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Εισαγωγή 

Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ: τρεις εθνοκρατικές με διαφορετικές ιστορικές 

καταβολές, δυνατότητες, ρόλο και στάση απέναντι στη διεθνοπολιτική 

πραγματικότητα που καλούνται να διαχειριστούν διαφορετικές προκλήσεις, 

ευκαιρίες και απειλές που αναφύονται ως απότοκες της ρευστότητας της 

μεταψυχροπολεμικής περιόδου του σκηνικού της Ανατολικής Μεσογείου, της 
Β. Αφρικής και της Μέσης Ανατολής. 

Το Ισραήλ, ενόψει της ανερχόμενης απειλής του εν δυνάμει πυρηνικού Ιράν 

και υπό την πίεση της εκδίπλωσης της απειλητικής δυναμικής της «Αραβικής 

Άνοιξης», ανησυχεί για την ασφάλειά του. Ανησυχίες που εντείνονται λόγω 

της απομόνωσής του, μετά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το Ιράκ αλλά και 

την απώλεια της στήριξης που παρείχε η μέχρι πρότινος σύμμαχος Τουρκία. 

Η Τουρκία, στα πλαίσια της εκδίπλωσης των ηγεμονικών της φιλοδοξιών, 

καλείται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της πολιτικής των «μηδενικών 

προβλημάτων», διατηρώντας τη πάγια επεκτατική της πολιτική έναντι της 

Ελλάδας. Η Ελλάδα, όντας στη δίνη μιας ανεπανάληπτης οικονομικής κρίσης 

και αναζητώντας ερείσματα για την επιβίωσή της, προσφέρει στο Ισραήλ το 

«στρατηγικό βάθος» που του λείπει διασφαλίζοντας παράλληλα την 
ενεργειακή ασφάλεια τόσο του Ισραήλ όσο και της ΕΕ.   

Το Ισραήλ, μια μεγάλη δύναμη σε παγκόσμια κλίμακα με πυρηνικές 

δυνατότητες σε μια εχθρική γειτονιά, αναζητά συμμάχους. Η Τουρκία, μια 

μεγάλη περιφερειακή δύναμη με ηγεμονικές βλέψεις, αναζητά χώρους για να 

διοχετεύσει την ενέργειά της. Η Ελλάδα, ένα μικρό κράτος με υπολογίσιμη 

αλλά προϊόντος του χρόνου διαρκώς απομειούμενη ισχύ, αναζητά στηρίγματα 

για επιβίωση. Οι τρείς αυτές εθνοκρατικές οντότητες, συνθέτουν ένα τρίγωνο 

εντός του οποίου αναπτύσσονται διαφορετικές στρατηγικές. Ελλάδα, Τουρκία 

και Ισραήλ βρίσκονται στο επίκεντρο της παρούσας εργασίας, της οποία ο 

αντικειμενικός σκοπός είναι διττός: Πρώτον, η εξέταση της διεθνούς 

παρουσίας των τριών αυτών εθνοκρατικών δρώντων και δεύτερον, η ανάλυση 

των μεταξύ τους αναπτυσσόμενων σχέσεων κατά τη μεταψυχροπολεμική 
περίοδο και ιδιαίτερα  στην τρέχουσα διεθνοπολιτική συγκυρία. 
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Η εργασία είναι δομημένη με βάση το αντικειμενικό σκοπό που καλείται να 

εκπληρώσει. Διακρίνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο γίνεται η εξέταση του 

ρόλου, του τρόπου και του βαθμού συμμετοχής των εθνοκρατικών οντοτήτων 

στη διεθνή αρένα και στο δεύτερο γίνεται η προσέγγιση των μεταξύ τους 

αναπτυσσόμενων σχέσεων. Το τρίτο μέρος συνιστά απόρροια της σύνθεσης 
των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα δύο πρώτα μέρη.  

Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια. Δοθέντος ότι η προσέγγιση 

ζητημάτων που άπτονται της παρούσας εργασίας γίνεται μέσα από το πρίσμα 

της ρεαλιστικής θεώρησης, στο πρώτο κεφάλαιο δίδεται το θεωρητικό 

υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα γίνει η ανάλυση. Πραγματεύεται τα κράτη ως 

δρώντες του διεθνούς συστήματος υπό τη ρεαλιστική σχολή σκέψης, τις 

θεμελιώδεις αρχές διάρθρωσης του διεθνούς συστήματος, τις έννοιες της 

ορθολογικότητας και της ηθικής των εθνοκρατικών οντοτήτων στη διεθνή 

πολιτική, την κατηγοριοποίηση των κρατών βάσει της συμπεριφοράς τους και 

τη στρατηγική που τα τελευταία ακολουθούν προκειμένου να διασφαλίσουν τη 

επιβίωσή τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι, «…κάποιος που παίζει 

σκάκι πρέπει να εξετάζει όχι μόνο τις πιθανές κινήσεις των κομματιών αλλά και 

την αξία τους…»1 και με δεδομένο ότι δεν είναι δυνατή η κατανόηση των 

σχέσεων εντός του τριγώνου χωρίς την γνώση των δρώντων, στο δεύτερο 

κεφάλαιο του πρώτου μέρους της εργασίας επιχειρείται ακριβώς μια 

«γνωριμία» με τα τρία αυτά κράτη. Αποτυπώνονται τα πάγια χαρακτηριστικά 

της εξωτερική πολιτικής, οι στοχεύσεις και προσανατολισμοί των τριών 

παικτών, μέσα από την κοινωνικοϊστορική τους παρουσία στο διεθνές 

περιβάλλον, τη συμμετοχή τους στις διεθνείς υποθέσεις, τη διαχείριση των 

πυλώνων ισχύος τους και τις στάσεις που κρατούν σε σχέση με τις μεγάλες 

δυνάμεις καθώς και τα βασικά στοιχεία του αμυντικού τους δόγματος.   

Το δεύτερο μέρος επίσης διακρίνεται σε δύο κεφάλαια. Το τρίτο κεφάλαιο έχει 

ως αντικείμενο τη μελέτη της θεωρίας Συμμαχιών. Η ανάδειξη των βασικών 

αιτιών σύναψης συμμαχιών, η μελέτη των συμμαχικών σχέσεων ως σχέσεις 

αλληλεξάρτησης, η εννοιολογική προσέγγιση του συμμαχικού διλήμματος 

                                                             
1 N. Waltz, K., Ο Άνθρωπος, Το Κράτος Και ο Πόλεμος. Μία Θεωρητική Ανάλυση. (Αθήνα: Ποιότητα, 

2001).σ. 287. 
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ασφάλειας και η παρουσίαση των κύριων παραγόντων που ευθύνονται για 

την διατήρηση ή τη διάλυση των συμμαχιών, παρέχουν τα χρήσιμα αναλυτικά 

εργαλεία για την εξέταση των τριγωνικών σχέσεων. Το τέταρτο κεφάλαιο 

αφορά στο δεύτερο αντικειμενικό στόχο της εργασίας, την ανάλυση των 

στρατηγικών τριβής και των πολιτικών αναταράξεων στο τρίγωνο Ελλάδας 

Τουρκίας Ισραήλ και διακρίνεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. Το πρώτο εστιάζει 

στη μια πλευρά του τριγώνου που αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. 

Στο δεύτερο υποκεφάλαιο, που αφορά τη περίοδο του ψυχρού πολέμου, 

δίδεται το υπόβαθρο πάνω στο οποίο οικοδομήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των 

τριών παραγόντων. Το τρίτο έχει ως αντικείμενο τις αναπτυσσόμενες 

στρατηγικές της μεταψυχροπολεμικής περιόδου και στο τελευταίο εξετάζονται 

οι παράγοντες διαμόρφωσης και οι προοπτικές της νεοσυσταθείσας Ελληνο – 
ισραηλινής συμμαχίας.   

Τέλος, στο τρίτο μέρος, γίνεται μια σύνοψη των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν από την προηγηθείσα ανάλυση στα δύο πρώτα μέρη της 
εργασίας.  
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Μέρος Α΄. Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ στη Διεθνή Αρένα 

Κεφάλαιο 1. Θεωρητική προσέγγιση  

1.1 Τα κράτη στο διεθνές σύστημα υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής 
σχολής σκέψης 

Στη νεότερη εποχή, μετά το 16ο αιώνα (1648), η πιο ισχυρή, σημαντική και 

ολοκληρωμένη οντότητα σε επίπεδο κοινωνικής, πολιτικής, οικονομικής και 

στρατιωτικής οργάνωσης είναι το κράτος,2 το οποίο αρχίζει να εμφανίζεται 

περί τον 14ο με 15ο αιώνα, στα όρια της κατάργησης της φεουδαρχικής 

κοινωνίας και αποτελεί μετεξέλιξη / ανάπτυξη των υφιστάμενων 

φεουδαρχικών εξουσιαστικών δομών.3 Σήμερα, μόνο τα κράτη θεωρούνται 

ολοκληρωμένα υποκείμενα δικαίου και πάνω σ΄ αυτά και στις αρχές της 

κυρίαρχης ισότητας, του απαραβίαστου των συνόρων και της μη παρέμβασης 

στα εσωτερικά τους οικοδομείται ο καταστατικός χάρτης του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ, 1945).4 

Στα πλαίσια των ρεαλιστικών θεωρήσεων, τα κράτη λογίζονται ως 

προσωποποιημένες,5 ορθολογικές,6 ενότητές7 και οντότητες, που λειτουργούν 

                                                             
2 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, 5η Έκδοση (Αθήνα, 
2007).σ.20. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι, η έννοια του κράτους, ως ένα μόρφωμα 
κοινωνικής οργάνωσης που δημιουργήθηκε διαμέσου συνεχών ολοκληρώσεων μικρότερων 
κοινωνικών ομάδων, απαντάται στην αρχαιότητα, στο αριστοτελικό όρο «πόλις», «Η (…) 
κοινωνία που σχηματίζεται από περισσότερες κωμοπόλεις είναι τέλεια πόλις, η οποία, πρέπει 
να λεχθεί, είναι αυτάρκης σε όλα, σχηματίστηκε για την επιβίωση και υπάρχει για το «ευ ζην» 
των πολιτών». Βλ. Αριστοτέλους, Πολιτικά, βιβλ. Α’, κεφ.  2 « Η δ΄ εκ πλειόνων κωμών… του 
ευ ζήν»  Επίσης, βλ. Martin Wight, Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης., 3η Εκδ. 
(Αθήνα: Ποιότητα, 2011). σσ. 2,63.  
3Το σύγχρονο κράτος, προέκυψε ως αποτέλεσμα κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών 
ζυμώσεων που έλαβαν χώρα στη βόρεια και δυτική Ευρώπη, οι οποίες συνέβαλλαν στη 
διάβρωση του καθολικισμού, στη μείωση της επιρροής του πάπα επί των ηγεμόνων και στη 
κατάρρευση της Respublica Cristiana. Η κομβικής σημασίας Συνθήκη της Βεστφαλίας, 
σηματοδοτεί την ανάδυση του νεότερου κράτους και την ανατολή του πρώτου διεθνούς 
συστήματος (1648 – 1789) Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.108-113, 234-237. 
Βλ., επίσης την εξαιρετική ανάλυση του Adam Watson, Adam Watson, Η Εξέλιξη Της 
Διεθνούς Κοινωνίας, Χαράλαμπος (Ποιότητα, 2006). 
4 Με βάση το Διεθνές δίκαιο, το κράτος είναι ο πρωτογενής θεσμός του διεθνούς δικαίου. Τα 
στοιχεία του κράτους είναι: Έδαφος, η περιοχή στην οποία βρίσκεται εγκατεστημένος ο λαός 
και ασκούνται κατά κανόνα οι εξουσίες του κράτους. Ο Λαός, ο οποίος μένει στο έδαφος του 
κράτους. Αυθυπόστατη πολιτική εξουσία (κυριαρχία κράτους). .Βλ. Εμμανουήλ Ρούκουνας, 
Διεθνές Δίκαιο Ι (Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980).σσ.12-16. 
5 Κατά τον Carr, η προσωποποίηση του κράτους είναι ένα «αναγκαίο επινόημα… ώστε να 
είναι δυνατή η μελέτη της διεθνούς πολιτικής», η απόδοση ευθυνών, δικαιωμάτων ή 
υποχρεώσεων και αποτελεί «…την κατηγορία σκέψης που εκφράζει τη συνέχεια των 
θεσμών…», βλ. Edward Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919 - 1939, Ποιότητα (Αθήνα, 2000).σσ. 
197-199.  
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με βάση το εθνικό τους συμφέρον, όπου ως υπέρτατο συμφέρον θεωρείται η 

ασφάλειά τους8, η επιβίωσή τους. Τα κράτη, δεν είναι οι μοναδικοί δρώντες 

της διεθνούς αρένας, αλλά αυτά, και κατά κύριο λόγο τα μεγάλα, 

διαμορφώνουν το πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι υπόλοιποι παράγοντες.9 

Ο Martin Wight, υποστηρίζει ότι, «δεν μπορεί να μιλά κανείς για διεθνείς 

σχέσεις πριν από την εμφάνιση του κυρίαρχου κράτους»10 και ο Bull, στο ίδιο 

μήκος κύματος, αναγνωρίζει ως «αφετηρία των διεθνών σχέσεων» την 

ύπαρξη των κρατών, την ύπαρξη ανεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων που 

διεκδικούν την εσωτερική και εξωτερική τους κυριαρχία.11 Μεταξύ των κρατών 

υφίστανται αλληλεπιδράσεις, υπό τη μορφή της συνεργασίας, της 

σύγκρουσης, της ουδετερότητας ή της αδιαφορίας, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η 

συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας στους υπολογισμούς 

των υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις αυτές συνιστούν έναν μοναδικό 

                                                                                                                                                                              
6 Ένα κράτος νοείται ως ορθολογικός δρών, όταν λειτουργεί κατά τρόπο τέτοιο στο διεθνές 
σύστημα ώστε να διασφαλίζεται ή ανεξαρτησία του «…ή αλλιώς η επιμήκυνση της περιόδου 
επιβίωσής του». Σπυρίδων Ν Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις 
Και Στρατηγικές Εφαρμογές, Ποιότητα (Βάρη Αττικής, 2010). σσ. 186 – 187.  
7 Η ρεαλιστική σχολή σκέψης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τις συστημικές θεωρίες του 
δομικού και επιθετικού ρεαλισμού, δίνει μικρή σημασία στα άτομα, στις εσωτερικές του 
κράτους διεργασίες, στη γραφειοκρατία, στα είδη των πολιτικών ηγετών, των κοινωνικών και 
οικονομικών θεσμών ή στην ιδεολογία, βλ. N. Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 
Ποιότητα, 1η Έκδοση (Αθήνα, 2011). σσ. 179-181. Χαρακτηριστικά, στα πλαίσια του 
επιθετικού ρεαλισμού, τα κράτη λαμβάνονται ως «μαύρα κουτιά ή μπάλες μπιλιάρδου», βλ. J 
Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα (Αθήνα, 2011). 
σσ. 39, 52. 
8 Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμη μια σύντομη εννοιολογική προσέγγιση του όρου. Στο 
πλαίσιο της ιεράρχησης των εθνικών συμφερόντων ενός κράτους σε συμφέροντα 
«επιβίωσης», «ζωτικά», «μείζονα» και «δευτερογενή», η ασφάλεια βρίσκεται στη κορυφή της 
ιεραρχίας, Στην έννοια της εθνικής ασφάλειας εμπεριέχονται όλοι εκείνοι οι παράγοντες, 
σταθεροί ή μεταβλητοί, «οι οποίοι διασφαλίζουν, προστατεύουν και διαιωνίζουν τα εθνικά 
συμφέροντα, όπως αυτά ορίζονται από το πολιτικό σύστημα κάθε κράτους». Π Ηφαιστος, 
“Ελληνική Εθνική Στρατηγική, Έννοια, Σκοποί Προϋποθέσεις Επιτυχούς Εκπλήρωσης: η 
Περίπτωση Της Ευρωπαϊκής Προοπτικής Της Κύπρου,” in Προσκλήσεις Ασφάλειας Για Την 
Ελλάδα Και Την Κύπρο (Αθήνα: Παπαζήση, 2008), 113–137. 
9 Οι μη κρατικοί δρώντες (Διεθνείς οργανισμοί, Εταιρίες, ΜΚΟ, άτομα, κλπ) δεν έχουν τη 
δυνατότητα να ανταγωνιστούν ή να ξεπεράσουν τις μεγάλες δυνάμεις. Ενδεικτικό είναι το 
γεγονός ότι η θνησιμότητα των κρατών είναι εξαιρετικά μικρή, σε σχέση με αυτή των μη 
κρατικών δρώντων Π.χ. η Ρωσία, παρά τις αλλαγές του καθεστώτος, υφίσταται για πάνω από 
1000 χρόνια.  Ο ρόλος των άλλων παραγόντων έχει εισαχθεί από πολλά ρεύματα, στο 
πλαίσιο του πλουραλισμού. Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.210. 
10 Wight, Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης. σ.2. 
11 H Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Ποιότητα, 4η Έκδοση (Αθήνα, 2001).σ.45. Το κράτος ασκεί 
κυριαρχία στο αέρα, μέχρι τη στρατόσφαιρα, σε βάθος, μέχρι το κέντρο της γης, και στην 
αιγιαλίτιδα ζώνη (μέχρι 12ν.μ. πλήρη κυριαρχία και ευθύνη). Η κρατική κυριαρχία έχει για το 
διεθνές δίκαιο, μια αρνητική και μια θετική υπόσταση, αφενός το κυρίαρχο κράτος δεν 
υπάγεται σε κανένα άλλο φορέα εκτός από τον εαυτό του και αφετέρου, το κυρίαρχο κράτος 
έχει την «αρμοδιότητα της αρμοδιότητας»· είναι αυτό το ίδιο το  κράτος που έχει την 
αρμοδιότητα να ορίζει μέχρι που εκτείνεται η αρμοδιότητα του, βλ. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο 
Ι.σ.15. 
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μηχανισμό ή πεδίο δυνάμεων που καλείται διεθνές σύστημα,12 βασικά 
χαρακτηριστικά του οποίου είναι η αναρχία και ο ανταγωνισμός.  

1.1.1 Αναρχία και Ανταγωνισμός 

 Η αναρχία αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή διάρθρωσης του διεθνούς 

συστήματος, η οποία αφορά στη διάταξη των κρατών μέσα σε αυτό. Στο 

άναρχο διεθνές σύστημα οι σχέσεις μεταξύ των κρατών είναι σχέσεις 

συντονισμού, όλα τα μέρη είναι ίσα.13  Με άλλα λόγια, το διεθνές σύστημα 

είναι αποκεντρωμένο και η διεθνής πολιτική είναι πολιτική «άνευ 

κυβερνήσεως».14 Την ίδια στιγμή, με δεδομένο ότι στο διεθνές σύστημα δεν 

υπάρχει μια αρχή, ένα υπερκράτος, που να εγγυάται την επιβίωση των 

κρατών, η φυσική κατάσταση μεταξύ των κρατών είναι μια «εμπόλεμη 

κατάσταση»,15 είναι μια κατάσταση ανταγωνισμού. Κατά Kenneth Waltz, η 

διεθνής πολιτική αποτελεί ένα ανταγωνιστικό πεδίο, με την έννοια ότι η τύχη 

του κάθε κράτους εξαρτάται από τις αντιδράσεις του σε ότι κάνουν τα άλλα 
κράτη.  

1.1.2 Ισχύς και δίκαιο 

Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι, τα κράτη είναι μεν όμοια (like 

units) αλλά διαφορετικών δυνατοτήτων (capabilities),16 ο αγώνας για επιβίωση 

στη διεθνοπολιτική αρένα δε διεξάγεται επί ίσοις όροις. Στον αγώνα αυτό, 

διαχρονικά, κυρίαρχο ρόλο έχουν οι μεγάλες δυνάμεις, τα ισχυρά κράτη, με 
                                                             
12 Ένα σύστημα κρατών, ή διεθνές σύστημα, σχηματίζεται όταν δύο ή περισσότερα κράτη 
έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις αποφάσεις του 
άλλου, ώστε να συμπεριφέρνονται, ως ένα βαθμό τουλάχιστον, ως μέρη ενός όλου, βλ., Bull, 
Η Άναρχη Κοινωνία. σ.47. Επίσης, για τον ορισμό της δομής του διεθνούς συστήματος, βλ., 
Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σ. 220. 
13Στο ίδιο, σσ. 179-203. Αντίθετα, στο πολιτικό σύστημα στο εσωτερικό των κρατών υφίσταται 
ιεραρχική διάταξη, που αναλογούν σε σχέσεις «υφισταμένου – προϊσταμένου». Πειθαρχία, 
νόμοι, θεσμοί, κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων επιβάλλουν στα μέρη δικαιώματα και 
υποχρεώσεις, με αποτέλεσμα τον καθορισμό της συμπεριφοράς και τον περιορισμό της 
ελευθερίας των υποκειμένων.  
14 Η πολιτική «άνευ κυβερνήσεως» εκλαμβάνεται με την έννοια ότι, μπορεί να υπάρχουν 
μεγάλες ή πολύ μεγάλες δυνάμεις που μπορεί να παίζουν τον ρόλο του προστάτη, ηγεμόνα, 
ελεγκτή αλλά δεν υπάρχει υπέρτατη εξουσία, ένα υπερκράτος, που να ακυρώνει το καθεστώς 
της οντολογικής ετερότητας των εθνοκρατικών οντοτήτων. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις 
Διεθνείς Σχέσεις.229 
15 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σ. 222 
16 Τα κράτη είναι όμοια αλλά είναι και διαφορετικά. Διαφέρουν πολύ στο μέγεθος, στον 
πλούτο, στην ισχύ και στην μορφή. Παράλληλα όμως είναι όμοια (like units) ως προς τις 
αποστολές που έχουν να εκτελέσουν (αν και όχι στις ικανότητες), Επιτελούν παρόμοιες 
λειτουργίες, σε αναλογία με επιχειρήσεις, τείνουν να αντιγράφουν τις δραστηριότητες των 
άλλων, να αντιγράφουν πρακτικές και εσωτερικές δομές καθώς αντιμετωπίζουν ίδιες 
προκλήσεις. Στο ίδιο,  σσ. 214-217. 
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την ισχύ να συνιστά το «σκληρό νόμισμα» των διεθνών σχέσεων. Η ισχύς,17 

ως μια έννοια συγκριτικώς νοούμενη, συνιστά το βασικό εργαλείο με το οποίο 

τα κράτη τοποθετούνται στο διεθνές σύστημα και, δεδομένου ότι η διεθνής 

πολιτική έχει να κάνει με ανισότητες (ως προς το επίπεδο ισχύος), η δομή του 

συστήματος ορίζεται από τις μεγάλες δυνάμεις. Αν μάλιστα δεχθούμε τη θέση 

του επιθετικού ρεαλισμού ότι, οι μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες ποτέ δεν είναι 

ικανοποιημένες με το υφιστάμενο status, δίνουν μεγάλη προσοχή στην 

κατανομή ισχύος και «…επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν το μερίδιό τους επί 

της παγκόσμιας ισχύος…»18, τότε γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος του δικαίου 

στη διεθνή πολιτική είναι περιορισμένος.19 Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο 

Hedley Bull, «…όταν το δίκαιο παραβιάζεται και επέρχεται μια νέα κατάσταση 

με το θρίαμβο όχι απαραίτητα της δικαιοσύνης αλλά της βίας, το διεθνές δίκαιο 

αποδέχεται αυτή τη νέα κατάσταση και συμφωνεί με τα μέσα με τα οποία 

δημιουργήθηκε».20 Εν κατακλείδι, οι διακρατικές σχέσεις προσδιορίζονται από 

τις σχέσεις ισχύος και, εν πολλοίς, αποτυπώνονται στη φράση του 

Θουκυδίδη: Το δίκαιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή 

του, και όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η 

δύναμή τους κι οι αδύναμοι υποχωρούν κι αποδέχονται.21  

Η ισχύς, εκλαμβανόμενη στις διεθνείς σχέσεις ως σχέση επιρροής22 και με 

θεμελιώδες χαρακτηριστικό το γεγονός ότι συνιστά μια έννοια συγκριτικώς 

                                                             
17 Για μια εκτενή ανάλυση της έννοιας της ισχύος και των συντελεστών αυτής,  βλ. 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σσ.147 – 186. Επίσης, βλ., Γιώργος 
Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εκφάνσεις Ισχύος, 
Αλληλόδραση Και Το Ζήτημα Της Παγκόσμιας Ηγεμονίας. (Αθήνα: Ποιότητα, 2012).σσ.263-
273.  
18 Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, σσ. 77, 81, 87-89. Από 
μια διαφορετική οπτική γωνία, αυτή του Bull, οι μεγάλες δυνάμεις, που θεωρούν εαυτούς ως 
φύλακες της τάξης στα πλαίσια του ρόλου τους στο διεθνές σύστημα, μπορεί να θυσιάσουν 
την ανεξαρτησία μικρών κρατών για τη διατήρηση του ίδιου του συστήματος, Βλ., Bull, Η 
Άναρχη Κοινωνία., σ. 154,155.  
19Σύμφωνα με τον Κονδύλη, «οι ρυθμίσεις του διεθνούς δικαίου και οι διεθνείς οργανώσεις 
έχουν γίνει απαραίτητες λόγω της πυκνότητας,…όμως παραμένει ανοιχτό αν θα αποτελέσουν 
το πεδίο της κοινής συνεννόησης ή το κοινό πεδίο μάχης. Η δημιουργία τους είναι προφανώς 
προς όφελος όλων, όσοι συμμετέχουν, όμως δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα το ίδιο με την 
εκάστοτε χειραγώγηση και λειτουργίας τους». Παναγιώτης Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική 
Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο, 2η ed. (Αθήνα: Θεμέλιο, 2011). σ.46. 
20 βλ., Bull, Η Άναρχη Κοινωνία.,σ.136. Επίσης, για το ρόλο και τους περιορισμούς του 
δικαίου στη διεθνή πολιτική, σσ, 186-195. 
21 Θουκυδίδης, Θουκυδίδου Ιστορία Του Πελοποννησιακού Πολέμου, ,Βιβ.Ε΄(89-91) σ.74. 
22 Ως την ικανότητα ενός παράγοντα να πείσει έναν άλλον να ενεργήσει με έναν επιθυμητό 
τρόπο ή να τον αποτρέψει από μια επιθυμητή συμπεριφορά,Βλ.,James E. Dougherty and Jr. 
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νοούμενη, δεν μπορεί να προσδιοριστεί με μετρική αποτύπωση, εγγενής 

ιδιότητα που με εύστοχο τρόπο αποδίδεται από τον Joseph Nye: «…η ισχύς, 

σαν την αγάπη, είναι ευκολότερο να την βιώσεις παρά να την ορίσεις ή να τη 

μετρήσεις».23 Η δυσκολία υπολογισμού της ισχύος οφείλεται στην 

πολυδιάστατη φύση της, στο γενογός ότι είναι συνάρτηση πολλών ποιοτικών 

και ποσοτικών συντελεστών, οι οποίοι, ανάλογα της οπτικής γωνίας που 
εξετάζονται, συνιστούν αντικείμενο διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων.24 

1.1.3 Διαστάσεις Βίας και «Κοινωνικοποίηση» 

Σ΄ αυτό το πεδίο της «…ισχύος, της διαπάλης και του συμβιβασμού…»,25 όλα 

τα κράτη, μικρά και μεγάλα διάγουν ένα διαρκή, καθημερινό αγώνα 

προκειμένου να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους, παθητική ή ενεργητική 

αντίστοιχα.26 Οπότε τα κράτη, ως μηχανισμοί εξουσίας που διαθέτουν το 

αδιαμφισβήτητο και αδιαπραγμάτευτο «μονοπώλιο στη νομιμοποιημένη χρήση 

βίας»27 στο εσωτερικό τους, χρησιμοποιούν την βία και στις σχέσεις του με τα 

άλλα κράτη, κατά τρόπο λειτουργικά ταυτόσημο με αυτόν που τη 

χρησιμοποιούν και στο εσωτερικό τους, όποτε αποφασίσουν ότι αυτό 

                                                                                                                                                                              
Pfaltzgraff, Robert L., Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, A΄Τόμος, 3rd ed. (Αθήνα: 
Παπαζήση, 1992). σ. 122. 
23 Βλ., Jr Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To Success in World Politics (New York: 
PublicAffairs, 2004). σ.1.  
24 Με βάση τον  Edward Carr, η πολιτική ισχύς μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες, την 
στρατιωτική ισχύ, την οικονομική ισχύ και την ισχύ της πειθούς, όπου, η οικονομική ισχύ 
αφορά και στις δυνατότητες για ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος, όσο και στη 
χρησιμοποίησή της ως εργαλείο για απόκτηση ισχύος και επιρροής στο εξωτερικό, βλ, Carr, 
Η Εικοσαετής Κρίση 1919 - 1939. σσ. 154,159 ,171. Ανάλογα, σύμφωνα με τους Keohane 
and Nye, στα πλαισια της σύνθετης αλληλεξάρτησης, η κατηγοριοποίηση της ισχύος γίνεται 
με βάση της πηγή από την οποία την αντλούν σε στρατιωτική, πολιτική, οικονομική και 
θεσμική, βλ., Robert O Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence, Longman, 
3rd ed. (New York, 2001).βλ., σσ. 7, 10, 26 Ο Mearsheimer, διακρίνει την ισχύ σε 
λανθάνουσα, που πηγάζει κυρίως από το πλούτο ενός κράτους και το μέγεθός του, και σε 
πραγματική, που αφορά τη στρατιωτική ισχύ,βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής 
Των Μεγάλων Δυνάμεων.σσ. 30, 105, 127,128. ενώ ο Nye, διακρίνει τρεις τύπους ισχύος, την 
στρατιωτική, την οικονομική και την ήπια ισχύ, βλ., Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To 
Success in World Politics., σ.31, η οποία ήπια ισχύς σχετίζεται με την ισχύ της πειθούς του 
Carr ή την πολιτιστική διπλωματία του Γιανναρά. 
25Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σ242. 
26 Τα πάντα στο διεθνές ζήτημα είναι ζήτημα επιβίωσης και υφίσταται στην ενεργητική ή την 
παθητική της μορφή. Σε καθημερινή βάση τα κράτη, ισχυρά και λιγότερο ισχυρά, επιδίδονται 
σε ένα κυνήγι ενεργητικής και παθητικής επιβίωσης αντίστοιχα. Οι προσπάθειες ενεργητικής 
επιβίωσης ενός κράτους αφορούν στις καθημερινές προσπάθειες για την διατήρηση της 
θέσης που διαχειρίζεται στο διεθνές σύστημα. Οι προσπάθειες για παθητική επιβίωση 
αφορούν στην ίδια την ύπαρξη του κράτους. 
27Για το ρόλο της βίας και τη διάκριση μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών υποθέσεων του 
κράτους, βλ., στο ίδιο, 222-224. 
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επιβάλλει η ανάγκη της επιβίωσης.28 Αυτή ακριβώς η διαρκής πιθανότητα 

πολέμου οδηγεί σε ανταγωνισμό στις τέχνες και στα εργαλεία του πολέμου, ο 

οποίος ανταγωνισμός, με τη σειρά του, δημιουργεί τάση προς μίμηση των 

επιτυχημένων συμπεριφορών και, κατά προέκταση, για εξομοίωση των 

ανταγωνιστών, την κοινωνικοποίησή τους.29 Συνεπώς, μέσω της 

κοινωνικοποίησης των δρώντων και μέσω του μεταξύ τους ανταγωνισμού, το 

διεθνές σύστημα επηρεάζει, με έμμεσο τρόπο, την κρατική συμπεριφορά, υπό 

την έννοια ότι, οι δομές επιλέγουν ανταμείβοντας κάποιες συμπεριφορές και 

τιμωρώντας κάποιες άλλες ανάλογα με το «…αν συνάδουν περισσότερο ή 

λιγότερο προς ότι απαιτείται για την επιτυχία εντός αυτού». 30  

1.1.4 Φόβος και Δίλημμα ασφάλειας 

Υπό το πρίσμα του επιθετικού ρεαλισμού, το διεθνές σύστημα, ακριβώς λόγω 

του συνδυασμού των διαστάσεων της Αναρχίας και της Αβεβαιότητας, του 

αγώνα για επιβίωση, της ορθολογικότητας και της εγγενούς επιθετικής 

ικανότητας κάθε κράτους, δημιουργεί ισχυρά κίνητρα στα κράτη να 

αναζητήσουν ευκαιρίες για να αποκτήσουν ισχύ εις βάρος των ανταγωνιστών 

τους και  να εκμεταλλευτούν αυτές τις καταστάσεις, όταν τα οφέλη ξεπερνούν 

το κόστος.31 Συνεπώς, υπό την επήρεια του φόβου,32 ως απότοκου της φύσης 

                                                             
28Στη πρώτη περίπτωση, στο εσωτερικό του κράτους, ή άσκηση νόμιμης βίας συνιστά ένα 
μέσο διασφάλισης της εσωτερικής κυριαρχίας, από την εκάστοτε κυβέρνηση,  ενώ στη 
δεύτερη περίπτωση, στη διεθνή αρένα, η βία λειτουργεί ως μέσο επιβολής και διαφύλαξης της 
οντολογικής τους ετερότητας. Για τις διαστάσεις και τη λειτουργικότητα της βίας ως εργαλείο 
διατήρησης εσωτερικής και εξωτερικής κυριαρχίας από μια εθνοκρατική οντότητα και τη 
διάκριση αυτής από τη διαπροσωπική βία στο εσωτερικό μιας οργανωμένης κοινωνίας, βλ. 
Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές.42-
43-56, 74-76,  
29 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.179)σσ. 269-273. Ως προς την κοινωνικοποίηση των 
κρατών, υφίσταται μια σημαντική διαφορά μεταξύ δομικού και επιθετικού ρεαλισμού. Σε 
αντίθεση με τον δομικό ρεαλισμό, ο οποίος δέχεται πως τα κράτη μιμούνται την αμυντική, 
εξισορροπητική επιτυχημένη συμπεριφορά άλλων δρώντων, με αποτέλεσμα της τάσης προς 
ομοιότητα τη τάση προς διατήρηση του status quo, ο επιθετικός ρεαλισμός διατείνεται πως 
εκτός της εξισορροπητικής, αμυντικής συμπεριφοράς, τα κράτη μιμούνται, επίσης, και την 
επιτυχημένη επιθετική στρατηγική. Σε τελική ανάλυση, στο πυρήνα της διαφορετικής 
προσέγγισης του ζητήματος της κοινωνικοποίησης , εντοπίζεται η βασική διαφορά μεταξύ των 
δύο: ο αμυντικός ρεαλισμός δέχεται πως τα κράτη αναζητούν την ασφάλεια και τη διατήρηση 
της θέσης του στο διεθνές σύστημα, ενώ ο επιθετικός πως τα κράτη αναζητούν συνεχώς τη 
αύξηση της σχετικής  ισχύος του και βελτίωση της θέσης τους. βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία 
Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. σσ. 91, 346-348 
30 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ.204 Οι δομές ορίζονται από την κατανομή των 
δυνατοτήτων (συντελεστών ισχύος) μεταξύ των μονάδων. Αλλαγές σε αυτή την κατανομή 
είναι αλλαγές του συστήματος, άσχετα αν το σύστημα είναι άναρχο ή ιεραρχημένο. 
31 J Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, Ποιότητα (Αθήνα, 
2011), σ. 79-83. 



 12

του διεθνούς συστήματος, τα κράτη, δρώντας βάσει της αρχής της 

αυτοβοήθειας,33 βιώνουν μια κατάσταση διαρκούς ανταγωνισμού ασφάλειας, 

κατάσταση η οποία περιγράφεται μέσα από την έννοια του «διλήμματος 

ασφάλειας», έννοια που αφορά στον τρόπο που ένα κράτος προσεγγίζει τις 
συνθήκες ενίσχυσης της ισχύος ενός άλλου κράτους.34 

1.1.5 Ορθολογικότητα και Ηθική 

Η δυνατότητα ανάγνωσης των συστημικών κανόνων εξέλιξης της 

καθημερινότητας και ο τρόπος αντιμετώπισης των διλημμάτων ασφάλειας, 

συνιστούν τα κριτήρια διάκρισης των κρατών σε ορθολογικούς/ ηθικούς ή μη 

ορθολογικούς/ ανήθικους παράγοντες του διεθνούς συστήματος. Δεδομένου 

ότι, πρωταρχική υποχρέωση ενός κράτους είναι η παροχή ασφάλειας στους 

πολίτες του, η ηθική ή ανήθικη συμπεριφορά ενός κράτους35 εξαρτάται από 

                                                                                                                                                                              
32 Η έννοια του φόβου αποτελεί ένα βασικό στοιχείο, αίτιο για την δράση των παραγόντων 
στο διεθνές σύστημα, σε όλες τις θεωρήσεις της ρεαλιστικής σχολής. Ο φόβος δεν 
εκλαμβάνεται ως αίσθημα αλλά ως συνθήκη επηρεασμού, που οδηγεί τις μονάδες σε μια 
ορθολογική στάση απέναντι σε δεδομένες, πραγματικές καταστάσεις, όπως χρήση / απειλή 
χρήση βίας. Παρόλα αυτά, αν θέλαμε να διακρίνουμε σε ποια από τις θεωρήσεις ο φόβος 
εκλαμβάνεται ως μια έννοια πιο κοντά στο «φυσικό φόβο» που έλκει τις ρίζες του από την 
ανθρώπινη φύση, τότε στην κατάταξη θα τοποθετούσαμε τον φόβο του Θουκυδίδη ή του 
Morgenthau, του κλασικού ρεαλισμού εγγύτερα του «πραγματικού φόβου», μετά αυτόν του 
επιθετικού ρεαλισμού και στη συνέχεια στο δομικού ρεαλισμού. Ο φόβος στο δομικό 
ρεαλισμό, κατά μία έννοια, ενσωματώνεται στις «μηχανικές αντιδράσεις» των παραγόντων, 
όπως αυτές καθορίζονται από τις δομικές πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Ο Waltz δεν 
κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο φόβο, στο βαθμό που αυτό γίνεται στον επιθετικό ρεαλισμό, ως 
αίτιο που επηρεάζει την κρατική συμπεριφορά. Ο φόβος, ο οποίος προκύπτει από τον 
υπολογισμό του κόστους των συνεπειών είναι διαχειρίσιμος, είναι ένα εργαλείο 
κινητοποίησης. 

33 Όπως εύστοχα σημειώνει ο Meαrsheimer, σε ένα κόσμο αυτοβοήθειας  είναι επωφελές να 
είναι κανείς εγωιστής, καθώς «ο θεός βοηθά αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους», 
Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 84-86. 
34 Η έννοια του διλήμματος της ασφάλειας παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον 
Θουκυδίδη· αναγνώρισε το δίλημμα ασφάλειας που αντιμετώπιζε η Σπάρτη, λόγω της 
αύξησης της ισχύος της Αθήνας, ως αίτιο του πολέμου, διακρίνοντας το από τις αφορμές. Ο 
Martin Wight προσέγγισε την έννοια του διλήμματος ασφάλειας στα πλαίσια της ανάλυσης της 
σύγκρουσης των συμφερόντων, συμπεραίνοντας πως «…η ασφάλεια μιας Δύναμης είναι η 
ανασφάλεια μιας άλλης», βλ., Wight, Διεθνής Θεωρία. Τα Τρία Ρεύματα Σκέψης. σσ. 142-143.  
Διατυπώθηκε, ως δίλημμα ασφάλειας για πρώτη φορά από τον J Herz, στο John Herz, “Idelist 
Internationalism and the Security Dilemma” (Cambridge, 1950). Το δίλημμα ασφάλειας 
βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής της ρεαλιστικής σκέψης, και αντανακλά τη βασική λογική 
της θεώρησης του επιθετικού ρεαλισμού, Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των 
Μεγάλων Δυνάμεων, σ. 90. 
35 Η ανηθικότητα δεν έγκειται στην πράξη αλλά στην παράλειψη, δεν είναι θέμα αδυναμίας 
αλλά ζήτημα επιλογής, καθώς ένα κράτος πρέπει να λαμβάνει όλα εκείνα τα μέτρα ώστε να 
μην περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές 
Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές. 23,28. Όπως, μάλιστα τονίζει ο Waltz. «…Κάθε 
κράτος προωθεί τα συμφέροντα του,… με όποιο τρόπο θεωρεί καλύτερο…[και]… η βία είναι 
μέσο επίτευξης των σκοπών του». Αυτή η πολιτική «…σε συνθήκες αναρχίας…δεν είναι ούτε 
ηθική ούτε ανήθικη αλλά απλώς ενσαρκώνει μια λελογισμένη αντίδραση στο κόσμο που 
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τον κατά πόσο αυτό λειτουργεί ορθολογικά σε ένα κόσμο που διέπεται από 

την αρχή της αυτοβοήθειας. Η ίδια η φύση του διεθνούς συστήματος επιβάλλει 

στο κάθε κράτος να μην επιδιώκει την αποφυγή του πολέμου, αλλά να 

μεριμνά για την ενίσχυση των πυλώνων ισχύος του ώστε, όταν τον 

συναντήσει αυτό να γίνει με τους δικού του όρους, όχι μόνο για να 

δημιουργήσει συνθήκες επιβίωσης, αλλά και για να τον χρησιμοποιήσει ως 

εργαλείο διατήρησης της ισορροπίας ισχύος στο διεθνές σύστημα και, κατά 

προέκταση, της θεμελιώδους αρχής διάρθρωσης αυτού, ήτοι τη διατήρηση της 

οντολογικής ετερότητας των εθνοκρακρατικών οντοτήτων. Η παθητικότητα της 

Μ. Βρετανίας και της Γαλλίας πριν τον Β΄ ΠΠ έναντι της ναζιστικής 

επεκτατικής πολιτικής είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας μη 

ορθολογικής στάσης, καθώς απείχαν από τη συνθήκη του ανταγωνισμού και 

κατά συνέπεια ανήθικης, διότι δεν συνέβαλλαν στη δημιουργία συνθηκών 
φθοράς αλλά και απορρόφησης των ηγεμονικών στοχεύσεων του Χίτλερ.36  

1.1.6 Φιλειρηνικά και Αναθεωρητικά κράτη 

Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο, «…ανά πάσα στιγμή εξ αντικειμένου τα 

κράτη διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: Τα φιλειρηνικά κράτη που είναι και τα 

περισσότερα και τα ηγεμονικά-αναθεωρητικά κράτη», ενώ τα κύρια αίτια του 

πολέμου εντοπίζονται στην άνιση ανάπτυξη, στον ηγεμονισμό των δεύτερων 

και τα συνεπακόλουθα διλήμματα ασφαλείας.37 Τόσο τα αναθεωρητικά όσο 

και τα status quo biased state,38  φιλειρηνικά, κράτη αναζητούν την ισχύ με 

απώτερο στόχο την ασφάλειά τους.39 Τα μεν πρώτα, λειτουργώντας ως 

αρπακτικά, αναζητούν φορτία ισχύος, επιδιώκοντας τη συνέπεια έναντι του 

                                                                                                                                                                              
υπάρχει γύρω μας». Βλ. N. Waltz, K., Ο Άνθρωπος, Το Κράτος Και ο Πόλεμος. Μία 
Θεωρητική Ανάλυση. (Αθήνα: Ποιότητα, 2001). σσ. 302 και 262-263. 
36Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές., 
βλ., σσ. 121-127 
37 Όπως, οι επαναστατικές εξομοιωτικές ιδεολογίες, οι ηγεμονικές συγκρούσεις για έλεγχο των 
πλουτοπαραγωγικών πόρων, οι ανταγωνισμοί για στρατηγική εποπτεία και για σφαίρες 
επιρροής, οι περιφερειακές διενέξεις οι οποίες είναι κατά το πλείστον κατάλοιπα των 
ηγεμονικών συγκρούσεων και οι παράγοντες της διεθνούς πολιτικής που διαφεύγουν των 
ελέγχων της κρατικής κυριαρχίας όπως η τρομοκρατία και άλλα διεθνικά φαινόμενα. 
Παναγιώτης Ηφαιστος, Ο Πόλεμος Και Τα Αίτιά Του. Τα Πολλά Πρόσωπα Του Ηγεμονισμού 
Και Της Τρομοκρατίας, Ποιότητα, 4η Εκδ. (Αθήνα: Ποιότητα, 2009). 172 – 180. 
38 Κράτος υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου. Εν προκειμένω υπέρ της διατήρησης της 
του υφιστάμενου  status quo στο υποσύστημα της Ν.Α. Ευρώπης και της Ανατολικής 
Μεσογείου. 
39 Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919 - 1939. σ. 150 
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δικού τους «Κοινωνικού Συμβολαίου»40 ή την εκπλήρωση των ηγεμονικών 

τους αξιώσεων, όπως για παράδειγμα της «…εκπλήρωσης μιας ιστορικής ή 

θείας αποστολής και χρέους».41 Τα δε δεύτερα «αγωνίζονται αδιάλειπτα για 

την αυτοσυντήρηση και επιβίωση, και η αντιμετώπιση των ηγεμονικών 

αξιώσεων ταυτίζεται με αυτόν τον αγώνα»,42 εκπληρώνοντας την δική τους 

ιστορική αποστολή που δεν είναι άλλη από τη «…διαφύλαξη της διεθνούς 

τάξης στην οποία ανήκουν»43 μέσω της διατήρησης της ισορροπίας 

δυνάμεων. Η διεθνής τάξη,44 «…δημιουργεί προϋποθέσεις σταθερότητας και 

ισόρροπων διαπραγματεύσεων».45 Εκ των πραγμάτων, τα κράτη, όντας 

ορθολογικοί δρώντες και έχοντας επίγνωση του εξωτερικού περιβάλλοντος, 
                                                             
40 Στα πλαίσια των πολιτικών θεωριών «Κοινωνικού Συμβολαίου», κάθε κράτος έχει ως 
βασική υποχρέωση και πρώτη προτεραιότητα του την ασφάλεια της συλλογικότητας που 
βρίσκεται υπό τη δικαιοδοσία του. Αυτό ισχύει σε κάθε «Κοινωνικό Συμβόλαιο»· είτε οι 
άνθρωποι, κατά Hobbes (Λεβιάθαν, 1654), μεταβιβάζουν κάθε δικαίωμα στο Λεβιάθαν 
προκειμένου να φύγουν από τη φυσική κατάσταση «homo homini lupus» (που είναι απόρροια 
της ίδιας τους της φύσης),  είτε, κατά Locke (Δύο πραγματείες για την κυβέρνηση, 1690), 
κατόπιν συνεννόησης με τον ηγεμόνα, δεδομένης της έλλογης φύσης του ανθρώπου, είτε, 
κατά Rousseau (Το κοινωνικό Συμβόλαιο, 1762), μέσα από την ολοκληρωτική αλλοτρίωση 
του κάθε μέλους μαζί με όλα τα δικαιώματά στο σύνολο της κοινότητας, στη βάση της αρχής 
ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε ελεύθερος, βλ., Μανόλης Αγγελίδης and Θανάσης Γκιούρας, 
Θεωρίες Της Πολιτικής Και Του Κράτους. Hobbes, Locke, Rousseau, Kant, Hegel. (Αθήνα: 
Σαββάλας, 2005). Ένας από τους λόγους που τα κράτη αναζητούν και διατηρούν την 
ηγεμονία, είναι το γεγονός ότι, και αυτά, νιώθουν ανασφάλεια. 
41 Βλ. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σ. 193. 
42 Ηφαιστος, Ο Πόλεμος Και Τα Αίτιά Του. Τα Πολλά Πρόσωπα Του Ηγεμονισμού Και Της 
Τρομοκρατίας. σ. 259. 
43 Δηλαδή, την εκπλήρωση αξιώσεων συλλογικής ελευθερίας στη βάση των θεμελιωδών 
αρχών του διεθνούς δικαίου του διεθνούς δικαίου την τήρηση των οποίων όχι πάντοτε 
επιτυχώς επιχειρούν να διασφαλίσουν οι διεθνείς θεσμοί συλλογικής ασφάλειας, Παναγιώτης 
Ηφαιστος, “Τριάντα Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Στρατιωτική Ισχύς,” in Συνέδριο 
Για Τα 30 Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: 1974-2004 (Αθήνα, Ζάππειο Μέγαρο, 
2004). 
44 Η έννοια της διεθνούς τάξης, αφορά στην διακρατική συναντίληψη με στόχο την προστασία 
και διασφάλιση του εθνοκρατικού συμφέροντος, η οποία, ετεροκαθορίζεται των προθέσεων 
και διαθέσεων των κρατών Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και 
Στρατηγικές Εφαρμογές.σ.65. Με βάση τον Mearsheimer, η διεθνής τάξη είναι μια κατάσταση 
που υφίσταται ως υποπροϊόν της εγωιστικής συμπεριφοράς των Μεγάλων Δυνάμεων, 
αποτέλεσμα του ανταγωνισμού και όχι της συνεργασίας με απώτερο στόχο τη ειρήνη. 
Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. σσ. 116-118 
45 Σύμφωνα με το Bull, η ισορροπία ισχύος επιτελεί τις εξής θετικές λειτουργίες σε σχέση με 
την διεθνή τάξη. 1)Αποτρέπει τη δημιουργία οικουμενικής αυτοκρατορίας, συνεργεί στη 
διατήρηση του συστήματος των κρατών, (γενική ισορροπία), 2) Προστατεύει την ανεξαρτησία 
των κρατών (Τοπική ισορροπία) χωρίς να λησμονείται και ο ρόλος που ενδεχομένως 
διαδραματίζουν οι μεγάλες δυνάμεις και 3) Συντελεί στην δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών ώστε να μπορούν να λειτουργήσουν οι άλλοι θεσμοί από τους οποίους εξαρτάται η 
διεθνής τάξη, η διπλωματία, το δίκαιο, ό πόλεμος και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, Βλ. 
Bull, Η Άναρχη Κοινωνία. σσ. 153, 159 – 165. Αντίθετα, η ανισορροπία διπλωματικής και 
στρατιωτικής ισχύος και η προσπάθεια αντιστάθμισής οδηγεί σε ένταση των διλημμάτων 
ασφαλείας, σε φαύλο κύκλο ανορθολογικών εξοπλιστικών ανταγωνισμών και αναπόδραστα 
σε πολιτικοστρατιωτική αστάθεια που καταλήγει είτε σε σύρραξη είτε σε άτακτη πολιτική 
υποχώρηση του αδυνάμου για να αποφύγει την σίγουρη συντριβή του, Βλ. Ηφαιστος, 
“Τριάντα Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: Στρατιωτική Ισχύς.” 
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σκέφτονται στρατηγικά για το πώς θα επιβιώσουν σ΄ αυτό και, λαμβάνοντας 

υπόψη τις άμεσες αλλά και μακροπρόθεσμες συνέπειες των 

αναπτυσσόμενων αλληλεπιδράσεων μεταξύ των κρατών, υιοθετούν την 

κατάλληλη στρατηγική.  

