατά της τρομοκρατίας ξεδιπλώνεται για να επιτύχει τους στόχους που εδραιώνουν 

την αμερικανική εξουσία. Οι στόχοι περιλαμβάνουν την δωροδοκία και την υποταγή των 

διεφθαρμένων και ευάλωτων κυβερνήσεων στην πρώην σοβιετική κεντρική Ασία, μια περιοχή 

που είναι κρίσιμη για την επέκταση της αμερικανικής οικονομίας και την εκμετάλλευση των 

τελευταίων αναξιοποίητων αποθεμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Στόχος 

είναι επίσης η επέκταση της αμερικανικής βιομηχανίας όπλων και η επιτάχυνση της 

απελευθέρωσης του εμπορίου» (John Pilger, A War in the American Tradition).   

Μια πτυχή του αμερικανικού ιμπεριαλισμού που συνήθως δεν προβάλλεται είναι το εμπορικό 

έλλειμμα των ΗΠΑ και ο τρόπος με τον οποίο η αμερικανική κυβέρνηση το χρηματοδοτεί και το 

χειρίζεται. Ο χειρισμός αυτός είναι εμφανής στην Μέση Ανατολή, που το υπέδαφος της 

περιέχει πάνω από τα μισά παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου και είναι μια κρίσιμη πηγή 

τροφοδοσίας της αμερικανικής μηχανής. Πολλές από τις χώρες της περιοχής, ιδιαίτερα η 

Σαουδική Αραβία, κατέχουν μεγάλες ποσότητες κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ. Η βασιλική 

οικογένεια της Σαουδικής Αραβίας είναι μόνο μια από τις οντότητες σε ολόκληρο τον κόσμο, 

για τις οποίες η αμερικανική υποστήριξη είναι ένας ουσιαστικός, αν όχι κρίσιμος παράγοντας 

για να την διατηρούν στην εξουσία. Οι Σαουδάραβες πωλούν πετρέλαιο στις ΗΠΑ κερδίζοντας 

πετροδολάρια από τις εταιρίες που εκμεταλλεύονται το πετρέλαιο όπως η Exxon. Αυτό 

δημιουργεί μεγάλο εμπορικό έλλειμμα για τις ΗΠΑ, καθώς η ποσότητα που εξάγεται από την 
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Σαουδική Αραβία είναι τεράστια. Οι Σαουδάραβες, όπως και πολλές άλλες χώρες, στην 

συνέχεια χρησιμοποιούν τα πετροδολάρια για να αγοράσουν αμερικανικά ομόλογα και να τα 

κρατήσουν χωρίς να τα πωλούν. Στην πραγματικότητα, η απειλή για την πώληση αυτών των 

ομολόγων είναι μια επιλογή μόχλευσης έναντι των ΗΠΑ. Δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο 

αμερικανικός ιμπεριαλισμός πιέζει τους πόρους άλλων χωρών και τους αναγκάζει να 

αγοράσουν ομόλογα για να αντισταθμιστεί το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ. Ουσιαστικά 

δηλαδή αυτό το σύστημα επιτρέπει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιεί δωρεάν τους πόρους άλλων 

χωρών. Τουτέστιν γίνεται έμμεση ανταλλαγή πόρων (πετρελαίου ή φυσικού αερίου) με ένα 

σωρό χαρτιά (ομόλογα), τα οποία δεν έχουν καμία χρηματοπιστωτική κάλυψη. Ο «πόλεμος 

κατά της τρομοκρατίας» εμπέδωσε την αμερικανική κυριαρχία σε κρίσιμες περιοχές του 

κόσμου, σε περιοχές μεγάλων κοιτασμάτων πετρελαίου, φυσικού αερίου και σπάνιων 

ορυκτών.  

Στις 16 Ιανουαρίου 1991 ο πρόεδρος Μπους (πατήρ) έδωσε εντολή στις συμμαχικές δυνάμεις 

να βομβαρδίσουν την Βαγδάτη, σηματοδοτώντας την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων 

με τον κωδικό «Operation Desert Storm». Η επιχείρηση παρουσιάστηκε στην κοινή γνώμη ως 

διάσωση του λαού του Κουβέιτ από τον Σαντάμ Χουσεΐν. Ωστόσο επί σειρά ετών ο Σαντάμ είχε 

εγκληματήσει κατά του κουρδικού λαού στο βόρειο τμήμα του Ιράκ. Το πραγματικό νόημα της 

επιχείρησης «Desert Storm» ήταν να στείλει ένα μήνυμα στον Σαντάμ: Μην χαλάς τα κεκτημένα 

μας στα πετρέλαια της Μέσης Ανατολής. Στις 20 Μαρτίου 2003 ο πρόεδρος Μπους (υιός) 

εισέβαλλε στο Ιράκ με τον «συνασπισμό των προθύμων», με σκοπό να εξαλείψει τον 

«απρόθυμο» Σαντάμ από την εξουσία. Ένα χρόνο νωρίτερα είχε στείλει δυνάμεις στο 

Αφγανιστάν για να εξαφανίσουν τους «απρόθυμους» Ταλιμπάν, πρώην συμμάχους των ΗΠΑ. 

Και οι δυο στρατιωτικές επεμβάσεις παρουσιάστηκαν στην κοινή γνώμη ως εκστρατείες για την 

«ελευθερία», ως εκστρατείες «απελευθέρωσης» καταπιεσμένων λαών. Όμως υπάρχουν σε όλο 

τον πλανήτη πολλοί καταπιεσμένοι λαοί, γιατί οι αμερικανικές και νατοϊκές δυνάμεις 

ενδιαφέρθηκαν για κάποιους συγκεκριμένους λαούς;  

Οι χώρες με τα μεγαλύτερα ενεργειακά κοιτάσματα είναι η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, το 

Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράν, η Βενεζουέλα, η Ρωσία, το Μεξικό, η 

Βενεζουέλα, η Λιβύη και οι ΗΠΑ (κυρίως σχιστολιθικά αποθέματα). Οι περισσότερες από αυτές 

τις χώρες βρίσκονται στην Μέση Ανατολή και Νότια Αμερική. Υπάρχει μόνο μία αφρικανική 

χώρα στον κατάλογο, η Λιβύη. Είναι σύμπτωση η επέμβαση των αμερικανικών και νατοϊκών 

δυνάμεων στην Λιβύη το 2011 με σκοπό την απομάκρυνση του «απρόθυμου» Καντάφι από την 

εξουσία; Σε άλλες χώρες της Αφρικής όπως Σομαλία, Ζαΐρ, Σουδάν, Νιγηρία, Μπουρούντι, 

Ρουάντα που ήταν κέντρα ανάφλεξης και γενοκτονιών (800.000 μέλη της χριστιανικής 

κοινότητας Τούτσι σφαγιάστηκαν από τους μουσουλμάνους της φυλής Χούτου στην Ρουάντα 

το 1994), οι ΗΠΑ δεν επενέβησαν ή επενέβησαν πολύ αργά με μικρές δυνάμεις, απλώς για να 

κρατήσουν τα προσχήματα.  
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Το απλό γεγονός είναι ότι το αμερικανικό ενδιαφέρον για άλλες χώρες δεν είναι ανθρωπιστικό, 

αλλά ιμπεριαλιστικό και καπιταλιστικό. Οι ΗΠΑ δεν πραγματοποίησαν σχεδόν καμία 

παρέμβαση στην Αφρική, αν και τα φυλετικά εγκλήματα  που διαπράττονται σε αυτή την 

