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Η παρούσα εργασία εξετάζει τον ρόλο των Η.Π.Α. στην ισορροπία ισχύος στην περιοχή της Ευρασίας, 

υπό το πρίσμα των σχέσεών τους κυρίως με τη Ρωσία, η οποία ακόμη και μετά τη λήξη του Ψυχρού 

πολέμου εξακολουθεί να αποτελεί έναν από τους κύριους ανταγωνιστές της Αμερικανικής ισχύος, και 

δευτερευόντως με την Ε.Ε., η οποία αποτελεί παραδοσιακό σύμμαχο των Η.Π.Α. Αρχικά, γίνεται μία 

σύντομη περιγραφή των ακαδημαϊκών προσεγγίσεων της θεωρίας της ισορροπίας ισχύος και 

προσδιορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η ανάλυσή μας. Στη συνέχεια, μέσα από τη 

σύγκριση της εξωτερικής πολιτικής των δύο πλευρών,προσδιορίζονται τα ζητήματα που αποτέλεσαν 

και εξακολουθούν να αποτελούν πηγή αντιπαλοτήτων και εντάσεων μεταξύ Η.Π.Α.-Ρωσίας. Μέσω της 

παράθεσης συγκεκριμένων οικονομικών και στρατιωτικών μεγεθών,απεικονίζεται η αδιαμφισβήτητη 

στρατιωτική και οικονομική υπεροχή των Η.Π.Α., η οποία θα δικαιολογούσε τον χαρακτηρισμό του 

σημερινού συστήματος ως μονοπολικό. Η εργασία καταλήγει με συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετικά 

με τις προοπτικές εξισορρόπησης της Αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας  στο μελλοντικό σημείο 

ισορροπίας, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα είναι πολυπολικό.  

 

 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Με τον όρο Ευρασία εννοούμε την κοινωνικο-οικονομική υπερ-ήπειρο που περιλαμβάνει την 

Ευρώπη και την Ασία. Αποτελείται από 92 κράτη και ο συνολικός πληθυσμός της ανέρχεται στα 4,7 

δις., περίπου δηλαδή στο 75% του συνολικού πληθυσμού της γης. Στις εταιρείες και στο υπέδαφός 

της βρίσκεται συγκεντρωμένο το μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πλούτου, με τη μορφή είτε 

κεφαλαίων είτε κοιτασμάτων. Περίπου το 60% του παγκόσμιου ΑΕΠ και τα ¾ σχεδόν των 

ενεργειακών πόρων εντοπίζονται εντός των νοητών συνόρων της Ευρασίας1. Αναλογιζόμενοι τα 

ανωτέρω μεγέθη, εύλογα συμπεραίνουμε ότι ο δρώντας που θα καταφέρει να ελέγξει επιτυχώς την 

περιοχή, θα έχει ταυτοχρόνως και τον έλεγχο της Αφρικής και της Ωκεανίας, το μεγαλύτερο δηλαδή 

                                                                 
1
 Eurasia, Facts, Discussion Forum and Encyclopedia Article , Absolute Astronomy, διατίθεται στη διεύθυνση: 

<http://www.absoluteastronomy.com/topics/Eurasia> [τελευταία πρόσβαση: 17-06-12] 
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τμήμα του πλανήτη. Επίσης, οφείλουμε να έχουμε υπόψη μας ότι στην Ευρασία βρίσκονται σχεδόν 

όλα τα κράτη που έχουν ανελιχθεί σε πυρηνικές δυνάμεις.  

Από την αρχή της καταγεγραμμένης ιστορίας, η Ευρασία υπήρξε το κέντρο της διεθνούς 

ισχύος, όπου αναδείχθηκαν οι μεγάλες δυνάμεις της εκάστοτε περιόδου. Αυτές είναι και οι δυνάμεις 

που έμελλε να κυριαρχήσουν στην παγκόσμια σκηνή για εκατοντάδες χρόνια -ορμώμενες κυρίως 

από τη Δυτική Ευρώπη- δημιουργώντας ένα σύστημα αποικιοποίησης και εμπορικής εκμετάλλευσης 

των υπόλοιπων περιφερειών του πλανήτη με δεινές, στις περισσότερες περιπτώσεις, συνέπειες για 

τις τελευταίες. Ωστόσο, μετά τη λήξη του Ψυχρού πολέμου σημειώθηκε μία έντονη μετατόπιση 

ισχύος, αφού πλέον οι εξελίξεις στη διεθνή σκηνή επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από έναν δρώντα 

εκτός Ευρασίας. Οι Η.Π.Α. έχουν αναδειχθεί στη μοναδική, πραγματικά παγκόσμια υπερδύναμη και 

ενδιαφέρονται για την άσκηση της ισχύος τους επί της Ευρασίας, η οποία πολύ εύστοχα έχει 

χαρακτηριστεί ως «η μεγάλη σκακιέρα» στην οποία επικεντρώνονται οι προσπάθειες των δυνάμεων 

για την απόκτηση παγκόσμιας ισχύος.2  

 Η θεωρία της ισορροπίας ισχύος προσπαθεί να εξηγήσει αυτό ακριβώς το γεωπολιτικό και 

γεωστρατηγικό «παιχνίδι». Πρόκειται για μία θεωρία τόσο παλιά όσο και η ανθρώπινη κοινωνική 

οργάνωση, στον πυρήνα της οποίας βρίσκεται το φυσικό ένστικτο για αυτοσυντήρηση και επιβίωση. 

Στις αρχές του 17ου αι. η θεωρία αναγνωρίστηκε ενσωματώθηκε ως μία από τις βασικές αρχές της 

διπλωματίας, ενώ χρησιμοποιήθηκε ως επίσημη αιτίαση για τους πολυάριθμους πολέμους που 

μεσολάβησαν από τη Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648) έως τη Συνθήκη της Βιέννης (1814). Παρά 

την υπάρχουσα, εκτενή βιβλιογραφία όλοι σχεδόν οι θεωρητικοί συμφωνούν ως προς το ότι βασική 

επιδίωξη των κρατών που συμμετέχουν σε ένα σύστημα εξισορροπημένης ισχύος αποτελεί η 

διατήρηση της ασφάλειάς τους. Συνεπάγεται, δηλαδή, ότι κανένα κράτος-μέλος ενός τέτοιου 

συστήματος δεν θα πρέπει να αποκτήσει τόση δύναμη ώστε να κυριαρχήσει ολοκληρωτικά επί των 

υπολοίπων μελών.  

