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Πρόλογος 
 

H συγκεκριμένη ειδική έκδοση αποτελεί μέρος της σειράς εκδόσεων των 

συμπερασμάτων των επιτροπών του ετήσιου Πανελλήνιου Κοινοβουλίου Νέων, που 

διοργανώνεται κάθε χρόνο από την Student Association For International Affairs. To 

19o Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων διεξήχθη 19 με 22 Μαρτίου 2015 στις 

εγκαταστάσεις του ALBA Graduate Business School, του Deree – The American 

College of Greece και του Ιδρύματος Ευγενίδου, με κεντρικό τίτλο «Προκλήσεις και 

προβληματισμοί σε μια εποχή διεθνών αλλαγών».  

Με κοινό σημείο αναφοράς την επιστημονική έρευνα και την κατάρτιση σε 

αντίστοιχους τομείς, φοιτητές από όλη την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα με 

σκοπό να ανταλλάξουν απόψεις, να αναλύσουν και να παρουσιάσουν ζητήματα τα 

οποία έχουν απασχολήσει τη διεθνή και εγχώρια σκηνή. Με την καθοδήγηση των 

επιστημονικών συμβούλων, κατόρθωσαν να διερευνήσουν και να παρουσιάσουν 

άρτια τα ζητήματα με τα οποία κλήθηκαν να ασχοληθούν. Σημαντικό ρόλο στην 

υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος κατείχαν οι συντονιστές των επιμέρους 

επιτροπών, οι οποίοι χάρη στην εμπειρία τους συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση 

των επιστημονικών κειμένων και στην αρτιότητα των παρουσιάσεων κάθε επιτροπής.  

Το Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων αποτελεί ένα θεσμό, ο οποίος διεξάγεται 

επί 19 συνεχόμενα έτη. Αυτό καταδεικνύει το γεγονός ότι υπάρχει η ανάγκη από τους 

νέους να διοχετεύσουν την γνώση και την εμπειρία τους για την επίλυση σημαντικών 

ζητημάτων της διεθνούς και εγχώριας σκηνής. Η ακατάπαυστη επιθυμία να βρεθούν 

λύσεις και να απαντηθούν μεγάλα ερωτήματα, τους οδηγεί σε νέες αναζητήσεις. Τα 

πορίσματα αυτά αποτελούν τον καρπό της επιστημονικής τους έρευνας που έγινε 

κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Με αυτό τον τρόπο η SAFIA, ως ενεργό μέλος 

της κοινότητας των νέων επιστημόνων, προσπαθεί να συμβάλει στην προώθηση του 

διαλόγου αλλά και να στηρίξει τους νέους ανθρώπους στο να αναπτύξουν καινοτόμες 

ιδέες και απόψεις. 

H Η Οργανωτική Επιτροπή  

Του 19
ου

 Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων 

 

Ιάσων-Νικόλαος Καρανίκας 

Γεωργία Κύρκου 

Μαρία Ξερνού 
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Ιστορία του Πανελληνίου Κοινοβουλίου Νέων 
 

Στόχος του «Πανελλήνιου Κοινοβουλίου Νέων» είναι η πρόκληση του 

ενδιαφέροντος και η ενασχόληση νέων επιστημόνων και ερευνητών από όλη την 

Ελλάδα με θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας, ελληνικού και διεθνούς 

ενδιαφέροντος, με σκοπό την παραγωγή και επεξεργασία ιδεών και σκέψεων. 

Το Α΄ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο της 

ΕΕΔΕ και στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής (Τελετή Λήξης), υπό την αιγίδα του 

Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα με θέμα: «Μπορούμε να αλλάξουμε 

τον κόσμο;» (Μάιος 1996). Οι θεματικές του πρώτου κοινοβουλίου νέων ήταν οι 

εξής: 

 

 

 

 

 

 

Το Β' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο της 

ΕΕΔΕ, υπό την αιγίδα του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα με θέμα: 

«Μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο;» (Δεκέμβριος 1997). Οι θεματικές του 

δεύτερου κοινοβουλίου νέων ήταν οι εξής: 

ς Οργάνωσης 
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Το Γ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο του 

εκπαιδευτικού κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας, υπό την αιγίδα του Κέντρου 

Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα και κατέληξε στη «Διακήρυξη των Νέων για 

την Ευρώπη του 21ου αιώνα» (Μάρτιος 1998). Οι θεματικές του τρίτου 

κοινοβουλίου νέων ήταν οι εξής: 

 και περιφέρεια  

 

 

 

 

 

 

νομική πρόκληση στο διεθνές σύστημα  

 

Το Δ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στο συνεδριακό χώρο του 

εκπαιδευτικού κέντρου της Αγροτικής Τράπεζας, υπό την αιγίδα του Κέντρου 

Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα, με θέμα: «Προκλήσεις του 21ου αιώνα και 

κράτος έθνος» (Μάρτιος 1999). Οι θεματικές ενότητες του κοινοβουλίου ήταν οι 

εξής: 

 

 

και κράτη 

 

 



[6] 
 

 

 

Το Ε΄ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων διεξήχθη στους χώρους της 

Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, με την υποστήριξη του Κέντρου Πληροφοριών του 

ΟΗΕ στην Αθήνα, με θέμα «Η Δημοκρατία στον 21ο αιώνα» (Νοέμβριος 2000) και 

θεματικές ενότητες τις εξής: 

 

 

μοί 

 

 

- Κοινωνία των Πολιτών 

 

 

Το ΣΤ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων διεξήχθη στις εγκαταστάσεις του 

ινστιτούτου Θερβάντες, υπό την υποστήριξη του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ 

στην Αθήνα, με θέμα «Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μεταίχμιο των Διεθνών 

Συγκυριών» (Δεκέμβρης 2001) και θεματικές ενότητες τις εξής: 

ι η διεθνής ύφεση 

 

 

κρίση 

   στην Π.Γ.Δ.Μ. - Συσχετισμοί με το ΝΑΤΟ 
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Ιρλανδία 

 

 

Το Ζ΄ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών με την 

υποστήριξη του Κέντρου Πληροφοριών του ΟΗΕ στην Αθήνα και τη χορηγία του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με θέμα «Κυρίαρχοι του παιχνιδιού ή πιόνια στη 

σκακιέρα;» (Νοέμβριος 2002). Οι θεματικές ενότητες του κοινοβουλίου ήταν οι 

εξής: 

Ένωσης 

 

ωση 

 

 

 

 

αι ευρωπαϊκή ιθαγένεια 

Το Η΄ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο νέων πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 

του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης υπό την αιγίδα της Προεδρίας του 

Τμήματος Πολιτικής επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών 

και με τις χορηγίες της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, του Κοινωφελούς 

Ιδρύματος Αλέξανδρος Ωνάσης και του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, με 

θέμα «Πρωταγωνιστές ή θεατές στην παράσταση του μέλλοντος;» (Δεκέμβριος 

2003). Οι θεματικές ενότητες του κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 
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ειρήνης; 

 

 

 

νωσης 

 

 

 

Το Θ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων συνεδρίασε στις εγκαταστάσεις και με 

την ευγενική χορηγία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

με κύρια θεματική: «Οι διεθνείς ανακατατάξεις στην παγκόσμια σκακιέρα» 

(Νοέμβριος 2004). Οι θεματικές ενότητες του κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

γειας μπροστά στην παγκόσμια ενεργειακή κρίση 

 

 

 

ουρκίας 
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Το Ι' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του 

Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών με τις 

ευγενείς χορηγίες των ανωτέρω με κύριο θέμα: «Ισορροπώντας στην δοκό των 

παγκόσμιων εξελίξεων» (Νοέμβριος 2005). Οι θεματικές ενότητας του 

Κοινοβουλίου ήταν: 

 

 

 

 

αιο  

 

 

 

-Κυβερνητικές Οργανώσεις στην διαμόρφωση του ευρωπαϊκού μέλλοντος 

Το ΙΑ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του 

Γαλλικού Ινστιτούτο Αθηνών υπό την Αιγίδα της Πρεσβείας της Φινλανδίας στην 

Αθήνα και με τις χορηγίες των ανωτέρω με κύρια θεματική: «Συνθέτοντας το πάζλ 

των Διεθνών Εξελίξεων» (Νοέμβριος 2006). Οι θεματικές ενότητες του 

Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

 

 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
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νταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Το ΙΒ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής και του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Αθηνών, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβενίας, της Πρεσβείας 

της Πορτογαλίας και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, με κύρια θεματική: « Διαμορφώνοντας το σκηνικό 

της Ευρωπαϊκής και Διεθνούς Πραγματικότητας» (Μάρτιος 2008). Οι θεματικές 

ενότητες του Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

ική διπλωματία: ο ρόλος του Ο.Η.Ε 

 

– Ξαναχτίζοντας τον Πύργο της 

Βαβέλ 

ς 

Συμβιβασμός; 

σσοβο – Αυτονομία ή Ανεξαρτησία; 

 

Συμβιβασμός; 

Ανάπτυξης ή Εργαλεία Εξάρτηση Χωρών; 

 

– Βόρειος Πόλος: «Σπάζοντας τον Πάγο» των Ενεργειακών 

Αποθεμάτων 
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To ΙΓ΄ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Μεγάρου της Παλαιάς Βουλής και του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Αθηνών, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Σλοβενίας, της Πρεσβείας 

της Πορτογαλίας και με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, με κύρια θεματική: «Πρωταγωνιστές ή Θεατές στην 

Παράσταση του Μέλλοντος;» (Μάρτιος 2009). Οι θεματικές ενότητες του 

Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

 

ς ένα σχέδιο ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας 

 

 

 Διεθνής Χρηματοπιστωτική Κρίση: Προτάσεις για μια Υγιή και Κοινωνική 

Παγκόσμια Οικονομία 

 

 

 

 

Το ΙΔ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ), διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, με κύρια θεματική: «Διαμορφώνοντας την Πολιτική 

και Κοινωνική Ατζέντα του Αύριο» (Απρίλιος 2010). Οι θεματικές ενότητες του 

Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

 

ή Αμερική: Αλλαγές στην Πίσω Αυλή των ΗΠΑ 
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Ελεύθερης Αγοράς 

Διεθνών Σχέσεων; 

 

 

 

 

Το ΙΕ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ), διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, με κύρια θεματική: «Συνάντηση νέων απόψεων για 

το Παρόν και το Μέλλον». Οι θεματικές ενότητες του Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

διεθνή τάξη 

ea party στην πρωτοκαθεδρία 

της Χαμάς 

ολοκλήρωσης; 

ή απαρχή νέων αυταρχικών καθεστώτων; 

 πρόσφυγες: Στο μεταίχμιο των παγκόσμιων προκλήσεων 
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σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον 

νοτικών εντάσεων στην αφρικανική ήπειρο και πιθανές 

διέξοδοι: Η περίπτωση του Σουδάν 

δημοκρατίας; 

Το ΙΣΤ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 

(ΕΚΔΔΑ) και της Σχολής Χιλλ, διοργανώθηκε με την υποστήριξη του Γραφείου του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, με κύρια θεματική: «Συζητώντας για το 

αύριο στο μεταίχμιο του χθες» (Μάιος 2012). Οι θεματικές ενότητες του 

Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

 

εξέλιξης 

των κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο 

ασύμπτωτοι ή συμπληρωματικοί; 

 

-Παλαιστίνη: μια άβολη συγκατοίκηση 

 Το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και ο κίνδυνος μιας ευρύτερης γεωπολιτικής 

αποσταθεροποίησης 

πρόσφατων εξελίξεων 

ς σ’ ένα πολυπολικό κόσμο 
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Το ΙΗ' Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων πραγματοποιήθηκε στις 

εγκαταστάσεις του New York College και της Νυχτερινής Σχολής του Φιλολογικού 

Συλλόγου «Παρνασσός» και στο Αμφιθέατρο του «Αθήνα 984» στην Τενχόπολη του 

Δήμου Αθηναίων με τις ευγενείς χορηγίες των ανωτέρω, με κύρια θεματική: «Η 

κοινωνική και πολιτική πραγματικότητα στο δρόμο της αλλαγής» (Απρίλιος 

2013). Οι θεματικές ενότητες του Κοινοβουλίου ήταν οι εξής: 

γων και οι καταλήψεις στέγης:πρόληψη και παρέμβαση 

 

 

αντιμετώπισης της κοινωνικής απειλής; 

δικαιωμάτων; 

 

 

 βίας: διερευνώντας τα όρια της κρατικής καταστολής 

 

  κοιτασμάτων της Ανατολικής Μεσογείου 

 

 Το ΙΘ’ Πανελλήνιο Κοινοβούλιο Νέων έλαβε χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου 

και στις εγκαταστάσεις του New York College, με κύρια θεματική: «Δικαιώματα, 

οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές συγκρούσεις: αναθεωρώντας τα όρια του 

πολιτικού», ενώ οι θεματικές του ενότητες ήταν οι εξής: 

 

 Ιρλανδία: παράδειγμα εξόδου από πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και η 

σημασία του 

 Η φυλετική σύγκρουση στο Ν. Σουδάν και η στάση της διεθνούς κοινότητας 

 Ελεύθερες αγορές: Μηχανισμός ευημερίας ή όξυνσης των ανισοτήτων 
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 Πλατεία Ταξίμ: η αδύναμη δημοκρατία της Τουρκίας 

 Ευρωπαϊκό δημοκρατικό έλλειμμα και αντισυστημικά κόμματα 

 Κράτος δικαίου και ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία 

 Τέχνη και Προπαγάνδα: η αισθητικοποίηση της πολιτικής εξουσίας 

Social Media: Μέσα πολιτικής δράσης και αντίδρασης 

 Ο αγώνας του Μαντέλα κατά του apartheid και τα όρια της αντίστασης 

 Ευρώπη Φρούριο: Διαχείριση μεταναστευτικών ροών στα σύνορα της Ένωσης 
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Επιτροπή 1
η
  

Ισλαμικός Φονταμενταλισμός: ISIL και Δύση 

 

ρησκευτικός Φονταμενταλισμός σημαίνει απόλυτη και κατά 

γράμμα προσήλωση στα θεμελιώδη δόγματα μιας θρησκείας που προστάζουν 

επιστροφή στις ρίζες, όπως αυτά ορίζονται στα ιερά κείμενα, είτε πρόκειται για τη 

Χριστιανική Βίβλο είτε για το Μουσουλμανικό Κοράνιο ή την Ιουδαϊκή Τορά. Κατά 

την άποψη των φονταμενταλιστών, το κείμενο είναι θεόπνευστο, τέλειο και αλάθητο. 

Πιο συγκεκριμένα, το Κοράνιο περιέχει σύνολο κανόνων που ρυθμίζουν τον ιδιωτικό 

και δημόσιο βίο των πιστών. Για το λόγο αυτό οι υπέρμαχοι αυτής της ιδεολογίας 

συχνά επιδιώκουν να θεσπίζουν και να επιβάλλουν στην κοινωνία νόμους και αρχές 

σύμφωνες με τα ιερά κείμενα. Το παρόν φύλλο εργασίας εξετάζει τη φύση και την 

εξέλιξη του Ισλαμικού Φονταμενταλισμού, αλλά και την αλληλεπίδρασή του με το 

δυτικό κόσμο. 

Ο Ισλαμικός Φονταμενταλισμός στην πολιτική του εκδοχή εμφανίστηκε τον 

18
ο
 αιώνα με την εκδήλωση κινήματος αναβίωσης του Ισλάμ, γνωστό ως 

Ουαχαμπισμός, από τον Muhammad ibn al-Wahhab, ο οποίος πίστευε ότι ο 

μοναδικός δρόμος για την αναγέννηση είναι η επιστροφή σε ένα Ισλάμ καθαρό από 

παγανιστικές και δυτικές επιρροές. Ρήτρα τόσο για τη μετέπειτα γέννηση της al-

Qaeda όσο και για το σύγχρονο σαλαφιστικό τζιχαντισμό αποτέλεσαν οι προσπάθειες 

του πρωτοπόρου Sayyid Qutb το 1950-1960. 

Ως τζιχάντ ορίζεται η ατομική υποχρέωση του κάθε Μουσουλμάνου να 

υπερασπίζεται την πίστη του απέναντι σε κάθε απειλή και μόνο εφόσον η νόμιμη 

αρχή της κοινότητας των πιστών το κηρύξει. Το Κοράνιο ρητά απαγορεύει τόσο την 

κακομεταχείριση αιχμαλώτων όσο και τον ακρωτηριασμό και τη δολοφονία αθώων. 

Οι εξτρεμιστές χρησιμοποιούν το τζιχάντ ως όπλο για την επέκταση της κυριαρχίας 

τους διαστρεβλώνοντας την πραγματική σημασία του.  

Η αποτυχία της Αραβικής Άνοιξης
1
, η οποία δεν κατάφερε να παίξει 

σταθεροποιητικό ρόλο στη Μέση Ανατολή, συνέβαλε στην ανάδυση μιας πιο ακραίας 

μορφής Ισλαμικού Φονταμενταλισμού. Η ανησυχητικά αυξανόμενη απήχησή του 

οφείλεται σε πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα, όπως η φτώχεια, η 

διαφθορά και η έλλειψη δομών. Για την καλύτερη κατανόηση του φαινομένου 

                                                           
1 S. Ghannousi, The Battle for Islam, The Huffington post, 27.11.2014, διαθέσιμο στο: 

www.huffingtonpost.com/soumaya-ghannoushi/the-battle-for-islam_b_623204.html  [ημερομηνία 

ανάκτησης: 20.3.2015]. 

http://www.huffingtonpost.com/soumaya-ghannoushi/the-battle-for-islam_b_623204.html
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χρήσιμη είναι η εξέταση των συνθηκών που συνέβαλαν στην έξαρσή του. Αρχικά, θα 

εξετάσουμε ιστορικά το πώς η ίδια η Δύση συνέβαλε στη δημιουργία και την 

εξάπλωση του Ισλαμικού Κράτους.  

Η έντονη επιρροή των αποικιοκρατικών δυνάμεων της Μ. Βρετανίας και της 

Γαλλίας εκκινεί από τον 18
ο 

αιώνα και κορυφώνεται το 1916 με την υπογραφή της 

συμφωνίας Sykes-Picot, όπου με την ανοχή της Ρωσίας χωρίστηκαν τα σύνορα της 

Μέσης Ανατολής βάσει γεωπολιτικών κριτηρίων. Εξαιτίας αυτής της αυθαιρεσίας, τα 

κράτη που ανεξαρτητοποιήθηκαν το 1960-1970 κατέληξαν σε εσωτερικές 

συγκρούσεις, όπως ο εμφύλιος στο Λίβανο. 

Επιπρόσθετα, έντονη είναι η επιρροή των Η.Π.Α στη διαμόρφωση του 

Ισλαμικού Φονταμενταλισμού. Συγκεκριμένα, η επιρροή αυτή χαρακτηρίζεται από 

πλούσιο ιστορικό στρατιωτικών επεμβάσεων με αποκορύφωμα τον πόλεμο του 

Κόλπου το 1991 και τον Πόλεμο στο Ιράκ το 2003, όπου η αμερικανική εισβολή 

οδήγησε στη διάλυση του ιρακινού στρατού και της αστυνομίας. Η υποστήριξη του 

ορισθέντος Σιϊτη προέδρου Nouri al-Maliki, ο οποίος ακολούθησε τακτικές 

κακομεταχείρισης και αποκλεισμού των Σουνιτών στον οικονομικό και πολιτικό 

τομέα, συνέβαλε στην ίδρυση ισλαμιστικών οργανώσεων από τους Σουνίτες, όπως το 

Ισλαμικό Κράτος, που έχουν ως στόχο τον περιορισμό του σιϊτικού στοιχείου
2
. 

Επίσης, πολλοί κρατούμενοι των αμερικανικών φυλακών του Abu Ghraib στο Ιράκ, 

οι οποίοι κακοποιήθηκαν σωματικά και πνευματικά, κατέλαβαν μετά την 

αποφυλάκισή τους ηγετικά καθήκοντα στο Ισλαμικό Κράτος με προεξέχοντα σκοπό 

την αντεκδίκηση για τα δεινά που υπέστησαν
3
. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, ιδρύθηκε το 2004 ο πρώτος πυρήνας της al-Qaeda 

στο Ιράκ, προκάτοχος του ISIL, από τoν Ιορδανό Abu Musab al-Zarqawi, με την 

ονομασία «Κίνημα Ενοποίησης και Αγώνα». Το 2006 μετονομάστηκε σε «al-Qaeda 

στη Μεσοποταμία», ενώ το ίδιο έτος δολοφονείται ο αρχηγός του. Σημαντικό ρόλο 

στο συντονισμό και τη στελέχωση της οργάνωσης διαδραμάτισε η επικοινωνία των 

μελών της που βρίσκονταν στις αμερικανικές φυλακές στο Ιράκ καθ’ όλη τη διάρκεια 

της αμερικανικής κατοχής
4
. Η περίοδος 2008-2011 ήταν μία περίοδος κατά την οποία 

πραγματοποιούνταν κυρίως εσωτερικές διεργασίες, όπως η προσπάθεια προσέγγισης 

του Μπααθικού στοιχείου, η σύναψη στενών σχέσεων με Σύριους αντάρτες και η 

ανάληψη της ηγεσίας της οργάνωσης από τον Abu Bakr al-Baghdadi το 2010. Το 

2011 με το ξέσπασμα του Συριακού εμφυλίου πολέμου, η οργάνωση βρέθηκε 

μπροστά σε μία τεράστια ευκαιρία να εδραιώσει την εξουσία της, εκμεταλλευόμενη 

την αστάθεια της περιοχής. Τον Απρίλιο του 2013 ανακοινώθηκε επίσημα η 

συγχώνευση της Συριακής al-Qaeda (Jabhat al-Nusra) με το ISIL, με αποκορύφωμα 

τη μoνομερή ανακήρυξη του Χαλιφάτου τον Ιούνιο του 2014, το οποίο είχε επίσημα 

                                                           
2
 Σ. Καλεντερίδης, Το Χαλιφάτο της Τρομοκρατίας και της Δύσης, The Huffington post (Hellenic 

Edition), 01.03.2015, διαθέσιμο στο: www.huffingtonpost.gr/stavros-kalenteridis/-

_366_b_6774812.html, [ημερομηνία ανάκτησης: 20.3.2015]. 
3
Α. Alobeid, Η οργάνωση του Ισλαμικού κράτους (I.S.) - Οι ιστορικές και γεωπολιτικές διαστάσεις, 

Foreign Affairs, σ. 137-151, σ. 143. 
4
M. Chulov, ISIS: the inside story, The Guardian, 11.12.2014, διαθέσιμο στο: www.theguardian.com, 

[ημερομηνία ανάκτησης : 20.03.2015] 

http://www.huffingtonpost.gr/stavros-kalenteridis/-_366_b_6774812.html
http://www.huffingtonpost.gr/stavros-kalenteridis/-_366_b_6774812.html
http://www.theguardian.com/
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καταργηθεί το 1924 από τον Mustafa Kemal Ataturk. Τότε έλαβε χώρα η 

αυτοανακήρυξη του Abu Bakr al-Baghdadi ως χαλίφη όλων των μουσουλμάνων, 

γνωστό και ως Χαλίφη Ιμπραήμ. 

Η διακυβέρνησή του Ισλαμικού Κράτους χωρίζεται σε δύο τμήματα
5
, τη 

Συριακή και την Ιρακινή, έτσι ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικότερα. Ο Abu Bakr 

al-Baghdadi, οι δύο αναπληρωτές και οι Σύμβουλοί του αποτελούν τον κορμό της 

κυβέρνησης, γνωστό και ως «Al Imara». Στις κατώτερες βαθμίδες
6
, βρίσκουμε 

αρχικά το Shura Consultative Council - τα μέλη του οποίου επιλέγονται από τον 

Χαλίφη – το οποίο αποτελεί το μόνο όργανο που θεωρητικά μπορεί να τον 

καθαιρέσει και έχει ως αρμοδιότητα την επίβλεψη των σχέσεων του Χαλιφάτου. 

Έπειτα, το Στρατιωτικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την επίβλεψη των 

στρατιωτικών αρχηγών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, αρμόδια για τα νομικά 

ζητήματα του κράτους είναι η Νομική Αρχή. Εν συνεχεία, ζωτικής σημασίας είναι το 

Defence, Security and Intelligence Council, καθώς είναι υπεύθυνο όχι μόνο για την 

προσωπική ασφάλεια του Χαλίφη, αλλά και για την εφαρμογή διαταγών, 

εκστρατειών και τη συλλογή αλλά και διασπορά πληροφοριών. Τέλος, το ISIS 

Institution for Public Info εκπροσωπεί το χαλιφάτο στον υπόλοιπο κόσμο. 

Το Ισλαμικό Κράτος  θεωρείται από τις πιο πλούσιες τρομοκρατικές 

οργανώσεις που έχουν υπάρξει μέχρι σήμερα, με ποικίλες πηγές χρηματοδότησης 

εντός και εκτός των ορίων της εδαφικής κυριαρχίας του. Η πιο σημαντική εσωτερική 

πηγή χρηματοδότησης είναι οι πετρελαιοπηγές που έχει καταλάβει στη Συρία, οι 

οποίες τροφοδοτούν την οργάνωση με περίπου 1.8 εκατομμύρια την ημέρα
7
. Το 

πετρέλαιο πωλείται στη μαύρη αγορά σε χώρες της περιοχής, αλλά χρησιμοποιείται 

και για εσωτερική κατανάλωση. Παράλληλα, το Ισλαμικό Κράτος αποσπά μεγάλα 

ποσά χρημάτων από τις υπό κατάληψη τράπεζες, την καπηλεία αρχαιοτήτων, την 

παράνομη φορολόγηση στις τοπικές κοινωνίες, τις απαγωγές και το λαθρεμπόριο. 

Επιπλέον, εκμεταλλεύεται όποια παραγωγική δομή βρίσκεται εντός της περιφέρειας 

του, όπως εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, επεξεργασίας φυσικού 

αερίου και σιτοπαραγωγικές εκτάσεις. 

