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Η 
ρωσική εισβολή στην Ουκρανία έχει πυ-
ροδοτήσει τη χειρότερη κρίση ασφά-
λειας στην Ευρώπη εδώ και δεκαετίες. 

Ομως, ενώ οι περισσότερες αναλύσεις επικε-
ντρώνονται στην τρέχουσα κατάσταση, είναι 
εξίσου σημαντικό να προβλεφθούν οι πολλα-
πλές επιπτώσεις και τα αποτελέσματα του πο-
λέμου.

 Η πρόβλεψη αυτή είναι ένα κρίσιμο βήμα 
προς την επιτυχή αντιμετώπιση των πιθανών 
συνεπειών του. Αν και η κατάσταση στην Ου-
κρανία είναι ρευστή, τα σενάρια που περιγρά-
φονται για τις επόμενες εβδομάδες και μήνες, 
σύμφωνα με δυτικές κυβερνητικές πηγές και 
εμπειρογνώμονες δεξαμενών σκέψης, δίνουν 
απαντήσεις στο πώς και με ποιο τρόπο μπορεί 
να τερματιστεί η σύγκρουση.

 
Σενάριο 1: Στρατιωτικό 
αδιέξοδο
Υποστηριζόμενα από δυτικές υπηρεσίες πλη-
ροφοριών και από μια σειρά αντιαρματικών 
και πυραύλων εδάφους-αέρος, τα στρατεύ-
ματα της Ουκρανίας ενδέχεται να μπορέσουν 
να αντέξουν στην πρωτεύουσα και να οδηγή-
σουν σε κάποιο στρατιωτικό αδιέξοδο. Η εμ-
βάθυνση των δυτικών κυρώσεων που στραγ-
γαλίζουν τη ρωσική οικονομία μπορεί να ανα-
γκάσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν να αλλάξει τους 
υπολογισμούς του.

 Σύντομα γίνεται προφανές στο Κρεμλίνο 
ότι η Ρωσία θα πληρώσει ένα υπέρογκο τίμη-
μα για την επιλογή του, συμπεριλαμβανομέ-
νης της προοπτικής μιας μακράς και δαπανη-
ρής καταστροφής στην Ουκρανία, σε συνδυ-
ασμό με οικονομική κατάρρευση και διπλωμα-
τική απομόνωση.

Η αποτυχία της Μόσχας να επιβληθεί επι-
ταχύνει την εσωτερική δυσαρέσκεια που έχει 
ήδη αρχίσει να εμφανίζεται σε ολόκληρη τη 
Ρωσία. Ο Πούτιν στρέφεται στο να επικεντρω-
θεί στις αυξανόμενες εσωτερικές απειλές για 
την εξουσία του.

 Ωστόσο, η κατάσταση ασφαλείας στην Ευ-
ρώπη δεν επιστρέφει στο προπολεμικό status 
quo. Το αν η Ρωσία κλίνει προς εντονότερο αυ-
ταρχισμό υπό τον Πούτιν ή εντελώς μακριά από 
αυτόν θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό πώς θα 
συμπεριφερθεί η Ρωσία σε σχέση με τον υπό-
λοιπο κόσμο.

 
Σενάριο 2: Ενα τέλμα
Μετά από εβδομάδες έντονων μαχών στο Κίεβο 
και σε άλλες μεγάλες πόλεις, η Ρωσία καταφέρ-
νει να ανατρέψει την κυβέρνηση της Ουκρανί-
ας και να εγκαταστήσει ένα καθεστώς μαριονέ-
τας. Ωστόσο, ούτε οι ένοπλες δυνάμεις της Ου-
κρανίας ούτε ο πληθυσμός της είναι έτοιμοι να 
παραδοθούν. Αντίθετα, ο ουκρανικός πληθυ-
σμός διεξάγει μια ευρεία και καλά συντονισμέ-
νη εξέγερση ενάντια στους εισβολείς.

Αν και οι τακτικές δυνάμεις της Ουκρανίας 
μειώνονται με την πάροδο του χρόνου και πα-
ρόλο που μεγάλες πόλεις, όπως το Κίεβο, είναι 
κατεχόμενες, η νίκη της Ρωσίας είναι πύρρειος.

Η ουκρανική εξέγερση επιβάλλει ένα σημα-
ντικό, διαρκές ανθρώπινο και οικονομικό τίμη-
μα στη Ρωσία, η οποία αναγκάζεται να αφιε-
ρώσει πολύ περισσότερους από τους πόρους 
της για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα 
απ’ ό,τι περίμενε. Ο πονοκέφαλος του Πούτιν 
επιδεινώνεται από την εξωτερική υποστήριξη 
προς τους αντάρτες, με τις χώρες του ΝΑΤΟ να 
παρέχουν κρυφή αλλά πολύ ισχυρή αμυντική 

βοήθεια στην ουκρανική αντίσταση. Η σύγκρουση στραγγίζει τα ταμεία και την 
αποφασιστικότητα της Μόσχας, αναγκάζοντάς την τελικά να αποσυρθεί μετά 
από πολλή βία και θάνατο.