Επίσης, υπάρχει η διάκριση μεταξύ α) μίας καθολικής-παγκόσμιας θεωρίας (ήτοι που αφορά 

τον πλανήτη στο σύνολό του), η οποία ορίζει την ηγεμονία ως μία δύναμη (ή κράτος) με 

ασυναγώνιστη ισχύ, οδηγώντας οποιοδήποτε σύστημα κρατών στην επιδίωξη ισορροπίας, και β) 

μίας υποθετικής εξισορρόπησης3, η οποία λαμβάνει χώρα σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, αφού 

                                                                 
2
 Z. Brzezinski (1997) The Grand Chessboard, American Primacy and its Geostrategic Imperatives , New York: Basic 

Books. 
3
 Όπως θα δούμε στη συνέχεια, η αυξημένη ικανότητα των Η.Π.Α. να διεξάγουν στρατιωτικές επιχειρήσεις με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα, παντού ανά την υφήλιο, μέσω της χρήσης των κο ινών χώρων για τη μετακίνηση σε 

απομακρυσμένα μέρη , όπου κανονικά δεν υπάρχει μόνιμη στρατιωτική τους παρουσία, μάλλον ανατρέπει τον εν λόγω 
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τόσο η Αμερική σήμερα, όσο και η Αγγλία παλαιότερα, οι οποίες αναδείχθηκαν σε κράτη με μεγάλη 

συγκέντρωση ισχύος, δεν θα μπορούσαν να παράσχουν έρεισμα για ενέργειες εξισορρόπησης εκ 

μέρους άλλων κρατών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της λειτουργίας του νερού ως 

αναχώματος4. Υπό αυτή την έννοια, δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν στρατιωτικές δυνάμεις στην 

περιοχή της Ευρασίας, τουλάχιστον όχι με μεγάλη ευκολία και μικρό κόστος. Προκειμένου να 

εξισορροπήσουν την ισχύ ενός δρώντα, τα κράτη μπορούν να ακολουθήσουν δύο οδούς: την 

εσωτερική και την εξωτερική εξισορρόπηση. Η τελευταία είναι δυνατή μέσω της σύναψης 

συμμαχιών και της συμμετοχής σε διεθνείς θεσμούς, ενώ η πρώτη επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης 

των οικονομικών και στρατιωτικών δυνατοτήτων του ίδιου του κράτους.  

 Ωστόσο, όλοι οι θεωρητικοί συμφωνούν ως προς το ότι η θεωρία είναι συστημική, δηλαδή 

ότι η εξισορρόπηση αφορά μια ενέργεια για την άσκηση ελέγχου επί του ηγεμόνα, η οποία δεν θα 

λάμβανε χώρα σε περίπτωση που δεν παρατηρούνταν υπερβολική συγκέντρωση ισχύος. Είναι επίσης 

μια ενέργεια που έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τη συστημική κατανομή των δυνατοτήτων 5. 

Βεβαίως, οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί ως προς τον διαχωρισμό μεταξύ της συμπεριφοράς των 

κρατών (πολιτικές ασφαλείας) και της εξισορρόπησης ισχύος. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια 

ακόμη του Ψ.Π., οι ασύμμετρες τρομοκρατικές επιθέσεις στο μεταφορικό δίκτυο των Η.Π.Α. ή οι 

πιέσεις των συμμάχων τους για αλλαγή στρατηγικής στον πόλεμο του Βιετνάμ δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν ως εξισορρόπηση ισχύος, αλλά μάλλον ως ο σύνηθης ανταγωνισμός σε ζητήματα 

ασφαλείας.  

 

 ΜΟΝΟΠΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΟΣ 

Η σημερινή υπεροχή των Η.Π.Α. κυρίως στον στρατιωτικό, αλλά και στον οικονομικό τομέα, θα 

μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μονοπολισμός, όπως συμπεραίνουν οι Wohlforth και Brooks6, αφού 

κανένα κράτος δεν μπορεί να τις ανταγωνιστεί αποτελεσματικά στηριζόμενο αποκλειστικά στις 

δυνατότητές του. Έπεται, λοιπόν, ότι οι Η.Π.Α. θα επιδιώξουν να εμποδίσουν άλλες μεγάλες 

δυνάμεις από μία περαιτέρω ενδυνάμωσή τους, που θα είχε ως αποτέλεσμα να αμφισβητήσουν την 

                                                                                                                                                                                                                          
διαχωρισμό. Ο ισχυρισμός ότι το νερό λειτουργεί ως ανάχωμα καταρρίπτεται υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων στις 

στρατιωτικές -και όχι μόνο- τεχνολογίες.   
4
 W. Wohlforth (2004) “Revisiting Balance of Power Theory in Central Eurasia”, στο Balance of Power Theory and 

Practice in the 21
st
 Century, T. Pau l & J. W irtz, (επιμ.), Stanford University Press, 2004. 

5
 J. S., Levy (2003) “Balances and Balancing: Concepts, Propositions and Research Design”, στο J. A., Vasquez & C. 

Elman (επιμ.) Realism and the Balancing of Power: A New Debate , Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 2003.  
6
 S. G. Brooks and W. C. Wohlforth, ‘American Primacy in Perspective’, Foreign Affairs, 2002, Vol. 81, No. 4, σελ. 21. 
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υπεροχή και την πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α. Όπως έχει επισημανθεί7, πράγματι η εξωτερική 

πολιτική των Η.Π.Α. από τη λήξη του Ψυχρού πολέμου και έπειτα, οπότε και αναδείχθηκαν 

απερίφραστα ως πρωταγωνιστές της διεθνούς σκηνής, έχει διαμορφωθεί με βάση αυτήν ακριβώς την 

επιδίωξη. Εάν εξετάσουμε τέσσερις εθνικούς στόχους των Η.Π.Α., εύλογα θα καταλήξουμε σε αυτό 

ακριβώς το συμπέρασμα: πρόκειται για α) τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς την Ανατολή, β) τον 

στρατηγικό πυρηνικό σχεδιασμό, γ) τον στρατηγικό έλεγχο των όπλων και δ) την πυραυλική άμυνα. 

Θα επικεντρωθούμε λοιπόν στις εν λόγω επιδιώξεις, προκειμένου να απεικονιστεί  ο ρόλος των 

Η.Π.Α. στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος μεταξύ Η.Π.Α., Ρωσίας και Ε.Ε.  

