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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

 

Ισχύς του δικαίου ή δίκαιο του ισχυρού; Ιδού το κεντρικό διακύβευμα του πολέμου στην 

Ουκρανία για την Ευρώπη αλλά και για τη χώρα μας. Στο παρόν Strategy Paper επιχειρούμε, 

με τη συμπλήρωση άνω των τριών εβδομάδων από τη ρωσική εισβολή, μια εστίαση στις 

κρισιμότερες  παραμέτρους και τα διδάγματα του πολέμου. Καταβάλλεται προσπάθεια να 

αναλυθούν τα στρατηγικά διακυβεύματα για την Ευρώπη και την Ελλάδα και παράλληλα να 

προβλεφθούν οι πιθανότερες εξελίξεις και η διπλωματική εκτόνωση ή και επίλυση του 

ζητήματος. Η ακριβής πρόβλεψη διανοίγει πάντα περισσότερες δυνατότητες να προληφθούν 

δυσάρεστα επακόλουθα (ενδεικτικά αναδημοσιεύεται σε παράρτημα αυτούσια η πρόβλεψη 

που είχαμε επιχειρήσει ένα μήνα πριν την εισβολή σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στην 

Καθημερινή και η οποία δυστυχώς επαληθεύθηκε). Δυστυχώς, με βάση μια ρεαλιστική 

εκτίμηση των στρατηγικών, διπλωματικών και οικονομικών δεδομένων και την προβολή 

τους στο ορατό μέλλον, ο πόλεμος δεν φαίνεται να καταλήξει σε ένα δίκαιο 

αποτέλεσμα (με την έννοια του βασισμένου στο διεθνές δίκαιο). Πιθανότερος είναι αντίθετα 

ένας πολιτικοστρατηγικός συμβιβασμός, που όχι μόνο δεν θα τιμωρεί τον εισβολέα, αλλά 

και θα του αναγνωρίζει τελικά και κέρδη σε σχέση με την προ του πολέμου 

κατάσταση. Κατά συνέπεια, για την Ελλάδα οι εξελίξεις ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα 

αρνητικές και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, προληπτικές κινήσεις  και στρατηγική 

ευελιξία. Οι επιπτώσεις από τον πόλεμο θα είναι ευρείες και πολυδιάστατες και γι αυτό η 

κυβερνητική αντιμετώπιση δεν μπορεί να περιορίζεται στις ενεργειακές/οικονομικές 

πτυχές —παρά την εύλογη σημασία τους για την καθημερινότητα όλων των πολιτών. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ: ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΑΔΙΚΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΛΥΘΕΙ ΜΕ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΘΥΤΗ 

ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ; 

 

Στο τέλος Ιανουαρίου είχαμε επισημάνει ότι το κεντρικό διακύβευμα στην κρίση της 

Ουκρανίας συνίσταται στο αν στην παγκόσμια κοινότητα θα επικρατήσει η ισχύς του 

δικαίου, ή αν ο θεμελιώδης αυτός κανόνας διεθνών σχέσεων θα αντικατασταθεί από το 

δίκαιο του ισχυρού. Η ρωσική θέση ότι η Ουκρανία δεν έχει δικαίωμα κυριαρχίας παρέπεμπε 

σε ένα επικίνδυνο και ασταθή κόσμο διεθνούς αναρχίας. Είχαμε εξάλλου επισημάνει τις 

σημαντικές ομοιότητες μεταξύ Πούτιν και Ερντογάν, με τον δεύτερο να τείνει να μιμείται τον 

πρώτο και την «σιδηρά πυγμή» του. Με το ξέσπασμα των εχθροπραξιών, ο Ι.Καλίν, «δεξί 

χέρι» του Τούρκου προέδρου δήλωνε ότι απαιτούνται «νέοι διεθνείς κανόνες και αρχές». Η 

βαθειά ενδοσκόπηση στον εν εξελίξει πόλεμο για την άντληση διδαγμάτων γενικότερου, 

αλλά και στενά ελληνικού ενδιαφέροντος, είναι εκ των πραγμάτων επείγουσα και 

αναγκαία.  

Στο πλαίσιο αυτό σταχυολογούμε τα κυριότερα συμπεράσματα στρατηγικού, διπλωματικού 

και γενικότερα πολιτικού χαρακτήρα και θα επανέλθουμε με την ανάλυση των επιπτώσεων 

του πολέμου για την εθνική στρατηγική.  

 

Α. Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ /ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ  

 

1. Ο πόλεμος δυστυχώς παραμένει εργαλείο πολιτικής. Ήταν προβλέψιμος αλλά η αγνόηση 

των σχετικών  προειδοποιήσεων μείωσε τις δυνατότητες αποτροπής του. 

Η ωμή ρωσική εισβολή στο ουκρανικό έδαφος αιφνιδίασε τη μεγάλη πλειοψηφία των 

πολιτικών και αναλυτών —στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας. Κι όμως οι ενδείξεις ήταν 

πολλές και ηχηρές. Η τελεσιγραφική ρωσική επιδίωξη απολύτως ανέφικτων στόχων είχε 

άλλωστε εξαρχής σχεδιασθεί ως ακραία για να μην μπορεί να οδηγήσει σε διπλωματικό 

συμβιβασμό. Με τη συνοδεία μιας τεράστιας στρατιωτικής μηχανής το μήνυμα της απειλής ή 

και χρήσης βίας ήταν από τους τελευταίους μήνες του 2021 σαφές. Εξάλλου, οι ΗΠΑ είχαν 

σαφώς, πλήρως και δημόσια προειδοποιήσει για την επερχόμενη καταιγίδα βάσει 

συγκεκριμένων πληροφοριών των μυστικών υπηρεσιών τους. Προσέκρουσαν βέβαια στην 
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γενική αμφισβήτηση πολλών Δυτικών που απλά είχαν πιστέψει ότι ο πόλεμος εδώ και πολλές 

δεκαετίες έχει «εξαφανιστεί» από την γηραιά ήπειρο. Όλοι αυτοί διαψεύστηκαν παταγωδώς 

και ο αιφνιδιασμός των περισσότερων ευρωπαϊκών κυβερνήσεων —συμπεριλαμβανομένης 

και της ελληνικής —ήταν ο κανόνας. Για να αποδειχθεί ότι ακόμη κι όταν οι προειδοποιήσεις 

είναι ακριβείς, εξακολουθούν να ορθώνονται συναισθηματικές παρωπίδες που εμποδίζουν 

τις κυβερνήσεις να λάβουν προληπτικά μέτρα. Και να καταστήσει λογική την υπόθεση ότι μια 

ισχυρότερη αποτρεπτική στρατηγική της Δύσης, αν δεν είχε εμποδίσει τον Πούτιν, 

τουλάχιστον θα είχε ενισχύσει αποφασιστικά την ουκρανική αντίσταση. Το συμπέρασμα— 

που αφορά και στη χώρα μας —είναι ότι δυστυχώς ο πόλεμος δεν έχει εκλείψει στην 

Ευρώπη. Κι ότι απαιτείται  η ορθή ανάγνωση των δεδομένων και η απροκατάληπτη 

ανάλυση της «λογικής» του αντιπάλου για να επιτευχθεί η αποτελεσματική αποτροπή του. 

Η «ευσεβοποθική» προσέγγιση επιθετικών γειτόνων αποδεικνύεται αιθεροβάμων κι 

επικίνδυνη. 

 

2. Παρά το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού, τα ρωσικά στρατεύματα σημείωσαν πενιχρές 

επιχειρησιακές επιδόσεις και η διεξαγωγή του πολέμου αποδείχθηκε για τη ρωσική πλευρά 

ατυχής —η διαπίστωση όμως έγινε αφού πρώτα έσπειραν τον όλεθρο. 