1.2 Στρατηγική κρατών 

1.2.1 Υψηλή στρατηγική 

Στρατηγική εθνικής ασφάλειας ή Υψηλή Στρατηγική ορίζεται η τέχνη και η 

επιστήμη της ανάπτυξης, εφαρμογής και συντονισμού των μέσων της εθνικής 

ισχύος για την επίτευξη των στόχων που συμβάλλουν στην εθνική ασφάλεια.46 

Ανάλογα, σύμφωνα με τον Barry Posen, Υψηλή Στρατηγική είναι μια 

«…πολιτικο στρατιωτική αλυσίδα μέσων και σκοπών, η θεωρία ενός κράτους 

σχετικά με το πώς μπορεί, με τον καλύτερο τρόπο, να παράγει την ασφάλειά 

του».47 Η στρατηγική εθνικής ασφάλειας προσδιορίζει την αλληλεπίδραση των 

σκοπών, των τρόπων και των μέσων, όπου σκοποί είναι οι στόχοι και οι 

επιδιώξεις που τίθενται από την πολιτική, τα μέσα είναι οι πόροι που 

διατίθενται και συνιστούν τους συντελεστές εθνικής ισχύος ενώ οι τρόποι ή 

μέθοδοι καθορίζουν πως οργανώνεται η χρήση των διατιθέμενων πόρων κατά 

του αντιπάλου. Με άλλα λόγια, η Υψηλή Στρατηγική συντονίζει και κατευθύνει 

την εθνική οικονομία, την διπλωματία, και το αμυντικό δόγμα.48 Τα παραπάνω 

εμπεριέχονται στο ορισμό που δίδει ο Σπύρος Λίτσας για την στρατηγική, ως 

«… τη δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα 

έθνη – κράτη, να θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα 

πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους με σκοπό την προβολή ενός αμυντικού η επιθετικού πλαισίου 

ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος με στόχο 

την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους».49  

Με δεδομένο ότι, η Υψηλή Στρατηγική ενός κράτους αναπτύσσεται σε σχέση 

με άλλες μονάδες του διεθνούς συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη την 

άναρχη και ανταγωνιστική φύση του τελευταίου, γίνεται πρόδηλο το γεγονός 

                                                             
46 DoD Dictionary for Military and Associated Terms 
47 Barry R Posen, The Sources of Military Doctrine, France, Britain and Germany Between the 
World Wars, Cornell University Press (Ithaca and London, 1984), 14-16. 
48 British defence doctrine, JWP, second edition. 2001,p 2-4 
49 Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές. 
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ότι, η διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, με σκοπό τον προσδιορισμό της 

κατανομής ισχύος, των υπαρκτών ή εν δυνάμει απειλών μέσα από το πρίσμα 

των σχετικών συγκρουόμενων συμφερόντων,50 των πιθανών περιορισμών 

αλλά και των πιθανών αναφυόμενων ευκαιριών, συνιστά μια αναγκαιότητα. 

Στη βάση αυτών των δεδομένων, που προκύπτουν από τη ανάγνωση 

ευρύτερου διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος, τα όρια του οποίου καθορίζονται 

από τα συμφέροντα του κάθε παράγοντα, η Υψηλή Στρατηγική θέτει 

προτεραιότητες ως προς τους στόχους και επινοεί κατάλληλες πολιτικές, 

οικονομικές, στρατιωτικές ή άλλες θεραπείες για την επίτευξη αυτών, στα 

πλαίσια μια αποτελεσματικής χρήσης των διατιθέμενων μέσων και μεριμνά για 
την εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση της.51 

Σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, που προάγει την αρχή της 

αλληλεξάρτησης, οι επιλογές που έχουν τα κράτη προκειμένου να μην 

περιέλθουν σε κατάσταση αδυναμίας είναι πολλές και διακρίνονται γενικά σε 

δύο μεγάλες κατηγορίες, της αποχής ή της ενεργής συμμετοχής στο διεθνές 

σύστημα.52 Εφόσον επιλέξουν την αποχή από τα δρώμενα του διεθνούς 

συστήματος, τα κράτη έχουν δύο επιλογές, την πλήρη ουδετερότητα 

(neutrality) ή οποία ενδέχεται να συνδυάζεται με τον απομονωτισμό 

(isolationism), ή τον πλήρη ή μερικό απομονωτισμό, που σχεδόν ταυτίζεται με 

την ουδετερότητα.53 Αν πάλι τα κράτη επιλέξουν να λειτουργήσουν ως ενεργά 

                                                             
50 Παναγιώτης Ηφαιστος and Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, 
Παπαζήση (Αθήνα, 1992).σσ. 78-82. 
51 Με τον όρο νομιμοποίηση νοείται η διαδικασία με την οποία ένα κράτος δικαιολογεί τις 
επιλογές του τόσο στους άλλους παράγοντες της διεθνούς συστήματος όσο και στο 
εσωτερικό. Η εσωτερική νομιμοποίηση στοχεύει στην αποδοχή, υποστήριξη των πολιτικών 
στόχων της υψηλής στρατηγικής από τους πολίτες της εθνοκρατικής οντότητας, με βασικό 
εργαλείο προώθησής της την προπαγάνδα η οποία λαμβάνει χώρα δια της αλλοίωσης ή 
ωραιοποίησης των γεγονότων μέσω συναισθηματικών – ψυχολογικών συνθημάτων. Η 
εξωτερική νομιμοποίηση στοχεύει στη βελτίωση της θέσης του κράτους στο διεθνές σύστημα 
μέσω σύναψης συμμαχιών ή μέσω εξασφάλισης υποστήριξης ουδέτερων κρατών.  
52 O Robert Rothstein, εντοπίζει δύο κατηγορίες πολιτικών που τα κράτη ακολουθούν 
προκειμένου να αντισταθμίσουν την αδυναμία τους, αυτές με τις οποίες επιτυγχάνεται η 
«…απομόνωσή τους ή η απομάκρυνσή από συγκρούσεις ισχύος» και οι πολιτικές εκείνες 
κατά τις οποίες αντλούν δύναμη από άλλους ώστε να διασφαλίσουν τη ασφάλειά τουςRobert 
L Rothstein, Alliances and Small Powers, Columbia University P (New York and London, 
1968), σ. 37. 
53 Η πολιτική και στρατιωτική ουδετερότητα που αποκτάται μετά από μακροπρόθεσμες 
διαδικασίες ή μετά από διεθνείς συμβάσεις πρέπει να διακρίνεται από την ουδετερότητα ενός 
κράτους σε περίπτωση πολέμου μεταξύ άλλων κρατών. Σε περιόδους πόλωσης, ή πολέμου 
αυξάνεται η δυσπιστία έναντι των ουδετέρων, καθώς επικρατεί η λογική του παιγνίου 
μηδενικού αθροίσματος, «όποιος δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας», βλ., Κουσκουβέλης, 
Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σ.187-188. Ο Rothstein επισημαίνει ότι η ουδετερότητα, 
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μέλη του διεθνούς συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή ισχύος σ΄ 

αυτό, επιλογή την οποία ακολουθεί η πλειονότητα των κρατών, έχουν δύο 

επιλογές, είτε την εξωτερική ενδυνάμωση ή να ακολουθήσουν μια στρατηγική 

υποχωρητικότητας.54  

1.2.2 Αμυντικό δόγμα 

Ασχέτως αν τα κράτη επιλέγουν την αποχή ή την συμμετοχή στη διεθνή 

πολιτική, όλα μεριμνούν για την «εσωτερική εξισορρόπηση ή ενδυνάμωση», η 

οποία «…αποτελεί τη στρατηγική – ορισμό του άναρχου διεθνούς 

συστήματος»55 και αποτυπώνεται μέσα από το αμυντικό δόγμα της κάθε 

εθνοκρατικής οντότητας. Αν η Υψηλή Στρατηγική αφορά το ευρύτερο πεδίο 

που σχετίζεται με τη χρήση όλων των πτυχών της εθνικής ισχύος, η 

στρατιωτική στρατηγική, ή αμυντικό δόγμα ενός κράτους αφορά στη 

συνέργεια στρατιωτικών σκοπών, τρόπων και στρατιωτικών μέσων για την 

επίτευξη των στρατιωτικών στόχων, κατά τρόπο τέτοιο που να 

εξυπηρετούνται οι πολιτικοί στόχοι που τίθενται.56 Το φάσμα των εθνικών 

συμφερόντων που η στρατηγική των κρατών καλείται να καλύψει είναι 

εξαιρετικά ευρύ. Ως εθνικό συμφέρον μπορεί να τίθεται η επέκταση των 

συνόρων, όποτε γίνεται λόγος περί επεκτατικής, αναθεωρητικής στρατηγικής, 

                                                                                                                                                                              
αποδεικνύεται μια επικίνδυνη στρατηγική, δεδομένου ότι, η επιτυχημένη εφαρμογή της 
προϋποθέτει την ύπαρξη πολλών συνθηκών που, συνήθως, δεν συναντώνται στη διεθνή 
πραγματικότητα. Rothstein, Alliances and Small Powers, σ. 30-34. θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι τα κράτη επιλέγουν τη μη συμμετοχή στις διεθνής υποθέσεις, έχοντας 
αναγνώσει τις σχέσεις ισχύος και εκτιμήσει πως η στρατηγική αυτή είναι προς συμφέρον τους. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της 
ουδετερότητας που ακολούθησαν πέντε χώρες, Τουρκία, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία και 
Ισπανία κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η Fox, παραθέτει τις συνθήκες 
/προϋποθέσεις  για να είναι επιτυχημένη μια στρατηγική ουδετερότητας.  Βλ. AB Fox, The 
Power of Small States: Diplomacy in World War II. (Chicago: University of Chicago Press, 
1959), σ. 183 – 185. 
54 Με την εξωτερική ενδυνάμωση τα μικρά κράτη επιδιώκουν την επίτευξη μιας κατάστασης 
ισορροπίας της ισχύος ή αποτροπής, μέσω συμμαχιών ή μέσω της εφαρμογής της 
στρατηγικής διαίρει και βασίλευε, χωρίς να αποκλείεται η χρησιμοποίηση της ισχύος είτε 
συγκαλυμμένα, μέσω της στρατηγικής του πειθαναγκασμού, είτε απροκάλυπτα σε αμυντικό 
πόλεμο, με σκοπό κατάληψη ή καταστροφή αντιπάλων. Οι στρατηγικές υποχώρησης, είναι 
δύο: της σύμπλευσης (bandwagoning) και του κατευνασμού (appeasement) και είναι 
αποτέλεσμα της αναγνώρισης της υπεροχής ισχύος του αντιπάλου Κουσκουβέλης, Εισαγωγή 
Στις Διεθνείς Σχέσεις, σσ.189-191. Βλ., επίσης παρακάτω, Κεφ.3 παρούσας εργασίας. 
55Στο ίδιο, σ.213. 
5656Με την είσοδο σε εμπόλεμη κατάσταση, η Υψηλή Στρατηγική παύει να υφίσταται, έχει ήδη 
ολοκληρώσει το έργο της,. Πλέον η διαδικασία περνά στο επίπεδο της στρατιωτικής 
στρατηγικής, η οποία, εφόσον είναι ορθολογική, οφείλει να ακολουθεί πιστά τα πορίσματα 
που έχει ήδη προσδώσει η Υψηλή Στρατηγική. Κατά τη διάρκεια της πολεμικής διαδικασίας, οι 
ορθολογικές εφαρμογές της οργανωμένης χρήσης βίας έρχονται να αντικαταστήσουν τις 
πολιτικές οδηγίες που έχουν ήδη δοθεί. 
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που υιοθετείται από παράγοντες που αποβλέπουν σε αλλαγή του 

υφιστάμενου status quo. Αντίστοιχα, τα κράτη που αποβλέπουν στη 

διατήρηση του διακρατικού status quo, υιοθετούν μια αποτρεπτική 

στρατηγική.57 Δεδομένου ότι, το στρατιωτικό δόγμα, και συγκεκριμένα η 

πλευρά που αφορά άμεσα στη μάχη, αντανακλάται από τις δυνάμεις που 

διαθέτει ένας στρατιωτικός οργανισμός, η στάση της δύναμης, το οπλοστάσιο 

και η διοίκηση ελέγχου, συνιστούν τα χαρακτηριστικά αυτά βάσει των οποίων 

μπορεί να προσδιοριστεί το στρατιωτικό δόγμα γενικότερα ως επιθετικό ή 

αμυντικό.58 Επιθετικά δόγματα είναι αυτά που στοχεύουν στον αφοπλισμό του 

αντιπάλου, δίδοντας έμφαση στη διεξαγωγή του πρώτου πλήγματος59 και 

στην επίτευξη μιας αποφασιστικής νίκης.60  Στις αμυντικές στρατηγικές, που 

ως στόχο έχουν την αποτροπή με το να δημιουργούν «..διαφόρων 

διαβαθμίσεων κόστος και συνέπειες στον αντίπαλο…», δύο βασικές έννοιες 

είναι αυτές της απόκρουσης (denial) και της τιμωρίας με αντίποινα 

(punishment).61 Η πρώτη έννοια εντοπίζεται στα αμυντικά δόγματα (defensive 

doctrine)62 και στοχεύουν στο να κάνουν έναν αντίπαλο να αρνηθεί τους 

στόχους που αναζητά, με την προβολή ισχυρής αντίστασης στον εθνικό χώρο 

του αμυνομένου στα πλαίσια μιας αμυντικής στρατηγικής. Η δεύτερη, που 

βρίσκεται στον πυρήνα των αποτρεπτικών δογμάτων,63 έχουν ως στόχο να 

                                                             
57Βλ., Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.65 -68. Επίσης, βλ., Λίτσας, 
Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές.σ.55. 
58 Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.σ 95 
59 Επιθετικό ήταν το στρατιωτικό δόγμα της ναζιστικής Γερμανίας που της έδωσε μια γρήγορη 
νίκη έναντι των Γάλλων το 1930, γνωστό ως δόγμα Blitzkrieg. Ανάλογα, με εξαιρετική επιτυχία 
εφάρμοσε επιθετικό δόγμα το Ισραήλ το 1956, 1967, και μικρότερη το 1973. Τα μέσα μπορεί 
να αλλάζουν, αλλά η μέθοδος συνδυασμού διαφορετικού τύπου δυνάμεων για ταχείς 
πολεμικές επιχειρήσεις είναι η ίδια. O Posen, διακρίνει τα αμυντικά δόγματα σε Επιθετικά, 
Αμυντικά και Αποτροπής Posen, The Sources of Military Doctrine, France, Britain and 
Germany Between the World Wars.σσ. 14-15 
60 Για τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επιθετικής και αμυντικής στρατηγικής βλ.Jack 
Snyder, Military Decision Making and the Disastres of 1914 (Ithaca, New York: Cornell 
University Press, 1984).όπως και τους λόγους για τους οποίους επιλέγεται μια επιθετική 
στρατηγική σ21 - 24, και Richard Rosecrance, “Explaining Military Doctrine,” International 
Security 11, no. 3 (1986): 167–174.σσ.169 – 171. 
61 Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.σ.94. 
62.  Παράδειγμα αμυντικού δόγματος, ήταν αυτό της Γαλλίας του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου με 
κύριο χαρακτηριστικό τη γραμμή Μαζινό (ligne Maginot). Posen, The Sources of Military 
Doctrine, France, Britain and Germany Between the World Wars.σ. 15. 
63 Για παράδειγμα, το  βρετανικό δόγμα, είναι ένα δόγμα αποτροπής – εξαναγκασμού British 
defence doctrine, JWP, second edition. 2001 Επίσης, δόγμα αποτροπής, είναι αυτό που έχει 
υιοθετήσει η σημερινή Γαλλία με την κατοχή πυρηνικών υποβρυχίων. Το γεγονός ότι μπορεί 
να καταστρέψει μια πόλη λειτουργεί αποτρεπτικά για το οποιοδήποτε πιθανό επιτιθέμενο. 
Επίσης, παράδειγμα αποτρεπτικού δόγματος είναι αυτό της Ελβετίας. Ο ελβετικός στρατός 
δεν μπορεί να αποτρέψει έναν αποφασισμένο αντίπαλο να εισβάλει. Αλλά πέρα από την 
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τιμωρήσουν τον επιτιθέμενο με αντίποινα, στα πλαίσια μιας «επιθετικής (ή 

αντεπιθετικής) στρατηγικής» η οποία, στην περίπτωση που το επιτρέπουν οι 

στρατιωτικές δυνατότητες/ οπλοστάσιο, μπορεί να εκδιπλώνεται και εκτός του 

εθνικού χώρου.64  

Εκ των πραγμάτων, μια δύναμη αναθεωρητική με επεκτατικές βλέψεις 

αναπτύσσει μια επεκτατική στρατηγική που αποκρυσταλλώνεται σε ένα 

επιθετικό δόγμα.65 Αυτό όμως δε σημαίνει ότι, μια δύναμη που επιθυμεί τη 

διατήρηση του status quo πάντα υιοθετεί ένα αμυντικού χαρακτήρα 

στρατιωτικό δόγμα.66 Η επιλογή μεταξύ «άμυνας» ή «επίθεσης», αναφορικά 

με τη δόμηση και διάταξη των ενόπλων δυνάμεων, γίνεται με βάση τις 

απαντήσεις που δίδονται σε ερωτήματα που προκύπτουν μέσα από την 

ανάλυση τόσο της «οριζόντιας» όσο και της «κάθετης» διάστασης της 

στρατηγικής, δηλαδή τη σύζευξη των πολιτικών στόχων µε τα διαθέσιµα µέσα 

(κάθετη διάσταση), όσο και µε την αντίστοιχη πτυχή της στρατηγικής του 
αντιπάλου κράτους (οριζόντια διάσταση).67  

Η πολιτική και στρατιωτική καταλληλότητα των μέσων που αναπτύσσονται και 

η σύζευξη μέσων και σκοπών, η «πολιτικο - στρατιωτική ολοκλήρωση» όπως 

την περιγράφει ο Barry Posen, είναι εξαιρετικά σημαντική, διότι, σε 

διαφορετική περίπτωση, αν το στρατιωτικό δόγμα δεν είναι εναρμονισμένο με 
                                                                                                                                                                              
ισχυρή αρχική άμυνα που θα προβάλλει, η αντίσταση θα είναι επίμονη και θα διαρκέσει για 
μακρά περίοδο, τιμωρεί τον εισβολέα κατά την παραμονή του, βλ., στο ίδιο,  σ.15. 
64 Βλ., Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σσ.94-95, 100.  
65 Snyder, Military Decision Making and the Disastres of 1914. σ.19, επίσης, βλ., Ηφαιστος 
and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σ.68. 
66 Όπως επισημαίνει ο Raymond Aron “ …Μια αμυντική διπλωματία, δηλαδή μια διπλωματία 
που αποβλέπει στη διατήρηση του status quo, δε σημαίνει κατ΄ ανάγκης και έναν στρατό 
περιορισμένο στην άμυνα», όπως παρατίθεται στο Ibid. σ.87. 
67 Οι στρατιωτικές και πολιτικές επιδιώξεις του αντιπάλου, η ποσότητα, η ποιότητα και ο 
χαρακτήρας οπλικών συστημάτων,  η γεωγραφία, ο χαρακτήρας του αμυντικού δόγματος του 
αντιπάλου, η στρατιωτική τεχνολογία, οι δυνατότητες της εθνικής οικονομίας, είναι ορισμένες 
των παραμέτρων που το πολιτικοστρατιωτικό προσωπικό μια εθνοκρατικής οντότητας 
καλείται να αξιολογήσει ώστε να διατυπώσει τον τρόπο «χρησιμοποίησης της εθνικής 
αμυντικής ισχύος και του χειρισμού των ευρύτερων αμυντικών θεμάτων», σε σχέση με τις 
υφιστάμενες ή εν δυνάμει απειλές. Οι αξιολογήσεις, σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι 
στρατιωτικά δυνατό και αναγκαίο να γίνει, αναδεικνύονται ιδιαίτερα κρίσιμες, δεδομένων των, 
κατά κανόνα, περιορισμένων δυνατοτήτων των εθνικών οικονομιών. Ν Τσαιλάς Δ., 
“Στρατηγική Αξιολόγηση,” Διακλαδική Επιθεώρηση, ΑΔΙΣΠΟ, τεύχος 18, Μαρ.2010., σελ.18-
25.  Άλλωστε, η γνώση του αντιπάλου και του ίδιου σου του εαυτού, αποτελεί πάγια αρχή της 
στρατηγικής. Sun Zu: «εάν γνωρίζει το εχθρό σου και τον εαυτό σου, δεν έχεις ανάγκη να 
φοβάσαι το αποτέλεσμα (ακόμα κα)ι εκατό μαχών. Εάν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον 
εχθρό σου, για κάθε νίκη που κερδίζεις θα έχεις και μια ήττα. Εάν δεν γνωρίζεις το εαυτό σου, 
ούτε τον εχθρό σου, θα νικηθείς σε κάθε μάχη», όπως παρατίθεται στο Ηφαιστος and 
Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σ.64 
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τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς της υψηλής του στρατηγικής μπορεί 

να πλήξει την ασφάλεια ενός κράτους.68 Ξεκινώντας από το γεγονός ότι, τα 

κράτη ως ορθολογικοί δρώντες σκέφτονται στρατηγικά και αναζητούν το 

μέγιστο όφελος με το μικρότερο κόστος, επιτυχημένη υψηλή στρατηγική για 

ένα status quo κράτος, που παράγεται μέσω της αρμονικής σύζευξης των 

πολιτικών σκοπών και διατιθέμενων μέσων, είναι αυτή που μετουσιώνεται σε 

αποτελεσματική αποτροπή επίδοξων επιτιθέμενων ενώ, για ένα 

αναθεωρητικό κράτος, σημαίνει πως τα απειλούμενα από αυτό κράτη 

επιλέγουν τη συμμόρφωσή τους στις επεκτατικές του βλέψεις και όχι την 

αντίσταση.  

Σε κάθε περίπτωση, η επιτυχία ή όχι κάθε στρατιωτικής στρατηγικής ενός 

παράγοντα έγκειται στο κατά πόσο αυτή προσλαμβάνεται ως αξιόπιστη από 

έτερους ανταγωνιστικούς παράγοντες της διεθνούς αρένας. Η αξιοπιστία που 

εμπνέει ένα κράτος είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την υλική και ψυχολογική 

διάσταση του αμυντικού δόγματος. Η υλική διάσταση έχει να κάνει με τα μέσα 

που μπορούν να εγγυηθούν το κόστος στο αντίπαλο,69 ενώ η ψυχολογική 

διάσταση αφορά στο  μήνυμα που εκπέμπει η κάθε πλευρά, τη φήμη που έχει 

οικοδομήσει ότι έχει τη θέληση να κάνει χρήση των μέσων αυτών.70 Για 

παράδειγμα, η αξιοπιστία είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή 

της στρατηγικής του πειθαναγκασμού, στρατηγική που δίδει τη δυνατότητα 

επίτευξης στόχων ή πρόκλησης βλάβης χωρίς την άσκηση ωμής βίας (brute 

                                                             
68 Ένα στρατιωτικό δόγμα που δεν μπορεί να υποστηρίξει τους πολιτικούς στόχους που 
τίθενται από την υψηλή πολιτική, που δεν είναι ικανοποιητικά καινοτόμο ώστε να 
ανταποκριθεί στις προϊόντος του χρόνου διεθνοπολιτικές μεταβολές, στις δυνατότητες των 
αντιπάλων, που δεν μπορεί να ενσωματώσει τη διαθέσιμη στρατιωτική τεχνολογία, θα 
οδηγήσει στην ήττα. Posen, The Sources of Military Doctrine, France, Britain and Germany 
Between the World Wars, σ. 25. 
 
69 Άλλωστε, «η κατοχή ισχύος δεν θα πρέπει να ταυτίζεται με τη χρήση της στρατιωτικής 
δύναμης και η χρησιμότητα της στρατιωτικής δύναμης δεν πρέπει να συγχέεται με τη 
δυνατότητα χρήσης της» και η «…δύναμη εξυπηρετεί με τον καλύτερο τρόπο τα συμφέροντα 
ενός …κράτους όταν δεν χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί στη διεξαγωγή πολέμου.» Waltz, K., 
Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ.385,386. 
70 Ιδιαίτερα για τις αποτρεπτικές στρατηγικές, ο στόχος των οποίων είναι η αποφυγή της 
σύγκρουσης θα πρέπει οι απειλές να είναι σαφείς, αξιόπιστες, και εισπράττονται ως τέτοιες. 
Μπορεί να έχω όπλα, αλλά θα πρέπει να αποδείξω ότι είμαι σε θέση να τα χρησιμοποιήσω, 
αλλιώς, αν δεν πείσω δεν αποτρέπω. Για ενδελεχή ανάλυση της έννοιας και των διαδικασιών 
αποτροπής, βλ.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σς.419-434 και Ηφαιστος and 
Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.σσ.69-105 
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force) και εφαρμόζεται τόσο από τα αναθεωρητικά όσο και από τα status quo 

κράτη.71 

Συνοψίζοντας, στο παρόν κεφάλαιο περιγράψαμε τον κόσμο της διεθνούς 

πολιτικής μέσα από το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης, σκιαγραφώντας τις 

θεμελιώδεις αρχές διάρθρωσης του διεθνούς συστήματος, τις διαστάσεις της 

ισχύος της ορθολογικότητας και της ηθικής, τους παράγοντες της κρατικής 

συμπεριφοράς καθώς και τη στρατηγική που τα κράτη ακολουθούν 

προκειμένου να προωθήσουν τα συμφέροντά τους, εστιάζοντας κυρίως στη 

διάσταση της στρατιωτικής στρατηγικής. Στη συνέχεια, με βάση τα θεωρητικά 

εργαλεία που μας παρέχει η ρεαλιστική θεώρηση, θα προβούμε στη εξέταση 

της διεθνούς παρουσίας των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων, όπως αυτή 

προκύπτει μέσα από την κοινωνικοϊστορική τους παρουσία, την Υψηλή 

Στρατηγική και το αμυντικό δόγμα που αναπτύσσουν, ώστε στο τρίτο και 

τελευταίο μέρος της εργασίας να είναι δυνατή η συγκριτική αποτύπωση των 

πάγιων χαρακτηριστικών της στρατηγικής των τριών παικτών στη διεθνή 

αρένα.  

                                                             
71 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σς. 210-212, 424 και Ηφαιστος and 
Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σς.96-98 
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Κεφάλαιο 2. Διεθνής Παρουσία: Πολιτική ακτινοβολία, βαθμός και 
τρόπος συμμετοχής στα διεθνή δρώμενα 

Ελλάδα, Τουρκία, και Ισραήλ είναι τρεις εθνοκρατικές οντότητες που 

εντάσσονται στην αδιαμφισβήτητης σημασίας από άποψη πολιτικής και 

γεωγραφίας περιοχή της ευρύτερης Μέσης Ανατολής,72 η οποία αποτελεί, 

διαχρονικά και ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία, πεδίο αντιπαραθέσεων των 

μεγάλων δυνάμεων και στην οποία γεννώνται το σύνολο σχεδόν των 

περιπτώσεων αξιώσεων αναδιανεμητικής δικαιοσύνης μεταξύ κρατών.73 Κάθε 

μια από τις τρεις χώρες διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο και, στα πλαίσια των 

αλληλεπιδράσεων τους με τις άλλες τοπικές και μη δυνάμεις, μετέχουν σε 

διαφορετικό βαθμό στη διαμόρφωση της διεθνοπολιτικής πραγματικότητας. 

Μια πρώτη απόπειρα γνωριμίας με τις τρεις αυτές εθνοκρατικές οντότητες, 

που θα αποσκοπεί στην κατανόηση τόσο της συμπεριφοράς όσο και των 

αιτιών της διαφορετικής δυνατότητας επίδρασης στο υποσύστημα, θα γίνει με 

την σκιαγράφηση του τρόπου με τον οποίο «με την πολιτική και λοιπή 

δυναμική τους γεμίζουν ορισμένο γεωγραφικό χώρο», με την προσέγγιση 

δηλαδή της «ιστορικοκοινωνικής παρουσίας» των τριών συλλογικών 

υποκειμένων.74 Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να αποτυπώσουμε τα βασικά 

χαρακτηριστικά, τους προσανατολισμούς και τις στοχεύσεις της Υψηλής τους 

Στρατηγικής και στο τέλος του παρόντος κεφαλαίου θα εστιάσουμε στο τρόπο 
                                                             
72 Βλ. Ιωάννης Θ Μάζης, Η Γεωπολιτική Της Ευρύτερης Μέσης Ανατολης Και η Τουρκία 
(Αθήνα: Α.Α.Λιβάνη, 2008). σ. 14 – 26. Για τη σημασία της γεωπολιτικής θέσης της Τουρκίας, 
Βλ. Αχμετ Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας (Αθήνα: 
Ποιότητα, 2010). σ. 190 
73 Όπως, αξιώσεις επέκτασης η ελέγχου αγορών από ραγδαία αναπτυσσόμενα κράτη 
(Τουρκία, Ιράν), διασυνοριακές διαφορές (Ελλάδα – Τουρκία, Παλαιστινιακό, Τουρκία Ισραήλ, 
Κουρδικό, Συρία – Ισραήλ, κλπ), διαφιλονικούμενες πετρελαιοπαραγωγές περιοχές Τουρκικές 
αξιώσεις στην ανατολική Μεσόγειο, Διαχείριση υδάτινων πόρων (Ποταμοί Τίγρη και 
Ευφράτη). Βλ, Ηφαιστος, Ο Πόλεμος Και Τα Αίτιά Του. Τα Πολλά Πρόσωπα Του Ηγεμονισμού 
Και Της Τρομοκρατίας. σ. 179. 
74 Για τον Κονδύλη, η ιστορικοκοινωνική παρουσία μια εθνοκρατικής οντότητας  συνιστά μια 
από τις τρείς διαστάσεις του «γεωπολιτικού δυναμικού».  Στον όρο «…η συμπλοκή των δύο 
συνθετικών δεν υποδηλώνει μιαν αναγκαία αιτιώδη συνάφεια, δεν σημαίνει ούτε ότι η πολιτική 
καθορίζει οπωσδήποτε την γεωγραφία…ούτε ότι η γεωγραφία καθορίζει οπωσδήποτε την 
πολιτική…αλλά σημαίνει… ότι η πολιτική δεν μπορεί παρά να αναπτύσσεται σε στενή 
συνάφεια με έναν γεωγραφικό χώρο, και στην ιστορία εναπόκειται να αποφασίσει με ποιάν 
έννοια και ποιάν απόκλιση θα καταστεί αμφίδρομη η σχέση αυτή». Εκτός από το πρώτο 
επίπεδο γενικότητας που αφορά στην ιστορικοκοινωνική παρουσία ενός συλλογικού 
υποκειμένου, κατά μια δεύτερη έννοια το δυναμικό ενός έθνους «…συνιστούν οι ευρύτεροι 
χώροι, μέσα στους οποίους εκδιπλώνει … την πρωτογενή ενέργειά του με ποικίλους 
(οικονομικούς, πολιτισμικούς, στρατιωτικούς, κ.λ.π.) τρόπους, αλλά πάντα σε συνάφεια με 
υπέρτερους πολιτικούς σκοπούς», ενώ η τρίτη και στενότερη έννοια του δυναμικού αφορά 
στα γεωγραφικά δεδομένα, η οποία προσεγγίζεται μέσω συγκριτικής ανάλυσης.  Παναγιώτης 
Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου, 4η ed. (Αθήνα: Θεμέλιο, 1999). σσ. 284 - 390 
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που αντιμετωπίζουν τα ζητήματα της ασφάλειας στην διεθνή αρένα, στο 
αμυντικό τους δόγμα.  

2.1 Ιστορικοκοινωνική παρουσία στο διεθνές περιβάλλον 

Πριν την προσέγγιση της ιστορικοκοινωνικής παρουσίας των τριών 

εθνοκρατικών οντοτήτων, κρίνεται σκόπιμη μια συνοπτική αναφορά στα 

συστατικά του όρου εθνοκρατική οντότητα. Η έννοια του κράτους δεν 

ταυτίζεται απαραιτήτως με την έννοια του έθνους και αντιστρόφως. Ως 

στοιχεία που χαρακτηρίζουν ή απαρτίζουν ένα έθνος εντοπίζονται η κοινή 

γλώσσα, ο κοινός πολιτισμός, η κοινή θρησκεία ή, για ορισμένους, η κοινή 

φυλετική καταγωγή. Όμως, ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

έθνους μπορεί να θεωρηθεί μόνο η κοινή εθνική συνείδηση, η οποία πρέπει 

να εξετάζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία. Η εθνική συνείδηση 

καλλιεργείται και διατηρείται μέσω της διαδικασίας της εθνικοποίησης, μια 

διαδικασία ανάλογη και παράλληλη της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης. Η 

εθνικοποίηση πραγματώνεται είτε από μηχανισμούς του έθνους (αγορά, 

κρυφό σχολειό, εκκλησία), είτε από μηχανισμούς κράτους (εκπαίδευση, 

στρατό, δημόσια διοίκηση), είτε με επίκληση στοιχείων παραδοσιακών, που 

αφορούν στο παρελθόν ή μέσω στοιχείων και αναφορών διαφορετικών, όπως 

το πολίτευμα, το πολιτικό σύστημα, το μέλλον.75 Θα μπορουσαμε να 

διακρίνουμε δύο τροπους προσέγγισης της έννοιας του έθνους.  Η πρώτη 

προέρχεται από τον κόσμο της «νεοτερικότητας»,76 που αφορά στη σύχρονη 

αντίληψη των Νεών Χρόνων από τον 15ο αιώνα εως τις μέρες μας, η οποία 

δεν αποδέχεται το έθνος να έχει προϋπάρξει του κράτους και μάλιστα το 

έθνος να έχει δημιουργήσει το κράτος. Επίσης, η νεοτερική αντίληψη δεν 

αποδέχεται την πολιτική συσχέτιση της κοινωνίας με το έθνος. Σύμφωνα με το 

δόγμα της νεωτερικότητας, απόρροια της ιδεολογικής – υλιστικής 

νοηματοδότησης της πολιτικής με όρους ισχύος, «…όλα τα έθνη είναι σχετικά 

πρόσφατα και σχετικά τεχνητά δημιουργήματα, ..ένα είδος εμφυτεύματος στο 

μυαλό των ανθρώπων... και βασικά δημιούργηματα του νεότερου κράτους 

                                                             
75 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.119-123.  
76., Ο όρος «Νεωτερικότητα» αφορά στον δυτικό πολιτισμό που διαδέχεται τον Μεσαίωνα στη 
Δύση. Τα συμβατικά όρια της νεωτερικότητας είναι: 1750 με 1950, βλ., Θεόδωρος Ι. Ζιάκας, 
“Τι Είναι Εθνική Ταυτότητα,” Αντίφωνο, 2010, http://www.antifono.gr. Επίσης, για τον ορισμό 
της «νεοτερικότητας», βλ Παναγιώτης Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία Των Εθνών. Συγκρότηση Και 
Συγκράτηση Των Κρατών, Της Ευρώπης Και Του Κόσμου. (Αθήνα: Ποιότητα, 2009). σ.373. 
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…».77 Στον αντίποδα του δόγματος της νεοτερικότητας και ως κριτική της 

τελευταίας, βρίσκεται μια πολύ ευρύτερη και οντολογικά διαφορετική έννοια 

του έθνους, ως μια πνευματικά, πολιτισμικά και ανθρωπολογικά 

συγκροτημένη κοινωνία που θεμελιώνεται στην αυτοθέσμιση και 

αυτοοργάνωση βάσει ανθρωπολογικών προυποθέσεων.78 Βάσει της δεύτερης 

προσέγγισης, την οποία υιοθετούμε στην παρούσα εργασία, ως έθνος 

εννοούμε «…τα διαχρονικά πνευματικά κτίσματα, τον πολιτικό πολιτισμό και τις 

διαχρονικές ανθρωπολογικές διαμορφώσεις μιας κοινωνικής οντότητας…[τα 

μέλη της οποίας]... μετέχοντας καθημερινά και ακατάπαυστα στην Εκκλησία 

του Δήμου διαμορφώνουν και αναδιαμορφώνουν το συλλογικό τρόπο ζωής 

που συνάδει με την ανθρωπολογική τους ετερότητα».79 Μετά από μια μακρά 

ιστορική διαδρομή αγώνων των διακριτών κοινωνιών για πολιτική κυριαρχία, η 

σύμπτωση έθνους και κράτους λαμβάνει χώρα στουν νεώτερους χρόνους, με 

κομβικό σημείο την Συνθήκη της Βεστφαλίας (1648 μ.Χ). Στη διάρκεια των 

τελευταίων πέντε αιώνων, διαμέσου μια βίαιης διαδικασίας, εκκολάφθηκαν τα 

έθνη-κράτη που συνιστούν τη βασική μονάδα του σύγχρονου 

εθνοκρατικοκεντρικού διεθνούς γίνγεσθαι· οι αξιώσεις λαϊκής κυριαρχίας, 

μετέτρεψαν το κράτος σε εθνοκράτος,80 μια κοινωνική οντότητα που διαθέτει 

ανθρωπολογικές προυποθέσεις συγκρότησης ενός Κοινωνικού και Πολιτικού 

γεγονότος.81 Η εθνική συνείδηση, ως συναίσθηση της εθνοκρατικής 

                                                             
77 Γιώργος Κοντογιώργης, Έθνος Και “Εκσυγχρονιστική” Νεοτερικότητα (Εναλλακτικές 
Εκδόσεις, 2011). 
78 Σύμφωνα με τον Γιώργο Κοντογιώργη, το έθνος, όπως κάθε ταυτοτική αναφορά,  αποτελεί 
μία έννοια άρρηκτα συνδεδεμένη με το ανθρωποκεντρικό γεγονός και πιο συγκεκριμένα με τη 
συγκρότηση του κοινωνικού ανθρώπου με όρους ελευθερίας. Στις μη ανθρωποκεντρικές 
κοινωνίες, όπως για παράδειγμα στις δεσποτικές ή φεουδαλικές, η έννοια της κοινωνίας 
συνέχεται ταυτολογικά με το πεδίο της ιδιοκτησίας του δεσπότη και ως εκ τούτου, «…ο 
δουλοπάροικος δεν διαθέτει ιδίαν ταυτότητα, το «είναι» του ανάγεται στην ταυτότητα του 
δεσπότη» βλ., Ibid. Επίσης, βλ., Ζιάκας, “Τι Είναι Εθνική Ταυτότητα.” και Παναγιώτης 
Ήφαιστος, “Το Μεταβατικό Σύστημα Της Βεστφαλίας Και Του ΟΗΕ Υπό Την Αίρεση Των 
Προϋποθέσεων Που Αναπτύσσονται Στο Κοσμοσυστημικό Επίπεδο,” 2010, 
http://www.ifestosedu.gr/. 
79 Ήφαιστος, Κοσμοθεωρία Των Εθνών. Συγκρότηση Και Συγκράτηση Των Κρατών, Της 
Ευρώπης Και Του Κόσμου. σ.23.  
80 Η ανορθόδοξη φορά εθνικού γίγνεσθαι που ακολουθήθηκε από τους δυτικούς, καθώς 
επεδίωξαν να μεταβούν από το κράτος στο έθνος αντί του αντίστροφου και φυσιολογικού, «το 
έθνος να φτιάχνει το κράτος του», ευθύνεται για τις ανθρωπολογικά διαφοροποιημένες δομές 
πολλών εθνοκρατικών ενοτήτων. Πολλά έθνη ή κομμάτια εθνών είτε επειδή αναμειχθηκαν 
τεχνιτά είτε επειδή δεν ευόδωσαν οι αγώνες του για εθνική ανεξαρτησία, συγκροτούν την ίδια 
εθνοκρατική ενότητητα, βλ., στο ίδιο, 222-223,308-309. 
81Στο ίδιο, σσ.307,309 
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επιβίωσης, συνιστά τον κύριο λόγο διακρατικού ανταγωνισμού,82 ακριβώς 

λόγω της άναρχης και ανταγωνιστικής φύσης του διεθνούς συστήματος. Η 

ένταση και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πίστης αυτής προς μια κοινότητα, 

στο έθνος, ποικίλλουν: από την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης και πολιτικής 

αυτονόμησης ενός πληθυσμού και της ειρηνικής επιβίωσης και συνύπαρξής 

του στα πλαίσια της κρατικής ετερότητας με άλλα έθνη ή κράτη, μέχρι την 

πίστη στην υπεροχή του έθνους έναντι των υπολοίπων, στη μοναδικότητα της 

αποστολής του και δυστυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις και στην ανάγκη 
εξολόθρευσης των υπολοίπων.83 

2.1.1 Ελλάδα 

Ο ελληνισμός, ως έθνος - κοσμοσύστημα84 συγκροτήθηκε πολιτικά κατά τους 

κρητομυκηναϊκούς χρόνους. Έκτοτε η ελληνική ταυτότητα εξελίσσεται 

μεταλλασσόμενη αδιάκοπα έως τη σύγχρονη εποχή. Συνεπώς, όσον αφορά 

την σχέση έθνους και κράτους στη διαδικασία διαμόρφωσης της σύγχρονης 

εθνοκρατικής οντότητας, το ελληνικό έθνος προϋπήρξε του κράτους.85 Σε 

αναζήτηση των αρχών του Νέου Ελληνισμού καταλήγουμε στη διαπίστωση 

ότι η βυζαντινή ιστορία στο σύνολό της, αποτελεί την ρίζα, την αφετηρία του 

σύγχρονου ελληνισμού. Η συνεκτική δύναμη της κοινής πίστης και γλώσσας, 

το «ομόδοξο» και το «ομόγλωσσο» δημιούργησαν τις βάσεις για τη γέννηση 

του «ομότροπου»,86 η ταυτόχρονη παρουσία των οποίων αποτέλεσαν τις 

προϋποθέσεις της γέννησης του νεώτερου Ελληνισμού.87 Ο νέος ελληνισμός 

                                                             
82 Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές., 
σσ.50-54 
83 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σσ.124-126. 
84 Αποτελεί όρο που χρησιμοποιείται για να αποδώσει το γεγονός ότι το ελληνικό έθνος 
αφενός δεν συγκροτεί μία ενιαία πολιτειακή κοινωνία και αφετέρου δεν συναντάται 
ταυτολογικά με μια και μοναδική θεμελιώδη πολιτική κοινωνία. Ο ελληνισμός, ως έθνος-
κοσμοσύστημα, διαθέτει πολιτική συνείδηση και δρα πολιτικά με όρους συνέργειας των 
πόλεων-κρατών ή αργότερα μέσω της κοσμοπολιτείας του. Υπό αυτή την έννοια, το ελληνικό 
έθνος «…συγκροτεί μία συνείδηση «κοινωνίας», δυνάμει του ανήκειν σε έναν 
ανθρωποκεντρικά δομημένο κοινό πολιτισμικό χώρο», βλ., Κοντογιώργης, Έθνος Και 
“Εκσυγχρονιστική” Νεοτερικότητα. 
85 Βλ., Γιώργος Κοντογιώργης, “Ο Ελληνισμός Ως Έθνος Κοσμοσύστημα,” Πέρα Από Το 
Άτομο, 2011, http://gvardavas.wordpress.com/2011/02/19/contogeorgis-cosmosysteme.  
86 Όπως επισημαίνει ο Γιανναράς, « Είναι μάλλον η πιο απερίφραστη δικαίωση της πρότασης 
να ορίζουμε την Ελλάδα όχι καταρχήν ως ΤΟΠΟ, αλλά καταρχήν ως ΤΡΟΠΟ βίου»,  βλ.,  
Χρήστος Γιανναράς, “Ὀρθοδοξία Καὶ Δύση. Ὁ Ἱστορικὸς Ὁρίζοντας.,” n.d., 
http://users.uoa.gr/~nektar/history/tributes/xrhstos_giannaras/orthodoxy_and_west_historical_
horizon.htm. 
87 “Βυζαντινός Ελληνισμός. Πρωτοβυζαντινοί Χρονοι. Ζ,” Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους 
(Εκδοτική Αθηνών, n.d.).σσ. 6-18. 
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διαμορφώθηκε μέσα από σκληρούς αγώνες ενάντια στους Φράγκους, τους 

Βούλγαρους, τους Σέρβους και τους Τούρκους με αποκορύφωση το 

«ευφρόσυνον» έτος του 1821 και την Ελληνική Επανάσταση. Η Ιστορία της 

σύγχρονης Ελλάδας αρχίζει ουσιαστικά με την Ελληνική επανάσταση του 

1821 και εντάσσεται στη διεθνή αρένα ως ανεξάρτητη εθνοκρατική οντότητα 

μόλις το 1830.88 Με την δημιουργία του ελληνικού κράτους, εγκαινιάζεται μια 

νέα ταραχώδη ιστορική πορεία του Νεότερου Ελληνισμού η οποία φθάνει 

μέχρι και την αυγή του 21ου αιώνα, η οποία μπορεί να διακριθεί σε δύο 

περιόδους με ενδιάμεσο σταθμό τη γεγονός της μικρασιατικής καταστροφής 

του 1922. Κατά την πρώτη περίοδο, σημειώθηκε σημαντική πρόοδος στην 

πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας αν και κατά κύριο λόγο 

χαρακτηρίζεται από πολλές δυσχέρειες, κακοδαιμονίες, αθλιότητες και την 

καθοριστικής σημασίας ανάμιξη των ξένων δυνάμεων στις ελληνικές 

υποθέσεις.89 Μέχρι και την αρχή της δεκαετίας του 1880, πέρα της σημαντικής 

διεύρυνσης των ορίων του ελληνικού κράτους κατόπιν αλλεπάλληλων 

επαναστάσεων,90  αποκρυσταλλώθηκε η πολιτική ιδεολογία του νέου 

κράτους, που με την ονομασία Μεγάλη Ιδέα91 εγκολπώθηκε τις απαιτήσεις της 

                                                             
88 Στις 22 Ιανουαρίου 1830 υπογράφτηκε το Πρωτόκολλο του Λονδίνου που έμεινε γνωστό 
ως Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας, με το οποίο αναγνωριζόταν η πλήρης ανεξαρτησία της 
Ελλάδας και καθορίζονταν τα σύνορά της (η γραμμή Αχελώου-Σπερχειού, ενώ από τα νησιά 
επιδικάζονται η Εύβοια, οι Σποράδες και οι Κυκλάδες.) 
89Αναμφίβολα, η ρόλος των Δυνάμεων στα ελληνικά πράγματα (συνθήκη του Λονδίνου (6 
Ιουλίου 1827), ναυμαχία του Ναυαρίνου (20 Οκτωβρίου 1827), ήταν καταλυτικός στον αγώνα 
των Ελλήνων για ανεξαρτησία. Παράλληλα όμως, η επέμβαση των ξένων δυνάμεων που 
οδήγησε στην απελευθέρωση άνοιξε το δρόμο προς την κηδεμονία. Τα ιδιαίτερα συμφέροντα 
κάθε μιας των Δυνάμεων και ο μεταξύ τους ανταγωνισμός για μεγαλύτερη επιρροή στην 
ελληνική πραγματικότητα και οι διασυνδέσεις με τα ελληνικά κόμματα, διαμόρφωσαν ένα 
ιδιόμορφο διεθνές καθεστώς , ένα είδος ευρωπαϊκής κυριαρχίας για την Ελλάδα, ασκούμενη 
συλλογικά από Βρετανία, Γαλλία και Ρωσία. Η ανάμιξη των ξένων ήταν τόσο μεγάλη στις 
ελληνικές υποθέσεις ώστε, βαθμιαία, κατέστη συνήθεια, με τις ντόπιες ελίτ να την επιδιώκουν 
για προώθηση κομματικών ή προσωπικών συμφερόντων.   “Νεότερος Ελληνισμός. Από Το 
1833 Ως 1881,” Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, n.d.).σσ. 30-31.  
90 Οι επαναστάσεις έλαβαν χώρα στην Κρήτη, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο και στη 
Μακεδονία. Τη περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκε η ένωση με την Ελλάδα της Επτανήσου το 
1864, της Θεσσαλίας και της περιοχής της Άρτας το 1881, σχεδόν διπλασιάζοντας την έκταση 
της ελληνικής επικράτειας, από 47.516 τ.χ το 1832 σε 63.606 το 1881. Βλ, Ibid. 
91 Η «Μεγάλη Ιδέα», είναι έκφραση που μεταχειρίστηκε ο Ι Κωλέττης μιλώντας στην 
Εθνοσυνέλευση (Γ΄ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις, 8 Νοεμβρίου 
1843 – 18 Μαρτίου 1844) που ακολούθησε την επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου του 1843, 
προκειμένου να καταδείξει ότι η επανάσταση έγινε από όλους τους Έλληνες με σκοπό την 
δημιουργία ενός μεγάλου ενιαίου κράτους. Συναισθηματικά φορτισμένη, η Μεγάλη Ιδέα 
εκδηλώθηκε με τρεις μορφές, «…ως πόθος για την πραγματοποίηση του ενιαίου της ελληνικής 
φυλής, ως ιστορική διαπίστωση του ενιαίου αυτού και ως μεταλαμπάδευση…», τη προώθηση 
των γνώσεων και των ιδεών από τη Ελλάδα προς την Ανατολή.  Το σύνθημα της Μεγάλης 
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ελληνικής κοινωνίας για εθνική ολοκλήρωση. Η πολιτική της Μεγάλης Ιδέας  

καθόρισε την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας μέχρι και το τέλος του 

Μικρασιατικού πολέμου (1922), με αρνητικές και θετικές συνέπειες. Η 

ανεπάρκεια της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, η οικονομική δυσπραγία, 

απόρροια της διαχρονικής κατασπατάλησης του εγχώριου πλούτου,  η 

διαχρονική υπονόμευση/ απαξίωση της ελληνικής στρατιωτικής μηχανής92 και 

η διαβρωτική λειτουργία της «εθνικής εταιρίας»93 είχαν ως αποτέλεσμα μια 

σειρά εθνικών αποτυχιών (όπως για παράδειγμα η κρίση της ανατολικής 

Ρωμυλίας το 1886,94 η πτώχευση το 1893,95 ή η έκβαση της επανάσταση στη 

Κρήτη το 1897), με αποκορύφωμα την ταπεινωτική ήττα του 1897.96 Η ατυχής 

έκβαση του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1987 εγγράφεται στις αρνητικές 

συνέπειες του προτάγματος της Μεγάλης Ιδέας. Τα αίτια αυτής της αποτυχίας 

εντοπίζονται, κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι η διακήρυξή της Μεγάλης Ιδέας 

«…υπηρέτησε αποκλειστικά εσωτερικούς πολιτικούς σκοπούς και, 

συγκεκριμένα, την πολιτική νομιμοποίηση μιας άρχουσας τάξης, η οποία σε 

καμιά περίπτωση δεν πίστεψε ή, μάλλον, δεν θέλησε να υπηρετήσει την εθνική 

ολοκλήρωση».97 Με την είσοδο στον 20ο αιώνα μέχρι και τη μικρασιατική 

καταστροφή, η Ελλάδα παρουσίασε μια τελείως διαφορετική εικόνα.  