Μικρότερη σε μέγεθος αλλά εξίσου σημαντική είναι η οικονομική ενίσχυση 

που λαμβάνει από το εξωτερικό. Υπάρχουν πολλές αναφορές για ιδιωτικά κεφάλαια 

που συγκεντρώνονται στις χώρες του Κόλπου και μέσω του Κουβέιτ περνούν στην 

Τουρκία ή την Ιορδανία και ύστερα στη Συρία και το Ιράκ για την υποστήριξη του 

Ισλαμικού Κράτους. Η μεταφορά των κεφαλαίων γίνεται υπό το κάλυμμα 

ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω μη κερδοσκοπικών οργανισμών, αλλά και με ξέπλυμα 

                                                           
5
 N. Thompson, A. Shubert, The anatomy of ISIS: How the “Islamic State” is run, from oil to 

beheadings, CNN, 14.1.2015, διαθέσιμο στο :http// edition.cnn.com, [ημερομηνία ανάκτησης: 

20.3.2015] 
6
J. Neriah, The structure of Islamic State, Jerusalem Center for Public Affairs, 08.09.2014, διαθέσιμο 

στο: jcpa.org/structure-of-the-Islamic-state/, [ημερομηνία ανάκτησης: 20.03.2015] 
7
 H. Alexander, A. Beach, How ISIL is funded, trained and operating in Iraq and Syria, The telegraph, 

23-8-2014, διαθέσιμο στο : www.telegraph.co.uk/, [ημερομηνία ανάκτησης: 20.03.2015] 
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μαύρου χρήματος. Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω μέσα, το Ισλαμικό Κράτος έχει 

αποκτήσει περίπου 1.2 δις. δολάρια
8
. 

Ο ανταγωνισμός για την εκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών δεν 

αποτελεί πρόσφατο φαινόμενο στη Μέση Ανατολή, η οποία αποτελεί από αιώνων μία 

ευαίσθητη κοιτίδα διαμάχης μεταξύ θρησκειών και πολιτισμών της Δύσης και της 

Ανατολής. Στα πλαίσια αυτής της αμφίδρομης σχέσης, δε θα μπορούσε να 

παραλειφθεί η επιρροή του Oριενταλισμού στη Δύση, ο οποίος συμβάλλει στην 

καχυποψία και το φόβο του Δυτικού κόσμου απέναντι στη Μέση Ανατολή. 

Όπως αναφέρθηκε, η σχέση Ισλαμικού Κράτους και Δύσης δεν έχει 

μονόπλευρο χαρακτήρα, καθώς το πρώτο έχει ποικίλες επιδράσεις σε πολλές 

εκφάνσεις του δυτικού πολιτισμού. 

Ένα από τα πιο ισχυρά εργαλεία του Ισλαμικού Κράτους είναι η αξιοποίηση 

των διευρυμένων δυνατοτήτων που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, η οποία 

έρχεται να συμπληρώσει τον ήδη βαρύ «οπλισμό» του. Ενδεικτικά, εκμεταλλεύεται 

πλήρως τη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μεταδίδοντας άρτια 

σκηνοθετημένα βίντεο υψηλής ευκρίνειας που απαθανατίζουν τις εκτελέσεις ομήρων. 

Ο στόχος αυτής της πρακτικής είναι διττός: αφενός ο εκφοβισμός των «απίστων» και 

αφετέρου η προπαγάνδα, που αποσκοπεί στην προσέλκυση ξένων μαχητών από τον 

υπόλοιπο κόσμο. Πράγματι, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου 

Αντιτρομοκρατίας των Η.Π.Α. (NCTC)
9
, υπολογίζεται ότι πάνω από 20.000 μαχητές 

από τρίτες χώρες έχουν ενταχθεί στους κόλπους του Ισλαμικού Κράτους. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι από τις χώρες της Δύσης έφυγαν 3.550 μαχητές
10

, ενώ οι περισσότεροι 

προέρχονται από τη Ρωσία, τη Μ. Βρετανία και τη Γαλλία. Ένδειξη της 

αποτελεσματικότητας αυτής της τακτικής είναι μεταξύ άλλων και το φαινόμενο 

πολλές γυναίκες προερχόμενες από τη Δύση να εγκαταλείπουν τη χώρα τους για να 

παντρευτούν τζιχαντιστές ή ακόμα και να πολεμήσουν στο πλευρό τους. Εξίσου 

ανησυχητική είναι η τάση των τζιχαντιστών να στρατολογούν μικρά παιδιά 

εξασφαλίζοντας έτσι τη συνέχιση της ύπαρξης και δράσης τους
11

. 

Η βιαιότητα που χαρακτηρίζει τη δράση του Ισλαμικού Κράτους γίνεται 

εμφανής με την ένταση των τρομοκρατικών χτυπημάτων στη Δύση. Η ανωτέρω 

τακτική συνδυάζεται με τη ρητορική μίσους στην οποία επιδίδονται τα ΜΜΕ της 

Δύσης διαστρεβλώνοντας την έννοια του Ισλάμ, κάτι που συντελεί στην όξυνση του 

φαινομένου της ισλαμοφοβίας. Η ισλαμοφοβία χαρακτηρίζεται από αρνητικά 

                                                           
8
 Ibid. 

9
N. Rasmussen, NYPD Shield Conference, National Counterterrorism Center, 17-2-2015, διαθέσιμο 

στο: 
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10
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προκατειλημμένες συμπεριφορές και φαινόμενα ρατσισμού απέναντι στους πιστούς 

του Ισλάμ συλλήβδην, ανεξαρτήτως δηλαδή του αν ασπάζονται την ιδεολογία του 

Ισλαμικού Κράτους και εκδηλώνεται στις δυτικές χώρες με την ανάδειξη 

ξενοφοβικών οργανώσεων, όπως το κίνημα PEGIDA που έχει αναπτύξει αντι-

ισλαμική δράση στη Γερμανία, τη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Δανία. 

Τα δυτικά κράτη θεωρώντας ότι η βαρβαρότητα του Ισλαμικού Κράτους θέτει 

σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών τους έχουν προχωρήσει στην ένταση των 

κρατικών κατασταλτικών δυνάμεων με απώτερο σκοπό την παρεμπόδιση ατόμων να 

ενταχθούν στις τάξεις των τζιχαντιστών
12

. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ενταθεί ο 

διασυνοριακός έλεγχος, ο οποίος ωστόσο παρεμποδίζεται από την κατοχυρωμένη 

ελευθερία κυκλοφορίας των πολιτών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του επικεφαλής της Europol, Rob Wainwright, ο 

οποίος εξέφρασε το φόβο, ότι η επιστροφή των ξένων ριζοσπαστικοποιημένων 

μαχητών στις πατρίδες τους θα απειλήσει την ασφάλεια της Ευρώπης
13

. 

Εν κατακλείδι, η συνεργασία μεταξύ των χωρών κατά του Ισλαμικού Κράτους 

είναι επιτακτική. Ο ήδη υπάρχων Πολυεθνικός Συνασπισμός, ο οποίος προσβλέπει 

στην αναχαίτιση του Ισλαμικού Κράτους, οφείλει να συγκεκριμενοποιήσει τους 

στόχους του. Παράλληλα, πρέπει να υπάρξει δημιουργικός διάλογος μεταξύ της 

Ευρώπης και των μετριοπαθών ισλαμικών πολιτικών δυνάμεων. Βαρύνουσας 

σημασίας είναι επίσης η συνεργασία των χωρών για την εξάλειψη της διακίνησης 

μαχητών και κεφαλαίων προς την οργάνωση, την ποινικοποίηση της υποστήριξής 

της, αλλά και για την κάλυψη του γενικότερου νομοθετικού κενού που υπάρχει στη 

Δύση αναφορικά με αυτό το φαινόμενο. Τέλος, ο εκδημοκρατισμός των χωρών της 

Μέσης Ανατολής και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών της, δηλαδή η 

καταπολέμηση της φτώχειας, της ανεργίας, της έλλειψης παιδείας, και της αδικίας, θα 

μείωνε σημαντικά το κίνητρό τους να στηρίξουν οποιαδήποτε εξτρεμιστική ιδεολογία 

ή οργάνωση. 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι 

Άρεφ Αλομπέιντ, Διδάκτωρ Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, 

Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Αφεντούλης Λαγγίδης, Διδάκτωρ Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα Διεθνών, 

Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Συντονίστρια Επιτροπής 

Μαρία Μπαρέτα 
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Επιτροπή 2
η
  

Κύπρος: Το ενεργειακό παζλ της Ανατολικής Μεσογείου 

 

Κύπρος αποτελεί ένα αναγνωρισμένο ανεξάρτητο κυρίαρχο 

κράτος ευρισκόμενο στο νοτιοανατολικό άκρο της Ευρώπης, κυρίαρχες 

πληθυσμιακές ομάδες του οποίου είναι η ελληνοκυπριακή και η τουρκοκυπριακή. Η 

ισορροπία των ομάδων αυτών διαταράχθηκε κυρίως με τη παράνομη στρατιωτική 

επέμβαση και κατοχή του βορείου τμήματος του νησιού από τη Τουρκία το 1974, 

γεγονός που αποτέλεσε την αφετηρία του in abstracto κυπριακού ζητήματος. Παρά τις 

προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος αυτού, διανύουμε 40 χρόνια στασιμότητας με 

τη de facto διχοτόμηση του νησιού, το οποίο κατοικείται από τουρκοκύπριους στο 

βόρειο τμήμα και ελληνοκύπριους στο νότιο. Η προβληματική αλληλεπίδραση των 

δύο κοινοτήτων του νησιού, καθώς και οι σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας,  αποτελούν 

τροχοπέδη σε μια γόνιμη επίλυση των διαφωνιών της παρούσας κατάστασης. Κατ’ 
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επέκταση, διαφωνίες γεννώνται και από τα αντικρουόμενα συμφέροντα όσον αφορά 

στην εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων που βρίσκονται στην Κυπριακή ΑΟΖ και 

υφαλοκρηπίδα. 

 

Η Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, βάσει της Σύμβασης του 1982 για το 

Δίκαιο της Θάλασσας (άρθρο 57), εκτείνεται στον θαλάσσιο χώρο που φτάνει ως τα 

200 ναυτικά μίλια από την ακτή, περιλαμβάνοντας ένα πλέγμα δικαιωμάτων και 

υποχρεώσεων του παρακτίου κράτους, μεταξύ των οποίων και την έρευνα, την 

εκμετάλλευση και τη διατήρηση των φυσικών πόρων της θαλάσσιας αυτής 

περιοχής
14

. Η υφαλοκρηπίδα, πάλι, ενός παρακτίου κράτους, κατά το άρθρο 76, 

περιλαμβάνει τους θαλασσίους βυθούς και το υπέδαφός τους πέρα από την 

αιγιαλίτιδα ζώνη, σε όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης του χερσαίου εδάφους 

αυτού του κράτους, δίνοντάς του έτσι τη δυνατότητα να εκμεταλλευθεί τα ενεργειακά 

κοιτάσματα του βυθού. Τα δικαιώματα στην υφαλοκρηπίδα υπάρχουν ipso facto και 

ab initiο για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, ενώ ταυτόχρονα είναι συμφυή 

και αποκλειστικά
15

. Σήμερα, ο χώρος της Ανατολικής Μεσογείου κυριαρχείται από 

την ελληνο-τουρκική διένεξη, από τις τουρκικές αντιδράσεις στην κήρυξη ΑΟΖ και 

την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων από την Κύπρο
16

, καθ’ ότι η μεγαλόνησος έχει 

οριοθετήσει μεν Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη αλλά μόνο στα νότια μέρη του 

νησιού.   

 

Πιο συγκεκριμένα, στα μέρη αυτά, η Κύπρος έχει προβεί σε διμερείς διεθνείς 

συμφωνίες οριοθέτησης της ΑΟΖ  με την Αίγυπτο (2003), το Λίβανο (2007) και το 

Ισραήλ (2010)
17

. Οι τρεις συμφωνίες ακολουθούν το ίδιο πρότυπο, δηλαδή 

αναφέρουν με ακρίβεια τις γεωγραφικές συντεταγμένες της οριοθετικής γραμμής με 

βάση την μέση γραμμή (αρχή της ίσης απόστασης), θεσπίζουν την υποχρέωση 

συνεργασίας για την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων εκατέρωθεν της οριοθετικής 

γραμμής, υιοθετούν ως μέσο επίλυσης των διαφορών τη διπλωματική οδό και τη 

διαιτησία και προβλέπουν για ορισμένες συντεταγμένες τη δυνατότητα αναθεώρησής 

τους με συμφωνίες
18

. Η κήρυξη κι η οριοθέτηση ΑΟΖ παρέχει το κυριαρχικό 

δικαίωμα στα παράκτια κράτη να εξερευνούν το βυθό της θάλασσας. Για την εξόρυξη 

κι εκμετάλλευση, όμως, πιθανών κοιτασμάτων στο βυθό των οριοθετημένων 

περιοχών μετά τις έρευνες, κατά μια άποψη, απαιτούνται νέες ειδικές συμφωνίες 

μεταξύ των ίδιων κρατών για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας
19

, ενώ κατά άλλη 

άποψη αρκεί η οριοθέτηση της ΑΟΖ διότι αυτή συμπεριλαμβάνει και την οριοθέτηση 

της υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ.3 που παραπέμπει στο άρθρο 74 

της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας. 
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Οι συμφωνίες αυτές έχουν προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις μεταξύ των 

γειτονικών κρατών. Αρχικά, η Τουρκία από την πλευρά της αμφισβητεί τις εν λόγω 

συμφωνίες υποστηρίζοντας ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν μπορεί να προβεί σε 

οριοθετήσεις διότι δεν έχει επιλύσει ακόμα το κυπριακό, ότι ως νησιωτικό κράτος 

δικαιούται μόνο half-effects ως προς τη θαλάσσια ζώνη της και ότι η ορθή μέθοδος 

οριοθέτησης είναι η αρχή της ευθυδικίας. Επιπλέον, η συμφωνία με τον Λίβανο δεν 

έχει ακόμα επικυρωθεί εκ μέρους του διότι αμφισβητεί την πλευρική οριοθέτηση της 

Κύπρου με το Ισραήλ διεκδικώντας ένα μέρος του κοιτάσματος Λεβιάθαν. 

 

Η Κυπριακή Δημοκρατία κατόπιν οριοθέτησης της ΑΟΖ, αδειοδότησε την 

διεξαγωγή διερευνητικών εργασιών για τον εντοπισμό πιθανών ενεργειακών 

κοιτασμάτων. Το 2007 προκηρύχθηκε κύκλος αδειοδότησης διαιρώντας την έκταση 

σε 13 οικόπεδα εκτάσεως περίπου 51.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων
20

. Η 

αμερικανική εταιρεία Noble ανέλαβε τον Σεπτέμβριο του 2011
21

 την διενέργεια 

ερευνητικών γεωτρήσεων στα κοιτάσματα του οικοπέδου 12 (Αφροδίτη)
22

 

ανακοινώνοντας ότι το μέγεθος του κοιτάσματος εκτιμάται περί τα 7 

τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια
23

. Το Φεβρουάριο του 2013, η Noble Εnergy 

μεταβίβασε το 30% των δικαιωμάτων επί του κοιτάσματος στην ισραηλινή εταιρεία 

Delek και την θυγατρική αυτής Anver
24

. Με την δεύτερη αδειοδότηση η κοινοπραξία 

της ιταλικής εταιρείας ENI και της κορεάτικης KOGAS ανέλαβαν την διενέργεια 

ερευνών στα οικόπεδα 2, 3, 9 κατόπιν συμφωνίας τον Ιανουάριο του 2013
25

. Τον 

Φεβρουάριο, η γαλλική εταιρεία TOTAL  ήρθε σε συμφωνία για τα οικόπεδα 10 και 

11
26

. 

Οι συμφωνίες αυτές απασχόλησαν ιδιαιτέρως την Τουρκική Κυβέρνηση, η 

οποία διεκδικεί το ρόλο του κύριου διαμετακομιστή ενέργειας προς την Ευρώπη. Η 
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Κύπρος, κηρύσσοντας ΑΟΖ
27

, αναζήτησε στρατηγικούς συμμάχους σηματοδοτώντας 

έτσι τον αποκλεισμό της Τουρκίας από τον κομβικό ενεργειακό χάρτη
28

. Ως 

απάντηση, τον Οκτώβριο του 2014 η Τουρκία εξέδωσε οδηγία (navigational telex) 

που επέτρεπε στο Τουρκικό ερευνητικό πλοίο Barbaros Hayreddin Pasha τη 

διενέργεια σεισμογραφικών ερευνών. Ως πρόφαση της ενέργειας, η Τουρκία 

υποστήριξε  ότι ενεργούσε ως εξουσιοδοτημένη χώρα από την «Τουρκική 

Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» για την υπεράσπιση των κυριαρχικών 

δικαιωμάτων του τουρκοκυπριακού πληθυσμού. Αμφισβητώντας τα δυτικά οικόπεδα 

της κυπριακής ΑΟΖ (9,2,3), το Barbaros συνοδευόμενο από δυο βοηθητικά πλοία και 

μία φρεγάτα έπλευσε χωρίς άδεια εντός των νοτίων σημείων της Κυπριακής ΑΟΖ 

όπου ήδη διενεργούνταν δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο οικόπεδο 9 (ENI-KOGAS)
29

. 

Δύο χρόνια πριν, η Τουρκική Κυβέρνηση είχε προβεί σε άλλη μία παράνομη 

κατά το Διεθνές Δίκαιο ενέργεια, με τον καθορισμό γεωγραφικών συντεταγμένων της 

υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο με την Βόρεια Κύπρο. Η συμφωνία 

υπεγράφη τον Σεπτέμβριο του 2011
30

. Έπειτα υπήρξε αποστολή του εγγράφου στο 

Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, επιδιώκοντας τη δημοσίευση των 

συμφωνηθέντων συντεταγμένων στο Δελτίο του Δικαίου της Θάλασσας. Ωστόσο δεν 

καταχωρήθηκε στην ιστοσελίδα του τμήματος για θέματα Ωκεανών και Θαλασσίου 

Δικαίου
31

. 

Η Τουρκία πάντως ισχυρίζεται πως δεν καταπατά τα κυριαρχικά δικαιώματα 

της Κύπρου. Ωστόσο, η θέση ότι δεν δεσμεύεται από τις διατάξεις της Σύμβασης για 

το Δίκαιο της Θάλασσας δεν ευσταθεί νομικά γιατί ναι μεν δεν υφίσταται συμβατική 

δέσμευση καθώς δεν την έχει υπογράψει, αλλά δεσμεύεται εθιμικά ως προς τις 

διατάξεις που αποτελούν εθιμικό δίκαιο
32

. Την ίδια στιγμή, η ιστορία αποδεικνύει 

πως η Τουρκία ενεργεί καιροσκοπικά καθώς  χρησιμοποιεί σήμερα το λανθασμένο 

επιχείρημα περί μη δεσμεύσεώς της από το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, όταν το 

1986 σε συνεννόηση με την τότε ΕΣΣΔ κήρυξε Τουρκική ΑΟΖ στη Μαύρη 

Θάλασσα
3334

. Οι θέσεις της Τουρκίας, λοιπόν, αντιφάσκουν ανάλογα με τα εκάστοτε 

συμφέροντα της. Επομένως, ο πολιτικός αντικειμενικός σκοπός της Τουρκίας είναι να 
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καρπωθεί όσα περισσότερα μπορεί από την ανατολική Μεσόγειο, αναβαθμίζοντας τη 

γεωστρατηγική της θέση. 

Η Ελλάδα από τη πλευρά της, από την πρώτη στιγμή παρείχε στήριξη στη 

Κυπριακή Δημοκρατία τόσο σε διπλωματικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, 

στέλνοντας φρεγάτα και υποβρύχιο του Πολεμικού Ναυτικού στο πλαίσιο Νατοϊκών 

ασκήσεων στην περιοχή ως απάντηση στις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας
35

. Με 

κοινό ανακοινωθέν
36

 των Υπουργών Εξωτερικών Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου 

εκφράστηκε η δυσαρέσκεια των τριών χωρών για τις παράνομες ενέργειες που 

πραγματοποιήθηκαν στην Κυπριακή ΑΟΖ, απευθύνοντας έκκληση προς τη Τουρκική 

πλευρά να διακόψει όλες τις σεισμικές έρευνες εντός των θαλασσίων ζωνών της 

Κύπρου. Επιπλέον, η Ελλάδα, προέβη τον Οκτώβριο του 2014, σε διμερή συμφωνία 

έρευνας και διάσωσης με την Κύπρο
37

, ενώνοντας τα FIR Λευκωσίας και Αθηνών. Εξ 

αντιδιαστολής, η απόπειρα διμερούς οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, 

το 2003 υπήρξε άκαρπη λόγω πιθανών συνθηκών έντασης με τη Τουρκία. Βάσει του 

Δικαίου της Θάλασσας
38

, κι όσον αφορά στη γεωγραφική θέση του Καστελόριζου 

εγείρεται πρόβλημα μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Η Τουρκία αναγνωρίζει ως 

σημείο οριοθέτησης της Ελληνικής ΑΟΖ τη Ρόδο κι όχι το Καστελόριζο
39

, 

επιδιώκοντας την μεταβολή του status quo. Ζητά ταυτόχρονα από την Αίγυπτο την 

υιοθέτηση των δικών της επιχειρημάτων στις διαπραγματεύσεις της με την Ελλάδα 

λόγω του ζητήματος του Καστελόριζου. 

Αξιοπρόσεκτη κρίνεται η στάση που διαχρονικά τηρούν οι Διεθνείς 

Οργανισμοί, η οποία σε γενικές γραμμές χαρακτηρίζεται ουδέτερη έως αλυσιτελής
40

. 

Αρχικά, ο ΟΗΕ διά του Συμβουλίου Ασφαλείας διαπιστώνει την υφιστάμενη 

κατάσταση εναποθέτοντας την ευθύνη στον Κυπριακό λαό και στις εμπλεκόμενες 

δυνάμεις
41

. Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες αποφάσεις του Συμβουλίου και ορισμένες 
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πρωτοβουλίες της Γενικής Συνέλευσης που λειτουργούν διαπλαστικά
42

. Παράλληλα, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία έχει προσχωρήσει η Κύπρος από το 2004, 

προσδοκεί σε μια σταθερότητα και ισορροπία των διισταμένων δυνάμεων στην 

περιοχή, προωθεί μια στάση ουδετερότητας, η οποία εξυπηρετεί καλύτερα τα 

ενεργειακά και μη συμφέροντά της στην Μεσόγειο
43

. Εξαίρεση σε αυτή τη θέση της 

αποτελεί το συμπέρασμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (23/24 Οκτωβρίου 2014)
44

, 

το οποίο χαράσσει την κοινή στρατηγική της, όπου καταγράφεται η ανησυχία της για 

την ένταση που επικρατεί στην περιοχή ενώ αναγνωρίζεται κι η παραβατική πολιτική 

της Τουρκίας προς της κυπριακή ΑΟΖ. Όσον αφορά στο ΝΑΤΟ, η Κύπρος δεν 

αποτελεί μέλος του, ούτε και του νατοϊκού προγράμματος «Partnership for Peace». Ο 

Γενικός Γραμματέας συνιστά ‘αυτοσυγκράτηση’ 
45

, μια στάση που υιοθετεί και ο 

ελληνικός εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ. Υπό αυτήν την έννοια, το διακύβευμα της 

διεθνοποιήσεως ή μη του Κυπριακού υπήρξε εξ’ αρχής μεθοδευμένο, αφού όποια 

επιλογή και αν υιοθετείτο θα κατέληγε υπό τον έλεγχο των «ισχυρών», υπονοώντας 

τη συμβολή κυρίως των ευρωατλαντικών δυνάμεων με γνώμονα τις στοχεύσεις του 

ΝΑΤΟ, και λιγότερο των αποφάσεων του Συμβουλίου της Ευρώπης.    

Σημαντική δεν παύει να είναι και η στάση της ρωσικής πλευράς στο ζήτημα 

της Κυπριακής ΑΟΖ. Είναι ευρέως γνωστό ότι η Ρωσία διατηρεί διπλωματικές 

σχέσεις με την Κυπριακή Δημοκρατία εδώ και 55 χρόνια τουλάχιστον, με πληθώρα 

συμφώνων οικονομικής συνεργασίας. Παρ' όλα ταύτα, κατά τη διάρκεια του 

δεύτερου γύρου αδειοδότησης ρωσικοί ενεργειακοί κολοσσοί έμειναν εκτός της 

διαδικασίας 
46

. Ωστόσο, η Ρωσία ως κράτος με ιδιαίτερη γεωστρατηγική ισχύ θα 

μπορούσε ανά πάσα στιγμή, συνεργαζόμενη με την Κυπριακή Δημοκρατία, να 

προστατεύσει τα δικαιώματα της χώρας από μια ενδεχόμενη τουρκική απειλή. 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου Πούτιν ότι «το ενδιαφέρον υπάρχει 

ακόμη», υπονοώντας είτε έναν τρίτο γύρο αδειοδότησης σε μη αδειοδοτούμενα –προς 

το παρόν- οικόπεδα, είτε την αγορά ποσοστών από τις εταιρείες στις οποίες ήδη 

κατακυρώθηκε η έρευνα υδρογονανθράκων
47

. Εάν υλοποιηθεί, πάντως, η ιδέα του 

αγωγού φυσικού αερίου από την Κύπρο, που θα σημάνει την μεταβολή της πηγής 

τροφοδότησης της διεθνούς αγοράς και την ανεξαρτητοποίηση της Κύπρου από τις 

ρωσικές εισαγωγές, είναι πιθανό να κλονιστεί η ως τώρα καλή σχέση μεταξύ Ρωσίας 

και Κύπρου. 
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Συμπερασματικά, η Κύπρος βρίσκεται διαχρονικά στο επίκεντρο της 

διπλωματικής σκακιέρας κεντρίζοντας το διεθνές ενδιαφέρον. Ειδικότερα, το 

τελευταίο διάστημα απασχολεί ιδιαιτέρως τη διεθνή ατζέντα ενώ ταυτόχρονα 

παρατηρείται αυξανόμενο το ενδιαφέρον ορισμένων χωρών της Μεσογείου απέναντι 

στο θεσμό της ΑΟΖ. Περνάμε από την εποχή της EEZ-phobia σε μια εποχή που 

χώρες επιδιώκουν την κήρυξη και οριοθέτηση των ΑΟΖ. Αναφορικά με τους 

υδρογονάνθρακες, είναι θεμελιώδης η σημασία τους και αφορά όλους τους δρώντες 

του διεθνούς συστήματος, αφού η αξιοποίηση τους θα μεταβάλει τις ισορροπίες της 

παγκόσμιας οικονομίας και ισχύος. Είναι φανερό ότι το υφιστάμενο κυπριακό 

πρόβλημα είναι αλληλένδετο με τις παρούσες διενέξεις στην κυπριακή ΑΟΖ και 

επομένως η Μεγαλόνησος θα αμφιταλαντεύεται έως ότου βρεθεί μια βιώσιμη λύση 

μεταξύ Κύπρου-Τουρκίας με ή χωρίς τη συμβολή των διεθνών δρώντων. 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Πέτρος Λιάκουρας, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, 
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Επιτροπή 3
η
  

Η Ρωσία και η Δύση υπό το φως των εξελίξεων στην 

Ουκρανία 

 

 Ουκρανία τοποθετείται γεωγραφικά στην Ανατολική Ευρώπη, που 

αποτελεί παραδοσιακά θέατρο διενέξεων μεταξύ Ανατολής και Δύσης. 