Οι μέχρι σήμερα εξελίξεις οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εισβολή σχεδιάστηκε, τόσο 

επιχειρησιακά, όσο και σε σχέση με τις διεθνείς  επιπτώσεις, άκρως πλημμελώς. Προφανώς 

βασίστηκε σε εσφαλμένες και ιδεοληπτικές παραδοχές επί βασικών δεδομένων (λόγω της 

μυστικοπαθούς και προσωποπαγούς φύσης του συστήματος εξουσίας Πούτιν). Όπως 

φαίνεται αξιολογήθηκαν εντελώς λανθασμένα το πατριωτικό και μαχητικό φρόνημα των 

Ουκρανών, η αφύπνιση/αντίδραση της Δύσης αλλά και η πραγματική κατάσταση των 

ρωσικών στρατευμάτων. Επιχειρησιακά σχέδια μάλλον εκπονήθηκαν με βάση σενάρια 

«στρατιωτικού περιπάτου», θριαμβευτικής υποδοχής και δυτικής ανοχής  (πληροφορίες 

αναφέρονται και σε πακτωλούς χρημάτων που προορίζονταν για εξαγορές προσώπων-

κλειδιών στην Ουκρανία αλλά κατέληξαν στα χρηματοκιβώτια των μεσαζόντων…). 

Οι εξελίξεις επί του στρατιωτικού πεδίου προφανώς ανέτρεψαν πολλές αρχικές εκτιμήσεις 

που προέβλεπαν έναν πόλεμο Blitzkrieg 15 ημερών και ταχεία επικράτηση του Πούτιν. Οι 

ρωσικές αδυναμίες αποδείχθηκαν αναπάντεχα μεγάλες: ανικανότητα εκτέλεσης 

συντονισμένων επιχειρήσεων, χαμηλό ηθικό, διαφθορά, ανεπάρκεια εκπαίδευσης, 
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αξιοθρήνητη διοικητική μέριμνα και ετοιμότητα κλπ. Η επιτελική σχεδίαση βασίστηκε σε μια 

κατανομή των δυνάμεων εισβολής σε πολλαπλούς παράλληλους άξονες διείσδυσης. Η 

αποτυχία εξασφάλισης την πρώτη κιόλας μέρα της εισβολής του κρίσιμου αεροδρομίου 

Αντόνωφ ανέδειξε εξαρχής τις αδυναμίες ανεφοδιασμού στην εξαιρετικά αργή προώθηση 

προς την πρωτεύουσα. Ο βορειοανατολικός άξονας προς Χάρκοβο δεν κατόρθωσε ακόμη να 

απεμπλακεί για να υποστηρίξει την πολιορκία του Κιέβου. Στον νότο η προέλαση ήταν 

ταχύτερη και συνεχίζεται κατά μήκος της ακτής. Ωστόσο, η συνένωση των αξόνων Ντόνμπας 

και Κριμαίας περί τη Μαριούπολη αποδείχθηκε πραγματική εκατόμβη κι αναμένεται 

ανθρωπιστική τραγωδία. Αντί τελικά, κατά τα σχέδια, να ενωθούν οι 4 άξονες για να 

εξαναγκάσουν τον Ζελένσκι σε παράδοση άνευ όρων, οι δύο στον βορρά βάλτωσαν, ενώ οι 

δύο νότιοι προχωρούν αργά και με σημαντικά προβλήματα —όλοι τελικά με σοβαρές 

απώλειες και μειωμένη επιχειρησιακή ικανότητα. Κι όσο εκτείνονται σε περισσότερο μήκος, 

τόσο εκτίθενται και οι γραμμές ανεφοδιασμού τους.  

Επί του πεδίου, ο «πόλεμος του Πούτιν» εκτυλίσσεται με πρωτοφανή έλλειψη συντονισμού 

και εφοδιασμού. Εντυπωσιάζει η αριθμητική ανεπάρκεια των συγκεντρωθεισών δυνάμεων 

για ένα πόλεμο κατάληψης μιας τεράστιας χώρας, οι αδυναμίες στη διεξαγωγή επιχειρήσεων 

υψηλής έντασης με πλημμελή υποστήριξη πυροβολικού, οι αστοχίες στα  αεροπορικά 

πλήγματα, η απουσία ανάληψης πρωτοβουλιών κλπ. Η ανεξήγητη για πολλούς αποφυγή 

χρήσης περισσότερων οπλικών συστημάτων ενδεχομένως να οφείλεται και σε μια 

προσπάθεια της ρωσικής πλευράς να διαφυλάξει δυνάμεις (πχ. όπλα ακριβείας αέρος-

εδάφους, αντιαεροπορικοί S-300 και S-400 ) για την περίπτωση εξάπλωσης του πολέμου σε 

άλλα θέατρα της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ή  ευθείας σύγκρουσης με το ΝΑΤΟ.  

Συμπερασματικά, τα αυταρχικά καθεστώτα υπερτιμούν τις στρατιωτικές τους  δυνατότητες —

μόνο που αυτές διαπιστώνονται εκ των υστέρων, αφού έχει αποτύχει η αποτροπή τους και με 

τεράστιο τελικά κόστος...Άλλο ένα ανησυχητικό συμπέρασμα για τα καθ’ ημάς! 

 

3. Η οργάνωση της αντίστασης και το φρόνημα του αμυνόμενου διαδραματίζουν σημαντικό 

ρόλο. 

Εντυπωσιάζει η ανέλπιστα σθεναρή αντίσταση, μαχητικότητα και ανθεκτικότητα του 

ουκρανικού λαού. Εξίσου εντυπωσιακές ήταν και οι  ηγετικές ικανότητες που επέδειξε 

εξελικτικά ο πρόεδρος Ζελένσκι. Απέτυχε βέβαια εν τη απειρία του να εκτιμήσει ορθά τα 
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πραγματικά δεδομένα επί πολλούς μήνες και αναμφίβολα υποτίμησε την ρωσική 

επιθετικότητα, ενώ υπερτίμησε αντίστροφα την πιθανότητα δυτικής συνδρομής. Άνοιξε έτσι 

άθελά του ευκολότερα τον δρόμο για την εισβολή. Ωστόσο, μετά τα πρώτα 24ωρα του 

πολέμου ενήργησε ηγετικά και ήδη αναδεικνύεται σε ήρωα του ουκρανικού αγώνα. Επιπλέον, 

ευφυώς και αριστοτεχνικά πιέζει τις δυτικές κυβερνήσεις για στρατιωτική συνδρομή μέσω 

συνεχών δραματικών εκκλήσεων στον ανθρωπισμό της διεθνούς κοινής γνώμης και —

στοχευμένα— των ξένων κοινοβουλευτικών οργάνων.  

Από στρατιωτική άποψη, παρά τα ελάχιστα μέσα που διαθέτουν και την τεράστια υπεροχή 

της ρωσικής στρατιωτικής μηχανής, οι ουκρανικές ειδικές δυνάμεις επέδειξαν οργάνωση και 

σθένος. Με επινοητικότητα και αιφνιδιαστικές ενέδρες εξουδετέρωσαν ακινητοποιημένες 

ρωσικές φάλαγγες. Δυνάμεις εδαφικής άμυνας οχύρωσαν υποδειγματικά τα αστικά κέντρα. 

