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Αποστολή και δράση του Εργαστηρίου 

 

Τν Εξγαζηήξην Τνπξθηθώλ θαη Επξαζηαηηθώλ Μειεηώλ (Ε.Τ.Ε.Μ.) είλαη εξεπλεηηθόο ζεζκόο 

ηνπ Τκήκαηνο Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ Σπνπδώλ (Δ.Ε.Σ.) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηώο. 

Έρεη σο απνζηνιή ηνπ λα απνηειέζεη έλαλ έγθπξν επηζηεκνληθό θνξέα παξαγσγήο 

πξσηνγελνύο έξεπλαο, κειέηεο, θαη αλάπηπμεο ηεο επηζηεκνληθήο γλώζεο, θαζώο θαη 

θάιπςεο εθπαηδεπηηθώλ θαη εξεπλεηηθώλ αλαγθώλ ζε πξνπηπρηαθό θαη κεηαπηπρηαθό 

επίπεδν, ηόζν ηνπ Τκήκαηνο Δ.Ε.Σ. όζν θαη ηνπ νηθείνπ Παλεπηζηεκίνπ, γεληθόηεξα. 

 Τν αληηθείκελν ηνπ Ε.Τ.Ε.Μ. είλαη ε θαιιηέξγεηα θαη εκβάζπλζε ζηηο Τνπξθηθέο θαη 

Επξαζηαηηθέο Μειέηεο κε έκθαζε ζηε κειέηε ησλ ρσξώλ ηεο πεξηνρήο από ηε ζθνπηά ηεο 

Δηεζλνύο Πνιηηηθήο (Δηεζλείο Σρέζεηο θαη Σηξαηεγηθή), ησλ Δηεζλώλ θαη Επξσπατθώλ 

Θεζκώλ θαη ηεο Δηεζλνύο Οηθνλνκίαο, γεληθόηεξα, θαη ζε ζέκαηα εζσηεξηθήο θαη 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, πνιηηηθήο αζθάιεηαο, νηθνλνκίαο, πνιηηηζκνύ, θαζώο θαη πςειήο 

ζηξαηεγηθήο εηδηθόηεξα.  

 Γηα ηνπο ζθνπνύο απηνύο, ην Ε.Τ.Ε.Μ. δηαζέηεη νκάδεο έξεπλαο, νη νπνίεο απαξηίδνληαη 

από πξνπηπρηαθνύο θαη κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο, θαζώο θαη κέιε Δ.Ε.Π., πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή, κειέηε θαη αλάιπζε ησλ ηξερνπζώλ πνιηηηθώλ, 

νηθνλνκηθώλ θαη θνηλσληθώλ εμειίμεσλ ζηελ Τνπξθία θαη ηνλ επξαζηαηηθό ρώξν. Οη 

εξγαζίεο ησλ νκάδσλ επηδηώθνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηελ θαιύηεξε θαηαλόεζε ηεο ηνπξθηθήο 

θαη επξαζηαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο θαη ηελ αλάπηπμε ησλ εξεπλώλ γύξσ από ηα παξαπάλσ 

ζέκαηα. 

Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζηόρσλ, ηα κέιε ηεο Οκάδαο παξαθνινπζνύλ ηελ 

επηθαηξόηεηα, ηελ θαηαγξάθνπλ, ηε ζπδεηνύλ θαη ηελ αλαιύνπλ βάζεη επηζηεκνληθώλ 

κεζόδσλ θαη εξγαιείσλ έξεπλαο πνπ παξέρνληαη από ηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο. Καξπόο απηώλ ησλ εξγαζηώλ είλαη κηα ζεηξά από εθδνηηθέο 

πξνζπάζεηεο γύξσ από επίθαηξα ζέκαηα ηεο Τνπξθίαο θαη ηεο Επξαζίαο. 