                                                                                                                                                                              
Ιδέας αποτελεί ένα από τα κύρια κέντρα γύρω από τα οποία περιστρέφεται η νεοελληνική 
συνείδηση για πολλά χρόνια αργότερα, βλ., Ibid.σσ. 89,106-107, 123, 460-467.  
92 Χαρακτηριστική είναι η φράση του Τρικούπη από το βήμα της βουλής λίγο πριν τον πόλεμο 
του 1987: «Δεν έχομεν στρατό. Ο ελληνικός στρατός της σήμερον είναι αγέλη». 
93 Η Εθνική Εταιρία συστήθηκε την άνοιξη τους 1894. Ήταν ισχυρή παραπολιτική οργάνωση, 
στην οποία συμμετείχαν επιφανή μέλη της ελληνικής κοινωνίας, στρατιωτικοί και πλήθος 
απλών Ελλήνων. Με τις ανεύθυνες ενέργειές της συνέβαλε στην έναρξη του πολέμου του 
1897.   
94Η εφαρμογή του σχεδίου που ονομάσθηκε «ένοπλος επαιτεία» από το Δηλιγιάννη κατά την 
«αντιμετώπιση» της κρίσης, άφησε την Ελλάδα ταπεινωμένη, χωρίς αξιόμαχη δύναμη, χωρίς 
συμμάχους και χωρίς οικονομική υποδομή, βλ., “Νεότερος Ελληνισμός Από 1881 Ως 1913, 
ΙΔ΄,” Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, 2000).σσ.24-30.  
95 Στις 10 Δεκεμβρίου 1893, ο Τρικούπης υποχρεώθηκε να αναγνωρίσει από το βήμα της 
βουλής ότι «δυστυχώς επτωχεύσαμεν». Η οικονομική κρίση, επέτεινε την παράλληλη 
κοινωνική κρίση. Ως διέξοδος αναπτύχθηκε η γενικευμένη μετανάστευση. Από το 1890 ως το 
1914, το 14% του πληθυσμού (350.000 άτομα) μετανάστευσε επίσημα στην Αμερική, βλ., στο 
ίδιο, σσ.35-36, 60-87. 
96 Η νέα επανάσταση στην Κρήτη, είχε προηγηθεί το 1866 -1869) προκάλεσε την επίσημη 
κινητοποίηση του ελληνικού κράτους που έστειλε στο νησί ελληνικό στρατό και στόλο. Ο 
Σουλτάνος απαίτησε την αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από την Κρήτη. Η άρνηση της 
Ελλάδας οδήγησε στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 που κατέληξε σε συντριβή του 
ελληνικού στρατού, και στην επιβολή στην Ελλάδα Διεθνούς Οικονομικού Ελέγχου. Ibid.σσ. 
88-127, 163. 
97 Γιώργος Κοντογιώργης, “Το Διακύβευμα Της Μικρασιατικής Εκστρατείας Και Οι Σταθερές 
Του Νεοελληνικού Κράτους,” Ανιχνευσεις, Εκπομπή ΕΤ3, 2012, 
http://www.anixneuseis.gr/?p=49239. 



 28

Αντιλαμβανόμενη τις ρευστότητα της διεθνοπολιτικής κατάστασης98 αλλά και 

το παράθυρο ευκαιρίας που ανοιγόταν με την επικείμενη διάλυση της 

οθωμανικής αυτοκρατορίας, εισήλθε σε μια διαδικασία εσωτερικής 

ενδυνάμωσης, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην  ενίσχυση των ενόπλων 

δυνάμεων. Η νέα ελληνική πολιτική, υπό την κατεύθυνση δυνάμεων εθνικής 

ανάτασης ιδιαίτερα μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα του 1909 και την 

ανάληψη της πρωθυπουργίας από τον Ελευθέριο Βενιζέλο, απέδωσε 

καρπούς· με τη συστηματοποίηση του Μακεδονικού αγώνα (1904-1908),99 τη 

συμμετοχή στους Βαλκανικούς πολέμους100 προσάρτησε την Ήπειρο, τη 

Μακεδονία, την Κρήτη και νησιά του Αιγαίου. Όμως η επιτυχής πορεία της 

Ελλάδας στον 20ο αιώνα διεκόπη. Η διαφωνία μεταξύ του βασιλιά 

Κωνσταντίνου και Ελ. Βενιζέλου στις αρχές του Α’ Παγκοσμίου πολέμου101 

οδήγησε στο πρώτο Εθνικό Διχασμό και η επακόλουθη κατάρρευση του 

εσωτερικού μετώπου είχε ως αποτέλεσμα την κατάρρευση του μικρασιατικού 

μετώπου, τη μεγάλη καταστροφή του 1922 και τον ξεριζωμό του 

μικρασιατικού Ελληνισμού. Με τη λήξη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου, οι 

πολιτικές δυνάμεις διχάζονται για δεύτερη φορά. Η Ελλάδα, αν και βρίσκεται 

στο πλευρό των νικητών, εισέρχεται στη περίοδο του ψυχρού πολέμου, όντας 

                                                             
98 Τα αντικρουόμενα συμφέροντα των Δυνάμεων στα Βαλκάνια (διείσδυση της Γερμανίας 
στην Οθωμανική αυτοκρατορία, επιδίωξη αναχαίτισης της από τις άλλες Δυνάμεις), αδυναμία 
της Οθωμανικής αυτοκρατορίας να υπερασπιστεί τον εαυτό, γεγονός που είχε αποκαλυφθεί 
πλήρως και μετά τον ιταλοτουρκικό (1911) πόλεμο που στοίχισε στην τουρκική πλευρά την 
απώλεια των Δωδεκανήσων, σκλήρυνση της τουρκικής πολιτικής απέναντι στις υπόδουλες 
εθνότητες, ιδίως μετά την επικράτηση του κινήματος των Νεότουρκων (1908)., Η έξαρση των 
βαλκανικών εθνικισμών., Η βουλγαρική επεκτατικότητα που είχε εκδηλωθεί με το Μακεδονικό 
ζήτημα 
99 Το πρώτο ελληνικό αντάρτικο σώμα μετέβει προς ενίσχυση της οργάνωσης Μητροπολιτη 
Καραβαγγέλη τον Ιούνιο του 1903.  
100 Ο Α΄ Βαλκανικός πόλεμος (Οκτώβριος 1912-Μάϊος 1913), βρήκε την Ελλάδα, τη 
Βουλγαρία, τη Σερβία και το Μαυροβούνιο να στρέφονται ένοπλα εναντίον της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και να την νικούν Ο Β΄ Βαλκανικός πόλεμος (Ιούνιος-Ιούλιος 1913) υπήρξε 
αποτέλεσμα τόσο των παραπάνω εκκρεμοτήτων που άφησε η Συνθήκη του Λονδίνου (Μάιος 
1913) με τον τερματισμό του Α΄ Βαλκανικού πολέμου, όσο και της άμεσης εμπλοκής των 
Δυνάμεων στις βαλκανικές υποθέσεις. Αυτή τη φορά, οι σύμμαχοι του Α΄ Βαλκανικού 
πολέμου έγιναν αντίπαλοι: η Ελλάδα και η Σερβία συγκρούστηκαν με τη Βουλγαρία, η οποία 
βγήκε ηττημένη από τον πόλεμο. 
101 Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός Ελ. Βενιζέλος ήθελε να ταχθεί στο πλευρό των Συμμάχων, 
ενώ ο βασιλιάς Κωνσταντίνος προτιμούσε την ευμενή ουδετερότητα υπέρ των Κεντρικών 
Δυνάμεων. Η έκβαση του πολέμου δικαίωσε απόλυτα τις προβλέψεις του Βενιζέλου. Για μια 
σύντομη ανασκόπηση των επιπτώσεων των εθνικών διχασμών στην ελληνική πολιτική ζωή, 
βλ., Θεόδωρος Κουλουμπής, “Η Προσαρμογή Της Εξωτερικής Πολιτικής,” Η Καθημερινή, 
October 16, 2011, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_3_16/10/2011_459602.  
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στη δίνη ενός αιματηρού εμφύλιο πολέμου από την οποία βγαίνει πλήρως 
αποδυναμωμένη.  

Η άλλοτε ακμαία δυναμική του έθνους, που υπερχείλιζε των γεωγραφικών 

ορίων του κράτους, τα τελευταία ενενήντα χρόνια, από το κομβικής σημασίας 

1922 και μετά, βρίσκεται σε μια πορεία συρρίκνωσης και αποδυνάμωσης. 

Πριν το ’22, η συγκρότηση της ελληνικής ταυτότητας γινόταν «…με επίκεντρο 

το Αιγαίο και δύο πτέρυγες, δυτικά την ελληνική χερσόνησο και ανατολικά τη 

Μ. Ασία, τον Πόντο, την Ανατολική Θράκη».102 Μετά το 1922, ο ελληνισμός 

έχασε τον ανατολικό πνεύμονά του και έμεινε κλεισμένος στην ελλαδική 

χερσόνησο και τα νησιά, ενώ το Αιγαίο από επίκεντρο μεταβλήθηκε σε 

σύνορο. Η Ελλάδα των «δύο ηπείρων και το πέντε θαλασσών»103 αποτελεί 

πλέον παρελθόν, η προσπάθεια που έκανε το κράτος να ενσωματώσει το 

δυνατόν περισσότερα τμήματα του έθνους, που απλώνονταν από την 

Ουκρανία ως την Αίγυπτο κι από τις παρακαυκάσιες χώρες ως τις παροικίες 

των Βαλκανίων και την κεντρική και δυτική Ευρώπη απέτυχε. Σε ελάχιστο από 

ιστορική άποψη χρόνο, κατόπιν μιας εξαιρετικά πυκνής αλυσίδας εθνικών 

καταστροφών104, «το έθνος συνέπεσε με το κράτος όχι γιατί το κράτος 

διευρύνθηκε αλλά γιατί το έθνος ακρωτηριάστηκε και συρρικνώθηκε»,105 
υπονομεύοντας την επιβίωση του οικουμενικού, ευρύτερου ελληνισμού.  

Μάλιστα, η αδιαφορία του εθνικού κέντρου σε συνδυασμό με τη μεταφύτευση 

στον απόδημο Ελληνισμό των εσωτερικών πολιτικοιδεολογικών αντιθέσεων 

                                                             
102 Γιώργος Καραμπελιάς, “Τίτλος, Ελληνισμός 1922,” Περιοδικό Άρδην, Τ.89, 2012. 
103 Με την υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (28 Ιουλίου/ 10 Αυγούστου 1920) και τη 
προσάρτηση νέων εδαφών, η Ελλάδα αποκτούσε τη μεγαλύτερη έκταση της στη νεώτερη 
ιστορία, και σε μεγάλο βαθμό πραγμάτωνε τη Μεγάλη Ιδέα.  “Νεότερος Ελληνισμός Από 1913 
Ως 1941. ΙΕ΄,” Ιστορία Του Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, n.d.). σ.142. Η συνθήκη 
των Σεβρών ποτέ δεν εφαρμόσθηκε, λόγω ριζικών μεταβολών: στο διεθνές περιβάλλον 
(αλλαγή στάσης της Γαλλίας, Ιταλίας, Ρωσίας), στο εσωτερικό της Ελλάδας (απόπειρα 
δολοφονίας του Βενιζέλου, θάνατος του Βασιλέως Αλεξάνδρου, εκλογές, επιστροφή του 
Βασιλιά Κωνσταντίνου), και στο εσωτερικό του Τουρκικού κράτους (Στις 23 Απριλίου 1920, ο 
Κεμάλ Ατατούρκ έγινε πρόεδρος της επαναστατικής κυβέρνησης και δεν αναγνώρισε την 
Συνθήκη  των Σεβρών, που η οθωμανική κυβέρνηση υπέγραψε στις 10 Αυγούστου). 
104Αφανισμοί, εκτοπισμοί, γενοκτονίες που συρρίκνωσαν το ελληνικό έθνος, όπως, η τρίτη και 
ποιο έντονη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού μεταξύ 1919 και 1924 (Η μαζική 
δολοφονία του Ποντιακού Ελληνισμού ξεκίνησε από τους Νεότουρκους το 1911 και 
ολοκληρώθηκε από τον Κεμάλ (1919-1924)),  εκτοπισμό του ελληνισμού της Μ. Ασία μετά το 
1922, Βαλκανίων και Μ. Ανατολής μετά το 1945, εκδίωξη ελληνισμού από την 
Κωνσταντινούπολη Σεπτέμβριο του 1955, τον αφελληνισμό της Ίμβρου και της Τενέδου που 
ξεκίνησε ήδη από το 1923 και εντάθηκε μετά το 1964, την εισβολή στην Κύπρο το 1964. 
105, Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου.σ.384. 
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της ελλαδικής κοινωνίας (ιδιαίτερα του Εθνικού διχασμού και των 

μεταγενέστερων εκβλαστήσεών του), άμβλυνε την παλαιότερη ευαισθησία της 

ομογένειας για τα εθνικά θέματα και συνετέλεσαν στην αποδυνάμωση της 

διασύνδεσης μεταξύ εθνικού κέντρου και διασποράς.106 Παράλληλα δε της 

συρρίκνωσης, οι δημογραφικοί δείκτες αποδεικνύονται απογοητευτικοί ως 

προς τη δυναμική του ελληνικού δυναμικού και οι προβολές τους στο μέλλον 

σκιαγραφούν ένα γερασμένο έθνος.107 Μάλιστα, το νέο μεταναστευτικό κύμα 

Ελλήνων στην Ευρώπη, την Αμερική, ακόμα και στην Αυστραλία, ως απότοκο 

της δίνης της πολυδιάστατης κρίσης στη οποία έχει εισέλθει η Ελλάδα - ένα 

μεταναστευτικό κύμα νέων,108 υψηλού μορφωτικού επιπέδου που στην ουσία 

αποτελούν το παραγωγικό δυναμικό πάνω στο οποίο θα μπορούσε να 

στηριχθεί η ανασυγκρότησή της - μεγεθύνει επικίνδυνα τις διαστάσεις του 

προβλήματος.109 Το ανησυχητικότερο όμως για την Ελλάδα είναι ότι, τα λόγια 

του Κονδύλη, (δυστυχώς), εξακολουθούν να είναι επίκαιρα: το ελληνικό 

κράτος «…φανερώνεται ανήμπορο να προστατέψει ακόμα και το έθνος που 

βρίσκεται εντός των συνόρων του».110 Σε αναζήτηση των αιτιών που 

βρίσκονται πίσω από την παρακμή του νεοελληνικού κράτους καταλήγουμε 

στις ιδιαίτερες συνθήκες συγκρότησής του, στο γεγονός πως το κράτος όχι 

μόνο δεν αυτοθεσμίστηκε αλλά, στα πλαίσια ενός άκρατου μιμητικού 

εξευρωπαϊσμού, οι κρατικές δομές και το θεσμικό πλαίσιο εισήχθησαν χωρίς 

καν να γίνει μια προσπάθεια προσαρμογής στις επιχώριες συνθήκες και 

ιδιαιτερότητες και με τη «…συνειδητή επιδίωξη να μην είναι ελληνικό..», με 
                                                             
106 “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄,” Ιστορία Του 
Ελληνικού Έθνους (Εκδοτική Αθηνών, n.d.). σσ. 526 536.  
107 Η υφιστάμενη δημογραφική εικόνα, βάσει των δημογραφικών δεδομένων, βαίνει 
επιδεινούμενη, καθώς φυσική κίνηση του πληθυσμού στην Ελλάδα εξελίσσεται πτωτικά με 
αποκορύφωμα το 1998 όπου η τιμή του δείκτη εμφανίζεται για πρώτη φορά αρνητική. Έκτοτε, 
δεν έχει υπάρξει σημαντική ανάκαμψη, στοιχείο το οποίο υποδηλώνει ότι η θετική -απόλυτη ή 
σχετική- μεταβολή στο μέγεθος του πληθυσμού (0.66%), οφείλεται αποκλειστικά στην 
εγκατάσταση αλλοδαπών μεταναστών στη Ελλάδα. Μείωση / αναβολή των γεννήσεων, 
μείωση γάμων και αύξηση διαζυγίων, συνθέτουν τη δημογραφική εικόνα της Ελλάδος.  
Παράλληλα, ενώ σημειώνεται μείωση του νέου πληθυσμού, (ηλικίας 0 έως 14 ετών), η τιμή 
του δείκτη γήρανσης το 2001 υπήρξε μία από τις υψηλότερες στην ΕΕ-15 (113,2%). «Η 
Ελλάδα, μαζί με άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, και κυρίως την Ισπανία, θα είναι από τις 
πλέον γερασμένες της ΕΕ-25 το 2050»βλ. Διονύσης Μπαλούρδος, Επικαιρα Θεματα: Η 
Δημογραφική Κατάσταση Στην Ελλάδα (Αθήνα, 2006), 
http://www.ekke.gr/files/epikaira_themata.pdf. σ.30. 
108 “European Immigration and Emigration,” Stratfor Global Intelligence, 2012, 
http://www.stratfor.com/analysis/european-immigration-and-emigration. 
109 Κωνσταντίνος Ρόντος, “Η Δημογραφική Πραγματικότητα Στην Ελλάδα,” ΕΛΙΑΜΕΠ, 2010, 
http://blogs.eliamep.gr/rontos/i-dimografiki-pragmatikotita-stin-ellada/. 
110 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου, 4η ed. (Αθήνα: Θεμέλιο, 1999). σσ. 384, 385 
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αποτέλεσμα τον μεταπρατικό χαρακτήρα οργάνωσης, του νεοελληνικού 

κράτους τη καθυστέρηση και το αίσθημα μειονεξίας του νεοέλληνα.111 Από 

διαφορετικό μονοπάτι ανάλυσης, ο Κονδύλης υποστηρίζει πως η συγκρότηση 

του νεοελληνικού κράτους κυρίως σε προαστιακή, ήτοι πατριαρχική κοινωνική 

βάση, συνετέλεσε στην αναστολή τόσο την ιδεολογικής όσο και της 

κοινωνικής εκδίπλωσης του αστικού στοιχείου,112 δημιουργήθηκαν οι ευνοϊκές 

εκείνες συνθήκες για την ανάπτυξη ενός «… παρασιτικού καταναλωτισμού 

αδιάφορου για τις μακροπρόθεσμες εθνικές του επιπτώσεις…».113 Η Ελλάδα, 

πάγια στόχευση της οποίας είναι διατήρηση της ειρήνης και η σταθερότητα 

στη περιοχή, όντας «…αυστηρώς προσηλωμένη στην αρχή της ειρηνικής 

επίλυσης των διαφορών επί τη βάσει του διεθνούς δικαίου…»,114 καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της μεταπολεμικής περιόδου, φαίνεται ανήμπορη να αναγνώσει τα 

μηνύματα του διεθνοσυστημικού γίγνεσθαι, διατηρεί μια στάση παθητική, 

αδικαιολόγητου εφησυχασμού και αδράνειας σε σχέση με τα διεθνοπολιτικά 

                                                             
111 Παράλληλα της μεταπρατικής οργάνωσης του νεοελληνικού κράτους, η ταυτότητα του 
νεοέλληνα διαμορφώθηκε με πρότυπο τα «πεφωτισμένα, πεπολιτισμένα και λελαμπρυσμένα 
γένη της Εσπερίας», απορρίπτοντας την πείρα που κόμιζε η λαϊκή παράδοση και το 
βυζαντινό παρελθόν. Δεδομένου ότι, όταν κάτι ενεργείται ως μίμηση πάντα υπολείπεται ως 
προς το αυθεντικό πρότυπο, ο νεοελληνικός μεταπρατισμός οδήγησε στη «μιμητική 
βραδυπορίας» την καθυστέρηση, αιτία της αυτοπεριφρόνησης και της νεοελληνικής 
μειονεξίας. Ως αντιστάθμισμα της μειονεξίας, εν είδει υπεραναπλήρωσης των αισθημάτων 
κατωτερότητας, οι νεοέλληνες, τρόπον τινά ως « φιλέλληνες», προσπάθησαν να αντλήσουν 
το αυτοσεβασμό από το ένδοξο αρχαιοελληνικό παρελθόν, μέσω ενός ιστορικού άλματος 
εικοσιπέντε αιώνων, ακριβώς γιατί τα επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδα συνιστούν αντικείμενα 
θαυμασμού για του Δυτικούς.  Χρήστος Γιανναράς, Πολιτιστική Διπλωματία. Προθεωρία 
Ελληνικού Σχεδιασμού (Αθήνα: Ικαρος, 2001). σσ. 109-120.  
112 Κατά τον Κονδύλη, μετά από ενδελεχή ανάλυση της υφής και της σύνθεσης της λεγόμενης 
αστικής τάξης στην Ελλάδα, όπως για παράδειγμα της εργασιακής οργάνωσης και τις 
συναφείς εργασιακές σχέσεις, τη νοοτροπία, την ιδεολογία και τον πολιτισμό της, 
διαπιστώνεται πως αυτή ποτέ δεν υπήρξε κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ενσαρκώνει όλα τα 
ειδοποιά γνωρίσματα της αστικής τάξης με τη δυτικοευρωπαϊκή και κεντροευρωπαϊκή έννοια 
του όρου. Η κατ΄ όνομα αστική τάξη στη Ελλάδα συνιστά «…μια χαλαρή και ετερογενή 
κοινωνική συνομάδωση…», συγκροτημένη στη βάση των πατριαρχικών σχέσεων και της 
πατριαρχικής κοινωνίας που κληροδότησε η μακραίωνη τουρκοκρατία, που διέπεται «….κατά 
το μέγιστο μέρος από τους άγραφους κανόνες του δούναι και λαβείν,  δηλαδή της παροχής 
υπακοής με αντιπαροχή ορισμένη προστασία », Παναγιώτης Κονδύλης, Οι Αιτίες Της 
Παρακμής Της Σύγχρονης Ελλάδας, 4th ed. (Αθήνα: Θεμέλιο, 2011). σσ. 12 18, 37, 38.  
113 Ο Κονδύλης με τον όρο «παρασιτικό καταναλωτισμό αποδίδει το σιωπηρό , διαρκή και, ως 
επί το πλείστον, συνειδητό και «κοινωνικό συμβόλαιο», στο πλαίσιο του οποίου «…το 
ελληνικό κοινωνικό και πολιτικό σώμα στο σύνολό του επωφελήθηκε από τη μεταπολεμική 
πρωτοφανή ανάπτυξη της διεθνούς οικονομίας και άντλησε βραχυπρόθεσμα ωφελήματα..» με 
«…αντιπαροχή τη βαθμιαία εθνική εκποίηση… υποθηκεύοντας κατά τον τρόπο αυτό το εθνικό 
μέλλον». Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο. σσ. 158-166. 
114 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, “Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων,” 
Ελληνική Δημοκρατία, 2012, http://www.mfa.gr//zitimata-ellinotourkikon-sheseon/. 



 32

δρώμενα.115 Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν πρέπει να λησμονείται το 

γεγονός ότι η ιστορική διαδρομή 3000 ετών του ελληνισμού αποτελεί πηγή 

μιας δυναμικής ικανής να ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά του ελληνικού 

έθνους, ώστε να ανακόψει την καθοδική του πορεία και, αντιλαμβανόμενο ότι 

το διακύβευμα της εποχής αφορά στην ίδια του την ύπαρξη, να διεκδικήσει τη 

διεθνή του παρουσία ως ανεξάρτητο, κυρίαρχο κράτος με όραμα και 

προοπτική. Μπορεί η Ελλάδα να μαστίζεται από μια σοβαρή οικονομική 

κρίση, αλλά παραμένει μια εν δυνάμει ισχυρή οικονομική δύναμη116 ενώ η 

γεωγραφική της θέση της παρέχει στρατηγικά πλεονεκτήματα ώστε να 

διεκδικήσει την εξωτερική της εξισορρόπηση και ένα ρυθμιστικό ρόλο στον 

διαμορφούμενο ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής. Από την άποψη 

αυτή, η Ελλάδα στηριζόμενη στα «πλεονεκτικά ερείσματα» της ίδιας της 

ιστορικότητάς της117 και στις δικές τις δυνάμεις, συνιστά μια εθνοκρατική 

οντότητα ικανή να διασφαλίσει την επιβίωσή της, να κατευθύνει το ευρύτερο 
ελληνισμό και να σχεδιάσει το μέλλον της. 

                                                             
115Για την αναποτελεσματική και σε σύγχυση ελληνική εξωτερική πολιτική, βλ. Ηφαιστος and 
Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.σ. 14. Επίσης, για την αδράνεια στο τομέα της 
ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και την αναποτελεσματικότητα των κρατικών μηχανισμών, βλ. 
Ηλίας Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική. Αδράνεια Και Λάθη Πολλαπλασιάζουν 
Τους Κινδύνους.,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 2012, 
http://foreignaffairs.gr/articles/68646/ilias-i-koyskoybelis/krisi-kai-eksoteriki-politiki. 
116 η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη ως προς 
το ΑΕΠ και το  κεφαλήν εισόδημα ( 44η, 52η αντίστοιχα),βλ, “The World Factbook,” Central 
Intelligence Agency (CIA), 2012, https://www.cia.gov/library/publications. την 29η θέση ως 
προς τον ανθρώπινο δείκτη ανάπτυξης, βλ., Jeni Klugman, Human Development Report 2011 
(New York, 2011), http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_EN_Summary.pdf. είναι η πρώτη 
δύναμη παγκοσμίως στη ναυτιλία, βλ., “Πρώτη Δύναμη Παγκοσμίως η Ελλάδα Στη Ναυτιλία,” 
Η Καθημερινή, December 8, 2011, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economyepix_2_08/12/2011_465328.σε 
παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί μια εν δυνάμει πλουτοπαραγωγική χώρα με μεγάλες 
εξαγωγικές δυνατότητες 
117 Ο πλούτος της ελληνικής ιστορικής εμπειρίας, παρέχει την δυνατότητα άρθρωσης και 
προβολής προτάσεων πολιτισμού, ακόμα και σήμερα. Το εγχείρημα, εξαιρετικά δύσκολο. 
Προϋποθέτει την ανάκαμψη της ελληνικής κοινωνίας με τη μεταστροφή της στη ρεαλιστική 
αναζήτηση της πολιτιστικής της αυτοσυνειδησίας. Αξιοποίηση των πλεονεκτικών της 
ερεισμάτων, το αρχαιοελληνικό παράδειγμα της «ανοιχτής κοινωνίας» ενεργούς 
δημιουργικότητας, της γλώσσας και της ελληνικής μεταφυσικής, την αναγνώριση αυτής της 
κληρονομιάς στη βυζαντινή της παράδοση, την ιστορική συνέχεια και εξέλιξη «… στη λαϊκή 
πράξη, στους συλλογικούς εθισμούς, στη κοινή νοο - τροπία», κατά τρόπο τέτοιο που, 
κατευθύνοντας παράλληλα το ανθρώπινο δυναμικό της διασποράς, «…θα αναχώνευε 
μακραίωνη πείρα νοηματοδότησης και ιεράρχησης των αναγκών για να συγκροτήσει την 
αφομοίωση του καινούργιου σε πρόταση δημιουργική», βλ. Γιανναράς, Πολιτιστική 
Διπλωματία. Προθεωρία Ελληνικού Σχεδιασμού. σσ. 96, 97, 113- 115, 120, 177. Με άλλα 
λόγια, η αναζήτηση ιστορικών στόχων ικανών να κινητοποιήσουν συνειδητά και 
μακροπρόθεσμα συλλογικές δυνάμεις, βλ.,Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό 
Πόλεμο. σ.158. 
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2.1.2 Τουρκία  

Η ιστορικοκοινωνική παρουσία της Τουρκίας, δεν μπορεί να γίνει κατανοητή 

χωρίς το Ισλάμ118 και την οθωμανική της κληρονομιά. Η οθωμανική 

αυτοκρατορία ήταν ένα σύνολο από εθνοτικές και θρησκευτικές ομάδες, φυλές 

και φυλετικές ομοσπονδίες, με αποκλίνοντες πολιτισμούς που ζούσαν η μία 

δίπλα στην άλλη αλλά χωριστά και διαμορφώθηκε στη βάση αυτής της 

πολυπλοκότητας του κοινωνικού της ιστού. Η οθωμανική αυτοκρατορία ήταν 

Ισλαμική. Η διαίρεση του πληθυσμού γινόταν βάσει των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων, οι μουσουλμάνοι αναγνωρίζονταν ως ισότιμοι πολίτες πρώτης 

κατηγορίας έναντι των αλλόθρησκων και η θρησκεία μαζί με την οθωμανική 

τουρκική γλώσσα (μίγμα τουρκικής, αραβικής και περσικής γλώσσας) 

συνιστούσαν τις προϋποθέσεις για την ανέλιξη σε υψηλόβαθμα αξιώματα.119  
Παρόλα αυτά, το Οθωμανικό κράτος έδειχνε κάποια ανεκτικότητα στις 
ετερόδοξες κοινότητες120 Το σύστημα των μιλετιών, (χριστιανικά, εβραϊκά 

κ.λ.π), συλλογικά σώματα με δικές τους δομές, ιεραρχίες και κανονισμούς 

εντός των οποίων οι ηγέτες είχαν ευρεία δικαιοδοσία στο ποίμνιό τους, έδινε 
τη δυνατότητα στους λαούς να διατηρήσουν την ταυτότητά τους.  

                                                             
118 Το Ισλάμ δεν είναι μόνο μια θρησκεία. Είναι μια δεδομένη κοινωνική, ιδεολογική και 
πολιτική πλατφόρμα οργάνωσης πληθυσμού με κύριο χαρακτηριστικό το γεγονός ότι δεν 
έχουν μια κοινοτική εθνοτική ή φυλετική ρίζα αλλά τη θρησκευτική συναντίληψη του ανήκειν 
σε ένα παγκόσμιο δεδομένο που παράγεται μέσα από την ιδεολογική διάσταση της Ummah, 
στο πλαίσιο της οποίας δεν αναγνωρίζονται τα εθνικά σύνορα. Η αντιμετώπιση του κόσμου 
ως μια παγκόσμια κοινωνία χωρίς εθνικά σύνορα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το Ισλάμ είναι 
μια επαναστατική πολιτική θεωρία, με απώτερο στόχο την εγκαθίδρυση μια παγκόσμιας 
ηθικοθρησκευτικής αυτοκρατορίας, δηλαδή τη δημιουργία μιας ομογενοποιημένης οριζόντιας 
κατάστασης που δεν βασίζεται στην αρχή της οντολογικής ετερότητας των κρατικών 
οντοτήτων αλλά πάνω στην επικράτηση μιας θρησκευτικής, ιδεολογικής, κοινωνικής και 
πολιτικής ομάδας στο σύνολο της ανθρωπότητας.  
119 Το χωριό και η θρησκεία, ήταν τα κύρια στοιχεία της ταυτότητας της πλειονότητας του 
μουσουλμανικού και χριστιανικού πληθυσμού των αγροτικών περιοχών ενώ για νομαδικές και 
ημινομαδικές περιοχές της νοτιοανατολικής Ανατολίας την κυριότερη εστία αφοσίωσης και 
προσδιορισμού της ταυτότητας αποτελούσε η φυλή. Hugh Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος 
Και Ημισέληνος. (Αθήνα: Οδυσσέας, 2000).σσ. 59-71  
120 Πλάι στο κυρίαρχο ορθόδοξο σουνιτικό Ισλάμ, που διαμόρφωσε το νομικό σύστημα και μια 
συστηματική θεολογία, υπήρχε το λαϊκό Ισλάμ των σουφιστών, ενώ ένα σύνολο νόμων 
(κανούν) απέδιδαν την κοσμική διάσταση του μηχανισμού της οθωμανικής αυτοκρατορίας. 
Όπως υποστηρίζει ο Ε Mortimer, Το Ισλάμ, στην κλασική του μορφή, εμπεριέχοντας έναν 
ολοκληρωμένο τρόπο ζωής, ένα κοινωνικό πρότυπο, μια κουλτούρα, ενσωματώνει πολλά 
στοιχεία κράτους, βλ., Edward Mortimer, Faith and Power: The Politics of Islam. (London: 
Faber and Faber, 1982). Άλλωστε, ο Μωάμεθ όσο ζούσε, ασκούσε και τις τρεις εξουσίες, την 
εκτελεστική (ηγεμόνας), τη νομοθετική (απέρρεε απευθείας από τον Θεό), και την δικαστική 
(ρυθμιστής διαφορών).  
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Η ήττα του Καρά Μουσταφά προ της Βιέννης το 1683 από συνασπισμό 

δυτικών δυνάμεων ανέκοψε την πορεία της οθωμανικής αυτοκρατορίας προς 
την Δύση και σηματοδότησε την αρχή της πτώσης της,121 που ήρθε ως 

αποτέλεσμα διαχρονικών ανυπέρβλητων εσωτερικών διοικητικών και 

οργανωτικών αγκυλώσεων, οικονομικών προβλημάτων και εξωτερικών 

πιέσεων. Ενόψει της διάλυσης της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας 

προς τα τέλη του 18ου αιώνα, μετά τις διαδοχικές ήττες που υπέστη από την 

Ρωσική Αυτοκρατορία (1768-1774, και 1787-1792), η σουλτανική ηγεσία 

αντέδρασε με το μεταρρυθμιστικό κίνημα του Τανζιμάτ (1839-1876).122 Οι 

μεταρρυθμίσεις, εν πολλοίς απόρροια και των πιέσεων της Δύσης, 

αποσκοπούσαν στην αναδιοργάνωση και στον εκσυγχρονισμό των δομών 

στα δυτικά πρότυπα, ανανέωση του στρατού, στον έλεγχο των σχέσεων 

ατόμου – κράτους και, εν τέλει, στη δημιουργία του «οθωμανού πολίτη» και 
ενός «οθωμανικού έθνους».123 Προς το τέλος την περιόδου του Τανζιμάτ 

(μεταξύ 1867-1878), εμφανίζονται στο προσκήνιο οι Νέο Οθωμανοί, πρώτοι 

εκφραστές της αντίδρασης του τουρκόφωνου μουσουλμανικού στοιχείου στο 

μεταρρυθμιστικό κίνημα. Οι Νέο Οθωμανοί, με στόχο την ενοποίηση του 

πληθυσμού αναζήτησαν ερείσματα για την δημιουργία της ταυτότητας των 

Οθωμανών στο Ισλάμ και στην τουρκικότητα, δίδοντας έμφαση στο ένδοξο 

τουρκικό παρελθόν, στη σημασία της τουρκικής γλώσσας και στην έννοια της 

πατρίδας, κάνοντας συχνά χρήση των όρων Τούρκος και Βατάν (πατρίδα). 

Μάλιστα, προς τα τέλη του 19ου αιώνα, η πατρίδα συνδέθηκε με την 
Ανατολία, ως γενέθλια γη των Τούρκων.124 Η αποτυχία του Τανζιμάτ125 και η 

                                                             
121 Spencer C Tucker, “Siege and Battle of Vienna,” Battles That Changed History: An 
Encyclopedia of World Conflict (Greenwood Publishing Group, 2011). 
122 Για το μεταρρυθμιστικό κίνημα βλ., Hussain Ishtiaq, “The Tanzimat: Secular Reforms in the 
Ottoman Empire,” 2011. 
123 Αναγνώριση της πλήρης ισότητας όλων των υπηκόων, ασχέτως θρησκείας, φυλής η 
εθνότητας, η μετατροπή των μιλετιών σε καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα οργανώσεις, ιδέες 
για σεβασμό της ζωής και της ιδιοκτησίας κλπ, υπέσκαψαν όλο το προϋπάρχον σύστημα., 
βλ., Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σσ.72-77, 115 και Criss Nur Bilge, 
“Turkey , Islam , Nationalism , and Modernity , A History 1789 – 2007,” Turkey, Its Neighbors 
and the West 13, no. 2 (2012): 279–284, 
http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2012.686305.σ.281.  
124 Βλ. Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σσ.77-81, 87-89, 107 
125 Οι μεταρρυθμίσεις έμελε να αποτύχουν καθώς δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν την 
εξωτερική δυτική επιρροή τόσο στο εσωτερικό όσο και στις παρυφές της αυτοκρατορίας, με 
χαρακτηριστικό παράδειγμα την περίπτωση της Αιγύπτου, όπου ο σουλτάνος διατηρούσε 
μόνο τυπικά τον έλεγχο. Μάλιστα, τα μιλέτια άρχισαν να μετατρέπονται σταδιακά σε εθνικές 
συσπειρώσεις που οδήγησε στο διαμελισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας. Ibid.σσ. 114-
115.  
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συνεχής απώλεια εδαφών, υποχρέωσε τον Αμπντουλ Χαμίτ Β, να στραφεί 

προς το Ισλάμ. Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της εξουσίας και λόγω της 
ατυχής έκβασης του ρωσοτουρκικού πολέμου του 1877,126 απομακρύνθηκε 

από την πολιτική του Τανζιμάτ καταργώντας το σύνταγμα του 1876, το 

σύνταγμα που θέσπισε υπό την επίδραση των Νέο – Οθωμανών. Με σκοπό 

τη διατήρηση της ομοιογένειας, τη μείωση της ξένης επιρροής και την 
αντιμετώπιση του αραβικού εθνικισμού,127 ανήγαγε τον Πανισλαμισμό σε 

επίσημη πολιτική ιδεολογία και με την ιδιότητα του σουλτάνου ως χαλίφη και 

προστάτη όλων των μουσουλμάνων άσκησε την εξουσία κατά τρόπο 
αυταρχικό και συγκεντρωτικό.   