Αντίθετα με την αδυναμία των Ρώσων να προωθήσουν καύσιμα, ανταλλακτικά, τροφή και 

νερό, οι Ουκρανοί αξιοποίησαν στο έπακρο φθηνά και ατομικά συστήματα (αντιαρματικά 

Javelin, αντιαεροπορικά Stinger, καθώς και τα τουρκικά Bayraktar ). Οι επιτυχίες της 

αντίστασης οδήγησαν κατ’ αυτόν τον τρόπο τον Πούτιν σε παράκαμψη και πολιορκία των 

πόλεων, εξωθώντας τον όμως τελικά προς τη λίαν επικίνδυνη διείσδυση στις αστικές 

περιοχές. Η τελευταία εξέλιξη αποτελεί εφιάλτη για κάθε στρατιωτικό  σχεδιαστή που έχει να 

αντιμετωπίσει σθεναρή αντίσταση πόρτα-πόρτα, τετράγωνο-τετράγωνο, ευφάνταστες 

οχυρώσεις και παγίδες, ελεύθερους σκοπευτές, κοκτέηλ μολότωφ και τελικά αντάρτικο 

πολιτικής ανυπακοής. Εν προκειμένω θα πρέπει να συνυπολογισθεί ότι προϋπήρξε 

εκτεταμένη εκπαίδευση από δυτικούς συμβούλους και ότι προφανώς αυτή η συνεργασία 

παραμένει στενή και μετά την εισβολή (αν και διακριτικά), τουλάχιστον σε επίπεδο συλλογής 

και ανάλυσης πληροφοριών (intelligence sharing). Τα αυταρχικά καθεστώτα υποτιμούν 

συνήθως τον δυναμισμό που μπορούν να αναπτύξουν οι δημοκρατικές κοινωνίες για την 

υπεράσπιση των αξιών τους. 

 

Β. ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΟΥΝ ΤΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ  

 

1. Η αδίστακτη βία ενός εισβολέα τελικά κάμπτει και την ηρωικότερη αντίσταση.  

Παρά τα όσα εξετέθησαν παραπάνω, η αδιαμφισβήτητη στρατιωτική υπεροχή της Ρωσίας θα 

λυγίσει πλην απροόπτου την Ουκρανία. Άλλωστε για κάθε Ρώσο στρατιώτη που χάνεται 
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υπάρχει διαθέσιμος αντικαταστάτης, ενώ για τον αντίστοιχο Ουκρανό λιγότεροι. Οι εξαιρετικά 

φιλόδοξοι  αρχικοί στόχοι του Πούτιν για είσοδο στο Κίεβο, κατάκτηση όλης της παρευξείνιας 

περιοχής, εν συνεχεία παράδοση του Ζελένσκι  και αντικατάστασή του από καθεστώς 

Κουίσλινγκ, και τέλος μετατροπή της Ουκρανίας σε ρωσικό δορυφόρο, δεν φαίνεται εύκολο 

να υλοποιηθούν. Όμως οι αδυναμίες υλοποίησης του σχεδίου οδηγούν έναν πιεσμένο από τις 

εξελίξεις αλλά αμετανόητα εμμονικό Πούτιν, σε παράταση των αιματηρών επιχειρήσεων με 

ακόμη μεγαλύτερη αγριότητα επί του πεδίου. Και συγκεκριμένα : μαζικούς βομβαρδισμούς 

κατά αστικών κέντρων και αμάχων, ισοπέδωση πόλεων, απαγωγές πολιτικών προσώπων κλπ. 

Το σενάριο είναι γνωστό από παλαιότερες ρωσικές πρακτικές σε Τσετσενία και Συρία: η 

αδίστακτη αύξηση της βίας δυστυχώς κάμπτει συνήθως τον αμυνόμενο. Παράλληλα ο 

ρωσικός στρατός φαίνεται να επιδιώκει την περικύκλωση ουκρανικών δυνάμεων στο 

Ντόνμπας και στην Οδησσό με στόχο την παράδοσή τους. Βεβαίως, ακόμη κι αν/όταν ο 

Ζελένσκι παραδοθεί, η ρωσική επικράτηση σε ολόκληρη την αχανή χώρα παραμένει πολύ 

δύσκολη. Το ίδιο και γενικότερα η καθυπόταξη της ουκρανικής αντίστασης που παραπέμπει 

λογικά σε σενάρια ανταρτοπολέμου τύπου Αφγανιστάν.  

 

2. Στρατιωτική νίκη της Ουκρανίας μπορεί να επιτευχθεί μόνο στην απίθανη περίπτωση 

εμπλοκής της Δύσης.  

Η μόνη περίπτωση στρατιωτικής ανατροπής των παραπάνω και της απώθησης της Ρωσίας στα 

προ του 2014 διεθνή σύνορα (όπως ζήτησε η πρόσφατη σύνοδος κορυφής της ΕΕ ) θα ήταν η 

ενεργός ένοπλη εμπλοκή της Δύσης στη σύρραξη. Μια τέτοια άμεση στρατιωτική παρέμβαση 

έχει όμως αποκλειστεί και ισχύει, τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Καθημερινά και σε συνδυασμό 

με την καθήλωση των δυνάμεων εισβολής και τις αγριότητες του πολέμου, ενισχύεται το 

δυτικό ρεύμα υποστήριξης του ουκρανικού αγώνα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται ως 

ενδιάμεσες λύσεις οι προτάσεις για επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων και μεταβίβαση 

αεροσκαφών Μιγκ από ανατολικά μέλη του ΝΑΤΟ προς χρήση από Ουκρανούς πιλότους. Τα 

σενάρια αυτά πυροδοτούνται από την εύλογη ουκρανική απελπισία και υποστηρίχθηκαν με 

περισσή απερισκεψία από Αμερικανούς, Πολωνούς και άλλους δυτικούς πολιτικούς. Η πρώτη 

πρόταση μοιραία θα ενέπλεκε νατοικά αεροσκάφη και αεράμυνες σε ευθεία σύγκρουση με 

τα αντίστοιχα ρωσικά συστήματα που θα έπρεπε να καταρρίψουν, ενώ αντίστοιχα πρακτικά 

και στρατηγικά προβλήματα θα προκαλούσε και η δεύτερη. Προσώρας φαίνεται να 

αποσοβήθηκαν τέτοια σενάρια δεδομένου ότι θα αύξαιναν  εκθετικά τις πιθανότητες μιας 
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γενικότερης ανάφλεξης ΝΑΤΟ-Ρωσίας, η οποία με τη σειρά της θα κινδύνευε να οδηγήσει 

μέσω τυχόν ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης ακόμη και σε Γ’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεδομένης δηλαδή 

της έμμεσης αλλά σαφέστατης απειλής της Μόσχας για προσφυγή σε πυρηνικά αντίποινα, 

δεν θεωρείται ασφαλές να αποκλεισθεί ως ενδεχόμενο επακόλουθο μια τέτοια κλιμάκωση σε 

περίπτωση ρωσικής επιχειρησιακής αποτυχίας. 

Αντίθετα, η τάση που διακριτικά ενισχύεται προβλέπει ότι ορισμένες ανατολικές χώρες,  με 

την έμμεση στήριξη των ΗΠΑ, θα μπορούσαν να μεταβιβάσουν πυραύλους SAM εδάφους-

αέρος (που διαθέτουν από τη σοβιετική εποχή) στους Ουκρανούς, ενώ άλλες δυτικές χώρες 

να τους προμηθεύσουν ακόμη περισσότερα αντιαεροπορικά συστήματα MANPADs. Σε κάθε 

περίπτωση συζητούνται συστήματα που γνωρίζουν καλά οι Ουκρανοί χειριστές και 

αποδείχθηκαν πολύ αποτελεσματικά κατά της συντριπτικής ρωσικής υπεροχής στον αέρα: με 

εφευρετικότητα αξιοποιούν την απειλή των SAMs για να αναγκάσουν τα ρωσικά αεροσκάφη 

να ίπτανται σε χαμηλά ύψη, καθιστώντας τα έτσι ευάλωτα στα ατομικά αντιαεροπορικά 

συστήματα.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Οι ΗΠΑ ενθαρρύνουν χώρες που διαθέτουν ρωσικούς αντιαεροπορικούς πυραύλους S-300 

να τους αποστείλουν στα εξωτερικά σύνορα κρατών-μελών του ΝΑΤΟ και ως αντάλλαγμα να 