Ψυχροπολεμικά, η θέση της Ουκρανίας εξασφάλιζε στην ΕΣΣΔ πρόσβαση στη 

Μαύρη Θάλασσα και εκμετάλλευση των πλούσιων φυσικών πόρων της περιοχής. Με 

τη δημιουργία του ΝΑΤΟ, το 1949, η αντίδραση των Ρώσων ήταν να συνάψουν το 

Σύμφωνο της Βαρσοβίας, μία συμμαχία εξισορροπητικού χαρακτήρα
48

. Μετά τη 

λήξη του Ψυχρού Πολέμου, δεδομένης της δυσχερούς κατάστασης της Ρωσίας, οι 

ΗΠΑ ερμήνευσαν τη διάλυση της ΕΣΣΔ ως νίκη τους, και σχεδίασαν την 

ενδυνάμωση του ΝΑΤΟ με την προσάρτηση νέων μελών και την εγκατάσταση 

πυρηνικών οπλοστασίων στο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης
49

. Η Ρωσία από την 

πλευρά της άρχισε σταδιακά να υποστηρίζει την ανεξαρτητοποίηση εδαφών με 

ρωσόφωνους πληθυσμούς στα κράτη της Γεωργίας και της Μολδαβίας
50

. 

Διαφορετική είναι η ρωσική πολιτική στην Ουκρανία. Ουσιαστικά η Μόσχα 

μπορεί αν μην επιδιώκει το γεωγραφικό διαμελισμό, αλλά τη διατήρηση της 

Ουκρανίας σε μία πολιτική ουδετερότητας, μετέωρη μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ. 

Η  ρήξη που προκλήθηκε το Νοέμβριο του 2013 με την απόφαση του προέδρου 

Γιανουκόβιτς να διακόψει τις διαπραγματεύσεις για είσοδο στην ΕΕ προκάλεσε 

λαϊκές εξεγέρσεις και την ανατροπή του προέδρου
51

. Λίγους μήνες αργότερα, η 

Ρωσία επικαλέστηκε τα συμφέροντα των ρωσόφωνων πληθυσμών της Κριμαίας για 

να αποστείλει στρατεύματα και να στηρίξει δημοψήφισμα με αποτέλεσμα την 
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προσάρτηση της Κριμαίας στη Ρωσία στις 18 Μαρτίου 2014
52

, κίνηση που ενθάρρυνε 

ρωσόφωνους αυτονομιστές στο Ντονμπάς.  

Παρά τους ισχυρισμούς της Ρωσίας για τη νομιμότητα της ενέργειάς της να 

αποστείλει στρατεύματα και να προσαρτήσει στο έδαφός της τη χερσόνησο της 

Κριμαίας, είναι σαφές ότι τα επιχειρήματά της δεν αντέχουν σε νομικό έλεγχο. 

Πρώτον, η παρέμβασή της δεν καλύπτεται από το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ περί 

άμυνας. Έπειτα, ο Γιανουκόβιτς δεν μπορούσε νομίμως να δώσει στη Ρωσία 

δικαίωμα για εισβολή, καθώς δεν υπάρχουν συνταγματικά μέσα της Ουκρανίας που 

θα του έδιναν αυτό το δικαίωμα. Η δημοκρατικότητα του δημοψηφίσματος, τέλος, 

αμφισβητείται, καθώς αυτό έγινε υπό τον έλεγχο του ρωσικού στρατού, ενώ στους 

κατοίκους δεν τέθηκε επιλογή να διατηρήσουν την τότε κατάσταση, και αυτοί είχαν 

να αποφασίσουν μεταξύ της προσάρτησης και της επαναφοράς στο καθεστώς που 

είχαν το 1992
53

. Επιπλέον, το ουκρανικό σύνταγμα δεν επιτρέπει τη διενέργεια 

τοπικού δημοψηφίσματος.  

Κατόπιν της εισβολής, η Δύση επέβαλε ένα πρώτο στάδιο κυρώσεων
54

. Μέσα 

στο Μάρτιο ο Πρόεδρος Ομπάμα εξέδωσε τρία εκτελεστικά διατάγματα, με τα οποία 

επέβαλε κυρώσεις σε φυσικά και νομικά πρόσωπα από τη Ρωσία, τα οποία 

θεωρούνταν αναμεμειγμένα στις πολεμικές επιχειρήσεις
55

. Στις κυρώσεις αυτές 

συμμετείχαν η ΕΕ και τρίτες χώρες. 

Έπειτα από έντονες πιέσεις της Δύσης για απομάκρυνση της ρωσικής 

ενίσχυσης προς τους εξεγερμένους πληθυσμούς της Ανατολικής Ουκρανίας, παρά 

τους ισχυρισμούς του Κρεμλίνου για μη παρουσία Ρώσων στρατιωτών στην 

περιοχή
56

, επιβλήθηκαν νέες κυρώσεις. Η διπλωματική αντιπαράθεση οδήγησε σε 

δεύτερο γύρο κυρώσεων στις 28 Απριλίου με την απαγόρευση από τις ΗΠΑ 

επιχειρηματικών συναλλαγών σε επτά εξέχοντες Ρώσους αξιωματούχους, ενώ 

απαγορεύθηκε η είσοδος δεκαπέντε επιπλέον Ρώσων πολιτών στην ΕΕ
57

.  

Το μπαράζ κυρώσεων συνεχίστηκε τον επόμενο μήνα, με πάγωμα 

χρηματοδοτικών πόρων σε φυσικά πρόσωπα, καθώς κι αναστολή στη μεταφορά 

περιουσιακών στοιχείων από τη Σεβαστούπολη και την Κριμαία. 
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Στις 18 Ιουλίου, η κατάρριψη μαλαισιανού αεροσκάφους στον εναέριο χώρο 

της Ανατολικής Ουκρανίας πυροδότησε νέες εξελίξεις, καθώς θεωρήθηκε από τη 

Δύση πράξη πολέμου εκ μέρους της Ρωσίας, παρά τους ισχυρισμούς της τελευταίας 

για μη ανάμιξή της. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημο πόρισμα που να επιρρίπτει 

την ευθύνη. Η κυβέρνηση Ομπάμα αντέδρασε ανακοινώνοντας αναστολή 

συναλλαγών σε πέντε ρώσικες τράπεζες και δύο σημαίνοντες ενεργειακούς ομίλους. 

Ακολούθως η ΕΕ, θέτοντας αρχικά εκτός ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών τη Ρωσική 

Εθνική Εμπορική Τράπεζα
58

  και επέκτεινε την κυρωτική της πολιτική στους τομείς 

του πετρελαίου και του εμπορίου.  

Οι οικονομικές κυρώσεις της Δύσης κατάφεραν ισχυρά χτυπήματα στη 

ρωσική οικονομία. Η σημαντική υποτίμηση του ρουβλίου
59

, η φυγή μεγάλων 

κεφαλαίων από τη χώρα, και η αδυναμία άντλησης κεφαλαίων με χαμηλό επιτόκιο 

από τις αγορές, είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους δανεισμού. Η χαμηλή 

πετρελαϊκή ζήτηση μείωσε επίσης τα ρωσικά έσοδα και επιβράδυνε την ανάπτυξη της 

ρωσικής οικονομίας.  

Η στάση της Δύσης προκάλεσε νευρικότητα στη ρωσική πολιτική. Μετά την 

επιβολή κυρώσεων προς ρωσικά νομικά και φυσικά πρόσωπα, η Δούμα το Μάρτιο 

του 2014, απεφάνθη αφενός την απαγόρευση εισόδου ανώτατων δυτικών 

αξιωματούχων στη χώρα, αφετέρου ότι και τα ίδια τα μέλη της δεν θα μπορούσαν να 

εισέλθουν στις ΗΠΑ. 

Ωστόσο, η δυναμική απάντηση της Ρωσίας ήλθε με ένα συντεταγμένο σχέδιο 

αντιμέτρων προς τις κυρώσεις της Δύσης, που ανακοινώθηκε στις 6 Αυγούστου του 

2014. Το βασικότερο εργαλείο αυτού του σχεδιασμού ήταν η επιβολή πλήρους 

εμπάργκο. Ειδικότερα, αποφασίστηκε παύση των εισαγωγών πέντε κατηγοριών 

τροφίμων προερχόμενων από δυτικές χώρες, το οποίο μάλιστα, επεκτάθηκε και σε 

μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ρούχα και καταναλωτικά προϊόντα. Ταυτόχρονα, το 

Κρεμλίνο ανακοίνωσε την απαγόρευση χρήσης του ρωσικού εναέριου χώρου σε 

ουκρανικά αεροσκάφη.  

Παράλληλα, η Ρωσία κλιμάκωσε τις ενέργειές της έναντι των κυρώσεων της 

Δύσης, θεωρώντας αυτές μη νομιμοποιημένες και μονομερείς
60

, προσφεύγοντας στο 

δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
61

, με στόχο να αποδείξει  ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ 
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παραβιάζουν τις δύο βασικές αρχές του ΠΟΕ, ήτοι την αρχή του «μάλλον 

ευνοουμένου κράτους» και την αρχή της «εθνικής μεταχείρισης»
62

. 

Τέλος, όντας εν εξελίξει ο πόλεμος κυρώσεων και αντιμέτρων, η Ρωσία 

αποφάσισε στην αρχή του έτους, την απαγόρευση εισόδου στην χώρα, στους ηγέτες 

της Λετονίας, της Πολωνίας και της Λιθουανίας. 

Λόγω των ρωσικών κυρώσεων η ανάπτυξη της ΕΕ κατέστη εύθραυστη. Πιο 

αναλυτικά, το ρωσικό εμπάργκο μείωσε τη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και 

τροφίμων. Υπολογίζεται ότι κοστίζει στην ΕΕ περίπου το 6% της παραγωγής της
63

. 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι λόγω των δυσμενών επιπτώσεων  που έπληξαν γενικότερα 

τη Δύση, χώρες όπως η Τσεχία, η Ουγγαρία, η Σλοβακία και η Ελλάδα, εξέφρασαν 

την ανάγκη επανεξέτασης της ευρωπαϊκής διαχείρισης της κρίσης. Παράλληλα, λόγω 

του εντεινόμενου εμπορικού πολέμου, το επιχειρηματικό κλίμα έχει επιδεινωθεί, 

πολλές εταιρείες έχουν μειώσει τις προβλέψεις για τον κύκλο εργασιών τους
64

, και ο 

τουρισμός έχει μειωθεί. Ενδεικτικά, στην Ελλάδα πέρσι υπολογίστηκαν απώλειες 

300.000.000 ευρώ
65

. Τέλος, παρατηρείται έντονη ανασφάλεια στον ενεργειακό τομέα. 

Η Ελλάδα, ως μέλος της ΕΕ, ταυτίστηκε με τις κυρωτικές αποφάσεις των 

Βρυξελλών, καθ’ όλη τη διάρκεια της επιβολής τους. Παρά ταύτα, και δεδομένων 

των δυσμενών επιπτώσεων που προκαλούν τα ρωσικά αντίμετρα, συζητά τον 

επαναπροσδιορισμό της ενωσιακής πολιτικής.  

Εκφράζεται, συνεπώς, η άποψη ότι απαιτείται μακροπρόθεσμη στρατηγική 

πέραν των κυρώσεων, με στόχο πλέον τις επενδύσεις στην Ουκρανία και την 

ενίσχυση των υποδομών της. Επιπλέον, βάση δίνεται στην ενιαία στρατηγική, με τον 

πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ζητεί τη δημιουργία κοινού ευρωπαϊκού 

στρατού.   

Στο μεταξύ, η κατάσταση στην Ουκρανία είναι τεταμένη. Ανακωχή που 

συμφωνήθηκε στο Μινσκ το Σεπτέμβριο του 2014 κατέρρευσε πέντε μόλις μέρες 

μετά την υπογραφή της. Τη 12η Φεβρουαρίου του 2015, μετά από διαπραγματεύσεις 

κατόπιν κοινής πρωτοβουλίας της Γερμανίας και της Γαλλίας, υπογράφηκε στο 

Μινσκ δεύτερη ανακωχή της Ουκρανίας με τους αυτονομιστές του Ντονέτσκ και 

Λουχάνσκ. Τα βαρέα όπλα θα αποσύρονταν από το μέτωπο, που θα επιτηρείτο από 

τον ΟΑΣΕ. Η συμφωνία προέβλεπε επίσης διάλογο του Κιέβου με τους 

αυτονομιστές, διοργάνωση τοπικών εκλογών, άμεση αναθεώρηση του ουκρανικού 
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συντάγματος με στόχο την παροχή αυτονομίας στις περιοχές των ρωσόφωνων
66

. 

Πρόσφατα εισήχθη προς ψήφιση νομοσχέδιο περί τοπικών εκλογών στις περιοχές του 

Ντονμπάς, σε συμμόρφωση με την συμφωνία του Μινσκ, το οποίο κατηγορήθηκε 

σφοδρά από Ρωσία και αυτονομιστές, ως απόπειρα της Ουκρανίας να 

καταστρατηγήσει τη συμφωνία, ορίζοντας ότι οι εκλογές στις αυτοανακηρυχθείσες 

ως ανεξάρτητες δημοκρατίες θα γίνουν με ουκρανικό δίκαιο
67

. Οι αυτονομιστές 

επιπλέον, αντέδρασαν στη φρασεολογία ψηφίσματος του ουκρανικού κοινοβουλίου, 

που χαρακτήριζε τις περιοχές του Ντονμπάς «προσωρινά κατειλημμένες»
68

.  

Ο ΟΗΕ έχει μέχρι τώρα περιορισμένο ρόλο στην περιοχή, παρά το ότι η κρίση 

έχει αποτελέσει δεκάδες φορές αντικείμενο συζήτησης στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Οι 

προσπάθειες αποστολής ειρηνευτικής δύναμης στην Ουκρανία εμποδίζονταν 

επανειλημμένα από ρωσικές απειλές για βέτο
69

.  

Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι η ανακωχή είναι ακόμα εύθραυστη. Καθημερινές 

αναφορές παρατηρητών του ΟΑΣΕ μιλούν για συνεχόμενα πυρά και από τις δύο 

πλευρές ενώ οι ίδιοι οι παρατηρητές διατρέχουν προσωπικό κίνδυνο, καθώς οι 

αυτονομιστές δεν εγγυώνται την ασφάλειά τους. Πάντως, τα βαρέα όπλα έχουν 

γενικώς αποσυρθεί
70

.  Η συμφωνία φαίνεται να ανταποκρίνεται στα σχέδια της 

Ρωσίας για την περιοχή, αφού αφήνουν τις «Λαϊκές Δημοκρατίες» εντός της 

Ουκρανίας, ικανοποιώντας παράλληλα σε κάποιο βαθμό το αίτημά τους για 

αυτονομία
71

. Υποστηρίζεται ότι η Μόσχα μπορεί αν μην επιδιώκει το γεωγραφικό 

διαμελισμό, αλλά τη διατήρηση της Ουκρανίας σε μία πολιτική ουδετερότητας, 

μετέωρη μεταξύ της Ρωσίας και της ΕΕ. 

Η πρόσφατη ουκρανική κρίση και η προσάρτηση της Κριμαίας από τη Ρωσία 

στις 18 Μαρτίου του 2014 κατέδειξε για μία ακόμη φορά την ύψιστη γεωστρατηγική 

σημασία της Ανατολικής Ευρώπης τόσο οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά, που 

δεν περιορίζεται στις διασυνοριακές διαφορές μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας αλλά τις 

υπερβαίνει με την επίσημη ενεργό εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Η.Π.Α και 

της διακριτικής παρουσίας του ΝΑΤΟ στον ευρύτερο χώρο της Βαλτικής. Ο εμφύλιος 

που ξέσπασε στην Ουκρανία από την 4
η
  Απριλίου του 2014 με ανακήρυξη της 

«Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ (DNR)» από την πλευρά των αυτονομιστών, 

σήμερα έχει αναχθεί σε ένα ζήτημα παγκόσμιου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος με 
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κύριους στρατηγικούς δρώντες τη Ρωσία, τις Η.Π.Α, το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. Ως εκ τούτου, αποδεικνύει σύμφωνα με αναλυτές τη μεγάλη στρατηγική 

σημασία της Ουκρανίας ως μιας νέας «Heartland» κατά Μακίντερ
72

. Άλλωστε, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί τυχαία η ίδια δήλωση του πρώην σοβιετικού ηγέτη  Μ. 

Γκορμπατσώφ «Ένας νέος Ψυχρός Πόλεμος έχει κηρυχθεί μεταξύ Ρώσων και 

Αμερικανών και μπορεί να εξελιχθεί σε ένοπλη σύγκρουση»
73

.  
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Επιτροπή 4
η
  

 

Το παλαιστινιακό ζήτημα: υλικά και άυλα τείχη σε μια αγεφύρωτη 

διένεξη 

 

          ο παλαιστινιακό πρόβλημα εντοπίζεται χρονικά στα τέλη του 19
ου

 

αιώνα με την ανάπτυξη του κινήματος του Σιωνισμού, ως αντίδραση στους διωγμούς 

που υφίσταντο οι Εβραίοι της Διασποράς
74

. Το 1917, υπό το βάρος του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, η Μεγάλη Βρετανία με τη Διακήρυξη Μπάλφουρ αναγνωρίζει 

το δικαίωμα των Εβραίων σε μια «εθνική εστία» (sic) στην Παλαιστίνη, παρά την 

προγενέστερη υπόσχεσή της προς τους Άραβες για την ίδρυση ενιαίου Αραβικού 

βασιλείου
75

. Η «παλιννόστηση» των Εβραίων στην Παλαιστίνη πραγματοποιείται σε 

κύματα (Aliyah) και ξεκινά μια περίοδος αναγκαστικής συμβίωσης των δυο εθνών με 

κλιμακούμενες εντάσεις
76

. Η πρόταση του ΟΗΕ (UNSCOP) για διχοτόμηση της 

περιοχής και το αίτημα του Αραβικού Συνδέσμου για ίδρυση παλαιστινιακού κράτους 

δεν οδηγούν πουθενά. Το 1948 ιδρύεται το κράτος του Ισραήλ επί τη βάση της 

Απόφασης 108 του ΣΑ/ΟΗΕ
77

, που αναγνωρίζεται από τις ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, ενώ ο 

Αραβικός Σύνδεσμος του κηρύττει πόλεμο
78

. Επιβάλλεται κατάπαυση πυρός και το 

Συμβούλιο Ασφαλείας προσπαθεί να επιλύσει το ζήτημα με τον διορισμό της 

επιτροπής Μπερνατότ, που προτείνει –ανεπιτυχώς- με δύο διαδοχικές εκθέσεις την 

τριχοτόμηση και τη διχοτόμηση της περιοχής
79

. Το 1964 συστήνεται ο Οργανισμός 

Απελευθέρωσης της Παλαιστίνης (PLO) με τη σύμφωνη γνώμη του Αραβικού 

Συνδέσμου από τον Γιάσερ Αραφάτ
80

.  

            Το 1967 ξεσπά πόλεμος, που λήγει με νίκη του Ισραήλ κι επέκταση των 

συνόρων του. Ξεκινά η αντίθετη προς το διεθνές δίκαιο κατοχή της Δυτικής Όχθης
81
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και της Λωρίδας της Γάζας
82

. Ο πόλεμος του Γιομ Κιπούρ το 1973 διαμορφώνει νέες 

γεωπολιτικές ισορροπίες. Η αναγνώριση του δικαιώματος ανεξαρτησίας των 

Παλαιστινίων από τον ΟΗΕ (ψήφισμα 3070/1973) κι η αναβάθμιση του status της 

Παλαιστινιακής Αρχής σε κράτος-παρατηρητή (3273/1974) είχαν μόνο ηθικό 

αποτέλεσμα. Παράλληλα, οι πολιτικές διακρίσεων κι ο κοινωνικός αποκλεισμός, που 

επέβαλε το ισραηλινό κράτος εις βάρος των Αράβων πολιτών του σε συνδυασμό με 

την ανάγκη των Παλαιστινίων να αντιδράσουν οδήγησε στην πρώτη Intifada (1987-

1991/3)
83

. Οι προτάσεις Μέρφι (1988) ανοίγουν έναν κύκλο πρωτοβουλιών της 

διεθνούς κοινότητας για την εκτόνωση της κρίσης και την οριστική επίλυση του 

ζητήματος, όπως: η Συμφωνία του Καμπ Ντέιβιντ (2000), ο Οδικός Χάρτης (2002), το 

Σχέδιο Ειρήνης του Αραβικού Συνδέσμου (2002), η Συμφωνία του Όσλο (2003). 

Καμία από αυτές δεν τελεσφορεί λόγω της αδιαλλαξίας
84

. Το διαπραγματευτικό και 

πολιτικό αδιέξοδο οδηγεί στο ξέσπασμα της δεύτερης Intifada (2000-2005) και σε μια 

σειρά στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα, κλιμακούμενου εύρους και 

βιαιότητας, με αποκορύφωμα την επιχείρηση «Protective Edge» το 2014
85

. Η 

αδυναμία επέμβασης της διεθνούς κοινότητας ωθεί την Παλαιστινιακή Αρχή, να 

προσφύγει –ανεπιτυχώς- στο Συμβούλιο Ασφαλείας (Δεκέμβρης 2014) προτείνοντας 

ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη και 

την ίδρυση Παλαιστινιακού κράτους στα προ του 1967 σύνορα, καθώς και στο Διεθνές 

Ποινικό Δικαστήριο
86

, όπου θα γίνει μέλος την 1η Απριλίου 2015
87

. 

Ανεξαρτήτως, λοιπόν, της δράσης της διεθνούς κοινότητας οι αιτίες της μη 

επίλυσης του παλαιστινιακού προβλήματος εδράζονται στην ανάγκη των δύο λαών να 

αυτοπροσδιοριστούν εθνικά (στο πλαίσιο ενός κράτους). 

Ο Σιωνισμός, δηλαδή η «επανεγκατάσταση στα πατρογονικά εδάφη» 

αναζωπυρώθηκε με την έκδοση του Judenstaat, τη «Βίβλο» του Σιωνισμού, από τον 
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Αυστριακό δημοσιογράφο, Theodor Herlz το 1879
88

. Η πολιτική αυτή διακήρυξη 

αποτέλεσε εφαλτήριο για την  «Επιστροφή» στην περιοχή της Παλαιστίνης. Η μαζική 

εκδίωξη από την ΕΣΣΔ και το Ολοκαύτωμα ενέτειναν το αίτημα περί 

«επαναπατρισμού». Ο Παγκόσμιος Σιωνιστικός Οργανισμός (WZO) ενίσχυσε την 

εβραϊκή επανεγκατάσταση μέσω χρηματοδοτήσεων
89

. Παρά την ίδρυση του 

ισραηλινού κράτους η ανασφάλεια των Εβραίων δεν υποχώρησε, αντιθέτως ενέτεινε 

τον εθνικισμό, επειδή η συμπεριφορά του Αραβικού Συνδέσμου, η στάση του Ιράκ 

και σήμερα του Ιράν ερμηνεύτηκε ως εχθρική. Συγκεκριμένα, η άρνηση του 

τελευταίου να αναγνωρίσει το Ισραήλ, η εξαγγελία του Ιρανού πρωθυπουργού οτι οι 

Σιωνιστές είναι φύσει και θέσει τρομοκράτες καθώς και οι ένοπλες δυνάμεις του, οι 

οποίες αποκτούν χαρακτήρα «πυρηνικό», συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτής της 

εντύπωσης. Μάλιστα, εκφράστηκε και μέσω της ψήφισης νόμου (Νakba) από το 

ισραηλινό κοινοβούλιο (Knesset). 

Η Knesset αποτελείται από μια πληθώρα κομμάτων, που σχηματίζουν 

συμμαχικές κυβερνήσεις. Τόσο δεξιοί σχηματισμοί, όπως το κυβερνόν Likud, όσο και 

κεντροαριστεροί, όπως η Αξιωματική αντιπολίτευση του Zionist Union, επιδιώκουν 

την προαγωγή ενός εβραϊκού εθνικού Κράτους, βασισμένου σε εθνικά και 

θρησκευτικά στοιχεία. Ειδοποιός τους διαφορά είναι η επιλογή ανάμεσα στη 

συνέχιση ή μη των διαπραγματεύσεων για εξεύρεση λύσης, η οποία και πάλι δε 

θεωρείται δεδομένη
90

. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του τέως πρωθυπουργού 

Yitzhak Rabin, ο οποίος δύο χρόνια αφότου υπέγραψε τις συμφωνίες του Όσλο και 

τιμήθηκε με το Νόμπελ Ειρήνης, δολοφονήθηκε ως «προδότης των εβραϊκών αξιών» 

από υπερεθνικιστή Ισραηλινό. 

Παράλληλα, αναπτύσσεται κι η παλαιστινιακή ανάγκη αυτοπροσδιορισμού, 

της οποίας κομβικό σημείο είναι η ίδρυση του ισραηλινού κράτους. Στον πόλεμο του 

1948, ένα μεγάλο μέρος των Αράβων κατοίκων της ισραηλινής επικράτειας (700.000) 

εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και έγιναν πρόσφυγες
91

. Κατά τη Nakba (Παλαιστινιακή 

Έξοδος), το 60 % του παλαιστινιακού πληθυσμού κατέληξε σε προσφυγικούς 

καταυλισμούς εκτός του Ισραήλ και των κατεχόμενων εδαφών (Λίβανος, Κουβέιτ, 

Ιορδανία, Συρία κλπ)
92

. Αυτή η διασπορά προκάλεσε αντιαμερικανική στάση, καθώς 

το Ισραήλ θεωρήθηκε δίαυλος προώθησης αμερικανικών συμφερόντων
93

.  
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Η ανάπτυξη του παλαιστινιακού εθνικισμού προώθησε και το αίτημα 

δημιουργίας παλαιστινιακού κράτους. Μάλιστα, ο PLO έγινε «ο μόνος νόμιμος 

αντιπρόσωπος του παλαιστινιακού λαού». Η νίκη του Ισραήλ το 1973 διέρρηξε την 

ενότητα των αραβικών κρατών
94

 διασφαλίζοντας τη θέση υπεροχής του στη Μέση 

Ανατολή. Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύχθηκε –κατά τη δεκαετία του 1980- η 

Παλαιστινιακή Τζιχάντ
95

, υπερασπιζόμενη φανερά τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην 

ισραηλινή κατοχή. Η κατάσταση που διαμορφώθηκε ευνόησε την 1
η
 Intifada

96
, η 

οποία γρήγορα εξαπλώθηκε, προκρίνοντας ως στόχο την εγκαθίδρυση 

παλαιστινιακού κράτους. Ακολούθησε η 2
η
 Intifada

97
. 

O εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας των Παλαιστινίων εκφράστηκε πολιτικά 

από την Φατάχ, κεντροαριστερό κόμμα με εθνικιστική ιδεολογία και μεγαλύτερη 

οργάνωση του PLO. Η Φατάχ ιδρύθηκε το 1959 από τον Αραφάτ, έναν εμβληματικό 

ηγέτη. Αρχικά, υιοθέτησε ακραίες πολιτικές θέσεις απορρίπτοντας εξ ολοκλήρου το 

Ισραηλινό αίτημα για σύσταση αυτόνομου κράτους και εν συνεχεία επιδόθηκε σε 

ένοπλο αγώνα εναντίον του. Το 1974, όμως, εγκατέλειψε -επισήμως- την ιδέα της 

ολοκληρωτικής επανάκτησης των παλαιστινιακών εδαφών, χωρίς ωστόσο να απέχει 

εντελώς από ένοπλες επιθετικές και πολλές φορές τρομοκρατικές ενέργειες σε βάρος 

του κράτους του Ισραήλ. Σύμφωνα με κάποιους αναλυτές ήταν αμφιλεγόμενη η 

σοβαρότητα των προθέσεων του Αραφάτ ως προς τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις 

για την επίλυση του Παλαιστινιακού Ζητήματος
98

. Με την συμφωνία του Όσλο, το 

1993, η Φατάχ αναγνωρίστηκε από τη διεθνή κοινότητα ως επίσημη κυβέρνηση της 

Παλαιστίνης, με έδρα τη Ραμάλα, αποκαλούμενη εφεξής «Παλαιστινιακή Αρχή».  

Ως αντίπαλο δέος της Φατάχ εμφανίζεται η Χαμάς μόλις το 2006 μετά τη νίκη 

της στις εκλογές στη Λωρίδα της Γάζας. Πρόκειται για ένα πολιτικό κόμμα με 

στρατιωτική συνιστώσα, που ιδρύθηκε το 1987, ανδρώθηκε μέσα από το κοινωνικό 

της έργο στη Γάζα και χαρακτηρίζεται ως τρομοκρατική οργάνωση από τη Δύση και 

το Ισραήλ. Έχει πολεμήσει σθεναρά την παρουσία του Ισραήλ, με τρομοκρατικές 

επιθέσεις επιδιώκοντας να εκδιώξει πλήρως το εβραϊκό στοιχείο. Στις βουλευτικές 
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εκλογές του 2006 αναδείχθηκε κυβέρνηση μετά από την πολύχρονη και 

φημολογούμενα διεφθαρμένη θητεία των κυβερνήσεων του Αραφάτ. Το 2007 Φατάχ 

και Χαμάς οδηγήθηκαν σε εμφύλιο, με αποτέλεσμα τον de facto διαχωρισμό της 

εξουσίας, με την Φατάχ να ελέγχει την Δυτική Όχθη και την Χαμάς τη Λωρίδα της 

Γάζας. Τελικά, με πρωτοβουλία (απεργία πείνας) των νεότερων μελών της 

παλαιστινιακής κοινωνίας Χαμάς και Φατάχ συμφώνησαν στη δημιουργία 

κυβέρνησης εθνικής ενότητας, η οποία όμως στην πράξη δεν έχει μέχρι σήμερα 

εφαρμοστεί. 

Παράλληλα, το Ισραήλ εκμεταλλευόμενο την αδυναμία συνεργασίας των δυο 

παλαιστινιακών οργανώσεων προωθεί μια επεκτατική στρατηγική μέσω των 

εποικισμών επικαλούμενο αυξημένες οικιστικές ανάγκες. Οι εποικισμοί 

πραγματοποιούνται σε κατεχόμενα εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της ανατολικής 

Ιερουσαλήμ
99

. Η ανάγκη προστασίας οικισμών και συνόρων δικαιολόγησε, κατά τους 

Ισραηλινούς, την ανέγερση τσιμεντένιου τείχους κατά μήκος των οικισμών και της 

Δυτικής Όχθης, παρά την αντίθετη γνωμοδότηση του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου. Παράλληλα, η Δυτική Όχθη χωρίζεται σε τρεις ζώνες διοικητικού 

ελέγχου, στο 60% των οποίων οι Ισραηλινοί ασκούν πλήρη έλεγχο, δυσχεραίνοντας 

την καθημερινότητα των ντόπιων Παλαιστινίων και προλειαίνοντας το έδαφος για τη 

μελλοντική τους προσάρτηση, συμπεριλαμβανομένης και της Ιερουσαλήμ, που τελεί 

υπό διεθνές καθεστώς. Από την κατάκτησή της το 1967, το Ισραήλ θεωρεί ολόκληρη 

την πόλη ως πρωτεύουσα του κράτους του, δεδομένης της υψίστης θρησκευτικής της 

σημασίας. Για αυτόν τον λόγο την διεκδικούν κι οι Παλαιστίνιοι, προσδοκώντας στην 

ανάδειξή της σε πρωτεύουσα του μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.  

  Οι πολιτικές αδιαλλαξίας των δυο πλευρών είχαν μεγάλο ανθρωπιστικό 

αντίκτυπο. Δημιουργήθηκαν μεγάλα κύματα Παλαιστίνιων προσφύγων. Το κόστος 

διατήρησης εποίκων και στρατιωτικών δυνάμεων στη Γάζα ώθησε τον Sharon το 

2005 σε εκκένωση –έναντι αποζημίωσης- 21 εποικισμών, μετακινώντας 8.000 

ανθρώπους
100

. Το μοναδικό αυτό γεγονός έρχεται σε αντίθεση με τα πολυάριθμα 

παλαιστινιακά κύματα, που ως το 2010 προσέγγιζαν τα 5 εκατομμύρια.
101

 

Την ίδια στιγμή, στο διάστημα 1987-2010, υπολογίζεται πως έχασαν τη ζωή 

τους 7.978 Παλαιστίνιοι και 1.503 Ισραηλινοί.
102

 Αυτές οι απώλειες είναι 

αποτέλεσμα όχι μόνο των εξεγέρσεων εναντίον του Ισραήλ, της τρομοκρατικής 
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δράσης της Hamas (υπολογίζεται πως έχει εκτοξεύσει πάνω από 4.500 ρουκέτες προς 

κατοικημένες περιοχές)
103

 αλλά και των τεσσάρων μεγάλων στρατιωτικών 

επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας με τελευταία την επιχείρηση 

«Protective Edge» το καλοκαίρι του 2014.  

Συνοψίζοντας, σύμφωνα με διεθνείς οργανώσεις όπως η UNHCR, τα 

εγκλήματα πολέμου που διέπραξαν οι Αμυντικές Δυνάμεις του Ισραήλ, κατά τη 

διάρκεια της επιχείρησης «Protective Edge», συνθέτουν μια μακρά λίστα, που 

περιλαμβάνει εκτελέσεις, εκτεταμένη καταστροφή περιουσίας που δεν δικαιολογείται 

από τη στρατιωτική αναγκαιότητα (18.000 κατοικίες), επιθέσεις χωρίς την 

προηγούμενη λήψη προφυλάξεων για τους αμάχους, ηθελημένες επιθέσεις κατά 

αμάχων και πολιτικών στόχων (οι 1.658 από τους 2.188 ήταν άμαχοι και 11.231 

τραυματίες)
104

, ηθελημένες επιθέσεις κατά υγειονομικών εγκαταστάσεων κι άλλων 

εγκαταστάσεων απαραίτητων για την επιβίωση των κατοίκων (καταστράφηκαν 

εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, προμήθειας νερού κι 8 νοσοκομεία, 

ενώ προκλήθηκαν σοβαρές ζημίες σε  άλλα 6)
105

, χρήση απαγορευμένων μέσων και 

πρακτικών πολέμου. Τέλος, η συνεχιζόμενη κατοχή της Λωρίδας της Γάζας
106

 

επιδεινώνει την κατάσταση στην περιοχή εμποδίζοντας την ανοικοδόμηση
107

. Αυτό 

δε σημαίνει πως οι πρακτικές της Hamas κινούνται εντός του ορισμένου από το 

ανθρωπιστικό και διεθνές δίκαιο πλαισίου
108

. 

 Καταλήγοντας, η ουσιαστική προσέγγιση των δύο μερών πραγματοποιήθηκε με 

τον κύκλο των Διαπραγματεύσεων του Όσλο (1993-2003). Προβλεπόταν σταδιακή 

αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων και αυτονόμηση της Παλαιστίνης υπό τη 

διοίκηση της Παλαιστινιακής Αρχής, όμως δεν τελεσφόρησε λόγω αδιαλλαξίας των 

ισραηλινών κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση (1996) καθυστέρησε την εφαρμογή των 
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συμφωνηθέντων μέχρι που ναυάγησε η –πολιτικά- επιτυχημένη επαναπροσέγγιση
109

. 

Η τελευταία ειρηνευτική απόπειρα, η Διάσκεψη της Αννάπολις (2007), με τη 

συμμετοχή 40 κρατών, δεν κατέληξε σε τίποτα περισσότερο από την έκδοση ενός 

κοινού ανακοινωθέντος
110

. Η 11/9 (2001) επηρέασε έντονα την τροπή του 

παλαιστινιακού προβλήματος. Λόγω του κλίματος φόβου που επικρατεί στη διεθνή 

κοινότητα, Ισραήλ κι ΗΠΑ ταυτίζουν τη Hamas με ισλαμική τρομοκρατική 

οργάνωση με την οποία δεν συνεργάζονται. 

 

 Φαίνεται λοιπόν πως, παρά τον όγκο σχεδίων που έχουν προταθεί και ψηφιστεί 

κατά καιρούς, υλικά κι άυλα τείχη χωρίζουν τους δύο λαούς διατηρώντας το 

αγεφύρωτο μεταξύ τους χάσμα. Συντηρητικά τμήματα των κοινωνιών και 

κυβερνήσεις καθώς και θρησκευτικές διαφορές θα συνεχίσουν να εγείρουν 

αναχώματα σε οποιαδήποτε προσπάθεια συνομιλιών, ενώ είναι αμφισβητήσιμη η 

αποτελεσματικότητα της διεθνούς παρέμβασης, αν δεν αποφασίσει να πιέσει 

αποτελεσματικά τα κράτη να διαπραγματευτούν. Σε μεγάλο βαθμό βέβαια είναι και 

ζήτημα προσώπων, που να είναι πρόθυμα να προχωρήσουν σε υποχωρήσεις, 

ειλικρινείς προσπάθειες ειρήνευσης και με αμοιβαίο σεβασμό να αναζητήσουν μια 

βιώσιμη λύση για τη σύγκρουση. 

 
 

Επιστημονική Σύμβουλος 

Παρασκευή Κεφαλά, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, Τμήμα 

Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Συντονίστρια Επιτροπής 

Γεωργία Χαλκουτσάκη 

Μέλη Επιτροπής 

Δημήτρης Αναστασόπουλος Χαραλαμπία Βαρβαρέσου 

Μάριος-Ανέστης Καϊτάζης Κωνσταντίνος Καούρας 

Αναστασία-Μαρία Κεφαλά Αγγελική Κοντογιάννη 

Μαρία-Ελένη Κώστα Αντωνία Στεργίου 

Άρτεμις Τρίκη 

 

  

 

 

Επιτροπή 5
η
 

Κίνα: Καπιταλισμός, Σοσιαλισμός και ο πραγματικός κόσμος ενός 

ιδιαίτερου συστήματος 

 

Εισαγωγή 

 ανάδυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ) στη διεθνή 

οικονομία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν τα 

τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα, καθώς αποτελεί πλέον ένα από 

τα σημαντικότερα εμπορικά έθνη. Το καθεστώς της οικονομίας της ΛΔΚ 

χαρακτηριζόταν μέχρι τα τέλη περίπου της δεκαετίας του '70 ως κεντρικά 

σχεδιασμένο και έπειτα από μια περίοδο εσωτερικών μεταβολών άρχισε να 

σημειώνεται το σταδιακό άνοιγμα της κινεζικής οικονομίας στον έξω κόσμο. Μέσα 
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από την ανάλυση τριών κομβικών περιόδων, γίνεται η διερεύνηση των 

μετασχηματισμών σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. 

Ξεκινώντας από την 1
η
 Οκτωβρίου 1949 στην πλατεία Τιανανμέν του 

Πεκίνου, ο Μάο ανακοίνωσε την ίδρυση της ΛΔΚ, παραλαμβάνοντας μια χώρα σε 

δεινή οικονομική κατάσταση μετά από το Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και τον εμφύλιο. 

Στα επόμενα χρόνια, ο Μάο εισήγαγε μια σειρά μεταρρυθμίσεων στην οικονομία 

(μαοϊκός ρεφορμισμός), χρησιμοποιώντας την πειθώ και σε πολλές περιπτώσεις 

καταφεύγοντας ακόμα και στη βία. 

  

Κυρίως Θέμα 

Τον Ιανουάριο του 1958, ο Μάο κήρυξε την έναρξη του κινήματος «Μεγάλο 

Άλμα προς τα Εμπρός» στην προσπάθειά του να μετασχηματίσει οικονομικά την 

παραγωγή της χώρας, αντικαθιστώντας τη γη των γαιοκτημόνων με κολεκτίβες. 

Κυρίως, όμως, ο κακός σχεδιασμός της κεντρικής κυβέρνησης, δηλαδή οι 

υπερβολικές απαιτήσεις που είχαν από το εργατικό δυναμικό μαζί με τα τρία χρόνια 

πλημμυρών και κακών σοδειών που ακολούθησαν, οδήγησαν στο ξέσπασμα ενός 

λιμού ο οποίος είχε τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές. Απότοκος της αποτυχίας 

του «Άλματος» ήταν η απομάκρυνση του Μάο από την εξουσία και η ανάληψή της 

από τους πολιτικούς αντιπάλους του. 

Τον Αύγουστο του 1966 ο Μάο επανέρχεται ως ηγέτης του Κομμουνιστικού  

Κόμματος Κίνας (ΚΚΚ) κηρύσσοντας την «Πολιτιστική Επανάσταση», 

απευθυνόμενος κυρίως στη νεολαία και ανακηρύσσοντας την δημιουργία του 

σώματος των «Ερυθροφρουρών» με αποστολή την τιμωρία οπαδών της 

μπουρζουαζίας και την καταστροφή οποιουδήποτε υλικού συνδεόταν με το 

προεπαναστατικό παρελθόν της Κίνας. Στο μεταξύ φρόντισε να εξουδετερώσει 

οποιονδήποτε μετριοπαθή συνεργάτη του. Τον Ιανουάριο του 1976 ο πρώην 

συνεργάτης του Μάο, Zhou Enlai, πεθαίνει και η κηδεία του μετατρέπεται σε 

διαμαρτυρία εναντίον του Μάο και της «Συμμορίας των Τεσσάρων», μιας ομάδας 

ένθερμων υποστηρικτών του. Δέκα μήνες μετά, ο θάνατος του Μάο σημαίνει την 

διαδοχή του από τον Hua Guofeng επίλεκτο του ιδίου, ο οποίος συλλαμβάνει την 

«Συμμορία των Τεσσάρων» σηματοδοτώντας το τέλος της «Πολιτιστικής 

Επανάστασης». 

Το 1978, οι εκσυγχρονιστές με βασικό εκπρόσωπο τον Deng Xiaoping 

ανέλαβαν την εξουσία με το ΚΚΚ και χωρίς να απορρίπτουν τον μαοϊσμό  ανέτρεψαν 

εν τοις πράγμασι όλες τις αποφάσεις του προκατόχου τους. Ο Deng προχώρησε σε 

ένα φιλόδοξο πρόγραμμα οικονομικών μεταρρυθμίσεων με δύο βασικούς πυλώνες: ο 

πρώτος ήταν η μαζική εισαγωγή βιομηχανικών μηχανημάτων και τεχνολογίας, ώστε 

να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της τεχνολογικής υστέρησης στη χώρα. Ο δεύτερος 

ήταν η γενική αναδιοργάνωση της εσωτερικής οικονομίας, με στόχο τη σταθερή 

ελάττωση του κρατικού ελέγχου πάνω στην παραγωγή και τις επενδύσεις και τελικά 

την αντικατάστασή του από τις δυνάμεις τις αγοράς, ώστε να αυξηθεί η 
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ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και να διαδραματίσει η Κίνα πρωταγωνιστικό 

ρόλο στην παγκόσμια οικονομική σκηνή. 

Κινούμενος προς αυτή την κατεύθυνση, ο Deng εισήγαγε ένα σύστημα 

δυαδικής οικονομίας και διάρθρωσης της πολιτικής εξουσίας, γνωστό και ως 

Σοσιαλισμός με κινεζικά χαρακτηριστικά. Πρόκειται για ένα μεικτό σύστημα 

παροχής οικονομικών προνομίων σε συγκεκριμένες περιοχές, με γενικό 

χαρακτηριστικό την εξαίρεση αυτών από την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία προς 

την κατεύθυνση της απελευθέρωσης των δυνάμεων της αγοράς. Αφενός, εισήγαγε 

την αρχή μιας μορφής ιδιωτικοποίησης των κρατικών εταιρειών, διαδικασία που 

αφορούσε κυρίως στο επίπεδο των δήμων, με στόχο να εντείνει τον ανταγωνισμό 

μεταξύ κρατικών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Αφετέρου, προχώρησε στη δημιουργία 

Ειδικών Οικονομικών Ζωνών (ΕΟΖ), οι οποίες απολάμβαναν ποικίλες φορολογικές 

ελαφρύνσεις και μεγαλύτερη ανεξαρτησία στις διεθνείς συναλλαγές τους κυρίως ως 

προς την εξαγωγή προϊόντων. 

Το αποτέλεσμα ήταν μια θεαματική αύξηση της παραγωγής και της 

παραγωγικότητας. Από το 1977 μέχρι το 1987 το μέσο εισόδημα 

υπερδιπλασιάστηκε
111

, ενώ το συνολικό εγχώριο προϊόν υπερτριπλασιάστηκε
112

. Στην 

αύξηση αυτή της παραγωγής δεν συντέλεσε ο τεχνολογικός εκσυγχρονισμός της 

χώρας, ο οποίος εν τέλει δεν επετεύχθη, αλλά η χρησιμοποίηση των τεράστιων 

αποθεμάτων του εργατικού δυναμικού
113

. 

Ωστόσο, η οικονομική πολιτική που ακολουθήθηκε λειτούργησε με 

προβλήματα και παλινδρομήσεις. Χαρακτηριστικά, ο ανταγωνισμός που 

αναπτύχθηκε μεταξύ των ΕΟΖ οδήγησε σε τεράστιες περιφερειακές ανισότητες σε 

επίπεδο εισοδημάτων. Οι ανισότητες αυτές, όμως, δεν εντοπίζονταν μόνο στις 

περιφέρειες αλλά και στο εσωτερικό αυτών. Πιο συγκεκριμένα, αφορούν σε 

εισοδήματα, σε ευκαιρίες και στην πρόσβαση των μελών του κοινωνικού συνόλου 

στην αναπτυξιακή διαδικασία. Η απουσία, μάλιστα, του κοινωνικού κράτους ενέτεινε 

το φαινόμενο αυτό του ανταγωνισμού σε όλη την κινεζική επικράτεια. 

Ο ασυμβίβαστος φοιτητικός κόσμος και οι εργαζόμενοι ασφυκτιούσαν από 

την έλλειψη δημοκρατικών θεσμών και την καταπάτηση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων για την διεκδίκηση των οποίων διαδήλωσαν τον Απρίλιο του 1989 στην 

«Πύλη της Ουράνιας Γαλήνης». Η έκρηξη που ακολούθησε είχε τις ρίζες της σε ένα 

συνδυασμό πολιτικών και κοινωνικών παραγόντων. Οι διαδηλωτές απαιτούσαν την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, την πάταξη 

της λογοκρισίας, το δικαίωμα για ίδρυση ανεξάρτητων συνδικάτων και την 

καταπολέμηση των προνομίων και της διαφθοράς στην κρατική και κομματική 
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ιεραρχία. Η βίαιη καταστολή των εξεγερμένων δεν έλυσε τα προβλήματα για την 

άρχουσα τάξη, ενώ το κόστος σε ανθρώπινες απώλειες ήταν τρομακτικό. Τα 

εργοστάσια στο Πεκίνο, στην Σαγκάη και σ' όλες σχεδόν τις μεγάλες πόλεις 

παρέμειναν κλειστά για αρκετές μέρες. Η οικονομική αστάθεια που ακολούθησε 

διήρκησε μέχρι το 1991. 

Απερχόμενος το 1992 ο Deng Xiaoping έκανε την επονομαζόμενη «Νότια 

Περιοδεία» που στόχο είχε να επανεκκινήσει τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις στις 

Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ) που είχαν δημιουργηθεί κατά κύριο λόγο στο 

Νότο. Στις μακροοικονομικές επιδόσεις της οικονομικής πολιτικής που εφήρμοσε ο 

Deng ήταν ένας μέσος ετήσιος ρυθμός μεγέθυνσης του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) της τάξης του 9.6%, γεγονός που σημαίνει ότι διπλασιαζόταν 

περίπου κάθε επτά χρόνια
114

. 

Το 1992 την ηγεσία αναλαμβάνει ο Jiang Zemin, ο οποίος παρέμεινε στην 

εξουσία ως το 2004. Κατά το διάστημα αυτό έγιναν οι κυριότερες συνταγματικές 

αναθεωρήσεις
115

 που έθεσαν νέα θεμέλια για τη συνέχιση των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων.  

Οι συνταγματικές αυτές αναθεωρήσεις ήταν τρεις. Η πρώτη συντελέσθηκε το 

1993, όπου για πρώτη φορά διατυπώνεται στην παρ. 1 του άρθρου 15 ότι «το κράτος 

εφαρμόζει τη σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς». Επίσης, αντικαταστάθηκε η παρ. 1 

του άρθρου όπου ορίζεται ότι «εντός του πλαισίου που ορίζει ο νόμος, οι επιχειρήσεις 

που ανήκουν στο κράτος απολαμβάνουν αυτονομίας»
116

. Η δεύτερη συντελέσθηκε το 

1999 με σημαντικότερη τροποποίηση αυτή του άρθρου 11, το οποίο όριζε πλέον ότι 

«η ατομική οικονομία, η ιδιωτική οικονομία και οι άλλες μη δημόσιες μορφές 

οικονομίας, όπως ορίζονται από το νόμο, συγκροτούν ένα σημαντικό τμήμα της 

σοσιαλιστικής οικονομίας της αγοράς»
117

. Η πιο θεμελιώδης αναθεώρηση ήταν αυτή 

του 2004, όπου για πρώτη φορά εκχωρήθηκε το δικαίωμα της ατομικής ιδιοκτησίας 

στους πολίτες, αφού το άρθρο 13 ορίζει πλέον ότι «η νόμιμη ιδιωτική ιδιοκτησία των 

πολιτών είναι απαραβίαστη»
118

. 

Η κινεζική κυβέρνηση αντιμέτωπη με την αξιοσημείωτη αύξηση των ζημιών 

των κρατικών επιχειρήσεων προέβη σε μία προσπάθεια δραστικών μεταρρυθμίσεων. 

Αυτές ήταν μεταξύ άλλων το κλείσιμο των πιο αδύναμων επιχειρήσεων, η μαζική 

απόλυση σημαντικού αριθμού εργαζομένων και η είσοδος των ισχυρότερων 

                                                           
114

 Υπολογισμός με βάση τα στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας, World Bank, Series Code: 

NY.GDP.MKTP.KD.ZG. 

115
Δ., Καλτσώνης, “Το Σύνταγμα του 1982/1988/1993/1999/2004 και η δημοκρατία στη σύγχρονη 

Κίνα”, Το Σύνταγμα, τεύχος 3-4/2013, σ. 489-499. 

116
 Δ., Καλτσώνης, ό.π., σ. 489-499. 

117
 Δ., Καλτσώνης, ό.π., σ. 489-499. 

118
 Δ., Καλτσώνης, ο.π., σ. 489-499. 



[45] 
 

επιχειρήσεων στη χρηματιστηριακή αγορά, κάτι που έκανε τις τελευταίες να 

λειτουργούν περισσότερο ως ιδιωτικές επιχειρήσεις. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της περιπλοκότητας του οικονομικού μοντέλου 

αποτελεί η λειτουργία των κρατικών επιχειρήσεων, κάτι το οποίο συνεχίζεται μέχρι 

και σήμερα. Περισσότερες από 155.000 επιχειρήσεις εξακολουθούν να ανήκουν σε 

κεντρικές ή τοπικές κυβερνήσεις, ωστόσο η πολιτική των επιχειρήσεων έχει ελάχιστη 

σχέση με τις οικονομικές-πολιτικές προτεραιότητες της χώρας. Η κυβέρνηση της 

Κίνας έχει δώσει εντολή οι κρατικές επιχειρήσεις να επικεντρωθούν σε αυτό που 

θεωρεί η ίδια “στρατηγικούς τομείς”, όπως είναι η αεροπορία, η ενέργεια και οι 

τηλεπικοινωνίες. Παρ’ όλ’ αυτά λιγότερες από τις μισές κρατικές επιχειρήσεις 

ακολουθούν αυτή τη γραμμή, καθώς συχνά μπαίνουν στο πειρασμό να στραφούν 

στην εξωστρέφεια λόγω των πλεονεκτημάτων που έχουν έναντι των ανταγωνιστών 

τους στον ιδιωτικό τομέα, όπως η φθηνή χρηματοδότηση από κρατικές τράπεζες
119

. 

Σε οικονομικό επίπεδο, εκτιμάται ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις Ηνωμένες 

Πολιτείες και θα καταστεί η μεγαλύτερη οικονομία της υφηλίου καθώς και η 

μεγαλύτερη σε σχέση με το συνολικό προϊόν των BRICS (σε όρους ισοδυναμίας 

αγοραστικής δύναμης). Επιπλέον, σε όρους εμπορίου, υπολογίζεται μία από τις 

πρώτες δυνάμεις παγκοσμίως
120

. 

