
Η.Π.Α. – Β. Κορέα: Στη δαμόκλειο σπάθη ενός πυρηνικού πολέμου; 

 

Το ζήτημα 

Το ζήτημα μιας ενδεχόμενης σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων  Πολιτειών Αμερικής 
(ΗΠΑ) και της  Βορείου Κορέας, λόγω της ύπαρξης πυρηνικών όπλων, αποτελεί ένα 
μείζον  ζήτημα ασφαλείας, το  οποίο απασχολεί τη διεθνή κοινότητα. Η δαμόκλειος 
σπάθη των πυρηνικών όπλων δεν αιωρείται πάνω από την ανθρωπότητα μόνο την 
τελευταία δεκαετία, αλλά η απειλή της είναι ορατή ήδη από το 1945. Έκτοτε, η 
στρατηγική της αποτροπής αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της υψηλής πολιτικής των 
πυρηνικών κρατών με το επίκεντρο του ενδιαφέροντος να έχει μετατοπιστεί πλέον στη 
Β. Κορέα ως πυρηνική απειλή. Στο παρόν κείμενο επιχειρείται η ανάλυση των 
κυριότερων ιστορικών γεγονότων που πλαισιώνουν τον ανταγωνισμό μεταξύ της Β. 
Κορέας και των ΗΠΑ. Επιπλέον, βαρύτητα δίνεται στην οικονομική δυσπραγία της 
πρώτης, που την ωθεί σε επιθετική συμπεριφορά για να αποσπάσει υλικά 
ανταλλάγματα, στις πολιτικές  που ακολουθήθηκαν από τις ΗΠΑ για τον κατευνασμό 
της, καθώς και την αντιμετώπιση της Β. Κορέας από άλλα κράτη της διεθνούς 
κοινότητας και τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Όλοι οι παραπάνω 
παράγοντες συνθέτουν το πολύπλευρο πλαίσιο στο οποίο εξελίσσεται το δίλημμα 
ασφαλείας που παράγει το ερευνητικό μας ερώτημα. 

 

Ιστορική Αναδρομή & Περιεχόμενο Πυρηνικού Προγράμματος 

Το πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας ξεκινάει από το 1956, όταν ο τότε 
πρωθυπουργός και μετέπειτα πρόεδρος του κράτους, Kim Il-Sung (παππούς του 
σημερινού ηγέτη Kim Jong Un), ζήτησε και από την Σοβιετική Ένωση και από την 
Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας να προστατεύσουν τη Β. Κορέα, εγκαθιστώντας 
πυρηνικούς πυραύλους στο έδαφός της. Έτσι, η Μόσχα άρχισε να βοηθάει τους 
Βορειοκορεάτες να αναπτύξουν το δικό τους πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας.1 

Το 1957, οι ΗΠΑ, παραβιάζοντας  την συμφωνία κατάπαυσης του πυρός (1953) 
στην κορεατική χερσόνησο, εγκατέστησαν πυραύλους με πυρηνικές κεφαλές στη 
Νότια Κορέα. Αυτό δημιούργησε δίλημμα ασφάλειας στην Pyongyang, η οποία 
εντατικοποίησε την κατασκευή του πυρηνικού της οπλοστασίου, το οποίο ξεκίνησε 
επίσημα το 1970.2 Εν συνεχεία, το 1985 η Β. Κορέα υπογράφει την Συνθήκη Μη 
Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (Νo Proliferation Treaty - NPT). Ωστόσο, το 
βορειοκορεατικό κράτος θέτει ως βασική προϋπόθεση για την επικύρωση της NPT την 
απεγκατάσταση των αμερικανικών πυρηνικών πυραύλων από τα εδάφη της Ν. 