λάβουν δωρεάν αμερικανικούς Πάτριοτ. Προφανής είναι για τη χώρα μας η διάνοιξη μιας 

σημαντικής ευκαιρίας, με την προϋπόθεση ότι δεν θα εμπλακεί με παρέμβαση εντός του 

ουκρανικού εδάφους. Όμως η ενίσχυση Ευρωπαίου εταίρου/νατοικού συμμάχου  στα 

εξωτερικά ευρωπαϊκά σύνορα αποτελεί βασικό στόχο της εθνικής στρατηγικής — στη βάση 

βέβαια μιας μελλοντικής αμοιβαιότητας… Σε ένα τέτοιο πλαίσιο —που κακώς δεν 

αξιοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση—μετά από συνεννόηση με τις ΗΠΑ (αλλά και την 

Κύπρο στην οποία ανήκουν) η χώρα μας έχει να κερδίσει:  διαθέτει άχρηστα (λόγω 

υποχρεωτικής απενεργοποίησής τους) για την ελληνική άμυνα ρωσικά συστήματα S-300 που 

μάλιστα υποτίθεται ότι εξασφαλίζουν τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη απέναντι στην 

Τουρκία. Γιατί να μην αντικατασταθούν και μάλιστα αδαπάνως (και μάλιστα με 

αμερικανικές και ανατολικοευρωπαικές ευχαριστίες) με μια μοίρα Πάτριοτ νέας γενιάς που 

θα εξασφάλιζαν μάλιστα την αντιαεροπορική άμυνα της πιο απειλούμενης περιοχής μας; 

 Ανάλογη κερδοφόρα ανταλλαγή θα μπορούσε να συζητηθεί (χωρίς τυμπανοκρουσίες) με τις 

ΗΠΑ και σχετικά με τα υπόλοιπα πεπαλαιωμένα ρωσικά συστήματα που διαθέτει η χώρα ( 
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TOR, OSA, ουκρανικά Zubr) με αντίστοιχα σύγχρονα, προς σημαντική ενίσχυση της άμυνας 

των νησιών μας.  

 

3. Οι οικονομικές κυρώσεις είναι ισχυρότατες—αλλά έχουν όρια!   

Είναι γνωστό ότι η συγκριτική ισχύς της Δύσης έγκειται στο οικονομικό πεδίο. Γι αυτό 

ακριβώς η προσπάθεια αποτροπής της εισβολής  επικεντρώθηκε στον τομέα αυτόν δια της 

προαναγγελίας των κυρώσεων. Και όταν η απειλή απέτυχε, ακολούθησε η ίδια η επιβολή των 

κυρώσεων ως αντιποίνων. Οι διεθνείς οικονομικές κυρώσεις αιφνιδίασαν τον Πούτιν από 

πλευράς ταχύτητας, έκτασης και εμβέλειας, ενώ εντυπωσίασε και η πρωτόγνωρη δυτική 

ενότητα. Η Ρωσία πίστευε ότι οι δυτικοί δεν θα υιοθετούσαν διαφορετική στάση από την 

υποτονική αποδοχή των τετελεσμένων των πολέμων του 2008 (Γεωργία) και 2014 (Κριμαία, 

Ντόνμπας). Επιπλέον, όσο κι αν ο Πούτιν θεωρούσε ότι είχε προετοιμαστεί να αντιμετωπίσει 

τυχόν κυρώσεις, εκ των πραγμάτων προκύπτει ότι οι επιβληθείσες τελικά θα προκαλέσουν 

ισχυρότατες αρνητικές επιπτώσεις στη ρωσική οικονομία. Η φυγή κεφαλαίων και 

επιχειρήσεων επεκτείνεται ήδη και σε διαρροή ανθρώπων και εγκεφάλων, όπως δείχνουν οι 

μεγάλες τάσεις μετανάστευσης του παραγωγικότερου έμψυχου δυναμικού που ανδρώθηκε τις 

τελευταίες δεκαετίες με την ένταξη της Ρωσίας στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία . Άγνωστο 

επίσης παραμένει το πώς θα επιδράσουν οι κυρώσεις κατά των ολιγαρχών και του συστήματος 

πλουτοκρατίας Πούτιν, ενώ δεν μπορεί να αποκλειστεί, παρά την αστυνομοκρατία και 

καταπίεση,  και η πιθανότητα εσωτερικού πραξικοπήματος ή σοβαρών κλυδωνισμών. 

Πάντως  γενικά θεωρείται  ότι ο Ρώσος πρόεδρος ελέγχει πλήρως τα του άμεσου περιγύρου 

του. Σε κάθε περίπτωση η  Ρωσία απείλησε ανοιχτά να αντιμετωπίσει «τον οικονομικό 

πόλεμο» της Δύσης όχι μόνο με οικονομικά αντίμετρα, αλλά και με κλιμάκωση σε στρατιωτικό 

επίπεδο. Συμπερασματικά, παρά τα ισχυρά πλήγματα που επιφέρουν οι κυρώσεις, δεν είναι 

από μόνες τους ικανές να ανατρέψουν τα τετελεσμένα επί του πεδίου. Η δυτική ενότητα είναι 

εξάλλου αρκετά εύθραυστη. Δεν αποκλείεται συνεπώς το ορατό ενδεχόμενο να μιμηθούν 

αργά ή γρήγορα και άλλες χώρες την «επιτήδεια ουδέτερη» Τουρκία. Διασπά το κοινό αντι-

ρωσικό μέτωπο και παραμένει ατιμώρητη, ενώ εξασφαλίζει δια της ουδετερότητας  για τον 

εαυτό της πλείστα όσα στρατηγικά, διπλωματικά και οικονομικά κέρδη και οφέλη.  
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4. Η αναμέτρηση της ισχύος του δικαίου με το δίκαιο  του ισχυρού δεν είναι βέβαιο ότι θα έχει 

ευτυχή κατάληξη…  

Όπως εξηγήθηκε, στον πόλεμο της Ουκρανίας αναμετράται το διεθνές δίκαιο με την 

προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων επί του εδάφους δια της στρατιωτικής βίας. Σε κάθε 

περίπτωση η Ουκρανία κέρδισε τη μάχη της κοινής γνώμης, του διεθνούς δικαίου  και της 

ηθικής. Σε αυτό συνέβαλε καθοριστικά η μέγιστη αξιοποίηση από το Κίεβο των ανοικτών 

 πηγών πληροφοριών ( OSINT), των μέσων  κοινωνικής δικτύωσης  και γενικά του διαδικτύου 

—από την άποψη αυτή ήταν ο πρώτος πληροφοριακός πόλεμος του 21ου αιώνα. Σημαντική 

ήταν και η ταχεία προσφυγή σε διεθνείς νομικές διαδικασίες με αποτέλεσμα την απόφαση-

καταδίκη της εισβολής από τη ΓΣ του ΟΗΕ (με παράκαμψη του ρωσικού βέτο μέσω μιας 

σπάνιας διαδικασίας του Ψυχρού Πολέμου), την ενεργοποίηση του Διεθνούς  Ποινικού 

 Δικαστηρίου, την αποβολή της Ρωσίας από το Συμβούλιο της Ευρώπης κλπ. Αντίθετα, η 

πολυδιαφημισμένη ρωσική ισχύς στον κυβερνοπόλεμο αποδείχθηκε υπερτιμημένη. Παρ’ όλα 

αυτά όμως, είναι αμφίβολο αν το διεθνές  δίκαιο και βασικές του αρχές —όπως το 

απαραβίαστο των διεθνών συνόρων, η μη χρήση βίας κ.ά. —θα εξέλθουν νικητές από την 

αναμέτρηση. Τα ιστορικά προηγούμενα ανάλογων πολέμων και αναμετρήσεων δεν είναι 

ενθαρρυντικά. Ως εκ τούτου διανοίγεται λογικά πεδίο δόξης λαμπρό, ειδικά για διεθνείς 

δυνάμεις όπως η ΕΕ, προκειμένου να υπερασπισθούν αποτελεσματικά τις αξίες που 

πρεσβεύουν. Στο πλαίσιο αυτό η χώρα  μας θα έπρεπε —μέσω και της ειδικής στρατηγικής 

σχέσης με τη Γαλλία— να αναλάβει έγκαιρα σχετικές πρωτοβουλίες. Αν η ΕΕ συνεχίσει με την 

ίδια άσφαιρη φλυαρία να παρακολουθεί απλά τις προκλητικές παραβιάσεις του διεθνούς 

δικαίου, η ανατέλλουσα τάση προς τη γενικότερη διεθνή αποσταθεροποίηση θα επιταχυνθεί. 