ήπειρο είναι τεραστίου μεγέθους, εκδηλώνουν όμως την ιμπεριαλιστική τους συμπεριφορά σε 

συγκριτικά μικρά σημεία ανάφλεξης, όπου όμως τα καπιταλιστικά τους συμφέροντα είναι 

τεράστια. Τελευταίο παράδειγμα στον μακρύ κατάλογο των επεμβάσεων αποτελεί η 

περίπτωση της Βενεζουέλας, όπου συμβαίνει ακριβώς αυτό που είχε συμβεί στην Μέση 

Ανατολή με την «αραβική άνοιξη». Ο αμερικανικός ιμπεριαλισμός προσπαθεί να εξαλείψει 

εμπόδια στην Λατινική Αμερική, εμπόδια που αντιστέκονται στην ηγεμονία του. Η Βενεζουέλα 

αποτελεί ένα εμπόδιο. Η προσπάθεια αλλαγής καθεστώτος στο Καράκας γίνεται για να κλαπεί 

ο ενεργειακός και ορυκτός πλούτος από τον βενεζουελάνικο λαό και να διανεμηθεί με τους 

γνωστούς τρόπους στο αμερικανικό καπιταλιστικό σύστημα.  

Είτε οι ΗΠΑ είναι αυτοκρατορία είτε όχι, το βέβαιο είναι ότι εκδηλώνουν ιμπεριαλιστική 

συμπεριφορά προς όφελος συγκεκριμένων κέντρων εξουσίας, τα οποία συνήθως δρουν 

κρυφίως πίσω από το παραπέτασμα της πολιτικής σκηνής της Ουάσιγκτον. Η συμπεριφορά 

αυτή προέκυψε από την ανάγκη προστασίας αυτών των πολιτικών και οικονομικών κέντρων 

εξουσίας. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική λαμβάνει ελάχιστα υπόψη τα συμφέροντα άλλων 

εθνών, οι δε προκύπτουσες ενέργειες της δημιουργούν περιφερειακές αστάθειες, στις οποίες 

αναφερθήκαμε εκτενώς στα κεφάλαια αυτού του βιβλίου. Η εκάστοτε αμερικανική κυβέρνηση, 

τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, χρησιμοποιεί την εξουσία της με υποκρισία και διπλά πρότυπα, 

με τελικό αποτέλεσμα την δημιουργία διεθνών κρίσεων που δύνανται να οδηγήσουν σε 

παγκόσμια σύρραξη. 

Β. ΠΕΡΙ ΣΙΩΝΙΣΜΟΥ 

Ο Σιωνισμός είναι ένα δόγμα το οποίο ξεκινώντας από την ασυμβατότητα των Εβραίων και των 

Εθνών, υποστήριζε την μαζική μετανάστευση σε μια υπανάπτυκτη χώρα με στόχο την 

εγκαθίδρυση ενός εβραϊκού κράτους. Το δόγμα αυτό αναπτύχθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 

19ου αιώνα, ως αντίδραση στην αναζωπύρωση του αντισημιτισμού. Στην Ευρώπη εκείνη την 

εποχή η αντίρρηση των Εβραίων να ενταχθούν, να αφομοιωθούν στην μη εβραϊκή κοινωνία 

προκαλούσε αντιδράσεις από πολλούς πολιτικούς και εκκλησιαστικούς σχηματισμούς.  

Στην Ρωσική Αυτοκρατορία όπου ζούσε η πλειοψηφία του παγκόσμιου Εβραϊσμού, οι Εβραίοι 

έπεσαν θύματα της πτώσης του φεουδαρχισμού που έδωσε την θέση του στην καπιταλιστική 

οικονομική ανάπτυξη. Καθώς η φεουδαρχική τάξη κατέρρευσε, έχασαν τους συγκεκριμένους 

ρόλους τους ως δανειοδότες χρημάτων (“τοκογλύφοι”) και διοργανωτές του εμπορίου. Η 

καπιταλιστική ανάπτυξη ανάγκασε τους εξ αυτών καταστηματάρχες και τεχνίτες να 

συναγωνιστούν με τους μη Εβραίους. Η καταστροφή της φεουδαρχικής οικονομικής τάξης και η 

υπονόμευση του συγκεκριμένου ρόλου τους σε αυτήν δημιούργησε μέσα σε λίγα χρόνια μια 
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μαζική εβραϊκή εργατική τάξη στην ανατολική Ευρώπη. Αυτές οι μεταβαλλόμενες αλλαγές 

ώθησαν εκατομμύρια Εβραίους να μεταναστεύσουν από την ανατολική Ευρώπη. Εκείνοι που 

παρέμειναν πίσω αντιμετώπιζαν συχνά αυξανόμενο αντισημιτισμό, κυρίως από την τσαρική 

αστυνομία.  

Αυτή η ατμόσφαιρα απελπισίας και κοινωνικής καταπίεσης, που κατά κύριο λόγο προερχόταν 

από την άρνηση των Εβραίων να ενταχθούν στις κοινωνίες, προκάλεσε αντιδράσεις στον 

εβραϊκό πληθυσμό, με αποτέλεσμα την δημιουργία ενός ιδιότυπου εθνικισμού. H σιωνιστική 

παραλλαγή του γεννήθηκε από το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της ανατολικής Ευρώπης τον 19ο 

αιώνα. Επί αιώνες η ιδέα μιας επιστροφής στην Σιών (Αγία Γη) κατέλαβε σημαντική θέση στον 

Ιουδαϊσμό, αλλά αυτή η πεποίθηση δεν είχε πολιτική σημασία. Το τελετουργικό του Πάσχα για 

«το επόμενο έτος στην Ιερουσαλήμ» δεν συνεπαγόταν την επιθυμία να ιδρυθεί ένα εβραϊκό 

κράτος στην «αιώνια πρωτεύουσα». Εβραίοι θρησκευτικοί προσκυνητές μετανάστευσαν τον 

18ο αιώνα στην Παλαιστίνη για να σχηματίσουν θρησκευτικές κοινότητες, όχι για να ιδρύσουν 

κράτος. Ωστόσο ο πολιτικός Σιωνισμός είχε ακριβώς αυτό τον στόχο. 

Ως κίνημα έλαβε σάρκα και οστά το 1896 από τον  εβραιο-αυστριακό δημοσιογράφο Theodor 

Herzl, o οποίος ως δημοσιογράφος είχε ταξιδέψει σε όλη την Ευρώπη, κάλυψε δε για την 

εφημερίδα του το 1894 την περίφημη δίκη του συνταγματάρχη Albert Dreyfus στο Παρίσι. Η 

υπόθεση Dreyfus έφερε στο φως κάποιες ενδείξεις αντισημιτισμού από την γαλλική κοινωνία, 

προκαλώντας μια διεθνή αντιρατσιστική εκστρατεία υπό την ηγεσία του δημοσιογράφου και 

μυθιστοριογράφου Emile Zola. Η μαζική πίεση, στην οποία συνέβαλλε το κομμουνιστικό 

κίνημα,  ανάγκασε την γαλλική κυβέρνηση να επανεξετάσει την υπόθεση. Το δικαστήριο 

αργότερα βρήκε «ελαφρυντικές» περιστάσεις για να μειώσει την ποινή του Dreyfus. Θα 

μπορούσε κανείς να διαβάσει την υπόθεση αυτή ως παράδειγμα της δυνατότητας των Εβραίων 

και των συμμάχων τους να ενωθούν για την καταπολέμηση του αντισημιτισμού. Ο Herzl δεν το 

έκανε.  