Πολλοί μελετητές διατείνονται ότι ο μονοπολισμός είναι μία πολύ σύντομη στιγμή για 

οποιαδήποτε μεγάλη δύναμη8. Ωστόσο, μέχρι στιγμής οι Η.Π.Α. εξακολουθούν να έχουν εξέχουσα 

θέση, όπως θα δούμε στη συνέχεια, ενώ οι κύριες δυνάμεις που θα μπορούσαν να εξισορροπήσουν 

αυτή την ισχύ είναι η Ρωσία η Κίνα, η Ινδονησία, η Βραζιλία και η Ινδία9. Όπως επισημαίνουν οι 

Dadush & Stancil10, το τρίπολο της δεκαετίας του 1980, βάσει του οποίου η παγκόσμια οικονομία 

κυριαρχούνταν και θα εξακολουθούσε να κυριαρχείται από τις Η.Π.Α., Ε.Ε. και Ιαπωνία, αναμένεται 

να μετεξελιχθεί σε ένα νέο τρίπολο μεταξύ Η.Π.Α., Κίνας και Ινδίας. Επομένως, σε κάθε περίπτωση 

οι Η.Π.Α. θα εξακολουθήσουν να συγκαταλέγονται μεταξύ των ισχυρών της διεθνούς σκηνής, ενώ η 

Ε.Ε. θα πρέπει να προχωρήσει σε περαιτέρω οικονομική και κυρίως πολιτική εμβάθυνση, 

προκειμένου να κερδίσει μία ισάξια της οικονομικής της ισχύος θέση στο νέο σημείο ισορροπίας. 

Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας θα ασχοληθούμε με τη θέση της Ρωσίας, της οποίας η 

στρατηγική έχει εξελιχθεί παράλληλα και επί τη βάσει της εξισορρόπησης της Αμερικανικής ισχύος. 

Η Ρωσία είναι αποφασισμένη να αποκτήσει και πάλι το στάτους της μεγάλης δύναμης , ενώ προωθεί 

δημοσίως την έννοια της πολυπολικότητας. H διεύρυνση του ΝΑΤΟ και η απόκτηση βαλλιστικού 

αμυντικού συστήματος από τις Η.Π.Α. (NMD) αποτελούν μεγάλες απειλές για την εξωτερική 

ασφάλειά της, με τον Ρώσο πρόεδρο να αντιπαρατίθεται δημοσίως στην Αμερικανική, επεκτατική 

εξωτερική πολιτική με κάθε ευκαιρία11.  

                                                                 
7
 H. Karlsson (2006) “The United States and Russia, A Clash of Strategic Visions”, στο Changing Transatlantic Security 

Relations, Do the US, the EU and Russia Form a New Strategic Triangle? , J. Hallenberg & H. Karlsson (επιμ.), New 

York: Routledge, σελ. 184-204. 
8
 C. A. Kupchan, “Hollow Hegemony or Stable Multipolarity?” στο Ikenberry (επιμ.) America Unrivaled, σελ. 68–69, 

96. 
9
, J. G., Ikenberry (επιμ) (2002) America Unrivaled: The Future of the Balance of Power. Ithaca, NY: Cornell University 

Press.  
10

 U. Dadush & B. Stancil (2010) The World Order in 2050, Carnegie Endowment for International Peace.  
11

 Vladimir Putin Speech at the Munich Press Conference in Germany (2007), διατίθεται στη  διεύθυνση : 

<http://www.youtube.com/watch?v=Hr5GxN3C8uw&feature=BFa& list=PL032A52AF465302EC>; Ο. Rolofs (2007) A 

Breeze of Cold War, Munich Security Conference, διατίθεται στη διεύθυνση : <http://www.securityconference.de/Putin-s-

speech.381+M52087573ab0.0.html> [τελευταία  πρόσβαση : 18-06-12] 
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Η Ρωσία αναγνωρίζει τον ΟΗΕ ως το πρωταρχικό όργανο διεθνούς οργάνωσης, για τη 

δημιουργία ενός συστήματος νορμών και συμπεριφορών στις διεθνείς σχέσεις, όπως ακριβώς και η 

Ε.Ε. Άλλωστε, η μόνιμη θέση και το δικαίωμα veto που κατέχει η Ρωσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας 

του Ο.Η.Ε. αποτελούν μία από τις λίγες εναπομείνασες ενδείξεις της θέσης της ως μεγάλης δύναμης 

και, συνεπώς, επιδιώκει τη διατήρηση του status και της βαρύτητας του Σ.Α. Επίσης, υποστήριξε 

σθεναρά το καθεστώς για τον έλεγχο των εξοπλισμών που προέκυψε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο καθεστώς που στόχευε στη μείωση τόσο των 

επιθετικών όσο και των αμυντικών εξοπλισμών, η διατήρηση του οποίου είναι λογικό, ωστόσο, να 

είναι προς όφελος της Ρωσίας, προκειμένου να μετριαστεί η απαράμιλλη Αμερικανική ισχύς. Οι 

Ρωσικές αυτές επιδιώξεις αποτελούν ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα εξωτερικής εξισορρόπησης, 

αφού η Ρωσία έχει αντιληφθεί το χάσμα ισχύος μεταξύ αυτής και των Η.Π.Α. και πλέον προκρίνει, 

από κοινού με την Ιαπωνία, νέα πλαίσια συμμαχιών, που πιθανώς να διαταράξουν εκ νέου την 

ισορροπία ισχύος και να οδηγήσουν σε αντιπαλότητες μεταξύ των ανερχόμενων κρατών12.  

Βάσει ενός απόρρητου εγγράφου του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης των Η.Π.Α., το οποίο 

διέρρευσε στα μέσα13 επί προεδρίας Clinton και προετοιμάστηκε υπό την καθοδήγηση του τότε 

υπουργού Αμύνης Paul D. Wolfowitz., οι Η.Π.Α. ενδιαφέρονταν και προωθούσαν τη διατήρηση του 

μονοπολισμού και την αποτροπή νέων παγκόσμιων ανταγωνιστικών δυνάμεων από την περαιτέρω 

ενδυνάμωσή τους. Όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφερόταν, «η στρατηγική μας θα πρέπει να 

επανεστιάσει στην παρεμπόδιση των δυνητικών παγκόσμιων ανταγωνιστών του μέλλοντος». 

Μεταξύ των ανταγωνιστών αυτών συγκαταλεγόταν και η Ρωσία, με την επιφύλαξη όμως ότι κάτι 

τέτοιο δεν αναμενόταν για τα αμέσως επόμενα έτη. Ενώ απέφευγε να αναφέρει τη Ρωσία ως έναν 

δυνητικό κίνδυνο, η πυρηνική στρατηγική της κυβέρνησης εξακολουθούσε να εστιάζει την προσοχή 

της στη Ρωσία, η οποία ήταν και είναι σε θέση να πλήξει τις Η.Π.Α. από απόσταση, όπως θα δούμε 

και στη συνέχεια. Παράλληλα, οι Η.Π.Α. επιδίωξαν τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ προς Ανατολάς, ώστε 

να περιοριστεί εκ νέου η ισχύς της Ρωσίας. Βεβαίως, όλες οι εν λόγω επιδιώξεις στηρίχθηκαν πλέον 

σε μία πιο εκλεπτυσμένη ρητορική, με την αποφυγή βαρύγδουπων δηλώσεων του Ψυχροπολεμικού 

παρελθόντος. 