                                                            
1 TO BHMA, 2013, «Πώς η Βόρεια Κορέα απέκτησε πυρηνικά όπλα» TO BHMA (Online) 25 
Ιανουαρίου. Διαθέσιμο σε: 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=494747&h1=true#commentForm [Ανακτήθηκε στις 
16 Μαρτίου 2018] 
2 TO BHMA, 2013, «Πώς η Βόρεια Κορέα απέκτησε πυρηνικά όπλα» TO BHMA (Online) 25 
Ιανουαρίου. Διαθέσιμο σε: 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=494747&h1=true#commentForm [Ανακτήθηκε στις 
16 Μαρτίου 2018] 
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Κορέας.3 Πρόκειται για μια προϋπόθεση, η οποία, ενώ  υλοποιήθηκε το 1991 από την  
Ν. Κορέα, στο πλαίσιo της αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου, η Β. 
Κορέα εξέφρασε την πρόθεση να αποχωρήσει από την ΝPT για λόγους ύψιστης εθνικής 
ασφάλειας, κάτι που πραγματοποίησε και επίσημα το 2003.4 Το 1994 υπογράφηκε 
μεταξύ ΗΠΑ και της Β. Κορέας το Joint Framework Agreement, μια συμφωνία με 
στόχο το πάγωμα του πυρηνικού προγράμματος της και την αντικατάσταση του 
πυρηνικού εξοπλισμού από εγκαταστάσεις βαρέου ύδατος. Ωστόσο, επειδή η 
συμφωνία αντιμετώπισε δυσκολίες ως προς την εφαρμογή της, τερματίστηκε το 2003. 

Το 1998, πραγματοποιήθηκε δοκιμαστική εκτόξευση του Taepodong-1 πάνω 
από την Ιαπωνία. Η Pyongyang είχε ανακοινώσει ότι στόχος της ήταν να θέσει σε 
τροχιά έναν δορυφόρο. Το επόμενο έτος, η Β. Κορέα κήρυξε moratorium στις δοκιμές 
πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς με στόχο τη βελτίωση των σχέσεων της με την 
Ουάσιγκτον.5 

Το 2000, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Β. Κορέας και των ΗΠΑ για το 
πυραυλικό πρόγραμμα της Pyongyang, η οποία ζήτησε ένα δισεκατομμύριο δολάρια 
προκειμένου να σταματήσει την εξαγωγή των πυραύλων της, οδηγήθηκαν σε 
αποτυχία.6 Το αποκορύφωμα εκδηλώθηκε το 2002, όταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ George 
Bush Jr. χαρακτήρισε την Β. Κορέα ως μέλος του «Άξονα του κακού» (μαζί με το Ιράν 
και το Ιράκ). 

Το 2006, έγινε η πρώτη υπόγεια πυρηνική δοκιμή, η οποία υπολογίστηκε στον 
ένα κιλότονο ισχύος. Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών καταδίκασε την 
δοκιμή με το Ψήφισμα 1874. Άμεσα, επιβλήθηκαν οικονομικές κυρώσεις από τις ΗΠΑ, 
την ΕΕ, την Ιαπωνία, την Κίνα και την Ν. Κορέα.7 Mέχρι και σήμερα, η Β. Κορέα έχει 
πραγματοποιήσει έξι πυρηνικές δοκιμές, ενώ από το 2017 διαθέτει βαλλιστικούς 
πυραύλους με πραγματικό βεληνεκές 4.500 km. Ως απάντηση, η Ουάσινγκτον και η 
Σεούλ ανακοίνωσαν το 2016 τα σχέδιά τους για την ανάπτυξη στη Ν. Κορέα του 
αμερικανικού αντιπυραυλικού συστήματος THAAD.8 