Στη σημερινή εποχή διακυβέρνησης του Xi Jinping, παράλληλα με τη 

δημιουργία συνθηκών οικονομικής ευημερίας παρατηρούνται σημαντικοί περιορισμοί 

ατομικών ελευθεριών και αθρόες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Χαρακτηριστικός, σύμφωνα με την έκθεση του 2014 του μη κυβερνητικού 

οργανισμού Human Rights Watch
121

, είναι ο περιορισμός της ελευθερίας της 

έκφρασης ιδιαίτερα στο διαδίκτυο ακόμα και με ειδικούς μηχανισμούς λογοκρισίας, 

όπως το επονομαζόμενο “Great Firewall”, το οποίο εμποδίζει την πρόσβαση σε 

πληροφορίες που προέρχονται από το εξωτερικό. Επιπλέον πολλοί χρήστες του 

διαδικτύου κρατούνται ή φυλακίζονται λόγω του σχολιασμού  θεμάτων «ταμπού» για 

το κινεζικό καθεστώς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικές της έλλειψης 

ελευθερίας του λόγου είναι οι αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις τόσο ακτιβιστών 

και καλλιτεχνών όσο και του αναδυόμενου κινήματος κοινωνίας των πολιτών, 

γνωστού και ως “Weiquan”, οι οποίοι υποβάλλονται ακόμα και σε βασανιστήρια ή 

εγκλεισμούς σε ψυχιατρικά ιδρύματα. 

Σύμφωνα με τη Διεθνή Αμνηστία τα βασανιστήρια χρησιμοποιούνται και ως 

μέθοδοι ανάκρισης
122

. Αξιοσημείωτη είναι και η καταπίεση των θρησκευτικών 
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μειονοτήτων. Επίσης, σύμφωνα με έκθεση του ΟΗΕ
123

, πολλά παιδιά υποβάλλονται 

σε σκληρή και εξευτελιστική μεταχείριση ενώ όσα εργάζονται εκτίθενται σε 

επικίνδυνες ουσίες, όπως ο μόλυβδος. Η λειτουργία της δικαστικής δικαιοσύνης δε 

συμβαδίζει με τα διεθνή πρότυπα, αφού δε διασφαλίζεται το δικαίωμα στη δίκαιη 

δίκη καθώς η δικαστική εξουσία βρίσκεται υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης. Τέλος, η 

θανατική ποινή εφαρμόζεται και για μη βίαια αδικήματα και παρά τη σημαντική 

μείωση της χρήσης της δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για την εφαρμογή της λόγω 

άρνησης της κινεζικής κυβέρνησης προς παροχή τους
124

. 

 

Συμπεράσματα 

 Η ιδιομορφία του οικονομικοπολιτικού συστήματος της Κίνας σε συνδυασμό 

με το γεωγραφικό και πληθυσμιακό της μέγεθος, δημιουργούν ένα μοναδικό ιστορικό 

παράδειγμα, όσο κι αίνιγμα, που αποτελεί πρόκληση τόσο για οικονομικούς όσο και 

πολιτικούς αναλυτές. Ως ανερχόμενη δύναμη, η μελλοντική θέση της Κίνας στο 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα θα εξαρτηθεί από το συσχετισμό της με τις λοιπές 

οικονομικές δυνάμεις της περιοχής αλλά και τις παγκόσμιες, καθώς κι από την πορεία 

των εσωτερικών της μεταρρυθμίσεων, από την αποτελεσματική αντιμετώπιση 

εσωτερικών ανισοτήτων, από την πρόοδο στο άνοιγμα και την εξωστρέφεια της 

οικονομίας και από τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και της φερεγγυότητάς της στις 

διεθνείς αγορές. 

Αδιαμφισβήτητα, η εξέλιξη της Κίνας προβληματίζει και τροφοδοτεί σειρά 

ατέρμονων συζητήσεων. Κατά πόσο είναι δυνατή η διατήρηση του σημερινού ρυθμού 

οικονομικής μεγέθυνσης; Κατα πόσο ενδεχόμενες αναταραχές στο εσωτερικό της 

Κίνας θα θέσουν σε κίνδυνο τη διατήρηση του ΚΚΚ στην εξουσία; Πόσος χώρος θα 

δοθεί για την εκτόνωση της λαϊκής δυσαρέσκειας στο εσωτερικό και σε ποιο βαθμό 

θα εισχωρήσουν δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στην πολιτική διακυβέρνηση; Κατά 

πόσο θα παραμείνει πρωταγωνίστρια στο διεθνές πολιτικό και οικονομικό σύστημα; 

Θα καταφέρει να διαμορφώσει και να προωθήσει ένα δικό της αξιακό μοντέλο; 

Σε κάθε περίπτωση τα ερωτήματα παραμένουν ανεξάντλητα και υποδεικνύουν 

ότι η ανέλιξη της Κίνας αποτελεί terra incognita και τεράστια πρόκληση για την 

επιστημονική έρευνα. 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Αστέρης Χουλιάρας, Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής και Διεθνών Σχέσεων, 

Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων, Πανεπιστήμιο 

Πελοποννήσου 
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Επιτροπή 6
η
 

Άρση του εμπάργκο στην Κούβα: το διαφαινόμενο τέλος και οι 

προοπτικές για το μέλλον 

 

Εισαγωγή-Ιστορική αναδρομή 

  

 εμελιώδες ζήτημα του σύγχρονου διεθνούς οικονομικοπολιτικού 

στερεώματος είναι το αμερικανικό εμπάργκο σε βάρος της Κούβας. Με διάρκεια ήδη 

53 χρόνια, ο οικονομικός αυτός αποκλεισμός του νησιού έχει κρατήσει περισσότερο 

από κάθε άλλον στην ιστορία, με εξαίρεση το αραβικό μποϊκοτάζ εναντίον του 

Ισραήλ
125

. Στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου, υπό την απειλή της εγκατάστασης 

σοβιετικών πυρηνικών όπλων στην Κούβα, ο J.F. Kennedy επιβάλλει αρχικά  

εμπάργκο στις εξαγωγές, το οποίο φτάνει στο απόγειό του στα μέσα του ’62. 

Ορόσημο αποτελεί η χρονιά αυτή, γιατί τότε επιβάλλεται το εμπάργκο σε όλο το 

φάσμα των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών. Η ανάληψη κυβερνητικών 

                                                           
125

 M., Totten, “Letter from Cuba: To Embargo or Not”, World Affairs, 2014.  

file:///C:/Users/Μαριαλένα/Downloads/M.,%20Totten


[48] 
 

καθηκόντων από τον Ραούλ Κάστρο το 2008 αποτελεί θετικό παράγοντα στο 

διπλωματικό, οικονομικό και ανθρωπιστικό επίπεδο της Κούβας. Οι σχέσεις ΗΠΑ-

Κούβας οξύνθηκαν το 2009 με βασικό αίτιο τα διπλωματικά επεισόδια που 

αφορούσαν τους πολιτικούς κρατούμενους των δύο χωρών. Παρ’ όλα αυτά, από το 

Δεκέμβριο του 2014 με την απελευθέρωση του Allan Gross και των Cuba5
126

, αλλά 

και με τις δηλώσεις των προέδρων ΗΠΑ και Κούβας φαίνεται πως οι σχέσεις των δύο 

χωρών οδεύουν προς εξομάλυνση. 

 

Προβληματισμοί   

  

 Τι άλλαξε στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ και επιδίωξαν τώρα την 

χαλάρωση του αποκλεισμού; Στοχεύει η Αμερική στην πτώση του κομμουνιστικού 

καθεστώτος της Κούβας και στην αντικατάστασή του από ένα καπιταλιστικό 

σύστημα που θα εξαρτάται πλήρως από τις αγορές των ΗΠΑ; Μήπως η «πλύση 

εγκεφάλου» που υφίστανται οι κουβανοί πολίτες από την κυβέρνησή τους είναι μια 

κατάσταση που εξυπηρετεί τις αρχές του νησιού;  

 

Διπλωματικές Σχέσεις 

 

Νομικό έρεισμα που οι ΗΠΑ προέβαλαν για την επιβολή του εμπάργκο 

αποτέλεσε το άρθρο 51 του Χάρτη του ΟΗΕ, που επιτρέπει σε κράτος που δέχεται 

επικείμενη ένοπλη επίθεση να προβεί σε «νόμιμη άμυνα». Εκτός από την απειλή 

εγκατάστασης πυρηνικών όπλων στην Κούβα από την ΕΣΣΔ, αφορμές διατήρησης 

του εμπάργκο ήταν η παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων, η τρομοκρατία και η 

διαφωνία με το καθεστώς Κάστρο
127

. Ο ΟΗΕ έχει επικρίνει πολλάκις το εμπάργκο, 

καταδικάζοντάς το από το 1992 λόγω των κοινωνικών και ανθρωπιστικών 

επιπτώσεών του. Θεωρείται παραβίαση του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του 

δικαιώματος του κυρίαρχου κράτους στην ελευθερία εμπορίου, οικονομίας και 

μετακίνησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι στην 22
η
 Γενική Συνέλευση, 188 από τις 193 

χώρες ψήφισαν υπέρ της άρσης του εμπάργκο ενώ μόνο οι ΗΠΑ και το Ισραήλ την 

καταψήφισαν. 

 

Ο ασυμβίβαστος κομμουνιστικός χαρακτήρας του κουβανικού καθεστώτος με 

το status quo των ΗΠΑ έχει οδηγήσει τις αμερικανικές κυβερνήσεις στην υιοθέτηση 

πολιτικής δύο ταχυτήτων. Από τη μία, λοιπόν, η αμερικανική κυβέρνηση με όπλο της 

τους οικονομικούς περιορισμούς ασκεί έντονη πίεση στην Κούβα. Από την άλλη, 

θέτει το κέντρο βάρους στον ανθρώπινο παράγοντα. Στόχος είναι η παρακίνηση των 

κουβανών πολιτών για διεκδίκηση δημοκρατικότερης κυβέρνησης σύμφωνα με τα 

αμερικανικά δεδομένα. Η άρση, δηλαδή, των ταξιδιωτικών περιορισμών και η 

ελευθερία των οικονομικών συναλλαγών μπορούν να συμβάλλουν στη σταδιακή 

απομόνωση της κυβέρνησης. Σπουδαίος θεωρείται ο ρόλος του Κογκρέσου αλλά και 
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οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει. Εξέχουσα θέση κατέχουν τα Cuban 

Democracy Act του 1992 και Cuban Liberty and Democratic Solidarity Act του 1996 

(Helms Burton Act). Το τελευταίο κωδικοποιεί όλα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από 

την επιβολή του εμπάργκο ως σήμερα, ενσωματώνοντας πολιτικές που δεν ενίσχυσαν 

τη δημοκρατία αλλά το καθεστώς Κάστρο. Η ακολουθούμενη τακτική επηρεάζεται 

από τον εκάστοτε Πρόεδρο των ΗΠΑ, με τον Ομπάμα να ακολουθεί κυρίως 

ανθρωπιστική πολιτική, την οποία χαιρετίζουν οι λατινοαμερικανικές χώρες.  

 

Κάνοντας μια σύντομη ανασκόπηση, την περίοδο επιβολής του εμπάργκο οι 

χώρες αυτές κράτησαν στάση ουδετερότητας, δεδομένης της οικονομικοπολιτικής 

συμφωνίας Alliance for Progress με τις ΗΠΑ. Στην Ουρουγουάη (1962) 

αποφασίστηκε η αποβολή της Κούβας από τον Οργανισμό των Αμερικανικών 

Κρατών. Φαίνεται πως για τις ΗΠΑ ο Κάστρο αποτελούσε εξωτερική απειλή. 

Αντίθετα, για τις λατινικές χώρες, δεδομένης της απήχησης της ιδεολογίας του, 

αποτελούσε έναν εσωτερικό ελλοχεύοντα κίνδυνο. Οι Λατινοαμερικανικές χώρες δεν 

ήρθαν ποτέ σε ουσιαστική ρήξη με την Κούβα. Μάλιστα έγιναν προσπάθειες να γίνει 

η Κούβα τακτικό μέλος της Mercosur
128

, ενισχύοντας την καθιέρωσή της ως 

εμπορικού εταίρου. Στη σύνοδο CELAC
129

, μετά τις εξαγγελίες του Ομπάμα για 

χαλάρωση των αντι-κουβανικών μέτρων, οι συμμετέχουσες χώρες έστειλαν ηχηρό 

μήνυμα στις ΗΠΑ, ζητώντας να σταματήσουν την επέμβαση στο εσωτερικό άλλων 

αμερικανικών κρατών και να άρουν ολοκληρωτικά το εμπάργκο. 

 

Η ενδεχόμενη αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων Κούβας-ΗΠΑ ίσως 

κοστίσει στην Κίνα το μικρό ποσοστό εξαγωγών καταναλωτικών αγαθών. Από την 

άλλη, θα την ωφελήσει στην αγορά πετρελαίου, στον τουρισμό και στις υποδομές. Κι 

αυτό γιατί η Κίνα έχει κάνει τεράστιες επενδύσεις στα ως άνω
130

, με αποτέλεσμα τη 

θετική της στάση ως προς την άρση του εμπάργκο
131

. 

 

Παρά την ιστορική συμμαχία Κούβας-ΕΣΣΔ, ο Βλάντιμιρ Πούτιν 

επισκέφθηκε την Αβάνα το 2000 και έκλεισε όλες τις εγκαταστάσεις συλλογής 

πληροφοριών ως ένδειξη καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ
132

. Οι δύο επισκέψεις του, 

όμως, το 2014 γεννούν ερωτηματικά σχετικά με τη βαθύτερη αιτία του 

αναζωπυρωμένου ενδιαφέροντος της Ρωσίας για την Κούβα. Διαγράφοντας το χρέος 

της τελευταίας και επενδύοντας στο καινούριο αεροδρόμιο και στην αναβάθμιση του 

λιμανιού της, υπογραμμίζεται πως το ρωσικό ενδιαφέρον στην περιοχή δεν είναι 

αμιγώς οικονομικό αλλά και γεωπολιτικό. 

 

Οικονομία 
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 Κατά τη διάρκεια του οικονομικού αποκλεισμού από τις ΗΠΑ, το κουβανικό 

κράτος παρά την πτώση της ΕΣΣΔ το 1991, που αποτελούσε βασικό πυλώνα της 

οικονομίας του, κατάφερε να διατηρηθεί σε αξιοπρεπή επίπεδα. Σωτήρια για την 

κουβανική οικονομία αποδείχθηκε η διατήρηση εμπορικών σχέσεων με την Κίνα, την 

Ισπανία και την Βενεζουέλα
133

.  

 

 Το εμπάργκο αποτελεί λόγο δυσχέρανσης των οικονομικών συναλλαγών της 

Κούβας και με άλλες χώρες. Ο λόγος είναι ότι οι ΗΠΑ αρνούνταν την αδειοδότηση 

θυγατρικών εταιρειών σε ξένα κράτη, με συνέπειες το πάγωμα των εμπορικών 

σχέσεών τους με την Κούβα
134

 και το αρνητικό εμπορικό της ισοζύγιο, ιδιαίτερα μετά 

την σοβιετική πτώση. Με σκοπό να αντιμετωπίσει την σκιαγραφούμενη κατάσταση η 

κουβανική κυβέρνηση προχώρησε στην κατάργηση δασμών για περισσότερα από 100 

προϊόντα με σκοπό την εισροή ξένου κεφαλαίου στη χώρα. 

 

 Παράλληλα, ο αποκλεισμός της Κούβας καθιστά μεγάλο ποσοστό 

καταρτισμένου εργατικού δυναμικού ανενεργό, καθώς οι ανάγκες για εξαγώγιμα 

προϊόντα είναι μειωμένες. Στην αδράνεια αυτή συμβάλλει το ότι η μετακίνηση 

πληθυσμού μεταξύ των δύο κρατών είναι περιορισμένη. Επιπρόσθετα, η απαγόρευση 

της μετακίνησης πληθυσμών έχει πλήξει την τουριστική βιομηχανία και τις 

οικονομικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις τουριστικές υπηρεσίες.
135
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Πηγή: data by World Bank, μεταβλητές: α) ανάπτυξη ΑΕΠ σε % σε ετήσια βάση, β) 

ανάπτυξη δημοσίων δαπανών σε % του ΑΕΠ, γ) Εξαγωγές σε % του ΑΕΠ, δ) 

Εισαγωγές σε % του ΑΕΠ. 

 

Οι εξελίξεις τον Δεκεμβρίου του 2014 δείχνουν ότι οι δυσχέρειες αυτές 

αρχίζουν να εξομαλύνονται ως απότοκο των αμοιβαίων παραχωρήσεων. Οι 

παραχωρήσεις αυτές αναμένεται να τονώσουν την οικονομία της χώρας και τη 

ρευστότητα μεταξύ Κούβας και ΗΠΑ. Εφεξής οι Αμερικανοί πολίτες που θα 

επισκέπτονται την Κούβα θα μπορούν να χρησιμοποιούν πλαστικό χρήμα ενόσω 

βρίσκονται σε κουβανικό έδαφος, πράγμα που θα διευκολύνει τις συναλλαγές. 

Επιπλέον, θα υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής κουβανικών προϊόντων αξίας 

μεγαλύτερης των 400 δολαρίων. Διευκόλυνση προβλέπεται και στον τομέα των 

επιχειρηματικών συναλλαγών καθώς πρόσωπα και εταιρείες θα μπορούν να αιτούνται 

την παροχή άδειας ώστε να αναπτύσσουν επιχειρηματικές δοσοληψίες με Κουβανούς 

που κατοικούν εκτός νησιού. Σημαντικό βήμα από την πλευρά της Αμερικής αποτελεί 

το ότι πλέον θα επιτρέπει σε ορισμένα πλοία που είχαν προσδέσει στην Κούβα να 

εισέρχονται στα αμερικάνικα λιμάνια ενώ θα προχωρήσει σε άρση των δεσμεύσεων 

των τραπεζικών λογαριασμών Κουβανών υπηκόων εκτός νησιού
136

. 

 

Από τα παραπάνω στοιχεία συνάγεται το συμπέρασμα πως η κουβανική 

οικονομία έχει τη δυνατότητα να παρουσιάσει σταδιακά όλες τις απαραίτητες 

προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Μάλιστα, επιστήμονες υποστηρίζουν πως η 

Κούβα είναι μία από τις λίγες χώρες που τηρεί τα κριτήρια της βιώσιμης ανάπτυξης 

καθώς διαθέτει τις εκτάσεις γης για να παράγει τα αγαθά που καταναλώνει. Το 

προσδόκιμο όριο ζωής των ανθρώπων της αυξάνεται και η παιδεία της τροφοδοτεί το 

σύστημα με υψηλά καταρτισμένους επιστήμονες που θα αποτελέσουν την κινητήρια 

δύναμη για την ανάπτυξή της. Στοιχεία που πρέπει να συνυπολογισθούν είναι το 

άνοιγμα προς τις αμερικάνικες αγορές καθώς και η ανάφλεξη του τουρισμού που 

αναμένεται μετά την πρόσφατη χαλάρωση του εμπάργκο.  

 

Ανθρωπιστικά 

 

Η επιβολή του εμπάργκο ευθύνεται μεταξύ άλλων και για την κατάφωρη 

παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κουβανικού λαού. Η Γενική 

Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών
137

 και η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων
138

 καταδικάζουν το εμπάργκο ως αντίθετο στο διεθνές δίκαιο
 
και 

επιμένουν στην άρση του, επισημαίνοντας το αντίκτυπο των επιβληθεισών κυρώσεων 

στα δικαιώματα των πολιτών. Η επιβολή του εμπάργκο δεν απαλλάσσει την 

κουβανική κυβέρνηση από την υποχρέωση να σέβεται και να προστατεύει τα 

δικαιώματα των Κουβανών πολιτών. Παρά ταύτα, το «πολίτευμα Κάστρο» 

χρησιμοποιώντας ως άλλοθι την ύπαρξη του εμπάργκο συνεχίζει την παραβίασή τους.  
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Μέχρι το 2013, το δικαίωμα μετακίνησης εκτός Κούβας ελεγχόταν από την 

κυβέρνηση καθώς προϋπέθετε την παροχή «exit visa» πέρα από την κατοχή 

διαβατηρίου. Αυτή χορηγούνταν δυσχερώς σε υπόδικους ή σε αντιρρησίες 

συνείδησης. Όμως και η είσοδος στην Κούβα παρουσίαζε δυσκολίες, κυρίως για τους 

Αμερικανούς πολίτες. Μολαταύτα, οι πρόσφατες αλλαγές των ταξιδιωτικών 

συνθηκών με την υιοθέτηση του «families torn apart»
139

 αποτελεί ένδειξη όχι μόνο 

μικρού ανοίγματος της Κούβας στον κόσμο και δη στην Αμερική, αλλά και 

θωράκισης του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή. 

 

Ο περιορισμός του δικαιώματος της ελεύθερης μετακίνησης έχει ως 

αποτέλεσμα την όξυνση των φαινομένων της εμπορίας λευκής σαρκός και της 

παράνομης μετακίνησης μεταναστών. Βέβαια, το γεγονός ότι η Κούβα προέβη στην 

επικύρωση του «Πρόσθετου Πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία 

της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων»
140

 και του «Πρόσθετου 

Πρωτοκόλλου κατά της λαθραίας διακίνησης μεταναστών από ξηράς, θαλάσσης και 

αέρος»
141

 της Σύμβασης κατά του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος, τροφοδοτεί με 

την ελπίδα ότι κάνει ένα σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση αυτών των 

παθογενειών. 

 

Στον αντίποδα βρίσκονται οι τομείς της υγείας και της εκπαίδευσης στην 

Κούβα. Σήμερα ο κουβανικός λαός έχει ελεύθερη και καθολική πρόσβαση στη 

δημόσια υγεία. Παρά το εμπάργκο, αξιοσημείωτα είναι τα επιτεύγματα της ιατρικής 

επιστήμης στη χώρα, λ.χ. εμβόλια για τη χολέρα και το AIDS
142

. Σοβαρές ελλείψεις, 

βέβαια, υπάρχουν σε βασικές ιατρικές προμήθειες ενώ ο λαός δεν έχει πρόσβαση σε 

τελευταίας τεχνολογίας φάρμακα. 

 

Όσον αφορά την εκπαίδευση, η Κούβα έχει το πιο υψηλό μορφωτικό επίπεδο 

στην Καραϊβική. Πριν την Επανάσταση πάνω από το ήμισυ του πληθυσμού δεν είχε 

πρόσβαση στην εκπαίδευση· από το 1960 αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα, καθώς 

αυτή διαθέτει το 13% του ΑΕΠ. Τα αποτελέσματα της δωρεάν εκπαίδευσης 

αντανακλούν την πολιτική βούληση για τοποθέτηση των νέων στο επίκεντρο του 

κοινωνικού συνόλου. Παρά τους περιορισμένους πόρους και την κατάσταση 

οικονομικής πολιορκίας από τις ΗΠΑ, η Κούβα θέτει το παράδειγμα βαδίζοντας 

σύμφωνα με τα λόγια του José Martí
143

 «να είσαι καλλιεργημένος, σημαίνει να είσαι 

ελεύθερος». 
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Για τα ατομικά δικαιώματα, όμως, της ελευθερίας έκφρασης, συνάθροισης και 

τύπου, ένας από τους βασικούς λόγους για τον οποίο οι Κουβανοί πολίτες στερούνται 

προστασίας τους είναι η πολιτική του καθεστώτος Κάστρο. Το μεγαλύτερο μέρος του 

λαού ζει αποκλεισμένο από την εκτός της χώρας πραγματικότητα, καθώς δεν διαθέτει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η ελευθερία γνώμης είναι παντελώς ανύπαρκτη, αφού 

οποιαδήποτε αντίθεση στο ισχύον καθεστώς θεωρείται ως υποσκάπτουσα τη δημόσια 

ασφάλεια και ακεραιότητα. 

 

Παράλληλα, ουκ ολίγα είναι τα περιστατικά αυθαίρετων κρατήσεων και 

φυλακίσεων ακαδημαϊκών, καλλιτεχνών και δημοσιογράφων, οι οποίοι αντιτάχθηκαν 

στο κείμενο καθεστώς.
144

 Παρενοχλήσεις, προσβολές και απειλές αποτελούν κοινό 

τόπο κατά συμμετεχόντων σε ειρηνικές πορείες ή πολιτικές συγκεντρώσεις. Εξαιτίας 

του μη χωρισμού των εξουσιών, οι πολιτικοί κρατούμενοι δεν απολαμβάνουν του 

δικαιώματος δίκαιης δίκης ενώ έχουν αναφερθεί περιπτώσεις βασανιστηρίων και 

υποχρεωτικής εξορίας
145

. Τέλος, οι συνθήκες στις φυλακές είναι απάνθρωπες, με 

αποκορύφωμα τον θάνατο των πολιτικών κρατουμένων Pedro Luis Boitel (1972) και 

Orlando Zapata Tamayo (2010) λόγω απεργίας πείνας
146

. 

 

Συμπεράσματα 

 

Σταθμίζοντας τα θετικά και τα αρνητικά φαίνεται πως το πλήρωμα του χρόνου 

έφθασε, ώστε οι ΗΠΑ να προχωρήσουν στην άρση του εμπάργκο σχεδόν μισό αιώνα 

μετά.  Το σίγουρο είναι ότι η διατήρησή του δεν ευνοεί πια καμία από τις δύο χώρες. 

Όπως οι συνθήκες μεταβάλλονται, επόμενη είναι η προσαρμογή των πολιτικών 

επιλογών και κατευθύνσεων στα νέα δεδομένα. Συνάγουμε, λοιπόν, ότι η πολιτική 

της χαλάρωσης του εμπάργκο αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα βήμα προόδου. Αυτό, 

όμως, είναι το εφαλτήριο μιας μακράς πορείας, την οποία θα πρέπει να διανύσει η 

Κούβα για να ξεπεράσει τα χρόνια προβλήματα που μαστίζουν την κοινωνία της. 

Απομένει μόνο να δούμε αν το βήμα αυτό θα γίνει, ώστε να πυροδοτηθεί η πορεία 

προς την αλλαγή. 
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Μαριαλένα Καραντινού 

 

Μέλη Επιτροπής 

 

Διαμαντής Καβελίδης Λιλη Κοκοτή 

Κατερίνα Κολαϊτη Νικολέττα Κρητικού 

Μαρία Μουρτζάκη Άννα-Μαρία Παπαλόη 

Ειρήνη Ράφα Παναγιώτης Σαρδέλης 

Έφη Σκληρού Παναγιώτα Χαρατσόγλου 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή 7
η
 

Κρατικό χρέος: Αντιμετώπιση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο 

 

παγκόσμια οικονομική κρίση εκδηλώθηκε αρχικά ως 

χρηματοπιστωτική, με την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας 

Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008. H επακόλουθη κρίση εμπιστοσύνης προς 

το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την διατραπεζική αγορά δανεισμού μετατράπηκε 

σε δημοσιονομική κρίση με την ανάληψη των τεράστιων ιδιωτικών χρεών από το 

δημόσιο τομέα και την αναμενόμενη αύξηση των δημοσίων ελλειμμάτων και του 

δημόσιου χρέους. Η κρίση δεν άργησε να χτυπήσει την Ευρώπη, καθώς οι 

ευρωπαϊκές τράπεζες ήταν εκτεθειμένες στους τοξικούς τίτλους, δυσχεραίνοντας την 

πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές και ενισχύοντας τις αμφιβολίες αναφορικά με 

τις δυνατότητές τους να εξυπηρετούν το εξωτερικό χρέος. 