Σαν απάντηση στην Αμερικανική πρωτοκαθεδρία, η Ρωσία επιδίωξε επιμελώς να 

δημιουργήσει τις συνθήκες για ένα πολυπολικό σύστημα. Αποστρεφόμενη τον Δυτικό 

προσανατολισμό της μέχρι το 1993, κατέληξε σε μία εξωτερική πολιτική που διαμορφώθηκε σε 

μεγάλο βαθμό υπό τη θητεία του Υ. Primakov στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Ο Primakov 

                                                                 
12

 U. Dadush & B. Stancil (2010) The World Order in 2050, Carnegie Endowment for International Peace.  
13

 Defense Planning Guidance (DPG) for fiscal years 1994–9. 
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θεωρούσε ότι τα Ρωσικά ενδιαφέροντα αντικρούονταν με τη φιλόδοξη στρατηγική των Η.Π.Α., ενώ 

εξακολουθούσε να συγκαταλέγει τη Ρωσία μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων της εποχής. 

Ενστερνίστηκε μία ρεαλιστική προσέγγιση των διεθνών σχέσεων της χώρας του και ανέπτυξε τη 

ρητορική του γύρω από την έννοια της πολυπολικότητας14.  

 

 Η ΡΩΣΙΑ ΥΠΟ ΤΟΝ V. PUTIN 

Στις αρχές του 2000 στην προεδρία της Ρωσίας ανήλθε ο V. Putin, ο οποίος ακολουθεί ευλαβικά, 

όπως όλα δείχνουν, την πολιτική του προκατόχου του Πριμακόβ, προωθώντας και αυτός τις ιδέες 

της πολυπολικότητας και της θέσης της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης15. Η πρόσφατη επανεκλογή του 

σηματοδοτεί τη συνέχιση της αμφιλεγόμενης Ρωσικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία καθώς 

φαίνεται αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο στην επέκταση της Αμερικανικής κυριαρχίας στις παγκόσμιες 

εξελίξεις16.  

Κατά την έναρξη της περασμένης δεκαετίας οι Ρώσοι αξιωματούχοι τοποθετούνταν ενάντια 

σε μία Ανατολική διεύρυνση του ΝΑΤΟ, την οποία διακαώς επιθυμούσε και προωθούσε η 

κυβέρνηση Clinton, ενώ μεγάλη δυσφορία προκαλούσαν στους διπλωματικούς κόλπους της Ρωσίας 

τα σχέδια των Η.Π.Α. για το σύστημα της βαλλιστικής άμυνας. Μέχρι και σήμερα οι Ρώσοι 

διαμορφωτές της πολιτικής αναφέρονται σε αυτό που χαρακτηρίζουν ως «γεωπολιτική περικύκλωση 

της Ρωσίας». Η γεωγραφική θέση της Ρωσίας δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό της ως ηπειρωτική 

χώρα. Με δεδομένο ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να ανελιχθεί σε παγκόσμια δύναμη δίχως 

πρόσβαση στη θάλασσα, οι Η.Π.Α. προσπαθούν να απομονώσουν τη Ρωσία περιφερικά, ενώ η 

Ρωσία επιδιώκει τη διασφάλιση του απαραίτητου για αυτή ζωτικού χώρου για την εφόρμηση των 

κεφαλαίων της 17. Ωστόσο, η εκλογή του G. Bush το 2000 ακολουθήθηκε από ανανεωμένο 

ενδιαφέρον για τη διατήρηση της Αμερικανικής υπεροχής, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό 

τομέα, στην εγκατάσταση της αντιβαλλιστικής άμυνας στην Ευρώπη και στη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. 

Με ψήφισμά της18, η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. υπό τις πιέσεις των Ρωσία, Κίνα και 

Λευκορωσία, παρακινούσε τις Η.Π.Α. να παύσουν την ανάπτυξη του προγράμματος NMD, με 

αποτέλεσμα ο Πρόεδρος Bush να ανακοινώσει την απόσυρση της χώρας του από τη Συνθήκη ABM 

                                                                 
14

 H. Karlsson, op. cit., υποσημ. 7. 
15

 ‘Kontseptsiia natsional’noi bezopasnosti Rossiiskoi Federatsii’, 10 Ιανουαρίου 2000. 
16

 Ο. Kroth (2012) Putin and the Tall Wall Against Western Mischief, Pravda.ru, 28-02-12, διατίθεται στη διεύθυνση : 

<http://english.pravda.ru/business/finance/28-02-2012/120637-Putin_and_the_tall_wall-0/> [τελ ευταία πρόσβαση: 18-

06-12] 
17

 I. Θ. Μάζης (2002) Γεωπολιτική: Η Θεωρία και η Πράξη, Αθήνα: Εκδ. Παπαζήση, σελ. 10-18. 
18

 UN General Assembly Resolution No. 56/24A, 29 Νοεμβρίου 2001.  
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(η οποία παράλληλα έληξε) το 2002. Με τη σειρά της, η Ρωσία έσπευσε σε αποχωρήσει από τη 

Συνθήκη STARTII, ως απάντηση στη νέα, επιθετική πολιτική των Η.Π.Α.. Παράλληλα ο Bush 

δήλωνε υπέρ μιας εκτεταμένης διεύρυνσης του ΝΑΤΟ, προκειμένου να συμπεριλάβει όλα τα 

υποψήφια μέλη από τη Βαλτική μέχρι τη Μαύρη Θάλασσα, δηλώνοντας ότι η Ρωσία δεν θα έχει το 

δικαίωμα veto αναφορικά με τη διεύρυνση.  

 

 ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙ-ΠΥΡΑΥΛΙΚΗΣ ΑΣΠΙΔΑΣ 

Η Συνθήκη για τον Περιορισμό των Συστημάτων Αντιβαλλιστικών Πυραύλων του 1972 (ΑΒΜ 

Treaty) υπήρξε ανασταλτικός παράγοντας για την κυβέρνηση Clinton, όταν το 1999 προώθησε την 

ανάπτυξη του συστήματος Εθνικής Βαλλιστικής Άμυνας (NMD), προσκρούοντας στην αντίθεση της 

Ρωσίας, που έβλεπε το σύστημα σαν επιπροσθετη απειλή για την ίδια, που δεν θα εξυπηρετούσε 

απλώς τους αμυντικούς στόχους των Η.Π.Α.  