                                                            
3 HUFFINGTONPOST, 2017, «Το βαλλιστικό και πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας σε 
ημερομηνίες» HUFFINGTONPOST (Online) 3 Σεπτεμβρίου. Διαθέσιμο σε: 
https://www.huffingtonpost.gr/2017/09/03/eidiseis-diethnes-to-ballistiko-kai-puriniko-
programma-tis-b-koreas-_n_17902690.html [Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018]. 
4 Kelsey, D.2018 «Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy» Αrms 
Control Association (Οnline) 3 Μάρτιου. Διαθέσιμο σε: 
https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron [Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018]. 
5 Bolton, D. 2012 «North Korea's Nuclear Program» American Security Project (Οnline) 6 
Σεπτεμβρίου. Διαθέσιμο  σε: https://www.americansecurityproject.org/ [Ανακτήθηκε στις 16 
Μαρτίου 2018]. 
6 Ανώνυμο, 2013«Fact Sheet on DPRK Nuclear Safeguards»IAEAΔιαθέσιμο σε: 
https://www.iaea.org/newscenter/focus/dprk/fact-sheet-on-dprk-nuclear-safeguards 
[Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018]. 
 
7 UN Press, 2006, (Online) Διαθέσιμο σε: https://www.un.org/press/en/2006/sc8853.doc.htm 
[Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018] 
 
8 Taehoon, L. 2017, «South Korea expects North to launch ICBM» CNN (Οnline) 7 
Σεπτεμβρίου. Διαθέσιμο σε: https://edition.cnn.com/2017/09/07/asia/south-korea-thaad-north-
korea/index.html [Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018] 
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Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ, το νέο δόγμα του Πενταγώνου επί D.Trump  
στοχεύει στην ενίσχυση της αμερικανικής πυρηνικής αποτρεπτικής στρατηγικής.Οι 
ΗΠΑ διαφέρουν κατά πολύ σε ποιοτική και ποσοτική ισχύ από την Β. Κορέα. 
Ενδεικτικά, οι ΗΠΑ διαθέτουν 6.800 πυρηνικές κεφαλές σε βαλλιστικούς πυραύλους 
με βεληνεκές 15.000 km, ενώ αποσκοπούν στην ανάπτυξη νέου τύπου πυρηνικών 
πυραύλων μικρής ισχύος, που θα εκτοξεύονται από υποβρύχια με 12.000 
kmβεληνεκές. 9Aντιθέτως, η Β. Κορέα εκτιμάται πως διαθέτει 20 πυρηνικές κεφαλές.10 
Επομένως, δημιουργούνται ερωτήματα για τις πραγματικές πυρηνικές δυνατότητες της 
Β. Κορέας και το αν ο Πρόεδρος Trump μπορεί να αντιμετωπίσει με δεξιότητα  μια 
τόσο λεπτή και επικίνδυνη κατάσταση. 

 

Στρατηγική Ανάλυση 

1. Οικονομική Οπτική 

Η οικονομία της Β. Κορέας διαθέτει ένα από τα πιο κεντρικά κατευθυνόμενα 
και λιγότερο ανοικτά οικονομικά καθεστώτα του κόσμου,\,σύμφωνα με το CIA World 
Factbook. Το γεγονός αυτό αποτυπώνεται στο οικονομικό μέγεθος του ΑΕΠ (0,03 % 
του παγκόσμιου ΑΕΠ),καθώς επίσης στο ότι τα 2/3 του πληθυσμού υποσιτίζονται. 
PHGH Βασικές πηγές εσόδων της χώρας αποτελεί η βιομηχανία, η οποία ταυτίζεται με 
το ήμισυ του ΑΕΠ της, καθώς και οι εξαγωγές σε ορυκτά και μεταλλουργικά προϊόντα, 
συμπεριλαμβανομένων των εξοπλισμών.11 Η κυριότερη οικονομική πηγή της χώρας 
είναι το εμπόριο με την Κίνα καθώς και το εμπόριο όπλων.12 