Ο Herzl ήταν πεπεισμένος ότι όλοι οι μη Εβραίοι ήταν …. Αντισημίτες !  Ο Herzl πίστευε ότι «ο 

αντισημιτισμός είναι σαν μια ψυχική πάθηση, είναι μια αθεράπευτη κληρονομική ασθένεια 

εδώ και 2.000 χρόνια». Σύμφωνα με τον Herzl «εάν διώξεις και θάνατοι περιμένουν τους 

Εβραίους που ζουν στις κοινωνίες των μη Εβραίων, τότε η μόνη λύση στο εβραϊκό πρόβλημα 

είναι ο φυσικός διαχωρισμός των Εβραίων και των μη Εβραίων». Συνεπώς φρονούσε ότι μόνο 

ένα εβραϊκό κράτος θα μπορούσε να προσφέρει ένα καταφύγιο από τις διώξεις.  

Ο Herzl συγκάλεσε το πρώτο Σιωνιστικό Συνέδριο το 1897 στην Βασιλεία της Ελβετίας. 

Διακόσιοι εκπρόσωποι από 17 χώρες εξουσιοδότησαν την δημιουργία της Παγκόσμιας 

Σιωνιστικής Οργάνωσης για να προωθήσουν μια «δημόσια αναγνωρισμένη και νόμιμα 

εξασφαλισμένη πατρίδα στην Παλαιστίνη». Αργότερα ο Herzl δήλωσε ότι «στην Βασιλεία 

δημιούργησα το εβραϊκό κράτος». Ωστόσο ο Herzl δεν βρήκε μεγάλη ανταπόκριση από τους 
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ίδιους τους Εβραίους για ίδρυση κράτους στην Παλαιστίνη. Πολύ λίγοι Εβραίοι ενδιαφέρονταν 

για αυτό. Μεταξύ των ετών 1880 και 1929 σχεδόν 4 εκατομμύρια Εβραίοι μετανάστευσαν από 

την Ρωσία, Αυστρία, Ουγγαρία, Πολωνία και Ρουμανία σε άλλες χώρες. Μόνο 120.000 από 

αυτούς μετανάστευσαν στην Παλαιστίνη. Περισσότεροι από 3 εκατομμύρια μετανάστευσαν 

στις ΗΠΑ και στον Καναδά.  

Η Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917 ανέδειξε σε πρωταγωνιστικούς ρόλους του 

κομμουνιστικού κόμματος της Ρωσίας  μπολσεβίκους όπως ο Τρότσκι, Ζινόβιεφ, Καμένεφ, 

Σβερντλόφ κ.α. Στην λεγόμενη επαναστατική κυβέρνηση των μπολσεβίκων η εβραϊκή γλώσσα 

είχαν ισότιμο καθεστώς με την ρωσική. Τα πρώτα χρόνια της επανάστασης υπήρξε μια άνευ 

προηγουμένου άνθηση της εβραϊκής πολιτιστικής ζωής στην Ρωσία. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1920 σχεδόν το ήμισυ του εβραϊκού πληθυσμού εργαζόταν για την μπολσεβίκικη κυβέρνηση. 

Παρ’ όλα αυτά η πλειοψηφία των Εβραίων της Ρωσίας ήθελε να μεταναστεύσει στις δυτικές 

χώρες, ενώ οι ολίγες χιλιάδες που είχαν μεταναστεύσει στην Παλαιστίνη ήθελαν να την 

εγκαταλείψουν.  

Όταν οι Σιωνιστές ξεκίνησαν την τολμηρή και μεγαλόπνοη εκστρατεία τους για μια πατρίδα, 

δεν ήθελαν να υπάρχει καμία ιδεολογική προσκόλληση στην Παλαιστίνη. Στην πραγματικότητα, 

τα πρώτα χρόνια μετά την ίδρυση της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης συζητούσαν 

ορισμένους εναλλακτικούς στόχους επικοισμού, όπως την Ουγκάντα, την Αγκόλα, την βόρεια 

Αφρική. Το 1903 ο Herzl δέχτηκε πρόταση της βρετανικής κυβέρνησης επικοισμού της 

Ουγκάντα, κάτι που δεν έγινε δεκτό. Ο θάνατος του Herzl το 1904 έθεσε τέλος στα σενάρια 

επικοισμού εκτός της Παλαιστίνης. Ωστόσο, η συζήτηση για εναλλακτικές τοποθεσίες πλην της 

Παλαιστίνης εξέθεσε την όλη σιωνιστική επιχείρηση από δυο απόψεις. Πρώτον, έδειξε ότι ο 

πολιτικός Σιωνισμός έθεσε το εποικιστικό σχέδιο μπροστά από την οποιαδήποτε επιθυμία των 

2.000 ετών να επιστρέψουν οι Εβραίοι στην Παλαιστίνη. Δεύτερον, έδειξε ότι από την έναρξη 

του εξαρτάτο από την χορηγία ευρωπαϊκών δυνάμεων που είχαν ως στόχους την 

αποικιοκρατία.  

Οι πρώτοι συνοδοιπόροι του Herzl ήλπιζαν το εβραϊκό κράτος να είναι «ένα τμήμα προτίμησης 

της Ευρώπης εναντίον της Ασίας, προπομπός του πολιτισμού εναντίον της βαρβαρότητας». Στα 

κείμενα του Herzl αφθονούν οι έπαινοι για τις ιμπεριαλιστικές δυνάμεις της εποχής, ο Herzl 

ήταν μεγάλος θαυμαστής του γερμανού Kaiser Wilhelm Β΄ και του δικτατορικού καθεστώτος 

του. Έχει γράψει ότι «το να ζεις υπό την προστασία μιας ισχυρής, μεγάλης, ηθικής, εξαιρετικά 

διοικούμενης και διεξοδικά οργανωμένης Γερμανίας είναι βέβαιο ότι θα έχει τις περισσότερες 

ωφέλιμες συνέπειες για τον εθνικό χαρακτήρα των Εβραίων». Το 1902 σε επιστολή του προς 

τον Λόρδο Rothschild, ένας βρετανός Σιωνιστής που οι πρόγονοι του είχαν αγοράσει τον τίτλο 

ευγενείας και ο οποίος είχε διασυνδέσεις με τα υψηλότερα κυβερνητικά κλιμάκια της 

Βρετανίας, διατύπωνε τα εξής: «Μπορείτε να διεκδικήσετε μεγάλη βοήθεια από την κυβέρνηση 
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σας, ενισχύοντας την βρετανική επιρροή στην Εγγύς Ανατολή με μια ουσιαστική αποικιοκρατία 

του λαού μας στο στρατηγικό σημείο όπου συγκλίνουν τα αιγυπτιακά με τα ινδο-περσικά 

σύνορα». Είναι προφανές ότι απολάμβαναν τον ιμπεριαλιστικό ρατσισμό ενάντια σε αυτό που 

θεωρούσαν «καθυστερημένους» λαούς της Ασίας και Αφρικής. 

Οι Σιωνιστές από την ίδρυση του κινήματος τους αναζητούσαν ιμπεριαλιστές χορηγούς και 

ήταν διατεθειμένοι να συνεργαστούν με οποιοδήποτε καθεστώς , ανεξάρτητα από το πόσο 

σάπιο ή αντισημιτικό ήταν. Ο ίδιος ο Herzl  διαπραγματεύτηκε με τον υπουργό Εσωτερικών του 

Τσάρου von Plehve για να επιτρέψει την μετανάστευση Ρωσοεβραίων στην Παλαιστίνη. 