Η ανακοίνωση των Η.Π.Α., το 2007, για εγκατάσταση αντιβαλλιστικού αμυντικού 

συστήματος στο έδαφος της Πολωνίας (με επίσημη αιτίαση την προστασία της Ευρώπης και των 

Η.Π.Α. από δυνητικές πυρηνικές επιθέσεις τού Ιράν και της Κορέας), η οποία παράλληλα είναι 

μέλος του ΝΑΤΟ, προκάλεσε την έντονη αντίδραση της Ρωσίας που ανακοίνωσε λίγο αργότερα ότι 

θα απαντούσε άμεσα, μέσω της ανάπτυξης διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων, παραθέτοντας 

μάλιστα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των μέχρι πρότινος  κρυφών, επιτυχών δοκιμών τους19. 

Επίσης, υποστήριξε ότι θα αντιδρούσε με στρατιωτικά μέσα, ενώ προσέγγισε το Ιράν ως ένδειξη 

στήριξης προς το πυρηνικό του πρόγραμμα. Εν τέλει, η συμφωνία Η.Π.Α.-Πολωνίας τέθηκε σε ισχύ 

και συνοδεύτηκε από μία ακόμη συμφωνία με την Τσεχία, για την εγκατάσταση στο έδαφός της 

συστήματος ραντάρ, ως τμήματος της ευρύτερης ασπίδας. Με τη σειρά της, η Ρωσία συναποφάσισε 

το 2009 τη συγκρότηση ενιαίου περιφερειακού αντιπυραυλικού συστήματος με τη Λευκορωσία, ενώ 

ανάλογη συμφωνία υπογράφτηκε και με την Αρμενία. Η Ρωσία επιδιώκει την ένταξη στο ενιαίο 

σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας, όχι μόνον των χωρών της Οργάνωσης του Συμφώνου Συλλογικής 

Ασφάλειας (ΟΣΣΑ), αλλά και των χωρών της Κοινοπολιτείας των Ανεξάρτητων Kρατών (ΚΑΚ)20. 

                                                                 
19

 Πρόκειται για τους θερμοπυρηνικούς, διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους RS-24 Yars, η δοκιμή των οποίων 

διεξήχθη στις 29 Μαΐου του 2007, μετά την ολοκλήρωση ενός κρυφού ερευνητικού προγράμματος για την 

αντικατάσταση των παρωχημένων R-36 και UR-100N. Βλ. επίσης, L. Hard ing (2007) Russian Missile Test Adds to Arms 

Race Fear, The Guard ian UK Online  <http://www.guardian.co.uk/world/2007/may/30/usa.topstories3> [τελευταία  

πρόσβαση: 15-06-12] 
20

 Ι. Π. (2012) Ρωσία-Λευκορωσία: Σε Εφαρμογή η Κοινή Πυραυλική Άμυνα, Εφημερίδα Ριζοσπάστης 

<http://www2.rizospastis.gr/story.do?id=6823477&publDate=27/4/2012> [τελευταία πρόσβαση: 15-06-12] 
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ΝΕΑ ΑΡΧΗ: Στη Σύνοδο G20 του 2009 στο Λονδίνο, ο τότε Πρόεδρος Medvedev και ο Obama 

σφράγισαν συμβολικά τη νέα αρχή για τις σχέσεις των χωρών τους, σε κοινή τους δήλωση όπου 

μιλούσαν για αναθέρμανση των σχέσεών και καλούσαν το Ιράν να παύσει το πυρηνικό του 

πρόγραμμα. Η αναθέρμανση αυτή διατυπώθηκε και στη Συνθήκη που υπογράφτηκε το ακόλουθο 

έτος (New START) στις 8 Απριλίου στην Πράγα και τέθηκε σε ισχύ τον Φεβρουάριο του 2011, 

όπου οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να μειώσουν τις διαθέσιμες πυρηνικές κεφαλές των κρατών τους σε 

1550 έκαστος, ενώ προβλέπονται αμοιβαίοι έλεγχοι ώστε να εξακριβωθεί η τήρηση των 

συμφωνηθέντων. Η επαναπροσέγγιση αυτή είναι χαρακτηριστική της Προεδρίας Obama και 

συνοδεύτηκε από εντατικές και εκτεταμένες πολιτικές συζητήσεις ως προς τη χρησιμότητα και τον 

ορθολογικό σχεδιασμό της νέας εξοπλιστικής συνθήκης21.  

 Πρόσφατα, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών για τις Ευρωπαϊκές και Ευρασιατικές 

Υποθέσεις δήλωσε ότι, παρά τις όποιες ανησυχίες και προβληματισμούς της Ρωσίας, οι Η.Π.Α. θα 

εξακολουθήσουν να εργάζονται για την εγκατάσταση του συστήματος αντιπυραυλικής άμυνας στην 

Ευρώπη. Παρόλο που επιδιώκουν δημοσίως τη συγκατάθεση και τη συνεργασία της Ρωσίας, 

υπολογίζεται ότι το πρόγραμμα θα έχει ολοκληρωθεί έως το 2020, ανεξαρτήτως της Ρωσικής 

στάσης, με στόχο την προστασία των κρατών-μελών του ΝΑΤΟ «από κράτη-παρίες, όπως το 

Ιράν»22. Η έλλειψη προόδου που παρατηρείται οφείλεται, εν πολλοίς, στην πολυπλοκότητα του 

ζητήματος και στις επικείμενες προεδρικές εκλογές στις Η.Π.Α., οι οποίες καθιστούν προσωρινά 

βραδυκίνητο το πολιτικό σύστημα. Ο ίδιος ο Obama είχε δηλώσει σε συνάντησή του με τον τότε 

Πρόεδρο Medvedev ότι μετά τις εκλογές θα είχε μεγαλύτερη ευελιξία στο εν λόγω ζήτημα. Ως 

απάντηση στις Αμερικανικές επιδιώξεις, ο απερχόμενος Πρόεδρος Medvedev δήλωσε τη δυσπιστία 

του απέναντι στο Αμερικανικό πρόγραμμα, αφού οι εξηγήσεις που είχαν παράσχει οι Η.Π.Α. δεν 

αποτελούσαν αξιόπιστη απόδειξη ότι τα ΝΑΤΟϊκά σχέδια δεν στρέφονται εναντίον της Ρωσίας. 