Από την εξέταση της διεθνούς εμπειρίας αντιμετώπισης του κρατικού χρέους 

προκύπτουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη χάραξη των πολιτικών διαχείρισής του. 

Πιθανές μορφές αντιμετώπισης χρέους αποτελούν η αναχρηματοδότηση μέσω 

μηχανισμών στήριξης, η παράταση του χρόνου αποπληρωμής, η μείωση του 

επιτοκίου, το κούρεμα αλλά και η άρνηση της πληρωμής του χρέους λόγω 
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«κατάστασης ανάγκης»
147

. Συνεπώς, λειτουργούν ως ανάχωμα έναντι των δυσμενών 

επιπτώσεων για τα επίπεδα του δημοσίου χρέους συμβάλλοντας στη σταθερότητα της 

ίδιας της οικονομίας.  

Η περίπτωση της Αργεντινής αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του 

προβληματικά ρυθμισμένου, σε διεθνές επίπεδο, κρατικού δανεισμού. Η οικονομική 

κρίση της Λατινικής Αμερικής στα τέλη της δεκαετίας του 1980 πέρασε στην 

Αργεντινή, δυσκολεύοντας την τελευταία να αποπληρώσει δάνεια, τα οποία είχε 

συνάψει από το 1983 κι έπειτα, στην προσπάθεια αναδιάρθρωσης των δομών της 

μετά την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας το ίδιο έτος. Παρά το βραχυπρόθεσμο θετικό 

πρόσημο, δεν επήλθε η εκ των περιστάσεων απαιτούμενη ανάπτυξη της οικονομίας, 

βυθίζοντας την Αργεντινή σε νέα πρωτοφανή ύφεση. Τα απαιτούμενα για την παροχή 

χρηματοδότησης μέτρα περιλάμβαναν μαζικές ιδιωτικοποιήσεις κρατικών 

επιχειρήσεων, απολύσεις στο δημόσιο τομέα και εξορθολογισμό του κρατικού 

μηχανισμού, ο οποίος αντιμετώπιζε έντονα προβλήματα διαφθοράς. 

Μέσα σε κλίμα πλήρους κοινωνικής έξαρσης και υψηλών ποσοστών ανεργίας, 

η Αργεντινή κηρύσσει στάση πληρωμών τον Ιανουάριο του 2002, αφού πρώτα 

καταργείται η θεσπισμένη από την κυβέρνηση ισοτιμία με το δολάριο και οι αγορές 

την εξισορροπούν
148

. Το ΑΕΠ της Αργεντινής αυξάνεται σταθερά, καθώς, λόγω του 

φθηνού νομίσματος, οι εξαγωγές εκτινάσσονται. Με την οικονομία της να καθίσταται 

πλέον ανταγωνιστική, η Αργεντινή αποφασίζει, ήδη από το 2004, να εξυπηρετήσει το 

ύψους 132 δισ. δολάρια χρέος της. Προβαίνει, λοιπόν, σε συγκεκριμένες προτάσεις 

προς ομολογιούχους δικαιούχους δανειακών απαιτήσεων που είχαν συναφθεί το 1994 

και επί των οποίων η Αργεντινή είχε πτωχεύσει το 2001, για κούρεμα των 

απαιτήσεών τους, επιτρέποντας την ανταλλαγή παλαιών ομολόγων με νέα 

απομειωμένα πετυχαίνοντας συμφωνία με το 76,1%  των πιστωτών της
149

. To 2010 το 

συνολικό ποσοστό των ομολογιούχων που συμμετέχουν στο κούρεμα φτάνει 93%, 

όμως το υπόλοιπο 7% αρνείται να ανταλλάξει τα διεπόμενα από το δίκαιο της Νέας 

Υόρκης ομόλογα που ήδη κατέχει με νέα που δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία των 

εθνικών δικαστηρίων της Αργεντινής. Η υπόθεση οδηγείται ενώπιον του District 

Court του Southern District της Νέας Υόρκης, όπου παρατηρείται το παράδοξο να 

δικάζεται και εν τέλει να χρεοκοπεί αλλοδαπό δημόσιο εξ αιτίας απόφασης πολιτικού 

δικαστηρίου άλλης χώρας
150

. O επίλογος στην ιστορία του «δύστροπου δανειολήπτη» 

γράφτηκε πρόσφατα στη Λέσχη του Παρισιού. Η Αργεντινή συμφώνησε με τους 

πιστωτές της τους όρους αποπληρωμής του χρέους της, ελπίζοντας να αποφύγει και 

τρίτη χρεωκοπία στη νεότερη ιστορία της. 
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Εστιάζοντας, τώρα, στη γηραιά ήπειρο κι ειδικότερα στην Ισλανδία, η 

παράλυση των χρηματοπιστωτικών αγορών πυροδότησε το ξέσπασμα της κρίσης. Οι 

εθνικές τράπεζες  κρατικοποιήθηκαν και, κατόπιν διεξαγωγής δημοψηφίσματος, 

αποφασίστηκε κούρεμα των καταθέσεων των αλλοδαπών καταθετών με τη σύμφωνη 

γνώμη Μ. Βρετανίας και Ολλανδίας. Στα μέτρα που έλαβε η χώρα περιλαμβάνεται η 

διαγραφή του χρέους πολλών τοπικών επιχειρήσεων σε μεγάλο βαθμό, η υποτίμηση 

της ισλανδικής κορώνας κατά 85% έναντι του ευρώ – γεγονός που συνέβαλε στην 

αύξηση των εξαγωγών, ιδίως στην αλιεία – καθώς και η διαφύλαξη των βασικών 

κοινωνικών δαπανών από περικοπές
151

. Παρά τη σημαντική μείωση των δημοσίων 

εσόδων, το κράτος διατήρησε το ποσοστό του προϋπολογισμού που δαπανά για την 

υγεία και την εκπαίδευση. Επίσης, επανεισήγαγε ένα προοδευτικό φορολογικό 

σύστημα, με στόχο την προστασία των πιο αδύναμων από τις συνέπειες της κρίσης
152

. 

Αντίθετα, ο χώρος της ευρωπαϊκής νομισματικής ένωσης παρουσιάζει 

σημαντικές διαφορές. Οι χώρες που επλήγησαν δεν είχαν τη δυνατότητα της 

υποτίμησης του νομίσματός τους και οδηγήθηκαν στην εφαρμογή πολιτικών 

εσωτερικής υποτίμησης, με δραματικά αποτελέσματα, ιδίως σχετικά με τη χρονική 

διάρκεια και την ένταση της ύφεσης. Το φθινόπωρο του 2009, εκδηλώθηκε η 

ελληνική δημοσιονομική κρίση, η οποία έφερε στο προσκήνιο την κρίση των 

δημόσιων οικονομικών και οδήγησε σε απόκλιση των επιτοκίων δανεισμού εντός της 

ευρωζώνης. Τελικώς, η Ελλάδα προσέφυγε στην τριμερή οικονομική βοήθεια
153

, ενώ 

την ακολούθησαν η Ιρλανδία
154

 και η Πορτογαλία
155

, γεγονός που οδήγησε σε 

αποσταθεροποίηση και αβεβαιότητα ολόκληρο το οικοδόμημα του ευρώ. 

 Ειδικότερα, η δημοσιονομική κατάσταση της Ιρλανδίας, αν και αντικειμενικά 

υγιής, τέθηκε σε κίνδυνο λόγω της μετάστασης της κρίσης από τον τραπεζικό τομέα 

στον τομέα του δημοσίου δανεισμού
156

. Με την έναρξη του δανειακού 

προγράμματος, η χώρα έλαβε συνολικά το ποσό των 85 δις ευρώ, ίσο με το 58% του 

ΑΕΠ της. Εν συνεχεία, με την εισαγωγή της σε πρόγραμμα προσαρμογής, το ποσό 

δανεισμού της άγγιξε ακόμη υψηλότερα επίπεδα. Παρόλα αυτά, η Ιρλανδία δεν 
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επικεντρώθηκε σε περικοπές μισθών και σε διαδοχικές αλλαγές του φορολογικού 

συστήματος, με αποτέλεσμα να αναπτυχθεί ιδιαίτερα ο τομέας των εξαγωγών, 

ενδυναμώνοντας την οικονομία της. 

Αντίστοιχα, η κυπριακή κρίση δανεισμού ομοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτή 

της Ιρλανδίας, αφού το βασικό πρόβλημα και των δύο χωρών ήταν το 

υπερδιογκωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και κυρίως η έκθεση των κυπριακών 

τραπεζών σε ελληνικά ομόλογα. Έτσι, η Κύπρος υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 

υπό την υποστήριξη των κρατών-μελών της Ευρωζώνης, καθώς και των ΕΚΤ, ΔΝΤ 

και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ωστόσο, η περιοριστική δημοσιονομική πολιτική 

συνέβαλε στη συρρίκνωση της οικονομίας σε συνδυασμό με το κούρεμα των 

τραπεζικών καταθέσεων. 

Αντίθετα, η κρίση που έπληξε βάναυσα την ελληνική οικονομία παρουσιάζει 

κοινά στοιχεία με την αντίστοιχη στην Αργεντινή, καθώς εντοπίζεται κυρίως σε 

δημοσιονομικά αίτια. Ειδικότερα, από τη δεκαετία του 1980, η Ελλάδα εναπόθεσε 

την τύχη της αναπτυξιακής της οικονομίας στον εξωτερικό δανεισμό. Με την ένταξη 

της χώρας στην Ευρωζώνη, το εν λόγω πρόβλημα διογκώθηκε ενώ οι εξαγωγές 

μειώθηκαν σημαντικά. Παράλληλα, χαρακτηριστικές παθογένειες της χώρας και η 

ανορθολογική κατανομή πόρων επιδείνωσαν την κατάσταση
157

. 

Αν και το διογκωμένο ελληνικό χρέος ήταν ανέκαθεν γνωστό στη διεθνή 

κοινότητα, ήρθε στο προσκήνιο το 2009, όπως αποτυπώθηκε στα περιθώρια των 

επιτοκίων δανεισμού της Ελλάδος σε σχέση με τα αντίστοιχα της Γερμανίας. Οι 

σκληρές πιέσεις των αγορών από κοινού με την ανυπαρξία ευρωπαϊκών μηχανισμών 

οδήγησαν σε μία πρωτόγνωρη ελληνική δημοσιονομική κρίση. Τα μέτρα 

αντιμετώπισης του κρατικού χρέους, στην περίπτωση αυτήν προήλθαν από 

διαβουλεύσεις μεταξύ κρατών-μελών, θεσμικών οργάνων της ΕΕ και του ΔΝΤ. Η 

χρηματοδοτική ενίσχυση συνοδεύτηκε από μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος, 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ΕΚΤ και ΔΝΤ, τον Μάιο του 2010. Το πρώτο μνημόνιο 

όριζε τα κύρια στοιχεία της πολιτικής που όφειλαν να ακολουθηθούν σε οικονομικό 

επίπεδο, ενώ οι θεσμοί της ΕΕ ανέλαβαν σημαντικό ελεγκτικό ρόλο. Στόχος αυτής 

της ιδιόμορφης συμφωνίας ήταν η δημοσιονομική εξυγίανση και η βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας μέσω διαθρωτικών και δημοσιονομικών μέτρων. 

Τα αποτελέσματα του πρώτου προγράμματος προσαρμογής κάθε άλλο παρά 

ενθαρρυντικά ήταν και το Μάρτιο του 2012 η χώρα οδηγήθηκε στη μεγαλύτερη 

αναδιάρθρωση χρέους παγκοσμίως, με το κούρεμα των ελληνικών ομολόγων με 

εθελοντική ανταλλαγή χρέους και τους επενδυτές να λαμβάνουν το 46.5% της 

ονομαστικής αξίας των ομολόγων τους και συνημμένη εγγύηση αποπληρωμής 

συνδεδεμένη με το ΑΕΠ. Από τα νέα δάνεια, τα 49 δις ευρώ δεσμεύτηκαν για την 

ανακεφαλαιοποίηση των ελληνικών τραπεζών, ενώ δεν αποκαταστάθηκε η ζημία των 
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ασφαλιστικών ταμείων και των φορέων του Δημοσίου που είχαν επενδύσει σε 

ελληνικά ομόλογα. Ωστόσο, παρά τη μείωση, το χρέος πλησίασε, το 2013, το 176% 

του ΑΕΠ, δηλαδή 27% πάνω από το στόχο που είχε τεθεί στο πρόγραμμα στήριξης 

πριν το κούρεμα, αλλά και 5% πάνω από το ποσοστό στα τέλη του 2011. Η αποτυχία 

αυτή οφείλεται κατά κύριο λόγο στους όρους με τους οποίους πραγματοποιήθηκε το 

κούρεμα.  

Η αδυναμία της ελληνικής οικονομίας να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της 

και να δανειστεί από τις αγορές οδήγησε σε δεύτερο πρόγραμμα προσαρμογής , στο 

λεγόμενο Μεσοπρόθεσμο. Η αρχή των ισοσκελισμένων και αργότερα 

πλεονασματικών προϋπολογισμών που επιβλήθηκε ως στόχος συνδυάστηκε με μέτρα 

λιτότητας, όπως η περαιτέρω μείωση των κοινωνικών δαπανών, των μισθών και 

συντάξεων, της πώλησης δημοσίου πλούτου και της απώλειας κεκτημένων εργατικών 

δικαιωμάτων.  

Κατά λογική ακολουθία, η εφαρμογή του μνημονίου στην Ελλάδα και η 

δημοσιονομική λιτότητα είχαν βαρύτατες συνέπειες στην ελληνική κοινωνία. Οι 

οριζόντιες περικοπές σε μισθούς και συντάξεις σε συνδυασμό με τη θέσπιση νέων 

φόρων που επιβάρυναν ιδίως τους έχοντες ακίνητα, χωρίς να γίνεται διάκριση στο αν 

αποκομίζουν κάποιο κέρδος από αυτά, είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση της 

ρευστότητας στην αγορά και τη σταδιακή εξαθλίωση της μεσαίας τάξης. Η ανεργία 

έφτασε σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ιδίως στους νέους. Συνέπειά της αποτελούν τόσο 

η αύξηση της εγκληματικότητας όσο και η αύξηση των ψυχικών νόσων και των 

αυτοκτονιών. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι η μετανάστευση μεγάλου 

ποσοστού νέων πτυχιούχων της χώρας. Η μετανάστευση, αν και δεν είναι κάτι 

πρωτοφανές για την ελληνική κοινωνία, αποτελεί σήμερα αιμορραγία διότι αντί της 

πάλαι ποτέ εργατικής τάξης μεταναστεύουν φέρελπις επιστήμονες, που θα 

μπορούσαν να συμβάλουν δραστικά στην επανεκκίνηση και την ανάπτυξη της 

οικονομικής πραγματικότητας υπό τις κατάλληλες συνθήκες. Αξιοσημείωτη είναι και 

η κανονιστική αποδυνάμωση δικαιωμάτων στο βωμό του μεταλλαγμένου δημοσίου 

συμφέροντος
158

. Τέλος, η διαμορφωθείσα κατάσταση οδήγησε σε πόλωση και στην 

άνοδο ακραίων πολιτικών κομμάτων. 

Η  παγκόσμια κρίση χρέους αποκάλυψε όχι μόνο τις διαρθρωτικές αδυναμίες 

ορισμένων κρατών γενικότερα αλλά και τις αδυναμίες στη διακυβέρνηση της 

Ευρωζώνης ειδικότερα. Ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, όπως 

αυτές ορίσθηκαν στις συμφωνίες των προγραμμάτων χρηματοδοτικής ενίσχυσης 

ουσιώδη χαρακτηριστικά της νομοθεσίας των πληττομένων κρατών  υποβλήθηκαν σε 

εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις. Ωστόσο, το εκάστοτε εθνικό νομικό πλαίσιο πρέπει να 

χρησιμοποιείται ολοένα και περισσότερο ως μέθοδος προστασίας των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων έναντι των πακέτων λιτότητας. Η θεωρία περί τροφοδότησης των 

ελλειμμάτων κατά τη διάρκεια των κρίσεων με τα αντίστοιχα πλεονάσματα των 
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εποχών ευημερίας φαίνεται να έχει υιοθετηθεί από το σύνολο της αμερικανικής 

οικονομικής θεωρίας που κερδίζει έδαφος σε αντίθεση με τη θεωρία της λιτότητας. 

Αυτό αποτυπώθηκε στην ελληνική πραγματικότητα με την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ ο 

οποίος στην προεκλογική του εκστρατεία προέκρινε τη θεωρία περί ενός νέου ‘‘New 

Deal’’ για την Ευρώπη… 

Επιστημονικός Σύμβουλος 

Χαρίλαος Νικολαΐδης, Δικηγόρος Αθηνών 

 

Συντονίστρια Επιτροπής 

Εβίνα Καραμανλή 

Μέλη Επιτροπής 

Δήμητρα Αθανασοπούλου Άλκηστις Αναγνωστοπούλου 

Νικόλαος Θεράπος Βασίλειος Κορλός  

Ευαγγελία-Χριστίνα Κωνσταντίνου Ειρήνη Λιάσκου 

Σταματίνα Ρώμα Πολυτίμη Σκυλάκου 

Κωνσταντίνα Χρήσιμου 

 

 

 

 

Επιτροπή 8
η
 

Je suis Charlie: Τα όρια της τέχνης απέναντι στη θρησκεία 

 

Η Κοινωνική Πραγματικότητα της Μουσουλμανικής Κοινότητας  στη 

Φιλελεύθερη Γαλλική Κοινωνία 

τις 7 Ιανουαρίου 2015 σημειώθηκε πολύνεκρη τρομοκρατική 

επίθεση στα γραφεία της γαλλικής σατυρικής εφημερίδας Charlie Hebdo από δύο 
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δράστες αλγερινής καταγωγής
159

, οι οποίοι σύμφωνα με μαρτυρίες διακήρυσσαν: 

«Πήραμε εκδίκηση για τον Προφήτη Μωάμεθ» και «ο Θεός είναι μεγάλος»
160

. Στην 

πραγματικότητα, δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό αλλά για μία αντίδραση 

απέναντι στην γενικότερη πολιτική της εφημερίδας, η οποία, ως διάδοχος της Hara-

kiri
161

, μιας αντικομφορμιστικής, ακροαριστερής εφημερίδας, ήδη το 2006 

κατηγορήθηκε για hate speech προκαλώντας το θρησκευτικό αίσθημα της 

μουσουλμανικής κοινότητας
162

. Η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια αλλά η Hebdo 

τελικά αθωώθηκε. Η κατ’ εξακολούθηση απεικόνιση του Προφήτη συνοδευόμενη 

από καυστικά σχόλια οδήγησε το 2011 στην πρώτη ένοπλη επίθεση με αφορμή το 

σκωπτικό εξώφυλλο “Charia Hebdo”
163

, το οποίο και ανέφερε τον προφήτη Μωάμεθ 

ως αρχισυντάκτη. Το θέμα αυτό αποτελούσε απάντηση στις πρόσφατες εξελίξεις που 

αφορούσαν τη μετεκλογική εγκαθίδρυση του νόμου της sharia στη Λιβύη και τη νίκη 

του Ισλαμικού κόμματος στην Τυνησία. 

Η πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση ξεσήκωσε θύελλα διαμαρτυριών υπό το 

σύνθημα ‘’Je suis Charlie’’, το οποίο καταδίκαζε την ωμή βία που οδήγησε στο 

θάνατο δώδεκα ανθρώπων.  Ωστόσο, η κοινή γνώμη διχάστηκε, κάτι που 

αποτυπώθηκε στο διαφορετικό τρόπο προσέγγισης του γεγονότος από τα μέσα 

μαζικής ενημέρωσης σε Ανατολή και Δύση
164

. Συγκεκριμένα, η μουσουλμανική 

κοινότητα της Γαλλίας τάχθηκε σύσσωμη κατά της βίας, θεωρώντας, όμως, ότι το 

δικαίωμα της θρησκείας δεν μπορεί να γίνεται αντικείμενο προσβολής υπέρ της 

ελευθερίας έκφρασης. Η ανωτέρω ηθική στάση αντιπροσωπεύει ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο ποσοστό της γαλλικής κοινωνίας, αφού οι μουσουλμάνοι αποτελούν 

τη δεύτερη μεγαλύτερη αριθμητικά θρησκεία στη Γαλλία. 

Οι ισλαμικές αυτές κοινότητες, που συντίθενται, κυρίως, από ευρωπαίους 

πολίτες δεύτερης και τρίτης γενιάς μεταναστών, διατηρούν χαρακτηριστικά της 

ιδιαίτερης θρησκευτικής τους κοινότητας ως πολιτιστικό υπόβαθρο. Ταυτόχρονα 

υιοθετούν νοοτροπίες ενός πιο φιλελεύθερου συστήματος αξιών, διαμορφώνοντας 

έτσι μια μεικτή ταυτότητα
165

, η οποία αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της κουλτούρας 

τους με αυτήν των ισλαμιστών της Ανατολής, όπου θρησκευτικός και κοσμικός 

νόμος ταυτίζονται. Πιο συγκεκριμένα, η ταύτιση πολιτικής και θρησκευτικής 

διάστασης που πρεσβεύει το Ισλάμ είναι ασύμβατη με τη νεωτεριστική κοινωνία της 

Γαλλίας και δυσχεραίνει την ενσωμάτωσή τους. Το πρόβλημα συγκαθορίζεται από 

την εσωτερική θρησκευτική και κοινωνική ετερογένεια των πληθυσμών αυτών, 
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δικαιολογούμενη από το ότι καθένας ταυτίζεται σε διαφορετικό βαθμό με το Ισλάμ 

ανάλογα με τις κοινωνικές ιδιαιτερότητες
166

 όπως φύλο, ηλικία και ιδιαίτερος τόπος 

καταγωγής. Ακόμη, το ότι καλούνται να ενταχθούν σε μια κοινωνία όπου η θρησκεία 

ανάγεται σε αυστηρά ιδιωτικό ζήτημα, διακριτό από τη δημόσια ζωή, δημιουργεί 

περισσότερες δυσκολίες. Ειδικότερα, η νομοθετική ρύθμιση της laicité
167

 ,η οποία 

επισήμως εισάγεται στη Γαλλία το 1905 με τον απόλυτο διαχωρισμό Εκκλησίας και 

Κράτους, στοχεύει στην ενίσχυση του πλουραλισμού ως πολιτικής ισορροπίας 

δυνάμεων και στην κατοχύρωση της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης 

αξιοπρέπειας. Στην πραγματικότητα, πρόκειται για πολιτική ανοχή της θρησκευτικής 

ταυτότητας, που εκλαμβάνεται από τη μουσουλμανική κοινότητα ως μοραλιστική 

αδιαφορία. Αυτό σημαίνει ότι οι μουσουλμάνοι, για τους οποίους η θρησκεία 

αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της κοινωνικής τους δραστηριότητας, καλούνται να 

απαρνηθούν το θρησκευτικό τους αίσθημα προκειμένου να ενσωματωθούν
168

. 

Μήπως, όμως, η «θυσία» αυτή διαταράσσει την πολιτική ισορροπία δεδομένης της 

ισχυρής μουσουλμανικής παρουσίας στο γαλλικό έδαφος; 

Ως αποτέλεσμα, πολλοί μουσουλμάνοι βλέπουν το Ισλάμ ως καταφύγιο 

διαφύλαξης της πολιτιστικής τους κληρονομιάς από τον παρεμβατισμό της Δύσης.  

Ιδιαίτερα η γαλλική κοινωνία, με την άνιση παροχή ευκαιριών και τη στερεοτυπική 

αντιμετώπιση της μουσουλμανικής κοινότητας, τους εξωθεί τελικά σε 

περιθωριοποίηση, δίνοντας έδαφος στην πιθανή ταύτιση Ισλάμ και εξτρεμισμού. Η 

ενίσχυση ισλαμοφοβικού αισθήματος, έγκειται στο ότι η μουσουλμανική παρουσία 

στα δυτικά κράτη γίνεται αντιληπτή ως απόπειρα «αντίστροφης αποικιοκρατίας»
169

, 

αντίληψη που στηρίζεται λανθασμένα στη συσπείρωση του Ισλάμ στην Ανατολή και 

την εκδήλωση εξτρεμιστικών ενεργειών στο εσωτερικό των χωρών της. Αυτή η 

δαιμονοποίηση των ισλαμιστών οδηγεί μια μερίδα πιστών στο φανατισμό και στην 

υποστήριξη ακραίων ιδεολογιών, οι οποίες συγχέοντας πολιτικούς και θρησκευτικούς 

στόχους, καταφεύγουν συχνά στην επιβολή τρομοκρατικών πρακτικών ως πολιτική 

αντίδραση στην παντοδυναμία της Δύσης και την συνεχή επέμβαση στα ζητήματα της 

Ανατολής
170

. 

 

Τέχνη: Νοούμενη Υπό το Πρίσμα της «Απόλυτης» Ελευθερίας της 

Έκφρασης ή και των Περιορισμών που θέτει η Θρησκευτική Ελευθερία; 

Με αφορμή το συμβάν στο περιοδικό Charlie Hebdo αναδεικνύονται δύο 

κυρίαρχες τάσεις στη δυτική κοινωνία. Ειδικότερα, το Je suis Charlie ταυτίστηκε με 
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την απόλυτη ελευθερία της έκφρασης
171

 και της τέχνης - ως επιμέρους έκφανσή της. 

Αυτό αντανακλά τη συνολική  πρακτική της γαλλικής έννομης τάξης, η οποία 

υιοθετεί μια καθόλα φιλελεύθερη αντιμετώπιση του εν λόγω δικαιώματος. Στο 

πλαίσιο αυτό, η θρησκευτική ελευθερία δεν αναγνωρίζεται νομικά ως αυτοτελές 

δικαίωμα, αλλά απορρέει από το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Η 

προσβολή της θρησκευτικής ελευθερίας  εντοπίζεται μόνο στην παρακώλυση του 

πιστού στην εκδήλωση της πίστης του κάτι το οποίο υποδηλώνει την αρνητική-

αμυντική λειτουργία του δικαιώματος στη θρησκεία (status negatives) και όχι στην 

τυχόν κριτική που δέχεται για το θρήσκευμά του
172

. Υπό το φιλελεύθερο αυτό 

πρίσμα, η κριτική των θρησκευτικών πεποιθήσεων
173

 ακόμη και στις πιο ακραίες 

μορφές της, δηλαδή πληροφοριών που σοκάρουν, προσβάλλουν, ενοχλούν το κράτος 

ή κάποιο τμήμα του πληθυσμού, πρέπει να είναι ανεκτή και άνευ περιορισμών. Η 

πρακτική αυτή σε συνδυασμό με τη μη ποινικοποίηση της βλασφημίας
174

 στο γαλλικό 

δίκαιο καταστρατηγεί το δικαίωμα αποτελεσματικής  δικαστικής προστασίας. 