Οφείλει γι αυτό με τολμηρά βήματα —ανάλογα της Γερμανίας— να συμβάλει έμπρακτα (με 

νέους αποτελεσματικούς μηχανισμούς παρέμβασης) σε μια ενισχυμένη διεθνή έννομη τάξη η 

οποία θα αποτρέπει επίδοξους εισβολείς και θα εμποδίσει την επικίνδυνη μετεξέλιξη του 

διεθνούς συστήματος σε αναρχικό.  

 

Γ. Η ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΠΟΥ ΔΙΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ:  

 

1. Πρώτο βήμα η εκεχειρία —όταν όμως ο Πούτιν θα είναι έτοιμος… 
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Πρώτο και ευκολότερο στάδιο κάθε διπλωματικής παρέμβασης μεταξύ εμπολέμων αποτελεί 

η κατάπαυση του πυρός. Αυτή συνήθως επιτυγχάνεται όταν το προελαύνον μέρος έχει 

πετύχει τους στόχους του ή επέρχεται αδιέξοδο/τέλμα επί του πεδίου και για τις δυο πλευρές. 

Κινούμενες σε αυτή τη λογική, ορισμένες χώρες  (κυρίως Γαλλία, Γερμανία, Ισραήλ, Τουρκία) 

έσπευσαν εξαρχής να μεσολαβήσουν και να καρπωθούν τα ανάλογα διπλωματικά οφέλη, με 

την Τουρκία να φαίνεται προσώρας να προηγείται στις εντυπώσεις.  

Η κατάπαυση του πυρός —όταν επιτευχθεί— θα «παγώνει» τη στρατιωτική κατάσταση επί 

της γραμμής αντιπαράθεσης/ επαφής, εκεί δηλαδή όπου θα βρίσκονται οι αντίπαλοι στρατοί 

την ώρα της συμφωνίας. Θα πρόκειται για de facto και κατ’ ευφημισμό ‘προσωρινές» 

συνοριακές γραμμές. Υπενθυμίζεται βέβαια εν προκειμένω η «προσωρινή» πράσινη γραμμή 

στην Κύπρο που επί σχεδόν 50 χρόνια χωρίζει τα κατεχόμενα από το ελεύθερο τμήμα της 

νήσου.  

Από τα δεκάδες προηγούμενα de facto ορίων εκεχειρίας/ συνοριακών γραμμών γνωρίζουμε 

ότι ελάχιστα ανατράπηκαν (με στρατιωτική ανακατάληψη ή με συμβιβασμό) και πολλά 

παραμένουν ως «παγωμένες διενέξεις» ή αναγνωρίστηκαν στη συνέχεια (από ορισμένους) 

και νομικά ως σύνορα.  

Η κατάπαυση του πυρός στο ουκρανικό μέτωπο προϋποθέτει αναμφίβολα τη σχετική 

απόφαση Πούτιν. Όταν ο ίδιος θεωρήσει, με βάση την δική του —κι όχι απαραίτητα μια 

ορθολογική κατά τη Δύση—αξιολόγηση των ρωσικών κερδοζημιών (σε σχέση με τους στόχους 

που είχε αρχικά θέσει) ότι επήλθε  η κατάλληλη στιγμή, θα αποδεχθεί την εκεχειρία και την 

έναρξη μετατροπής των στρατιωτικών κερδών του σε διπλωματικές αποφάσεις. Προφανώς η 

μη επίτευξη ανακωχής δεν εμποδίζει την παράλληλη ανάπτυξη προσπαθειών εντοπισμού 

σημείων αμοιβαίας συμφωνίας.  

 

2. Ποιά μπορεί να είναι η διπλωματική λύση στην Ουκρανία μετά την εκεχειρία; 

Οι θέσεις των δυο πλευρών ήταν εξαρχής διαμετρικά αντίθετες και παραμένουν ακόμη 

σημαντικά αποκλίνουσες. Λογικό ήταν η αρχική θέση της Ουκρανίας να επιμένει στην ανάγκη 

επιστροφής στα διεθνή σύνορα προ του 2014 και στην τιμωρία της εισβολής. Δεν θα 

μπορούσε να είναι διαφορετική για ένα λαό που μάχεται για την πατρίδα του. Ο Πούτιν έθεσε 

όμως στις αρχικές συνομιλίες την πλευρά του προέδρου Ζελένσκι ενώπιον του εξής 

διλήμματος: ή η Ουκρανία θα παραδοθεί, ή η Ρωσία θα προσφύγει «αναγκαστικά» σε 
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μαζικούς βομβαρδισμούς, μετακυλώντας  έτσι στην ηγεσία του Κιέβου την ιστορική «ευθύνη 

της αιματοχυσίας». Η συνεχιζόμενη άρνηση παράδοσης του Ζελένσκι προφανώς δεν οδηγεί 

σε παύση του πυρός.  

Επισημαίνεται ότι ο κεντρικός στόχος του Πούτιν και βασικό κίνητρο για την εισβολή ήταν 

εξαρχής η μετατροπή της Ουκρανίας από ανεξάρτητη χώρα φιλοδυτικού προσανατολισμού σε 

ρωσικό δορυφόρο, ανάλογο της Λευκορωσίας. Οι επιδειχθείσες στρατιωτικές αδυναμίες της 

Ρωσίας λογικά μειώνουν σε ένα βαθμό και τις αρχικές της επιδιώξεις. Αντίστροφα, οι 

ισοπεδωτικοί βομβαρδισμοί και η καταστροφή της χώρας του εντείνουν την ψυχολογική 

πίεση επί του Ουκρανού Πρόεδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Ρώσος ηγέτης διατύπωσε 

 αρχικά 4 όρους: τον τερματισμό του πολέμου (με παράδοση της Ουκρανίας) , την 

ουδετερότητα και αποστρατικοποίηση της χώρας, την αναγνώριση της Κριμαίας ως ρωσικού 

εδάφους, και την αναγνώριση της ανεξαρτησίας των δυο λαικών δημοκρατιών Ντόνμπας-

Λουγκάνσκ (με ευρύτερα σύνορα της γραμμής του 2014). Πρόσφατα φαίνεται να προστέθηκε 

ως όρος και η άρση των δυτικών οικονομικών κυρώσεων.  