Προς αυτή την κατεύθυνση προανείγγειλε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της Ρωσίας 

(2.8% του προϋπολογισμού), δεδομένων των νέων κινδύνων στην εξωτερική ασφάλεια της χώρας 

του, προκειμένου να επιτευχθεί αναμόρφωση και ενδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της 

                                                                 
21

 Για τη σχετική επιχειρηματολογία στο επ ίπεδο της πολιτικής, βλ. M. B., Sheridan (2010) START Has Support of at 

Least One George Bush, The Washington Post Online <http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/12/08/AR2010120807094.html>, H. A. Kissinger et al. (2010) The Republican Case for 

Ratifying New Start, The Washington Post Online <http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2010/12/01/AR2010120104598.html>, C. Rice (2010) New Start, Ratify With Caveats, The Wall 

Street Journal <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748703814404576002094121743636.html > [τελευταία 

πρόσβαση: 15-06-12] 
22

 Εξελίξεις στο Ζήτημα της Αντιπυραυλικής Ασπίδας , Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και ΝΑ Ευρώπης (ΚΕΡΕΝΕ), 22 Μαΐου 

2012, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://ceregreece.org/> [τελευταία πρόσβαση: 17-06-12] 
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Ρωσίας μέχρι το 202023. Προς επίρρωση των εξαγγελιών Medvedev, ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας 

δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «η Αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα επηρεάζει την ισορροπία ισχύος 

και τη στρατιωτική σταθερότητα στο σύνολό της», εξαγγέλοντας την κατασκευή οκτώ νέων 

πυρηνικών υποβρυχίων μέχρι το 2017.  

 

 ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

Μετά την 11/09, άρχισε να διαφαίνεται μία φαινομενική σύμπλευση των δύο δυνάμεων, η οποία 

όπως αποδείχθηκε ήταν προσωρινή. Ο Putin αποδέχθηκε σιωπηρά την επέκταση του ΝΑΤΟ στο 

αποκαλούμενο «μαλακό υπογάστριο» της Ρωσίας και επιδίωξε τη συνεργασία με τις Η.Π.Α., 

πιθανότατα θεωρώντας ότι τα οφέλη από τη συνεργασία θα ήταν σαφώς περισσότερα από την 

ανοιχτή αντιπαράθεσης και την άμεση εξισορρόπηση. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, η Ρωσία 

παρείχε την αμέριστη στήριξή της στην εισβολή των Η.Π.Α. και των συμμάχων τους στο 

Αφγανιστάν, σε έναν πόλεμο που ασφαλώς δεν θα είχε κερδηθεί με την ίδια ευκολία δίχως τη 

Ρωσική συνδρομή24. Παράλληλα, η υποστήριξη του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία συλλήβδην, 

χρησιμοποιήθηκε εντέχνως για την εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων: οι Ταλιμπάν του Αφγανιστάν 

και οι Τσετσένοι αντάρτες αποτελούσαν πλέον διαφορετικές εκφάνσεις ενός κοινού εχθρού, αυτού 

που η κυβέρνηση Bush χαρακτήρισε ως «άξονα του κακού». Ως αποτέλεσμα, η Ρωσία είχε πλέον 

την ευκαιρία να χειριστεί ένα φλέγον για την ίδια εσωτερικό ζήτημα στο παρασκήνιο, μακριά από 

την κοινή θέα και τις επικείμενες επικρίσεις της διεθνούς κοινότητας για την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ωστόσο, οι Η.Π.Α. βρίσκονται πλέον μέσω του ΝΑΤΟ περιμετρικά των 

Ρωσικών συνόρων, στις χώρες του πρώην Συμφώνου της Βαρσοβίας και στις χώρες της Βαλτικής, 

δίχως εμφανή αντισταθμιστικά οφέλη για τη Ρωσία. Κι ενώ ο Putin απέφευγε τις ανοιχτές αναφορές 

στην πολυπολικότητα, εντούτοις η μονομερής απόφαση των Η.Π.Α. για επέμβαση στο Ιράκ οδήγησε 

στη σφοδρή κριτική εκ μέρους της Ρωσίας, η οποία συμπαρατάχθηκε με κράτη όπως η Γαλλία και η 

Γερμανία, προκειμένου να καταψηφίσουν την απόφαση για επέμβαση στο Συμβούλιο Ασφαλείας. 

Για ακόμη μία φορά οι Η.Π.Α. δεν έθεσαν καν το ζήτημα προς ψήφιση στο Συμβούλιο Ασφαλείας, 

με δεδομένη τη δεδηλωμένη πρόθεση των άλλων μελών να το καταψηφίσουν, καταδεικνύοντας και 

                                                                 
23

 Πολιτικές και Οικονομικές Εξελίξεις στο Εσωτερικό της Ρωσίας: Αύξηση των Αμυντικών Δαπανών Προανήγγειλε ο 

Medvedev ενώ Συνεχίζεται η Βία και Καταστολή  από τις Αρχές, Κέντρο Ρωσίας, Ευρασίας και ΝΑ Ευρώπης (ΚΕΡΕΝΕ), 

22 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://ceregreece.org/> [τελευταία πρόσβαση: 17-06-12] 
24

 Μ., Μπαλαούρας, Συνέντευξη με τον Δημήτρη Λιάτσο , Ανταποκριτή της ΝΕΤ και του Flash στη Μόσχα, Η Εποχή Online 

<http://epohi.gr/liatsos_interview_issues_3032003.htm> [τελευταία πρόσβαση: 15-06-12] 
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πάλι το χάσμα στην αντίληψη των γεωπολιτικών ενδιαφερόντων από τις κυβερνήσεις των δύο 

πλευρών.  

Όπως διαπιστώνει και ο Υφαντής 25, η υπεροχή των Η.Π.Α. στον στρατιωτικό τομέα είναι 

τέτοια, ώστε η επέμβασή τους για ζητήματα τρομοκρατίας προκαλεί αλλαγές τεράστιας έκτασης στη 

διεθνή ισορροπία, δυσανάλογα μεγάλες ως προς τις τρομοκρατικές ενέργειες που τις προκάλεσαν. 