Θυμίζουμε ότι ο von Plehve ήταν ο αρχιτέκτονας ενός εκ των χειροτέρων πογκρόμ της ιστορίας, 

στο Κισινάου (Μολδαβία) της Ρωσικής Αυτοκρατορίας το 1903 εναντίον των Εβραίων. Κατά την 

διάρκεια του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου πολλοί Σιωνιστές πολέμησαν στο πλευρό των Βρετανών, 

ελπίζοντας ότι η Βρετανία μετά το πέρας του πολέμου και την νίκη επί των Οθωμανών θα τους 

ανταμείψει με την Παλαιστίνη που ήλεγχε τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Εκπλήρωσαν εν 

μέρει τον στόχο τους αφού απέσπασαν το 1917 την δήλωση του υπουργού Εξωτερικών Λόρδου 

Balfour, στενού φίλου της οικογένειας Rothschild. Η γνωστή «Διακήρυξη  του Balfour» 

υποστηρίζει «την εγκαθίδρυση  στην Παλαιστίνη εθνικού οίκου για τον εβραϊκό λαό υπό 

βρετανική προστασία». Ότι ο Balfour το  1905 ως πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είχε 

νομοθετήσει την απαγόρευση μετανάστευσης στους Εβραίους από την Βρετανία, ουδόλως 

ενόχλησε τους  ευφυέστατα χρησιμοθήρες Σιωνιστές.  

Η Διακήρυξη του Balfour ενέτεινε τις συζητήσεις μεταξύ Γαλλίας και Βρετανίας σχετικά με την 

κατάκτηση των εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μετα τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Το 

1915 ο Βρετανός υπουργός (Home Secretary) Herbert Samuel, υπεύθυνος για εσωτερικές 

υποθέσεις και μετανάστευση, είχε προτείνει την ίδρυση ενός «εβραϊκού προτεκτοράτου» στην 

Παλαιστίνη. Η πλειοψηφία του Υπουργικού Συμβουλίου είχε τότε αντιταχθεί σε αυτό το σχέδιο. 

Ο μόνος που είχε συμφωνήσει ήταν ο Lloyd George (υπουργός Οικονομικών), όχι επειδή 

ενδιαφερόταν για την τύχη των Εβραίων, αλλά επειδή όπως είχε δηλώσει «θα ήταν εξοργιστικό 

να αφήσουμε τους Άγιους Τόπους στα χέρια των άθεων και αγνωστικιστών Γάλλων».  

Δυο χρόνια αργότερα η Βρετανία με την Διακήρυξη του Balfour άλλαξε άποψη. Τι συνέβη; Μια 

ένδειξη προέρχεται από το γεγονός της Οκτωβριανής Επανάστασης. Τόσο η Βρετανία όσο και οι 

Σιωνιστές είδαν ένα εβραϊκό κράτος ως προπύργιο του βρετανικού ιμπεριαλισμού ενάντια στην 

εξάπλωση του μπολσεβικισμού. Ο Τσόρτσιλ είχε εξηγήσει ξεκάθαρα τα κίνητρα της Βρετανίας 

να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των Σιωνιστών ως εξής: «Ένα εβραϊκό κράτος υπό την 

προστασία του Βρετανικού Στέμματος θα ήταν από κάθε άποψη επωφελές και θα ήταν 

ιδιαίτερα σε αρμονία με τα πραγματικά συμφέροντα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας». 

Σαφέστατα στην αλλαγή πλεύσης της Βρετανίας σημαντικότατο ρόλο έπαιξε η οικογένεια των 
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Ρότσιλντ, η οποία είχε στενότατους δεσμούς με την άρχουσα πολιτική νομενκλατούρα της 

Βρετανίας και εξουσίαζε οικονομικά μεγάλα τμήματα των κομμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.  

Σύμφωνα με την Διακήρυξη Balfour, η Βρετανία υποσχέθηκε στους Σιωνιστές τόσο την 

Παλαιστίνη όσο και την Ιορδανία. Η πίεση από πολλές αραβικές χώρες την ανάγκασε να άρει 

την υπόσχεση της για την Ιορδανία το 1922. Το ιδιαιτέρως δραστήριο σιωνιστικό κίνημα με 

επικεφαλής τον Ben Gurion και τον Chaim Weizmann δέχθηκε την απόφαση της Βρετανίας, ενώ 

αργότερα αποδέχθηκε και βρετανικές αποφάσεις για τον περιορισμό εβραϊκής μετανάστευσης 

προς την Παλαιστίνη. Αυτό προκάλεσε μια σημαντική διάσπαση στο κίνημα, στην δε 

διαφωνούσα πτέρυγα επικεφαλής ήταν ο Πολωνοεβραίος συγγραφέας Vladimir Jabotinsky. Ο 

Jabotinsky υποστήριζε  ότι οι Σιωνιστές θα πρέπει να επιμείνουν και στον εποικισμό της 

Ιορδανίας και να αρνηθούν να συμβιβαστούν με τους περιορισμούς των Βρετανών. Ο 

Jabotinsky στο δοκίμιο του με τίτλο «Iron Wall» το 1923 έγραφε τα εξής: «Δεν μπορούμε να 

κάνουμε καμία υποχώρηση από τα σχέδια μας για την Παλαιστίνη, ούτε προς τους 

Παλαιστινίους αλλά ούτε και σε άλλους Άραβες. Ως εκ τούτου μια οικειοθελής συμφωνία είναι 

αδιανόητη. Ο αποικισμός μας πρέπει να συνεχίσει να παραβιάζει την βούληση του γηγενούς 

πληθυσμού. Ως εκ τούτου μπορεί να συνεχιστεί και να αναπτυχθεί μόνο κάτω από την ασπίδα 

της δύναμης η οποία περιλαμβάνει ένα «Τείχος Σιδήρου» (Iron Wall), το οποίο ο τοπικός 

πληθυσμός δεν θα μπορεί ποτέ να διασπάσει. Αυτή είναι η αραβική μας πολιτική. Για να το 

διατυπώσουμε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο θα ήταν υποκρισία». (Θυμίζουμε ότι το σύγχρονο 

αντιπυραυλικό σύστημα του Ισραήλ ονομάζεται «Iron Dome»). 

Οι ιδέες  και τα κείμενα του Jabotinsky αποτέλεσαν την πρώτη σημαντική πρόκληση για την 

κυριαρχία της ιδεολογίας του Σιωνισμού, μιας ιδεολογίας που κυριάρχησε σε όλους τους 

μεγάλους θεσμούς του, τόσο στην εβραϊκή κοινότητα των εποίκων στην Παλαιστίνη, όσο και 

στους Εβραίους της Ευρώπης και της Αμερικής. 

Οι Σιωνιστές προσπάθησαν να πείσουν ότι η Παλαιστίνη ήταν μια ακατοίκητη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής. Ωστόσο για περισσότερα από 1.300 χρόνια μια μουσουλμανική αραβική 

πλειοψηφία κατοικούσε σε αυτή την γη. Το 1882 σύμφωνα με τα αρχεία της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας στην Παλαιστίνη ζούσαν 24.000 Εβραίοι και 500.000 Άραβες Παλαιστίνιοι, 

καθώς και μερικές χιλιάδες Χριστιανοί. Από το 1922 με την μεθοδική μετανάστευση που 

χρηματοδοτήθηκε συστηματικά από τους Σιωνιστές, τα δημογραφικά στοιχεία άρχισαν 

κλιμακωτά να αλλάζουν. Σιωνιστικές οργανώσεις όπως το Εβραϊκό Εθνικό Ταμείο αγόραζαν γη 

από τους Παλαιστινίους για να δώσουν την βάση για εβραϊκό επικοισμό της περιοχής, ενώ οι 

βρετανικές αρχές επέτρεπαν στους Εβραίους προνομιούχα πρόσβαση σε υδάτινες πηγές και 

άλλους βασικούς πόρους. Μετά την εγκατάσταση τους στην Παλαιστίνη οι Σιωνιστές 

προχώρησαν στην δημιουργία μιας ξεχωριστής εβραϊκής οικονομίας και κυβέρνησης, υπό την 

ανοχή των βρετανικών αρχών. Με το εύηχο σύνθημα «εβραϊκή γη, εβραϊκή εργασία, εβραϊκή 
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παραγωγή» προχώρησαν στην απομάκρυνση των Παλαιστινίων από τις δουλειές τους και τα 

μέσα διαβίωσης τους. Τα μέλη της εβραϊκής κοινότητας παράλληλα δρούσαν ως στρατιωτικές 

ομάδες κατά των γηγενών Παλαιστινίων, εμποδίζοντας τους την πρόσβαση σε εργασία. 