Παράλληλα με τις εν εξελίξει μάχες και πλην απρόοπτων ανατροπών, διαφαίνονται μικρές 

μετατοπίσεις στις αρχικά απόλυτες θέσεις των αντιμαχομένων. Οι επίσημα εμφανιζόμενες 

«κόκκινες γραμμές» της Ουκρανίας κινδυνεύουν, πρώτες αυτές,  να αποδυναμωθούν υπό την 

πίεση στρατιωτικών τετελεσμένων. Η Ρωσία φαίνεται αντίστροφα να έχει αντιληφθεί την 

αδυναμία απομάκρυνσης του Ζελένσκι από την ηγεσία της χώρας του και πιέζεται ισχυρά από 

τις κυρώσεις. Διαφαίνονται έτσι για πρώτη φορά ορισμένα βασικά στοιχεία μιας 

«ρεαλιστικής» λύσης —ουδόλως όμως δίκαιης και αντάξιας μιας ευρωπαικής χώρας του 

21ου αιώνα… 

Κεντρική πρόβλεψη θα ήταν λογικά η ανάλογη με τα ανταλλάγματα μερική απόσυρση των 

ρωσικών δυνάμεων από νεοκαταληφθέντα εδάφη (με ανοιχτή όμως την τύχη του παράκτιου 

διαδρόμου Μαριούπολης- Οδησσού).  Τα ανταλλάγματα που θα ικανοποιούσαν τη Μόσχα θα 

ήταν η αποδοχή από την Ουκρανία : 

α) ότι το Ντόνμπας και η Κριμαία θα εκφύγουν οριστικά της ουκρανικής κυριαρχίας ή θα 

συνδέονται χαλαρά με το δυτικό τμήμα της χώρας υπό μορφή συνομοσπονδίας —ρύθμιση 

που θα επέτρεπε στη Ρωσία να ελέγχει τελικά ολόκληρη τη χώρα— και   

β) η αποστρατικοποίηση και ουδετερότητα της Ουκρανίας, αλλά με συνταγματική 

κατοχύρωση καθώς και με πιθανή παροχή επιπρόσθετων εγγυήσεων ασφαλείας από τρίτες 
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χώρες  (ίσως του τύπου της Κυπριακής Δημοκρατίας με επεμβατικά δικαιώματα). Ανάλογα με 

τις εδαφικές διευθετήσεις θα επακολουθήσουν και ένθεν κακείθεν μετακινήσεις πληθυσμών 

—όπως έγινε και στην Κύπρο μετά την επίτευξη ανακωχής —γενικότερα, ειρήσθω εν παρόδω, 

οι αναλογίες με το Κυπριακό πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο αναλυτικής μελέτης.  

Η ουκρανική ηγεσία δεν φαίνεται ακόμη έτοιμη να αναγνωρίσει την επιβολή μιας τόσο 

ασύμφορης ρωσικής επικράτησης και ενδεχομένως ελπίζει σε σταδιακή κάμψη της δυτικής 

αυτοσυγκράτησης. Αντιλαμβάνεται ωστόσο παράλληλα, προιόντων του χρόνου και των 

βομβαρδισμών, ότι όσο το διπλωματικό αδιέξοδο συνεχίζεται, θα αυξάνεται η τραγωδία της 

χώρας και θα επικρέμαται ο κίνδυνος ακόμη επαχθέστερων όρων. 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΚΙ ΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ;  

 

Όπως αναλυτικά εξηγήθηκε, όσο οι βασικές παράμετροι του πολέμου στην Ουκρανία 

παραμένουν αμετάβλητες, η πιθανότερη έκβαση της σύρραξης θα είναι από κάθε άποψη 

αρνητική. Όσο εξακολουθούν η ρωσική στρατιωτική υπεροχή (έστω και αποδυναμωμένη) και 

η απροθυμία/αδυναμία της Δύσης να παρέμβει υπέρ της Ουκρανίας, η επικράτηση της 

Μόσχας  —αργά ή γρήγορα, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο τμήμα της χώρας— θα είναι το 

λογικό επακόλουθο. Κατά συνέπεια, πλην απρόοπτης ανατροπής των παραπάνω βασικών 

δεδομένων— η στρατιωτική υπεροχή θα μεταφρασθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σε 

διπλωματική νίκη. Δεν διαφαίνεται δηλαδή στην παρούσα φάση άλλη λύση από την μερική 

(τουλάχιστον) επικράτηση του δικαίου του ισχυρού, αντί της ισχύος του δικαίου. Θα 

πρόκειται πιθανότατα για μια Πύρρεια νίκη του Πούτιν, αν αναλογισθεί κανείς τις 

ανθρώπινες και άλλες ρωσικές απώλειες καθώς και τα ισχυρότατα πλήγματα στην οικονομία, 

το γόητρο και τη διεθνή θέση της χώρας. Ο Ρώσος ηγέτης θα έχει προκαλέσει τον μεγαλύτερο 

πόλεμο της σύγχρονης εποχής, θα έχει αιματοκυλίσει και ισοπεδώσει μια πολυπληθή 

ευρωπαϊκή χώρα, και παρ’όλα αυτά πιθανόν να κομπάζει ότι πέτυχε ένα καλύτερο 

αποτέλεσμα σε σχέση με την Ουκρανία προ του πολέμου. Μια τέτοια τυχόν «δικαίωση» της 

απειλής και της χρήσης στρατιωτικής βίας με την πρακτικά ανεμπόδιστη (de facto ή και de 

jure) αλλαγή διεθνών συνόρων, συνιστά —πέρα από την μαζική και παντοειδή καταστροφή —

μια τεράστια οπισθοδρόμηση για την παγκόσμια κοινότητα. Ειδικά όμως για την Ελλάδα, μια 
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τέτοια εξέλιξη θα συνιστούσε ένα εξαιρετικά αρνητικό προηγούμενο ενθάρρυνσης και 

άλλων επίδοξων εισβολέων που «διαλέγονται με την ιστορία» —  με άκρως επικίνδυνες 

προεκτάσεις. Γι αυτό και τα μέτρα που λαμβάνονται υπέρ της πληττόμενης εθνικής 

οικονομίας και των ευάλωτων πολιτών δεν αρκούν. Στις πολυάριθμες κυβερνητικές 

συσκέψεις ας προστεθεί εντέλει και μια ακόμη για την εκπόνηση μιας νέας εθνικής 

στρατηγικής ενόψει των ριζικά νέων διεθνών δεδομένων. Η εποχή της αθωότητας έχει 

παρέλθει… 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 ΑΡΘΡΟ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 27.1.22 

 

”ΓΙΑΤΙ ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΕΝΑΣ ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ 

 

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία αποτελεί κατά τους περισσότερους αναλυτές θέμα 

εβδομάδων, εκτός αν η Δύση ενδώσει πλήρως —πράγμα απίθανο— στο τελεσίγραφο Πούτιν. 

Ένας υπερσύγχρονος πόλεμος θα έχει μοιραία σοβαρότατες —ίσως και ιστορικές— 

επιπτώσεις διεθνώς, ενώ σε πιθανές εμπόλεμες ζώνες ζουν και πολλοί Έλληνες ομογενείς. 

Κυρίως όμως κρίνεται στην ουκρανική κρίση το σύστημα αλληλεγγύης και συνδρομής της 

Δύσης απέναντι στη χρήση βίας στην Ευρώπη. Υπό το πρίσμα αυτό ενδέχεται έμμεσα να 

προκύψουν ευκαιρίες αλλά και κίνδυνοι στα ελληνοτουρκικά. Τι κοινό μπορεί να έχουν οι 

τελεσιγραφικές απειλές χρήσης βίας Πούτιν και Ερντογάν;  

Γενική είναι πλέον η αίσθηση ότι ο Ρώσος ηγέτης δεν μπλοφάρει και η διχογνωμία μεταξύ 

αναλυτών περιορίζεται στη μεθόδευση/ έκταση του σχεδίου του. Ως στρατηγικός στόχος της 

Ρωσίας θεωρείται η αναγνώρισή  της ως ισότιμου εταίρου σε ένα νέο ευρωπαϊκό σύστημα 

ασφαλείας —σε αντίθεση με τον ρόλο του ηττημένου «παρία» που της επιφύλαξε η Δύση 

μετά τον Ψυχρό  Πόλεμο. Η κρίση φαίνεται να αναδεικνύει την αμερικανική απροθυμία/ 

αδυναμία αποτροπής αλλά και αποτελεσματικής αντίδρασης απέναντι στη χρήση βίας —έστω 

κι αν πρόκειται για χώρα εκτός Συμμαχίας.  