Η δηεύζπλζε, ηα κέιε θαη νη δόθηκνη εξεπλεηέο ζπκκεηέρνπλ ακηζζί/ζε εζεινληηθή βάζε 

ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Εξγαζηεξίνπ. 
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ΚΡΙΗ ΣΗ ΘΑΛΑΑ ΣΟΤ ΑΖΟΥ ΜΕΣΑΞΤ ΟΤΚΡΑΝΙΑ ΚΑΙ ΡΩΙΑ 

(25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΤ – 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2018) 
 

Μαρία-Ειρήνη Κανακάκη*  

 

τις 25 Νοεμβρίου 2018, πλοίο του ρωσικού πολεμικού ναυτικού 

αναχαίτισε την είσοδο ουκρανικού ναυτικού πλοίου, το οποίο 

απέπλευσε από το λιμάνι της Οδησσού με προορισμό το λιμάνι της 

Μαριούπολης στα ύδατα της Θάλασσας του Αζόφ, δέσμευσε τρία πλοία του 

ουκρανικού στόλου και, τέλος, τραυμάτισε και συνέλαβε μέλη του στόλου 

και ένα στέλεχος των μυστικών υπηρεσιών. To συγκεκριμένο γεγονός 

αποτελεί το πιο πρόσφατο επεισόδιο στην ουκρανό-ρωσική κρίση, η οποία 

λαμβάνει χώρα κυρίως στις περιοχές της νοτιοανατολικής Ουκρανίας από 

το 2014. Σο αποκορύφωμα της διένεξης μεταξύ των δύο αποτελεί η 

προσάρτηση της Κριμαϊκής χερσονήσου από τη Ρωσία το Μάρτιο του 2014, 

την οποία ακολούθησε παράνομο δημοψήφισμα για την ένταξη της 

Κριμαίας στη Ρωσία. Η αναζωπύρωση της έντασης έχει ξεκινήσει από τον 

επτέμβριο του 2018 στη θάλασσα, όπου αμφότερες οι πλευρές αποφάσισαν 

να ενισχύσουν τη στρατιωτική παρουσία τους. Σο γεγονός αυτό αποτέλεσε 

θέμα συζήτησης σε όλες τις επακόλουθες πολυμερείς συναντήσεις και στο 

πλαίσιο των διεθνών οργανισμών. Η διεθνής κοινότητα είναι 

προβληματισμένη διότι μία τέτοια ένταση αποσταθεροποιεί τη διεθνή 

ισορροπία δυνάμεων και προμηνύει απρόβλεπτη κλιμάκωση της κρίσης. Σο 

ανά χείρας ενημερωτικό σημείωμα επιχειρεί να παραθέσει τη στάση των δύο 

εμπλεκόμενων μερών, να εντοπίσει τα αίτια αυτής της κλιμάκωσης και να 

μελετήσει την οπτική των διεθνών δυνάμεων. 

Η κρίση έλαβε χώρα στα στενά του Κερτς, τον αρχαίο Κιμμέριον 

Βόσπορον, που σηματοδοτεί τη διέλευση από τον Εύξεινο Πόντο στη 

Θάλασσα του Αζόφ. Πρόσφατα, η Ρωσική Ομοσπονδία ολοκλήρωσε την 

                                              
*
 Προπηστιακή θοιηήηρια (γ’ έηος ) ηοσ ημήμαηος Διεθνών και Εσρωπαϊκών Σποσδών ηοσ 

Πανεπιζηημίοσ Πειραιώς. 
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κατασκευή της γέφυρας Κερτς που ενώνει τη νότια Ρωσία με την Κριμαία. 

Όταν ένα ναυτικό ουκρανικό πλοίο επιχείρησε να περάσει από τα στενά 

του Κερτς, κατόπιν ειδοποίησης της ρωσικής πλευράς, δέχτηκε επιθετική 

συμπεριφορά εκ μέρους ενός ρωσικού πολεμικού πλοίου. Κατόπιν, 

συνέπλευσαν ακόμη δύο ουκρανικά πλοία και η ένταση κλιμακώθηκε με 

πυροβολισμούς, κατάληψη και σύλληψη των πλοίων και του πληρώματος 

εκ μέρους της ρωσικής πλευράς. Ακόμη, η Ρωσία εμπόδισε την πρόσβαση 

ουκρανικών πλοίων στη θάλασσα του Αζόφ, τοποθετώντας ένα 

δεξαμενόπλοιο κάτω από τη ρωσική γέφυρα στο στενό του Κερτς1. Σο 

οπτικοακουστικό υλικό της σύγκρουσης έδωσε στη δημοσιότητα ο υπουργός 

Εσωτερικών της Ουκρανίας, Αrsen Avakov2, καταγγέλοντας την κίνηση 

της Μόσχας. 