Εβραϊκές στρατιωτικές ομάδες κατέστρεφαν με δηλητήρια τις σοδιές των Παλαιστινίων, ενώ 

συνάμα εμπόδιζαν τους Άραβες να αγοράζουν προϊόντα από εμπορικά καταστήματα 

Παλαιστινίων. 

Οι Παλαιστίνιοι προσπάθησαν να αντιδράσουν, είχαν όμως απέναντι τους τις βρετανικές 

στρατιωτικές δυνάμεις, τους Βρετανούς ως υποστηρικτές της άλλης πλευράς. Το 1936 

ξεκίνησαν ένοπλο αγώνα που διήρκεσε τρία χρόνια πριν καταρρεύσει κάτω από το βάρος της 

βρετανικής καταστολής. Μάλιστα τότε υπήρξαν κοινές ένοπλες ομάδες αποτελούμενες από 

Σιωνιστές πολιτοφύλακες και Βρετανούς στρατιώτες οι οποίες επέδειξαν αδίστακτη βία 

εναντίον των Παλαιστινίων. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο συσχετισμός ενόπλων Σιωνιστών-

Βρετανών προς τους ένοπλους Παλαιστινίους ήταν δέκα προς ένα. Παρ’ όλα αυτά χρειάστηκαν 

τρία χρόνια για να συντριβεί η εξέγερση των Παλαιστινίων. 

Η ένταση της παλαιστινιακής εξέγερσης προήλθε από το γεγονός ότι η σιωνιστική απειλή για 

την Παλαιστίνη έγινε σαφής στην δεκαετία του 1930. Κατά την διάρκεια αυτής της δεκαετίας ο 

εβραϊκός πληθυσμός της περιοχής ουσιαστικά «εξερράγη». Χιλιάδες Εβραίοι που εγκατέλειψαν 

την ανατολική και κεντρική Ευρώπη, και αρνήθηκαν να μεταναστεύσουν στις ΗΠΑ, στην 

Βρετανία και άλλες δυτικές χώρες, έφτασαν στην Παλαιστίνη. Μεταξύ των ετών 1931 και 1945 

ο εβραϊκός πληθυσμός της Παλαιστίνης διογκώθηκε από περίπου 170.000 σε 600.000. Όμως 

παρ’ όλα αυτά, ενώ οι Εβραίοι την παραμονή της ίδρυσης του κράτους τους το 1948 

αντιπροσώπευαν το 1/3 του πληθυσμού, ήταν πολύ καλά εξοπλισμένη και άριστα οργανωμένη 

ισχυρή μειοψηφία.  

Χωρίς το Ολοκαύτωμα, το κράτος του Ισραήλ πιθανότατα δεν θα είχε ιδρυθεί. Οι Σιωνιστές 

στρατολόγησαν μετανάστες από τους χιλιάδες Εβραίους των οποίων οι κοινότητες στην 

Ευρώπη είχαν καταστραφεί. Επίσης το Ολοκαύτωμα παρείχε μια πειστική δικαιολογία για ένα 

εβραϊκό κράτος, με την αιτιολογία ότι οι Εβραίοι αντιμετώπιζαν  τον συνεχή  κίνδυνο 

εξόντωσης στα εθνικά κράτη της Ευρώπης. Στο τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου σχεδόν όλοι 

οι απανταχού Εβραίοι συμφώνησαν με τους Σιωνιστές και ενίσχυσαν την υποστήριξη της 

ιδεολογίας του Σιωνισμού.  

Ο πόλεμος ανάγκασε τους Βρετανούς να εκκενώσουν μεγάλο μέρος των αποικιοκρατικών τους 

κτήσεων και άφησαν στα Ηνωμένα Έθνη το καθήκον να αποφασίσουν για την μοίρα της 

Παλαιστίνης, είχαν βέβαια φροντίσει για όλη την προεργασία σύμφωνα πάντα με τον 

ιμπεριαλιστικό νόμο του «divide et impera». Το σχέδιο του ΟΗΕ χορήγησε στους Σιωνιστές τον 

έλεγχο του 55% της Παλαιστίνης, αν και αντιπροσώπευαν μόνο το 1/3 του πληθυσμού της 

χώρας και αυτό κατόπιν αθρόας μετανάστευσης. Η παλαιστινιακή πλειοψηφία έμεινε με το 
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45%, η δε Ιερουσαλήμ κατέστη μια «διεθνής πόλη» με ίση πρόσβαση στους Εβραίους, 

Χριστιανούς και Μουσουλμάνους. 

Οι Σιωνιστές δέχτηκαν μεν επισήμως το σχέδιο διαίρεσης του ΟΗΕ, κρυφίως όμως σχεδίασαν 

μια στρατιωτική επιχείρηση για να καταλάβουν όσο το δυνατόν περισσότερη παλαιστινιακή γη. 

Η λογική τους ήταν η εξής: Ένα εβραϊκό κράτος μπορεί να αποκτηθεί μόνο μέσω πολέμου. Ένα 

εβραϊκό κράτος στην Παλαιστίνη σημαίνει εξ ορισμού ότι οι Εβραίοι θα κυβερνήσουν άλλους 

ανθρώπους που ζουν σε αυτό το εβραϊκό κράτος. Ο Jabotinsky ως προφήτης και ιδεολόγος του 

εβραϊκού κράτους το είχε διατυπώσει ακριβώς έτσι και ολόκληρο το Σιωνιστικό κίνημα είχε 

υιοθετήσει την άποψη του. Αυτό το κίνημα είχε χρησιμοποιήσει τρομοκρατία, ψυχολογικό 

πόλεμο και σφαγές για να προκαλέσει φόβο στους Παλαιστινίους. Στην πιο γνωστή σφαγή, οι 

ένοπλοι Σιωνιστές με επικεφαλής τους μετέπειτα πρωθυπουργούς του Ισραήλ  Menachem 

Begin και Yitzhak Shamir δολοφόνησαν ολόκληρο το παλαιστινιακό χωριό Dair Yassin, κάτι που 

έχει καταγραφεί στα επίσημα αρχεία του ΟΗΕ και του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Μετά το 

Dair Yassin οι Σιωνιστές χρησιμοποίησαν τις ίδιες μεθόδους για να αναγκάσουν τους 

Παλαιστινίους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.  

Όταν τελείωσε ο τρομοκρατικός πόλεμος εναντίον των Παλαιστινίων, οι Σιωνιστές κατείχαν 

πλέον το 77% της Παλαιστίνης (αντί του 55% που τους είχε παραχωρηθεί με απόφαση του 

ΟΗΕ), συμπεριλαμβανομένου του 95% του συνόλου της εύφορης γεωργικής γης στην χώρα. 