Στις πολιτικές, ιδεολογικές και φιλοσοφικές ζυμώσεις που έλαβαν χώρα ως 

μια ύστατη προσπάθεια αποτροπής της κατάρρευσης της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας, σημαντική ήταν η επιρροή των τουρκικής καταγωγής ρώσων 

εμιγκρέδων. Οι τελευταίοι άσκησαν ισχυρή επίδραση ως προς την ιδέα περί 
τουρκικής ενότητας, την καλλιέργεια της ιδεολογίας του Παντουρκισμού,128 και 

συνέβαλαν στην ανάπτυξη του Τουρκισμού,129 του τουρκικού εθνικισμού στον 

οποίο εντάσσεται η έννοια της τουρκικότητας. Μεταξύ των τριών 

ανταγωνιστικών ιδεολογιών, του Οθωμανισμού, του Ισλαμισμού και του 

τουρκισμού, το κίνημα των Νεότουρκων130  ασπάστηκε το Τουρκισμό. 131  Το 

                                                             
126 Κατά τον ρωσοτοουρκικό πόλεμο 1877 – 1878, οι ηγεμονίες της Σερβίας  του  
Μαυροβούνιου και της τότε  Ρουμανίας, από κράτη μερικής αυτονομίας απέκτησαν την 
ανεξαρτησία τους. Spencer C Tucker, “Siege of Pleven,” Battles That Changed History: An 
Encyclopedia of World Conflict (Greenwood Publishing Group, 2011). 
127 Για τον αραβικό εθνικισμό, βλ., Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή. Αραβο - 
Ισραηλινή Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία. (Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιο Μακεδονίας, 
2011). σσ. 39-54.   
128 Η ιδέα του «τουρανισμού» ή «παντουρανισμού», οραματίζονταν την αναβίωση του 
κράτους του Τζεγκινς Χαν ή του Ταμερλάνου και στόχευε στη δημιουργία ενός μεγάλου 
ενιαίου τουρκικού κράτους, «Τουράν», η πατρίδα όλων των Τούρκων. .Κ Γιαλλουρίδης Χ., Η 
Τουρκία Σε Μετάβαση, Σιδέρης (Αθήνα, 1997). σ.17-52 
129 Το έργο του κύριου εκπροσώπου των ρώσων εμιγκρέδων Γιουσούφ Ακτσουρά με τίτλο 
«Τρία είδη πολιτικής», προσδιορίζεται από τον Poulton ως το «..μανιφέστο του τουρκικού 
εθνικισμού». βλ., Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.  σσ.99  
130 Μια  συνωμοτική εταιρία σπουδαστών του Στρατιωτικού Ιατρικού Κολεγίου που 
σχηματίστηκε στη Κωνσταντινούπολη το 1889, η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε 
«Επιτροπή για την Ένωση και την Πρόοδο» μαζί με εξόριστους στο Παρίσι Οθωμανούς 
φιλελεύθερους, αποτέλεσαν τον πυρήνα του κινήματος των Νεότουρκων, το οποίο είχε 
ιδιαίτερη απήχηση στους κόλπους των στρατιωτικών.  Το κίνημα των Νεότουρκων, αρχικά 
χαρακτηρίζονταν από την  ανομοιογένεια των οπαδών των και της ποικιλίας απόψεων στο 
εσωτερικό του. Από τα δύο κυρίαρχες στο εσωτερικό του κινήματος τάσεις μετά το 1902, αυτή 
των φιλελεύθερων οπαδών ενός ομοσπονδιακού συστήματος σχετικής θρησκευτικής εθνικής 
και θρησκευτικής αυτονομίας και των εθνικιστών που πίστευαν στην επιβολή του Τουρκικού 
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νεοτουρκικό κίνημα που πραγματοποιήθηκε στην Μακεδονία τον Ιούνιο του 

1908 από αξιωματικούς του οθωμανικού στρατού με αίτημα την επαναφορά 

του συντάγματος του 1876 και η αντεπανάσταση το 1909, εκτός του ότι 

σηματοδότησαν το τέλος του οθωμανικού συστήματος αποτέλεσαν το 
έναυσμα για την περαιτέρω σμίκρυνση της οθωμανικής αυτοκρατορίας.132   

Αν και αρχικά οι Νεότουρκοι εμφανίστηκαν ως οπαδοί του Οθωμανισμού και 

μάλιστα έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό από όλα σχεδόν τα τμήματα του 

πληθυσμού,133 στην συνέχεια, οι Βαλκανικοί πόλεμοι και ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, επέτρεψαν την εκδήλωση των βιαιοτήτων του τουρκικού 
εθνικισμού.134 Η συμμετοχή των Νεότουρκων στο Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο 

πλευρό των κεντρικών δυνάμεων οδήγησε στην κατάρρευση του μεγάλου 
ασθενούς που επικυρώθηκε με τη Συνθήκη των Σεβρών (1920).135 Με την 

                                                                                                                                                                              
στοιχείου, εν τέλει, επικράτησαν οι δεύτεροι.  βλ. “Νεότερος Ελληνισμός Από 1881 Ως 1913, 
ΙΔ΄.”σ.254 
131Η Υιοθέτηση της ιδεολογίας του τουρκισμού από τους Νεότουρκους, υπήρξε καθοριστική 
για το μέλλον του Του Γιαλλουρίδης Χ., Η Τουρκία Σε Μετάβαση. σ.17-52 
132 Το κίνημα των Νεότουρκων έδωσε την ευκαιρία στη Βουλγαρία να ανακηρύξει την 
ανεξαρτησία της από την τουρκική επικυριαρχία και στην Αυστρία να προσαρτήσει επαρχίες 
Βοσνία και Ερζεγοβίνη που κατείχε ήδη στρατιωτικά από το 1878. Η ενσωμάτωση των δύο 
επαρχιών αποτέλεσε πλήγμα κατά του σερβικού αλυτρωτισμού, γεγονός που προσέφερε την 
αφορμή για την έκρηξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου το 1914, βλ., “Νεότερος Ελληνισμός Από 
1881 Ως 1913, ΙΔ΄.”σ.255. 
133 Τον Οκτώβριο  του 1908 ο Απόστολος Αλεξανδρής απεσταλμένος της ελληνικής 
κυβέρνησης προς την ‘‘Επιτροπή για την Ένωση και την Πρόοδο’’, διαβεβαίωσε τον Ενβέρ 
Πασά (ένας από τους πρωτεργάτες της Επανάστασης) ότι «ΤοΕλληνικόν Έθνος εύχεται 
ολοψύχως πλήρη ευόδωσιν του έργου των Νεοτούρκων. Μία ισχυρά Τουρκία θα απαλλάξη 
τον εν Τουρκία Ελληνισμόν από καταδυνάστευσιν εκ μέρους των Σλάβων…»,βλ., Θάνος 
Βερεμής, Ελληνοτουρκικές Σχέσεις (Αθήνα, Κομοτηνή: Σάκκουλα, 1986).σ.32. 
134 Σύμφωνα, τον Δημήτρη Καιρίδη: «Η επανάσταση των Νεοτούρκων προκάλεσε ένα κύμα 
εκσυγχρονιστικών μεταρρυθμίσεων και απελευθέρωσε εθνικιστικές δυνάμεις που 
αναδιαμόρφωσαν τις οθωμανικές χώρες, ανοίγοντας τον δρόμο για την ίδρυση της Τουρκικής 
Δημοκρατίας, ενώ επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τον βαλκανικό και τον αραβικό κόσμο. Η 
επίδρασή της έφτασε μέχρι τον Τρίτο Κόσμο και τους αντιαποικιακούς αγώνες μετά τον 
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αν και αρχικά, τόσο οι Μουσουλμάνοι όσο και οι Χριστιανοί και οι 
Εβραίοι καλωσόρισαν την επανάσταση ως ένα κίνημα ενάντια στην απολυταρχία του 
Αμπντουλ χαμίτ, γρήγορα αυτή μετεξελίχθηκε σε μια προσπάθεια εθνοδόμησης, ελκύοντας 
στην πορεία βία σε μαζική κλίμακα», βλ., Δημητρης Καϊρίδης, “Η Κληρονομιά Της 
Επανάστασης Των Nεοτούρκων,” Η Καθημερινή, October 10, 2008, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_3_10/10/2008_287849. Χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της βιαιότητας του νεοτουρκικού εθνικισμού αποτελεί η εσκεμμένη γενοκτονία 
των αρμενίων, στην οποία οι Νεότουρκοι επιδόθηκαν φοβούμενοι τις αρμενικές αποσχιστικές, 
βλ., Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σ.110 και Eric J. Jurcher, Turkey: A 
Modern History (London: I.B. Tauris, 1993).σσ. 120-121. Όπως επίσης και η γενοκτονία των 
ποντίων την περίοδο 1916-1922, βλ., Αντώνης Παυλίδης, “Η Γενοκτονία Των Ελλήνων Του 
Πόντου (1916-1922) Και Τα Μηνύματα Που Εκπέμπει,” Αντίβαρο, May 16, 2009, 
http://www.antibaro.gr/article/1024. 
135Βλ., “Treaty of Sevres,” World War I Document Archive, n.d., 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Conventions_and_Treaties. 
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κατάρρευση της πολυεθνικής οθωμανικής αυτοκρατορίας και την ίδρυση της 
«Τουρκικής Δημοκρατίας» (συνθήκη της Λωζάννης, 1923136 ), η συζήτηση για 

τη σωτηρία της πρώτης μετατράπηκε σε αγώνα για την επιβίωση του 

νεοσύστατου «εθνικού» τουρκικού κράτους και η απάντηση, ως προς τον 

προσανατολισμό του τουρκικού κράτους, δόθηκε από τον ιδρυτή του, τον 

Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ. Η εγκαθίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, 

μπορεί να εκληφθεί ως «…λογικό αποτέλεσμα των πολιτικών εξελίξεων που 

είχαν ξεκινήσει από το 1908…»,137 απόρροια των στενών δεσμών του Κεμάλ 

με το καθεστώς των Νεότουρκων. Ο «κεμαλισμός» αναδεικνύεται πλέον ως η 

μοναδική ιδεολογία του έθνους. Οι ανταγωνιστικές εκδοχές του εθνικισμού 

(παντουρκιστικής ή ισλαμικής έμπνευσης) βρέθηκαν υπό διωγμό καθώς ο 

κεμαλικός εθνικισμός συνιστούσε τη μοναδική λύση στα πολιτικά, κοινωνικά, 
οικονομικά και πολιτιστικά αδιέξοδα. 138  Ο πολιτιστικά και εθνικά 

ανομοιογενής γεωγραφικός πυρήνας της οθωμανικής αυτοκρατορίας, έπρεπε, 

με όλα τα μέσα, να γίνει ένα εθνικά ομοιογενές, νεοτερικό, σύγχρονο, κοσμικό 

κράτος. 139  Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ό Κονδύλης, η Τουρκία, σε 

σχέση με την Ελλάδα, «…διήνυσε τον αντίθετο ακριβώς δρόμο: τα σύνορα του 

οθωμανικού κράτους συρρικνώθηκαν για να συμπέσουν λίγο – πολύ, την 

επαύριο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, με τα σύνορα, μέσα στα οποία 

όφειλε να ζήσει στο εξής το τουρκικό έθνος».140 Η κατάργηση του χαλιφάτου 

το 1924 και ο εξοβελισμός του Ισλάμ στην ιδιωτική σφαίρα,141 ο 

                                                             
136Η Συνθήκη της Λωζάννης, συνθήκη ειρήνης που έθεσε τα όρια της σύγχρονης Τουρκίας, 
υπογράφηκε στη Λοζάνη της Ελβετίας την 24 Ιουλίου 1923. Βλ., 
http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Treaty_of_Lausanne 
137Άλλωστε, ο Κεμάλ Ατατούρκ υπήρξε έμπιστο μέλος της Επιτροπής για την Ένωση και 
Πρόοδο, βλ., .Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σσ.118, 121 
138 Βλ., Ibid.σ. 135. 
139 Οι βασικοί ιδεολογικοί πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομήθηκε το σύγχρονο τουρκικό 
κράτος συνοψίζονται στις έξι αρχές του κεμαλισμού: Εθνικισμός, εθνική υπερηφάνεια, εθνικό 
κράτος, εθνική ομογενοποίηση Σεκουλαρισμός, χωρισμός θρησκείας και κράτους, λαϊκό 
κράτος. Εισαγωγή της λατινικής γραφή, δυτικότροπη ενδυμασία κλπ. Ρεπουμπλικανισμός, 
συνταγματική δημοκρατία. Ποπουλισμός, ενεργοποίηση του λαού. Η συμμετοχή του λαού, 
υπό την καθοδήγηση του ηγέτη, αποτελούσε για τον Κεμάλ προϋπόθεση για την επίτευξη 
στρατηγικών στόχων. Επαναστατικότητα ή Ριζοσπαστισμός, Ριζικός μετασχηματισμός του 
κράτους. Στη βάση αυτής της αρχής, το τουρκικό κράτος προχώρησε στις βίαιες αλλαγές 
δομών και ανθρώπων, στο βίαιο εκτουρκισμό πληθυσμών άλλων εθνοτήτων με στόχο την 
ομογενοποίηση του πληθυσμού, με αποκορύφωμα τις πρώτες σφαγές των κούρδων. κλπ 
Κρατισμός, Συγκέντρωση την οικονομίας στα χέρια του κράτους. Βλ. Γιαλλουρίδης Χ., Η 
Τουρκία Σε Μετάβαση. σ.59 
140 Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου.σ.385. 
141 Η σχέση με το Ισλάμ υπέστη μια εκ θεμελίων αλλαγή κατά την πρώτη περίοδο της 
δημοκρατίας. Ενώ αρχικά εκμεταλλεύτηκε το Ισλάμ με στόχο τη συσπείρωση στα πλαίσια του 
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εκτουρκισμός,142 η οικοδόμηση / κατασκευή ενός ενδόξου ιστορικού και 

πολιτισμικού παρελθόντος στη βάση κρατικών ψευδοϊστορικών θεωριών,143 

συνιστούν τους πυλώνες του τουρκικού εθνικισμού. Αν μάλιστα σταθούμε στο 

σύνταγμα του 1982 επιβεβαιώνεται η διαχρονικότητα της κεμαλικής 

ιδεολογίας: στο άρθρο 2 ορίζει πως το τουρκικό κράτος παραμένει 

«αφοσιωμένο στο εθνικισμό του Ατατούρκ», το άρθρο 3 επαναλαμβάνει ότι 

«το τουρκικό κράτος, η εδαφική του επικράτεια και το έθνος αποτελούν μια 

αδιαίρετη ενότητα» ενώ το άρθρο 26 διακηρύσσει ότι «…καμιά απαγορευμένη 

από το νόμο γλώσσα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για την έκφραση και 

διάδοση σκέψης…».144  

                                                                                                                                                                              
αγώνα για ανεξαρτησία και για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των νέων «Τούρκων», 
αργότερα επιχείρησε να το εξοβελίσει στη σφαίρα του ιδιωτικού, βλ.,Poulton, Ημίψηλο, 
Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σ.167 και Συνέπειες Στο Τουρκικό Κατεστημένο Απο Την 
Ενταξιακή Πορεία Της Τουρκίας Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, n.d., http://www.seetha.gr/meletes-
ekdoseis-tou-seetha/meletes-ekdoseis-tou-seetha/sunepeies-sto-tourkiko-katestemeno.html. 
142 Ο κεμαλικός εθνικισμός της πρώτης περιόδου ήταν «εδαφικός» και «εθνικός». Τα φυσικά 
όρια του τουρκικού έθνους προσδιορίζονταν ως τα υπερασπίσιμα βάσει στρατιωτικής ισχύος 
όρια, ενώ το κριτήριο για τον προσδιορισμό του τουρκικού έθνους ήταν θρησκευτικό. Η 
αντιμετώπιση των Κούρδων ως αδελφούς, τους οποίους αγκάλιαζε το εθνικό κίνημα και η 
χρησιμοποίηση της θρησκείας ως κριτήριο στις μαζικές ανταλλαγές πληθυσμών με την 
Ελλάδα επιβεβαιώνουν το χαρακτήρα του τουρκικού εθνικισμού της πρώτης περιόδου. Από 
τη δεκαετία του 30 και μετά, ο κεμαλικός εθνικισμός χαρακτηρίζεται και ως φυλετικός, καθώς 
απέκτησε και έντονα στοιχεία ρατσισμού και εκφράστηκε μέσω του συνθήματος «η Τουρκία 
για του Τούρκους» με αποτέλεσμα να θίξει και τις μη τουρκικές μουσουλμανικές ομάδες. 
Σύμφωνα με τον τουρκικό εθνικισμό, «…όσοι ζουν εντός της επικράτειας του τουρκικού 
κράτους είναι ή πρόκειται να γίνουν Τούρκοι»., βλ., σσ.Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και 
Ημισέληνος.149-164. 
143Πρόκειται για δύο θεωρίες, τη θεωρία της «Ιστορικής θέσης της Τουρκίας» και την «Ηλιακή 
Θεωρία της Γλώσσας». Δύο κρατικές θεωρίες που κατασκευάστηκαν στα τέλη της δεκαετίας 
του 20 από στρατευμένους «επιστήμονες» και κρατικούς αξιωματούχους κατόπιν 
παραγγελίας του ίδιου του Ατατούρκ, σε ελάχιστο χρονικά διάστημα, που στόχο είχαν την 
«επιστημολογική» τεκμηρίωση των θέσεων του Ατατούρκ για την ιστορία και την γλώσσα της 
Τουρκίας. Οι δύο θεωρίες αναδείχθηκαν σε επίσημο δόγμα. Σύμφωνα με την  Ιστορική θέση 
της Τουρκίας, δεν υπάρχουν πρωτότυποι και ανεξάρτητοι πολιτισμοί. Όλοι οι πολιτισμοί, 
Ελληνικός, Αιγυπτιακός, Κινεζικός, Ινδικός κλπ, προέρχονται από τους βραχυκέφαλους 
Τούρκους. Ο αλπικού τύπου τουρκικός λαός με τις μετακινήσεις του και τις επαφές του με 
κατώτερους λαούς, παρήγαγε πολιτισμό. Η θεωρία της ηλιακής προέκυψε μετά από την 
αποτυχία εξαγνισμού της τουρκικής γλώσσας από ξένα στοιχεία. Δεδομένου ότι δεν 
μπορούσε να εξαγνιστεί, η θεωρία «απέδειξε» ότι τα ξένα αυτά στοιχεία στην ουσία έχουν 
τουρκική ρίζα, καθώς «η τουρκική γλώσσα είναι μητέρα όλων των πολιτισμένων γλωσσών». Ο 
κρατικός μηχανισμός υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής των εν λόγω θεωριών μέχρι και την 
δεκαετία του 30. Με όχημα ιδίως την εκπαίδευση, τα σχολικά βιβλία, τα μέσα ενημέρωσης 
επιδίωξε να διαμορφώσει την εθνική συνείδηση, δίδοντας βάρος στην ιστορία των Τούρκων, 
όπως αυτοί την αντιλαμβάνονταν και όχι στην παραδοσιακή ισλαμική παράδοση. Το γεγονός 
ότι ο Οζάλ, ενστερνίστηκε τις αλλόκοτες αυτές θεωρίες και τις χρησιμοποίησε στο βιβλίο του Η 
Τουρκία στην Ευρώπη (1988), δείχνουν την σταθερότητά τους στο χρόνο ως εργαλεία 
διαμόρφωσης της τουρκικής συνείδησης. βλ.στο ίδιο, σσ. 134-148 και Σπύρος Βρυώνης, Το 
Τουρκικό Κράτος Και η Ιστορία (Θεσσαλονίκη: Ίδρυμα μελετών Χερσονήσου του Αίμου, 
1993)., σσ.83-109 
144 Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος.σσ.267,268 
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Παρόλα αυτά, η κεμαλική επανάσταση δεν κατάφερε να διεισδύσει σε 

ολόκληρη την κοινωνία, γεγονός που επέτρεψε σε ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού να συνεχίσει να χρησιμοποιεί άλλα στοιχεία για τον 

αυτοπροσδιορισμό της.145 Μετά το τέλος του μονοκομματικού συστήματος το 

1950, το Ισλάμ επανέκαμψε ως ισχυρός παράγοντας στη δημόσια ζωή της 

χώρας, ακριβώς διότι η Τουρκία στη συντριπτική της πλειοψηφία είναι μια 

μουσουλμανική χώρα. Η προσπάθεια του κεμαλικού κατεστημένου να 

χρησιμοποιήσει την ενωτική δύναμη του ισλάμ, διατηρώντας την όμως πάντα 

υπό έλεγχο, ώστε να περιορίσει την έλξη των μαρξιστικών και φασιστικών 

ρευμάτων οδήγησε εν τέλει στην σύνθεση του τουρκικού εθνικισμού με το 

Ισλάμ, συνδυασμός γνωστός ως Τουρκοισλαμική Σύνθεση.146 Επίσης, 

παράλληλα του επίσημου κεμαλικού εθνικισμού πάντα υπάρχει και ο 

παντουρκισμός ως ανταγωνιστική δύναμη, που εκδηλώνεται όταν οι συνθήκες 

το επιτρέπουν. Σε κάθε περίπτωση εξασθένησης της ρωσικής/ σοβιετικής 

ισχύος παρατηρήθηκε μια αναζωπύρωση των παντουρκιστικών φιλοδοξιών· 

κατά τον Α΄ και Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, αλλά ιδίως με την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης και τη μείωση της ρωσικής επιρροής επί των 

τουρκόγλωσσων κρατών της κεντρικής Ασίας.147 Μάλιστα, μια σημαντική 

εξέλιξη του παντουρκισμού είναι ο ενστερνισμός του Ισλάμ, σύνθεση που 

έκανε την εμφάνισή της τη δεκαετία του 60. Όπως σημειώνει ο 

Νταβούντογλου, όλα τα ρεύματα που πρωτοεμφανίστηκαν κατά τον τελευταίο 

αιώνα της Οθωμανικού κράτους, επανήλθαν στην επικαιρότητα τη δεκαετία 

του 1990, με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσαρμοσμένα στις νέες 

συνθήκες.148 Σε κάθε περίπτωση, «η Τουρκία σήμερα παρουσιάζει ένα είδος 

εθνικιστικής σχιζοφρένειας, με ποικίλες αντίπαλες μορφές εθνικισμών να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για τον έλεγχο του πληθυσμού ή ενός τμήματός 

του».149  

                                                             
145 Βλ., στο ίδιο, σσ. 160-167.  
146 Η συμβίωση των στοιχείων αυτών ήταν εμφανής στη περίοδο επί Οζάλ, βλ., στο ίδιο, σς. 
257, αλλά και στο σημερινό ισλαμικό κόμμα ΑΚP. 
147 Ενδεικτικό της διαχρονικότητας της παντουρκιστικής ιδεολογίας αποτελεί η αντοχή στο 
χρόνο της παντουρκιστικής οργάνωσης Τουρκική Εστία, της οποίας ιδρυτικό μέλος και 
αντιπρόεδρος υπήρξε ο Ακτσουρά. Ιδρύθηκε το 1911 και λειτουργεί μέχρι και σήμερα, παρά 
το γεγονός ότι ο Ατατούρκ προσπάθησε να την περιορίσει το 1927 και απαγόρευσε τη 
λειτουργία της το 193, βλ, στο ίδιο, σσ. 112-113,173, 184, 212, 397.  
148 Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.σσ. 144-160. 
149 Poulton, Ημίψηλο, Γκρίζος Λύκος Και Ημισέληνος. σ.401. 
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Όμως, η εικόνα της Τουρκίας του σήμερα θα ήταν ελλειπής αν δεν γινόταν 

αναφορά στα στοιχεία εκείνα που αποτελούν την πηγή της δυναμικής της· η 

ραγδαία πληθυσμιακή έκρηξη,150 η εξίσου ραγδαία οικονομική ανάπτυξη που 

την ενέταξε στην Ομάδα των 20 μεγαλύτερων οικονομιών παγκοσμίως, η 

εκβιομηχάνιση που συνοδεύεται και ενισχύεται από την αναπτυσσόμενη 

αμυντική βιομηχανία, η δραστηριοποίηση στον ενεργειακό τομέα ως άμεσο 

επακόλουθο της τεράστιων ενεργειακών της αναγκών151 συνιστούν ορισμένες 

από τις «στοιχειακές δυνάμεις» εκείνες δυνάμεις της Τουρκίας που ευθύνονται 

για την «…υπερεκχείλιση του γεωπολιτικού της δυναμικού αναζητώντας 

διεξόδους σε ευρύτερους χώρους».152  Όπως επισημαίνει ο Κονδύλης, στη 

σημερινή Τουρκία «…οι αχαλίνωτες στοιχειακές δυνάμεις, που ωθούν τις 

εσωτερικές αντιφάσεις προς την επέκταση».153  

Την ίδια στιγμή δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την δυναμική των 

εσωτερικών αντιφάσεων και τριβών και της ενδεχόμενης αντίστροφης 

λειτουργίας που αυτή η δυναμική μπορεί να έχει. Δεν μπορούμε να 

αγνοήσουμε το γεγονός ότι, πίσω από την εικόνα μιας κατακερματισμένης 

ελίτ, τις διαμάχες μεταξύ σεκουλαριστών και ισλαμιστών,154 βρίσκεται ένα 
                                                             
150 Ο πληθυσμός της Τουρκίας την Δεκέμβριο του 2011 ήταν 74.724.269. Ο μισός πληθυσμός 
είναι ηλικίας κάτω των 29,7 ετών. Το 2011 ο πληθυσμός αυξήθηκε κατά 1.001.281 άτομα 
σημειώνοντας ετήσιο ρυθμό αύξησης του πληθυσμού κατά 13,5 τοις χιλίοις.  Το 2050 δε, ο 
πληθυσμός αναμένεται να εκτιναχθεί στα 94.6 εκατομμύρια, βλ., TurkStat, The Results of 
Address Based Population Registration System, 2011 (Ankara, 2012), 
www.turkstat.gov.tr..Αναλογιζόμενοι ότι στην απογραφή του 1927 ο πληθυσμός της Τουρκίας 
μόλις άγγιζε τα 14.000.000, γίνεται αντιληπτή η δυναμική του πληθυσμιακής έκρηξης.  
151 Η τουρκική οικονομία είναι η δεύτερη στο κόσμο, μετά την οικονομία της Κίνας, ως προς 
την ραγδαία αύξηση απαιτήσεων στο πεδίο της ηλεκτρικής ενέργειας και αερίου την τελευταία 
δεκαετία. Την Περίοδο 1990-2009, η αύξηση των αναγκών της Τουρκίας σε πρωτογενή 
ενέργεια ήταν της τάξεως του 3,7%, η μεγαλύτερη που σημειώθηκε μεταξύ των κρατών 
OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Χαρακτηριστικά 
σημειώνεται ότι η ετήσια αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για αρκετά χρόνια 
έφθανε κατά μέσο όρο στα επίπεδα του 7 – 8%, ενώ στη τρέχουσα δεκαετία αναμένεται να 
υπερδιπλασιαστεί. Η αύξηση της ζήτησης για ενέργεια, μεταξύ άλλων, οφείλεται στο νεαρό 
του πληθυσμού, στην σημειούμενη αστικοποίηση, καθώς και στην εκβιομηχάνιση και 
αναμένεται, τόσο σε μεσοπρόθεσμο όσο και μακροπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα, να συνεχίσει 
να διατηρείται σε υψηλά επίπεδα, μάλιστα στα υψηλότερα μεταξύ των κρατών ΙΕΑ. Βλ. 
Republic of Turkey, “The Presentation of The Ministry’s Budget for The Year 2011 at The 
Plenary Session of The Turkish Grand National Assembly (TBMM)” (Misistry of Energy and 
Natural Resources, 2011), http://www.enerji.gov.tr.  
152Βλ., Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου..σσ.386-389 
153 Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου.σσ. 385,386 
154 Με τον Ερντογάν ως πρωθυπουργό, από τον Μάρτιο του 2003 και τον Γκιούλ ως 
πρόεδρο, η ισλαμική κυβέρνηση ήρθε σε ρήξη με το υφιστάμενο κεμαλικό κατεστημένο, η 
οποία ρήξη κατέληξε, το 2007, σε θριαμβευτική νίκη του κόμματος ΑΚΡ. Η Τουρκία στην 
παρουσία φάση διέρχεται μια σύγκρουση «βαθέων κρατών», από τη μια το μέχρι πρότινος 
«βαθύ κράτος» του στρατηγών και από την άλλη, το «βαθύ κράτος της ισλαμιστικής 
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βαθύ χάσμα στην τουρκική κοινωνία, το οποίο, αν μη τι άλλο, διαδραματίζει 

καθοριστικό ρόλο ως προς τη μελλοντική κατεύθυνση της χώρας.155 Όπως 

επίσης, δεν μπορούμε να αγνοήσουμε το Κουρδικό Ζήτημα, το προεξέχον 

εσωτερικής (και όχι μόνο) φύσης πρόβλημα που διαχρονικά αντιμετωπίζει η 

Τουρκία. Παρ΄ όλες τις προσπάθειες εξάλειψης, υποβάθμισης ή εκτόνωσής 

του, όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε αλλά, ενόψει μάλιστα των τελευταίων 

διεθνοπολιτικών αλλαγών στη περιφέρεια, παραμένει ένας αστάθμητος 

αρνητικός παράγοντας της δυναμικής της Τουρκίας. 

2.1.3 Ισραήλ 

Η εθνοκρατική οντότητα του Ισραήλ συνιστά μια διαφορετική περίπτωση, 

καθώς και τα δύο συνθετικά του όρου, τόσο το έθνος,156 υπό την οπτική του 

σύγχρονου Εβραϊκού εθνικισμού, όσο και το κράτος, είναι αποτέλεσμα της 

δυναμικής των ιουδαϊκών (και κατά κύριο λόγο των ευρωπαϊκών) κοινοτήτων  

με στόχο ακριβώς την Εβραϊκή εθνική αναβίωση και τη δημιουργία ενός 

κράτους. Η δυναμική αυτή εκδιπλώθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, υπό την 

καθοδήγηση του Σιωνισμού157 και την καταλυτική επίδραση των πνευματικών 

                                                                                                                                                                              
κυβέρνησης, το οποίο συνεχώς εδραιώνει τη θέση του με τη συνεχώς επιτεινόμενη διείσδυση 
στους τουρκικούς κρατικούς μηχανισμούς, υπό την αρωγή, κατεύθυνση του διεθνούς 
εμβελείας «κινήματος» Γκιουλέν, βλ., Stratfor, Islam, Secularism and the Battle for Turkey’s 
Future (Austin, USA: Stratfor, 2010), http://www.stratfor.com/analysis/islam-secularism-and-
battle-turkeys-future.  Επίσης, βλ. Σταύρος Λυγερός, “Το Διεθνές ‘Κίνημα’ Φετουλάχ 
Γκιουλέν,” Η Καθημερινή (Αθήνα, August 25, 2012), 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathfiles_1_25/08/2008_245621. 
155 Στην τουρκική πολιτική σκηνή, σήμερα, διεξάγεται μια «…πάλη για την εξουσία, για την 
επιρροή στα μυαλά και τις καρδιές των Τούρκων, για τα περιουσιακά στοιχεία στα εργοστάσια 
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος μιας ανερχόμενης Τουρκίας». Για μια προσέγγιση των 
ζυμώσεων που λαμβάνουν χώρα στην τουρκική κοινωνία και τη διαμάχη μεταξύ των ελίτ για 
την εξουσία, βλ., Michael Thumann, A Very Secular Affair: The Power Struggle of Turkey’s 
Elites (Washington, DC, 2010). 
156 Ο Σιωνισμός δέχεται πως «…οι Ιουδαίοι είναι πρώτα και πάνω από όλα ένα εθνικό 
σώμα…ένα από τα παλαιότερα έθνη…[το οποίο] παρά την εξορία των Ιουδαίων από την 
Παλαιστίνη δύο φορές και το διαχωρισμό τους από τον κόσμο για δύο χιλιετίες, συνέχισαν να 
είναι ένα έθνος… » Nizam F Y Salahat, “Ο Ρόλος Του Μιλιταρισμού Στη Διαμόρφωση Της 
Εθνικής Ταυτότητας Στο Ισραήλ 1919 - 2000” (Πανεπιστημιο Μακεδονίας, 2007). σσ.84-
87,93. 
157 Ο Σιωνισμός δημιουργήθηκε στην Ευρώπη ως αντίδραση στην Εξορία και στις 
αντιξοότητες του Ιουδαϊκού λαού. Ο Σιωνισμός ως ένα κίνημα για την εθνική αναβίωση του 
Ιουδαϊσμού έθεσε ως στόχους αφενός τον προσδιορισμό της ταυτότητας του Ιουδαϊκού 
εθνικισμού και αφετέρου την εγκατάσταση των Ιουδαίων στην Παλαιστίνη.  Ως πρόδρομος 
του Σιωνισμού μπορεί να θεωρηθεί ο Μορντεχάι Ιμανουέλ ο οποίος υπηρέτησε του στόχους 
του Σιωνισμού στις αρχές του 19ου αιώνα στην Αμερική. Οι Moses Hess και Leo Pinsker με τα 
έργα τους «Ρώμη και Ιερουσαλήμ» και «Η Αγάπη για την Σιών» αντίστοιχα διαμόρφωσαν τις 
συνθήκες για την δημιουργία της εθνικής ιδέας ανάμεσα στους Ιουδαίους της Ευρώπης. Ο 
Σιωνισμός δημιουργήθηκε το 1897, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ιουδαϊκή ιστορία. 
Ιδρυτής του Σιωνισμού θεωρείται ο Αυστριακός Ιουδαίος Theodor Herzel (1986 – 1904). Ήταν 
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και κοινωνικών συνθηκών της εποχής: του Ευρωπαϊκού Εθνικισμού, του 

ιουδαϊκού διαφωτισμού και του Αντι – Σημιτισμού.158 Κύριο στοιχείο της 

Εβραϊκής εθνικής ταυτότητας, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν 

ιδεολογικών, πολιτιστικών, θρησκευτικών ζυμώσεων στα πλαίσια ενός 

εθνικού διαλόγου στους κόλπους του σιωνιστικού κινήματος,159 συνιστά ο 

δεσμός των Ιουδαίων με τη «Γη του Ισραήλ». Η δυναμική του Ισραήλ, κατά 

ένα μεγάλο μέρος, έλκει τις ρίζες της στην πίστη ότι με την «ανάβαση» 

(aliyan), όπως καλείται το ταξίδι προς την «νόμιμη πατρίδα», ο αδύναμος, 

ταπεινωμένος, εξόριστος εβραίος γίνεται ο «νέος εβραίος». Η Γη του Ισραήλ 

εγγυάται σταθερότητα, ασφάλεια και προοπτική και την εγκαθίδρυση μιας 

ουσιαστικής σχέσης ανάμεσα στον πόλεμο και την εθνική ύπαρξη, μέσω του 

Σιωνιστικού μηχανισμού μνημόνευσης της αρχαίας Εβραϊκής ιστορίας «ως την 

ιστορία μιας απειλούμενης επιβίωσης, ηρωισμού και αυτοθυσίας».160 Το 

γεγονός ότι, το δεύτερο στοιχείο που (μαζί με την Εβραϊκή γλώσσα) 

συμπληρώνει το τρίπτυχο της Εβραϊκής εθνικής ταυτότητας είναι ο 

Ιουδαϊσμός, εξηγεί, κατά ένα μέρος, τις διαχρονικές προσπάθειες για 

δημιουργία ενός κράτους των Ιουδαίων. Η μεταναστευτική πολιτική, ο 

εκτοπισμός των γηγενών πληθυσμών, τα παλαιστινιακά προσφυγικά κύματα, 

οι εποικισμοί των κατεχομένων και οι ασκούμενες πιέσεις και διακρίσεις εις 

                                                                                                                                                                              
ο πρώτος που κατέδειξε το Ιουδαϊκό πρόβλημα με τρόπο κατανοητό στον Ευρωπαϊκό κόσμο. 
Για μια συνοπτική παρουσίαση των ζυμώσεων που έλαβαν χώρα στη διαδικασία αφύπνισης 
τους εβραϊκού εθνικισμού, βλ., Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή. Αραβο - Ισραηλινή Διένεξη. 
Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία.σσ.54-73. Επίσης, βλ., Salahat, “Ο Ρόλος Του Μιλιταρισμού 
Στη Διαμόρφωση Της Εθνικής Ταυτότητας Στο Ισραήλ 1919 - 2000.”.σσ.81-106  
158 ο φόβος της ενσωμάτωσης και η απώλεια της ιουδαϊκής ταυτότητας από τη μία και η 
εχθρότητα, τα αρνητικά στερεότυπα εναντίων των ιουδαίων, οι οικονομικές και κοινωνικές 
απειλές συνετέλεσαν στη ενίσχυση της εθνικής ιδέας και στην ώθηση των διεργασιών 
διαμόρφωσης της ιουδαϊκής εθνικής ταυτότητας και δημιουργίας ενός κράτους, ως απάντηση 
στο «Ιουδαϊκό πρόβλημα», όπως το κατέδειξε ο Herzl, στο βιβλίο του το «Κράτος των 
Ιουδαίων», βλ. Theodor Herzl, The Jewish State, Gutenberg EBook (New York: Dover 
Publications, 1943), http://www.gutenberg.org/dirs/2/5/2/8/25282/25282-h/25282-
h.htm#II_The_Jewish_Question. 
159 Ο εθνικός διάλογος αφορούσε στον ευρωπαϊκό ή παγκόσμιο χαρακτήρα και την κοσμική 
(σεκουλαριστική ρητορική) ή θρησκευτική (θρησκευτική ρητορική) φύση της Ιουδαϊκής εθνικής 
ταυτότητας, καθώς και την ιδεολογική και πολιτική τοποθέτηση του νέου Κράτους των 
Ιουδαίων. Salahat, “Ο Ρόλος Του Μιλιταρισμού Στη Διαμόρφωση Της Εθνικής Ταυτότητας 
Στο Ισραήλ 1919 - 2000.” σσ. 16, 95 – 106, 191 
160 Είναι χαρακτηριστικό ότι, οι νέοι εβραίοι, χαρακτηρίζουν τα θύματα του ολοκαυτώματος ως 
ιουδαίους και όχι ως εβραίους, διατηρώντας μια στάση κριτική απέναντι στη παθητική στάση 
έναντι των Ναζί, διακρίνοντας κατά αυτόν τον τρόπο του sabra, τη γενιά των ισραηλινών που 
γεννήθηκαν στην Παλαιστίνη ή μεγάλωσαν εκεί πριν την εγκαθίδρυση του Ισραήλ. 
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βάρος των Αράβων Ισραηλινών,161 δράσεις που υπαγορεύονται από την 

αναγκαιότητα της καθαρότητας του εβραϊκού έθνους, βάσει των αριθμών και 

των στατιστικών προβολών στο μέλλον δε φαίνεται να καρποφορούν: οι 

Άραβες πολίτες του Ισραήλ εμφανίζουν υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων από 

Εβραίους πολίτες και το 2025 εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα δύο εκατομμύρια, 

που θα αναλογεί στο ένα τρίτο του πληθυσμού του Ισραήλ.162 Παρά τη 

σθεναρή, ως ήταν φυσικό, αραβική αντίδραση στη εβραϊκή μετανάστευση και 

την εκτόπιση των ντόπιων πληθυσμών, στην αγορά της γης (από το 

Ισραηλιτικό Εθνικό Ταμείο) και τη δημιουργία κατάλληλων υποδομών163, εν 

τέλει, το κράτος το Ισραήλ εγκαθιδρύθηκε, δια της βίας, σε ένα περιβάλλον 

εξόχως εχθρικό. Οι όροι «εμπόλεμο έθνος», «έθνος στο όπλα», «εθνική 

ομοφωνία για θέματα ασφάλειας» και «μαζική κινητοποίηση» αποδίδουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά του κράτους του Ισραήλ για τρεις σχεδόν δεκαετίες 

από τον «πόλεμο της ανεξαρτησίας» του 1948, κατά την οποία, με το στρατό 

                                                             
161 Ο όρος Ισραηλίτης (ο πιστός του θεού), έχει μια θρησκευτική φόρτιση και χρησιμοποιείται 
για την αναφορά στον πιστό, ενώ ο όρος Ισραηλινός αναφέρεται στο πολίτη του κράτους. 
Γενικά στο Ισραήλ, οι ονομασίες έχουν έντονο το στοιχείο του συμβολισμού. Ορισμένες 
σταθερές που παρέμειναν αναλλοίωτες, ενδεικτικές μιας σταθεροποιημένης και πολλαπλής 
και σύνθετης ταυτότητας των εβραϊκών κοινότητων, αποδίδονται μέσα από το ίδιο το όνομα 
του Ισραήλ, ως ένα ακρογωνιαίο λίθο συμβολισμού, που εξηγεί τη διαχρονική μονιμότητα 
ορισμένων μοτίβων: Το αρχικό προθεμα «Ιsra-» παραπέμπει στην έννοια της μάχης, 
μάχομαι, οργίζομαι, ενώ το τελευταίο γραμματολογικό σύμπλοκο,  το «el»,  λειτουργεί ως μια 
υπόμνηση μιας θεοφόρου επωνυμίας, παραπέμπει στο θεό. βλ., “Το Ισραήλ” (ΕΤ3, 
Ανιχνεύσεις, 2011), http://www.youtube.com/watch?v=pvBVLNRU6aY. 
162 Ενώ ο εβραϊκός πληθυσμός αυξάνεται κατά περίπου 1,4% σε ετήσια βάση, ο αραβικός 
πληθυσμός έχει ένα ποσοστό του 3,4%, βλ. IIR, “Ιnstitute of International Relations, Panteion 
University, Center for Mediterranean & Middle Eastern Studies,” I no. 11 (2008).σσ. 16-19.  
163 Η μετανάστευση των Ιουδαίων, μέχρι την εγκαθίδρυση του κράτους του Ισραήλ, 
ολοκληρώθηκε σε 5 κύματα. Το πρώτο (η Πρώτη Aliyah)1882 -1903 αποτελούνταν από 
μερικές χιλιάδες, το δεύτερο 1904-1914, 25000 από Ρωσία και Ανατολική Ευρώπη. Αφότου  η 
Βρετανική εντεταλμένη κυβέρνηση εγκαθίδρυσε το «Εθνικό σπίτι των Ιουδαίων»,  στα πλαίσια 
της διακήρυξης Balfour (1917), έλαβε χώρα το τρίτο, μεταξύ  1919 -1923 με 82000 εποίκους, 
και το τέταρτο, 1924-1931, από την κεντρική Ευρώπη. Το πέμπτο, μετά το 1931, αριθμούσε 
265000 μετανάστες από την Πολωνία, φοβούμενοι το ολοκαύτωμα. Με το λήξη της 
Βρετανικής εντεταλμένης κυβέρνησης, ο αριθμός των Ιουδαίων αποτελούσε το 35% περίπου 
του πληθυσμού, έναντι 10% προ αυτής. Η μετανάστευση, ο εκτοπισμός των αράβων, οι 
δημιουργία των υποδομών και γενικότερα το κράτος του Ισραήλ ήταν το αποτέλεσμα της 
υλοποίησης ενός σχεδίου του Σιωνιστικού κινήματος που, προϊόντος του χρόνου και σε 
συνάρτηση με τις επικρατούσες συνθήκες, εξελίσσονταν ανάλογα. Στις επόμενες δεκαετίες η 
μετανάστευση συνεχίστηκε από διάφορες χώρες, και ήταν ιδιαίτερα έντονη με την 
κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Για τη μετανάστευση, βλ. Dania Paschopoulou and 
Aggelos Stylianides, “60 Years of Israel: Old and New Immigration to Israel: Existing Trends 
and Social Implications,” Institute of International Relations, Panteion University, Center for 
Mediterranean & Middle Eastern Studies:Middle East Bulletin no. 11 (2008), 
http://www.idis.gr/GR/Ekdoseis/newsletters/MiddleEastBulletin11.pdf. σσ. 8-11.  
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να κατέχει ένα κεντρικό πολιτικό ρόλο,164 στα πλαίσια ενός συστήματος 

«μαζικού μιλιταρισμού»165 και με την σημαντική αρωγή της εβραϊκής 

Διασποράς,166 όχι μόνο διασφάλισε την επιβίωσή του αλλά εδραίωσε τη θέση 

του υπερδιπλασιάζοντας την εδαφική επικράτειά του, κάνοντας 

πραγματικότητα το όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ».167 Μετά το πόλεμο του 

Yom Kippur, οι εξελίξεις στην διεθνή αρένα αλλά και στο εσωτερικό του 

Ισραήλ, όπως οι συμφωνίες Καμπ Ντέιβιντ (1978) με την Αίγυπτο, η εισβολή 

στον Λίβανο (1982) και η πρώτη Ιντιφάντα (1987-1993), η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης και, κατά συνέπεια, η διακοπή χρηματοδότησης και 

τροφοδοσίας με αμυντικό υλικό των Αραβικών κρατών, ο πόλεμος το κόλπου 

(1991) και οι ειρηνευτικές συμφωνίες του Όσλο (1993),168 είχαν ως 

                                                             
164  Μετά το πόλεμο των Έξι Ημερών, αφενός σημειώθηκαν σημαντικές αλλαγές στους 
πολιτικούς θεσμούς και ενισχύθηκε ο πολιτικός ρόλος των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων 
και αφετέρου, ιδιαίτερα μετά την εμπειρία του πολέμου στο Yom Kippur το 1973 και την 
αρχική ήττα, αναγνωρίζοντας την ανάγκη να τεθεί σε νέα βάση ο Ισραηλινός στρατός,  
εφαρμόσθηκε ένα πρόγραμμα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων και 
τέθηκαν οι βάσεις για την ανάπτυξη της εγχώρια αμυντικής βιομηχανίας, με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία μια αξιόμαχης στρατιωτικής δύναμης με πυρηνικές δυνατότητες, βλ.IIR, “Ιnstitute 
of International Relations, Panteion University, Center for Mediterranean & Middle Eastern 
Studies.” σσ. 5-7.  
165 Salahat, “Ο Ρόλος Του Μιλιταρισμού Στη Διαμόρφωση Της Εθνικής Ταυτότητας Στο 
Ισραήλ 1919 - 2000.” σσ. 278 – 281, 326, 344-348. 
166 Το κράτος του Ισραήλ εκτός του ότι «χρωστά» την ύπαρξή του στη διασπορά, είχε και 
εξακολουθεί να έχει τη στήριξή της στη μέχρι σήμερα πορεία του. Την ίδια στιγμή, η επιβίωση 
του «παγκόσμιου Ιουδαϊσμού, εξαρτάται από την επιβίωση του Ισραήλ. Βλ. Anoushiravan 
Ehteshami Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States (Colorando, 
London: Lynne Rienner Publishers, 2002), 
https://www.rienner.com/uploads/47d59f4f705ef.pdf. σσ. 124. Παρόλα αυτά, οι σχέσεις 
Ισραήλ και Διασποράς προσεγγίζονται κατά διαφορετικό τρόπο από τα δύο μέρη. Στις πρώτες 
δεκαετίες από την ίδρυσή του και μετά, το Ισραήλ συνιστούσε το κέντρο του Ιουδαϊσμού, και η 
αντίληψη που διατηρούσε για την διασπορά αποτυπώνεται από τα λόγια του David Ben-
Gurion, αμέσως μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας του Ισραήλ: ο τίτλος του Σιωνιστή αρμόζει 
μόνο σε εκείνους του Ιουδαίους που ήδη βρίσκονται στο Ισραήλ ή είναι στο δρόμο. Οι άλλοι, 
άσχετα πόσο πολύ ενδιαφέρονται και βοηθούν το Ιουδαϊκό κράτος, είναι «φίλοι του Ισραήλ». Η 
σχέση μεταξύ τους σήμερα, δεν είναι η ίδια όπως στις πρώτες δεκαετίες. Παρά τους ισχυρούς 
θρησκευτικούς δεσμούς, το κράτος του Ισραήλ και η διασπορά μπορούν να νοηθούν ως δυο 
ξεχωριστές οντότητες, που πολιτικά πολιτιστικά και κοινωνικά απομακρύνονται, με το Ισραήλ 
να μην έχει ποια τόσο κεντρικό ρόλο στα ζητήματα της διασπορά και με την τελευταία, να 
αντιμετωπίζει κριτικά επιλογές του πρώτου. Όπως και να χει, η πολιτική διασύνδεση Ισραήλ 
και Διασποράς θα συνεχίσει να υφίσταται, καθώς αυτή θα είναι εξαιρετικά απαραίτητη στο 
Ισραήλ σε δύσκολους και μεταβαλλόμενους καιρούς. Βλ. Arthur Hertzberg, “Israel and the 
Diaspora : A Relationship Reexamined,” Israel Affairs 2, no. 3–4 (1996): 37–41. σ. 180 
167 Salahat, “Ο Ρόλος Του Μιλιταρισμού Στη Διαμόρφωση Της Εθνικής Ταυτότητας Στο 
Ισραήλ 1919 - 2000.” σ. 371 Ο πόλεμος των 6 ημερών, κατέληξε σε θρίαμβο των Ισραηλινών, 
κατά τον οποίο, τριπλασίασαν τα εδάφη τους, κατακτώντας το Σινά, τη Λωρίδα της Γάζας, τη 
Δυτική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τα Υψίπεδα του Γκολάν. 
168 Η Ιδεολογία στην οποία στηρίχτηκε η ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο, ήρθε ως αντίδραση 
στην επικρατούσα ιδεολογία του Σιδηρούν Τείχους, (Iron Wall), μετά το τραύμα του Yom 
Kippur, βάσει της οποίας η εχθρότητα των αράβων οφείλεται στη στάση του Ισραήλ, βλ. 
Emmanuel Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993,” Israel 
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αποτέλεσμα μια σειρά σημαντικών εσωτερικών κοινωνικοπολιτικών 

μεταβολών, απότοκο των οποίων ήταν η αποδυνάμωση του μοντέλου «έθνος 

στα όπλα» και των δεσμών μεταξύ «κοινωνίας και στρατού».169 Οι εν λόγω 

εσωτερικές κοινωνικοπολιτικές ζυμώσεις, που έλκουν τις ρίζες του στο έργο 

των «κριτικών κοινωνιολόγων» στη δεκαετία του 1970,170 αποτυπώνονται στο 

πολιτικό, ιδεολογικό, θρησκευτικό κατακερματισμό της ισραηλινής κοινωνίας, 

που αποδίδεται με τον όρο Kulturkampf,171 και εκφράστηκαν μέσα από το 

                                                                                                                                                                              
Affairs 10, no. 3 (2004): 37–41. σσ. 3 -7. Στην ουσία, το εγχείρημα του Όσλο θα μπορούσε να 
ιδωθεί ως μια προσπάθεια «της κυβέρνησης του Rabin ώστε το Ισραήλ να προστατευθεί από 
τον ίδιο του το εαυτό», βλ, Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East 
States.σ.131.  
169 Βλ.Uri Ben-Eliezer, “Post - Modern Armies and the Question of Peace and War: The 
Israeli Defense Forces in the ‘New Times’,” Middle East Studies 36 (2004): 49–70. σ. 52–55. 
Επίσης, βλ. Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993.” σσ.2-3, 21-
22, 35-38, Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States.σσ. 121-122, 
125. Η σχετική βελτίωση της στρατηγικής θέσης του Ισραήλ μετά την βελτίωση των σχέσεων 
με την Αίγυπτο και τη κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση 
της αίσθησης της απειλής από τη πλευρά της κοινωνίας του Ισραήλ. Παράλληλα δε, ιδιαίτερα 
από τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η ισραηλινή κοινωνία μπήκε σε μια διαδικασία αλλαγής 
και εμφανίζονται φαινόμενα αμφισβήτησης της ικανότητας, των στοχεύσεων, των πρακτικών 
του στρατού και γενικότερα του ρόλου του στρατού ως συνεκτικό στοιχείο της κοινωνίας. 
Καταλυτική είναι επίσης και η επίδραση της σημαντικής οικονομικής ανάπτυξης του Ισραήλ, 
της ανόδου του καπιταλισμού, της ελεύθερης οικονομίας της αγοράς και η αύξηση του 
βιοτικού επιπέδου, με χαρακτηριστικό στοιχείο, την εμφάνιση των ειρηνικών ακτιβιστικών 
κινημάτων. Για το ειρηνιστικό κίνημα στο Ισραήλ, βλ. IIR, “Ιnstitute of International Relations, 
Panteion University, Center for Mediterranean & Middle Eastern Studies.”σσ. 19-21.  
170 Η κριτική των κοινωνιολόγων στόχευε την επικρατούσα ιδεολογία του Σιωνισμού, και 
έλαβε χώρα με αφορμή τις υφιστάμενες διακρίσεις στην ισραηλινή κοινωνία (μεταξύ της 
κυριαρχούσας μεσαίας τάξης των Ashkenazi (ιουδαίοι ευρωπαϊκής καταγωγής) και των 
«άλλων», όπως των Mizrahim (ιουδαίων αραβικής καταγωγής) και των Αράβων αλλά και την 
ανασφάλεια μετά το πόλεμο του Yom Kippur. Τέλη της δεκαετίας του 1980, επανεμφανίστηκε 
δυναμικά με τους «Νέους Ιστορικούς», οι οποίοι άσκησαν κριτική στο Σιωνισμό για την στάση 
του έναντι των παλαιστινίων. Το κίνημα του μετα-Σιωνισμού, επηρέασε όχι μόνο την αριστερή 
αλλά και την δεξιά πτέρυγα του πολιτικού συστήματος. Σχετικά βλ., Daniel Gutwein, “Left and 
Right Post Zionism and the Privatization of Israeli Collective Memory,” Journal of Israeli 
History: Politics, Society, Culture 30, no. 2–3 (2001), 
http://dx.doi.org/10.1080/13531040108576157. 
171 Το πολιτιστικό μωσαϊκό της ισραηλινής κοινωνίας είναι το αποτέλεσμα ενός πολιτισμικού 
πολέμου, Kulturkampf, που αφορά το ζήτημα των εδαφών, τη σχέση μεταξύ Αράβων και 
Ιουδαίων και, πάνω απ΄ όλα, την ίδια την ύπαρξη του Ισραήλ ως κοινωνία, κράτος και 
συλλογικότητα. Η διαμάχη εκδηλώνεται στο εσωτερικό του Ισραήλ με τρεις τρόπους 1)ως 
ένας αγώνας σχετικά με το χαρακτήρα του Ισραήλ, τις θεμελιώδεις αξίες και προσδοκίες (και 
συνεπώς σχετικά με τους εθνικούς μύθους, σύμβολα κλπ.) 2) επηρεάζει όλες της διαστάσεις 
της σύγχρονης ζωής του Ισραήλ, και φυσικά και της πολιτικής και 3) η ένταση της 
σύγκρουσης και οι ρίξεις που παράγονται οδηγούν στην υπέρβαση των ορίων της «normal 
politics», βλ, Ilan Peleg, “Israel’s Constitutional Order and Kulturkampf : The Role of Ben-
Gurion,” Israel Studies 3, no. 1 (1998): 230–250.σ.231. Υπό την οπτική γωνία του Liebman, 
αποτέλεσμα αυτού του πολιτισμικού πολέμου είναι η διάκριση της ισραηλινής κοινωνίας, σε 
τρεις κυρίαρχες πολιτισμικές ομάδες: Η πρώτη απαρτίζεται από Θρησκευόμενους ιουδαίους, 
η δεύτερη από κοσμικούς ιουδαίους, που διατηρούν τις ρίζες τους με την ιουδαϊκή κουλτούρα, 
και η τρίτη υπό τον τίτλο “post – modern Western cosnumer culture” η οποία αντιτίθεται με την 
ιουδαϊκή κουλτούρα, με τον μετά -  Σιωνισμό  να αποτελεί το πιο ριζοσπαστικό ρεύμα εντός 
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κίνημα του μετα – Σιωνισμού (post – Zionism).172 Ουσιαστικά, στον πυρήνα 

της σημερινής κρίσης βρίσκονται το ζήτημα των συνόρων και το ζήτημα της 

ιουδαϊκής ταυτότητας του Ισραήλ, τα οποία ζητήματα προέκυψαν ως 

απόρροια του πολέμου των έξι ημερών του 1967.173 Από τη μια μεριά, η 

επέκταση των συνόρων, που λογίζονταν (και εξακολουθεί και σήμερα να 

λαμβάνεται) ως αναγκαιότητα εθνικής ασφάλειας, δεδομένης της γεωγραφίας 

του Ισραήλ και της απουσίας στρατηγικού βάθους, εγείρει ζητήματα 

ασφάλειας, ακριβώς λόγω της αύξησης της εχθρότητας των Αράβων. Από την 

άλλη, με την επέκτασή του το Ισραήλ εγκολπώθηκε μεγάλες περιοχές 

κατοικούμενες από Άραβες, γεγονός που δημιούργησε συνθήκες 

υπονόμευσης/ αλλοίωσης της ιουδαϊκής ταυτότητας αλλά και εσωτερικής 

αστάθειας. Το Ισραήλ προέβει στον συστηματικό εποικισμό, απομόνωση του 

γηγενούς πληθυσμού των κατεχομένων περιοχών,174 και στην ουσία 

πυροδότησε ένα κύκλο βίας που, σε τελική ανάλυση, καταλήγει να υπονομεύει 

την ασφάλεια του Ισραήλ, το δημοκρατικό του χαρακτήρα αλλά και την 

εσωτερική και εξωτερική του νομιμοποίηση.  