Ο Πούτιν και οι ρωσικές ελίτ συνειδητοποιούν ότι περνούν τη δική τους «στιγ-
μή Μπρέζνιεφ», έχοντας υπερβεί την επιδίωξη των μαξιμαλιστικών στόχων στην 
Ουκρανία. Οπως ο ηγέτης της ΕΣΣΔ Λεονίντ Μπρέζνιεφ οδήγησε τις δυνάμεις 
της χώρας του σε μια μακρά, δαπανηρή καταστροφή στο Αφγανιστάν, η Ρωσία 
διεξήγαγε για άλλη μια φορά έναν πόλεμο που δεν κερδήθηκε.

 Επίσης, στα μάτια του μεγαλύτερου μέρους του κόσμου, η Ρωσία έχει γίνει 
ένα κράτος-παρίας: η Ουκρανία μπορεί να καταστραφεί, αλλά το κύρος του Πού-
τιν «υποφέρει» και η εσωτερική του θέση γίνεται επισφαλής, καθώς οι ελίτ αμ-
φιβάλλουν για την κρίση του και ο πληθυσμός εκφράζει οργή για την οικονομι-
κή κατάσταση της Ρωσίας.

 
Σενάριο 3: Ενα νέο σιδηρούν παραπέτασμα
Η Ουκρανία τελικά καταρρέει κάτω από το βάρος της ρωσικής εισβολής. Παρά 
την έντονη αντίθεση, οι ρωσικές δυνάμεις καταφέρνουν να πάρουν τον έλεγ-
χο της χώρας μέσω της χρήσης ολοένα και πιο βαρέων όπλων και τακτικών. Η 
αντίσταση ενάντια σε μια κυβέρνηση-μαριονέτα που έχει εγκατασταθεί από τον 
Πούτιν σιγοβράζει και είναι πανταχού παρούσα, αλλά καταπνίγεται με βίαιο τρό-
πο και δεν αποδεικνύεται αρκετά ισχυρή ώστε να αποτελέσει αξιόλογη πρόκλη-
ση για τις σημαντικές ρωσικές δυνάμεις που παραμένουν στην Ουκρανία. Ενα 
νέο σιδηρούν παραπέτασμα «κατεβαίνει» στην ανατολική Ευρώπη, διασχίζο-
ντας τα σύνορα των κρατών της Βαλτικής στον Βορρά, μέσω αυτών της Πολω-
νίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας στον Νότο. Ενώ η Ρωσία 
αντιμετωπίζει μεγάλο οικονομικό κόστος, ο Πούτιν εδραιώνει την εξουσία του 
εσωτερικά, καταργώντας την εγχώρια διαφωνία ακόμη πιο δυναμικά. Το ΝΑΤΟ 
είναι πιο ενωμένο απέναντι σε μια τολμηρή Μόσχα, αλλά αναγκάζεται να απο-
δεχθεί ότι έχει πολύ περιορισμένες επιλογές για να αντιστρέψει την απώλεια της 
Ουκρανίας. Στον απόηχο της κρίσης, η Σουηδία και η Φινλανδία προσχωρούν 

στη Συμμαχία για να ενισχύσουν την ασφάλειά 
τους ενάντια στα ρεβανσιστικά σχέδια της Μό-
σχας. Οπως και με το πρώτο σιδηρούν παρα-
πέτασμα, το νέο σχίσμα στην καρδιά της Ευ-
ρώπης φέρνει μαζί του μια γνωστή λίστα κιν-
δύνων και αβεβαιοτήτων.

 
Σενάριο 4: Πόλεμος  
ΝΑΤΟ - Ρωσίας
Το πιο επικίνδυνο σενάριο για το μέλλον της 
Ευρώπης και της παγκόσμιας τάξης είναι αυτό 
στο οποίο η σύγκρουση στην Ουκρανία θέτει 
το έδαφος για μια άμεση στρατιωτική σύγκρου-
ση μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας. Αυτό θε-
ωρείτο ανέκαθεν αδύνατο να συμβεί, λόγω της 
εξασφάλισης της «αμοιβαία εγγυημένης κατα-
στροφής» των πυρηνικών όπλων. Οι ΗΠΑ και η 
Ρωσία έχουν ανοίξει τη λεγόμενη «γραμμή επι-
κοινωνίας στρατιωτικής αποκλιμάκωσης», μέσω 
της οποίας μπορούν να ανταλλάσσουν γρήγο-
ρα στρατιωτικές πληροφορίες για να μειώσουν 
τις πιθανότητες παρεξήγησης.