τουτέστιν το κράτος του Ισραήλ έκλεψε το 80% περίπου της παλαιστινιακής γης  και 750.000 

Παλαιστίνιοι εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους. Για τον λόγο αυτό οι Παλαιστίνιοι αναφέρονται 

στο έτος 1948 ως «al Nakbah» (η καταστροφή).  

Ο Σιωνισμός υλοποίησε  το 1948 τον μακρόχρονο στόχο του, το εβραϊκό κράτος επικοιστών, και 

διαμόρφωσε την λειτουργία του ως μέσο ιμπεριαλισμού.  

Γ. ΠΕΡΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΣΙΩΝΙΣΤΩΝ ΣΤΙΣ ΗΠΑ 

Προφανώς ούτε στρατηγικά, αλλά ούτε και ηθικά επιχειρήματα θα μπορούσαν να εξηγήσουν 

με πειστικότητα την υποστήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ. Είναι βέβαιο ότι η κεντρική πολιτική 

σκηνή των ΗΠΑ, ο αμερικανικός λαός ουδόλως ταυτίζεται με το κράτος των επικοιστών, αλλά 

και στρατηγικά θα υπήρχαν πολλές εναλλακτικές λύσεις για να προωθηθούν τα συμφέροντα 

των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο-Μέση Ανατολή. Πως μπορούμε λοιπόν να εξηγήσουμε την 

αμέριστη, άνευ όρων συμπαράσταση και εμπιστοσύνη που απολαμβάνει από τις ΗΠΑ  από 

ιδρύσεως του το μικρό ισραηλινό κράτος; Η εξήγηση έγκειται στην τεράστια και συχνά 

απροκάλυπτη πολιτική εξουσία του σιωνιστικού λόμπι. Αν δεν υπήρχε η πράγματι 

αξιοθαύμαστη ικανότητα του λόμπι αυτού να εργάζεται αποτελεσματικά στο αμερικανικό 

πολιτικό σύστημα, η σχέση μεταξύ Ισραήλ  και ΗΠΑ θα ήταν ανύπαρκτη έως πολύ λιγότερο 

οικεία απ’ ότι είναι σήμερα.  
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Τι είναι όμως το λόμπι (lobby); Χρησιμοποιούμε την λέξη ως ένα βολικό βραχυπρόθεσμο όρο 

για τον συνασπισμό ατόμων που εργάζονται ενεργά για να διαμορφώσουν την εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ σε συγκεκριμμένη κατεύθυνση. Η χρήση αυτού του όρου δεν σημαίνει ότι το 

λόμπι είναι ένα ενοποιημένο κίνημα με κεντρική ηγεσία ή ότι είναι συνομωσία, οι 

δραστηριότητες του λόμπι (lobbyism) είναι ουσιαστικά σύμφωνες με την παράδοση δεκαετιών 

της πολιτικής ζωής της Ουάσιγκτον. 

Ο πυρήνας του σιωνιστικού λόμπι αποτελείται από Αμερικανούς Εβραίους που καταβάλλουν 

σημαντικές φιλότιμες προσπάθειες στην καθημερινότητα τους για να κάμψουν την εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ, έτσι ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα του Σιωνισμού. Οι 

δραστηριότητες τους υπερβαίνουν βεβαίως την απλή ψήφο για υποψήφιους που είναι υπέρ 

της σιωνιστικής πολιτικής, αυτές οι δραστηριότητες όμως δεν είναι απαραίτητα 

συναισθηματικά συνδεδεμένες με το Ισραήλ. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε με ακρίβεια πως οι 

Σιωνιστές στους οποίους αναφερόμαστε, πρώτον δεν είναι όλοι τους  Εβραίοι και δεύτερον, 

υπάρχουνσαφώς  πολλοί Αμερικανοί Εβραίοι που διαφοροποιούνται από συγκεκριμένες 

πολιτικές του Ισραήλ. Πολλοί όμως από τους βασικούς οργανισμούς του λόμπι, όπως η AIPAC 

και η Διάσκεψη των Προέδρων των Εβραϊκών Οργανώσεων διοικούνται από 

σκληροπυρηνικούς που υποστηρίζουν την ιμπεριαλιστική πολιτική και η πλειονότητα των 

οργανωμένων ομάδων της αμερικανικής εβραϊκής κοινότητας υποστηρίζει την άνευ όρων 

στήριξη των ΗΠΑ στο Ισραήλ. 

Οι ηγέτες της κοινότητας συμβουλεύονται συχνότατα ισραηλινούς αξιωματούχους, έτσι ώστε 

οι πρώτοι να μεγιστοποιήσουν την επιρροή τους στις ΗΠΑ. Η κοινότητα  έχει σχηματίσει 

μεθοδικά και υπομονετικά μια εντυπωσιακή σειρά οργανώσεων που επηρεάζουν την 

αμερικανική εξωτερική πολιτική, η AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) είναι η 

πιο γνωστή και ισχυρή. Το 1997 το περιοδικό Fortune ζήτησε από τα μέλη του Κογκρέσου και 

το προσωπικό τους να καταγράψουν τα πιο ισχυρά λόμπι στην Ουάσιγκτον. Η AIPAC 

κατατάχθηκε δεύτερη μετά την Αμερικανική Ένωση Συνταξιούχων AARP (American Association 

of Retired Persons), αλλά πριν από τα σημαντικότατα λόμπι AFL-CIO (American Federation of 

Labor and Congress of Industrial Organizations) και NRA (National Rifle Association). Μελέτη του 

2005 της εφημερίδας National Journal καταλήγει σε παρόμοιο συμπέρασμα, τοποθετώντας την 

AIPAC στην δεύτερη θέση των σημαντικότερων  λόμπι της Ουάσιγκτον. Στο λόμπι 

περιλαμβάνονται επίσης πλην των Αμερικανοεβραίων και εξέχοντες Χριστιανοί Ευαγγελιστές 

όπως οι Gary Bauer, Jerry Falwell, Ralph Reed, Pat Robertson, Dick Armey, Tom Delay, όλοι τους 

ηγετικές προσωπικότητες των νομοθετικών σωμάτων της Ουάσιγκτον. Αυτοί οι «χριστιανοί 

σιωνιστές» πιστεύουν ότι η αναγέννηση του Ισραήλ είναι μέρος της «βιβλικής» προφητείας, 

υποστηρίζουν την επεκτατική ατζέντα στην Μέση Ανατολή και είναι πεπεισμένοι ότι όποιος 

ενεργεί κατά του Ισραήλ είναι εχθρός του Θεού. Επιπλέον το λόμπι έχει ως υποστηρικτές 
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σημαίνοντες νεοσυντηρητικούς πολιτικούς όπως ο John Bolton, Mike Pompeo, Robert Bartley, 

William Bennett, Jeanne Kirkpatrick κ.α.   

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πολλούς οδούς που προσφέρουν επηρεασμό των διαδικασιών πολιτικής. 

Ομάδες συμφερόντων (λόμπι) μπορούν να διαμορφώσουν την πολιτική με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους: 

• Την άσκηση πίεσης στους εκλεγμένους αντιπροσώπους και τα μέλη της εκτελεστικής 

εξουσίας. 

• Την πραγματοποίηση εκστρατειών. 

• Την ψηφοφορία στις εκλογές. 

• Την διαμόρφωση της κοινής γνώμης μέσω ελεγχόμενων ΜΜΕ.  