Στον αντίποδα βρίσκεται η άποψη ότι η ελευθερία της έκφρασης δεν 

θεωρείται ως αδιαπραγμάτευτο  δικαίωμα· απεναντίας τίθενται περιορισμοί. Λόγω 

της ανομοιομορφίας στη δικαστηριακή πρακτική του ΕΔΔΑ
175

, έχει καταδειχθεί ότι 

είναι αναγκαίο να αποφεύγονται στο μέτρο του δυνατού φράσεις ή εικόνες που 

προσβάλλουν βάναυσα
176

 και απρόκλητα αντικείμενα λατρείας οπαδών διαφόρων 

θρησκευμάτων ή μπορεί να αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη ή ηθική
177

. 

Μεταξύ της απολυτότητας της ελευθερίας της έκφρασης και των περιορισμών της, 

κοινό έρεισμα βρίσκεται στη ρητορεία μίσους ή αλλιώς “hate speech”, που αμφότερες 

απόψεις καταδικάζουν. Συνεπώς ο μισαλλόδοξος λόγος δεν εμπίπτει στο πεδίο 

ελευθερίας της έκφρασης, δηλαδή η εκφορά του δεν αποτελεί εκδήλωση της 

ελευθερίας έκφρασης
178

. 

Η τελευταία έννοια
179

 εκδηλώνεται ως δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους 

στρεφόμενη κατά ομάδας ή ατόμου με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, όπως αυτά 

προσδιορίζονται με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, τις γενεαλογικές 

καταβολές ή την εθνική καταγωγή
180

. Διαφιλονικούμενο ζήτημα αποτελεί το αν οι 
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γελοιογραφίες του σατυρικού Charlie Hebdo συνιστούν hate speech. Επιχειρήματα 

που συνηγορούν υπέρ, είναι η συστηματική  στοχοποίηση των μουσουλμανικών 

κοινοτήτων και η πρόκληση κοινωνικής πόλωσης και μίσους 
181

 κατά αυτών. 

Υποστηρίζεται, εντούτοις, ότι η σάτιρα ως αντικομφορμιστικός λόγος και ειδικότερα 

η γελοιογραφία είναι μορφή καλλιτεχνικής έκφρασης και κοινωνικού σχολιασμού, 

που από την ίδια της τη φύση, με την υπερβολή και την παραποίηση της 

πραγματικότητας, επιδιώκει απλώς να προκαλέσει τις αντιδράσεις του κοινού, χωρίς 

την έγερση επιθετικότητας ή μίσους
182

. Επομένως, δεν στοιχειοθετείται hate speech, 

διότι στόχος της κριτικής δεν ήταν η ρατσιστική  στοχοποίηση της μουσουλμανικής 

κοινότητας και η εχθρότητα απέναντι τους, αλλά η στηλίτευση κάποιων αρχών του 

ισλαμισμού. Κατά το ΕΔΔΑ κρίθηκαν δυσμενέστερα έργα τέχνης, όταν βρίσκονταν 

εκτός του πεδίου ελέγχου του ατόμου, γεγονός που δεν ισχύει στο Charlie Hebdo, 

καθώς η απόκτησή του βασίζεται στην πρωτοβουλία του αναγνώστη
183

. 

Έχουμε λοιπόν σκεφτεί  τι χαρακτήρα λαμβάνει αυτή καθαυτή η 

γελοιογραφική απεικόνιση  του Μωάμεθ στον ισλαμικό κόσμο; Τίθεται άραγε ζήτημα 

προσβολής των ισλαμικών θρησκευτικών ελευθεριών; Γιατί οι ενέργειες μιας ομάδας 

να ταυτίζονται με ολόκληρη θρησκεία; Ποιά είναι τελικά αυτή η ομάδα και ποιό το 

Ισλάμ; 

Η επίθεση στην γαλλική εφημερίδα προήλθε από τον εξτρεμιστικό χώρο των 

τζιχαντιστών, οι οποίοι εκπροσωπούν την φονταμενταλιστική-σκληροπυρηνική τάση 

στο Ισλάμ. Ο όρος τζιχάντ (jihād), ο «ιερός πόλεμος» εναντίον των αλλόθρησκων, 

νοείται πια από τους ισλαμιστές ως η συνεχής πάλη του πιστού να παραμείνει στον 

δρόμο του Αλλάχ και να επεκτείνει το Ισλάμ μέσα του. Ουδεμία σχέση έχει με 

ακραίες πρακτικές και ο μέσος μουσουλμάνος κατακρίνει την δράση των 

φονταμενταλιστών που διαστρεβλώνει την ορθή εφαρμογή της θρησκείας του, η 

οποία φυσικά δεν μπορεί να ευθύνεται για τις θεωρήσεις μίας ομάδας ανθρώπων. 

Άλλωστε, στο πλαίσιο της ίδιας θρησκείας, ανθίζουν και εκσυγχρονιστικές – 

νεωτεριστικές τάσεις
184

. 

Την ίδια στιγμή, όμως, η αυτή πράξη του γαλλικού περιοδικού να απεικονίσει 

γελοιογραφικά τον Μωάμεθ θα μπορούσε να θεωρηθεί για τον μουσουλμανικό κόσμο 

ως βλασφημία σύμφωνα με τις κύριες πηγές του Ισλάμ, την κορανική διδασκαλία 

(Qur’ān) και την ερμηνεία αυτής από τον Προφήτη Μωάμεθ (sunna). Το Κοράνιο δεν 

απαγορεύει ρητά την απεικόνιση του Μωάμεθ, αλλά αντιμετωπίζει τις προσβλητικές 

εκφράσεις κατά του Αλλάχ και του Προφήτη Tου, καθώς και την οποιαδήποτε 

προσπάθεια περιφρόνησης και χλευασμού της θρησκείας, που στρέφονται κατά της 
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κοινωνικής ειρήνης, εμπιστοσύνης και συνύπαρξης, ως βλασφημία
185

. Το ζήτημα 

συνεπώς αν η γελοιογραφική απεικόνιση συνιστά βλασφημία εξαρτάται από τις 

εκάστοτε παραδόσεις και ερμηνευτικές τάσεις και κρίνεται στο μέτρο που 

προσβάλλει το θρησκευτικό αίσθημα. 

 

Αποδομώντας την Ισλαμοφοβία 

Πώς διαμορφώνεται όμως το αίσθημα αυτό; Η θρησκεία είναι ο θεμέλιος 

λίθος του βίου στις ισλαμικές χώρες και ανήκει στον δημόσιο χώρο αποτελώντας ιερό 

καθήκον και υποχρέωση των πιστών για την συγκρότηση και συνέχιση της κοινωνίας 

τους (umma). Το ίδιο το Κοράνιο με τον στίχο «δεν υπάρχει εξαναγκασμός στην 

θρησκεία»
186

 εισάγει την έννοια της ανεξιθρησκίας. Ωστόσο, παρακάτω γίνεται λόγος 

για «πόλεμο» κατά των αλλόθρησκων
187

, γεγονός που ενισχύει την αρνητική στάση 

απέναντι τους. Πρακτικά, έχει καθιερωθεί η απλή ανοχή στις άλλες θρησκείες. Σε 

κάθε περίπτωση  το περιεχόμενο της θρησκευτικής ελευθερίας που συνίσταται στην 

ελευθερία πίστεως, συνειδήσεως, ομολογίας, γνωστοποίησης και λατρείας ακόμη και 

των αλλόθρησκων, ερμηνεύεται στο πλαίσιο των παραδεδομένων εθίμων και της 

διατήρησης της δημόσιας τάξης. Αντίστοιχα και η ελευθερία της έκφρασης βρίσκει 

εκεί τα όριά της και διαταράσσεται σε περίπτωση βλασφημίας, εξύβρισης, 

προσβολής, άρνησης ακόμη και αμφισβήτησης της θρησκείας (αποστασία)
188

. 

Τελικά, στην προσέγγιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο Ισλάμ και του 

ίδιου του Ισλάμ, θα πρέπει να τηρείται ουδέτερη στάση. Το Ισλάμ είναι ένα 

πολυπρόσωπο φαινόμενο με πολλές ιδιαιτερότητες όπου τα δικαιώματα υπάρχουν και 

διαπνέονται από το πνεύμα της θρησκείας. Πηγάζουν από την αναγνωρισμένη από 

τον Αλλάχ ανθρώπινη αξία και νοούνται ως κοινωνικά καθήκοντα
189

. Πρόκειται για 

μία διαφορετική θεώρηση, προς κατανόηση της οποίας απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή 

ώστε να αποφευχθούν τυχόν αυθαιρεσίες και στερεοτυπικές απόψεις που κατηγορούν 

την ίδια την ισλαμική θρησκεία για όποια πρακτική εμφανίζεται ενδεδυμένη ισλαμικό 

μανδύα. 

Η ανωτέρω ανάλυση έχει ως στόχο να αναδείξει αθέατες πτυχές του 

γεγονότος, μέσα από τις οποίες αναδύεται μία βαθύτερη προβληματική. Η 

αποστασιοποίηση από το δυτικό τρόπο σκέψης, αν και δύσκολη, κρίνεται αναγκαία 

προκειμένου να γίνει μια σφαιρική θεώρηση του φαινόμενου. Το χάσμα ανάμεσα σε 

δύο κόσμους που συμπίπτουν γεωγραφικά δεν πρέπει να σταθεί τροχοπέδη στη 
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βαθύτερη κατανόηση της ουσίας του ζητήματος. Η αδιάλλακτη στάση αμφότερων 

των πλευρών κρίνεται πλέον ατελέσφορη. Κρίνεται, επομένως, σημαντική η 

προσπάθεια επίλυσης του προβλήματος με γνώμονα τον διαπολιτισμικό διάλογο. 

Δύση και Ανατολή, αν και βρίσκονται σε μια φαινομενική αντιπαράθεση, διαγράφουν 

τελικά παράλληλη τροχιά. Καταδικάζοντας και απομονώνοντας την τρομοκρατική 

επίθεση και την τραγική κατάληξή της, ερχόμαστε αντιμέτωποι με το ζήτημα 

αποδοχής της διαφορετικότητας σε μία πολυπολιτισμική κοινωνία. Πράγματι, πόσο 

Charlie θα ήμασταν αν δεν λάμβανε χώρα το τρομοκρατικό χτύπημα; Πόσο, και τί 

είδους Charlie είμαστε σήμερα; 
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Στεφανία Φρεν Μαρία Χατζημηνά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή 9
η
 

Εκπαίδευση των κρατουμένων: Η ελευθερίας στις σύγχρονες 

φυλακές 

 

«Όπου ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει μια φυλακή» 

Κοσμάς Αιτωλός 

 

Σκιαγραφώντας την προστασία του δικαιώματος στην εκπαίδευση  

 εκπαίδευση των κρατουμένων δεν είναι απλά ένα μέσο μετάβασης 

από τη φυλακή στην κοινωνία
. 
είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα

190
. Αρχικά, 

τόσο η Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
191

 όσο και η ΕΣΔΑ
192

 

διακηρύσσουν ότι κανείς δεν επιτρέπεται να στερηθεί του δικαιώματος να 

εκπαιδευτεί. Το ΕΔΔΑ έκρινε ότι υπήρξε σχετική  παραβίαση σε περίπτωση 
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κρατούμενου που αποστερήθηκε του δικαιώματος του βάσει λόγων ανεπαρκών και 

αβάσιμων
193

.  

Πλην τούτων, ορισμένα βασικά διεθνή κείμενα θέτουν τις κατευθυντήριες 

γραμμές
194

 που πρέπει να ακολουθήσουν τα κράτη σε σχέση µε την παρεχόµενη στα 

ιδρύματα κράτησης εκπαίδευση. Οι Ευρωπαϊκοί Σωφρονιστικοί Κανόνες
195

 δίνουν 

ιδιαίτερη έµφαση στη μόρφωση των κρατουμένων, ενώ σε σύσταση της Επιτροπής 

Υπουργών εκφράζεται η ανάγκη εξομοίωσης και ενσωμάτωσης του εκπαιδευτικού 

συστήματος των καταστημάτων κράτησης στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας
196

. 

Η πρώτη σωφρονιστική πολιτική αποτυπώθηκε νομοθετικά το 1836. Ωστόσο, 

στη διάρκεια του 20
ου

 αιώνα, υιοθετήθηκαν ιδέες για ανθρωπιστική μεταχείριση των 

κρατουμένων, τόσο στο Σωφρονιστικό κώδικα του 1967 όσο και σε αυτόν του 1989. 

Το 1999 θεσμοθετήθηκε ο ισχύων Σωφρονιστικός Κώδικας
197

. Εν έτει 2012 τέθηκε 

σε δημόσια διαβούλευση
198

 σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του τελευταίου, η 

οποία δεν καρποφόρησε.  

Κατόπιν, τον Ιούλιο του 2014, με νόμο
199

 καταργούνται εντελώς οι 

εκπαιδευτικές άδειες στους κρατούμενους σε καταστήματα κράτησης Γ’ τύπου, 

ρύθμιση που προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων κρατουμένων και οδήγησε σε νέα 

τροποποίηση του Σωφρονιστικού Κώδικα
200

, με την οποία εισάγεται η εξ 

αποστάσεως παρακολούθηση μαθημάτων και η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών για 

παρακολούθηση με ηλεκτρονική επιτήρηση. 

«Το δέον»: Πρότυπα εξισορρόπησης του δικαιώματος στην εκπαίδευση και 

πιθανών κινδύνων 

Αν θεωρηθεί ως δεδομένο ότι η εκπαίδευση στη φυλακή, όπως και η 

εκπαίδευση εκτός αυτής, αποτελεί υλοποίηση βασικού ανθρώπινου δικαιώµατος, 

κάθε άνθρωπος που έχει στερηθεί την ελευθερία του θα πρέπει να µπορεί να έχει 
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πρόσβαση στη γνώση
201

. Η πρόσβαση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες δεν ικανοποιείται 

μόνο μέσω της παροχής εκπαιδευτικών αδειών. Εισάγεται, επομένως, η 

προβληματική της ανεύρεσης κατάλληλου τρόπου εκμάθησης  με συνεκτίμηση, 

αφενός, της δημόσιας ασφάλειας, και, αφετέρου, των αναγκών του κρατούμενου.  Η  

δυνατότητα χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών, με ή χωρίς ηλεκτρονική 

παρακολούθηση, πρέπει να εξαρτάται από ειδικά, αντικειμενικά και εξατομικευμένα 

κριτήρια. Όταν η παροχή αδειών δεν ενδείκνυται λόγω της επικίνδυνης φυσιογνωμίας 

και της εγκληματικής ροπής του φυλακισμένου, προβλέπονται εναλλακτικές 

εκπαιδευτικές μέθοδοι.   

Ως πρότυπο σύστημα κρίνεται το σκανδιναβικό μοντέλο σωφρονισμού
202

. 

Συγκεκριμένα, στη Σουηδία συνυπάρχουν τόσο η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε 

ανοιχτές φυλακές και, υπό κριτήρια, σε κλειστές φυλακές, όσο και η εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση δια μέσου της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «Learning Center»
203

. Η 

Νορβηγία συνδυάζει την «πρόσωπο με πρόσωπο» διδασκαλία και την εξ αποστάσεως 

εκπαίδευση
204

. Η τελευταία πραγματώνεται και σε άλλες χώρες με εφαρμογές όπως 

το «Virtual Campus» στη Μεγάλη Βρετανία
205

 και το «Learning Platform in prison» 

στη Γερμανία
206

. Για την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή των μεθόδων 

εκπαίδευσης που αναφέρθηκαν και την αποτροπή αυθαιρεσιών απαραίτητη κρίνεται 

η  περαιτέρω εκπαίδευση όλου του σωφρονιστικού προσωπικού
207

. Χαρακτηριστική 

είναι η πρωτοβουλία Ρουμανίας και Μεγάλης Βρετανίας με την έκδοση εγχειριδίου 

καλής πρακτικής σωφρονιστικών υπαλλήλων
208

.  

Τέλος, καινοτομία της τελευταίας
209

 αποτελεί η τοποθέτηση των τροφίμων σε 

πτέρυγες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά τους ενδιαφέροντα επιτυγχάνοντας την 

αποσυμφόρηση του επιθετικού κλίματος στις φυλακές και την καλλιέργεια πνεύματος 
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διαλόγου μέσω κοινών στόχων, κοινού ωραρίου και καθημερινής κοινωνικής 

συναναστροφής
210

.  

 

Το «είναι»: Η ουσιαστική εφαρμογή στην ελληνική πραγματικότητα  

Οι τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης στις φυλακές 

Το δικαίωμα των κρατουμένων  στην εκπαίδευση κατοχυρώνεται τόσο γενικά 

στο ελληνικό Σύνταγμα
211

 όσο και ειδικά στο Σωφρονιστικό Κώδικα. Ωστόσο, η 

σύγχρονη ελληνική πρακτική έφερε στο προσκήνιο το ζήτημα της ουσιαστικής 

εφαρμογής του δικαιώματος. 

 

Σχετικά με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία αναφέρεται ως 

υποχρεωτική για τους «νεαρούς κρατούμενους»
212

, προβλέπεται η λειτουργία 

δημοτικών σχολείων μέσα στα καταστήματα κράτησης
213

. Όσοι έχουν ολοκληρώσει 

επιτυχώς την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είτε στην Ελλάδα είτε στη χώρα προέλευσής 

τους, δύνανται να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε γυμνάσιο ή λύκειο που λειτουργεί 

μέσα στη φυλακή ή, εφόσον αυτό δεν υπάρχει, με εκπαιδευτικές άδειες
214

. Συνήθης 

τρόπος παρακολούθησης των λυκειακών τάξεων από τους ενηλίκους κρατουμένους 

είναι η «κατ’ οίκον διδασκαλία», η οποία στηρίζεται –κυρίως- σε έργο εθελοντών. 

 

Στις φυλακές ενηλίκων δραστηριοποιούνται τα Σχολεία Δεύτερης 

Ευκαιρίας
215

, περιλαμβάνοντας ένα εναλλακτικό πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται 

στην επικοινωνία των κρατουμένων μέσα από την οργάνωση τους σε ομάδες και στην 

επινοητικότητα του δασκάλου. Με την ολοκλήρωση της φοίτησης σε αυτά, ο 

ενήλικος κρατούμενος λαμβάνει απολυτήριο γυμνασίου. Ωστόσο, σημειώνεται πως 

αυτά δεν ξεπερνούν τα 7 σε σύνολο 25 φυλακών
216

. Αν και το ίδρυμα Δια Βίου 

Εκπαίδευσης στηρίζει τις σχετικές πρωτοβουλίες, το πρόβλημα εντοπίζεται στην 

αρνητική στάση της διοίκησης των φυλακών
217

.  

 

Σημαντικό κίνητρο εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία συνιστά, αφενός, 

ο ευεργετικός υπολογισμός ημερών ποινής για το διάστημα παρακολούθησης και, 

αφετέρου, η θεώρηση αυτής ως μιας δυνατότητας δημιουργικής ενασχόλησης. Έτσι, 
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οι κρατούμενοι ανακαλύπτουν τα πνευματικά εφόδια που η παιδεία προσφέρει και 

διευκολύνονται στη μετέπειτα κοινωνική τους επανένταξη
218

.  

 

Η δυνατότητα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση πραγματοποιείται με 

εκπαιδευτικές άδειες, οι οποίες παρέχονται από το Πειθαρχικό Συμβούλιο των 

Φυλακών, εξετάζοντας μια σειρά κριτηρίων, όπως ο κίνδυνος τέλεσης νέων 

εγκλημάτων
219

. Ωστόσο, παραβλέποντας την αναγκαιότητα της εκπαίδευσης, το 

συμβούλιο τείνει να απορρίπτει εκπαιδευτικές άδειες μην ακολουθώντας την αρχή 

της επιείκειας. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου με αφορμή τις 

απεργίες πείνας κρατουμένων σχετικά με την περιορισμένη εφαρμογή των 

εκπαιδευτικών αδειών επισημαίνει ότι οι βασικές παράμετροι για τη χορήγησή τους 

πρέπει να είναι η ηλικία και η διαγωγή των εκάστοτε κρατουμένων
220

. 

 

Το ζήτημα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, ενώ στην Ευρώπη αποτελεί 

παγιωμένη πρακτική, στην Ελλάδα εισήχθη για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 

2014
221

. Η σχετική τροπολογία ορίζει ότι όσοι έχουν «με επιτυχία παρακολουθήσει το 

ένα τρίτο των μαθημάτων και εργαστηρίων επί ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο» έχουν τη 

δυνατότητα εκπαιδευτικής άδειας με ηλεκτρονική επιτήρηση. Οι ειδικότερες 

προϋποθέσεις εφαρμογής θα ορίζονται από Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

  

 

Πρόσθετα εκπαιδευτικά προγράμματα για την απασχόληση των κρατούμενων 

Η πνευματική και ηθική ολοκλήρωση των κρατουμένων συμπληρώνεται, 

παράλληλα με την οργάνωση της εκπαίδευσης σε βαθμίδες, με την παροχή 

εξοπλισμένων βιβλιοθηκών
222

 και συμμετοχή σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις
223

.  

Τα εικαστικά δρώμενα, όπως η συμμετοχή σε θεατρικές ομάδες και μουσικές 

δραστηριότητες, η παρακολούθηση κινηματογραφικών προβολών κ.α. που 

οργανώνονται από το Συμβούλιο Φυλακής
224

, ενισχύουν την ενημέρωση, την 

κοινωνικοποίηση και την αυτοπεποίθηση των κρατουμένων λειτουργώντας ως ένας 

τρόπος διαφυγής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οργάνωσης θεατρικών ομάδων 

αποτελεί ο Οργανισμός Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «Τεχνοδρομώ» των 
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φυλακών Κορυδαλλού
225

. Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι τα παραπάνω 

αντιμετωπίζουν προβλήματα υλικοτεχνικών υποδομών, καθώς η υλοποίησή τους 

βασίζεται κυρίως στις οικονομικές και εθελοντικές προσπάθειες ιδιωτικών φορέων
226

. 

Εκπαίδευση: Μοχλός επανένταξης 

Εκπαίδευση και επανένταξη είναι άρτια συνδεδεμένες. Σύμφωνα με έρευνα 

που διεξήχθη στις Γυναικείες Φυλακές Ελαιώνα Θηβών και στις φυλακές 

Κορυδαλλού, καταγράφηκε μέσα σε 6 χρόνια μόνο 6% υποτροπή των κρατουμένων 

που ακολούθησαν την εκπαιδευτική διαδικασία, γεγονός που αποδεικνύει τα θετικά 

αποτελέσματα της
227

. 

 

Η ακαδημαϊκή επιμόρφωση των κρατούμενων και η ανάπτυξη δημιουργικών 

πτυχών της προσωπικότητάς τους οδηγεί σε μία ποιοτικότερη επανένταξη τους στο 

κοινωνικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών διαδικασιών ενισχύει την 

ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, τη λήψη αποφάσεων, τη γνώση αξιών, κανόνων και 

εξελίξεων για τις οποίες πρέπει να είναι ενήμεροι, ώστε να μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στην εκτός φυλακής πραγματικότητα. Μειώνεται, επιπλέον, η χρήση 

βίας και η πιθανότητα υποτροπής, αφού ενθαρρύνεται η εκλογίκευση των 

καταστάσεων και η διαχείριση των συναισθημάτων. Συνεπώς, ο φαύλος κύκλος 

«αποκλεισμός-φυλάκιση-αποκλεισμός» μετατρέπεται σε «εκπαίδευση, αποφυλάκιση, 

αυτοεκτίμηση, μετά-ιδρυματική εκπαίδευση ή εργασία και τέλος κοινωνική 

ένταξη»
228

. 

Παρόλα αυτά, η είσοδος και ενσωμάτωση των αποφυλακισθέντων κυρίως 

στην αγορά εργασίας πάσχει λόγω του ποινικού στίγματος που αποτελεί τροχοπέδη. 

Ο εργοδότης συνήθως πιστεύει στην εγκληματική προδιάθεση του αποφυλακισμένου 

και στην ενδεχόμενη υποτροπή εκ μέρους του. Η πραγματικότητα δείχνει πως οι 

αποφυλακισμένοι είναι επιφορτισμένοι με αρνητικά στερεότυπα και αντιμετωπίζουν 

συμπεριφορές που χαρακτηρίζονται από αισθήματα ανασφάλειας, φόβου και 

επιφυλακτικότητας
229

. 

Αρωγό στην επαγγελματική και κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων και 

αποφυλακιζομένων συνιστά η «ΕΠΑΝΟΔΟΣ»
230

, ΝΠΙΔ, μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα που εποπτεύεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναλαμβάνει την εκπόνηση ειδικών εκπαιδευτικών 
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προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, ήδη μέσα στα σωφρονιστικά 

καταστήματα, και δράσεις με επιμορφωτικό και πολιτιστικό χαρακτήρα. Ακόμη, 

συνεργάζεται με τις κοινωνικές υπηρεσίες και παρέχει στους κρατούμενους νομικές 

συμβουλευτικές υπηρεσίες.                                                                                     

Στο ίδιο πλαίσιο λειτουργούν Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως η 

«ΆΡΣΙΣ»
231

, της οποίας η επέμβαση σε όλα τα Σωφρονιστικά Καταστήματα και τους 

χώρους κράτησης νέων στην περιοχή της Αττικής, και ειδικότερα στο Ειδικό 

Κατάστημα Κράτησης Νέων Αυλώνα και στη Γυναικεία Φυλακή Ελαιώνα Θηβών 

είναι άξια αναφοράς. Τον τελευταίο χρόνο, 15 πρώην κρατούμενοι/-ες, με την 

συνεργασία των στελεχών της «ΑΡΣΙΣ», με επιτυχία κατόρθωσαν αποκατασταθούν 

επαγγελματικά, να αποκτήσουν σταθερούς τόπους διαμονής και προοπτικές ζωής. 