Υπάρχουν πολλά μονοπάτια για ένα τέτοιο 
αποτέλεσμα, όπως: Το ΝΑΤΟ θα μπορούσε να 
αποφασίσει να κλιμακώσει την εμπλοκή του 
στην Ουκρανία, για παράδειγμα, επιχειρώ-
ντας να εφαρμόσει ζώνη απαγόρευσης πτή-
σεων ή άλλη μορφή άμεσης επέμβασης. Προς 
το παρόν, οι ΗΠΑ και άλλοι σύμμαχοι του ΝΑ-
ΤΟ έχουν απορρίψει την εφαρμογή μιας ζώνης 
απαγόρευσης πτήσεων, αλλά αυτή η απόφαση 
θα μπορούσε να αλλάξει εάν η Ρωσία συνεχίσει 
να κλιμακώνει τους βομβαρδισμούς της κατά 
αμάχων. Η Μόσχα θα αναγκαστεί να αποφασί-
σει εάν θα υποχωρήσει ή θα εμπλέξει άμεσα τις 
στρατιωτικές δυνάμεις της Συμμαχίας. Εάν επι-
λέξει το δεύτερο, ο κίνδυνος κλιμάκωσης μιας 
ένοπλης σύγκρουσης μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας 
θα αυξανόταν σημαντικά. Η Ουκρανία έχει σύ-
νορα με τέσσερις πρώην σοβιετικές δημοκρατί-
ες που είναι τώρα μέλη της στρατιωτικής συμ-
μαχίας του ΝΑΤΟ, η οποία θεωρεί ότι μια επί-
θεση σε ένα μέλος είναι επίθεση εναντίον όλων.

  Η νοσταλγία του Πούτιν για τη Σοβιετική 
Ενωση και η υπόσχεσή του να προστατεύσει τις 
ρωσικές μειονότητες, που βρίσκονται στα κρά-
τη της Βαλτικής, άφησε ένα ανοιχτό ερώτημα 
σχετικά με τις εδαφικές του φιλοδοξίες. Μετά 
την Ουκρανία, ορισμένοι εικάζουν ότι ο Πού-
τιν μπορεί επίσης να εποφθαλμιά τη Μολδα-
βία, μια πρώην σοβιετική δημοκρατία σφηνω-
μένη μεταξύ Ουκρανίας και Ρουμανίας. Λίγοι 
περιμένουν από τον Πούτιν να επιτεθεί ανοι-
χτά σε ένα μέλος του ΝΑΤΟ, κάτι που θα ενεί-
χε τον κίνδυνο ενός πυρηνικού πολέμου, αλλά 
είναι πιθανές άλλες προκλήσεις.

 Αυτά τα τέσσερα σενάρια αντικατοπτρίζουν 
εύλογα αποτελέσματα, αλλά δεν εξαντλούν σχε-
δόν όλες τις πιθανότητες. Ο Πούτιν θα μπορού-
σε να καταλήξει ενισχυμένος ή αποδυναμωμέ-
νος εντός της Ρωσίας, ανάλογα με τις εσωτερι-
κές εξελίξεις (λαϊκή εξέγερση ή πραξικόπημα) 
και τις εξωτερικές (η Κίνα ενισχύει ή μειώνει την 
υποστήριξή της στον ίδιο τον Πούτιν).

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός ο πό-
λεμος έχει τρία δεδομένα. Η ωμή επιθετικότη-
τα της ρωσικής εισβολής και η ζωηρή ουκρα-
νική αντίσταση έχουν εμπνεύσει λαϊκή υποστή-
ριξη προς την Ουκρανία σε ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Η Ρωσία και ο Πούτιν φαίνεται να έχουν 
υποτιμήσει άσχημα τόσο την αποφασιστικότη-
τα της Ουκρανίας όσο και την παγκόσμια ορ-
γή κατά της Μόσχας. Τέλος, οι κυβερνήσεις 
και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού έχουν κά-
νει μακροπρόθεσμες πολιτικές επιλογές -οικο-
νομικές, οικονομικές, διπλωματικές και ασφά-
λειας- που αντικατοπτρίζουν μια νέα αλληλεγ-
γύη. Ωστόσο, ο κόσμος παραμένει σε μια επι-
κίνδυνη και εξαιρετικά αβέβαιη στιγμή. Το τι 
συμβαίνει μετά από αυτή τη σύγκρουση είναι 
τόσο «ερωτηματικό» όσο και το πώς, πότε και 
πού τελειώνουν οι μάχες.
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