 

Φάρτης που απεικονίζει τον χώρο όπου έλαβε χώρα η ένταση 

Πηγή: The Guardian, 29 Νοεμβρίου 2018. 

Οι δύο κυρίαρχες χώρες προσεγγίζουν από διαφορετική οπτική γωνία το 

γεγονός. Η Ουκρανία δήλωσε πως δέχτηκε επίθεση από το ρωσικό στόλο, με 

αποτέλεσμα να καταπατηθούν τα κυριαρχικά δικαιώματά της βάσει των 

αρχών του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας περί διέλευσης από τα διεθνή 

ύδατα3 και της διμερούς υμφωνίας για τη Θάλασσα του Αζόφ, σχετικά με 

τη συνδιαχείρισή της4. Σο Κίεβο τόνισε τον επεκτατικό χαρακτήρα της 

ρωσικής πολιτικής και κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αντιδράσει 

έμπρακτα με κυρώσεις και αποκλεισμό πλοίων της Ρωσίας από σημαντικά 

λιμάνια της περιοχής, όπως εκείνα του Βοσπόρου, αφού όπως ισχυρίζεται 

απειλείται η ασφάλεια όλων των κρατών της Μαύρης Θάλασσας. Επίσης, 

ισχυρίστηκε ότι το Κρεμλίνο επιθυμεί να εκμεταλλευτεί τις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές που ανήκουν στην Ουκρανία, κυρίως αυτές που 

σχετίζονται με την ενέργεια και την αλιεία5. υνολικά, η Ουκρανία 

επιχειρεί να δημιουργήσει συμφέροντα για τους υπόλοιπους δρώντες της 
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διεθνούς σκηνής και της συγκεκριμένης περιοχής με σκοπό την 

κινητοποίησή τους. Παρ’ότι το Κίεβο καλλιεργεί την ένταση στην περιοχή, 

ενημέρωσε για την επιβολή στρατιωτικού νόμου, διατηρώντας εν μέρει τις 

δημοκρατικές διαδικασίες. Αξίωσε ακόμη την απελευθέρωση των ομήρων, 

που κρατούσε η Μόσχα, καθώς και νέο κύκλο κυρώσεων προς τη Ρωσία. 

Ζήτησε, τέλος, την αποκατάσταση του δικαιώματος της ελεύθερης 

ναυσιπλοΐας από τα στενά του Κερτς.  

 

 

Φάρτης φιλορωσικών περιοχών Ουκρανίας, 2014 

Πηγή: Liberal, 4 Δεκεμβρίου 2018. 

Η Ρωσία, από την άλλη πλευρά, χαρακτηρίζει την κίνηση της Ουκρανίας 

να εισέλθει, όπως τα αποκαλεί, στα «χωρικά της ύδατα», ως πρόκληση με 

στόχο την αντίδραση της Μόσχας και την ενίσχυση του Προέδρου της 

Ουκρανίας στις επερχόμενες εκλογές του Μαρτίου του 2019. Η Ρωσία μετά 

την κατάληψη της Κριμαίας το 2014 θεωρεί ότι κατέχει το μονοπώλιο 

ελέγχου της θάλασσας του Αζόφ και ότι για αυτόν τον λόγο τα ουκρανικά 

πλοία δεν επιτρέπεται να διέρχονται από τα στενά του Κερτς χωρίς την 

ενημέρωση των ρωσικών αρχών και έχοντας λάβει άδεια διέλευσης. Η 

Ρωσία αρνείται τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου για το Δίκαιο της 

Θάλασσας σε αυτή την περιοχή, το οποίο προβλέπεται από τη ύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του Montego Bay του 1982, 

στοιχείο που φανερώνει μία συμπεριφορά ασύμβατη με τα διεθνή 

συνεργατικά πλαίσια για την επίλυση διμερών ζητημάτων. O αναπληρωτής 

μόνιμος αντιπρόσωπος της Ρωσικής Ομοσπονδίας στα Ηνωμένα Έθνη, 

Vasily Nebenzya, τόνισε ότι οι υμφωνίες του Μινσκ, που είχαν σκοπό να 
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σταματήσουν τον πόλεμο στην περιοχή του Donbass υπό την αιγίδα του 