Ενόψει πιθανότατων αναδιατάξεων ισχύος στην Ευρώπη, η χώρα μας οφείλει να κινηθεί 

ευέλικτα με γνώμονα τα δικά της συμφέροντα. Ο μέχρι σήμερα υποτονικός δημόσιος 

διάλογος για τη στάση μας στο Ουκρανικό και τις τυχόν επιπτώσεις του, αναδεικνύει μια 

στάση αναμονής. Όμως οι περιστάσεις απαιτούν άμεσα «ακροβατικές» κινήσεις ανάμεσα στις 

συμμαχικές δεσμεύσεις, την ευρωπαϊκή αποτροπή και την παραδοσιακά σημαντική σχέση με 

τη Μόσχα. Η συνήθης ανάλυση επικεντρώνεται στον ρόλο των νέων αμερικανικών 

διευκολύνσεων στην Αλεξανδρούπολη που ναι μεν ενισχύουν τις ελληνικές μετοχές, αλλά 

παράλληλα ενοχλούν ιδιαίτερα τη Ρωσία. Το πραγματικό όμως διακύβευμα για την Ελλάδα 

είναι άλλο. Μια χώρα που επικαλείται σταθερά τις αρχές της αλληλεγγύης και αμυντικής 

συνδρομής, οφείλει να αποδείξει έμπρακτα ότι τις τιμά απέναντι σε κράτη-μέλη ΕΕ και ΝΑΤΟ 
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(η Ουκρανία πάντως δεν είναι). Προκύπτει παράλληλα η κατάλληλη συγκυρία προκειμένου να 

τεθεί ως προϋπόθεση η αμοιβαία υποστήριξη (κυρίως από τα πρώην ανατολικά και 

σκανδιναβικά κράτη ) έναντι κάθε απειλής από επιθετικό γείτονα. Πρέπει συνεπώς να 

αξιοποιήσουμε τη σπάνια ευκαιρία (παράλληλα πχ. με ελληνογαλλικές πιέσεις για προόδους 

προς την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Αυτονομία, τη Στρατηγική Πυξίδα κλπ) με ένα στόχο: την 

 έμπρακτη και χωρίς ασάφειες κατοχύρωση της αμοιβαίας υποχρέωσης συνδρομής έναντι 

παντοειδών εξωτερικών επιθέσεων. Η ασφάλεια πρέπει να είναι αδιαίρετη —για όλα τα μέλη 

και καθ’ όλο το μήκος των εξωτερικών ευρωπαϊκών συνόρων. Κάθε δήλωση, συνδρομή και 

κύρωση που θα συνδιαμορφώσουμε θα πρέπει στο πλαίσιο αυτό να συνδεθεί με αντίστοιχη 

αλληλεγγύη στην αποτροπή, επιβολή κυρώσεων και αμυντική συνδρομή έναντι της Τουρκίας.  

Καταλληλότερη έκφραση της βασικής θέσης μας ίσως να αποτελεί η συμβολική συνδρομή, 

εάν ζητηθεί, στη Βουλγαρία: μια συνετή επίδειξη αλληλεγγύης με την αποστολή στις 

βουλγαρικές ακτές μονάδας του Π.Ν. που παράλληλα θα βρίσκεται σε ετοιμότητα, μήπως 

απαιτηθεί να απομακρύνει δια θαλάσσης ομογενείς της Ουκρανίας. Σε περίπτωση σύρραξης ο 

εκεί ακμαίος Ελληνισμός (100.000-200.000 ομογενείς στο Ντόνμπας και στην παραλιακή ζώνη 

της Μαριούπολης) θα βρεθεί λογικά εν μέσω διασταυρούμενων πυρών.  

Πάνω απ’όλα όμως, το συνολικό μας σχέδιο  πρέπει να εντρυφήσει στα διεθνή 

προηγούμενα/τετελεσμένα που μια σύρραξη θα δημιουργήσει και στη δυτική αντιμετώπιση 

ένοπλων εισβολέων —ανεξάρτητα από κατά περίπτωση διαφορές ή εθνικές συμπάθειες. Στο 

πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την ανησυχητική τάση του Ερντογάν να 

μιμείται τις μεθόδους δράσης του Ρώσου ομολόγου του. Αμφότεροι θεωρούν ότι η προιούσα 

μετεξέλιξη του μονοπολικού κόσμου σε πολυπολικό δημιουργεί νέες ευκαιρίες. Για τον λόγο 

αυτόν επένδυσαν σημαντικά στη στρατιωτική ισχύ— ιδίως απέναντι σε πιο αδύναμα κράτη. 

Και οι δύο εξάλλου ρέπουν προς τον αυταρχισμό, ενώ αντιμετωπίζουν τη Δύση ως αλαζονική, 

«φλύαρη» και τελικά «μαλθακή». Θεωρούν βέβαιο ότι θα υποκύπτει σε απειλητικά 

τελεσίγραφα αποφεύγοντας να απαντήσει στρατιωτικά σε εισβολείς, από φόβο για 

ανθρώπινες απώλειες και συρρίκνωση των δυτικών οικονομιών (χρήσιμη  εδώ και η 

προσμέτρηση της ενεργειακής εξάρτησης από τη Ρωσία και της μεταναστευτικής απειλής από 

την Τουρκία). Αισθάνονται και οι δύο ότι η χρονική συγκυρία είναι ευνοϊκή και με μικρό ρίσκο 

μπορούν να κερδίσουν πολλά. Προβάλλουν εν γνώσει τους παράλογες απαιτήσεις, 

υπολογίζοντας ότι η πιθανότατη απόρριψή τους ανοίγει τον δρόμο για ένοπλη επιβολή 

«λύσης στα μέτρα τους» : ο νικητής «επί του πεδίου» θα επιβάλει πλήρως τους επαχθείς 



 
 

16|  
 
 
 

όρους του. Ακόμη πιο  αποσταθεροποιητικοί  είναι οι στρατηγικοί τους στόχοι: η μερική 

ανάκτηση των άλλοτε «αυτοκρατοριών» (Σοβιετικής/ Οθωμανικής), των οποίων τη 

συρρίκνωση υποχρεώθηκαν να αποδεχθούν προκάτοχοί τους. Ανυπόμονοι αμφότεροι (και 

υπό προεκλογικές πιέσεις) για την ολοκλήρωση της «ιστορικής τους αποστολής», επείγονται 

για άμεσα «επιτεύγματα».  

Για τον Ελληνισμό (Ελλάδα- Κύπρο), η τάση μιμητισμού του Ερντογάν προσδίδει στα 

προηγούμενα/τετελεσμένα που θα προκύψουν από την ουκρανική σύγκρουση εντελώς 

διαφορετικές διαστάσεις που πρέπει να συνυπολογισθούν σοβαρά. Παρά τις εύλογες 

διαφορές, οι αναλογίες των ρωσικών τελεσιγραφικών μεθόδων με εκείνες του Ερντογάν 

έναντι της Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας προβάλλουν ιδιαίτερα ανησυχητικές.  