Αυτή τη στιγμή οι Η.Π.Α. κατέχουν τον πιο άρτια εκπαιδευμένο επαγγελματικό στρατό, ο οποίος 

χρησιμοποιεί τις πιο πρόσφατες στρατιωτικές τεχνολογίες και είναι σε θέση να αναπτύσσεται 

τάχιστα, σε πολυάριθμα μέτωπα, παντού ανά την υφήλιο. Για το έτος 2011, οι στρατιωτικές δαπάνες 

των Η.Π.Α. ξεπέρασαν τα 700 δις. $, αναλογώντας περίπου στο 40% του συνόλου των στρατιωτικών 

δαπανών παγκοσμίως26, και υπερκαλύπτουν τις αντίστοιχες δαπάνες των ακόλουθων δέκα κρατών 

στη σειρά κατάταξης. Στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης, όπου τα οφέλη θεωρούνται 

αισθητά σε βάθος χρόνου, οι Η.Π.Α. επίσης υπερτερούν κατά πολύ έναντι των ανταγωνιστών τους  

στην Ασία και στην Ε.Ε. συνολικά27. Αποτελούν τον μεγαλύτερο εισαγωγέα και καταναλωτή 

υδρογονανθράκων παγκοσμίως, ενώ οι Αμερικανικές εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της 

τεχνολογικής προόδου, ιδίως στους τομείς της πληροφορικής, της ιατρικής, της αεροναυπηγικής και 

των στρατιωτικών εξοπλισμών, με τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα να μετριάζονται, ωστόσο, 

σταδιακά από το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και έπειτα28.  

Πέραν αυτών, η Αμερικανική στρατιωτική ισχύς διασφαλίζεται και μέσω του απόλυτου 

ελέγχου των διεθνών εναέριων χώρων, ήτοι των εναέριων περιοχών που υπέρκεινται των ανοιχτών 

θαλασσών και συνεπώς δεν ανήκουν σε κανένα κράτος κατ’ αποκλειστικότητα29. Ο επιτυχής 

έλεγχός τους από τις Η.Π.Α. έχει επιτρέψει την ταχεία ανάπτυξη του Αμερικανικού στρατού σε μέρη 

απομακρυμένα όπου κανονικά δεν υπάρχει μόνιμη στρατιωτική παρουσία τους. Οι επεμβάσεις στον 

Περσικό Κόλπο το 1991 ή στο Αφγανιστάν το 2001 αποτελούν παραδείγματα επιτυχούς χρήσης των 

ενάριων χώρων προς όφελος των Η.Π.Α. Ο έλεγχός τους οφείλεται εν πολλοίς στις αυξημένες 

στρατιωτικές δαπάνες των Η.Π.Α., οι οποίες αποτελούν το μοναδικό κράτος που συγκεντρώνει τόσο 

                                                                 
25

 Κ. Υφαντής (2006) “Διατλαντικές Σχέσεις: μεταξύ Μονομέρειας, Αδιαφορίας και Ισορροπίας”, στο M. Τσινισιζέλης 

& Δ. Ξενάκης (επιμ.) Παγκόσμια Ευρώπη; Οι Διεθνείς Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αθήνα: Εκδόσεις Σιδέρης, 

σελ. 327-352. 
26

 SIPRI Database on Military Expenditure, The 15 Major Spender Countries in 2011 , διατίθεται στη διεύθυνση : 

<http://www.sipri.org/research/armaments/milex/resultoutput/milex_15> [τελευταία  πρόσβαση : 15-06-12] 
27

 Science and Engineering Indicators 2010, Global Expansion of Research and Development Expenditures, διατίθεται 

στη διεύθυνση : <http://www.nsf.gov/statistics/seind10/c0/c0s2.htm> [τελευταία πρόσβαση : 15-06-12] 
28

 Central Intelligence Agency (CIA), The World Factbook , Ιούνιος 2012, διατίθεται στη  διεύθυνση : 

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html#top> [τελευταία πρόσβαση : 15-06-12] 
29

 B. Posen (2003) “Command of the Commons, The Military Foundation of U.S. Hegemony”, στο International 

Security, Vol. 28, No. 1 (Καλοκαίρι 2003), σελ. 5-46. 
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υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς υπό τη διαχείριση μίας ενιαίας πολιτικής αρχής. Κατ’ αυτόν τον 

τρόπο καθίσταται δυνατός ο σχεδιασμός πιο ολοκληρωμένων στρατηγικών ευρείας κλίμακας, 

στρατηγικών που κανένας άλλος στρατός στον κόσμο δεν θα μπορούσε να επιδιώξει. Ο έλεγχος των 

εναέριων χώρων συνοδεύεται από εξίσου έντονη παρουσία των Η.Π.Α. στη θάλασσα, αφού 

διαθέτουν 12 αεροπλανοφόρα τη στιγμή που η Γαλλία διαθέτει μόλις ένα. Τέλος, οι Η.Π.Α. 

επενδύουν τεράστια ποσά και στην τεχνολογία του διαστήματος, ενώ ήδη από το 2001 διέθεταν 250 

δορυφόρους, τους μισούς δηλαδή από όλους τους  δορυφόρους παγκοσμίως. Παρόλο που προς το 

παρόν δεν μπορούν να διεξαγάγουν πόλεμο αμιγώς μέσω του διαστήματος, οι δορυφόροι αυτοί 

μπορούν να εξυπηρετήσουν στρατιωτικούς στόχους, όπως ο εντοπισμός και η παρακολούθηση  

εχθρικών μονάδων. Κι ενώ και άλλα κράτη επενδύουν τεράστια ποσά στην τεχνολογία του 

διαστήματος, το γεγονός ότι οι περισσότεροι δορυφόροι παγκοσμίως ανήκουν εν μέρει σε 

Αμερικανικές εταιρείες θα μπορούσε επίσης να αξιοποιηθεί προς όφελος των Η.Π.Α., 

δημιουργώντας κωλύματα στους αντιπάλους. Με βάση αυτή τη διαπίστωση, άλλωστε, η Ε.Ε. έχει 

ήδη ξεκινήσει να επενδύει στην ανάπτυξη του Galileo, ενός Ευρωπαϊκού συστήματος εντοπισμού 

(GPS) που θα διασφαλίζει τη στρατιωτική επάρκεια και αυτονομία της30. 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως όλα δείχνουν, οι Η.Π.Α. προκρίνουν πλέον την προληπτική επέμβαση για την επίλυση των 

διαφορών τους, ενώ επιλέγουν τους συμμάχους τους με βάση τις στρατιωτικές τους δυνατότητες, 

ακολουθώντας ένα νέο δόγμα, αυτό των «συνασπισμών των προθύμων», που πλέον έχουν 

αντικαταστήσει τις παραδοσιακού τύπου συμμαχίες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη διατάραξη των 

σχέσεων μεταξύ Η.Π.Α.-Ε.Ε., ενώ ο πόλεμος εναντίον της τρομοκρατίας κάθε άλλο παρά εγγύτερα 

έφερε τους δύο: αντί να τους συσπειρώσει, τους έχει φέρει σε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες 

προσεγγίσεις (στρατιωτική vs θεσμική) ως προς την αντιμετώπισή της.  