Ο.Α..Ε., δεν περιλαμβάνουν την Κριμαία, βάσει του πολιτικού 

καθεστώτος, όπως δήλωσε στο έκτακτο υμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε, 

που συγκροτήθηκε αμέσως μετά την κρίση, στις 26 Νοεμβρίου6.  Επίσης, 

αξίωσε την προστασία των διπλωματικών εγκαταστάσεων και του 

προσωπικού της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κριμαία. Επεσήμανε, ακόμη, 

πως η διεθνής κοινότητα ασκεί προπαγάνδα μίσους μεταξύ των δύο λαών. Η 

Ρωσία φαίνεται να αψηφά την ισχύ όλων των μεγάλων δυνάμεων του 

διεθνούς συστήματος και να δρα ως μία ηγεμονική δύναμη με μοναδικό 

γνώμονα την ικανοποίηση των εθνικών συμφερόντων της. 

 Η πλειοψηφία των διεθνών δρώντων και ο Γ.Γ. του Ο.Η.Ε.7, όπως 

προκύπτει και από τις εργασίες του .Α., το οποίο συγκλήθηκε την 

επομένη της έντασης στη θάλασσα του Αζόφ, υποστηρίζουν ότι αυτή η 

ενέργεια της Ρωσίας διαταράσσει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και ότι 

παραβιάζει κυριαρχικά δικαιώματα της Ουκρανίας. Ακόμη, συστήνει και 

στις δύο πλευρές την αποκλιμάκωση της έντασης και την τήρηση των 

διεθνών συνθηκών. υγκεκριμένα, οι Η.Π.Α. πρότειναν η Ε.Ε. να αναλάβει 

καθοδηγητικό ρόλο, να γίνει προσπάθεια επίλυσης στο πλαίσιο του 

Normandy Format, του διπλωματικού σώματος αντιπροσώπων στο οποίο 

μετέχουν η Γερμανία, η Ρωσία, η Ουκρανία και η Γαλλία, που συστήθηκε 

για την εξεύρεση λύσης για τον πόλεμο στην ανατολική Ουκρανία, και 

αργότερα κάλεσε τον Ο.Α..Ε.8 να αυξήσει την παρακολούθηση των 

κινήσεων Ουκρανίας και Ρωσίας στη θάλασσα και τις παράκτιες περιοχές. 

Επίσης, με τη δήλωση ακύρωσης της προγραμματισμένης συνάντησης του 

Αμερικανού Προέδρου, Ντ. Σραμπ, με το Ρώσο ομόλογό του, Βλ. Πούτιν, 

στο πλαίσιο της συνόδου των G209 και με τη διατήρηση των κυρώσεων προς 

τη Ρωσία στηρίζει εμπράκτως την αποδοκιμαστική στάση των Η.Π.Α. 

απέναντι στην ενέργεια της Ρωσίας. Σο Ηνωμένο Βασίλειο σχολίασε τη 

διαχείριση της γέφυρας στο Κερτς και τόνισε την οικονομική ζημία στον 

τομέα της ενέργειας για την Ουκρανία. Η Κίνα από τη μεριά της κράτησε 

ουδέτερη στάση και σύστησε συνδιαλλαγή μεταξύ των δυο μερών.  

 Όσον αφορά τη στάση της Γερμανίας, η Άγκελα Μέρκελ10 δήλωσε τη 

στήριξή της προς την Ουκρανία και σύστησε μία μη στρατιωτική λύση. 

Διαβεβαίωσε, ακόμη, την Ουκρανία ότι θα παραμείνει μία σημαντική χώρα 

μεταφοράς φυσικού αερίου, όσον αφορά τις ανησυχίες της για τον αγωγό 

Νοrd Stream 2. Η Γερμανία ως μεγάλη οικονομική και πολιτική δύναμη 

της διεθνούς σκηνής φαίνεται να επιθυμεί να συνεχίσει την οικονομική 

συνεργασία με τη Ρωσική Ομοσπονδία, ωστόσο, καταδικάζει τις ενέργειές 

της σε πολιτικό-στρατηγικό επίπεδο.  
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 O Πρόεδρος της Σουρκίας Ρετζέπ Σαγίπ Έρντογαν προσφέρθηκε να 

επιτελέσει το ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας. 