Κάθε κρίση εμπεριέχει εξ ορισμού κινδύνους αλλά και ευκαιρίες. Επιβραβεύει όσους 

ενεργούν προληπτικά και με σχέδιο, ενώ τιμωρεί τον αυτοσχεδιασμό. Αντλώντας συνεπώς τα 

ορθά συμπεράσματα και δρώντας με φιλόδοξη σύνεση και προληπτικό σχεδιασμό, 

προωθούμε αποφασιστικά τα εθνικά μας συμφέροντα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2  

ΑΡΘΡΟ ΣΤΟ Liberal.gr, 23/2/22 

Η ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΚΗ ΚΡΙΣΗ  

 

Όλα δείχνουν ότι η κρίση στην Ουκρανία εξελίσσεται σε στρατιωτική σύγκρουση που όμοιά 

της έχει να δει η Ευρώπη από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η Ευρώπη ξυπνά απότομα από τον 

λήθαργο δεκαετιών κατά τις οποίες πίστευε ότι οι διεθνείς αρχές του απαραβίαστου των 

συνόρων και του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας γίνονταν απολύτως σεβαστές στη 

Γηραιά Ήπειρο. Βέβαιη ότι η ρύθμιση κάθε διεθνούς διαφοράς μπορούσε να γίνει μόνο δια 

της διπλωματίας, ήταν επόμενο να αιφνιδιαστεί απόλυτα από την ρωσική επιθετικότητα των 

τελεσιγράφων. Όσο αυξάνεται η ένταση, τόσο συνειδητοποιεί ότι η κρίση δεν αφορά απλώς 

στην Ουκρανία. Αφορά σε απόπειρες βίαιας επαναχάραξης συνόρων με την επίκληση δήθεν 

ιστορικών αδικιών.. Αφορά ουσιαστικά στο είδος του κόσμου στον οποίο θέλουμε όλοι οι 

Ευρωπαίοι, και ιδιαίτερα εμείς οι Έλληνες, να ζούμε.  

Η ταπεινωτική αποχώρηση των ΗΠΑ από το Αφγανιστάν έστειλε τα πρώτα μηνύματα 

απόσυρσης του πάλαι ποτέ «χωροφύλακα του κόσμου». Όλοι οι ανά τον κόσμο σύμμαχοί 

τους αισθάνθηκαν ότι οι αμερικανικές εγγυήσεις δεν ήταν πλέον αξιόπιστες, κι ότι η 

παγκόσμια μονοκρατορία τους έπνεε πλέον τα λοίσθια κλίνοντας ξανά προς τον 

απομονωτισμό. Οι περισσότερες χώρες επιδόθηκαν σε τολμηρές αναθεωρήσεις της 

εξωτερικής τους πολιτικής —όχι πάντως η Ευρώπη, ούτε η Ελλάδα.  

Παρά τα εκκωφαντικά προμηνύματα επίδειξης ισχύος από τον Πούτιν, η Ευρώπη ήταν έτοιμη 

να «αγκαλιάσει» κάθε σχετικά ήπια ρωσική δήλωση και να εξαντλήσει κάθε χαραμάδα για 

διπλωματική διέξοδο. Η συμπεριφορά αυτή αντανακλά την δομική αδυναμία των δυτικών 

κοινωνιών απέναντι σε απειλές άσκησης βίας από αποφασιστικούς και επιθετικούς 

αντιπάλους. Έχοντας ζήσει πολλές δεκαετίες ειρήνης και ασφάλειας, οι Ευρωπαίοι —πλην 

Ελλήνων και Κυπρίων—τις θεώρησαν δεδομένες. Συνεπώς, καμιά ευρωπαϊκή κοινωνία που 

κολυμπά στην ευμάρεια δεν είναι πρόθυμη να καταφύγει στα όπλα.  

Εδώ και μερικά χρόνια η Ένωση λανθασμένα θεωρεί ότι επηρεάζει σημαντικά τα διεθνή 

πράγματα. Δυστυχώς φλυαρεί ακατάσχετα, πελαγοδρομώντας ανάμεσα στις απόψεις 27 

κυριάρχων κρατών που το καθένα εκπροσωπεί συχνά διαφορετικά συμφέροντα. Στην 
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προσπάθεια να υιοθετήσει κοινές θέσεις καταλήγει σε «νερωμένες» διατυπώσεις και 

θεωρητικές διαβεβαιώσεις. Με αδύναμη κοινή εξωτερική πολιτική και μόνο κατ’ όνομα κοινή 

ασφάλεια, πολλοί στην Ευρώπη δεν φαίνεται να έχουν αντιληφθεί την αδυναμία της Ένωσης 

να επηρεάσει αποφασιστικά τα διεθνή πράγματα. Πριν δέκα ακόμη χρόνια, οι περισσότερες 

τρίτες χώρες μελετούσαν με προσοχή τα Συμπεράσματα των συνόδων κορυφής των 27. 

Σήμερα τα γενικόλογα αυτά κείμενα συναντούν την γενική αδιαφορία. Ακόμη και μικρές 

χώρες δεν πτοούνται από τις ευρωπαϊκές πιέσεις.  

Η Ευρώπη χρειάζεται ισχυρούς μοχλούς παρέμβασης στις διεθνείς εξελίξεις αλλά στερείται 

(ακόμη;) πραγματικής βούλησης να μετεξελιχθεί σε στρατηγικό παράγοντα. Οι γαλλικές 

προσπάθειες για απόκτηση μιας ανεξάρτητης (αν και συμπληρωματικής προς το ΝΑΤΟ) 

στρατιωτικής δύναμης —το γνωστό σχέδιο για «στρατηγική αυτονομία» — δεν φαίνεται 

εύκολο να επικρατήσει αφού οι Ανατολικοευρωπαίοι, και όχι μόνο εκείνοι, εύλογα προτιμούν 

την ακόμη ισχυρότερη αμερικανική ομπρέλα.  

Στο πλαίσιο αυτό και παρά τις σημαντικές αρνητικές της πτυχές, η κρίση δημιούργησε μια 

σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα: να αναδείξει έγκαιρα με «έξυπνες» πρωτοβουλίες πόσο 

παραπλήσια με την ρωσική είναι η τουρκική επιθετικότητα. Να επιμείνει ότι η ευρωπαϊκή 

ασφάλεια είναι αδιαίρετη για κάθε κράτος-μέλος απ’όπου κι αν προέρχεται η εξωτερική 

απειλή. Και να επιδείξει έμπρακτη αλληλεγγύη προς Ανατολικοευρωπαίους εταίρους και 

συμμάχους (πχ. προς τη Βουλγαρία), κάνοντας όμως ταυτόχρονα σαφές όπου δει, ότι 

αναμένει την ίδια αλληλεγγύη απέναντι στην τουρκική απειλή  από τους εταίρους εκείνους 

που συστηματικά αλληθωρίζουν όταν καλούνται να μας συνδράμουν.  

Η ίδια λογική πρέπει να διαπερνά και την ελληνική συμμετοχή σε κυρώσεις. Η ΕΕ εισέρχεται 

πλέον ταχύτατα στη μεγάλη περιπέτεια της επιβολής κυρώσεων εν μέσω ενεργειακής και 

οικονομικής κρίσης. Όσο οι κυρώσεις θα διευρύνονται, τόσο δυστυχώς αναμένεται να 

αναδεικνύεται η έλλειψη εσωτερικής σύμπνοιας, με κάθε κράτος-μέλος να δίνει 

προτεραιότητα στα στενά εθνικά συμφέροντα. Παρά τις ευρωπαϊκές μεγαλοστομίες, θα είναι 

έκπληξη αν οι κυρώσεις αποκτήσουν πραγματικά «δόντια» και ακόμη περισσότερο αν 

κάμψουν τη ρωσική τάση επαναχάραξης συνόρων με επίκληση δήθεν ιστορικών τίτλων. Η 

Ευρώπη βρίσκεται αιφνιδιασμένη μπροστά σε μια περιπέτεια ιστορικών διαστάσεων και δεν 

φαίνεται να έχει ακόμη συνειδητοποιήσει το διακύβευμα, ούτε μοιάζει πρόθυμη να 
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προχωρήσει στις αναγκαίες τομές. Η Ελλάδα που αντιμετωπίζει τον εξίσου επιθετικό μιμητή 

του Πούτιν, Ερντογάν, ακόμη λιγότερο. 

 

 

 

 

 

 