 Από την άλλη, παρά τις διαρκείς επαφές Μόσχας-Ουάσινγκτον, η αμοιβαία καχυποψία 

εξακολουθεί να χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο πλευρών, εκπορευόμενη από τις εξοπλιστικές 

βλέψεις και τη δαπάνηση υπέρογκων ποσών σε στρατιωτικές δαπάνες, οι οποίες μας παραπέμπουν 

στην ψυχροπολεμική ατμόσφαιρα του παρελθόντος. Παρά τη μείωση των ρυθμών ανάπτυξης στη 

Ρωσία, και παρά την άμεση εξάρτησή της από τις τιμές του πετρελαίου, η κυβέρνηση έχει 

επικεντρωθεί στην αναβάθμιση των στρατιωτικών της δυνατοτήτων, προκειμένου να είναι έτοιμη να 
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 D. A., Divis (2002) “Military Role for Galileo Emerges”, στο GPS World, Vol. 13, No. 5 (Mάιος 2002), σελ. 10. 
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ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις. Είναι λογικό ότι η Ρωσία δεν θα εγκαταλείψει με ευκολία τις 

γεωπολιτικές βλέψεις της για την Ευρασία και κυρίως για την περιφέρειά της, όπου η πρόσφατη 

διείσδυση του ΝΑΤΟ έχει αναδειχθεί στη μέγιστη πρόκληση για τη Ρωσική κυβέρνηση. Από κοινού 

με την αντιπυραυλική ασπίδα, πρόκειται για τα δύο πλέον ακανθώδη ζητήματα στις σχέσεις των δύο 

κρατών, τα οποία επέφεραν και τη στασιμότητα στην πολιτική επαναπροσέγγισης και επανέναρξης 

των σχέσεων με τη Ρωσία εκ μέρους της παρούσας κυβέρνησης Obama.  

 Τέλος, οι συνεχιζόμενες βιαιότητες στη Συρία αποτελούν αιτία διχασμού του Συμβουλίου 

Ασφαλείας, αφού η Ρωσία και η Κίνα διαφωνούν με την επιβολή νέου γύρου κυρώσεων, ενώ οι 

Η.Π.Α. κατηγορούν τη Ρωσία ότι εξοπλίζει με μαχητικά ελικόπτερα το καθεστώς Assad. Οι 

εξελίξεις στο συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να αποτελέσουν μία σαφή δοκιμασία για τις σχέσεις 

των δύο πλευρών και για τη στάση που θα κρατήσουν απέναντι στο εξίσου σημαντικό ζήτημα του 

Ιράν, του οποίου το πυρηνικό πρόγραμμα εκλαμβάνεται από τις Η.Π.Α. ως η μέγιστη πρόκληση για 

την ασφάλειάς τους. Από την πλευρά της  Ρωσίας, ο Putin φαίνεται να αλλάζει στρατηγική, αφού η 

προσέγγιση της χώρας του με τις Η.Π.Α. κατά την προηγούμενη θητεία του δεν απέφερε ουσιαστικά 

αποτελέσματα. Αντ’ αυτού, όπως φαίνεται επιδιώκει τη σύσφιξη των σχέσεων με τις Κίνα, Ιράν, 

Νότιο Αφρική, Βραζιλία και Ινδία, προκειμένου να εξισορροπήσουν από κοινού την Αμερικανική 

ισχύ. Αυτό θα το επιτύχει μέσω της απομόνωσης των φιλο-Δυτικών δρώντων εντός της Ρωσίας και 

μέσω της προσέγγισης με τις εθνικιστικές και αριστερές παρατάξεις, οι οποίες παραμένουν 

παραδοσιακά αντι-Δυτικές31. Άλλωστε, όπως επισημαίνει και ο Huntington32, το γεγονός ότι αυτή τη 

στιγμή οι Η.Π.Α. αποτελούν τη μοναδική υπερδύναμη δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι το σύστημα 

είναι μονοπολικό, αφού κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ανυπαρξία μεγάλων δυνάμεων και την ύπαρξη 

πλήθους μικρών δρώντων.  

Αντιθέτως, το σημερινό σύστημα αποτελείται από πολλά μεγάλα και ανερχόμενα κέντρα 

αντίστοιχης ισχύος, τα οποία συνεργάζονται και ανταγωνίζονται, μέσω της σύναψης συμμαχιών και 

της συλλογικής άσκησης ισχύος. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα συνεργασίας αποτελεί η Ε.Ε. εδώ 

και δεκαετίες, τη στιγμή που ο ρόλος του Ο.Η.Ε. και του  ΝΑΤΟ τίθεται διαρκώς εν αμφιβόλω λόγω 

των διαφορετικών, αντίπαλων προσεγγίσεων των ισχυρών μελών τους. Η ύπαρξη ανερχόμενων 

κέντρων ισχύος έχει χαρακτηριστεί ως «η άνοδος των υπολοίπων»33 και παρά τους ραγδαίους 
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 H. Beheshtipour (2012) Iranian-Russian Relations During Putin’s Third Presidency, Eurasia Review, News and 

Analysis, 10 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: <http://www.eurasiareview.com/10052012-iran ian-russian-

relations-during-putins-third-presidency-oped/> [τελ ευταία πρόσβαση: 17-06-12] 
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 S. Huntington (1999) “The Lonely Superpower, The New Dimension of Power”, Foreign Affairs, Vol. 78, No. 2 (01 

Μαρτίου 1999), σελ. 35-49. 
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 F. Zakaria (2008) The Post-American World, New York-London: W. W. Norton and Company Inc. 
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ρυθμούς ανάπτυξης που παρατηρούνται, με αντιπροσωπευτικότερο παράδειγμα την Κίνα  η οποία 

λειτουργεί σε τόσο μεγάλη κλίμακα ώστε μπορεί να αλλάξει τους κανόνες του παιχνιδιού, η 

Αμερικανική πρωτοκαθεδρία μάλλον δεν εξισορροπηθεί τόσο άμεσα όσο πολλοί μελετητές έχουν 

προβλέψει κατά καιρούς. Η ανώτατη εκπαίδευση εξακολουθεί να αποτελεί την «καλύτερη 

βιομηχανία των Η.Π.Α.» και το σημαντικότερο μέσo που μετέρχονται για να διατηρήσουν το 

προβάδιμά τους στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, με τους αντιπάλους να υπολείπονται κατά 

πολύ στην κατάρτιση άρτια εκπαιδευμένου, εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.  

 