Η Β. Κορέα χρηματοδοτεί τα πυρηνικά όπλα, μέσω ενός παράνομου και 
ιδιαίτερα εκτεταμένου δικτύου χρηματοδότησης και σύναψης συμβάσεων στο 
εξωτερικό.13 Τα δίκτυα αυτά είναι αρκετά σύνθετα και ιεραρχικά διαρθρωμένα, με 
πλήρη  κατανόηση της λειτουργίας του διεθνούς συστήματος εμπορίου, οικονομικών 
και ναυτιλίας με αποτέλεσμα να μπορούν πιο εύκολα να παρεμβάινουν στους κλάδους 
                                                            
9 Economic Times, 2018, «Trump administration announces new policy to modernise nuclear 
arsenal» (Online) 3 Φεβρουαρίου. Διαθέσιμο σε: 
//economictimes.indiatimes.com/articleshow/62764610.cms?utm_source=contentofinterest&u
tm_medium=text&utm_campaign=cppst[Ανακτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2018] 
 
10 Αbramson, A., 2017 «Ηere’s How Many Nuclear Weapons the U.S. Has», Time, (Online), 
24 Aυγούστου. Διαθέσιμο στο: http://time.com/4893175/united-states-nuclear-weapons/  
[Ανακτήθηκε 16 Μαρτίου 2018] 
11 Kim C, and Chung J.,2017. North Korea 2016 Economic Growth at 17-Year High 
despite Sanctions Reuters, Thomson Reuters, [Online] 21 July, Διαθέσιμο σε: 
www.reuters.com/article/uk-northkorea-economy-gdp/north-korea-2016-economic-growth-at-
17-year-high-despite-sanctions-south-korea-idUKKBN1A6083  [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 
2018]. 
12 Όλες οι επιχειρήσεις της Β. Κορέας που ασχολούνται με την Κίνα είναι υποχρεωμένες να 
αποδίδουν περισσότερο από το 50% των κερδών τους- στο χρηματοπιστωτικό οργανισμό της 
κυβέρνησης, γνωστό ως "Office 38" ως "προσφορές πίστης". 
13 Keck Z., 2017. Exposed: How North Korea Secretly Funds Its Nuclear 
Weapons. The National Interest, The Center for the National Interest, [Online]16 
June, Διαθέσιμο σε:http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/exposed-how-north-korea-
secretly-funds-its-nuclear-weapons-21198 [Ανακτήθηκε 15 Απριλίου 2018]. 
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αυτούς. Επιπλέον, τα δίκτυα αυτά αποκτούν σημαντικά κέρδη μέσω  πωλήσεων 
στρατιωτικού εξοπλισμού, εγκλημάτων στον κυβερνοχώρο, εκτύπωσης πλαστών 
νομισμάτων, λαθρεμπορίου και παράνομης διακίνησης ναρκωτικών καθώς και  μέσω 
της εκτύπωσης πλαστών νομισμάτων.14 Εξίσου σημαντική πηγή εσόδων για την 
βορειοκορεάτικη οικονομία αποτελούν οι απαγωγές Γιαπωνέζων και Νοτιοκορεατών 
με σκοπό την απόκτηση οικονομικού ανταλλάγματος.15  

Οι πρακτικές συγκάλυψης και οι τακτικές αποπροσανατολισμού που ακολουθεί 
στη διεθνή κοινότητα είναι εξαιρετικά περίτεχνες. Τα δίκτυα της Β. Κορέας 
αποτελούνται από περιορισμένο αριθμό εμπορικών διαμεσολαβητών και υπαλλήλων 
του καθεστώτος, οι οποίοι ασκούν ελεύθερα επιχειρηματικές δραστηριότητες στο 
πλαίσιο του διεθνούς εμπορικού συστήματος, ενώ συχνά παρουσιάζουν έντονα 
σημάδια διαφθοράς. Ενδεικτικό παράδειγμα, συνιστά η κατάληψη πλοίου ενός 
διαμεσολαβητή στη διώρυγα του Σουέζ το 2016, που μετέφερε παράνομα τριάντα 
χιλιάδες πυραυλοκαθαριστές με χειροβομβίδες PG-7.16 Έτσι, η Pyongyang βασίζεται 
σε έναν επιλεγμένο αριθμό «εταιρειών πύλης» που επιτρέπουν σε βορειοκορεατικές 
εταιρίες να εμφανίζονται στις αμερικανικές και ευρωπαϊκές ανταποκριτικές τράπεζες 
σαν να προέρχονται από εταιρείες που εδρεύουν στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, 
Σεϋχέλλες, Αγγλία, Ουαλία, ή το Χονγκ Κονγκ. Εκτός αυτού, δεν  μπορούμε να 
παραλείψουμε την υποχρέωση των εξαναγκασμένων εργατών να αποδίδουν το 
μεγαλύτερο μέρος της μισθοδοσίας τους στο καθεστώς, για λογαριασμό του πυρηνικού 
προγράμματος.17  