Επιπλέον οι ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος απολαμβάνουν δυσανάλογης εξουσίας όταν 

δεσμεύονται σε ένα συγκεκριμένο ζήτημα και το μεγαλύτερο του πληθυσμού είναι αδιάφορο, 

όπως συνήθως συμβαίνει σε θέματα εξωτερικής πολιτικής στις ΗΠΑ. Οι υπεύθυνοι εξωτερικής 

πολιτικής θα τείνουν να φιλοξενούν εκείνους που ενδιαφέρονται για το συγκεκριμένο θέμα, 

ακόμη και αν ο αριθμός τους είναι μικρός, με την πεποίθηση ότι ο υπόλοιπος πληθυσμός δεν 

θα τους τιμωρήσει, αφού δεν ενδιαφέρεται.  

Η δύναμη του λόμπι απορρέει από την απαράμιλλη ικανότητα του να παίζει το παιχνίδι 

πολιτικής συμφερόντων. Στις βασικές του λειτουργίες δεν διαφέρει π.χ. από το λόμπι της 

Εθνικής Ένωσης Όπλων NRA (National Rifle Association), από τις ομάδες εργαζομένων στα 

χαλυβουργεία ή στις κλωστοϋφαντουργίες. Αυτό που προεξάρχει στο λόμπι είναι η εξαιρετική 

του αποτελεσματικότητα. Δεν υπάρχει τίποτε ακατάλληλο για τους Αμερικανούς Εβραίους και 

τους χριστιανούς συμμάχους τους στην προσπάθεια τους να επηρεάσουν την εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ. Οι δραστηριότητες του λόμπι δεν πρέπει βεβαίως να συνδέονται 

απαραιτήτως με  κάποιο είδος «συνομωσίας»,  απλώς  είναι βέβαιο ότι ομάδες ειδικού 

ενδιαφέροντος που διαθέτει κάνουν ότι κάνουν και άλλες ομάδες εθνοτικών,θρησκευτικών ή 

κοινωνικών συμφερόντων αλλά το κάνουν πολύ καλύτερα και πιο αφοσιωμένα.  

 Το λόμπι έχει δυο βασικές στρατηγικές προώθησης των συμφερόντων του: 

• Ασκεί επιρροή στην Ουάσιγκτον, πιέζοντας το Κογκρέσο και την εκτελεστική εξουσία. 

• Διασφαλίζει ότι ο δημόσιος λόγος του Ισραήλ θα απεικονίζεται πάντα με θετικό τρόπο, 

επαναλαμβάνοντας τους μύθους για την ίδρυση του στην «γη της επαγγελίας». 

 Ο στόχος είναι η εγγύηση της υποστήριξης των ΗΠΑ στις όποιες σιωνιστικές στρατηγικές, ο 

έλεγχος της δημόσιας συζήτησης, η αποφυγή κριτικής παρατήρησης σχετικά με το Ισραήλ και η 



142 
 

εξουδετέρωση επιλογών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τους Αμερικανούς να ευνοήσουν 

διαφορετική πολιτική. 

Βασικός πυλώνας της αποτελεσματικότητας του λόμπι είναι η επιρροή του στο Κογκρέσο των 

ΗΠΑ, όπου η πολιτική του Ισραήλ είναι απρόσβλητη από κριτική. Αυτό από μόνο του είναι μια 

αξιοσημείωτη κατάσταση, καθώς το Κογκρέσο σχεδόν ποτέ δεν αποφεύγει τα ακανθώδη 

θέματα και τα επίμαχα ζητήματα. Ωστόσο ότι αφορά το Ισραήλ και την πολιτική του, δεν 

υπάρχει συζήτηση και οι γερουσιαστές που ασκούν κριτική σε όποια άλλα θέματα σιωπούν. 

Ένας λόγος για την επιτυχία του λόμπι με το Κογκρέσο είναι οι «χριστιανοί σιωνιστές» των 

οποίων η προτεραιότητα είναι η προστασία του «θεόσταλτου» Ισραήλ  και η σύνδεση αυτής 

της προστασίας με τα συμφέροντα των ΗΠΑ. Οι υπάλληλοι του Κογκρέσου αποτελούν μια άλλη 

πηγή εξουσίας του λόμπι. Σχεδόν όλοι οι σημαντικοί υπάλληλοι είναι εβραϊκής καταγωγής, 

πρόκειται δε περί αυτών που λαμβάνουν αποφάσεις για την διευκόλυνση των γερουσιαστών.   

Είναι όμως η ίδια η AIPAC που αποτελεί τον πυρήνα της επιρροής του Κογκρέσου. Η επιτυχία 

της οφείλεται στην ικανότητα να ανταμείβει τους νομοθέτες και τους υποψήφιους του 

Κογκρέσου που υποστηρίζουν την σιωνιστική ατζέντα και να τιμωρεί εκείνους που την 

αμφισβητούν. Τα χρήματα είναι κρίσιμη παράμετρος στις εκλογές των ΗΠΑ και η AIPAC 

εξασφαλίζει ότι οι φίλοι της λαμβάνουν οικονομική υποστήριξη από τις χιλιάδες 

καλοσχεδιασμένες επιτροπές πολιτικής δράσης. Η AIPAC διοργανώνει επίσης εκστρατείες στα 

ΜΜΕ και φροντίζει οι φιλικοί της υποψήφιοι να έχουν αφειδή υποστήριξη από τα ΜΜΕ φιλίων 

συμφερόντων, που είναι πάρα πολλά και σημαντικά. Πολιτικός που αμφισβητεί την ατζέντα της 

AIPAC σχεδόν ποτέ δεν θα μπορούσε να αναδειχθεί  σε ανώτερο αξίωμα στο Κογκρέσο ή στον 

Λευκό Οίκο, ή βεβαίως να γίνει πρόεδρος των ΗΠΑ. Το επιστέγασμα όλων αυτών είναι ότι δεν 

μπορεί να υπάρξει αμερικανική εξωτερική πολιτική χωρίς την έγκριση της AIPAC.   

Το λόμπι έχει επίσης σημαντική δύναμη στην εκτελεστική εξουσία. Αυτή η εξουσία προέρχεται 

εν μέρει και από την επιρροή που έχουν οι εβραίοι ψηφοφόροι στις προεδρικές εκλογές. Παρά 

το ότι αποτελούν το 3% του αμερικανικού πληθυσμού, οι Εβραίοι κάνουν σημαντικές δωρεές 

στους υποψηφίους των δυο μεγάλων κομμάτων. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της εφημερίδας 

Washington Post  οι Εβραίοι παρέχουν το 60% των χρημάτων της προεκλογικής εκστρατείας 

του υποψηφίου του Δημοκρατικού Κόμματος για την προεδρία. Αυτό σημαίνει ότι τελικώς το 

3% του πληθυσμού προσδιορίζει σημαντικά το εκλογικό αποτέλεσμα. Οι βασικές οργανώσεις 

του λόμπι στοχεύουν επίσης άμεσα σε κυβερνητικές θέσεις για τα μέλη τους και φροντίζουν 

ώστε οι εν γένει επικριτές της σιωνιστικής πολιτικής να μην λαμβάνουν καίρια πόστα σε θέσεις 

διαμόρφωσης εξωτερικής πολιτικής. Έτσι η δημόσια κριτική στις ΗΠΑ για τα συναφή ζητήματα 

έχει γίνει απειλούμενο είδος που ίσως χρήζει της προστασίας της …. Greenpeace. 