                                                                                                                                                                              
αυτής., βλ., Gideon Katz, “The Israeli Kulturkampf,” Israel Affairs 14, no. 2 (2008): 237–254, 
http://dx.doi.org/10.1080/13537120801900243.σσ. 241-242.  
172 Ως μετα –Σιωνισμός, ορίζεται ένα σύνολο κριτικών θέσεων έναντι του Σιωνιστικού λόγου, 
καθώς και των ιστορικών αφηγήσεων και των κοινωνικών και πολιτιστικών παραστάσεων 
που παρήγαγε. Διακρίνεται στον θετικό, και στον αρνητικό. Ο μεν πρώτος δεν αρνείται τον 
ιστορικό ρόλο του Σιωνισμού, αλλά θεωρεί πως αυτός έχει ολοκληρώσει τους στόχους του 
και, συνεπώς η ισραηλινή κοινωνία πρέπει να περάσει στη μετά Σιωνιστική (μετά – 
ιδεολογική) εποχή. Ο δε αρνητικός μετα Σιωνισμός, είναι αντι – Σιωνισμός και απορρίπτει τον 
ιουδαϊκό εθνικισμό λόγο της αποικιακής και ρατσιστικής πρακτικής που του καταλογίζει, 
βλ.,Danny Ben - Moshe, “The Oslo Peace Process and Two Views on Judaism and and 
Zionism , 1992 – 1996,” British Journal of Middle Eastern Studies 32, no. 1 (2005): 13–27, 
http://dx.doi.org/10.1080/13530190500081550. σσ. 14-15 
173 Για πολλούς που στέκονται κριτικά έναντι του Ισραήλ αναφορικά με το παλαιστινιακό 
ζήτημα, η ιστορικοπολιτική διαδρομή του Ισραήλ, διακρίνεται σε δύο περιόδους, με ορόσημο 
το πόλεμο του 1967. Ενώ η πριν το ’67 περίοδος (1948 – 1967) θεωρείται ως η «χρυσή 
εποχή» («Golden Age»), στη μετά το 67 εποχή το Ισραήλ φαίνεται να χάνει την λάμψη του 
λόγω της φθοροποιούς δυναμικής που ενέχει η διαδικασία κατοχής βλ., Peleg, “Israel’s 
Constitutional Order and Kulturkampf : The Role of Ben-Gurion.” σσ. 230,232. . Συνθήκες 
άλλωστε που θέτουν εν αμφιβόλω το δημοκρατικό χαρακτήρα του Ισραήλ. Ο Peres, σχετικά 
με την ύπαρξη δύο παράλληλων κυβερνητικών σχημάτων, όπου το ένα, για τους 
παλαιστινίους, είναι στρατιωτικού και καταπιεστικού χαρακτήρα, «…είναι η μεγάλη αντίθεση 
στις θεμελιώδεις, δημοκρατικές αξίες που ορίστηκαν με τη Δήλωση Ανεξαρτησίας του Ισραήλ, 
στους βασικούς νόμους μας, στην πολιτική μας κουλτούρα…», όπως παρατίθεται στο « .Ben - 
Moshe, “The Oslo Peace Process and Two Views on Judaism and and Zionism , 1992 – 
1996.”σ.20. Επίσης, βλ,. Katz, “The Israeli Kulturkampf.”σσ. 242-243.  
174 Η απομόνωση επιτυγχάνεται μέσω του λεγόμενου «φράχτη ασφαλείας» του Ισραήλ. Για 
την κατασκευή όσο και την αναγκαιότητα και τις λειτουργίες του υπό την οπτική του Ισραήλ, 
βλ., “Israel’s Security Fence,” Jewish Virtual Library, 2010, 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Peace/fence.html. 
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Η απάντηση που τελικά το Ισραήλ έδωσε στα ζητήματα ασφάλειας, τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, ήταν σε συνέπεια με την προ του 1967 

εποχή: «…υπάρχει ένας τομέας στον οποίο δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, 

καμία διαφορά, και καμιά καινοτομία, η πιο σημαντική περιοχή από όλα: η 

ασφάλεια του Ισραήλ.».175 Παρά τις όποιες μεταβολές, η στάση του Ισραήλ σε 

ζητήματα ασφάλειας δεν άλλαξε. Καθώς το «σύνδρομο ασφάλειας» κυριαρχεί 

σε ολόκληρη την ισραηλινή κοινωνία, για πολλούς ισραηλινούς ο «…πόλεμος 

της ανεξαρτησίας δεν έχει ακόμα τελειώσει»176 και παρατηρείται η αναβίωση 

του μαζικού μιλιταρισμού στην εξωτερική πολιτική. Ο μικρός, «έξυπνος» και 

επαγγελματικός στρατός του Ισραήλ, όπως αυτός διαμορφώθηκε κατόπιν των 

δομικών μεταβολών και μεταρρυθμίσεων που υπαγορεύτηκαν από τις νέες 

συνθήκες τόσο στο εσωτερικό πολιτικό και κοινωνικό σκηνικό όσο και στο 

διεθνές πεδίο, εξακολουθεί να διατηρεί έναν αποφασιστικό ρόλο στο σύστημα 

λήψης αποφάσεων και στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής,177 η οποία, 

άλλωστε, παραμένει υποταγμένη στις απαιτήσεις της εθνικής ασφάλειας. 

Μάλιστα, το γεγονός ότι οι μηχανισμοί λήψης αποφάσεων είναι εμποτισμένοι 

με τη στρατιωτική κουλτούρα πρώην στρατιωτικών που διαχρονικά, σχεδόν 

κατά κανόνα, αναλαμβάνουν θέσεις κλειδιά, επιβεβαιώνει τη θεώρηση 

σύμφωνα με την οποία, «…το Ισραήλ δεν έχει εξωτερική πολιτική, μόνο 

πολιτική ασφάλειας».178  

 

                                                             
175 Δήλωση του Rabin, στην Jerusalem Post στις 23 Νοε 93, του οποίου μάλιστα η κυβέρνηση 
θεωρήθηκε ως «πρώτη μετα – Σιωνιστική κυβέρνηση», λόγω της αναγνώρισης της 
Παλαιστινιακής Αρχής το Σεπτέμβριο του 1993 και της ενεργητικής του συμμετοχής στην 
ειρηνευτική διαδικασία του Όσλο. Η δολοφονία του Rabin, του οποίου μάλιστα η πολιτική σε 
καμιά περίπτωση δεν εμφορούνταν από τη μετα – Σιωνιστική ιδεολογία, είναι ενδεικτική της 
κρίσης στο εσωτερικό του Ισραήλ, βλ,. Ben - Moshe, “The Oslo Peace Process and Two 
Views on Judaism and and Zionism , 1992 – 1996.” σσ. 17-22. 
176 Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States., σ.123. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, μετά την αποτυχία των «συμφωνιών ειρήνης, ακόμα και τα κινήματα 
ειρήνης, αποδέχτηκαν την λύση του πολέμου που προσέφερε ο στρατός, νομιμοποιώντας τη 
δράση του μετά την δεύτερη ιντιφάντα και το πόλεμο με τη Hezbollah το 2006, βλ. IIR, 
“Ιnstitute of International Relations, Panteion University, Center for Mediterranean & Middle 
Eastern Studies.” σ.20. 
177 Ben-Eliezer, “Post - Modern Armies and the Question of Peace and War: The Israeli 
Defense Forces in the ‘New Times’.”, σσ. 55-66. 
178 Βλ. Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States. σσ. 115-116, 
126-128. Επίσης, Βλ. Ben-Eliezer, “Post - Modern Armies and the Question of Peace and 
War: The Israeli Defense Forces in the ‘New Times’.” σσ. 59-66 και “Οι Πρώην Κομάντο 
Κυριαρχούν Στην Ισραηλινή Πολιτική Σκηνή,” Το Βήμα, August 2012, 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=472543. 
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2.2 Χαρακτηριστικά, στοχεύσεις και προσανατολισμοί Υψηλής 
Στρατηγικής 

Μέσα από την σύντομη αφήγηση της ιστορικοκοινωνικής παρουσίας των 

τριών εθνοκρατικών οντοτήτων, αναπόδραστα οδηγούμαστε στο συμπέρασμα 

ότι κάθε μια από αυτές συνιστά μια διαφορετική, καθ΄ όλα, περίπτωση, που 

θέτει διαφορετικούς υπέρτερους εθνικούς στόχους: η Τουρκία, ένα τμήμα της 

παλιάς οθωμανικής αυτοκρατορίας, που στηριζόμενη στις αρχές: «ένα έθνος, 

μια σημαία, ένα κράτος μια πατρίδα»,179 επιβάλλει την ομογενοποίηση των 

εθνικών μειονοτήτων που εγκολπώνονται στα γεωγραφικά της όρια, ώστε να 

δημιουργήσει το τουρκικό έθνος, και αναπτύσσει μια δυναμική πέρα από 

αυτά, επιδιώκοντας, τρόπον τινά, την αναβίωση της οθωμανικής 

αυτοκρατορίας. Δυναμική που συνετέλεσε στην συρρίκνωση του ελληνικού 

έθνους, το οποίο, ακολουθώντας μια ακριβώς αντίθετη πορεία, περιορίστηκε 

στα γεωγραφικά όρια της σύγχρονης Ελλάδας, και μην έχοντας «…ζωτικούς 

και πολιτικούς στόχους έξω από τα σύνορά της, …ότι δηλαδή κρατά ένα 

συλλογικό υποκείμενο σε ένταση και εγρήγορση…»180, πασχίζει, παθητικά, για 

την αυτοσυντήρησή του. Ενώ, αντίθετα της παθητικής αυτής στάσης, το 

Ισραήλ, ένα έθνος και ένα κράτος, που δια της βίας επιβλήθηκαν σε ένα 

κόσμο εχθρικό, διεκδικεί, δια της βίας, την ιστορικοκοινωνική του παρουσία σ΄ 
αυτό το εχθρικό περιβάλλον.   

Εκ των πραγμάτων, η στοχοθεσία των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων στην 

αυγή του 21ου αιώνα αντανακλάται στο τρόπο και το βαθμό που επηρεάζουν 

και διαμορφώνουν το ευρύτερο περιβάλλον τους, μέσω της Υψηλής 

Στρατηγικής που η κάθε μια υιοθετεί, όπως αυτή ενεργείται με ποικίλους, 

οικονομικούς, πολιτισμικούς στρατιωτικούς τρόπους αλλά πάντα σε συνάφεια 

με υπέρτερους πολιτικούς σκοπούς. Τα βασικά χαρακτηριστικά της Υψηλής 

Στρατηγικής των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων, ο βαθμό συμμετοχής στις 

διεθνείς υποθέσεις, ο ρόλο που διαδραματίζουν ή που θέλουν να έχουν στο 

υποσύστημα που ανήκουν καθώς και οι σχέσεις τους με τις Μεγάλες Δυνάμεις 
αποτελούν το αντικείμενο της εργασίας στη παρούσα υποενότητα. 
                                                             
179 Κλασικό εθνικιστικό σύνθημα που ακούγεται στην Τουρκία που, ως επί το πλείστον, 
στοχεύει του Κούρδους. Για ένα διαφαινόμενο επαναπροσδιορισμό του συνθήματος, υπό την 
επήρεια του ΑΚP, βλ., Yigal Schleifer, “Turkey: What’s Behind Erdogan's ‘One Religion’ 
Comment?,” Eurasianet.org, 2012, http://www.eurasianet.org/node/65391.  
180 Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου. σ.389. 
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2.2.1 Τουρκία 

Με εξαίρεση την πρώτη περίοδο της τουρκικής δημοκρατίας, από το 1923 έως 

και το πέρας του Β΄ ΠΠ, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως περίοδος 

σταθεροποίησης,181 η Τουρκία, αντιλαμβανόμενη την σημαντικότητα της 

γεωγραφικής της θέσης και υπό το βάρος της οθωμανικής της κληρονομιάς, 

σταθερά διεκδικεί έναν πρωταγωνιστικό, ηγεμονικό ρόλο στην περιφέρειά της. 

Η τουρκική εξωτερική πολιτική χαρακτηρίζεται από σταθερότητα, ασχέτως της 

κατά περιόδους εσωτερικής πολιτικής και οικονομικής αστάθειας. Είτε υπό την 

ηγεσία του στρατιωτικού κατεστημένου, το οποίο, από την δεκαετία του 

1960182 και μετά, είχε αναλάβει το ρόλο του θεματοφύλακα των κεμαλικών 

αρχών183, είτε με την επικράτηση του ισλαμικού κόμματος του ΑΚP (Adalet ve 

Kalkınma Partisi),184 και την ανάπτυξη του νέο – οθωμανισμού, όπως αυτός 

αποτυπώνεται στο «δόγμα Νταβούντολγου»185 και την παράλληλη 
                                                             
181 Κατά τη διάρκεια του μεσοπολέμου, η Τουρκία, βιώνοντας ένα καθεστώς έντονης 
ανασφάλειας υπό την επήρεια του «συνδρόμου των Σεβρών», αντιμετώπιζε με μεγάλη 
προσοχή και επιφυλακτικότητα τις σχέσεις τις με τις Δυτικές δυνάμεις και, με απώτερο στόχο 
τόσο την εδαφική της ακεραιότητα όσο εσωτερική σταθερότητα, ακολούθησε, με επιτυχία, την 
στρατηγική της ουδετερότητας. Για το «σύνδρομο των Σεβρών» και την επίδραση του στην 
τουρκική εξωτερική πολιτική, βλ., Emel Parlar Dal, “The Transformation of Turkey  ’ s 
Relations with the Middle East : Illusion or Awakening ? The Transformation of Turkey ' s 
Relations with the Middle East : Illusion or Awakening ?,” Turkish Studies 13 (2012).σσ.247-
248 και Dietrich Jung, “The Serves Syndrome. Turkish Foreign Policy and Its Histrorical 
Legacies,” American Diplocacy, 2003, 
http://www.unc.edu/depts/diplomat/archives_roll/2003_07-09/jung_sevres/jung_sevres.html. 
Για τη επιτυχημένη εφαρμογή της στρατηγικής της ουδετερότητας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο, βλ., Fox, The Power of Small States: Diplomacy in World War II. Απόρροια αυτής της 
πολιτικής, ήταν η συμμετοχής της στο «Βαλκανικό Σύμφωνο», το Φεβρουάριο του 1934 
μεταξύ Γιουγκοσλαβίας, η Ρουμανίας,  Τουρκίας και η Ελλάδας, το οποίο στόχευε στην 
ασφάλεια και ακεραιότητα των Βαλκανικών συνόρων. 
182 Μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 60, συνιστά δορυφόρο των ΗΠΑ, και ενισχυόμενη 
τόσο στρατιωτικά όσο και οικονομικά, στα πλαίσια του δόγματος Truman, συμμορφώνεται με 
τον ρόλο της στα πλαίσια της πολιτικής της «ανάσχεσης» του κομουνιστικού κινδύνου. Με την 
εισδοχή της στο ΝΑΤΟ, άρχισε να ενισχύεται η εντύπωση ότι η Τουρκία είχε μια συνεχώς 
αυξανόμενη γεωστρατηγική σημασία για τον Δυτικό κόσμο. Ειδικότερα, κατά την πρώτη φάση 
του Ψυχρού Πολέμου και μέχρι την κρίση της Κούβας, η Τουρκία θα διαδραματίσει ξεχωριστό 
ρόλο στην νατοϊκή πυρηνική στρατηγική, ως χώρος εγκατάστασης των μέσου βεληνεκούς 
πυραύλων Jupiter, που στρέφονταν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. Μάλιστα, η σοβιετική 
απειλή ανέδειξε σταδιακά τη γεωστρατηγική σημασία της Τουρκίας, την οποία και 
εκμεταλλεύτηκε η τελευταία, προκειμένου να αποκτήσει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε βάρος 
ενός νατοϊκού συμμάχου, της Ελλάδας, με τον οποίο οι σχέσεις ήταν ήδη ιστορικά 
βεβαρημένες. 
183 Η δεκαετία του 60 εγκαινιάστηκε με το στρατιωτικό πραξικόπημα στις 26 Μαΐου 1960 που 
οδήγησε στην ίδρυση της «Δεύτερης Τουρκικής Δημοκρατίας», την κατοχύρωση του 
δικαιώματος της επέμβασης του στρατού ως θεματοφύλακες των αρχών του κεμαλισμού και 
την εισαγωγή του πολυκομματισμού. 
184 Το ΑΚP, Κόμμα Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης,  Ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2001 και κέρδισε 
της εκλογές του 2002. 
185Αρχιτέκτονας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής από το 2002 και μετά είναι ο 
Νταβούντογλου, ο οποίος ως σύμβουλος του πρωθυπουργού Ερντογάν αρχικά και με το 
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αποδυνάμωση των κεμαλιστών, η Τουρκία εξακολουθεί να επιδιώκει έναν 

ηγεμονικό ρόλο. Μάλιστα, με το AKP στη εξουσία, η Τουρκία αναζητά ένα 

ρόλο ρυθμιστικό σε παγκόσμιο186 επίπεδο. Η κεμαλική Τουρκία και η Τουρκία 

των ισλαμιστών δεν έχουν διαφορά στην εξωτερική πολιτική, υπάρχει μόνο 

διαφορά κλίμακας, οι πρώτοι επιδίωκαν την ανάδειξη και εδραίωση της 

Τουρκίας ως περιφερειακής ηγεμονικής δύναμης ενώ οι δεύτεροι, ενόψει της 

εκατοστής επετείου από την ίδρυση της τουρκικής δημοκρατίας, το 2023, 

θέτουν ως στόχο να καταστήσουν την Τουρκία μια «παγκόσμια δύναμη».187 

Ουσιαστικά, η τουρκική εξωτερική πολική, που εγκαινιάστηκε με την αυγή του 

21ου αιώνα και θεμελιώνεται στη διαχρονική αρχή του Ατατούρκ «ειρήνη στη 

σπίτι, ειρήνη στον κόσμο»,188 μέσα όμως από μια διαφορετική οπτική γωνία, 

αυτή των ισλαμιστών νεο Οθωμανών, εμφανίζει εκπληκτική ομοιότητα με το 

θεωρητικό σχήμα του κλασικού Οθωμανικού συστήματος189 και εκδιπλώνεται 

στη βάση δύο κεντρικών αξόνων, της «πολιτικής των μηδενικών 

                                                                                                                                                                              
αξίωμα του υπουργού εξωτερικών από το 2009 και μετά, επιδιώκει να πραγματώσει το όραμά 
τους για την Τουρκία., όπως αυτό περιγράφεται στο βιβλίο που ο ίδιος έγραψε το Στρατηγικό 
Βάθος. Το πόνημά του, αποτελεί το εγχειρίδιο της σημερινής τουρκικής διπλωματίας, το 
οποίο, όπως ο ίδιος ο Νταβούντογλου επισημαίνει, τον εμπνέει και τον καθοδηγεί κατά την 
άσκηση των καθηκόντων του. Αχμετ Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση 
Της Τουρκίας (Αθήνα: Ποιότητα, 2010). Για ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες προσεγγίσεις του 
δόγματος Νταβούντογλου από τη ελληνική πλευρά,  βλ., “Νταβούντογλου, Στρατηγικό Βάθος, 
η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας,” Ιστοσελίδα:Ifestosedu.gr, 2010, http://www.ifestosedu.gr.  
186 Όπως διακηρύσσεται  στην ιστοσελίδα του τουρκικού υπουργείου εξωτερικών, «…η 
Τουρκία δεν αναπτύσσει μόνο τις διμερείς και περιφερειακές σχέσεις της, σε στενή γειτονιά 
της, αλλά επιδιώκει να δημιουργήσει μια θετική συνέργεια σε πολύ ευρύτερη κλίμακα και ως εκ 
τούτου έχει ως στόχο να συμβάλει στην παγκόσμια ειρήνη, τη σταθερότητα και την ασφάλεια», 
τονίζοντας τη συμμετοχή της σε διεθνή φόρα στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών, την 
επιδίωξή της για μια μη-μόνιμη έδρα στο Συμβούλιο, για τα έτη 2015-2016, καθώς και το 
γεγονός ότι είναι ενεργό μέλος της G-20, βλ., Republic of Turkey, “Synopsis of the Turkish 
Foreign Policy,” Ministry of Foregh Affairs, 2012, http://www.mfa.gov.tr/synopsis-of-the-
turkish-foreign-policy.en.mfa. 
187 Axmet. Davutoglou, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007,” Insight 
Turkey 10, no. 1 (2008).σσ.82-83,96. 
188 Republic of Turkey, “Synopsis of the Turkish Foreign Policy.” 
189 Δεδομένου ότι,  «…η ύπαρξη και η διαιώνιση του [οθωμανικού συστήματος] εξαρτάται από 
την σταθερότητα, αφενός της εσωτερικής πολιτικής και κοινωνικής σκηνής… [που εδραιώνεται 
με την πειθαρχία και υπακοή]… και αφετέρου της διεθνούς σκηνής». Οι αρχές αυτές 
βρίσκονται, κατ΄ αναλογία, και στα θεμέλια της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, με 
τη διαφορά όμως ότι το ΑΚP επιδιώκει την υπέρβαση των εθνικών συνόρων και την 
ομογενοποίηση των σφαιρών επιρροής που στοχεύει να αποκτήσει, βλ., Νικόλαος 
Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Της ‘Συριακής Άνοιξης’ Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP (Ημερίδα Της ΑΔΙΣΠΟ),” Διακλαδική Επιθεώρηση, ΑΔΙΣΠΟ Τεύχ. 23 
(Θεσσαλονίκη, 2012), http://www.geetha.mil.gr/media/adispo/magazines/magazine23.pdf.σσ. 
5,6 
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προβλημάτων» και της έννοιας του «στρατηγικού βάθους».190   

Ο πυρήνας της σύγχρονης τουρκικής υψηλής στρατηγικής συντίθεται από 

πέντε θεμελιώδεις αρχές, τις οποίες. Αν θέλαμε να τις συνδυάσουμε με την 

αρχή του Ατατούρκ, θα λέγαμε πως, το πρώτο σκέλος αυτής (ειρήνη στη 

πατρίδα), πραγματώνεται μέσα από την πρώτη αρχή, η οποία αφορά στην 

αναζήτηση ασφάλειας στο εσωτερικό,191 ενώ το δεύτερο σκέλος (ειρήνη στον 

κόσμο), το οποίο ουσιαστικά αναδεικνύει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της 

τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, εκπληρώνεται: Πρώτον, μέσω της πολιτικής 

των «μηδενικών προβλημάτων» -  ως επίλυση των διμερών διαφορών με τα 

γειτονικά κράτη (δεύτερη αρχή) - και της επέκτασης της τουρκικής σφαίρας 

επιρροής στην ευρύτερη περιφέρεια, στη δύση και στην ανατολή (τρίτη αρχή), 

Δεύτερον, μέσω της ανάπτυξης συνεργατικών και όχι ανταγωνιστικών 

σχέσεων με τους σημαντικούς παράγοντες του διεθνούς συστήματος (τέταρτη 

αρχή) και, τρίτον, δια της ανάπτυξης μια «ρυθμικής» διπλωματίας192 που θα 

βελτιώσει τη θέση της Τουρκίας στη διεθνή αρένα (πέμπτη αρχή).193 Ως 

απόρροια του πολυδιάστατου χαρακτήρα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

προκύπτουν τρία βασικά, πάγια χαρακτηριστικά. Πρώτον, η «ειρήνη» που 

επιδιώκει στα πλαίσια της πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων είναι ειρήνη 

ιδωμένη μέσα από το πρίσμα ενός αναθεωρητικού κράτους με επεκτατικές 

βλέψεις, που αντιλαμβάνεται τις διακρατικές σχέσεις ως σχέσεις ισχύος.194 

                                                             
190Η έννοια του στρατηγικού βάθους, η οποία κάνει την εμφάνισή της από την εποχή του 
Οζάλ τη δεκαετία του 90, αφορά στη γεωγραφία, την ιστορία, την κουλτούρα που δένει όλους 
τους πληθυσμούς που είναι ακροβολισμένοι, διεσπαρμένοι σε διαφορετικά σημεία ανατολικά 
και δυτικά του τουρκικού κράτους.  Ronald Linden, “The Sea Change in Turkey’s Policies,” in 
Turkey, Its Neighbors and the West (Washington, DC: The Transatlantic Academy, 2009).σσ. 
12-13 
191 Τουλάχιστον 52 εθνότητες, με ξεχωριστά γλωσσικά, θρησκευτικά και εθνολογικά 
χαρακτηριστικά  εντοπιστήκαν σε παλαιότερη έρευνα του γερμανικού Πανεπιστημίου του 
Τubingen με τίτλο "Ethnic Groups in the Republic of Turkey", Επίσης, βλ.,   “Turkey,” Joshua 
Project, 2012, http://www.joshuaproject.net/countries.php?rog3=TU. 
192 Σύμφωνα με τον Νταβούντογλου, «…μεταξύ των αμετάθετων όρων και των 
προτεραιοτήτων της στρατηγικής ανάλυσης και της άσκησης εξωτερικής πολιτικής είναι η 
συνεχής παρακολούθηση του ρυθμού της εξωτερικής πολιτικής στα εν λόγω πεδία 
αλληλεπίδρασης και η δυνατότητα κατεύθυνσης της προς της στρατηγικές επιλογές της 
Τουρκίας», βλ., “Νταβούντογλου, Στρατηγικό Βάθος, η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.”σ.824. 
193 Για τις πέντε αρχές της σύγχρονης εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας, βλ., Davutoglou, 
“Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007.”σσ.79-82. 
194Οι ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας απορρέουν από ένα βασικό και διαχρονικό 
χαρακτηριστικό του τουρκικού κράτους, που έχει την αφετηρία του στην οθωμανική 
αυτοκρατορία και εκφράζεται και μέσω της σύγχρονης τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 
Αφορά στην αντίληψη της ιεραρχίας τόσο στην εσωτερική δομή του κράτους όσο και στις 
διεθνείς σχέσεις. Η Τουρκία αναγνωρίζει κάθετες και όχι οριζόντιες σχέσεις μεταξύ των 



 52

Δεύτερον, η Τουρκία, επίσης διαχρονικά, εκμεταλλεύεται τις εκάστοτε διεθνείς 

συγκυρίες, ακολουθώντας, στο μέτρο του δυνατού, εξωτερική πολιτική για να 

προωθεί τα συμφέροντα της, κατά τρόπο τέτοιο ώστε η πολιτική που 

ακολουθεί να δύναται να χαρακτηριστεί ευέλικτη και ευφυής.195 Τρίτον, η 

Τουρκία, αντιλαμβανόμενη τη γεωγραφική της θέση «…ως ένα μέσο 

γεωπολιτικής, γεωοικονομικής και γεωπολιτισμικής ολοκλήρωσης, που 

αυξάνει τον περιφερειακό και παγκόσμιο ρόλο της»196, επιδιώκει τη δημιουργία 

ενός δυναμικού πολιτιστικού άξονα,197 στη βάση μια νέας ιδιαίτερης 

ταυτότητας,198 που θα την απεγκλωβίσει από διαχρονικό δίλημμα μεταξύ 

Ανατολής – Δύσης και θα της δώσει τη δυνατότητα προσέγγισης τόσο της 

Δύσης όσο και του ισλαμικού και Αραβικού κόσμου.199 Ο πολιτιστικός αυτός 

                                                                                                                                                                              
δρώντων. Σαρρής Ν., “Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας,” Ανιχνευσεις, 
Εκπομπή ΕΤ3 (ΕΤ3, Ανιχνεύσεις, 2010), http://vimeo.com/12358707.Από την μια μεριά, με 
ισοδύναμους ή λιγότερο ισχυρούς παίχτες στη περιφέρειά της, προσπαθεί να κυριαρχεί, ενώ 
από την άλλη, με τους ισχυρότερους παράγοντες της διεθνούς αρένας, ακολουθεί μια έξυπνη 
εξισορροπητική πολιτική, προσπαθώντας πάντα να προωθήσει τα συμφέροντά της.  
195Ο Μάζης, από την ανάλυση των προτάσεων του Νταβούντογλου αναφορικά με την 
εξωτερική πολιτική στη Μέση Ανατολή, διαπιστώνει πως η Τουρκία επιδιώκει μια «…άκρως 
ευέλικτη σχέση της Άγκυρας με την Ουάσιγκτον», βλ., Ιωάννης Θ Μάζης, Η Γεωπολιτική Της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολης Και η Τουρκία (Αθήνα: Α.Α.Λιβάνη, 2008).σ.81. Άλλωστε, όπως 
εύστοχα σημειώνει ο Κονδύλης, «…η ιστορική εμπειρία διδάσκει ότι η εξωτερική πολιτική έχει 
τη δική της λογική, που επιβιώνει των καθεστώτων και των πολιτευμάτων. Όποια τροπή και να 
πάρουν τα πράγματα, σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν συμπορεύεται στη παρούσα φάση 
ούτε θα συμπορευθεί στο μέλλον με τις Ηνωμένες Πολιτείες ως άβουλος εντολοδόχος τους. 
Ακόμα και αν αναλαμβάνει ρόλο περιφερειακού τοποτηρητή, το κάνει για να προωθήσει δικές 
της θέσεις και δικά της συμφέροντα, για να έχει πρόσβαση στην υπερσύγχρονη στρατιωτική 
τεχνολογία και για να βρίσκεται κοντά σε κέντρα λήψεως κρίσιμων αποφάσεων» Κονδύλης Π., 
Θεωρία του Πολέμου, Δ΄ έκδοση, Εκδόσεις Θεμέλιο 1988, σελ.391. Η στάση της Τουρκίας 
έναντι των ΗΠΑ, κατά την εισβολή στο Ιράκ το 2003, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η Τουρκία 
επιδιώκει τον ρόλο ενός αυτόνομου παίκτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απομακρύνεται από τη 
Δύση, βλ., Cengiz Candar, “Turkey ’ s ‘ Soft Power ’ Strategy : A New Vision for a Multi-Polar 
World,” SETA: Foundation for Political, Economic and Social Research (Ankara, 2009). 
196 Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.σ.838 
197 Για την εννοιολογική προσέγγιση του πολιτισμού από τον Νταβούντογλου, βλ., στο ίδιο, 
σ.57.  
198 Προϋπόθεση αναβάθμισης της διεθνούς θέσης της Τουρκίας ώστε να παίξει το ρόλο 
πολιτισμικής, πολιτικής, και οικονομικής γέφυρας μεταξύ Ανατολής – Δύσης και Ασίας – 
Ευρώπης, είναι η υιοθέτηση προς τις δύο πλευρές μιας ισχυρής πολιτισμικής αίσθησης του 
ανήκειν, μέσω της αναδημιουργίας της ιδιαίτερης ταυτότητας της τουρκικής κοινωνίας, στη 
βάση της ιστορικής και ισλαμικής πολιτισμικής της κληρονομιάς. Βασικό εργαλείο στο 
στρατηγικό προσανατολισμό της Τουρκίας προς τον Ισλαμικό κόσμο, ώστε να καταστεί 
δυνατή η εναρμόνιση των δύο ρευμάτων του Οθωμανισμού, του  Ισλαμισμού και του 
Τουρκισμού, αποτελεί η εκπροσώπηση της σε οργανισμούς και ιδρύματα της ισλαμικής 
«κοινότητας», αλλά, πρωτίστως, η Ισλαμική Διάσκεψη, βλ., στο ίδιο, σσ. 159, 399 – 405, 836 
– 839. 
199 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του προέδρου Γκιούλ, «Το τι κάνει η Τουρκία είναι 
ξεκάθαρο.  Η Τουρκία, σίγουρα, κινείται ταυτόχρονα προς κάθε κατεύθυνση, προς την 
ανατολή και δύση, βορρά και Νότο», όπως παρατίθεται στο Candar, “Turkey ’ s ‘ Soft Power ’ 
Strategy : A New Vision for a Multi-Polar World.”σ.10.  Πρώτος ο Οζάλ, στράφηκε τόσο προς 
την Ευρώπη, διεκδικώντας με πείσμα την ένταξή της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, 
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άξονας που εδράζεται στο μουσουλμανικό στοιχείο, μέσω της ρυθμικής 

διπλωματίας, βασική διάσταση της «πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων», 

συνιστά την αιχμή του δόρατος της ήπιας διάστασης της τουρκικής ισχύος 

(Soft power).200 H Τουρκία επιβεβαιώνει τον Ferguson, που βλέπει την ήπια 

ισχύ ως «…το βελούδινο γάντι που συγκαλύπτει το σιδερένιο χέρι».201 

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει ο Νταβούντογλου, αν η ήπια και η σκληρή ισχύς 

δεν εφαρμόζονται σε συνοχή τα αποτελέσματα ενδέχεται να είναι 

καταστροφικά.202  

Ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας, ως η γέφυρα μεταξύ ανατολής και 

δύσης, αναδεικνύεται, με τον καλύτερο τρόπο, μέσα από δραστηριοποίηση 

της στον ενεργειακό τομέα, με την ενεργειακή πολιτική να συνιστά 

                                                                                                                                                                              
όσο και προς τις ισλαμικές χώρες, φιλοξενώντας στην Άγκυρα πολλές φορές διασκέψεις της 
Ισλαμικής Κοινότητας ή σχεδιάζοντας την πραγματοποίηση της Ισλαμικής Κοινής Αγοράς. 
Γιαλλουρίδης Χ. Κ., Η Τουρκία σε μετάβαση, Εκδ., Ι. Σιδέρης, Αθήνα, 1997, σ.118 – 123.  Για 
την επιρροή της Τουρκίας, ως μια ανερχόμενη περιφερειακή δύναμη, στις χώρες της 
κεντρικής Ασίας, βλ., Stratfor, Turkey’s Growing Involvement in Central Asia (Austin, USA, 
2012), http://www.stratfor.com/analysis/turkeys-growing-involvement-central-asia. Άλλωστε, 
και οι ΗΠΑ από τη μεριά τους, με όχημα τη σύμμαχο Τουρκία, εκτός των άλλων, ήθελαν και 
θέλουν αφενός να ασκούν έλεγχο στην περιοχή χρησιμοποιώντας και προβάλλοντας το 
«δυτικό πρότυπο» της Τουρκίας και αφετέρου να μειώσουν την ρωσική επιρροή. 
200 Ως μη στρατιωτική συνιστώσα της ισχύος μια εθνοκρατικής οντότητας εννοείται η λεγόμενη 
ήπια μορφή ισχύος (soft power), η οποία από τον Nye προσδιορίζεται ως «…η ικανότητα να 
πάρει κάποιος αυτό που επιδιώκει μέσω της έλξης και όχι με τη χρήση μέσων 
εξαναγκασμού…». Βλ., Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To Success in World Politics. 
Η ήπια ισχύς της Τουρκίας δεν στηρίζεται μόνο στην αξιοποίηση του ισλαμιστικού στοιχείου 
αλλά στον συνδυασμό του με την οικονομική ανάπτυξη και στις δυτικού τύπου κρατικές 
δομές, στοιχεία που συνθέτουν το εναλλακτικό «Τουρκικό μοντέλο», η προβολή του οποίου 
άρχισε επί Οζάλ, τη δεκαετία του 1990. Ο Οζάλ επιχείρησε αφενός τη φιλελευθεροποίηση των 
οικονομικών δομών και αφετέρου τη δημιουργία μιας τουρκοισλαμικής οικονομικής, 
γλωσσικής, πολιτιστικής σύνθεσης όλων των μουσουλμανικών πληθυσμών, από την 
Αδριατική μέχρι το σινικό τοίχος με κέντρο τη Τουρκία. Για παράδειγμα, παρά τα τεράστια 
οικονομικά προβλήματα χρηματοδοτεί την προσέλευση και φοίτηση 50000 φοιτητών από 
ισλαμικές χώρες στα πανεπιστήμια της Τουρκίας για ανθρωπιστικές σπουδές, ενίσχυση στη 
γλώσσα, πολιτισμό και θρησκεία Καλεντερίδης Σ,: Ημερίδα Εργαστηρίου Διεθνών Σχέσεων 
και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης "Η Μετα-Κεμαλική Εξωτερική Πολιτική της Τουρκίας". Νοέ. 
2011 Τούρκοι πολιτικοί απεικονίζουν μερικές φορές τη χώρα τους ως το ενδιάμεσο μεταξύ 
των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών που κέρδισαν την ανεξαρτησία τους στην Υπερκαυκασία 
(Αζερμπαϊτζάν) και την Κεντρική Ασία (Καζακστάν, Κιργιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, 
Ουζμπεκιστάν και) και τη Δύση, προβάλλοντας ακριβώς το πρότυπο του «Τουρκικού 
μοντέλου», βλ., George E Gruen, “Turkey ’ s Emerging Regional Role,” American Foreign 
Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy 17, no. 2 
(1995): 37–41, http://dx.doi.org/10.1080/10803920.1995.10391886. 
201Βλ. Niall Ferguson, Colossus: The Price of America’s Empire (New York: The Penguin 
Press, 2004). σ.24 
202 Ο Νταβούντογλου φέρει ως παράδειγμα επιτυχημένης εφαρμογής συνδυασμένης ήπιας 
και σκληρής ισχύος την αντιμετώπιση του ζητήματος του Κιρκούκ το 2006 – 2007 βλ., 
Davutoglou, “Turkey’s Foreign Policy Vision: An Assessment of 2007.” σσ. 86-87 και “Στα 
«μαχαίρια» Ιράκ Και Τουρκία Για Το Κιρκούκ,” Η Καθημερινή (Athens, December 16, 2006), 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_world_2_16/12/2006_209194. 
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αναπόσπαστο μέρος της γενικότερης στρατηγικής που στοχεύει στην 

ανάδειξη της Τουρκίας σε παγκόσμια δύναμη. Σύμφωνα με τον υφυπουργό 

της ενέργειας και φυσικών πηγών Metin Kilci, το όραμα της Τουρκίας είναι να 

γίνει «…ο ηγέτης στη περιοχή της στο τομέα της ενέργειας και των φυσικών 

πηγών»,203 στοχεύοντας όχι μόνο την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών 

της αναγκών αλλά να καταστεί ένας «ενεργειακός δίαυλος», με λόγο στα 

πολυεθνικά project αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου και γενικότερα, 

στην διεθνή ενεργειακή αρένα.204 Στα πλαίσια της εφαρμογής της ενεργειακής 

της στρατηγικής, η Τουρκία βρίσκεται στο κέντρο ενός δαιδαλώδους 

πλέγματος σχέσεων αλληλεξάρτησης, συνεργασίας αλλά και ανταγωνισμού 

με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής.205 Ο αγωγός BTC206 είναι το κύριο έργο 

που πιστοποιεί το ρόλο της Τουρκίας ως ενεργειακό δίαυλο και, κατά 

προέκταση, ως τη γέφυρα μεταξύ Δύσης και Ανατολής, εξυπηρετώντας 

αφενός το πάγιο στόχο «Δυτικοποίησης» και αφετέρου της αύξησης της 

επιρροής της στις μουσουλμανικές τουρκόφωνες περιοχές των πρώην 

                                                             
203 Η ραγδαία αύξηση του πληθυσμού σε συνδυασμό με την οικονομική ανάπτυξη, την 
εκβιομηχάνιση και αστικοποίηση που σημειώνεται στην Τουρκία, έχουν αυξήσει τις 
ενεργειακές της ανάγκες, οι οποίες μάλιστα αναμένεται να αυξάνονται στο μέλλον. Αν και η 
εγχώρια παραγωγή ενέργειας καλύπτει ένα μικρό μόνο ποσοστό των ενεργειακών της 
αναγκών, η Τουρκία διασφαλίζει την ενεργειακή της ασφάλεια εκμεταλλευόμενη την 
γεωγραφικής της θέση, ένα μεγάλο «σύμμαχο» στη χάραξη της ενεργειακής στρατηγικής, 
καθώς γεωγραφικά βρίσκεται κοντά στο 68% των παγκοσμίως αποδεδειγμένων αποθεμάτων 
πετρελαίου και φυσικού αερίου, (65% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 71% 
φυσικού αερίου), όπως στη περιοχή της Μέσης Ανατολής, της Κασπίας θάλασσας και της 
κεντρικής Ασίας. Δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης τη παγκόσμιας κατανάλωσης της 
ενέργειας κατά 40% στα επόμενα 20 χρόνια, η Τουρκία λόγω της θέσης της καθίσταται ως 
φυσική γέφυρα μεταξύ πηγών και καταναλωτριών χωρών, ένας σημαντικός παίκτης με 
καθοριστικό ρόλο στα projects των χωρών που στοχεύουν στο να έχουν δυνατότητα 
επιλογής τόσο μεταξύ εναλλακτικών πηγών ενέργειας όσο και διαδρομών. Βλ, Turkey 2009 
Review, Energy Policies of IEA Countries (Paris: International Energy Agency, 2010)., και 
Republic of Turkey, “The Presentation of The Ministry’s Budget for The Year 2011 at The 
Plenary Session of The Turkish Grand National Assembly (TBMM).”   