 

2. Πολιτική Οπτική 

Η διαμάχη Β. Κορέας-ΗΠΑ αντιμετωπίζεται διαφορετικά σε πολιτικό επίπεδο 
αναλόγως με τον εκάστοτε πρόεδρο. Ο πρόεδρος Clinton, εξαιτίας της κλιμάκωσης που 
είχε δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια (βλ. απειλή Β. Κορέας να εγκαταλείψει την 
NPT), προσπάθησε να εξομαλύνει την κατάσταση με το Agreed Framework και με το 
ταξίδι αστραπή του  Carter στη Β. Κορέα για διαπραγματεύσεις.18 Βέβαια το 2002 σε 
συνέντευξή του ομολόγησε ότι εξέταζε το ενδεχόμενο μονομερούς επέμβασης, φυσικά 

                                                            
14 South China Post, 2017. UN experts identify North Korea’s illegal exports worth US 270$ 
million-including commodities sold to China [Online]10 September, Διαθέσιμο σε: 
http://www.scmp.com/news/asia/east-asia/article/2110502/un-experts-identify-north-koreas-
illegal-exports-worth-us270 [Ανακτήθηκε 15 Απριλίου 2018]. 
15 The Guardian, 2016. North Korea halts inquiry into abductions of Japanese citizens. The 
Guardian,[Online] 12 February, Διαθέσιμο σε : 
https://www.theguardian.com/world/2016/feb/12/north-korea-halts-inquiry-into-abductions-
of-japanese-citizens [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018]. 
16 Ibid  
17 Huang K., 2017. How Can North Korea Afford to Pay for Its Nuclear Programme?. South 
China Morning Post, [Online] Διαθέσιμο σε: www.scmp.com/news/china/diplomacy-
defence/article/2111427/wheres-money-coming-north-koreas-nuclear-programme 
[Ανακτήθηκε 15 Απριλίου 2018]. 
18 Martin J., 2011. U.S-DPRK Agreed Framework, Middlebury Institute of International 
Studies [Online]. Διαθέσιμο σε: http://www.nti.org/learn/treaties-and-regimes/us-dprk-
agreed-framework/ [Ανακτήθηκε 15 Απριλίου]. 
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χωρίς να το πραγματοποιήσει.19 Ο G.W. Bush έδωσε νέα δυναμική στο ζήτημα, 
εξαιτίας της 11ης Σεπτεμβρίου, στρέφοντας το ενδιαφέρον του στα κράτη – παρίες 
,μεταξύ των οποίων ήταν και η Β. Κορέα. Ενδεικτικό της κατάστασης ήταν ο 
χαρακτηρισμός της ως «Άξονα του Κακού, μαζί με το Ιράν και το Ιράκ.  Σημαντικό 
βήμα γεφύρωσης των σχέσεων– επί θητείας του – αποτέλεσε η συμφωνία «Six Party 
Talks» το 2003, που συνεχίστηκε και επί προέδρου Obama. Πριν την ανατροπή των 
ισορροπιών από πλευράς της Β. Κορέας με την πυρηνική δοκιμή του 2006, είχε 
συνομολογηθεί συμφωνία οικονομικής, ενεργειακής και επισιτιστικής αρωγής με την 
Pyongyang με τίμημα την απενεργοποίηση του βορεοκορεατικού πυρηνικού 
αντιδραστήρα που, ωστόσο, δεν ευοδώθηκαν.20 