Εκτός από τον άμεσο και έμμεσο επηρεασμό της κυβερνητικής πολιτικής, το λόμπι 

διαμορφώνει τις αντιλήψεις της κοινής γνώμης σχετικά με το Ισραήλ και την σιωνιστική 
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πολιτική. Οι οργανώσεις του δουλεύουν σκληρά με συνέπεια και συνέχεια, για να επηρεάσουν 

τα ΜΜΕ και τα think-tanks, πλην εκείνων βέβαια που ούτως ή άλλως ελέγχουν άμεσα. Δεν 

είναι τυχαίο ότι οι περισσότεροι σχολιαστές των τηλεοπτικών δικτύων τάσσονται πάντα υπέρ 

μιας φιλο-ισραηλινής πολιτικής, ουδόλως υπάρχει στα αμερικανικά ΜΜΕ ισορροπία άποψης 

σχετικά με το Ισραήλ, το οποίο σχεδόν πάντα ευνοείται.  

Η συγκεκριμένη στάση είναι διάχυτη σε πάρα πολλές σημαντικής κυκλοφορίας εφημερίδες και 

έντυπα. Χαρακτηριστικά είναι  δημοσιεύματα των εφημερίδων New York Times, Wall Street 

Journal, Washington Times, Chicago Sun Times και των περιοδικών Commentary, New Republic, 

Weekly Standard που τακτικότατα υποστηρίζουν την ισραηλινή πολιτική και σπάνια 

δημοσιεύουν δημοσιεύματα που την επικρίνουν. Τα αμερικανικά ΜΜΕ σχεδόν ποτέ δεν 

αμφισβητούν την άνευ όρων υποχρέωση της Ουάσιγκτον στην σιωνιστική-ισραηλινή πολιτική 

και μόνο περιστασιακά αναφέρονται στην επιρροή του λόμπι στην εξωτερική πολιτική των 

ΗΠΑ. 

Οι δυνάμεις του λόμπι υπερισχύουν και στις ομάδες προβληματισμού (think-tanks) των ΗΠΑ, οι 

οποίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση του πολιτικού διαλόγου, καθώς και 

της πραγματικής πολιτικής. Το λόμπι δημιούργησε το δικό του think-tank το 1985, το WINEP 

(The Washington Institute for Near East Policy),  το οποίο χρηματοδοτείται και διοικείται από 

άτομα που είναι βαθιά αφοσιωμένα στην προώθηση της ατζέντας του. Επίσης τα τελευταία 30 

χρόνια φιλο-ισραηλινές δυνάμεις έχουν καθιερώσει διακριτική παρουσία στα think-tanks 

American Enterprise Institute, Brookings Institutions, Center for Security Policy, Foreign Policy 

Research Institute, Heritage Foundation, Hudson Institute, Institute for Foreign Policy Analysis 

και Jewish Institute for National Security Affairs. Βεβαίως όλα αυτά τα think-tanks ασκούν 

αποφασιστικά φιλο-ισραηλινή  πολιτική και σπανίως κάνουν οποιαδήποτε κριτική στο Ισραήλ.  

Το λόμπι παρακολουθεί επίσης τι διδάσκουν οι καθηγητές στα μεγάλα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ. 

Το 2002 ο φιλο-ισραηλινός καθηγητής Daniel Pipes δημιούργησε τον ιστότοπο Campus Watch 

στον οποίο αναρτούσε σχόλια για καθηγητές που είχαν συμπεριφορές που ενδεχομένως να 

ήταν εχθρικές προς το Ισραήλ. Ο ιστότοπος μέχρι των ημερών μας καλεί τους φοιτητές να 

αναφέρουν εικαζόμενη αντι-ισραηλινή συμπεριφορά στα πανεπιστήμια και κολλέγια των ΗΠΑ. 

Καθηγητές παλαιστινιακής καταγωγής έγιναν στόχος του ιστότοπου στα Πανεπιστήμια 

Columbia, Chicago, Yale και Princeton. Η χειρότερη πτυχή αυτής της εκστρατείας για την 

εξάλειψη κριτικής στα αμερικανικά Πανεπιστήμια ήταν η συστηματική προσπάθεια των φιλο-

ισραηλινών ομάδων να προωθήσουν στο Κογκρέσο νομοθεσία για καθιέρωση μηχανισμών 

παρακολούθησης των καθηγητικών διδασκαλιών. Η νομοθεσία προέβλεπε ότι κολέγια ή 

πανεπιστήμια που ασκούν κριτική στο Ισραήλ θα αποκόπτονταν από ομοσπονδιακές 

χρηματοδοτήσεις. Αυτή η προσπάθεια του λόμπι δεν έχει ακόμη ευοδωθεί, αλλά από μόνη της 
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καταδεικνύει την σημασία που αποδίδουν οι ομάδες αυτές στον έλεγχο της ακαδημαϊκής 

ελευθερίας. 

Ουδεμία αναφορά για την λειτουργία του λόμπι θα ήταν πλήρης χωρίς να εξεταστεί ένα από τα 

πιο ισχυρά όπλα του: Η λίαν διαδεδομένη και αποτελεσματικότατη κατηγορία του 

«αντισημιτισμού». Όποιος επικρίνει την σιωνιστική πολιτική έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες να 

χαρακτηριστεί ως αντισημίτης. Στην πραγματικότητα όποιος αναφέρει ότι υπάρχει σιωνιστικό ή 

εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ κινδυνεύει να κατηγορηθεί ως αντισημίτης. Το ίδιο το λόμπι μπορεί να 

υπερηφανεύεται για την εξουσία του στην πολιτική σκηνή, επιτίθεται όμως σε αυτούς που το 

καταδεικνύουν ! Αυτή η τακτική είναι βέβαια εξόχως αποτελεσματική, καθώς ο αντισημιτισμός 

είναι απεχθής σε πλατειά στρώματα του αμερικανικού πληθυσμού.  

Το ακροτελεύτιο ερώτημα μετά από την προαναφερθείσα ανάλυση είναι: Τι αποτέλεσμα έχει 

το εν λόγω λόμπι στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ;  

Η AIPAC και οι σύμμαχοι της, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών σιωνιστών και του 

στρατιωτικοβιομηχανικού συμπλέγματος, δεν έχουν σοβαρούς αντιπάλους στον αγώνα για 

επιρροή στην εξωτερική πολιτική της Ουάσιγκτον. Οι διάφορες ομάδες του λόμπι συνεχώς 

διευρύνουν τις δραστηριότητες τους, ενώ το Κογκρέσο και ο Λευκός Οίκος παραμένουν έντονα 

διαπλεκόμενοι με την πολιτική του ιμπεριαλισμού. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα είναι 

απλούστατη και ξεκάθαρη: Ο πελώριος ρωμαλέος σκύλος (ΗΠΑ) καθοδηγείται από την 

αεικίνητη ουρά του (λόμπι) και όταν σκοντάφτει είναι επειδή μπλέκεται στα πόδια του αυτή η 

μακριά ουρά. 
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Δυτικού Βερολίνου Μηχανικός Τεχνολογίας Υλικών (Dipl.Ing. (MSE) TU Berlin) και έχει 

διατελέσει ανώτατο στέλεχος στα Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ) και σε μεγάλη 

πολυεθνική εταιρία. Έχει μετεκπαιδευτεί στο αντικείμενο των οπλικών συστημάτων στις 

εταιρίες Heckler-Koch, Mauser, Rheinmetall (Γερμανία), Royal Ordnance Factories (Βρετανία), 

Fabrique Nationale (Βέλγιο), Santa Barbara (Ισπανία). Κατέχει την γερμανική, αγγλική και 

τουρκική γλώσσα. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Ο ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ», «Ο ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ ΡΩΣΙΑΣ» και 

«ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ». 
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