204 The Rupublic of Turkey, “Strategic Plan (2010-2014)” (Misistry of Energy and Natural 
Resources, 2010)., σ.10. 
205 Στο ίδιο, σ.9. Σύμφωνα με υφυπουργό ενέργειας και φυσικών πηγών Metin KİLCİ «η 
αντίφαση ανάμεσα στις ενεργειακές πολιτικές των άλλων χωρών με το στόχο της χώρας μας 
για να γίνει ενεργειακός κόμβος» συνιστά μια από τις απειλές που αντιμετωπίζει η Τουρκία 
στην εφαρμογή του «στρατηγικού πλάνου 2010 – 2014»   
206 Ο Μπακού – Τιφλίδα – Τζεϊχάν (BTC), έκτασης 1.760 χλμ. και με δυνατότητα μεταφορά 
που έφθασε το Μάρτιο του 2010 τα 1,2 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, συνιστά τον κύριο 
αγωγό εξαγωγής αργού πετρελαίου. Αρχίζει από το Μπακού, σημαντικό λιμάνι της Κασπίας 
που γειτνιάζει με μεγάλα αποθέματα πετρελαίου και καταλήγει στο Τζεϊχάν, τουρκικό λιμάνι 
στη Μεσόγειο και χαρακτηρίσθηκε «το έργο του αιώνα», καθώς είναι το σημαντικότερο τμήμα 
του ενεργειακού διαδρόμου Ανατολής – Δύσης.206 Μάλιστα, από τον Οκτώβριο του 2008, 
μεταφέρει στην παγκόσμια αγορά πετρέλαιο και από τα κοιτάσματα του Τουρκμενιστάν, 
εξυπηρετώντας το 1,3% της παγκόσμιας κατανάλωσης. 
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Σοβιετικών Δημοκρατιών.207 Από την άλλη, αναδεικνύει τον ρόλο που η 

Τουρκία διαδραματίζει στις σχέσεις ισχύος των Μεγάλων Δυνάμεων, 
εκμεταλλευόμενη προς συμφέρον της τη γεωγραφική της θέση.208  

Σε καμιά των περιπτώσεων δεν μπορεί να υποτιμηθεί το όραμα του 

εμπνευστή της στρατηγικής της Τουρκίας, «…να διασώσει η χώρα του τον 

“πολιτισμικό της άξονα”, τη διαφορά της από τη Δύση… ως ιδιαίτερη θέση στο 

διεθνές σύστημα΄΄…».209 Όμως, τα αποτελέσματα αυτής, δύναται να 

αμφισβητηθούν. Η στρατηγική της Τουρκίας στην ουσία αποβλέπει στη 

                                                             
207 Η πολυδιάστατη πολιτική της Τουρκίας, που ξεκίνησε τη δεκαετία του ΄80 και εντάθηκε με 
το τέλος του ψυχρού πολέμου, δεν ήταν (και δεν είναι) εύκολη στην εφαρμογή της. Η Τουρκία 
είχε να υπερκεράσει σοβαρά εμπόδια στην εφαρμογή της πολιτικής της, όπως: 1)τις σχέσεις 
που αναπτύχτηκαν στο τρίγωνο Τουρκία – Αρμενία – Αζερμπαϊτζάν,(Για την στάση την 
Τουρκίας σχετικά με τις σχέσεις Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν Αρμενίας και τη επιρροή του 
ρωσικού παράγοντα σ΄ αυτές. Βλέπε την ανάλυση που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 
2000, στην ιστοσελίδα του Κέντρου Στρατηγικών Μελετών ASAM, που έχει έδρα την Άγκυρα. 
“Το Αζερμπαϊτζάν Και η Γεωπολιτική Περικύκλωσή Του Από Ρωσία-Ιράν-Αρμενία,” Center for 
Eurasian Strategic Studies, (ASAM) (Ankara, October 2008), ?????, 14 ????????? 
2008 ?? ???????????? ??? ? ??????????? ...�, . 2) την ποιότητα του «δυτικού μοντέλου» 
που προέβαλε καθώς έπασχε (και πάσχει) από δημοκρατία, 3)το γεγονός ότι τα νέα 
ανεξάρτητα κράτη δεν ήθελαν έναν άλλο «μεγάλο αδελφό», βλ., By Adam Szymański, “South 
Caucasus – the Case for Joint Commitment of Turkey and the EU” no. June (2009): 1–4., σ.2. 
αλλά να «ενισχύσουν την ανεξαρτησία τους», κυρίως απέναντι στη Μόσχα (Τα νέα 
ανεξάρτητα κράτη, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, είδαν το πετρέλαιο ως 
μέσον για να τροφοδοτήσουν με ρευστό τον προϋπολογισμό τους) και 4) φυσικά, και κατά 
κύριο λόγο, τον ρωσικό παράγοντα. Το ίχνος της διαδρομής του αγωγού, για παράδειγμα η 
παράκαμψη της Αρμενίας, είναι απόδειξη της στρατηγικής σημασίας του καθώς και των 
πολιτικών ισχύος της ευρύτερης περιοχής. Ως «σύμμαχο» είχε τις ΗΠΑ, οι οποίες, από τη 
μεριά τους, ήθελαν αφενός να ασκούν έλεγχο στην περιοχή χρησιμοποιώντας και 
προβάλλοντας το «δυτικό πρότυπο» της Τουρκίας και αφετέρου να μειώσουν την ρωσική 
επιρροή. Στο ενεργειακό πεδίο, οι αμερικάνοι επιθυμούσαν διακαώς την κατασκευή του 
αγωγού BTC (Μπακού-Τιφλίδα-Τσεϊχάν), ώστε να αναχαιτιστεί η επέκταση της ρωσικής 
επιρροής. 
208 Για παράδειγμα, η  «νέα ενεργειακή τάξη» απέβη προς όφελος της Δύσης και των 
περιφερειακών συμμάχων· Σύμφωνα με τον αμερικανό δημοσιογράφο Στιβ Λεβίν,  « … ο 
BTC (όπως και ο ΒΤΕ) αποτελούν σίγουρα τη μεγαλύτερη αμερικανική νίκη στη διεθνή 
πολιτική κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαπενταετίας: επιτεύχθηκε η ανάσχεση της ρωσικής 
ισχύος και η υποστήριξη της ανεξαρτησίας των Δημοκρατιών του Καυκάσου ». Όπως  ήταν 
αναμενόμενο, η χάραξη των αγωγών προκάλεσε την οργή της Ρωσίας, καθώς έβλεπε να 
χάνει τον έλεγχο των πετρελαίων της Κασπίας και να μειώνεται η επιρροή της στην «αυλή 
της» και εκδηλώθηκε ποικιλοτρόπως: αμφισβήτηση του νομικού καθεστώτος της Κασπίας, 
(δεν γνωρίζουμε εάν αποτελεί λίμνη ή θάλασσα), εχθρική στάση έναντι του Αζερμπαϊτζάν, 
ρωσική επέμβαση στη Γεωργία, πώληση των πυραύλων S-300 στην Κύπρο με στόχο, 
σύμφωνα με τον Νταβούντογλου, την  αποσταθεροποίηση της περιοχής της Ανατολικής 
Μεσογείου, εγείροντας με αυτόν τον τρόπο ζητήματα ασφάλειας για την απόληξη του αγωγού 
BTC. Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.σσ.274-278. 
Παρόλα αυτά, από το 2003 και μετά, οι σχέσεις Ρωσίας – Τουρκίας έδειχναν μια σταδιακή 
βελτίωση η οποία οφείλονταν στην απομάκρυνση της δεύτερης από το στρατηγικό της εταίρο, 
τις ΗΠΑ.  
209 Χρήστος Γιανναράς, “Στρατηγική Λογική Κατέναντι Αφασίας,” Η Καθημερινή (Αθήνα, 
October 5, 2010), 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_1_13/06/2010_404393. 
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μετάπλαση των σχέσεων «μηδενικών προβλημάτων» με τους γείτονες σε 

σχέσεις απόκτησης μέγιστου οφέλους από αυτούς. Η τουρκική στρατηγική, 

έχοντας ήδη διανύσει το ανοδικό τμήμα της καμπύλης απόδοσής της, με 

αποκορύφωμα τη βελτίωση των σχέσεών της με τη Συρία,210 υπό τη πίεση 

των διεθνοπολιτικών μεταβολών της Αραβικής Άνοιξης φαίνεται να βρίσκεται 

πλέον στο καθοδικό τμήμα της καμπύλης. 211 Εξαϋλώνεται διότι έχοντας 

τρόπον τινά «…κατασκευαστεί σε συνθήκες εργαστηρίου…», η επιτυχία της 

προϋπέθετε την διατήρηση μια «…κατάσταση σχεδόν πλήρους 

ισορροπίας…» τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον.212 Αν 

μη τι άλλο, η τουρκική Υψηλή Στρατηγική, απογυμνωμένη από την ρητορική 

της περί διευθέτησης των διαφορών στη βάση της διπλωματίας και της 

συνεννόησης, είναι μια επεκτατική πολιτική μιας ανερχόμενης δύναμης που 

βρίσκεται στο στάδιο μετάβαση από περιφερειακή σε παγκόσμια δύναμη,213 η 

οποία, είναι φυσικό, να εγείρει διλήμματα ασφάλειας και να προκαλεί την 

ανησυχία άλλων δυνάμεων στη περιοχή214 όπως του Ιράν, της Συρίας η του 

Ισραήλ. 

2.2.2 Ισραήλ 

Αν η Τουρκία, εκτός της οθωμανικής της κληρονομιάς, επενδύει στο μέγεθος 

και τη γεωγραφική θέση στη προσπάθειά της να καταστεί μια δύναμη με ρόλο 

σε παγκόσμιο επίπεδο, για το Ισραήλ, τα γεωγραφικά και πληθυσμιακά 

δεδομένα είναι πηγή προβλημάτων. Αν μάλιστα επιχειρήσουμε να 

κατατάξουμε το Ισραήλ στη διεθνή αρένα βάσει των απτών, αντικειμενικών 

κριτηρίων (συνδυασμό πληθυσμού και εγχώριου ακαθάριστου προϊόντος),215 

όπως προτείνει ο David Vital, το Ισραήλ είναι ένα μικρό κράτος. Την ίδια 

                                                             
210 Για τις επιτυχίες της τουρκικής στρατηγικής βλ., Davutoglou, “Turkey’s Foreign Policy 
Vision: An Assessment of 2007.”σς. 81-83 και Linden, “The Sea Change in Turkey’s Policies.” 
σσ.13,14.   
211 Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η Τουρκική Πολιτική Μηδενικών Προβλημάτων Έχει Εξαϋλωθεί,” 
Φιλελεύθερος, September 11, 2012, http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-
gnomis/kouskouvelis-exoteriki-politiki. και Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η Τουρκία Έχει Ήδη 
Καταγράψει Αποτυχίες,” Φιλελεύθερος, September 26, 2011, http://www.kouskouvelis.gr. 
212 Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Της ‘Συριακής Άνοιξης’ Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP (Ημερίδα Της ΑΔΙΣΠΟ).”.σσ. 5-15.  
213 George Friedman, “Turkey’s Strategy,” Stratfor Global Intelligence (Austin, USA, April 17, 
2012), http://www.stratfor.com/weekly/turkeys-strategy. 
214 Alexander Nicoll, “Turkey’ s Bid to Raise Influence in Middle East,” IISS Strategic 
Comments 16, no. 8 (2010): 1–3, http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2010.540107. 
215 David Vital, The Inequality of States: A Study of the Small Power in International Relations, 
Oxford University P (Oxford, 1967), σ. 8, 52-53. 
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στιγμή όμως, στη βάση του κριτηρίου που θέτει ο Robert Keohane για την 

τοποθέτηση ενός κράτος σε μια ιεραρχική κλίμακα ως μικρό ή μεγάλο, που 

είναι ο βαθμός στον οποίο έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει το διεθνές 

σύστημα,216 το Ισραήλ συνιστά μια μεγάλη περιφερειακή δύναμη που μπορεί, 

αν όχι κατά τρόπο αποφασιστικό, να επηρεάζει τα δρώμενα σε παγκόσμιο 
επίπεδο.  

Εκ των πραγμάτων, το γεγονός ότι το Ισραήλ, ένα μικρό κράτος, κατάφερε να 

επιβιώσει σε ένα εχθρικό περιβάλλον και μάλιστα να αναχθεί σε μεγάλη 

περιφερειακή δύναμη, αποδεικνύει ότι, η Υψηλή Στρατηγική που ακολουθεί 

είναι επιτυχημένη. Η Υψηλή Στρατηγική του Ισραήλ, σε καμιά των 

περιπτώσεων δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αναθεωρητική, δεδομένου ότι, 

ως πρωταρχικός στόχος αυτής τίθεται η διατήρηση του status quo, μέσω της 

προβολής μιας ισχυρής αμυντικής στάσης. Από την άλλη, η αμυντική αυτή 

στάση με κανένα τρόπο δεν ερμηνεύεται ως παθητική. Απεναντίας, ο πόλεμος 

αποτέλεσε το μέσο για την δημιουργία του κράτους του Ισραήλ και έκτοτε, 

δεδομένου ότι ανά δεκαετία εμπλέκεται σε μια πολεμική διαδικασία, ο 

πόλεμος συνιστά το μέσο για την επίτευξη της βασικής του επιδίωξης, την 

επιβίωση σε μια «σκληρή γειτονιά»,217 μεταξύ εχθρών που επιθυμούν την 

εξόντωσή του, τη στιγμή που οι αριθμοί, η γεωγραφία, η έκταση, ο 

πληθυσμός, γέρνουν τη ζυγαριά εις βάρος του.218 Αυτοί ακριβώς οι 

περιορισμοί υποχρέωσαν το Ισραήλ να βλέπει τη διεθνή πολιτική μέσα από το 

ρεαλιστικό πρίσμα.219 Αντιλαμβανόμενο το περιβάλλον του ως ένα πεδίο 

                                                             
216 Κατά τον Keohane, στην  πρώτη ανήκουν οι μεγάλες δυνάμεις (great powers), που 
αποφασιστικά επηρεάζουν το σύστημα. Τα κράτη της δεύτερης κατηγορίας (secondary states) 
επηρεάζουν μόνα τους σύστημα αλλά όχι κατά τρόπο αποφασιστικό, ενώ την τρίτη κατηγορία 
την συγκροτούν οι μεσαίες δυνάμεις (middle powers), που δύνανται να επηρεάσουν το 
σύστημα δρώντας στα πλαίσια μικρών ομάδων ή μέσω διεθνών οργανισμών. Τέλος, Τα μικρά 
κράτη, κατά τον Keohane, συγκροτούν την τέταρτη κατηγορία, στην οποία συγκαταλέγεται 
κάθε κράτος «…του οποίου οι ηγέτες θεωρούν πως δεν μπορεί ποτέ, δρώντας μεμονωμένα ή 
στα πλαίσια ενός μικρού γκρουπ, να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις επί του συστήματος». 
Βλ. Robert O Keohane, “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics,” 
International Organization 23, no. 2 (1968), σ. 296.  
217Κατά τον Benyamin Netanyahu, το Ισραήλ βρίσκεται στη καρδιά μιας σκληρής γειτονιάς 
«tough neighborhood», όπως παρατίθεται στο Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies 
of Middle East States. Σ.123. 
218 Για την απειλές, όπως τις αντιλαμβάνεται το κράτος του Ισραήλ, και τους περιορισμούς 
που θέτουν τα γεωγραφικά, δημογραφικά και πολιτικά δεδομένα, βλ. Ben - Horin Yoan and 
Barry R Posen, Israel’s Strategic Doctrine (Santa Monica, 1981). σσ.4-11. 
219219 Σ΄ αυτό το σημείο, αξίζει να σημειωθεί η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο σχολών σκέψης, 
της ιδεαλιστικής, με εκφραστές τους Buber and Magnes του κινήματος Ihud, που υποστήριζαν 
τη δημιουργία μιας δι-εθνικής ιουδαιο-αραβικής κρατικής οντότητας και της ρεαλιστικής 
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ανταγωνιστικό, παρουσιάζει μια εξαιρετική σταθερότητα ως προς το γεγονός 

ότι, η εξωτερική του πολιτική, διαχρονικά και από όλες τις κυβερνήσεις, 

διαμορφώνεται, κατά κύριο λόγο, με βάση τις απαιτήσεις της εθνικής 

ασφάλειας και, ειδικότερα, με βάση τα διλήμματα ασφάλειας που εγείρει η 

αραβοϊσραηλινή διαμάχη. Σύμφωνα τον Shlomo Gazit, πρώην επικεφαλής της 

ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, υπό την ισραηλινή 

προοπτική οι απειλές αναλύονται σε τρεις διαστάσεις, υπό τη μορφή τριών 

ομόκεντρων κύκλων: Ο πρώτος αφορά στην εσωτερική διαμάχη: Ισραήλ – 

Παλαιστίνης, ο δεύτερος κύκλος, στα άμεσα γειτονικά κράτη: Συρία, Ιορδανία 

και Αίγυπτο, και ο εξωτερικός κύκλος την ευρύτερη περιφέρεια: Ιράν, Ιράκ, 

Σαουδική Αραβία, Λιβύη και Σουδάν.220 Η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ 

ενεργείται συναρτήσει των τριών αυτών διαστάσεων, όπου, αφενός κάθε μια 

από αυτές έχει τη δική της δυναμική και αποτελεί πηγή διαφορετικής έντασης 

απειλών και αφετέρου είναι αλληλοτροφοδοτούμενες, με την έννοια ότι, οι 

εξελίξεις στο εσωτερικό κύκλο επηρεάζουν τις σχέσεις του Ισραήλ στους 

εξωτερικούς κύκλους και αντίστροφα.  

Η ιδιαιτερότητα της αραβοϊσραηλινής διαμάχης του πρώτου κύκλου έγκειται 

στο ότι αυτή αποτελεί έναν αγώνα που διεξάγεται μεταξύ μιας εθνοκρατικής 

οντότητας (Ισραήλ) και ενός μη κρατικού δρώντος (Παλαιστίνης) για τα ίδια 

εδάφη. Και τα δύο μέρη, μέσα από διαφορετικές εθνικές αφηγήσεις και 

συνθήκες, αντιλαμβάνονται την ίδια γη (τη γη του Ισραήλ ή της Παλαιστίνης) 

ως πατρίδα και θέτουν διαφορετικούς στρατηγικούς στόχους.221 Ενώ οι 

Παλαιστίνιοι αγωνίζονται για την δημιουργία ενός κυρίαρχου κράτους με 

                                                                                                                                                                              
σχολής σκέψης που υποστήριζε τη στρατηγική  Iron Wall, πριν ακόμα την ίδρυση του κράτους 
του Ισραήλ. Η ιδεαλιστές υποστήριζαν πως το Ισραήλ προκαλεί την εχθρότητα των Αράβων 
και συνεπώς αυτό μπορεί να τη σταματήσει, ασπαζόμενο τις παγκόσμιες αρχές δικαίου και 
ηθικής. Ο Ben-Gurion, παρά τις μαρξιστικές του καταβολές, υιοθέτησε την ρεαλιστική οπτική: 
Οι Άραβες ποτέ δεν θα αποδεχτούν με τη θέλησή τους την ύπαρξη ενός ιουδαϊκού κράτους 
στη γη που θεωρούν δική τους. Μόνο ισχυρή αποτρεπτική δύναμη, ενδεχομένως, θα τους 
πείσει να συναινέσουν στη παρουσία ενός απεχθούς εχθρού ανάμεσά τους. Τη ρεαλιστική 
σκέψη υιοθέτησαν και οι επόμενες κυβερνήσεις. Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s 
Foreign Policy , 1973 – 1993.” σσ. 2-4, 7, 10. 
220 Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States.σ.119. 
221 Leila Stockmarr, Is It All About Territory? Israel’s Settlement Policy in the Occupied 
Palstinian Territory Since 1967 (Copenhagen, Denmark, 2012), 
http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-Library/Publications/Detail/?id=146722&lng=en.σσ.9-12, 32-
33.  
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πρωτεύουσα την παλαιά Ιερουσαλήμ, το Ισραήλ 222 επιδιώκει την εκχώρηση 

κάποιας ελευθερίας ως προς την άσκηση της πολιτικής εξουσίας στους 

Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας και στην Δυτική Όχθη αλλά τη διατήρηση 

του στρατηγικού ελέγχου στις περιοχές αυτές, ώστε να διασφαλίσει την 

αυτονομία του μέσω της αναγνώρισής του ως μια κυρίαρχη οντότητα και 

ολότητα με αναγνωρισμένα διεθνώς σύνορα.223 Με βάση τα χαρακτηριστικά 

των δρώντων ο αγώνας αυτός είναι μη συμμετρικός.224 Από τη μια πλευρά το 

Ισραήλ επενδύει στα πλεονεκτήματα που αντλεί από αυτή την ασυμμετρία, σε 

επίπεδο οργάνωσης, υποδομών, στρατιωτικής ισχύος αλλά και διπλωματικών 

κινήσεων στο εθνοκρατοκεντρικό διεθνές περιβάλλον και επιδιώκει την 

αποδιεθνοποίηση του παλαιστινιακού ζητήματος, ώστε η επίλυσή του, 

αντιμετωπιζόμενο ως ένα εσωτερικό πρόβλημα, να δοθεί μέσω διμερών 

διαπραγματεύσεων, στη λογική των ειρηνευτικών συνομιλιών του Όσλο. Από 

την άλλη, ο αδύνατος αυτής της ετεροβαρούς σχέσης, αντισταθμίζει την 

υπέρμετρη υπεροχή του αντιπάλου αντλώντας ισχύ από εξωτερικούς 

παράγοντες (κρατικούς ή μη κρατικούς δρώντες)225 καθώς και μέσω της 

                                                             
222 Η πολιτική του Ισραήλ εμφορείται τόσο από τα ζητήματα ασφάλειας όσο και από τον φόβο 
της αλλοίωσης της Εβραϊκης του ταυτότητας, ως απόρροια των γεωγραφικών και 
δημογραφικών δεδομένων Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East 
States. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του PCBS (Palestinian Central Bureau of Statistics), 
ο πληθυσμός των παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας και την Δυτική Όχθη το 2007, ήταν 
3.761.646, με ρυθμό αύξησης 2,5%. Press Conference on the Preliminary Findings 
(Population, Buildings, Housing Units and Establishments), Palestinian Central Bureau of 
Statistics (Ramallah, Palestine, 2008), 
http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/census2007_e.pdf.σ.14 
223Προϊόντος του χρόνου, οι απαιτήσεις και των δύο πλευρών αμβλύνθηκαν. Από μια 
κατάσταση παιγνίου μηδενικού αθροίσματος κατά την οποία Ισραήλ και Παλαιστίνιοι δεν 
αναγνώριζαν αλλήλους, με το πρώτο να θεωρεί πως «…οι Άραβες της γης του Ισραήλ μόνο 
ένα πράγμα μπορούν να κάνουν: να φύγουν» (Ben Gurion, όπως παρατίθεται στο Αμικάμ 
Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο (Αθήνα: 
Παπαζήση, 2003).σ.116) και τους δεύτερους να θέλουν ένα κράτος στα όρια ολόκληρης την 
γης της Παλαιστίνης, υπό τη διεθνή πίεση αλλά και της δυναμικής των εσωτερικών εξελίξεων, 
υποχρεώθηκαν στην αναζήτηση ενδιάμεσων λύσεων, Για τις στοχοθεσίες των δύο πλευρών 
καθώς και πως αυτές τροποποιήθηκαν στην ροή του χρόνου, βλ., David Newman and Ghazi 
Falah, “Bridging the Gap : Palestinian and Israeli Discourses on Autonomy and Statehood,” 
Transactions of the Institute of British Geographers 22, no. 1 (1997): 111–129, 
http://www.jstor.org/stable/10.2307/623054.σσ.115-125. 
224 Stockmarr, Is It All About Territory? Israel’s Settlement Policy in the Occupied Palstinian 
Territory Since 1967.σ. 32. 
225 Από την ίδρυση του Ισραήλ μέχρι και το πόλεμο του 67, οι παλαιστίνιοι αντιλαμβάνοντας 
τον εαυτό τους ως Παλαιστίνιους και Άραβες, θεωρώντας πως οι δύο εθνικές ταυτότητες ήταν 
αμοιβαία συμπληρωματικές. Υπό αυτές τις συνθήκες, η απελευθέρωση της Παλαιστίνης ήταν 
ένας μέρος του μεγάλου παν – Αραβικού στόχου για την κοινωνικοπολιτική αλλαγή της δομής 
ολόκληρου του αραβικού κόσμου. Οι αποτυχίες των αραβικών κρατών είχαν ως αποτέλεσμα 
τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων μεταξύ αράβων και παλαιστινίων, με τους τελευταίους 
να αναζητούν πλέον την επίτευξη των στόχων τους στηριζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις, 
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διεθνοποίησης του παλαιστινιακού ζητήματος, κατάσταση που δημιουργεί 

συνθήκες φθοράς στην διεθνή εικόνα του Ισραήλ και υποχρεώνει το τελευταίο 

στη υιοθέτηση στρατηγικών νομιμοποίησης226 της πολιτικής του. Η εισβολή 

στο Λίβανο το 1982, με στόχο την καταστροφή της PLO (την εθνική 

παλαιστινιακή οργάνωνση που παράλληλα ήταν το σύμβολο των εθνικών 

φιλοδοξιών του παλαιστινιακού λαού), η δολοφονία του παλαιστίνιου ηγέτη 

Khalil Al Wazir τον Απρίλιο του 1988227 ή οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στη 

Λωρίδα της Γάζας από το Δεκέμβριο του 2008 έως το Νοέμβριο του 2009,228 

είναι ορισμένες από της ενέργειες του Ισραήλ που έχουν αρνητικό αντίκτυπο 

στη διεθνή αρένα. Εν πάσει περιπτώσει, η εξωτερική πολιτική του Ισραήλ 

είναι στην ουσία παγιδευμένη στο αδιέξοδο229 που έχει δημιουργηθεί στο 

εσωτερικό κύκλο, καθώς αυτό διαμορφώνει σε μεγάλο βαθμό την εν γένει 

εικόνα του στη διεθνοπολιτική αρένα και ειδικότερα τις σχέσεις του με τον 

στρατηγικό του εταίρο, τις ΗΠΑ και φυσικά με τον Αραβικό / μουσουλμανικό 
κόσμο.230  

Όσον αφορά τις απειλές των εξωτερικών κύκλων, υπό την οπτική γωνία του 

Ισραήλ, τις πρώτες δεκαετίες με αποκορύφωμα το πόλεμο του Yom Kippur το 

1973 τα περισσότερα αν όχι όλα τα αραβικά κράτη συνιστούσαν ενεργά η 

                                                                                                                                                                              
μέσα από το κίνημα των Fedayeen, δεξαμενή της PLO /και αργότερα της Π.Α, βλ., Husam 
Mohamad, “Palestinian Politics on the Move : From Revolution to Peace and Statehood,” 
Nationalism and Ethnic Politics 7, no. 3 (2001): 37–41, 
http://dx.doi.org/10.1080/13537110108428637.σς.51-60. Έκτοτε, οι παλαιστίνιοι ακολουθούν 
μια ανεξάρτητη στρατηγική κατά την οποία, επηρεάζονται μεν από την πολιτική των αραβικών 
κρατών και τις μεταξύ τους εχθρότητες, αλλά, από την άλλη, εκμεταλλεύονται αυτές τις 
αντιθέσεις του αραβικού κόσμου, καθώς «…έμαθαν να παίζουν το παιχνίδι της Μέσης 
Ανατολής…», βλ.,Efraim Inbar and Shmuel Sandler, “The Risks of Palestinian Statehood,” 
Survinal: Global Politics and Strategy 39, no. 2 (1997), 
http://dx.doi.org/10.1080/00396339708442910.σς. 28,29.    
226 Βλ., Stockmarr, Is It All About Territory? Israel’s Settlement Policy in the Occupied 
Palstinian Territory Since 1967.σσ.13-16. 
227 Βλ., Pierre Tristam, “Mossad’s Tunis Assassination of the PLO's ‘Abu Jihad’,” Middle East 
Issues, n.d., http://middleeast.about.com/od/arabisraeliconflict/a/me090420.htm. 
228 Avi Shlaim, “How Israel Brought Gaza to the Brink of Humanitarian Catastrophe,” The 
Gurdian (Jerusalem, January 7, 2009), http://www.guardian.co.uk/world/2009/jan/07/gaza-
israel-palestine. 
229 Οι διαφορετικές στοχοθεσίες, η διαφορά μεταξύ ρητορικής και πρακτικής και από τις δύο 
πλευρές στην εξέλιξη της ειρηνευτικής διαδικασίας του Όσλο, η αδυναμία τη Παλαιστινιακής 
Αρχής να εκπροσωπήσει το σύνολο των παλαιστινίων, η Ηamas και η Islamic Jihad και η 
σιιτική οργάνωση της Hezbollah στον Λίβανο, είναι ορισμένοι από τους παράγοντες που, κατά 
μία έννοια, εγγυώνται την δυσκολία της εγχειρήματος της λύσης του παλαιστινιακού, βλ., 
Stockmarr, Is It All About Territory? Israel’s Settlement Policy in the Occupied Palstinian 
Territory Since 1967.σσ.38,39  
230Βλ., Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States. σ.121.  
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πιθανά μέλη ενός συνασπισμού που αναζητά την καταστροφή του.231 Η 

κατάσταση αυτή αλλάζει με τη τη διάσπαση του Αραβικού μετώπου, κατόπιν 

της προσέγγισης της Αιγύπτου και της Ιορδανίας στα τέλη της δεκαετίας του 

1970.232 Μάλιστα, η ισλαμική επανάσταση στο Ιράν το 1979, εγκαινιάζει με 

νέα εποχή. Το Ιράν από σύμμαχος χώρα γίνεται άσπονδος εχθρός του 

Ισραήλ, διαμορφώνοντας με νέα ισορροπία ισχύος στην περιοχή της μέσης 

Ανατολής. Δεδομένης της έντασης και της έκτασης των απειλών, η Υψηλή 

Στρατηγική του Ισραήλ χαρακτηρίζεται πολυδιάστατη, με την έννοια ότι 

εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες που του παρέχει το άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον που προάγει την αρχή της 

αλληλεξάρτησης. Εκτός της στρατηγικής της εσωτερικής εξισορρόπησης με 

στόχο την προβολή μιας αποτρεπτικής συμβατικής και πυρηνικής ισχύος, το 

Ισραήλ εφαρμόζει διαχρονικά και τη στρατηγική της εξωτερικής 

εξισορρόπησης εκμεταλλευόμενο τις αδυναμίες, αντιθέσεις, διαμάχες ή τις 

φιλοδοξίες των Αραβικών κρατών, ώστε να αποτρέψει τη δημιουργία ενός 

ενιαίου Αραβικού μετώπου. Παράλληλα, το Ισραήλ δεν διστάζει να εφαρμόζει 

στρατηγικές που ενέχουν υψηλό ρίσκο προκειμένου να επιτύχει τους στόχους 

του. Αυτή η διάσταση της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ, με βάση την 

οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, εκτός από ριψοκίνδυνη, ως ευφυής 

πολιτικής, αναδεικνύεται μέσα από τη στρατηγική που εφάρμοσε στο πόλεμο 

Ιράν – Ιράκ της δεκαετίας του 1980, μεταξύ ενός τέως συμμάχου που στην 

ρητορική του το Ισραήλ ήταν ο μικρός σατανάς233 και ενός επίσης εχθρικού 

Αραβικού κράτους που αναζητούσε κυρίαρχο ρόλο στον Αραβικό κόσμο.234 

                                                             
231Yoan and Posen, Israel’s Strategic Doctrine. σσ. 4,5 
232Τα αραβικά κράτη εμφορούμενα από την παναραβική ιδεολογία, είτε υπό την αιγυπτιακή 
ηγεμονία μέχρι και το πόλεμο του 67 είτε υπό την καθοδήγηση του «Αραβικού Τριγώνου», 
«…της πιο μεγάλης Αιγύπτου, της πιο πλούσιας Σαουδικής Αραβίας και τη περισσότερο 
«παναραβικής» Συρίας…», συνιστούσαν ένα κοινό αραβικό μέτωπο έναντι του Ισραήλ. 
Αποκορύφωμα του παναραβισμού ήταν ο πόλεμος του Yom Kippur, η έκβαση του οποίου, η 
αποτυχία των αραβικών κρατών, σηματοδότησε και την ρήξη του αραβικού μετώπου, η οποία 
σφραγίσθηκε με την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ, αρχικά από την Αίγυπτο (Μάρτιος 
του 1979) και από την Ιορδανία (Ιούλιος του 1994), βλ., Raymond A. Hinnebusch, The 
Foreign Policies of Middle East States.σσ. 34-44. 
233 Παρά την εχθρική ρητορική του Ιράν έναντι του Ισραήλ, μετά την ισλαμική επανάσταση του 
79, το τελευταίο δεν ανησυχούσε για την Ιρανική απειλή, όχι γιατί αυτή δεν ήταν υπαρκτή, 
αλλά λόγω των υφιστάμενων συνθηκών, βλ., David Menashri, “Iran , Israel and the Middle 
East Conflict,” Israel Affairs 12, no. 1 (2006): 107–122. σσ.115-116  
234 Για την εξωτερική πολιτική του Ιράκ, βλ., Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of 
Middle East States.σς. 175,176. 



 62

Με τη στρατηγική που ακολούθησε, παρέχοντας εξοπλισμό στο Ιράν,235 

συντήρησε τις συνθήκες φθοράς μεταξύ των δύο εχθρικά διακείμενων 

κρατών, διατηρώντας ταυτόχρονα διαιρεμένο τον Αραβικό κόσμο καθώς η 

Συρία και η Λιβύη στάθηκαν στο πλευρό του Ιράν,236 ενώ ταυτόχρονα, 
ενίσχυσε την οικονομία του αλλά και τους δεσμούς του με τις ΗΠΑ.237    

Μπορεί το Ισραήλ να είναι μια δύναμη που τόσο οι δυνάμεις της περιφέρειας 

όσο και οι υπερδυνάμεις να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη στους υπολογισμούς 

τους όμως, την ίδια στιγμή, ακριβώς λόγω εκείνων των στοιχείων βάσει των 

οποίων λογίζεται ως μικρό κράτος (έκταση, πληθυσμός, περιορισμένοι 

πόροι), δεν μπορεί από μόνο του να διαμορφώσει προς συμφέρον του το 

περιβάλλον του,238 γεγονός που εξηγεί την πάγια στρατηγική επιδίωξη του 

Ισραήλ να διατηρεί κανάλια συνεργασίας αφενός με άλλες, μη Αραβικές,  

περιφερειακές δυνάμεις (Τουρκία, Ιράν μέχρι και την ισλαμική επανάσταση) 

όντας συνεπές στην αρχή του Ben Gurion βάσει της οποίας «… αν το Ισραήλ 

δεν έχει σχέσεις με τους άμεσους γείτονες, πρέπει να αναζητήσει την φιλία με 

τους γείτονες των γειτόνων»,239 και αφετέρου με κάποια μεγάλη υπερδύναμη. 

Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1960, η στρατηγική που ακολούθησε το 

Ισραήλ ως προς τις σχέσεις του με τις μεγάλες δυνάμεις μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως ευέλικτη, επιλέγοντας τη σύμπλευση (Bandwagoning for 

Profit)240με εκείνη τη μεγάλη δύναμη ανάλογα της επικρατούσας ισορροπίας 

ισχύος και των διεθνοπολιτικών εξελίξεων, ώστε να αποκομίσει τα μέγιστα 

οφέλη.241 Το στοιχείο αυτό της ευελιξίας της Ισραηλινής στρατηγικής 

                                                             
235 Το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου τροφοδότησε το Ιράν με αμυντικό υλικό της 
τάξεως του μισού δισεκατομμυρίων δολαρίων, βλ., Bishara Bahban, “Arms Sale: Israel’s Link 
to the Khomeini Regime,” Washington Report on Middle East Affairs (Washington, DC, 
January 1987), http://www.washington-report.org/component/content/article/96/721-arms-
sale-israels-link-to-the-khomeini-regime.html. 
236 Christopher S Raj, “Israel and Iraq-Iran Conflict,” Strategic Analysis 4, no. 9 (1980): 420–
450, http://dx.doi.org/10.1080/09700168009425784. 
237 Menashri, “Iran , Israel and the Middle East Conflict.” 
238 Efraim Inbar, “Israel ’ s National Security Amidst Unrest in the Arab World,” The 
Washington Ouarterly 35, no. 3 (2012): 37–41, 
http://dx.doi.org/10.1080/0163660X.2012.704342., σσ. 62-63. 
239 Όπως παρατίθεται στο Menashri, “Iran , Israel and the Middle East Conflict.” σ.109 
240Για την στρατηγική της σύμπλευσης με σκοπό την αποκομική κέρδους και τη διάκριση 
αυτής από τη στρατηγική του κατευνασμού, την άλλη στρατηγική υποχωρητικότητας, βλ. 
κεφάλαιο 4 της παρούσας εργασίας.   
241 Δύο θεμελιώδη χαρακτηριστικά που τέθηκαν από το Σιωνιστικό κίνημα, και που άσκησαν 
και ασκούν σημαντική επιρροή στην πολιτική ζωή του Ισραήλ ήταν, η μη αναγνώριση της 
παλαιστινιακής εθνικής οντότητας και η συμμαχία με μια μεγάλη δύναμη εξωτερική της Μέσης 
Ανατολής. Τη σύμμαχο αυτή, τα πρώτα χρόνια, τη βρήκε στη Σοβιετική Ένωση στο πόλεμο 
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αναδεικνύεται επίσης και μέσα από τις σχέσεις που ανέπτυξε με τις ΗΠΑ, τον 

κύριο στρατηγικό εταίρο μετά τον πόλεμο των έξι ημερών του 1967. Οι 

σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, δεν αποδίδονται μέσα από την τυπική σχέση 

«patron – client»,242 πρόκειται κατά κάποιο τρόπο για ειδικού τύπου σχέσεις, 

με την έννοια ότι το Ισραήλ διατηρεί αρκετούς βαθμούς ελευθερίας ως προς 

την ανάπτυξη μιας ανεξάρτητης πολιτικής.243 Το Ισραήλ, ως ένας δυτικού 

προσανατολισμού θύλακας στρατιωτικής και πολίτικης μεσολάβησης στην 

Μέση ανατολή,244 και με την βοήθεια του ισχυρού εβραϊκού λόμπι, καταφέρνει 

να προωθεί τα συμφέροντά του ενίοτε χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ,245 και, 

                                                                                                                                                                              
της Ανεξαρτησίας 48 – 49, στη Γαλλία και Μεγάλη Βρετανία στο πόλεμο στο πόλεμο του 
Σουέζ του 56 εναντίον της Αιγύπτου , και φυσικά στις ΗΠΑ)  Για την αρχική ουδέτερη στάση 
τη πρώτη περίοδο της ζωής του Ισραήλ, δεδομένου ότι «…κατά τη γέννησή του το Ισραήλ 
είχε δύο νονούς, τις ΗΠΑ και τη Σοβιετική Ένωση…», την ταλάντευση μεταξύ δύσης και 
ανατολής και τις συνθήκες προσέγγισης των ΗΠΑ, βλ., Avi Shlaim, “Israel Between East and 
West, 1 9 4 8 – 5 6,” International Middle East Studies 36 (2004): 657–673. 
242 Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States.σς.117,118. Ως 
patron client, προσδιορίζεται στην ουσία η ασύμμετρη σχέση μεταξύ μιας Μεγάλης Δύναμης 
με μια μικρότερη περιφερειακή δύναμη. Από τη μια μεριά, ο ισχυρός παράγοντας (patron 
state), υποστηρίζει οικονομικά και στρατιωτικά μικρότερες δυνάμεις (client states) και, μέσω 
της δημιουργούμενης εξάρτησης, επιχειρεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά των λιγότερο 
ισχυρών προκειμένου να επιτύχει την αλλαγή ή διατήρηση του status quo στη περιφέρειά των 
τελευταίων ανάλογα, πάντα με τις ανάγκες που ορίζονται από τα παγκόσμιας εμβέλειας 
συμφέροντά του. Στην ουσία, οι αδύναμοι της ασύμμετρης σχέσης θυσιάζουν μέρος της 
αυτονομίας τους για να ενισχύσουν τις στρατιωτικές τους ικανότητες στο κυνήγι της παθητικής 
επιβίωσης, ενώ οι ισχυροί, θυσιάζουν μέρος της ισχύος τους προκειμένου να αυξήσουν της 
κυριαρχίας τους, στο δικό τους κυνήγι της ενεργητικής επιβίωσης. Για τις patron client 
σχέσεις, βλ., David Rodman, “Patron-Client Dynamics : Mapping the American-Israeli 
Relationship,” Israel Affairs 4, no. 2 (1997): 26–46, 
http://dx.doi.org/10.1080/13537129708719466.σσ. 27-29, 34-35, όπως επίσης και Insu Choi, 
“Small States and the Balance of Power” (Nanal, Postgraduate School Monterey, California, 
1995). σσ. 96-100 
243 Ένα ενδεικτικό παράδειγμα της ευελιξίας του Ισραήλ στη χάραξη της στρατηγικής του όσον 
αφορά τις σχέσεις του με τις μεγάλες δυνάμεις αποτελεί η συμπεριφορά του ως προς τις 
τελευταίες στη δεκαετία του 80, στις αρχές της οποίας σημειώθηκε μια ένταση της πόλωσης 
των σχέσεων μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ, λόγω της επίσημης σύναψης συμφωνίας φιλίας και 
συνεργασίας τον Οκτώβριο του 1980 μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και Συρίας (βλ., “Syria, 
USSR Sing 20-year Treaty,” The Associated Press Anchorage Daily News, October 9, 1980.) 
και της ακόλουθης στρατηγικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ ένα χρόνο μετά (βλ., “US-
Israel Memorandum of Understanding,” Israel Ministry of Foreign Affairs, October 30, 1981.) 
Παρά το γεγονός ότι η Σοβιετική Ένωση υποστήριζε Συρία και PLO, το Ισραήλ επιθυμούσε τη 
διατήρηση μια περιορισμένης σοβιετικής επιρροής στη Μέση Ανατολή (δεδομένης της 
εξασθένησης αυτής μετά την στροφή της Αιγύπτου προς τη Δύση, βλ.,Gordon Dr Mccormick, 
“Soviet Strategic Aims and Capabilities in the Mediterranean : Part II,” The Adelphi Papers 28, 
no. 229 (1988): 32–48, http://dx.doi.org/10.1080/05679328808457569.σσ. 42-44), έτσι ώστε 
να συνεχίσει να είναι αναγκαίο (το Ισραήλ) στις ΗΠΑ και κατά συνέπεια να διασφαλίσει την 
οικονομική και στρατιωτική υποστήριξη από τις τελευταίες, βλ., Navon, “From Kippur to Oslo : 
Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993.” σσ. 26,27.  
244Βλ., Robert D Blackwill and Walter B Slocombe, Israel. A Strategic Asset for the United 
States (Washington, DC, 2011), 
http://www.washingtoninstitute.org/uploads/Documents/pubs/Blackwill-Slocombe_Report.pdf. 
245 Η ισραηλινή επίθεση εναντίον ιρακινού πυρηνικού σε μια εγκατάσταση γνωστή ως Osiraq 
στις 7 Ιουνίου το 1981, η κλιμάκωση των επιχειρήσεων εναντίον της PLO στον Λίβανο το 
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μάλιστα, ορισμένες φορές, ακόμα και σε βάρος των συμφερόντων τους.246 Το 

Ισραήλ αποτελεί το πιο εμφανές παράδειγμα μικρού κράτους που ασκεί 

τεράστια επιρροή σε μεγάλες δυνάμεις, διάσταση που προβάλει την ήπια 

μορφή ισχύος του εβραϊκού κράτους.247 Δεν υπονοείται ότι η εξωτερική 

πολιτική των ΗΠΑ άγεται και φέρεται από το Ισραήλ. Τουναντίον, οι ΗΠΑ σε 

γενικές γραμμές θέτουν το πλαίσιο συνεργασίας και το Ισραήλ, εκμεταλλεύεται 

τα παράθυρα ευκαιρίας που του ανοίγονται, όποτε του ανοίγονται, για άσκηση 

ανεξάρτητης, στο μέτρο του δυνατού, εξωτερικής πολιτικής.248 Άλλωστε, η 

                                                                                                                                                                              
1982 ή η εποικιστική πολιτική και επέκταση του Ισραήλ στα κατεχόμενα και γενικότερα, η μη 
λύση του παλαιστινιακού συνιστούν τέτοια παραδείγματα.  
246Για τον τρόπο που το Ισραήλ, δια μέσου του αμερικανικού εβραϊκού λόμπι, επηρεάζει την 
πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ώστε αυτή σε τελική ανάλυση να μην εξυπηρετεί τα 
συμφέροντά τους αλλά, σύμφωνα με τους Mearsheimer και Walt, ούτε ακόμα και τα 
συμφέροντα του ίδιου του Ισραήλ, όπως στις περιπτώσεις της πολιτικής των ΗΠΑ στο 
πολέμου στο Ιράκ, έναντι των πολιτικών του Ισραήλ στα κατεχόμενα, έναντι του Ιράν, της 
Συρίας και στο πόλεμο στον Λίβανο το 2006, βλ., John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt, 
The Israel Lobby and U. S. Foreign Policy (New York: Farrar, Straus, Giroux, 2007). 
247 Βλ., Keohane, “Lilliputians’ Dilemmas: Small States in International Politics.”σσ. 306-307. 
Για τις συνθήκες και τις παραμέτρους εκείνες μέσα από τις οποίες απορρέει η δυνατότητα 
άσκησης επιρροής στις ΗΠΑ, από μικρότερους συμμάχους, εν προκειμένω το Ισραήλ, βλ.,  
Yaacov Bar-Siman-Tov, “Alliance Strategy : U.S.- Small Allies Relationships,” Journal of 
Strategic Studies 3, no. 2 (1980), http://dx.doi.org/10.1080/01402398008437046. σσ. 203-
207. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήπιας μορφής ισχύος του Ισραήλ και της δικτύωσής του 
στις ΗΠΑ, είναι η πρόσφατη επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στο Hollywood., βλ.,  “John 
Mearsheimer - AIPAC Goes to Hollywood” (YouTube, 2012), 
http://www.youtube.com/watch?v=Xl1DuKhlmSg. 
248 Οι ΗΠΑ δέχονται την ανεξάρτητη πολιτική του Ισραήλ, όταν αντιλαμβάνονται πως δεν 
τίθενται σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους. Όταν όμως τίθενται ζητήματα αλλαγής του status 
quo, η δράση του Ισραήλ είναι περιορισμένη. Σε τελική ανάλυση, η ειδική σχέση μεταξύ τους 
είναι απόρροια των ειδικών συνθηκών της Μέσης Ανατολής και σε αυτές τις συνθήκες 
οφείλεται το γεγονός ότι ΗΠΑ και Ισραήλ δεν έχουν επισημοποιήσει την στρατηγική τους 
συνεργασία. Από τη μια για το Ισραήλ μια συμμαχία με τις ΗΠΑ θα σήμαινε τον περιορισμό 
της ευελιξίας του, ενώ από την άλλη, για τις ΗΠΑ θα σήμαινε μείωση της επιρροής της στα 
αραβικά κράτη και κίνδυνο να παρασυρθεί σε ένα μη επιθυμητό πόλεμο στη Μέση Ανατολή. 
Για τον τρόπο που η πολιτική των ΗΠΑ περιορίζει τους βαθμούς ελευθερίας του Ισραήλ, και 
γενικότερα για τις σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ, μέσα από το πρίσμα μιας ασύμμετρης σχέσης, βλ. 
Rodman, “Patron-Client Dynamics : Mapping the American-Israeli Relationship.” σσ. 34-39  O 
Friedman Στρατιωτικός αναλυτής του περιοδικού stratfor, με αφορμή τη διάσταση των 
απόψεων ως προς το αν πρέπει να γίνει επίθεση στο Ιράν για την ακύρωση πυρηνικών του 
φιλοδοξιών μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αναφέρει ότι, σε τελική ανάλυση, η πολεμική ρητορική 
του Ισραήλ, είναι χρήσιμη για την Ουάσιγκτον που επιθυμεί να περιορίσει και να απομονώσει 
το Ιράν.  
Συνεπώς, εφόσον η στάση του Ισραήλ εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, και δεδομένου 
ότι το Ισραήλ είναι δύσκολο να δράσει μεμονωμένα, ο φόβος ενός πολέμου θα συνεχίσει να 
καλλιεργείται, βλ., George Friedman, “War and Bluff: Iran, Israel and the United States,” 
Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, September 11, 2012), 
http://www.stratfor.com/weekly/war-and-bluff-iran-israel-and-united-states. 
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επιρροή των Μεγάλων Δυνάμεων, θεωρείται από το Ισραήλ, ένας από του 
περιορισμούς στην ανάπτυξη του στρατηγικού αμυντικού δόγματός του.249  

Σε κάθε περίπτωση, το Ισραήλ έχει την ανάγκη της υποστήριξης των ΗΠΑ, και 

ιδιαίτερα μάλιστα κατά την τρέχουσα χρονική συγκυρία όπου, ακριβώς λόγω 

της δύστροπης πολιτικής που ακολουθεί και που, εν πολλοίς, ευθύνεται για το 

αδιέξοδο της ειρηνευτικής διαδικασίας και την επιδείνωση των 

αραβοϊσραηλινών σχέσεων, σημειώνεται μια αρνητική τροπή των εξελίξεων 

και στους τρείς κύκλους απειλών του. Το ζήτημα λοιπόν έγκειται στο κατά 

πόσο το Ισραήλ, με το να βλέπει τον Αραβικό κόσμο «…μέσα από 

σκοπευτικό…»,250 ακολουθώντας αυτή τη δύστροπη πολιτική, θα είναι σε 

θέση να ανταποκριθεί στο νέο διεθνοπολιτικό περιβάλλον, όπως αυτό 

διαμορφώνεται με την εκδίπλωση της δυναμικής της «Αραβικής Άνοιξης», η 

οποία φαίνεται να περνά από το στάδιο του «Ισλαμιστικού Χειμώνα»251 και να 

μετεξελίσσεται για την περίπτωση του Ισραήλ σε «Ιουδαϊκό Χειμώνα», τόσο 

στο άμεσο περιβάλλον του252 όσο και στο εσωτερικό του,253 τη προσπάθεια 

διεθνοποίησης του παλαιστινιακού ζητήματος,254 την απώλεια στηριγμάτων 

εκτός του Αραβικού κόσμου, την ανερχόμενη απειλή του Ιράν και την σχετική 

εξασθένηση της δυνατότητας των ΗΠΑ να διαδραματίζουν το ρόλο του 
ρυθμιστή στη Μέση Ανατολή.255 

 

 
                                                             
249 Χαρακτηριστικά παραδείγματα που το Ισραήλ αναγκάσθηκε να συμμορφωθεί με τους 
περιορισμούς που έθεσαν οι ΗΠΑ, σε βάρος των στρατηγικών του σχεδιασμών είναι αυτά του 
πολέμου των έξι ημερών το 67 και του Yom Kippur το 73, Yoan and Posen, Israel’s Strategic 
Doctrine. σσ. 7,8.  
250 Raymond A. Hinnebusch, The Foreign Policies of Middle East States. σ.123. 
251 Ιωάννης Θ Μάζης, “Ο Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος,” Foreign Affairs, 
The Hellenic Edition, April 2012, http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-
geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados?page=show. 
252 Jeffrey Goldberg, “Praise Arab Spring, Except for Anti-Semitism,” Bloomberg, 2012, 
http://www.bloomberg.com/news/2011-11-29/praise-arab-spring-except-for-anti-semitism-
jeffrey-goldberg.html. 
253 Ιδιαίτερα στη τρέχουσα συγκυρία, η αλληλοτροφοδόση των εσωτερικών και εξωτερικών 
απειλών είναι προφανής. JONATHAN SCHANZER, “Palestinian Spring,” Foreign Policy, 
2012, http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/14/a_palestinian_spring. 
254 “Αίτημα Αμπάς Για Ένταξη Στον ΟΗΕ,” Η Καθημερινή, 2011, 
http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathbreak_1_23/09/2011., “Παλαιστίνη: Ξεκινά 
Διαδικασίες Για Ένταξη Ως Μη Κράτος-μέλος Στον ΟΗΕ,” Capital.gr, 2012, 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1609162. 
255 Anat Kurz and Shlomo Brom, Strategic Survey for Israel 2011, ed. Anat Kurz and Shlomo 
Brom (Tel Aviv: Institute for National Security Studies, 2011). σσ. 193 – 193.  
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2.2.3 Ελλάδα 

Σε αντίθεση με την Τουρκία και το Ισραήλ, που διαδραματίζουν ένα 

πρωταγωνιστικό, κατ΄ ελάχιστον περιφερειακό ρόλο, η Ελλάδα παίζει 

υποδειγματικά το ρόλο ενός μικρού κράτους, που επιβεβαιώνει τη διαπίστωση 

της  Annette Baker Fox, ότι «…τα μικρά κράτη αναγνωρίζουν ότι το πολιτικό 

τους βάρος περιορίζεται σε μια τοπική και όχι στην παγκόσμια αρένα…είναι εξ 

ορισμού τοπικές δυνάμεις των οποίων οι απαιτήσεις περιορίζονται στην 

άμεσες γειτονικές περιοχές…».256 Η Υψηλή Στρατηγική της Ελλάδας, αφενός 

περιορίζεται και αφετέρου προσδιορίζεται από τις απειλές και ευκαιρίες που 

σχετίζονται με το άμεσο γεωγραφικό της περιβάλλον, τα Βαλκάνια, την Κύπρο 
και, κατά κύριο λόγο, τη γείτονα Τουρκία.  