Καταληκτικές παρατηρήσεις 

Αντιλαμβανόμαστε, επομένως, ότι το δικαίωμα των κρατουμένων στην 

εκπαίδευση οφείλει να υφίσταται αναλλοίωτο, όπως αυτό χαράσσεται από διεθνή 

νομικά κείμενα και πρακτικές, και απαιτείται στο πλαίσιο ποινικού σωφρονισμού 

μιας εξανθρωπισμένης κοινωνίας.  

Οι φυλακές δεν πρέπει να ικανοποιούν μόνο τις βασικές ανάγκες των 

κρατουμένων αλλά να επιτελούν εκπαιδευτικό ρόλο μέσα από επιμορφωτικές και 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Είναι αποδεδειγμένο πως τα εκπαιδευτικά 

προγράμματα μειώνουν την πιθανότητα για την εκ νέου ποινική εμπλοκή, ενώ 

ταυτόχρονα προάγουν τον εξανθρωπισμό της φυλακής, προσφέροντας στους 

κρατούμενους μια ευκαιρία «πνευματικής» απόδρασης από τη σκληρή 

καθημερινότητα. 

Προκύπτει, έτσι, η ανάγκη ίδρυσης περισσοτέρων Σχολείων Δεύτερης 

Ευκαιρίας, τόσο γυμνασίων όσο και λυκείων, μέσω της νομοθετικής τους 

καθιέρωσης, τόσο για ώστε η λειτουργία αυτών να μην επαφίεται πάντοτε στη 

διακριτική ευχέρεια των διευθύνσεων των σωφρονιστικών καταστημάτων.  

Όσον αφορά την φοίτηση των κρατουμένων σε ανώτατα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα, αρχικά προκρίνεται η χορήγηση εκπαιδευτικών αδειών σε κρατούμενους 

υπό προϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση ειδική αιτιολογία των σχετικών 

απορριπτικών αποφάσεων του αρμόδιου Συμβουλίου. Ωστόσο, η διελκυστίνδα 

ανάμεσα στο δίλημμα εκπαίδευση ή ασφάλεια θα πρέπει να δείξει υπέρ της πρώτης, 

με την ύπαρξη περισσότερων εναλλακτικών μορφών φοίτησης, όπως πρόσωπο με 

πρόσωπο ή δι’ αλληλογραφίας διδασκαλία, e-learning κ.λπ.  

Κρίνεται καίρια η αντιμετώπιση προβλημάτων χρηματοδότησης και 

υποδομών, καθώς και η σύσταση ενός κεντρικού φορέα εποπτείας των εκπαιδευτικών 

                                                           
231

  <www.arsis.gr/drasis-ke-ipiresies/filakes/> Τελευταία πρόσβαση: 20.03.2015. 

http://www.arsis.gr/drasis-ke-ipiresies/filakes/


[73] 
 

διαδικασιών και της διαρκούς επιμόρφωσης των σωφρονιστικών υπαλλήλων, ώστε να 

επιτυγχάνεται η εξάλειψη της αυθαιρεσίας εντός των φυλακών.  

Επίσης, παρά την ύπαρξη προβλημάτων σε ζητήματα υποδομών και 

οργάνωσης, οφείλει να αναγνωρισθεί το γεγονός ότι κρατικοί και ιδιωτικοί φορείς 

παρέχουν ενεργό στήριξη σε πλήθος εκπαιδευτικών και πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εντός των φυλακών.  

Τέλος, οφείλουν να ενισχυθούν οι σχετικές προσπάθειες εμπλοκής δημόσιων  

και ιδιωτικών φορέων εργοδοσίας και η παροχή βοήθειας για εξεύρεση εργασίας σε 

συνεργασία με εξωτερικούς φορείς, καθώς και την ύπαρξη ειδικού συμβουλευτικού 

προγράμματος για τους εργοδότες (mentoring), το οποίο δημιουργεί ρωγμές στο 

τείχους του στίγματος και των στερεοτύπων
232

. 

Επιστημονικοί Σύμβουλοι 

Φωτεινή Μηλιώνη, Δικηγόρος, Ειδική Επιστήμων Νομικής Σχολής Αθηνών, 

Διευθύντρια ΝΠΙΔ «Επάνοδος» 

Κλήμης Πυρουνάκης, Θεολόγος, Εκπαιδευτικός δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

Διευθυντής σχολείου 2
ης

 ευκαιρίας 

Συντονιστής Επιτροπής 

Ιωάννης Κούβακας 

Μέλη Επιτροπής 

Ιωάννα Αλεξοπούλου Μαρίνα Βεκρή 

Δήμητρα Γκιτάκου Αναστασία-Μαρία Δημοπούλου 

Νικολέττα Ζώντου Μαρία-Κωστούλα Κουτσουδάκη 

Πηνελόπη Λουλούδη Μαρία-Γεωργία Μηνά 

Χριστίνα-Πλουσία Μπαλτσαβιά Αναστασία Μπογδάνη 

Βασίλης Παπακωνσταντίνου Αθηνά Σιμάτου 
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Επιτροπή 10
η
 

Η νέα γενιά του πολέμου: η ασύμμετρη απειλή και ο ρόλος της 

τεχνολογίας 

 

 νέα γενιά πολέμου είναι μια μορφή στρατιωτικής σύγκρουσης, η 

οποία διαφοροποιείται ριζικά από τα παραδοσιακά μέσα και τη στρατηγική 

διεξαγωγής του. Οι συμβατικές διακρατικές διενέξεις που χαρακτήρισαν την 

πλειονότητα των ενόπλων συγκρούσεων στον κόσμο την περίοδο από τον 17ο ως τον 

ύστερο 20ο αιώνα συνίσταντο στη χρήση ενόπλων δυνάμεων. Σκοπός είναι η 

επίτευξη της νίκης μέσω της ολοκληρωτικής καταστροφής της φυσικής ικανότητας 

του αντιπάλου να αντιστέκεται και η επιβολή της θέλησης του νικητή. Στο τελευταίο 

τέταρτο του 20ού αιώνα παρατηρούμε την ανάδυση μιας νέας μορφής πολέμου, που 

συμπυκνώνεται στον όρο «ασύμμετρη απειλή». Κατά τον Γρίβα, «το φαινόμενο του 

ασύμμετρου πολέμου, είναι η απειλή που δεν αποσκοπεί να συντρίψει τις άμυνες του 

στόχου της με περίσσεια ισχύος, αλλά να τις υπερκεράσει, να κτυπήσει στα αδύνατα 

του σημεία, δηλαδή μια μεθοδολογία προσβολής ενός στόχου, που σκοπεύει στις 

αχίλλειες πτέρνες του». Σκοπός του είναι η εξασθένιση της αποφασιστικότητας και 

της αποτελεσματικής χρήσης των συντελεστών ισχύος του υπέρτερου αντιπάλου. 

Πυρήνας των παραπάνω στοιχείων είναι οι νέες τεχνολογίες. Για παράδειγμα, 

τα μη-επανδρωμένα ιπτάμενα οχήματα (Unmanned Aerial Vehicles – UAVs) και οι 

επιχειρήσεις κυβερνοεπιθέσεων (Computer Network Attacks - CNAs), μπορούν να 

προσδώσουν συγκριτικό πλεονέκτημα στον κατέχοντα ή στο χρήστη. Οι επιχειρήσεις 

με τη χρήση αυτών των τελευταίων τεχνολογιών ελαχιστοποιούν τις απώλειες για την 

πλευρά του δρώντος. Η αποτελεσματικότητα αυτών των μεθόδων έγκειται στο  ότι 

δεν υπάρχουν οικονομικά βιώσιμα αντίμετρα. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι 

ιδανικά εργαλεία στην περάτωση επιχειρήσεων ασύμμετρου πολέμου λόγω της 

ιδιαίτερης ψυχολογικής επιρροής τους και του αντισυμβατικού τους χαρακτήρα. 
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Στην παρούσα εργασία θα ερευνήσουμε κριτικά στο πρώτο μέρος τις 

συνιστώσες των CΝΑ και το νομικό τους πλαίσιο ενώ στο δεύτερο την επιστράτευση 

των drones καθώς και του ψυχολογικού παράγοντα, προσπαθώντας να 

σκιαγραφήσουμε το περιεχόμενο και τα μέσα διεξαγωγής της ασύμμετρης απειλής. 

 

Network attacks και τα χαρακτηριστικά τους 

Η εξέλιξη της τεχνολογίας στην εποχή της παγκοσμιοποίησης οδήγησε σε μια 

μετάβαση από τις παραδοσιακές μορφές πολέμου στον μετανεωτερικό πόλεμο των 

μέσων ενημέρωσης και της πληροφορίας. Ο τελευταίος αναφέρεται στην εύρεση και 

τη διαχείριση του συστήματος πληροφοριών του αντιπάλου με παράλληλη προστασία 

των οικείων δεδομένων, διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα κυρίως μέσω δικτύων 

υπολογιστών. Στα πλαίσια των επιχειρήσεων πληροφοριών περιλαμβάνονται 

ψυχολογικού τύπου επιχειρήσεις, στρατιωτική παραπλάνηση, ηλεκτρονικός πόλεμος 

και επιθέσεις σε δίκτυα υπολογιστών (computer network attacks - CNA). Οι επιθέσεις 

σε δίκτυα υπολογιστών ορίζονται ως η διατάραξη, απαγόρευση πρόσβασης, 

υποβάθμιση και καταστροφή υπολογιστών και δίκτυων υπολογιστών ή των 

πληροφοριών που διαθέτουν τα μέσα αυτά.  

Οι ηλεκτρονικές επιθέσεις μπορεί να αφορούν την επίθεση στον κεντρικό 

υπολογιστή-εξυπηρετητή (server), ή την επίθεση στους υπολογιστές των χρηστών 

(clients)
233

. Πιο συγκεκριμένα,  μπορούν να χρησιμοποιηθούν επιθέσεις DoS (Denial 

of Service) με στόχο την μη πρόσβαση σε κάποιο server μέσω υπερφόρτωσης αυτού 

με μεγάλο αριθμό αιτήσεων
234

, ή την εκμετάλλευση τρωτών σημείων των servers που 

μπορούν να οδηγήσουν στην εξ’ αποστάσεως μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και 

αλλοίωση δεδομένων
235

. Οι επιθέσεις στους χρήστες περιλαμβάνουν την αποστολή 

μηνυμάτων phishing
236

 που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν τον αναγνώστη να 
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παράσχει ευαίσθητες πληροφορίες σε κακόβουλους τρίτους, καθώς και η χρήση ιών 

που μεταδίδονται από σύστημα σε σύστημα (μέσω μέσων αποθήκευσης)
237

.  

Οι επιτιθέμενοι εντάσσονται στις εξής κατηγορίες
238

:  Στους cyber-criminals, 

που επιδιώκουν εύκολο πλουτισμό μέσω απάτης και απόσπασης πολύτιμων 

πληροφοριών, και στους εταιρικούς ανταγωνιστές και ξένες μυστικές υπηρεσίες που 

στοχεύουν στην απόκτηση πλεονεκτήματος. Επίσης, υπάρχουν οι hackers που 

επιδίδονται  σε τέτοιες δραστηριότητες από προσωπικό ενδιαφέρον, οι hacktivists που 

λόγω ιδεολογικών και πολιτικών κινήτρων στοχεύουν εταιρίες και κυβερνήσεις, και 

τέλος δημόσιοι και κυβερνητικοί υπάλληλοι που για ποικίλους λόγους έχουν 

δυνατότητα πρόσβασης και επεξεργασίας πληροφοριών. 

Τα μέτρα πρόληψης περιλαμβάνουν την ανίχνευση ευπαθειών πριν τους 

εισβολείς
239

, την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών κατά τη διάρκεια δημιουργίας του 

λογισμικού
240

, την παροχή μόνο όσων δικαιωμάτων χρειάζονται στους χρήστες 

(principle of least privilege)
241

, και την έγκαιρη ανίχνευση του κακόβουλου 

λογισμικού. 

Το οικονομικό αντίκτυπο για την προστασία από τέτοιες επιθέσεις αναλογεί 

σε μικρό ποσοστό του ΑΕΠ ενός κράτους (0.5%-1%)
242

. Ποσοστό αμελητέο για 

οικονομικώς ισχυρά κράτη, αξιοπρόσεκτο, όμως, για λιγότερο ισχυρά κράτη. Ωστόσο 

δεν έχουν παρατηρηθεί έως τώρα μακροοικονομικά κόστη από ηλεκτρονικές 

επιθέσεις που έχουν σημειωθεί. Το μεγαλύτερο αντίκτυπο παρατηρείται σε εταιρίες, 

κόστος που απαντάται τόσο στην δαπάνη χρημάτων όσο και στην απώλεια φήμης 
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τους
243

. Είναι, επομένως, εμφανής η  ανισότητα στην επίτευξη ηλεκτρονικής 

ασφάλειας, με τους πιο προνομιούχους δρώντες να έχουν το πλεονέκτημα 

προστασίας. Αυτό καθιστά αναγκαίο ένα εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο . 

 

Το νομικό πλαίσιο των CAN 

Η νομική ρύθμιση των computer networks attacks (CNA) παρουσιάζει 

τεράστιο νομικό ενδιαφέρον. Ελλείψει καθορισμένου νομικού πλαισίου για τις CNA, 

εκφράστηκαν πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Ορισμένοι συμπεραίνουν ότι υπάρχει 

κενό δικαίου (lacunα legis) και επομένως προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι CNA 

εμπίπτουν στο πεδίο ρύθμισης του διεθνούς και ανθρωπιστικού δικαίου, ενώ άλλοι 

ισχυρίζονται ότι οι ανωτέρω τομείς δικαίου δεν καλύπτουν επαρκώς το εν λόγω 

ζήτημα.  

Αρχικά οι CNA μπορούν να αποτελέσουν μορφή χρήσης βίας υπό την έννοια 

του άρθρου 2 παρ. 4 του Χάρτη των Η.Ε.
244

 και επομένως μπορούν να 

ενεργοποιήσουν το δικαίωμα του Κράτος-θύματος στη νόμιμη άμυνα κατ’ άρθρον 51 

του Χάρτη
245

. Ωστόσο στην έννοια της χρήσης βίας εμπίπτουν μόνο οι CNA που 

σκοπεύουν ή προβλέπεται να προκαλέσουν τραυματισμό, θάνατο, ζημιές ή 

καταστροφές
246

.  

Κατά την κρατούσα άποψη, οι CNA που αποτελούν χρήση βίας
247

, ειδικά στα 

πλαίσια διεθνούς σύρραξης,  ρυθμίζονται από τους κανόνες του jus in bellο, που 

ορίζει τι είναι επιτρεπτό κατά τον πόλεμο, ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι νόμιμος 

(jus ad bellum). Είναι γενικά αποδεκτό ότι οι CNA που προκαλούν καταστροφές και 

θανάτους εμπίπτουν και στο ρυθμιστικό πεδίο του ανθρωπιστικού δικαίου.  

Οι διεθνείς συμβάσεις του ανθρωπιστικού δικαίου δεν αναφέρονται στις CNA 

καθώς εμφανίστηκαν μεταγενέστερα από αυτές. Ωστόσο, υπάρχει η γενική αρχή του 
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ανθρωπιστικού δικαίου Martens Clause
248

  που πρωτοεμφανίστηκε στη Σύμβαση της 

Χάγης του 1899
249

 «οι πολίτες και οι στρατιώτες παραμένουν υπό την προστασία των 

αρχών του διεθνούς δικαίου, τις αρχές της ανθρωπότητας και τις επιταγές της 

δημόσιας συνείδησης» όταν δεν υπάρχει ρύθμιση από διεθνή συνθήκη. Επιπλέον, η 

έλλειψη γραπτού δικαίου (lex scripta) καλύπτεται πολλές φορές από το εθιμικό 

δίκαιο, μακροχρόνια και ομοιόμορφη πρακτική κρατών με πεποίθηση δικαίου (opinio 

iuris)
250

.  

Το ανθρωπιστικό δίκαιο εφαρμόζεται όταν οι CNA είναι καταλογιστές στο 

Κράτος, είναι κάτι περισσότερο από σποραδικά και μεμονωμένα περιστατικά και 

σκοπεύουν ή προβλέπεται να προκαλέσουν θάνατο ή καταστροφές. Κυρίως 

εφαρμόζονται οι αρχές της διάκρισης  και της αναλογικότητας. 

 

 Η αρχή της διάκρισης
251

 

Τα εμπλεκόμενα στη διαμάχη κράτη υποχρεούνται να κάνουν διάκριση ανάμεσα 

σε πολίτες και στρατιώτες και μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, 

κατευθύνοντας τις δράσεις τους μόνο στους στρατιωτικούς στόχους. Το ανωτέρω 

άρθρο αποκρυσταλλώνει την εθιμική στο ανθρωπιστικό δίκαιο αρχή της διάκρισης. Η 

αρχή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία για στόχους διπλής χρήσης, τόσο πολιτικής όσο και 

στρατιωτικής (π.χ. δορυφόροι) και ειδικώς προστατευμένων στόχων όπως φράγματα, 

πυρηνικές εγκαταστάσεις κά.   
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 Η αρχή της αναλογικότητας
252

  

Η ανωτέρω αρχή απαγορεύει τις επιθέσεις σε στρατιωτικούς στόχους που 

αναμένεται όμως να προκαλέσουν παράπλευρες απώλειες - όπως θανάτους πολιτών, 

τραυματισμό αμάχων, καταστροφή πολιτικών αντικειμένων - σε υπερβολικό βαθμό 

σε σχέση με το συγκεκριμένο και άμεσο προσδοκώμενο στρατιωτικό πλεονέκτημα. 

Φυσικά, όπως όλα τα όπλα, είναι τόσο έξυπνα όσο οι χρήστες τους, όπως πχ τα 

drones. 

 

Drones 

H τεχνολογία των “drones” (όρος που πρωτοχρησιμοποιήθηκε από τις ΗΠΑ) 

αποτελεί ένα πεδίο στο οποίο η γνώση μας είναι περιορισμένη, παρά την τεράστια 

αύξηση της παρουσίας τους. Αποτελούν ένα είδος μη-επανδρωμένου ιπτάμενου 

οχήματος που διαθέτουν μεταξύ άλλων τη δυνατότητα εκτόξευσης πυραύλων και 

επισκόπησης του εδάφους με αυτονομία 17 ωρών. Αποδεικνύονται αποτελεσματικά 

στην συλλογή πληροφοριών, την ακρίβεια των στόχων τους καθώς και στην έγκαιρη 

επέμβαση τους σε καταστάσεις υψηλού ρίσκου. Εκμηδενίζουν το πολιτικό κόστος, 

αφού πλέον πολιτικοί υπέρμαχοι των drones δεν γίνονται υπόλογοι για τα θύματα. Η 

τεχνολογία όμως δεν αποδεικνύεται πάντα αλάνθαστη. Δεν διαθέτουν κριτική 

νοημοσύνη που είναι αναγκαία για την επίτευξη αρκετών εγχειρημάτων. 

Σε αρκετές συρράξεις αυτή την στιγμή, η χρήση drones είναι εκτεταμένη και 

οι αποστολές τους πολλαπλές. Αποτελούν την αιχμή του δόρατος στις αμερικανικές 

κυρίως, αλλά και βρετανικες στρατιωτικές δυνάμεις και στις επιχειρήσεις τους σε 

Αφγανιστάν, Πακιστάν, Υεμένη. Η ρίζα του φαινομένου ίσως να εντοπίζεται πολλά 

χρόνια πριν, ως μέρος του αγώνα εξοπλισμών μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ, και της 

ιδιαίτερης σημασίας που δινόταν στην συλλογή πληροφοριών.  

Παρά τις νομικές επικρίσεις εναντίον της ανάπτυξης και χρήσης των drones, 

ωστόσο, προβλέπεται ραγδαία ανάπτυξη της παραγωγής τους, ειδικά μετά την 

απόφαση της κυβέρνησης Ομπάμα να ανοίξει την αντίστοιχη αμερικάνικη αγορά και 

να προβεί σε εξαγωγές στρατιωτικών UAVs. Στις μέρες μας, η κυριαρχία στις 

εξαγωγές των drones στην παγκόσμια αγορά ανήκει στο Ισραήλ ενώ η Αγγλία 
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κατέχει το υψηλότερο ποσοστό εισαγωγών. Στο μέλλον προβλέπεται η ακόμη 

μεγαλύτερη αύξηση της παραγωγής με κόστος που θα ξεπερνά τα δυο δις ως το 2023.  

Όπως προαναφέρθηκε, η τεχνολογία υπό συζήτηση συμβάλλει σημαντικά στη 

σύγχρονη ασύμμετρη απειλή του πολέμου. Πασιφανής είναι χαρακτηριστικά η 

ασυμμετρία στις συγκρούσεις παγκοσμίως καθώς και στις περιπτώσεις "peace and 

state-building" (με χαρακτηριστική περίπτωση το Αφγανιστάν). Πιο συγκεκριμένα, η 

παρακολούθηση της κατάστασης σε μια χώρα γενικά, και υπόπτων προσώπων 

ειδικότερα, καθώς και οι στοχευμένες δολοφονίες των τελευταίων από μηχανές 

χειριζόμενες από ασφαλή απόσταση και χωρίς την παραμικρή διακινδύνευση φίλιων 

δυνάμεων, δίνουν το προβάδισμα στις τεχνολογικά ανεπτυγμένες χώρες (συνήθως 

στις ΗΠΑ). 

 Η «drone technology» αντιπροσωπεύει το δόγμα των «Targeted Killings»
253

, τ

ο οποίο εφαρμόζεται κυρίως από τις ΗΠΑ. Σαφώς το δόγμα αυτό αντιπαρήλθε 

έντονης κριτικής καθώς, όπως και η χρήση των UAVs εν γένει, κινείται σε μια γκρίζα 

εθνική και διεθνή ζώνη. Παράλληλα η ολοένα αυξανόμενη χρήση UAV και των νέων 

τεχνολογιών θίγει έναν πιο αφανή παράγοντα, τον ψυχολογικό. 

Ο ψυχολογικός παράγων 

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει η διερεύνηση του 

ψυχολογικού παράγοντα που σχετίζεται με τις δύο προαναφερθείσες μορφές της 

ασύμμετρης απειλής. Οι θύτες, τα ισχυρά κράτη, και
254

 όσοι εξυπηρετούν τα 

συμφέροντά των πρώτων αλλά και τα δικά τους – οικονομικής κατά βάση φύσεως-, 

διακατέχονται από έντονες τάσεις εξουσίασης της αντίπαλης πλευράς, σπέρνοντας 

τον φόβο. Οι αποδέκτες της «επίθεσης» αισθάνονται απολύτως ανήμποροι να 

αντισταθούν. Σκοπός όμως δεν είναι η πρόκληση υλικής βλάβης αλλά η κατάπτωση 

του ηθικού των αντιπάλων ώστε να αισθανθούν ανεπαρκείς (ή ακόμα και άχρηστοι). 

Στη συνέχεια, η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας παρέχει τα εργαλεία ώστε οι 

δρώντες, οι λίγοι, να επιδοθούν στην προπαγάνδα και την χειραγώγηση της μάζας, 

των πολλών. Κατά τη διάρκεια του ασύμμετρου πολέμου, οι εμπλεκόμενοι 

εμφορούνται ολοένα και περισσότερο από ένα αίσθημα ανωτερότητας. 
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Παρόλα αυτά, έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις ανθρώπων, ιδιαίτερα χειριστών 

UAV, που αδυνατούν να επωμιστούν το ψυχικό και ηθικό άχθος των 

επιχειρήσεων
255

. Από την πλευρά των θυμάτων και των επιζώντων σε χώρες όπου 

επιχειρούν τα drones, οι μαρτυρίες μιλούν για συνεχή φόβο και μετατραυματικές 

διαταραχές, όπως αυπνία, κατάθλιψη ακόμα και αυτοκτονία. Επιπροσθέτως, οι 

κάτοικοι αποφεύγουν τις κοινωνικές συναθροίσεις φοβούμενοι ότι θα θεωρηθούν 

ύποπτοι, με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό και αφετέρου τη διατάραξη της 

κοινωνικής συνοχής. Το σημαντικότερο όλων όμως είναι ότι η παρουσία και η δράση 

των Drones ωθούν κάποιες οργανώσεις, όπως οι Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν σε 

αντίποινα εις βάρος αμάχων που θεωρούνται «προδότες».   

 

Συμπέρασμα 

Γνωρίζοντας πως η εφαρμογή  των  υφισταμένων νομοθετικών ρυθμίσεων σε 

σχέση με τις νέες τεχνολογίες  και την χρήση τους σε ένοπλες συρράξεις είναι 

δύσκολη, καθίσταται  αδήριτη  ανάγκη να υπάρξει  in concreto συμβατικό πλαίσιο 

για τις CNA και για τα drones. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πιστή εφαρμογή των 

παραπάνω, είναι η λήψη μέτρων πρόληψης και θωράκισης έτσι ώστε να επιτευχθεί ο 

επιδιωκόμενος σκοπός. Αυτά τα μέτρα μπορούν να δρομολογήσουν την εκκίνηση 

ενός άτυπου ανταγωνισμού επιτιθέμενου-αμυνόμενου και να οδηγήσουν στην αύξηση 

του δίπολου επιθετικών/αμυντικών όπλων. Παράλληλα, τίθεται και ζήτημα πιθανής 

χρήσης αυτών των τεχνολογιών από τρομοκρατικές οργανώσεις, καθώς το μικρό 

κόστος και η πρόκληση δυσανάλογων απωλειών ταιριάζει στο προφίλ των 

ασύμμετρων συγκρούσεων. Επιπρόσθετα, υπάρχει η πιθανότητα η λειτουργία των 

drones να έχει ως αποτέλεσμα την αυτοματοποίηση διαφόρων στρατιωτικών μέσων 

και μια «ρομποτοποίηση» του τρόπου διεξαγωγής πολέμου και πιθανότατα την 

μετατροπή του σε απρόσωπη υπόθεση, ιδιαίτερα αν λάβει κανείς υπ’ όψιν το χαμηλό 

κόστος σε ζωές και σε χρήματα. Ιδιαίτερα η χρήση τους βρίσκει αντίκρυσμα στον 

τομέα της κρατικής ασφάλειας, με ό, τι επιπτώσεις ενέχει για τη διαφύλαξη των 

πολιτικών δικαιωμάτων.  
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Ρίχνοντας μια λοξή ματιά στο μέλλον, μπορούμε να σταθούμε αφενός στην 

πιθανότητα μια επίθεση κυβερνοχώρου να αποτελέσει εφαλτήριο για πράξεις φυσικής 

βίας, και αφετέρου στην εξέλιξη του νομικού πλαισίου. Αυτή θα εξαρτηθεί σε μεγάλο 

βαθμό την θέληση των κρατών να συμβιβάσουν τα εθνικά τους συμφέροντα με τις 

ανάγκες της διεθνούς ασφάλειας. 
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