Προέτρεψε σε αποκλιμάκωση της κρίσης και επίλυση των διαφορών μέσω 

της διπλωματικής οδού. Η Σουρκία βρίσκεται αντιμέτωπη με κρίσεις σε 

πολλά μέτωπα οπότε η κίνησή της είναι στρατηγικής σημασίας επειδή 

επιθυμεί να δώσει την εντύπωση στη διεθνή κοινή γνώμη ότι θέλει να 

αναλάβει ρόλο ειρηνοποιού.  

 Από τη μεριά του ο Γ.Γ. του N.A.T.O.11, Jens Stoltenberg, δήλωσε 

ότι στηρίζει την Ουκρανία στρατιωτικά, διατηρώντας το σταθεροποιητικό 

ρόλο της Βορειατλαντικής υμμαχίας στην περιοχή. Ακόμη, σύστησε την 

ολοκληρωτική λήξη του πολέμου μεταξύ Μόσχας και Κιέβου με οριστική 

απομάκρυνση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια. 

υγκεκριμένα, σύστησε στη Ρωσία να απελευθερώσει το πλήρωμα μέχρι 

τέλος Νοεμβρίου12. Τποδεικνύοντας το σημαντικό ρόλο ορισμένων κρατών 

στην περιοχή, τόνισε αυτόν της Σουρκίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, και της 

Γεωργίας, ως χώρες που έχουν πρόσβαση στη Μαύρη θάλασσα. τη 

συνάντηση Νormandy Format13 στις 26 Νοεμβρίου, οι εμπλεκόμενες 

πλευρές έδειξαν καλή θέληση για συμμόρφωση με τις υμφωνίες του 

Μινσκ. O Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού υμβουλίου14, Ντόναλντ Σουσκ, 

δήλωσε την πρόθεση της Ε.Ε. να διατηρήσει τις κυρώσεις εναντίον της 

Ρωσίας. Ακόμη, σημείωσε ότι επιβαρύνονται οικονομικά και τα πλοία που 

φέρουν σημαίες της Ε.Ε.15, κάνοντας έτσι εμφανή τα κίνητρά της Ε.Ε.. H 

UNESCO, από πλευράς της16, σε συνεδρίασή της στις 10 Δεκεμβρίου, 

αποφάσισε να ενισχύσει την επιτροπή παρατήρησης στην κατεχόμενη 

Κριμαία στους τομείς αρμοδιότητάς της. 

 Οι εξελίξεις που ακολούθησαν ήταν πολλαπλές. Η Ουκρανία δήλωσε 

ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα διπλωματικά και νόμιμα μέτρα»17, ενώ 

ζήτησε και στρατιωτική βοήθεια από το Ν.Α.Σ.Ο.. Επιπροσθέτως, 

απευθυνόμενη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(Ε.Δ.Α.Δ.) κατέθεσε αίτηση για την προστασία των ναυτικών που 

συνελήφθησαν από τις ρωσικές αρχές18. Σο Κίεβο σε συνάντηση με  την 

αποστολή του Ερυθρού ταυρού στην περιοχή, έδειξε πρόθεση διακοπής 

των σχέσεων σε διπλωματικό επίπεδο19. Έτσι, ο Πρόεδρος της Ουκρανίας, 

Πέτρο Ποροσένκο, υπέγραψε τη λήξη του υμφώνου Υιλίας του 1997 με τη 

Ρωσία20 με σκοπό την οριστική ανεξαρτητοποίηση από τη ρωσική ηγεμονία. 

Η κίνηση χαρακτηρίζεται στρατηγικής σημασίας, η οποία μεταξύ άλλων 

προβλέπει την αποχώρηση της Ουκρανίας από την Κοινοπολιτεία των 

Ανεξάρτητων Κρατών, τη σταθερή προσπάθεια ένταξης στο Ν.Α.Σ.Ο. και 

την Ε.Ε., τη δημιουργία «ενός ισχυρού, πατριωτικού και επαγγελματικού 

ουκρανικού στρατού», την επανεξέταση ορισμένων συμφωνιών με τη Ρωσία 
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και τη σύσταση ενός θεσμού για την προστασία των εθνικών συμφερόντων 

της χώρας21. Η κίνηση αυτή δηλώνει μία έντονη ρήξη στις μεταξύ τους 

σχέσεις και μία απροθυμία της Ουκρανίας για μελλοντική συνεργασία με 

τη Ρωσική Ομοσπονδία.  

 Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, υποστήριξε ότι η 

Ουκρανία με την επιβολή του στρατιωτικού νόμου αποσκοπεί στο να 

αποκρύψει τα σχέδιά της για νέα πρόκληση στο Donbass, περιοχή της 

Ουκρανίας, και δήλωσε ότι δε θα επιβάλλει κάποια αντίστοιχη απαγόρευση 

εισόδου στους Ουκρανούς πολίτες22. Έτσι, η Ρωσία δηλώνει πως δεν 

επιθυμεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον ουκρανικό λαό. Ο υπουργός 

Τποδομών της Ρωσίας, Vladimir Yakushev, σημείωσε μία βελτίωση στη 

σχέση μεταξύ των δυο κρατών με τη μερική απελευθέρωση των λιμανιών 

του Μπερντιάνσκ και της Μαριούπολης23. Ωστόσο, κατά τη σύνταξη του 

ενημερωτικού αυτού, τα πλοία εξακολουθούσαν να υποβάλονται σε ρωσική 

επιθεώρηση. Η Ρωσία, δηλαδή, αν και προέβη σε μερική αποκλιμάκωση, 

επιτρέποντας σε ουκρανικά εμπορικά πλοία να έχουν πρόσβαση στα 

λιμάνια, εντούτοις, φαίνεται ότι ακόμη κάνει επίδειξη της μεγάλης ισχύος 

που διαθέτει στην περιοχή. Με την ανακοίνωση του ρωσικού Σύπου για νέα 

αποστολή S-400 πυραύλων στην Κριμαία μέχρι το τέλος του έτους, η Ρωσία 

επιχειρεί να κάνει επίδειξη ισχύος στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας 

και να εκτοπίσει ξένες δυνάμεις που έρχονται ως αρωγοί στην Ουκρανία24.  

 Η παρούσα κρίση στη θάλασσα του Αζόφ υπενθυμίζει την 

επικίνδυνη ρήξη που προηγήθηκε μεταξύ των δύο χωρών, ο φόβος για 

κλιμάκωση δίνει το κίνητρο στη διεθνή κοινότητα να αναζητήσει μία 

οριστική επίλυση της εκτεταμένης κρίσης των δύο χωρών. Η προσπάθεια 

επίλυσης σε διακρατικό επίπεδο εκ μέρους της Ουκρανίας δείχνει την 

πρόθεση επίλυσης με διπλωματικά μέσα και συνεργασίες με τους διεθνείς 

δρώντες και θεσμούς. Ωστόσο, υπάρχει, ακόμη, το ενδεχόμενο ο ρόλος των 

στρατιωτικών δυνάμεων από αποτρεπτικός να γίνει επιθετικός. Η διεθνής 

κοινότητα συσπειρώθηκε για την αποκλιμάκωση της έντασης, ωστόσο το 

κάθε κράτος διατηρεί τα δικά του συμφέροντα, Άλλα κράτη λαμβάνουν 

ξεκάθαρη αντίθετη στάση απέναντι στην ενέργεια της Ρωσίας, όπως οι 

Η.Π.Α., η Γερμανία και η Γαλλία, ενώ άλλες χώρες αναλαμβάνουν ρόλο 

μεσολαβητή, όπως η Σουρκία και, τέλος, άλλες, όπως η Κίνα διατηρούν 

ουδέτερη στάση, συστήνοντας απλώς τη συνδιαλλαγή και την τήρηση των 

αρχών του Διεθνούς Δικαίου χωρίς να υπεισέρχονται σε επίρριψη ευθυνών 

για την ενέργεια αυτή. Αναμένεται να φανεί η δράση των δύο χωρών στο 

άμεσο μέλλον, καθώς και η λήψη περαιτέρω δραστικών αποφάσεων από 

τους διεθνείς δρώντες. 
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