Ο πρόεδρος Obama, μετατόπισε το κέντρο βάρους της αμερικανικής 
εξωτερικής πολιτικής από τη Μέση Ανατολή στην ανατολική Ασία, επαναφέροντας 
στο προσκήνιο το θέμα της Β. Κορέας .Έδωσε τα κίνητρα στην Κίνα να περιορίσει τη 
Β. Κορέα, ενώ ταυτόχρονα συνέσφιξε σημαντικά τις σχέσεις του με τη Νότια Κορέα. 
Υπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα, αλλά το χάσμα μεταξύ της ρητορικής του προέδρου 
και των πράξεων του είχε προκαλέσει απογοήτευση στο εσωτερικό και εξωτερικό.  

Με την άνοδο του Donald Trump στην προεδρία, κλιμακώθηκε αισθητά η 
ένταση μεταξύ των δύο χωρών με χαρακτηριστική τη δήλωση για «fire and fury»21 εις 
βάρος της. Η εμπρηστική ρητορεία κυριαρχεί, δημιουργώντας μεγαλύτερο χάσμα, σε 
συνδυασμό με την αντι-κορεατική προπαγάνδα, που περιλαμβάνει προβολή 
ανυπόστατων – κατά πολλούς – στρατιωτικών στοιχείων για τη δύναμη των ΗΠΑ και 
ανάδειξη των άθλιων συνθηκών διαβίωσης στο απομονωμένο καθεστώς.22 Αναφορικά 
με την πολιτική αντιμετώπιση της Β. Κορέας έχουμε ελάχιστα στοιχεία, εξαιτίας του 
απολυταρχικού καθεστώτος. Η δυναστεία των Kim χρησιμοποίησε έντονα την τακτική 
της αντιαμερικανικής προπαγάνδας (π .χ. χαρακτηρισμός Bush ως «πολιτικά ηλίθιου»),  
με τον Kim Il Sung να απαγορεύει τα μέσα ενημέρωσης, ωστόσο κατόρθωσε να 
αφαιρέσει τη χώρα του από τον κατάλογο των πιθανών τρομοκρατών. Ο ηγέτης Kim 
Yong Un φαίνεται να συνιστά μεγαλύτερο παράγοντα πίεσης για τις ΗΠΑ, συγκριτικά 
με τους μέχρι στιγμής προκατόχους του, καθώς δείχνει να επιδοκιμάζει την αμυντική 
χρήση των πυρηνικών, με πληθώρα δοκιμών, προκαλώντας την έντονη αντίδραση των 
ΗΠΑ που τις θεωρούν κατάφωρη επίθεση.23 

                                                            
19 Washington Post, 2018. Analysis | History lesson: Why did Bill Clinton’s North Korea deal 
fail?. [Online] Διαθέσιμο σε: https://www.washingtonpost.com/news/fact-
checker/wp/2017/08/09/history-lesson-why-did-bill-clintons-north-korea-deal-
fail/?utm_term=.d380b4d89508 [Ανακτήθηκε 17 Μαρτίου 2018]. 
20 Washington Post. (2018). Analysis | History lesson: Why did Bill Clinton’s North Korea 
deal fail?. [online] Διαθέσιμο σε : https://www.washingtonpost.com/news/fact-
checker/wp/2017/08/09/history-lesson-why-did-bill-clintons-north-korea-deal-
fail/?utm_term=.d380b4d89508 [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018]. 
21Crace J.,2018. Fire and Fury: inside the White House by Michael Wolff-digested read,The 
Guardian, [Online]. Διαθέσιμο σε:https://www.theguardian.com/books/2018/jan/15/fire-and-
fury-inside-the-trump-white-house-by-michael-wolff-digested-read [Ανακτήθηκε 15 
Απριλίου]. 
22 Capital.gr, 2017. Τραμπ για Βόρεια Κορέα: Η στρατιωτική δράση είναι μια επιλογή τίποτα 
δεν είναι αναπόφευκτο, Capital.gr, [Online]. Διαθέσιμο σε: 
http://www.capital.gr/diethni/3238118/tramp-gia-b-korea-i-stratiotiki-drasi-einai-mia-
epilogi-tipota-den-einai-anapofeukto [Ανακτήθηκε 15 Μαρτίου 2018]. 
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3. Διπλωματική Οπτική 