Έτσι, ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής, ίσως η 

βασικότερη πτυχή αυτής, ο δυτικός της προσανατολισμός, διαμορφώθηκε 

ακριβώς στη προσπάθεια εξισορρόπησης των απειλών που προέκυψαν με τη 

λήξη του Β΄ ΠΠ. Η προσέγγιση της Δύσης υπαγορεύτηκε ως αναγκαιότητα για 

την επιβίωσή της τόσο λόγο των ραγδαίων διεθνοπολιτικών εξελίξεων στον 

απόηχο του Β΄ ΠΠ, με κομβικό σημείο τις αγγλοσοβιετικές συνομιλίες257 λίγο 

πριν τη Διάσκεψη της Γιάλτας όσο και λόγο της εν εξελίξει κοινωνικής, 

οικονομικής, και ανθρωπιστικής κρίσης που λάμβανε χώρα στο εσωτερικό 

στα πλαίσια του Εμφυλίου Πολέμου. Ο δυτικός προσανατολισμός 

εγκαινιάστηκε με το Δόγμα Τρούμαν (1947),258 και επισημοποιήθηκε με 

                                                             
256 Annette B Fox, The Power of Small States: Diplomacy in World War II. (Chicago: 
University of Chicago Press, 1959), σ.3.  
257 Στα πλαίσια των αγγλοσοβιετικών συνομιλιών μεταξύ 9-11 Οκτωβρίου του 1944, μεταξύ 
άλλων, καθορίστηκαν τα ποσοστά των σφαιρών επιρροής των νικητριών δυνάμεων στα 
βαλκάνια. Για την Ελλάδα, συμφωνήθηκε τα ποσοστά επιρροής να είναι 90% στη Μεγάλη 
Βρετανία και 10% στη Ρωσία, βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του 
Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σ. 108. 
258 Το Δόγμα Τρούμαν (12 Μαρτίου 1947), συνιστώσα της αμερικανικής πολιτικής ανάσχεσης 
την κομμουνιστικού κινδύνου, (Δόγμα Τρούμαν, Σχέδιο Μάρσαλ, ίδρυση ΝΑΤΟ), που σήμανε 
έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, πρακτικά αποσκοπούσε στη βοήθεια των κυβερνήσεων 
Ελλάδας, Τουρκίας και Ιράν να αντιμετωπίσουν τον επαπειλούμενο κομουνιστικό κίνδυνο. Οι  
ΗΠΑ υποχρεώθηκαν στην ουσία στην παροχή οικονομικής και στρατιωτικής βοήθειας προς 
την Ελλάδα, καθώς πίστευαν πως η κατάρρευση του παραπαίοντος ελληνικού κράτους, τόσο 
υπό τις εσωτερικές πιέσεις όσο και από τις εν πολλοίς υποστηριζόμενες από τη Σοβιετική 
Ένωση επεκτατικές βλέψεις των γειτονικών κομμουνιστικών κρατών, θα οδηγούσε στην 
ενίσχυση της Σοβιετικής Ένωσης στο Αιγαίο και τη Μέση Ανατολή, βλ., Ιωάννης Κ Φίλανδρος, 
“Δόγμα Τρούμαν Και Σχέδιο Μάρσαλ: Αξίες Και Πολιτισμική Ταυτότητα Της Ατλαντικής 
Συμμαχίας,” in Η Έναρξη Του Ψυχρού Πολέμου, 1941-1950 : Στρατηγικά η Ιδεολογικά Αίτια; 
(Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο Πανε, 2012). σσ.290-295, Επίσης, 
βλ.,“Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σς. 131-142. 
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εισδοχή της Ελλάδας στους κόλπους της Ατλαντικής Συμμαχίας, το 

Φεβρουάριο του 1952, με στόχο την αντιμετώπιση της ανερχόμενης 

Σοβιετικής απειλής.259 Η ανάγκη για κατοχύρωση της ασφάλειας και της 

ανεξαρτησίας, για οικονομική ανάκαμψη αλλά και εμπέδωση των 

δημοκρατικών θεσμών260 κατεύθυνε το «ευρωπαϊκό άνοιγμα» της Ελλάδος, 

που, κατόπιν επίμονων προσπαθειών με αφετηρία τα τέλη της δεκαετίας του 

50 και εξαιρουμένης της περιόδου της δικτατορίας, επισφραγίστηκε την 1η 

Ιανουαρίου 1981, με τη Ελλάδα να γίνεται και τυπικά το 10ο μέλος της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας. Με εξαίρεση την «εν θερμώ» απόφαση 

της ελληνικής κυβέρνησης να αποσπαστεί από το στρατιωτικό σκέλος του 

ΝΑΤΟ εν είδει διαμαρτυρίας την επαύριον της τουρκικής εισβολής στην 

Κύπρο, τον εκδηλωμένο αντιαμερικανισμό και τα αντι-ευρωπαϊκά 

αντανακλαστικά των πρώτων ημερών του ΠΑΣΟΚ,261 στην ουσία ο δυτικός 

της προσανατολισμός ποτέ δεν αμφισβητήθηκε και μάλιστα η εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδος ενεργείται κατά κύριο λόγο μέσα από το πρίσμα της 

ευρωπαϊκής της διάστασης και της Νατοϊκής / αμερικανικής επιρροής.262  

                                                             
259 Η Ελλάδα την περίοδο 1949 – 55, με στόχο την ενίσχυση της διεθνής θέσης της και της 
ασφάλειάς της επεδίωξε με τη συμμετοχή της σε πολυμερείς αμυντικές συμμαχίες υπό την 
εγγύηση των ΗΠΑ και σε περιφερειακά σύμφωνα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η 
εκλογή της Ελλάδας σε θέση μη μόνιμου μέλους του Συμβούλιου Ασφαλείας (1952-53), ή το 
Βαλκανικό σύμφωνο μεταξύ της Ελλάδας, της Τουρκίας και της Γιουγκοσλαβίας (1954) Είναι 
χαρακτηριστικό ότι η προσέγγιση της Τουρκίας αποτελούσε βασική επιδίωξη της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής, προσπάθειες όμως χωρίς αντίκρισμα δεδομένων των διαφορών των 
δύο χωρών, με κύριο σημείο τριβής τις εξελίξεις αναφορικά με την Κύπρο.  
260 Ιδιαίτερα κατά τη περίοδο της Μεταπολίτευσης, μετά την ανατροπή της εξουσίας των 
συνταγματαρχών, βασική επιδίωξη της κυβέρνησης εθνικής ενότητας του Καραμανλή ήταν η 
αποκατάσταση των δημοκρατικών θεσμών. 
261Βλ.Κωνσταντίνα Ε. Μπότσιου, “Αναζητώντας Το Χαμένο Χρόνο,” in 30 Χρόνια Εξωτερικης 
Πολιτικής. 1974 - 2004. (Αθήνα: Λιβάνη, 2005). σσ. 118-121 και “Σύγχρονος Ελληνισμός Από 
Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σ.384 
262Για παράδειγμα, το άνοιγμα στη Μέση Ανατολή, τόσο το άνοιγμα των κυβερνήσεων 
Καραμανλή προς τη Μέση Ανατολή όσο και η προσέγγιση των Αραβικών κρατών από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ τη περίοδο 1981-89 έγιναν κατά τέτοιο τρόπο ώστε αφενός να 
βρίσκονται σε σύμπνοια με τις επιδιώξεις των ευρωπαϊκών δυνάμεων και αφετέρου να μη 
θίγονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ Η διαφορά της εξωτερικής πολιτικής των δύο περιόδων 
έγκειται στο ότι πριν το 81 η Ελλάδα προσέγγισε την Μέση ανατολή με βασική επιδίωξη την 
ανάληψη του ρόλου της «τριπλής γέφυρας μεταξύ της ΕΟΚ, των Βαλκανίων και του αραβικού 
κόσμου», εστιάζοντας κυρίως στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων, και για την προώθηση 
των ελληνοκυπριακών  συμφερόντων, ενώ μετά το 81, αποτέλεσε κατά ένα μεγάλο μέρος, 
ένα μέσο για άσκηση ριζοσπαστικής διακριτής πολιτικής στους κόλπους του δυτικού κόσμου 
με στόχο της ανάδειξη μια πολυδιάστατης πολιτικής αλλά με βάση και τις απαιτήσεις στο 
εσωτερικό, βλ., Σωτήρης Ρούσσος, “Η Ελληνική Πολιτική Στη Μέση Ανατολή,” in 30 Χρόνια 
Εξωτερικης Πολιτικής. 1974 - 2004. (Αθήνα: Λιβάνη, 2005). σσ. 82-93, 117. 
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Έχοντας ως δεδομένο ότι, τα μικρά κράτη προκειμένου να επιβιώσουν στο 

άναρχο και διεθνές σύστημα, κάνουν χρήση διπλωματικών και οικονομικών 

και θεσμικών συντελεστών ισχύος, επιδιώκουν την εξασφάλιση διεθνών 

συμφωνιών, τη συμμετοχή τους σε συμμαχίες ή διεθνείς οργανισμούς, δε 

μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε ότι, η ένταξη στους κόλπους της ΕΕ 

αποτελεί μια ορθολογική επιλογή. Θέση η  οποία μάλιστα ενισχύεται από το 

γεγονός ότι η ευρωπαϊκή διάσταση της Ελλάδας, και συγκεκριμένα η θεσμική 

ισχύς που αντλεί ως μέλος της ΕΕ, αποδείχθηκε εξαιρετικά χρήσιμη στο 

παρελθόν αναφορικά με τις σχέσεις με την ΠΓΔΜ, με τη πορεία ένταξης στη 

ΕΕ της Κυπριακής αλλά και με τις σχέσεις της με την Τουρκία.263 Παράλληλα 

όμως, η ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας συνετέλεσε στον ακρωτηριασμό της 

Υψηλής της Στρατηγικής, γεγονός που δεν οφείλεται φυσικά στην ίδια 

Ευρώπη, στους «άλλους», αλλά στη διαχρονικά λανθασμένη επικρατούσα 

αντίληψη ή επιθυμία πως «ο «ευρωπαϊκός προσανατολισμός» της χώρας, με 

τελικό του σκοπό την οργανική της ένταξη σε μιαν οικονομικά και 

πολιτικοστρατιωτικά ενοποιημένη Ευρώπη,…και την οικονομία της θα 

εκσυγχρόνιζε και την ακεραιότητά της θα διασφάλιζε..»,264 αμελώντας την ίδια 

στιγμή την εσωτερική της εξισορρόπηση, αναγκαία προϋπόθεση για την 

ευόδωση οποιασδήποτε Υψηλής Στρατηγικής. Αυτή η επικρατούσα 

κοσμοαντίληψη του «..άλλοι να μας ταΐζουν και άλλοι να μας φυλάνε τα 

σύνορα…»265 κυοφορήθηκε στα πλαίσια του «ιδιαίτερου δρόμου 

ευρωπαϊκοποίησης» που ακολούθησε η συνεχώς αποκλίνουσα των 

ευρωπαϊκών κριτηρίων σύγκλισης Ελλάδα, κατά την οποία πορεία, τα 

παράθυρα ευκαιρίας που ανοίγονταν υπό μορφή χορηγιών, δυνατοτήτων 

εκσυγχρονισμού και αναδιάρθρωσης των κρατικών υποδομών ακυρώθηκαν 

από τις παθογένειες του εσωτερικού πολιτικού συστήματος, καθώς 

καταναλώθηκαν για την κάλυψη των αναγκών η ικανοποίηση των φιλοδοξιών 

στα πλαίσια του ανταγωνισμού των κομμάτων για την εξουσία.266  

                                                             
263 Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική. Αδράνεια Και Λάθη Πολλαπλασιάζουν 
Τους Κινδύνους.” 
264Βλ., Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο. ,σ.172 
265 Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου.σ.389.  
266 Η ελαστικότητα της Κοινότητας και εν τέλει η αποδοχή της ειδικής μεταχείρισης της 
Ελλάδας, που επέτρεψε ανεπανάληπτες συνθήκες ένταξης, οφείλονταν  στην προσωπικότητα 
του Καραμανλή και στη τακτική εκμετάλλευσης των ενοχών Κοινότητας για την ανοχή που η 
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Εκ των πραγμάτων, στη τρέχουσα δυσμενή κατάσταση στην οποία έχει 

περιέλθει των ευρωπαϊκό οικοδόμημα, ως απόρροια των στρεβλώσεων της 

ίδιας της ΕΕ, τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος γίνονται 

όλο και πιο εμφανή σε βάρος της αλληλεγγύης,267 με αποτέλεσμα να 

αποκαλυφθεί η αποτυχία της Ελλάδας ως προς την εφαρμογή της 

«στρατηγικής ορισμού» του άναρχου και διεθνούς συστήματος, της 

εσωτερικής εξισορρόπησης.268 Μη φροντίζοντας την ενίσχυση των πυλώνων 

ισχύος της η Ελλάδα έχει περιέλθει σε κατάσταση αδυναμίας σε μια περίοδο 

δραματικών διεθνοπολιτικών εξελίξεων, γεγονός που αναπόδραστα την 

οδηγεί σε αδιέξοδο, με τα αποτελέσματα, στην αυγή του 21ου αιώνα να είναι 

πλέον εμφανή: Η οικονομική δυσπραγία της τελευταίας διετίας, θέτει 

σημαντικούς φραγμούς στη διαχείριση ζητημάτων που άπτονται άμεσα της 

ασφάλειά της στη γειτονιά της,269 στην Ανατολική Μεσόγειο,270 αποδυνάμωσε 

το διαπραγματευτικό ατού που διέθετε ως κράτος μέλους της ΕΕ271 και έπληξε 

                                                                                                                                                                              
τελευταία επέδειξε στη περίοδο της δικτατορία, βλ., Μπότσιου, “Αναζητώντας Το Χαμένο 
Χρόνο.” σσ. 107 - 111 
267 Οι ρίξεις εντός της Ευρώπης συνεχώς διευρύνονται. Μάλιστα, οι ρίξεις αυτές δεν αφορούν 
τις μόνο τα δίδυμα βορείων – Νοτίων κρατών – μελών ή Ευρωπαϊστών ατλαντιστών αλλά και 
το διαχωρισμό μεταξύ κρατών  - μελών εντός και εκτός ευρωζώνης, βλ., “Europe Fragments 
Even Further,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, October 2012), 
http://www.stratfor.com/geopolitical-diary/europe-fragments-even-further. Καθώς ασθενούν οι 
συνθήκες κοινής ευημερίας, τα κράτη «επαναξιολογούν κατά πόσο η εξασθένηση της 
κυριαρχίας τους εξυπηρετεί τα εθνικά τους συμφέροντα, βλ. “Sovereignty and Integration in 
Europe,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, October 2012), 
http://www.stratfor.com/geopolitical-diary/sovereignty-and-integration-europe. 
268 Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί ότι, σε καμία των περιπτώσεων δεν 
υιοθετείται η άποψη πως η Ελλάδα ευθύνεται εξ ολοκλήρου για την κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει πόσο δε μάλλον ότι αξίζει της τιμωρητικής συμπεριφοράς των εταίρων. Βλ., 
σχετικά, Γιώργος Βοσκόπουλος, “A. Merkel’s Contribution to the Vision of a Post-democratic 
Europe: The Greek Case,” Academic Lounge, 2012, 
http://academiclounge.blogspot.gr/2012/10/a-merkels-contribution-to-vision-of.html. Αν το 
μερίδιο της ευθύνης της Ελλάδας είναι μεγάλο, όσο μεγάλο είναι και των άλλων κρατών – 
μελών του ευρωπαϊκού Νότου που βρίσκονται στην ίδια δυσχερή κατάσταση,  «…η βαθύτερη 
αιτία της σημερινής κρίσης βρίσκεται στις αντιφάσεις στην ίδια τη ζώνη του 
ευρωσυστήματος…» Βλ., Andrew Moravcsik, “Η Ευρώπη Μετά Την Κρίση,” Foreign Affairs, 
The Hellenic Edition, 2012, http://foreignaffairs.gr/articles/68863/andrew-moravcsik/i-eyropi-
meta-tin-krisi?page=3. 
269 “Αβραμόπουλος: Για Την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Δεν Υπάρχουν Γκρίζες Ζώνες,” 
Iefimerida (Iefimerida, 2012), http://www.iefimerida.gr/news/68310/. 
270 Βλ., Κουσκουβέλης, “Η Τουρκική Πολιτική Μηδενικών Προβλημάτων Έχει Εξαϋλωθεί.” 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός ότι, ελλείψει ικανού αριθμού μέσων (αφων 
ναυτικής συνεργασίας P-3B), αδυνατεί να συμμετέχει σε ανθυποβρυχιακές ασκήσεις του 
ΝΑΤΟ και να καλύψει τις επιχειρησιακές ανάγκες της περιοχής (όπως περιπολίες για έλεγχο 
παράνομου εμπορίου όπλων), αδυναμία που έσπευσε να καλύψει η σύμμαχος Τουρκία, βλ. 
Αμυντική Βίβλος 2011-2012, “Αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας,” DefenceNet Media 
(Αθήνα, 2012). 
271 Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική. Αδράνεια Και Λάθη Πολλαπλασιάζουν 
Τους Κινδύνους.” 
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το κύρος της,272 σε τέτοιο βαθμό ώστε, σε καθημερινή σχεδόν βάση, να 

βρίσκεται μεν στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος, αλλά ως 

παράδειγμα προς αποφυγή,273 διάγοντας μια κατάσταση διαρκούς εκποίησης 

του εθνικού της πλούτου.274 Οι παθογένειες του νεοελληνικού κράτους, η 

αδράνεια, συμπτώματα εν πολλοίς της μεταπρατικού πολιτικού συστήματος, 

στερούν από την Ελλάδα την δυνατότητα της άσκηση πολιτικής μέσω της   

«πολιτιστικής διπλωματίας»,275 της στερούν τη δυνατότητα της μη 

στρατιωτικής άσκησης επιρροής που θα μπορούσε να αντλήσει μέσα από την 

πολιτιστική της κληρονομιά,276 η οποία διαπνέεται από τον ελληνικό 
κοσμοπολιτισμό, ώστε να αποφύγει την παρακμιακή περιθωριοποίηση.277 

Η συρρίκνωση της πολιτικής ακτινοβολίας της Ελλάδας δεν οφείλεται μόνο 

στην αμέλεια της εσωτερικής εξισορρόπησης, αλλά και στο ότι η εξωτερική 

                                                             
272 Η μείωση του κύρους της Ελλάδας παίρνει άλλες διαστάσεις σε σχέση με την τουρκική 
απειλή, αν λάβουμε υπόψη τη αντίληψη που έχουν οι Τούρκοι για την ισχύ: θαυμάζουν την 
δύναμη, «…όσο πιο βίαια εκδηλώνεται τόσο περισσότερο τους αρέσει, τόσο περισσότερο την 
εκτιμούν και την κατανοούν», βλ. Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις 
Στην Ανατολικη Μεσόγειο. σ.199. 
273 Η μείωση του κύρους της Ελλάδας έφτασε σε τέτοιο σημείο ώστε να τυχαίνει ως αρνητικό 
παράδειγμα στην προεκλογική εκστρατεία που διεξάγεται στις ΗΠΑ από τον του 
ρεπουμπλικάνο  υποψήφιο Ρομνεϊ, βλ., Λήδα Φιλιππάκη, “Κρις Σπύρου: «Σταματήστε Να 
Προσβάλετε Την Ελλάδα, Κ. Ρόμνεϊ!»,” Πρώτο Θέμα, 2012, 
http://www.protothema.gr/amerikanikes-ekloges/article/?aid=230634. 
274 Χαρακτηριστική πτυχή της τελούμενης εκποίησης του εθνικού πλούτου, συνιστά η  
«Εκποίηση, νησίδων, βραχονησίδων και άλλων ιερών κα οσίων» βλ., Παναγιώτης Ηφαιστος, 
“Εκποίηση, Νησίδων, Βραχονησίδων Και Άλλων Ιερών Κα Οσίων,” Www.ifestosedu.gr, 2012, 
http://www.ifestosedu.gr/111Vraxonisides.htm. 
275 Η έννοια της πολιτιστικής διπλωματίας, έννοια σαφώς ευρύτερη αυτής της ήπιας ισχύος 
του Nye. Χρησιμοποιείται από τον Γιανναρά για να αποδώσει «…τη μεθοδική χρήση 
στοιχείων (ή γνωρισμάτων ιδιαιτερότητας) του πολιτισμού μιας χώρας κατά την άσκηση των 
εξωτερικών της (διεθνών) σχέσεων.»  
276 Στον όρο πολιτιστική διπλωματία, ως πολιτισμός νοείται το προϊόν της πόλεως, του 
πολιτικού βίου, το να είναι πολίτες τα μέλη μιας συλλογικής συνύπαρξης, συντελεστές για τη 
συγκρότηση του γεγονότος της πόλεως. Ο πολιτισμός, ως ο «…ευρύτερα κοινός τρόπος του 
βίου», ενέχει «… μια συγκεκριμένη και έμπρακτη ιεράρχηση αναγκών», η οποία διακρίνει την 
πόλιν από τον οικισμό, και τους πολίτες από τους υπηκόους. Γιανναράς, Πολιτιστική 
Διπλωματία. Προθεωρία Ελληνικού Σχεδιασμού. σσ. 13-17. Μόνο το γεγονός ότι η 
φοροδιαφυγή στην Ελλάδα για το έτος 2009 φθάνει στα 28 δις ευρώ (βλ., Λεωνίδας Στέργιος, 
“Φοροδιαφυγή Ύψους 28 Δισ. Το 2009,” Η Καθημερινή (Αθήνα, October 27, 2012), 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_22/08/2012_493047.), αρκεί για να 
γίνει αντιληπτό ότι σήμερα στην Ελλάδα εντοπίζονται περισσότεροι υπήκοοι, που 
υπερασπίζουν τα ατομικά  ή συντεχνιακά τους δικαιώματα, παρά πολίτες συνοικούντες σε 
«…πόλη, σε κοινό άθλημα ή άσκηση τέχνης πολιτικής». Προεκτείνοντας  τη σκέψη μπορούμε 
να υποστηρίξουμε ότι, κατ΄ αναλογία, και η Ελλάδα διαδραματίζει το ρόλο του υπηκόου στους 
κόλπους της ΕΕ αντί του συνδιαμορφωτή των εξελίξεων. Και ο υπήκοος, υπηρετεί.  
277 Όπως υποστηρίζει ο Γιανναράς, «Ο κρατικός Ελληνισμός, έθαψε τραγικά την πολιτιστική 
δυναμική της ελληνικότητας, ταυτίστηκε με την επαρχιώτικη κακομοιριά σπιθαμιαίων 
μεγεθών», βλ., Χρήστος Γιανναράς, Η Λογική Αρχίζει Με Τον Έρωτα (Αθήνα: Ικαρος, 2004). 
σσ. 101-104.  
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της πολιτική ενεργείται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να στερείται τόσο στοιχείο της 

ευελιξίας, όσο και τον πολυδιάστατο και ανεξάρτητο χαρακτήρα που, για 

διαφορετικούς λόγους και με διαφορετικούς τρόπους, εκδηλώνονται στην 

εξωτερική πολιτική των άλλων δύο υπό εξέταση παικτών. Όπως σημειώνει ο 

Βασίλειος Μαρκεζίνης, τα «…εξήντα πέντε χρόνια στατικότητας της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής σε έναν ραγδαία μεταβαλλόμενο κόσμο, φανερώνουν 

έλλειψη φαντασίας, έλλειψη ευελιξίας και, οπωσδήποτε, έλλειψη πολιτικού 

θάρρους…»,278 Στηριζόμενοι στη μεθοδολογία με την οποία μια εθνοκρατική 

οντότητα χαράσσει την Υψηλή της Στρατηγική και ελέγχοντας τον τρόπο με 

τον οποίο διαμορφώνεται η ελληνική Υψηλή Στρατηγική, ως αίτια της 

αποδεδειγμένης, εκ των πραγμάτων, αποτυχίας της τελευταίας εντοπίζονται η 

έλλειψη μακροπρόθεσμων εθνικών στόχων, οράματος και η αδυναμία 

ανάγνωσης των συστημικών μεταβολών στη διεθνή αρένα. Μια εθνοκρατική 

οντότητα, κατά τη χάραξη της Υψηλής της Στρατηγικής, πρώτα θέτει τους 

εθνικούς της σκοπούς, βάσει των εθνικών της συμφερόντων, και στην 

συνέχεια, κατόπιν ανάγνωσης του διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος 

προσδιορίζει τα εμπόδια και τις απειλές ως προς τα συμφέροντά της και 

ακολούθως επινοεί τις κατάλληλες θεραπείες. Στη χάραξη της ελληνικής 

Υψηλής Στρατηγικής ακολουθείται η αντίστροφη πορεία. Ελλείψει πολιτικού 

οράματος και φαντασίας και, κατά προέκταση, σαφών προσδιορισμένων 

εθνικών στόχων, καθώς αυτοί, κατά πάγια τακτική, προσδιορίζονται στη βάση 

των πρόσκαιρων κομματικών συμφερόντων ή προσωπικών επιλογών και 

ιδεοληψιών, η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος προσαρμόζεται στις απειλές ή 

μεταβολές στη διεθνή αρένα κατά τρόπο πρόσκαιρο και συγκυριακό, και 

αυτομάτως καθίσταται αφενός πρόχειρη, χωρίς σχέδιο, παθητική και 

κοντόφθαλμη, χωρίς μακροπρόθεσμο ορίζοντα και αφετέρου αντιφατική 

προβάλλοντας ένα μη συγκροτημένο χαρακτήρα.279 Παράλληλα δε, λόγω 

                                                             
278Βλ., Βασίλειος Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα (Αθήνα: Λιβάνη, 
2010). σ.129. 
279 Η απουσία συγκροτημένης στάσης σε λεπτά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής που απαιτούν 
κοινή στάση όλων των φορέων που ασκούν εξουσία, υφίσταται σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ 
διαφορετικών κομμάτων όπως επίσης και μεταξύ φορέων ή και προσώπων της κυβέρνησης. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εξωτερική πολιτική έναντι του Ισραήλ, με την 
κυβέρνηση και τη αξιωματική αντιπολίτευση να βρίσκονται σε πλήρη διάσταση απόψεων. Τη 
περίοδο που η κυβέρνηση τη τρέχουσα περίοδο επιδιώκει τη προσέγγιση του Ισραήλ, η 
«άσκηση» εξωτερικής πολιτικής από την αξιωματική αντιπολίτευση (και, δεδομένης της  
τρέχουσας πολιτικής αστάθειας,  εν δυνάμει αυριανής κυβέρνησης) αναφορικά με τη δεύτερη 
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εγγενούς αδυναμίας ανάγνωσης του ραγδαία εξελισσόμενου διεθνοπολιτικού 

περιβάλλοντος, ιδιαίτερα στη μεταψυχροπολεμική περίοδο, προβαίνει σε 

λάθος διάγνωση ως προς τις απειλές που αντιμετωπίζει, αδυνατεί να 

αξιοποιήσει την ισχύ της ώστε να υπερασπιστεί τη θέση της στη διεθνή αρένα 

και καθίσταται εξαρτώμενη εξω-εθνικών (κρατικών ή μη κρατικών 
παραγόντων) συμφερόντων. 

Αν «…πολλοί Ευρωπαίοι εξέλαβαν το τέλος του Ψυχρού πολέμου και ως ένα 

είδος διακοπών από τη στρατηγική…»,280 με συνέπεια του σημερινούς 

τριγμούς του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται 

σε «διακοπές από την στρατηγική», αδυνατώντας να προβάλλει και να 

αξιοποιήσει προς όφελός της τα στρατηγικά πλεονεκτήματα που διαθέτει ώστε 

να επαναπροσδιορίσει τη θέση της εντός της ΕΕ, αλλά και εκτός, τόσο με τις 

Μεγάλες Δυνάμεις, σε ένα κόσμο σαφώς διαφορετικό από αυτόν της 

ψυχροπολεμικής περιόδου, όσο και με τη κύρια απειλή της, την Τουρκία. Η 

στατικότητα είναι ένα πάγιο χαρακτηριστικό της ελληνικής Υψηλής 

                                                                                                                                                                              
αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ασχέτως της ορθότητας η όχι της στρατηγικής 
των δύο πλευρών, καταδεικνύει πλήρη σύγχυση της χώρας σε μια κρίσιμη περίοδο, βλ., 
Άγγελος Αθανασόπουλος, “Βουλευτές Του ΣΥΡΙΖΑ Στο Πλοίο Για Τη Γάζα,” Το Βήμα, 2012, 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=479878&h1=true#commentForm.  Παράδειγμα μη 
συγκροτημένης στάσης, όλων των πολιτικών φορέων, αναφορικά με ζητήματα εθνικής 
ασφάλειας, που συν τοις άλλοις δείχνει προχειρότητα, συνιστούν οι 
φημολογούμενες(;)δηλώσεις του Έλληνα υπουργού Περιβάλλοντος στην Κωνσταντινούπολη 
σε τουρκική εφημερίδα, κατά τις οποίες υποστήριξε ότι, «...πρέπει να ενισχυθούν οι σχέσεις 
Άγκυρας-Αθήνας, που βρέθηκαν υπό πίεση από τις εργασίες γεώτρησης των 
Ελληνοκυπρίων» καθώς και ότι «Έχουμε μιλήσει και νωρίτερα με τις τουρκικές αρχές για τη 
διασύνδεση ελληνικών νησιών με την Τουρκία, για ηλεκτρική ενέργεια, και ακόμη το 
εξετάζουμε», «Πάντα θέλαμε να διασυνδέσουμε τα νησιά με την ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά 
υπάρχει μια πιθανότητα να τα διασυνδέσουμε με τουρκικά δίκτυα». Σημειώνεται ότι, η 
''ανάγκη'' ηλεκτροδότησης των ελληνικών νησιών από την Τουρκία, για πρώτη φορά τέθηκε 
από τον πρώην πρωθυπουργό της Τουρκίας, Τουργκούτ Οζάλ, τη δεκαετία του ’80. Ασχέτως 
αν όντως έγιναν οι δηλώσεις όπως υποστηρίζεται, η μη άμεση αντίδραση, όχι μόνο στο 
εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, συνιστά ατόπημα. Βλ., “Εθνικά Επικίνδυνες Οι Απόψεις 
Παπακωνσταντίνου.,” Ελληνικό Κέντρο, Ευρωπαϊκών & Διεθνών Αναλύσεων (ΕΛ.Κ.Ε.Δ.Α), 
2011, http://www.elkeda.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1360:21112011-
----& catid = 37:2010-01-11-14-03-41&Itemid=88. Επίσης, χαρακτηριστικό παράδειγμα 
άσκησης διαφορετικής εξωτερικής πολιτικής από πρόσωπα της ίδιας κυβέρνησης αποτελεί η 
διαχείριση του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό 
εξωτερικών τη δεκαετία του ΄90, βλ., Σταύρος Λυγερός, Άνεμοι Πολέμου Στα Βαλκάνια. 
Σκόπια, 3rd ed. (Αθήνα: Λιβάνη, 1992).σσ. 140- 279  
280Το σχόλιο αυτό ανήκει στον Ρόμπερτ Κέιγκαν. Όπως υποστηρίζει ο Μαρκεζίνης, με τη λήξη 
του Ψυχρού Πολέμου και την επακόλουθη μείωση των πιέσεων από τη Σοβιετική Ένωση, τα 
κράτη – μέλη έσπευσαν να εξαργυρώσουν το «μέρισμα ειρήνης», σε οικονομική ανάπτυξη, 
δημιουργώντας ένα «…άνευ προηγουμένου κλίμα καταναλωτισμού…και καλοπέρασης», Βλ. 
Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα.σ.134. Θα μπορούσαμε να 
υποστηρίξουμε ότι, η Ελλάδα, ακολούθησε τη συγκεκριμένη διαδρομή ως προς τον 
καταναλωτισμό και την καλοπέραση, χωρίς όμως την παράλληλη οικονομική ανάπτυξη. 
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Στρατηγικής, το οποίο στη τρέχουσα συγκυρία εκδηλώνει επιμένοντας να 

υπομένει μια αδιέξοδη οικονομική πολιτική τιμωρητικού χαρακτήρα 

αποφεύγοντας την αξιοποίηση του εν δυνάμει ρόλου της ως « …στρατηγικού 

πυλώνα της Ευρώπης και εγγύηση ισορροπίας, σταθερότητας και ειρήνης 

στην ασταθή περιφέρεια στην οποία ανήκει.…»,281 παραμένοντας 

προσκολλημένη στο άρμα των ΗΠΑ, ασχέτως αν η πολιτική των τελευταίων 

είναι, ενίοτε, αντίθετη των συμφερόντων της282 και αδυνατώντας να εφαρμόσει 

μια πολιτική συμφέρουσα των εθνικών της στόχων σε σχέση με την 
ανερχόμενη Ρωσία.283 

Ειδικότερα, ως προς την Τουρκία, η ελληνική εξωτερική πολιτική εξαντλείται 

σε σπασμωδικές, βραχυπρόθεσμου ορίζοντα αντιδράσεις στην επεκτατική 

πολιτική της αμελώντας, συστηματικά, την ενίσχυση των πυλώνων ισχύος και 

επιδιώκοντας τη «… μετατροπή της ελληνο-τουρκικής σχέσης από 

αντιπαραθετική σε συνεργατική… τείνει χείρα φιλίας στην Τουρκία, καλώντας 

την να συνεργαστεί, με πνεύμα συναινετικό και εποικοδομητικό, όπως αρμόζει 

σε γείτονες, για τη βελτίωση των ελληνο-τουρκικών σχέσεων και την 

εξομάλυνση των σημείων τριβής».284 Η λογική της εν λόγω προσέγγισης, 

πάνω στην οποία στηρίχτηκε η «μεταμόρφωση» της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής μετά τα μέσα της δεκαετίας του 90,285 που προώθησε και εν τέλει 

                                                             
281 Για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίζει η Ελλάδα στην περιφέρειά της, «…για λόγους 
γεωπολιτικούς-γεωοικονομικούς και ενεργειακούς, για λόγους πολιτισμικούς και για λόγους 
που αφορούν την επερχόμενη αναπόδραστη παρατεταμένη αστάθεια στη Μεσόγειο και στη 
Μέση και Άπω Ανατολή…».βλ., Παναγιώτης Ηφαιστος, “Προς Καγκελάριο Μέρκελ: Η Ελλάδα 
Είναι ο Στρατηγικός Πυλώνας Της Ευρώπης!,” 2012, 
http://www.ifestosedu.gr/112MerkelGrStrategy.htm. 
282 Για παράδειγμα, αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας  με ΠΓΔΜ, και Αλβανία την δεκαετία 
του ΄90, οι ΗΠΑ προωθούσαν τα συμφέροντα των γειτόνων της Ελλάδας και της συμμάχου 
Τουρκίας, βλ., Λυγερός, Άνεμοι Πολέμου Στα Βαλκάνια. Σκόπια. 94-96, 212, 213, 241-243. 
Ανάλογος επίσης ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ σχετικά με το Κυπριακό Ζήτημα και την προώθηση 
του «Σχεδίου Ανάν»,  Μιχάλης Ιγνατίου, “Δικαστική Κόντρα Της CIA Με Ερευνητές Για Τις 
Αμερικανικές Χρηματοδοτήσεις,” 2008, http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2008/12/blog-
post_22.html#.UISLRW_0CWl. 
283 Για τις σχέσεις Ρωσίας – ΕΕ - ΗΠΑ, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη 
μεταψυχροπολεμική περίοδο, ιδιαίτερα στο ενεργειακό πεδίο, βλ., Γιώργος Βοσκόπουλος, 
“Defining Factors in EU-Russian Relations,” Academic Lounge, 2012, 
http://academiclounge.blogspot.gr/2012/09/defining-factors-in-eu-russian-relations.html. Για 
μια ενδιαφέρουσα δε άποψη σχετικά με το ρόλο που θα μπορούσε να διαδραματίσει η 
Ελλάδα ως μέλος της ΕΕ σε σχέση με την Ρωσία, χωρίς αυτός να σημαίνει απαραίτητα την 
υπονόμευση των σχέσεων με τις ΗΠΑ, βλ., Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την 
Ελλάδα. 431, 470-472. 
284 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, “Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων.” 
285Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 90, δεκαετία του 80 μέχρι και το 1995, η ελληνική 
εξωτερική πολιτική διαπνέονταν από κάποιο «στοιχειώδη ορθολογισμό» στα πλαίσια μιας 
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επέβαλλε το «εξευρωπαϊσμό» και «εξορθολογισμό» της, βασίζεται στην 

αντίληψη ότι η πηγή των προβλημάτων στις σχέσεις της Ελλάδος με τις 

γείτονες χώρες και ειδικότερα με την Τουρκία βρίσκεται στην εμφορούμενη για 

δεκαετίες από ξενοφοβία, αίσθηση πολιορκίας και εσωστρέφεια 

«ελληνοκεντρική» προσέγγιση της διεθνούς πραγματικότητας.286 Παράλληλα, 

η βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων και η επίλυση του Κυπριακού 

συνδέεται με τη θεώρηση (ή ελπίδα ή ευσεβή πόθο) ότι ο ευρωπαϊκός 

προσανατολισμός αποτελεί για την Τουρκία μονόδρομο, καθώς, μέσω του 

εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού που ενέχει η διαδικασία ενσωμάτωσης 

της Τουρκίας στον ευρωπαϊκό σύστημα ολοκλήρωσης, από μια επεκτατική, 

αναθεωρητική δύναμη θα μεταλλαχθεί σε φιλειρηνική δύναμη σταθερότητας287 

και τα σημεία τριβής μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας θα διευθετηθούν στη βάση 

των κανόνων του διεθνούς δικαίου. Όμως, από μια απλή ιστορική 

ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1974 μέχρι σήμερα υπό 

το πρίσμα του διεθνούς δικαίου, προκύπτει αβίαστα ότι αν η Ελλάδα σέβεται 

το διεθνές δίκαιο και στη βάση αυτού υπερασπίζεται τα συμφέροντά της, η 

Τουρκία με τη πρακτική της επιδιώκει να παραγάγει διεθνές δίκαιο, επιδιώκει 

τη διαμόρφωση τοπικού εθιμικού δικαίου διαδραματίζοντας το ρόλο του 

επίμονου αντιρρησία, με αρκετή επιτυχία ομολογουμένως.288 Η Ελλάδα, 

                                                                                                                                                                              
διακομματικής αποτρεπτικής στρατηγικής στη βάση της εσωτερικής και εξωτερικής 
εξισορρόπησης ,βλ., Ηφαιστος, “Τριάντα Χρόνια Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής: 
Στρατιωτική Ισχύς.” 
286Στα πλαίσια της εξευρωπαϊσμένης αντίληψης, η Μικρασιατική καταστροφή του 22, δεν 
συνιστά καταστροφή παρά μόνο υπό το πρίσμα της παραδοσιακή σχολή σκέψης και γι΄ αυτό 
άλλωστε «…καταγράφεται ως «καταστροφή» στα σχολικά βιβλία…», ενώ η εισβολή στην 
Κύπρο το 74 δικαιολογεί σε κάποιο βαθμό, την «ελληνοκεντρική» αντίληψη περί της αιώνιας 
αναθεωρητικής στάσης της γειτονικής Τουρκίας. Panayotis Tsakonas, “Theory and Practice in 
Greek Foreign Policy,” Southeast European and Black Sea Studies 5, no. 3 (2006), 
http://dx.doi.org/10.1080/14683850500321891. σσ. 431- 434 
287Βλ.Κώστας Υφαντης, “Στρατηγικές Εξισορρόπησης Και Συστημική Πολικότητα,” in 30 
Χρόνια Εξωτερικης Πολιτικής. 1974 - 2004. (Αθήνα: Λιβάνη, 2005). σσ. 436-439 
288 Το έθιμο, ως γενική πρακτική που γίνεται δεκτή ως κανόνας δικαίου, παράγεται από τα 
κράτη. Όταν τα κράτη στις μεταξύ τους σχέσεις ακολουθούν ορισμένη πρακτική με την 
πεποίθηση πως αυτή η πρακτική αποτελεί νόμιμη ενέργεια κατά το διεθνές δίκαιο, τότε 
δημιουργούν έθιμο. Εν προκειμένω, η Τουρκία συστηματικά αρνείται τα κυριαρχικά 
δικαιώματα της Ελλάδας αναφορικά με την υφαλοκρηπίδα, ο θεσμός της οποίας αποτελεί 
εθιμικό δίκαιο και έχει το ρόλο του επίμονου αντιρρησία. Σε διμερές επίπεδο, αν ένα κράτος Α 
ενεργεί με ορισμένο τρόπο απέναντι σε άλλο κράτος Β και αυτό το τελευταίο δεν αντιδράσει, 
παρόλο που η ενέργεια του πρώτου τον αφορά τότε έχουμε διαδικασία διαμόρφωσης 
διεθνούς εθίμου. Αν κράτος Β αντιδράσει αρνητικά, τότε μειώνεται η πιθανότητα δημιουργίας 
διεθνούς εθίμου. Υπό αυτή την έννοια, η Τουρκία ,με την πάγια πρακτική της στο Αιγαίο, 
επιδιώκει τη διαμόρφωση τοπικού εθίμου προς συμφέρον της. Για το διεθνές έθιμο, βλ., 
σχετικά, Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο Ι. σσ.42- 62 Η επιλεκτική και κατά περίπτωση 
συμμόρφωση της Τουρκίας με το διεθνές δίκαιο αποδεικνύεται από το ότι  «παρόλο ότι η 
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αδυνατώντας να αντιληφθεί ότι οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας έναντι 

αυτής είναι απότοκες της διευρυνόμενης «… διαφοράς ανάμεσα στο 

γεωπολιτικό δυναμικό των δύο χωρών»289 παίζει με την Τουρκία στο ίδιο 

παιχνίδι αλλά με διαφορετικούς όρους· επιδιώκοντας την επίτευξη μια 

κατάστασης συνεργασίας (win – win), εμπλέκεται με την Τουρκία σε ένα 

«διάλογο» που την οδηγεί σε υποχωρήσεις επί ζωτικών συμφερόντων, 

δεδομένου ότι η τελευταία αντιλαμβάνεται το παιχνίδι ως ένα παιχνίδι 

σύγκρουσης, γεγονός που καθιστά την ελληνική Υψηλή Στρατηγική της ως μη 

ορθολογική.  

2.3 Αμυντικό Δόγμα 

Μέχρι αυτό το σημείο εξετάστηκαν η ιστορικοκοινωνική παρουσία των τριών 

εθνοκρατικών οντοτήτων στη διεθνή αρένα, οι στοχοθεσίες και οι βασικές 

πτυχές της Υψηλής τους Στρατηγικής. Στο τρίτο και τελευταίο μέρος αυτού του 

κεφαλαίου θα εστιάσουμε στη διάσταση της Υψηλής Στρατηγικής που αφορά 

στην ασφάλεια τους και ειδικότερα στην πολιτικο-στρατιωτική πλευρά των 
αμυντικών δογμάτων του Ισραήλ, της Τουρκίας και της Ελλάδας.  