Η επιθετική πολιτική της Β. Κορέας οδήγησε στην επιβολή πληθώρας 
κυρώσεων εις βάρος της Αναφερόμενοι σε κυρώσεις, εννοούμε μέτρα που 
υιοθετούνται, συνήθως από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, με σκοπό την 
συμμόρφωση μιας χώρας με το διεθνές δίκαιο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκδίδει 
ψηφίσματα μεγάλης βαρύτητας για τη διεθνή κοινή γνώμη, όντας ικανό να αποσύρει 
τη νομιμοποίηση οποιασδήποτε συμπεριφοράς κράτους, μέλους ή μη του ΟΗΕ, όμως 
από καθαρά νομική άποψη τα ψηφίσματα αυτά δεν είναι δεσμευτικά.24 Συγκεκριμένα, 
στην περίπτωση της Β. Κορέας, οι κυρώσεις στοχεύουν στην παύση πυρηνικών 
δοκιμών και την ενεργό συμμετοχή της σε διαπραγματεύσεις αποπυρηνικοποίησης.  

Ο ΟΗΕ αμέσως αντέδρασε στην πρώτη πυρηνική δοκιμή της Β. Κορέας το 
2006, επιβάλλοντας τον πρώτο από τους 9 ομοφώνως επιβεβλημένους γύρους 
κυρώσεων εναντίον της Pyongyang. Πρωταρχικά, απαίτησε την διακοπή των δοκιμών 
και απαγόρευσε την εξαγωγή στρατιωτικών προμηθειών και ειδών πολυτελείας. Το 
2013, ενισχύθηκαν οι προηγούμενες κυρώσεις, προσδίδοντας δικαίωμα σε κάθε κράτος 
να καταστρέφει ή να κατάσχει φορτίο προς ή από την Β. Κορέα που επιδιώκει την 
έρευνα ή την ανάπτυξη της χώρας στον στρατιωτικό τομέα. Το ίδιο έτος υπήρξε μία 
επιπλέον κύρωση για την μεταφορά χρημάτων, με απώτερο στόχο να περικλειστεί η 
Pyongyang από το διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τρία χρόνια αργότερα, 
απαγορεύτηκε η εξαγωγή ποικίλων μετάλλων, κυρίως άνθρακα. Η αμέσως επόμενη 
κύρωση το 2017, επέβαλε νέους περιορισμούς στις τράπεζες εξωτερικού εμπορίου, 
απαγόρευσε τις  εξαγωγές βορειοκορεατών εργαζομένων σε χώρες εκτός των συνόρων 
της, καθώς και την εισαγωγή προϊόντων πετρελαίου.25 Στο συγκεκριμένο σημείο 
τίθεται και το ερώτημα, αν και κατά πόσο οι κυρώσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας 
είναι αποτελεσματικές, δεδομένου ότι, ενώ η Β. Κορέα υφίσταται έντονο ποσοστό 
απομόνωσης και κρατικού παρεμβατισμού, παράλληλα αναπτύσσει το πυρηνικό της 
πρόγραμμα και το ενισχύει ολοένα και περισσότερο. 
 

Κυρώσεις επιβάλλονται και λιγότερο συλλογικά. Εν προκειμένω, οι ΗΠΑ 
επέβαλαν ευρύτερες κυρώσεις από αυτές του ΟΗΕ, ανασταλτικές για το πυρηνικό 
πρόγραμμα της χώρας , αλλά και ως αντίποινα για τις κυβερνοεπιθέσεις εναντίον τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η περίπτωση της εταιρίας Sony το 2014. 
Eπιπλέον, μεμονωμένες κυρώσεις επέβαλαν στη Β. Κορέα και τρίτα κράτη, κυρίως η 
Κίνα και η Ρωσία, με σκοπό τη στήριξη του εγχειρήματος της απομόνωσής της από τη 
διεθνή κοινότητα.26 Η βορειοκορεάτικη διπλωματία δεν αναγνωρίζει τη νομιμότητα 
των κυρώσεων. Είναι, ακόμη, σημαντικό να διευκρινιστεί η παραδοξότητα που 
έγκειται στο ότι  τα εν λόγω μέτρα πλήττουν την ήδη εξαθλιωμένη λαϊκή βάση της 
χώρας και όχι τις πολιτικές ελίτ, τις οποίες και στοχεύουν. 
 

                                                            
24 Καταστατικός Χάρτης ΟΗΕ, κεφ. 7, άρθρα 40,41,42 
25 Council on Foreign Relations, 2018. What to Know About the Sanctions on North Korea. 
Council on Foreign Relations, [Online] Διαθέσιμο σε: 
https://www.cfr.org/backgrounder/what-know-about-sanctions-north-korea [Ανακτήθηκε 15 
Μαρτίου 2018]. 
26 Ibid 
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Συμπέρασμα 
 

Tο υπό έρευνα ζήτημα συνιστά μια πολυπαραγοντική ισορροπία διπλωματικής, 
οικονομικής και πολιτικής φύσεως, η οποία ενδέχεται να διαταραχθεί ανά πάσα στιγμή. 
Ως εκ τούτου, όλη η ανθρωπότητα παρακολουθεί και αναμένει με αγωνία τις εξελίξεις 
στο διεθνές πολιτικό γίγνεσθαι σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις των δύο ηγετών σχετικά 
με τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα πυρηνικά τους οπλοστάσια . 

Εξαιτίας της επιθετικής ρητορικής που έχουν υιοθετήσει και οι δύο πλευρές, 
είναι σημαντικό να θίξουμε το ζήτημα της πιθανότητας πολεμικής σύγκρουσης. Όπως 
αναφέραμε, η προεδρία Clinton εξέτασε την πιθανότητα μονομερούς επέμβασης. 
Ωστόσο, η γειτνίαση της Pyongyang με την πρωτεύουσα της Ν. Κορέας, Σεούλ, την 
πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης, εξαιτίας του γεγονότος ότι η καταστροφή της 
Σεούλ θα ήταν άμεση και οι ανθρώπινες απώλειες πιθανώς να ξεπερνούσαν το ένα 
εκατομμύριο. Οι υπάρχουσες θεωρητικές προσεγγίσεις αναφέρουν πως οι ΗΠΑ δεν 
είναι διακείμενες να δεχθούν αυτές τις απώλειες, διότι δεν θα ήταν άμεσο στρατηγικό 
τους συμφέρον. Εννοείται πως δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν και πότε θα 
ξεσπούσε κάποιος πόλεμος. Αυτό που είμαστε σε θέση να πούμε με βεβαιότητα είναι 
ότι μια πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στις ΗΠΑ και Β. Κορέα θα είχε άγνωστες 
συνέπειες σε μία περιοχή, όπως η νοτιοανατολική Ασία, με ιδιαίτερο στρατηγικό 
ενδιαφέρον και την συνύπαρξη στενών συμμάχων των ΗΠΑ, (Ν. Κορέα-Ιαπωνία) και 
τριών εκ των πέντε πυρηνικών δυνάμεων.  

 

 
 
 

 

 

 

 