Συγκεκριμένα, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο 

χρησιμοποίησης της εθνικής αμυντικής ισχύος σε σχέση με τις δυνάμεις 

εκείνες της διεθνούς αρένας που αντιτίθενται στην επίτευξη των ευρύτερων 

εθνικών συμφερόντων (επέκταση ή διατήρηση υφιστάμενου status quo) και 

τον προσδιορισμό του χαρακτήρα των αμυντικών τους δογμάτων, την εξέταση 

της στρατιωτικής τους στρατηγικής ως προς το βαθμό που έχουν επιτύχει την 

«πολιτικο-στρατιωτική ολοκλήρωση» και τον βαθμό αξιοπιστίας που  

εμπνέουν στη διεθνή αρένα.290 Παράλληλα δε, θα θίξουμε ακροθιγώς τη 

πτυχή εκείνη του αμυντικού δόγματος που αφορά στη σχέση εθνικής ισχύος 

και οικονομίας της άμυνας, η οποία, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, προσδιορίζει 
                                                                                                                                                                              
Τουρκία ούτε προσυπέγραψε ούτε επικύρωσε τη νέα σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, 
δηλ. δεν το αναγνωρίζει, εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις της και υιοθέτησε το 1986 ΑΟΖ στη 
Μαύρη Θάλασσα ερχόμενη σε συμφωνία με την τότε Σοβιετική Ένωση για τις 
επικαλυπτόμενες περιοχές βλ., Ηρακλής Καλογεράκης, “Ελλάδα, Τουρκία Και ΑΟΖ. 
Επικίνδυνες Είναι Πλέον Οι Καθυστερήσεις,” Ελεύθερη Ζώνη, April 2012, 
http://www.elzoni.gr/html/ent/016/ent.6016.asp.  
289 Κονδύλης, Θεωρία Πολέμου. σ.403. 
290 Εκ των πραγμάτων, τόσο λόγω του έκτασης των αντικειμένων προς εξέταση όσο και λόγω 
του περιορισμένου χώρου, θα θίξουμε ακροθιγώς ορισμένες εκ των βασικών διαστάσεων του 
αμυντικού δόγματος των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων που εκτιμάται ότι βοηθούν στην 
εξέλιξη της έρευνας. 
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και το βαθμό αξιοπιστίας της στρατιωτικής στρατηγικής μιας εθνοκρατικής 

οντότητας. Φυσικά, η ισχύς, εκλαμβανόμενη στις διεθνείς σχέσεις ως σχέση 

επιρροής291 και ως μια έννοια συγκριτικώς νοούμενη, δεν μπορεί να 

προσδιοριστεί με μετρική αποτύπωση, εγγενής ιδιότητα που με εύστοχο 

τρόπο αποδίδεται από τον Nye: «…η ισχύς, σαν την αγάπη, είναι ευκολότερο 

να την βιώσεις παρά να την ορίσεις ή να τη μετρήσεις».292 Η δυσκολία 

υπολογισμού της ισχύος οφείλεται στην πολυδιάστατη φύση της, στο γεγονός 

ότι είναι συνάρτηση πολλών ποιοτικών και ποσοτικών συντελεστών, οι οποίοι, 

ανάλογα της οπτικής γωνίας που εξετάζονται, συνιστούν αντικείμενο 

διαφορετικών κατηγοριοποιήσεων.293 Σε κάθε περίπτωση, κοινός τόπος είναι 

ότι η στρατιωτική ισχύς συνιστά την ultima ratio (Έσχατη λύση) της διεθνούς 

πολιτικής294 και ότι αυτή συναρτάται άμεσα από την οικονομία, μια σχέση που 

απέδωσε πρώτος ο Θουκυδίδης, «… και έστιν ο πόλεμος ουχ όπλων το 

πλέον, αλλά δαπάνης, δι' ην τα όπλα ωφελεί,…»,295 και που περιγράφεται ως 

αμφίδρομη αλλά και δύσκολη, με ορισμένες ιδιαιτερότητες.296 Μάλιστα, η σκληρή 

ισχύς των εθνοκρατικών οντοτήτων αποτιμάται βάσει της σύγκρισης των 

στρατιωτικών δαπανών, λαμβάνοντας υπόψη αφενός τις απειλές που κάθε μια 
                                                             
291 Ως την ικανότητα ενός παράγοντα να πείσει έναν άλλον να ενεργήσει με έναν επιθυμητό 
τρόπο ή να τον αποτρέψει από μια επιθυμητή συμπεριφορά, Βλ.,Dougherty and Pfaltzgraff, 
Robert L., Ανταγωνιστικές Θεωρίες Διεθνών Σχέσεων, A΄Τόμος. σ. 122. 
292 Βλ., Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To Success in World Politics. σ.1.  
293 Με βάση τον  Carr, η πολιτική ισχύς μπορεί να διακριθεί σε τρεις κατηγορίες, την 
στρατιωτική ισχύ, την οικονομική ισχύ και την ισχύ της πειθούς, όπου, η οικονομική ισχύ 
αφορά και στις δυνατότητες για ανάπτυξη της στρατιωτικής ισχύος, όσο και στη 
χρησιμοποίησή της ως εργαλείο για απόκτηση ισχύος και επιρροής στο εξωτερικό, βλ, Carr, 
Η Εικοσαετής Κρίση 1919 - 1939. σσ. 154,159 ,171. Ανάλογα, σύμφωνα με τους Keohane 
and Nye, στα πλαίσια της σύνθετης αλληλεξάρτησης, η κατηγοριοποίηση της ισχύος γίνεται 
με βάση της πηγή από την οποία την αντλούν σε στρατιωτική, πολιτική, οικονομική και 
θεσμική, βλ., Keohane and Joseph Nye, Power and Interdependence.βλ., σσ. 7, 10, 26 Ο 
Mearsheimer, διακρίνει την ισχύ σε λανθάνουσα, που πηγάζει κυρίως από το πλούτο ενός 
κράτους και το μέγεθός του, και σε πραγματική, που αφορά τη στρατιωτική ισχύ, βλ., 
Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σσ. 30, 105, 127,128. ενώ 
ο Nye, διακρίνει τρεις τύπους ισχύος, την στρατιωτική, την οικονομική και την ήπια ισχύ, βλ., 
Nye, Joseph S, Soft Power: The Means To Success in World Politics., σ.31, η οποία ήπια 
ισχύς σχετίζεται με την ισχύ της πειθούς του Carr ή την πολιτιστική διπλωματία του Γιανναρά. 
294 Βλ.,Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919 - 1939.σ.154, και Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις 
Διεθνείς Σχέσεις.σ.169. 
295 Βλ., Θουκυδίδης, Θουκυδίδου Ιστορία Του Πελοποννησιακού Πολέμου., Α΄, 83, σ.73. 
296 Η ποσότητα άμυνας που παράγεται από ένα κράτος εξαρτάται ή πρέπει να εξαρτάται 
αφενός από τον χαρακτήρα των προβλημάτων ασφαλείας που αντιμετωπίζει, δηλαδή αν είναι 
προσωρινού ή μακροχρόνιου χαρακτήρα και από τις αντοχές της οικονομίας να στηρίξει τις 
αμυντικές ανάγκες σε μακροχρόνια βάση χωρίς να εξαντληθεί.  Αυτός ο συνδυασμός 
καθορίζει και τη σχέση άμυνας και οικονομίας. Για τη σχέση άμυνας – οικονομίας, βλ., 
Χρήστος Κόλλιας, “Η Οικονομική Της Αμυντικής Πολιτικής,” in Η Ελλάδα Και ο Κόσμος 2000-
2001 (Αθήνα: Ελληνικό Ιδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής ΕΛΙΑΜΕΠ, 2001).σσ. 
334-344. 
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αντιμετωπίζει και τις επιδιώξεις που θέτει και αφετέρου τις αντοχές της οικονομίας 

σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα να διασφαλίζει τις απαιτήσεις της άμυνας. Συνεπώς, 

δεδομένου ότι ήδη έχει γίνει αναφορά στις μορφές ήπιας ισχύος των τριών 

εθνοκρατικών οντοτήτων, θα εστιάσουμε κατά κύριο λόγο σε ορισμένες πτυχές 
της στρατιωτικής τους ισχύος.  

2.3.1 Ισραήλ 

Το Ισραήλ είναι από τα λίγα εκείνα κράτη, με εξαίρεση τις μεγάλες δυνάμεις, 

που έχει αναπτύξει τη δική του αμυντική στρατηγική σκέψη. Το Ισραήλ, 

αντλώντας εμπειρίες μέσα από τα λάθη και τις επιτυχίες που σημείωσε στην 

προσπάθειά του να παράγει την ασφάλειά του κατάφερε την ανάπτυξη ενός 

στρατιωτικού δόγματος το οποίο αφενός παρουσιάζει μια διαχρονική 

σταθερότητα ως προς ορισμένες βασικές αρχές και αφετέρου είναι 

προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες και περιορισμούς που τίθενται από 

την ένταση, την έκταση και το είδος της απειλής (συμβατική, υπο συμβατική ή 

πυρηνική) που καλείται να αντιμετωπίσει, τη γεωγραφία, τον πληθυσμό και 
την επιρροή των μεγάλων δυνάμεων. 

Στον πυρήνα του αμυντικού δόγματος του Ισραήλ υφίσταται το λεγόμενο 

«τρίγωνο ασφάλειας» που συντίθεται από τρεις θεμελιώδεις αρχές, τις αρχές 

της «αποτροπής» της «έγκαιρης προειδοποίησης» και της «απόφασης» 

(«deterrence», «early warning», «decision»),297 και η αρχή της «πολιτικής 

άμυνας» («civil defence» ή «defence»), η οποία προστέθηκε στο τρίγωνο την 

τελευταία δεκαετία. Οι αρχές αυτές δεν μπορούν να νοηθούν μεμονωμένα, με 

την έννοια ότι κάθε μία λειτουργεί συμπληρωματικά των άλλων και η 

διαδραστικότητα τους συνιστά προϋπόθεση για την αποτελεσματική 

παραγωγή ασφάλειας.298 Επίσης, το γεγονός της διαχρονικότητας τους δεν 

υπονοεί και τη στασιμότητα· ο τρόπος εφαρμογής των αρχών μεταβάλλεται 

κατά τρόπο τέτοιο ώστε να ανταποκρίνεται στις προϊόντος του χρόνου 

                                                             
297 Shay Shabtai, “Israel ’ s National Security Concept : New Basic Terms in the Military-
Security Sphere,” Strategic Assessment 13, no. 2 (2010). σσ. 8,9. 
298 Βλ., Avi Kober, “A Paradigm in Crisis ? Israel’s Doctrine of Military Decision,” Israel Affairs 
2, no. 1 (1995), http://dx.doi.org/10.1080/13537129508719370. σ.189. 
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μεταβολές τόσο του διεθνοσυστημικού περιβάλλοντος όσο και της φύσης των 
απειλών.299  

Η πρώτη αρχή στοχεύει στο να αποτρέψει τον πόλεμο.300 Το Ισραήλ επιδιώκει 

τη Αποτροπή των εχθρών, Αράβων και ισλαμιστών, μέσω της προβολής μιας 

συντριπτικής συμβατικής και πυρηνικής δύναμης, η οποία εγγυάται πως το 

κόστος ενός πολέμου για τους πιθανούς επιτιθέμενους θα είναι δυσανάλογα 

μεγάλο σε σχέση με τα όποια οφέλη,301 και στην ξεκάθαρη ήττα των 

τελευταίων, εφόσον η αποτροπή αποτύχει.302 Το Ισραήλ, δεδομένης της 

φύσης της απειλής και των δικών του περιορισμών, αναγνωρίζοντας ότι δεν 

μπορεί να καταφέρει μια ιστορική νίκη303 επί των αντιπάλων του στοχεύει 

μέσω της επίδειξης δύναμης και της τιμωρίας των τελευταίων να χτίσει 

σταδιακά τη φήμη της αποτρεπτικής του ικανότητας η οποία να υπονομεύει 

                                                             
299 Η μεγάλες μεταβολές του διεθνοστημικού περιβάλλοντος από τα τέλη της δεκαετίας του 
70, η προσέγγιση Αιγύπτου και Ιορδανίας, η αλλαγή στρατοπέδου από το Ιράν με την 
επακόλουθη ανάπτυξη της Hesbolah στον Λίβανο, η δράση της τελευταία σε συνδυασμό με 
αυτήν των Hamas, Islamic Jihad and PLO (οι λεγόμενες χαμηλής έντασης απειλές), και 
φυσικά η δυνατότητα εφαρμογής πλήγματος στο εσωτερικό του Ισραήλ που απέκτησαν οι μη 
κρατικοί δρώντες με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων,  αποτέλεσαν τις κύριες αιτίες για 
αναθεώρηση της εφαρμογής των τριών αρχών του τριγώνου ασφάλειας και τη διάκριση δύο 
περιόδων σχετικά με τη ανάπτυξη της στρατιωτικής στρατηγικής. Στη πρώτη περίοδο, στις 
τρεις πρώτες δεκαετίες, το Ισραήλ αντιμετώπιζε την αραβική απειλή ως ένα συνασπισμό 
εχθρικών κρατών την οποία και αντιμετώπιζε ανά δεκαετία, ενώ η χαμηλής έντασης απειλή 
της Hamas δεν απαιτούσε τη διεξαγωγή μεγάλης εμβέλειας πολεμικών επιχειρήσεων. Τη 
δεύτερη περίοδο, το Ισραήλ καλείται να αντιμετωπίσει την αύξηση των απειλών χαμηλής 
έντασης στις οποίες μάλιστα απειλές δεν βρίσκει εφαρμογή η παραδοσιακή εφαρμογή της 
αποτροπής, διεξάγοντας περιορισμένης εμβέλειας επιχειρήσεις, περιοδικά ανά τρία με 
τέσσερα χρόνια με το κυριότερο πρόβλημα να εντοπίζεται ακριβώς στην χρήση μη 
συμβατικών μέσων από τους μη κρατικούς δρώντες. Οι αλλαγές σημειώθηκαν στις μεθόδους 
εφαρμογής και των τριών αρχών. Για παράδειγμα, η αρχής της «άμυνας», με την έννοια της 
παθητικής άμυνας των δομών του κράτους του Ισραήλ και των πολιτών, προστέθηκε τα 
τελευταία χρόνια και απορροφά μεγάλο μέρος των στρατιωτικών δαπανών για την ανάπτυξη 
συστημάτων αυτοπροστασίας. Μάλιστα, τη τρέχουσα περίοδο με την ανάπτυξη της αραβικής 
άνοιξης άνοιξε ο διάλογος για εκ νέου αναθεώρηση του στρατιωτικού δόγματος, βλ., Shabtai, 
“Israel ’ s National Security Concept : New Basic Terms in the Military-Security Sphere.” σσ. 
7-16.  
300Βλ. Kober, “A Paradigm in Crisis ? Israel’s Doctrine of Military Decision.” σ.189 
301David Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the 
Past and a Vision of the Future,” Ιsrael Affairs 9, no. 4 (2003): 115 –140, 
http://dx.doi.org/10.1080/13537120412331321563. σσ. 117 
302 Σχετικά με την αποτροπή ο Simon Peres δήλωσε ότι «Η αποτρεπτική ισχύς, η δύναμη να 
αποτρέψεις έναν εχθρό να επιτεθεί, είναι επίσης η δύναμη για να τον καταβάλεις σε 
περίπτωση που δεν επιτύχει η αποτροπή», βλ., Yoan and Posen, Israel’s Strategic Doctrine. 
σ. 19. 
303 βλ., Ibid. σ.4. Το Ισραήλ θεωρεί πως δεν είναι δυνατόν να επιβληθούν επί των αράβων 
μέσω μιας ολοκληρωτικής νίκης, αλλά αντιλαμβάνεται πως «…η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση 
θα έχει μεγάλη διάρκεια με απροσδιόριστο αριθμό κύκλων…» βίας πολέμων, Στόχος της 
αποτροπής του Ισραήλ στην ουσία είναι η επιμήκυνση των ειρηνικών περιόδων.    
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την εναντίον του επιθετική διάθεση.304 Ανάλογα της φύσης της απειλής, 

(κρατικοί ή μη κρατικοί δρώντες, συμβατικά ή μη συμβατικά όπλα (όπλα 

μαζικής καταστροφής)) το Ισραήλ εφαρμόζει διαφορετικές στρατηγικές 

αποτροπής με την χρήση της κατάλληλης κάθε φορά ισχύος. Ειδικότερα, σε 

σχέση με τις απειλές υποσυμβατικού επιπέδου, και έναντι των απειλών 

όπλων μαζικής καταστροφής, το Ισραήλ επιδιώκει την αποτροπή μέσω του 
δόγματος των «μαζικών αντιποίνων».305  

Τα γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα του Ισραήλ, εν συγκρίσει με αυτά 

των εχθρών του, αναπόδραστα οδηγούν στη συναγωγή δύο συμπερασμάτων 

/βεβαιοτήτων: ότι η ήττα του Ισραήλ σε έναν πόλεμο ισοδυναμεί με την ίδια 

την καταστροφή του και δεύτερον, ότι το Ισραήλ δεν έχει την πολυτέλεια 

διεξαγωγής ενός πολέμου μακράς διαρκείας.306 Απόρροια των διαπιστώσεων 

αυτών είναι η υιοθέτηση ενός επιθετικού δόγματος στα πλαίσια του οποίου το 

Ισραήλ, μέσω της αρχής της «απόφασης», επιδιώκει την μεταφορά της μάχης 

εκτός των συνόρων του, διεξάγοντας σύντομους πολέμους με μεγάλο κόστος 

για τους αντιπάλους, ώστε η σωρευτική αρνητική εμπειρία από τους 

αλλεπάλληλους κύκλους βίας (κάθε ένας εκ των οποίων λειτουργεί 

αποτρεπτικά σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα), να συμβάλει στην κάμψη της 

                                                             
304 Η Abba Eban, το 1960 υποστήριξε ότι η στρατηγική του Ισραήλ έναντι των Αράβων πρέπει 
να συμπεριλαμβάνει και ένα στάδιο φθοράς της επιθυμίας του να εξοντώσουν το Ισραήλ. 
Εφόσον απελπιστούν και απογοητευτούν, θα αναγκαστούν να αποδεχτούν την ύπαρξη του 
Ισραήλ. Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993.” σσ. 5, 6, 9 
305 Έναντι χαμηλής έντασης απειλών, το Ισραήλ «..έχει επανειλημμένα υποσχεθεί να 
ανταποδώσει [και κατά καιρούς έχει υλοποιήσει την υπόσχεσή του] κατά τρόπο 
δυσανάλογο..». Τα τελευταία μάλιστα χρόνια υιοθετήθηκε το δόγμα «Dahiya», σχετικά με το 
οποίο, ο ισραηλινός διοικητή του βορείου τομέα δήλωσε: « Αυτό που συνέβη στη συνοικία της 
Βηρυτού Dahiya το 2006 θα συμβεί σε κάθε χωριό από το οποίο το Ισραήλ έχει δεχθεί 
επίθεση. [...] Θα εφαρμόσουμε δυσανάλογη δύναμη σε αυτό που θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά 
και καταστροφή εκεί. Από τη σκοπιά μας, αυτά δεν είναι πολιτικό χωριά, είναι στρατιωτικές 
βάσεις. [...] Αυτό δεν είναι μια σύσταση. Αυτό είναι ένα σχέδιο. Και αυτό έχει εγκριθεί» 
βλ.,Human Right Council United Nations, Human Right In Palestine and Other Occupied Arab 
Territories, 2009, http://image.guardian.co.uk/sys-
files/Guardian/documents/2009/09/15/UNFFMGCReport.pdf. σ. 329-335. Επίσης βλ. Ali 
Abunimah, “Israel Army Chief Outlines New, More Brutal Doctrine Against Nonviolent 
Protests,” The Electronic Intifada, 2011, http://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/israel-
army-chief-outlines-new-more-brutal-doctrine-against-nonviolent-protests. Αναφορικά με την 
αποτροπή χρήσης μαζικής καταστροφής εναντίον του, το Ισραήλ βεβαιώνει την ανταπόδοση 
με το ίδιο νόμισμα, δηλώνοντας τρόπον τινά την δυνατότητα του για διεξαγωγή πυρηνικού 
πλήγματος.Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the 
Past and a Vision of the Future.” σσ. 117-118 
306 Βλ. Kober, “A Paradigm in Crisis ? Israel’s Doctrine of Military Decision.” σσ. 189-190,  
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επιθετικότητας και στην αποτροπή (σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα).307 Το 

Ισραήλ, αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των στόχων αυτών δεν είναι δυνατή παρά 

μόνο αν σε κάθε περίπτωση έχουν τον έλεγχο των πρωτοβουλιών ως προς τη 

διεξαγωγή των πολέμων, αν «…δεν παίζουν με τους όρους των 

Αράβων…»,308 αναγκαιότητα που ικανοποιείται μέσω της δεύτερης αρχής της 

«έγκαιρης προειδοποίησης» 309 στα πλαίσια της οποίας, η παραβίαση από 

τους εχθρούς ορισμένων ελαχίστων, «κόκκινων γραμμών», που εκ των 

προτέρων τίθενται, λειτουργεί ως casus belli,310 και αναλαμβάνουν δράση 

διεξάγοντας παρεμποδιστικούς (preventive) ή προληπτικούς (preemptive) 
πολέμους.311  

Για το Ισραήλ, ο επιθετικός χαρακτήρας του αμυντικού του δόγματος 

υπαγορεύεται και από την επικρατούσα αντίληψη πως «…οι λίγοι πρέπει να 

                                                             
307 Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the Past and 
a Vision of the Future.” σσ. 119-120.  
308 Βλ., Yoan and Posen, Israel’s Strategic Doctrine.σσ.13-15 
309 Ένα πολύπλοκο σύστημα συλλογής πληροφοριών, αναλύσεων που στόχο έχει τον 
εντοπισμό ενδείξεων, προθέσεων, προετοιμασιών ή κινήσεων που αφορά όλων των ειδών τις 
απειλές και τον συναγερμό των πολιτικής ηγεσίας για ανάληψη πολεμικών επιχειρήσεων σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η αποτροπή έπαψε να λειτουργεί, βλ., Rodman, “Review 
Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the Past and a Vision of the 
Future.”σσ. 117,118. και Kober, “A Paradigm in Crisis ? Israel’s Doctrine of Military 
Decision.”σ.189  
310 Το Casus Belli μπορεί επίσης να θεωρηθεί ως ένα γεγονός / αιτία που νομιμοποιεί έναν 
μεγάλης κλίμακας πόλεμο ή τη διεξαγωγή μιας στρατιωτικής επιχείρησης. βλ., Yoan and 
Posen, Israel’s Strategic Doctrine.σσ. 16-17.  
311 Ο παρεμποδιστικός πόλεμος (preventive war), στόχο έχει να αποτρέψει μια 
μεσοπρόθεσμη ή μακροπρόθεσμη επιδείνωση της στρατιωτικής κατάστασης, ή να προλάβει 
μια αλλαγή στην ισορροπία ισχύος, χωρίς να υπάρχει άμεση απειλή. H καταστροφή του 
πυρηνικού αντιδραστήρα του Ιράκ το 1981 είναι μια χαρακτηριστική εκδήλωση 
παρεμποδιστικής επιχείρησης. Ο προληπτικός πόλεμος (preemptive war) έχει ως στόχο την 
αποτροπή μια άμεσης απειλής η επικείμενης επίθεσης. Ο πόλεμος των έξι ημερών ήταν ένας 
προληπτικός πόλεμος, βλ. Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An 
Appraisal of the Past and a Vision of the Future.”  σ., 120 και Kober, “A Paradigm in Crisis ? 
Israel’s Doctrine of Military Decision.” σσ.199 – 200. Να σημειωθεί ότι, ο Κονδύλης, 
αναλογιζόμενος τα πλεονεκτήματα της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας σε περίπτωση 
ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, καταλήγει πως η Ελλάδα «…δεν θα είχε σοβαρές πιθανότητες 
στρατιωτικής νίκης αν δεν έβρισκε τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να καταφέρει το 
πρώτο μαζικό πλήγμα, αιφνιδιάζοντας τον εχθρό.»  Ο πόλεμος που προτείνει δεν είναι 
πόλεμος επιθετικός που απορρέει από επεκτατικές διαθέσεις, αλλά προληπτικός που 
στοχεύει στην αποτροπή στα πλαίσια ενός αμυντικού δόγματος, βλ., Κονδύλης, Θεωρία 
Πολέμου. Όπως άλλωστε διευκρινίζει, «…η δυνατότητα να καταφέρεις το πρώτο πλήγμα δεν 
είναι μέσο επίθεσης, αλλά (για την πιο αδύνατη Ελλάδα) μέσο αποτροπής. Για να 
χρησιμοποιήσω μια παρομοίωση: το πρώτο πλήγμα δεν είναι παρά η προσπάθεια να 
χτυπήσεις στον αέρα ένα χέρι που πάει να σε μαχαιρώσει…», βλ., Παναγιώτης Κονδύλης, “Ο 
Πόλεμος Και Τα «λεβέντικα Γιουρούσια»,” Το Βήμα, November 30, 1997, 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=93588. Επίσης, για μια ενδελεχή ανάλυση των 
εννοιών του παρεμποδιστικού και προληπτικού πολέμου, βλ., Λίτσας, Πόλεμος Και 
Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές., σσ.320-366 
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υιοθετούν την αρχή της διεξαγωγής του πρώτου πλήγματος».312 Από την αρχή 

της ύπαρξής του η επίθεση313 θεωρείται ως η μόνη μορφή του πολέμου με την 

οποία δύναται να πραγματώσει την «αρχή της απόφασης», τη γρήγορη 

δηλαδή νίκη εφόσον η διαδικασία του πολέμου θεωρηθεί αναπόφευκτη, και να 

μειώσει το κόστος του πολέμου, στην οικονομία, στις υποδομές και φυσικά σε 

ανθρώπινο δυναμικό. Ο παράγοντας πληθυσμός βρίσκεται επίσης πίσω από 

δύο άλλες σημαντικές διαστάσεις του αμυντικού δόγματος του Ισραήλ, την 

«αρχή της άμυνας» και την «ποιοτική ανωτερότητα» Το Ισραήλ, με στόχο 

ακριβώς την προστασία του πληθυσμού και δεδομένου ότι σταδιακά έχασε 

την πρωτοβουλία των κινήσεων και τη δυνατότητα της αποτροπής έναντι των 

νέων προκλήσεων που έκαναν την εμφάνισή τους,314 υποχρεώθηκε να 

στραφεί και προς την παραμελημένη άμυνα και, εν τέλει, την τελευταία 

δεκαετία στην υιοθέτηση της «αρχής της άμυνας».315 Παράλληλα η 

αντιμετώπιση του προβλήματος «…λίγοι εναντίον πολλών…», υποχρέωσε το 

Ισραήλ να επενδύσει στην ποιοτική ανωτερότητα τόσο ως προς το ανθρώπινο 

δυναμικό όσο και ως προς τα στρατιωτικά μέσα.316 Τέλος μια θεμελιώδης 

διάσταση του στρατηγικού δόγματος του Ισραήλ, είναι η αυτονομία, με την 

έννοια της διατήρησης της δυνατότητας και ικανότητας να πράττει αυτό που 

του επιβάλλει το συμφέρον του, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την 

διαχρονική ανάγκη του Ισραήλ για υποστήριξη από μια μεγάλη δύναμη. Η 

θεραπεία που το Ισραήλ επέλεξε για τον συγκερασμό των δύο αντιτιθέμενων 

αναγκαιοτήτων είναι η ανάπτυξη της εγχώριας στρατιωτικής βιομηχανίας 

ώστε, στηριζόμενο στις δικές του δυνάμεις να περιορίσει, στο μέτρο του 

                                                             
312 Yoan and Posen, Israel’s Strategic Doctrine. σ.33, 34 
313 Η επιθετική στάση εφαρμόζεται σε συνδυασμό με άλλες αρχές που προσιδιάζουν αυτής, 
όπως: τις αρχές της «γρήγορης απόφασης» (Rapid Decision), του «πρώτου πλήγματος», της 
«συγκέντρωσης ισχύος στη κύρια προσπάθεια» και η προβολή μιας ισχυρής «δύναμης 
κρούσης», βλ., Kober, “A Paradigm in Crisis ? Israel’s Doctrine of Military Decision.” σσ. 194-
204. 
314 Όπως: ιντιφάντα, απαγωγές, όπλα μαζικής καταστροφής, επιθέσεις αυτοκτονίας, επιθέσεις 
με πυραύλους εδάφους εδάφους  κ.λ.π., ιδιαίτερα από την δεκαετία του 80 και μετά. 
315 Βλ., Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the Past 
and a Vision of the Future.” σ.11 Στα πλαίσια της αρχής της άμυνας το Ισραήλ έχει αναπτύξει 
αντιπυραυλικά συστήματα για την αντιμετώπιση πυραύλων μέσου βεληνεκούς, όπως οι  
"Shahab" και "Sejil" του Ιράν και οι Scud Ds της Συρίας, όσο και για την αντιμετώπιση 
πυραύλων μικρού βεληνεκούς που εξαπολύονται από τη Γάζα., βλ, Amy Teibel, “Israel 
Upgrades Arrow Missile Defense System,” The Gurdian, August 5, 2012, 
http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/10374735. 
316 Βλ.,Rodman, “Review Essay: Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the Past 
and a Vision of the Future.”  σσ. 125,126. 
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δυνατού, τις εξωτερικές επιρροές, ιδιαίτερα σε περιόδους που οι συνθήκες 
επιβάλλουν τη δράση κατά τρόπο που οι σύμμαχοι δεν επιθυμούν.317  

Η οικονομία του Ισραήλ, που βάσει των οικονομικών του δεικτών318 αποτελεί 

ένα «λαμπρό παράδειγμα» προς μίμηση,319 βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη 

παραγωγική σχέση με την επίσης ακμάζουσα εγχώρια αμυντική βιομηχανία, η 

οποία διεκδικεί μια από τις πρώτες θέσεις ως προς τη παραγωγή αμυντικού 

υλικού προηγμένης τεχνολογίας. Το Ισραήλ, εκτός του ότι αποτελεί μια 

πυρηνική δύναμη,320 τη μοναδική στην περιφέρεια του, σε επίπεδο 

συμβατικών όπλων κατατάσσεται στη 10η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.321 Το 

Ισραήλ, θεωρώντας την ισχύ ως το κύριο «διαπραγματευτικό» του όπλο, 

επενδύει στο αποτύπωμα της στρατιωτικής του ισχύος στη διεθνή αρένα 

                                                             
317 Βλ., Yoan and Posen, Israel’s Strategic Doctrine.σσ. 23-26 και Rodman, “Review Essay: 
Israel΄s National Security Doctrine : An Appraisal of the Past and a Vision of the Future.” σσ. 
130-133 
318Το Ισραήλ σε παγκόσμιο επίπεδο κατέχει την 17η θέση ως προς τους ρυθμούς ανάπτυξης 
(+4,7%),  σε σύνολο 216 χωρών (η Ελλάδα κατέχει την 214η θέση (-6,9) και η Τουρκία την 15η 
(+8,5)).“The World Factbook.” Επίσης την 17η θέση ως προς τον ανθρώπινο δείκτη 
ανάπτυξης μεταξύ των 182 (η Ελλάδα κατέχει την 29η θέση και η Τουρκία την 92, βλ., 
Klugman, Human Development Report 2011. σσ. 17,18. Ως προς το δείκτη 
ανταγωνιστικότητας για το 2012-13, σε σύνολο 144 χωρών το Ισραήλ βρίσκεται στην 26η 
θέση (με δείκτη 5, σε κλίμακα από 1 έως 7). Η Ελλάδα κατέχει την 96η  (3,5) και η Τουρκία την 
43η θέση (4,5). Είναι χαρακτηριστικό ότι μια από τις κύριες δυνάμεις της χώρας είναι η 
ικανότητά της για καινοτομία που το κατάτασσε στην (3η), βλ., Klaus Schwab and Xavier 
Sala-i-Martin, The Global Competitiveness Report 2012-2013 (Geneva, 2012), 
http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2012-13.pdf. σσ. 13-15, 
35-36 
319 Αντρέα Κωστουρή, “Ισραήλ: Η Παραβολή… Της Καλής Οικονομίας,” InBusiness, 2012, 
http://www.sigmalive.com/inbusiness/news/financials/513046. 
320 Η «Πυρηνική επιλογή» του Ισραήλ μπορεί να θεωρηθεί ως ένα «μοναδικό φαινόμενο»: ως 
μια εικόνα παρά ως ένα αποδεδειγμένο γεγονός. Για την πυρηνική αποτροπή του Ισραήλ, βλ., 
Zaki Shalom, “Israel’s Nuclear Option Revisited,” Journal of Israeli History: Politics, Society, 
Culture 24, no. 2 (2005), http://dx.doi.org/10.1080/13531040500249112.Επίσης, βλ., 
Shannon Kile et al., “World Nuclear Forces,” in SIPRI Yearbook 2011 (Stockholm: Stockholm 
International Peace Research Institute, 2011), http://www.sipri.org/yearbook/2011/07. 
321 Κατάταξη βάσει στατιστικών στοιχείων που λαμβάνουν υπόψη μόνο τα αριθμητικά 
δεδομένα Βλ., “Country Ranks 1 Through 30,” GlobalFirepower.com (GFP), 2012, 
http://www.globalfirepower.com/. Η 10 θέση, μάλλον αδικεί το Ισραήλ, υπό την έννοια ότι δεν 
λαμβάνεται υπόψη η διάσταση εκείνη στην οποία σαφώς υπερτερεί: αμυντικό υλικό 
προηγμένης τεχνολογίας και υψηλής ποιότητας. Για το οπλοστάσιο του Ισραήλ, βλ., Kurz and 
Brom, Strategic Survey for Israel 2011.σς. 213, 235 -  235 
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διατηρώντας μια από τις πρώτες θέσεις ως προς τις στρατιωτικές δαπάνες322 
εκμεταλλευόμενο την «ειδικού τύπου» σχέση που διατηρεί με τις ΗΠΑ.323 

2.3.2 Τουρκία 

Οι βασικές γραμμές της πολιτικής εθνικής ασφάλειας της Τουρκίας 

καθορίζονται από το Πρωτόκολλο Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας, την 

αποκαλούμενη «ερυθρά βίβλο», η οποία συντάσσεται από το Υπουργικό 

Συμβούλιο και εγκρίνεται από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΣΕΑ).324 Στη 

στρατιωτική στρατηγική, η οποία μαζί με την πολιτική και οικονομική 

στρατηγική συνιστούν την εθνική στρατηγική ασφάλειας, η Τουρκία δίδει πολύ 

μεγάλη σημασία. Στη διαμόρφωση της στρατηγικής ασφάλειας της Τουρκίας, 

η οποία κατά ένα μεγάλο βαθμό στηρίζεται στις αντίστοιχες στρατηγικές των 

ΗΠΑ, της ΕΕ, της Ρωσίας και της Κίνας, λαμβάνονται υπόψη τρεις βασικοί 

παράμετροι, η διεθνής κατάσταση, τα γεωπολιτικά δεδομένα και η γενική 

κατάσταση της χώρας.325 Το στρατιωτικό δόγμα της Τουρκίας και οι κύριοι 

στόχοι των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων καθορίζονται από το Ανώτατο 

Στρατιωτικό Συμβούλιο (ΑΣΣ), το οποίο αποτελεί όργανο του μηχανισμού 
λήψεως αποφάσεων της Τουρκίας. 

                                                             
322 Για το 2012, το Ισραήλ κατατάσσεται στην 17η θέση στη λίστα του SIPRI με βάση τις 
στρατιωτικές δαπάνες. Η Τουρκία τοποθετείται στην 15η θέση, βλ., “SIPRI Military 
Expenditure Database,” in SIRPI Yearbook 2012, Stockholm (Stockholm International Peace 
Research Institute, 2012).   
323 Το Ισραήλ είναι ο μεγαλύτερος αποδέκτης της αμερικανικής εξωτερικής βοήθειας από το Β 
'Παγκόσμιο Πόλεμο. Από το 1985, οι Ηνωμένες Πολιτείες χορηγούν περίπου 3 
δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχορηγήσεις ετησίως στο Ισραήλ. Για μια λεπτομερή 
ανασκόπηση της βοήθειας των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, βλ. Jeremy M Sharp, U.S. Foreign Aid 
to Israel, 2010, www.crs.gov.  
324 Είναι ένα επίσημο έγγραφο του τουρκικού κράτους, το οποίο  υποχρεώνει την εκάστοτε 
κυβέρνηση να ακολουθεί απαρέγκλιτα πολιτικές που στηρίζονται στις γραμμές του 
πρωτοκόλλου. Η σύνταξη του πρώτου "Πρωτοκόλλου Πολιτικής Εθνικής Ασφάλειας» (Milli 
Guvenlik Siyaset Belgesi) έγινε τη δεκαετία του 60 και για πρώτη φορά αναθεωρήθηκε το 
1992. Η επόμενη αναθεώρηση έγινε τον Νοέμβριο του 1997, ως αποτέλεσμα της τεταμένης 
κατάστασης στο Αιγαίο, την οποία ακολούθησε αυτή του 2006, ενώ, η τελευταία αναθεώρηση 
είναι αυτή του 2010 Βλ, Χρήστος Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική Στρατηγική Και η Στρατιωτική 
Ισχύς Της Τουρκίας (Αθήνα: Τουρίκη, 2010).σελ. 85 και Σάββας Καλλεντερίδης, ‘Για Να 
Κατανοήσουμε Καλύτερα Την Άρση Του Casus Belli!’, Ινφονγώμωv, 25 August 2010 
<http://infognomonpolitics.blogspot.gr/.   
325Στη διαμόρφωση και προώθηση της στρατιωτικής στρατηγικής, εκτός του πολιτικής και 
στρατιωτικής κοινότητας συνδράμει και αυτή της ακαδημαϊκής. Ενδεικτικό αποτελεί το γεγονός 
ότι διδάσκεται ακόμα και στα σχολεία. Βλ., Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική Στρατηγική Και η 
Στρατιωτική Ισχύς Της Τουρκίας. Μηνάγιας Δ., Χ., Η γεωπολιτική στρατηγική και η στρατιωτική 
ισχύς της Τουρκίας, σ. 126-128 
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Στο στρατιωτικό δόγμα της Τουρκίας αποκρυσταλλώνονται οι ηγεμονικές της 

φιλοδοξίες. Ιδιαίτερα στη μεταψυχροπολεμική περίοδο326 συμπληρώνεται με 

μια σημαντική προσπάθεια αναβάθμισης της στρατιωτικής της ισχύος μέσω 

της ανάπτυξης μεγάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων και της εθνικής 

στρατιωτικής αμυντικής βιομηχανίας καθώς και με τα εγκαίνια του πυραυλικού 

της προγράμματος. Η ανάπτυξη του εν λόγω πυραυλικού προγράμματος, 

κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου εθνικής Ασφαλείας το 1990, 

υπαγορεύτηκε από την ανάγκη αντιμετώπισης των απειλών που προέβαλλαν 

γειτονικές χώρες που κατέχουν πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, όπως Συρία, 
Ιράν και Ιράκ.327 

Το στρατιωτικό δόγμα της Τουρκίας είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή 

άμυνας έναντι εξωτερικών αλλά και εσωτερικών απειλών. Η Ελλάδα η 

Αρμενία και η Συρία βρίσκονται σε εξέχουσα θέση στη λίστα των εξωτερικών 

απειλών328 της Τουρκία ενώ οι αποσχιστικές τάσεις του PKK συνιστούν την 

κύρια απειλή στο εσωτερικό. Εκ των πραγμάτων, με βάση το διαμορφούμενο 

περιβάλλον η Τουρκία προσανατολίστηκε προς μια πολυμέτωπη άμυνα, ώστε 

να είναι σε θέση να διεξαγάγει πόλεμο ταυτόχρονα σε δύο μέτωπα στο 

εξωτερικό (για παράδειγμα εναντίον Ελλάδας και Συρίας), και να αντιμετωπίζει 

τη μόνιμη απειλή των κούρδων του PKK στο εσωτερικό, η οποία απειλή 

αποδίδεται με την έκφραση «μισός πόλεμος».329 Το βασικό χαρακτηριστικό 

                                                             
326 Το κενό ισχύος και η ρευστότητα της διεθνούς κατάστασης της δεκαετίας της 90, ως 
απόρροια της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης, είχαν σημαντικές επιδράσεις στη 
διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και της εθνικής πολιτικής ασφάλειας της Τουρκίας., 
βλ., Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική 
Σημασια Και Επιπτώσεις,” Τετράδια/39-40 (ΤΕ.Κ.Ο.Μ.Ε., 1996)., σελ.39-41 και Λ. Ευαγόρα 
Ευαγόρου, “Τα Οικονομικά Της Άμυανας Ελλάδας - Τουρκίας Και Οι Μεταξύ Των Κρατών 
Σχέσεις.” (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 2005)., σσ.149-15,. 
327 βλ.,  “1500 Πύραυλοι Στοχεύουν Την Ελλάδα,” in Στρατιωτικη Ισορροπία & Γεωπολιτική, 
Τεύχος 24 (Αθήνα: Αιγής Εκδοτικη Μ.ΕΠΕ, 2012). σσ. 28-29.  
328 Γενικότερα, από 1990 έως και 1999, ως κύριες εξωτερικές απειλές η Τουρκία χαρακτήριζε 
την Ελλάδα, την Αρμενία, την Συρία. Τον Οκτώβριο του 1998, ο Χουσεΐν Kivrikoğlu είπε πως 
οι σχέσεις με τη Δαμασκό έχουν ήδη αναχθεί σε "ακήρυχτο πόλεμο".. Μετά το 1999, 
θεωρούσε ως απειλές μόνο την Ελλάδα και την Αρμενία, βλ.,  Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική 
Στρατηγική Και η Στρατιωτική Ισχύς Της Τουρκίας. σ. 89 και Daniel Pipes, “Turkish-Syrian 
Tensions Flare Anew,” National Review Online, June 19, 2011, 
http://www.nationalreview.com/corner/270000/turkish-syrian-tensions-flare-anew-daniel-
pipes#. 
329 Βλ.,Kemal Kirisci, Turkey’s Foreign Policy in Turbulent Times (Paris, 2006), 
http://www.iss.europa.eu/uploads/media/cp092.pdf.. Στη τρέχουσα δε περίοδο, δεδομένης της 
αποτυχίας της Τουρκίας να μεταπλάσει «… τις σχέσεις μηδενικών προβλημάτων με τους 
γείτονες … σε σχέσεις απόκτησης μεγίστου οφέλους..» έχει δημιουργηθεί μια κατάσταση 
εκρηκτική, στα πλαίσια της οποίας η Τουρκία, εκτός της Ελλάδας και της Κύπρου, 
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του αμυντικού δόγματος της Τουρκίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε τη δεκαετία 

του 2000, αποδίδεται μέσα από το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε το 

επίσημο αμερικανικό στρατιωτικό περιοδικό Parameters: «Η Άγκυρα έχει 

υιοθετήσει ένα δόγμα που θα κάνει τους στρατιωτικούς να φιλοδοξούν την 

εξάλειψη των απειλών της Τουρκίας έξω από τα σύνορά της. Οι Τούρκοι 

στρατιωτικοί δεν είναι μόνο ικανοί αλλά και πρόθυμοι να ενεργούν έξω από τα 

σύνορα». Η αναμόρφωση της τουρκικής στρατιωτικής νοοτροπίας και η 

θέσπιση μιας «νέο-οθωμανικής» ατζέντας έκανε την Τουρκία πιο επικίνδυνη 

για τους γείτονές της και λιγότερο προβλέψιμη για τους συμμάχους της».330 

Στα πλαίσια της υλοποίησης της αμυντικής της πολιτικής, όπως αυτή 

διαμορφώθηκε μετά τη τελευταία αναθεώρηση του 2010, η Τουρκία θέτει ως 

στόχο να αποτελέσει όργανο ισχύος και σταθερότητας στην περιοχή της, 

μέσω της δημιουργίας μιας ζώνης ειρήνης και ασφάλειας στον περίγυρό της, 

τη διεύρυνση αυτής στο ευρύτερο περιβάλλον της και την ανάπτυξη καλών 

σχέσεων προσέγγισης και συνεργασίας με τις άλλες χώρες (εφόσον και στο 

βαθμό που αυτές εξυπηρετούν τα συμφέροντά της), 331 στοχοθεσίες που 

σχετίζονται άμεσα την αντίληψη του Νταβούντογλου αναφορικά με την 

«ελαστικότητα στην οριοθέτηση των συνόρων» και τις σχέσεις με τις 

γειτονικές χώρες.332 Στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του, το τουρκικό Γενικό 

Επιτελείο καθόρισε το αμυντικό δόγμα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, 

βασικοί άξονες του οποίου είναι η αποτροπή, μέσω της διατήρησης ικανής 

αποτρεπτικής ισχύος έναντι στρατιωτικών απειλών που θίγουν τα τουρκικά 

συμφέροντα και η προάσπιση των τουρκικών συμφερόντων, εντός και εκτός 

της χώρας, «έναντι των νέων κινδύνων και ασύμμετρων απειλών, κυρίως της 

                                                                                                                                                                              
αντιμετωπίζει ως απειλές (σε διαφορετικό βαθμό) σχεδόν το σύνολο των γειτόνων της, τη 
Συρία, το Ιράν, το Ιράκ και το Ισραήλ, ενώ, παράλληλα, αναζωπυρώνεται το κουρδικό 
Μάλιστα, η κρίση με το Ισραήλ, που πιθανότατα θα συντηρείται και θα διευρύνεται, ανάγκασε 
την Τουρκία να προσαρμόσει το αεροπορικό δόγμα των 2 ½ πολέμων, θέτοντας στη θέση της 
Συρίας το Ισραήλ Βλ., Ιωάννης Σ Θεοδωράτος, “Το «δόγμα» Των… 2 ½ Μετώπων Για Την 
Τουρκική Αεροπορία!,” DefencePoint.gr, 2011, http://www.defence-point.gr/news/?p=23174.  
330Βλ., Armen Ayvazian, “Turkey’s New Military Doctrine,” Ararat Center for Strategic 
Research, April 22, 2011, http://www.ardarutyun.org/?p=4173&lang=ru. 
331Βλ., Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική Στρατηγική Και η Στρατιωτική Ισχύς Της Τουρκίας. σελ. 89 
332 Η σημασία που δίνει η Τουρκία στην Κύπρο απορρέει από τα λόγια του Νταβούντογλου: 
«…η Τουρκία πρέπει να έχει ρόλο στη Κύπρο λόγω της στρατηγικής θέσης της, ακόμα και 
στην περίπτωση που δεν θα έχει υπήρχε κανένας Τούρκος στο νησί».332Νταβούντογλου, Το 
Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας., σ.143. 
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τρομοκρατίας»,333 η διαφύλαξη του ρόλου της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ, η ενεργή 

συμμετοχή στις εργασίες των διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και 

συμμαχίες και η  σύνθετη άμυνα (άμυνα προς τα εμπρός), ικανότητα για την 

έγκαιρη ανίχνευση και αντιμετώπιση απειλών εκτός συνόρων. Σημειώνεται ότι, 

η διαφύλαξη των τουρκικών συμφερόντων στην Κύπρο αποτελεί τον «θεμέλιο 
λίθο» της ασφάλειας της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο.334 

Το αμυντικό δόγμα της Τουρκίας, όντας απόλυτα προσαρμοσμένο ώστε να 

εξυπηρετεί τους επεκτατικούς πολιτικούς της σκοπούς, έχει επιθετικό 

χαρακτήρα, που αποτυπώνεται τόσο στις βασικές αρχές σε στρατηγικό 

επίπεδο όσο και από την δομή, την οργάνωση, τη διάταξη, το οπλοστάσιο 

όσο και το είδος των αποστολών των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.  

Ενδεικτικά, ορισμένα χαρακτηριστικά στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων που 

αποτυπώνουν τον επιθετικό χαρακτήρα του αμυντικού δόγματος της Τουρκίας 

είναι η σαφώς επιθετική διάταξη της 1η στρατιάς με έδρα την 

Κωνσταντινούπολη και τομέα ευθύνης Ανατολική Θράκη, Κωνσταντινούπολη 

και τα Στενά,335 η απόλυτα επιθετική διάταξη της στρατιάς Αιγαίου με έδρα την 

Σμύρνη, όπως επίσης και η  συγκρότηση του στρατηγείου Διακλαδικής 

Δύναμης Αιγαίου Ειδικής Αποστολής, με κύρια αποστολή τη διεξαγωγή 

αποβατικής επιχείρησης εναντίον των νησιών του Αιγαίου. Όσον αφορά τις 

αεροπορικές και  ναυτικές δυνάμεις,336 οι ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας 

                                                             
333 Η Τουρκία εκμεταλλεύεται την τρομοκρατία με στόχο την εξυπηρέτηση των συμφερόντων 
της και στο εξωτερικό, όπως για παράδειγμα στο Ιράκ, ακόμα και αν η πρακτική αυτή δεν 
βρίσκει σύμφωνους συμμάχους ή ΝΑΤΟ. Η διασφάλιση της ακεραιότητας και της εθνικής 
ενότητας της χώρας, σχετίζεται με την έκφραση μισός πόλεμος, δηλαδή πόλεμος χαμηλής 
έντασης και αφορά στον πόλεμο εναντίον των κούρδων στον οποίο όλα επιτρέπονται. Νίκος 
Λυγερος, “Οι Άξονες Του Τουρκικού Στρατηγικού Δόγματος,” 2011, 
http://www.lygeros.org/2293-gr.php. 
334 Η σημασία της Κύπρου για την ασφάλεια της Τουρκίας βλ., Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό 
Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας. σσ.179. 
335 Σε συνδυασμό με τις μεγάλες ποσότητες τουρκικών προμηθειών εξειδικευμένων μέσων 
μηχανικού ζεύξης ποταμών-τάφρων, τα δύο νέα Συντάγματα Μηχανικού, τον Διακλαδικό 
Επιχειρησιακό Σχηματισμό Ειδικών Αποστολών, τις ασκήσεις που γίνονται από επίλεκτες 
μονάδες  Ο Τουρκικός Στρατός προμηθεύεται αυτά τα μέσα για να μπορεί να ζεύξει υδάτινα ή 
ξηρά κωλύματα. Βλ., Αμυντική Βίβλος 2012-2013 (Αθήνα: DefenceNet Media, 2012). 
336Η στρατιά του Αιγαίου διαθέτει 3 μηχανοποιημένες ταξιαρχίες (1η – 11η – 19η), μια ταξιαρχία 
Πυροβολικού (57η) και σε περίοδο επιχειρήσεων την ταξιαρχία πεζοναυτών (υπάγεται στην 
Διοίκηση της Νότιας θαλάσσιας περιοχής), η οποία ως στόχο έχει την εκτέλεση αποβατικών 
ενεργειών στα νησιά του Αν. Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, Μάλιστα, η μεταστάθμευση της 
1ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας από Sakarya στη Μαγνησία (Manisa), με τη παράλληλη 
μεταστάθμευση της 1η Ταξιαρχίας Εκπαιδεύσεως από τη Μαγνησία (Manisa) στη Sakarya, 
γεγονός που αυξάνει την ικανότητα μάχης της Στρατιάς του Αιγαίου, βλ., Μηνάγιας, Η 
Γεωπολιτική Στρατηγική Και η Στρατιωτική Ισχύς Της Τουρκίας. σελ. 151-180. 
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και το συνυφασμένο μ΄ αυτές επιθετικό τουρκικό δόγμα, αντανακλώνται στην 

ανάπτυξη του τουρκικού ναυτικού και του φιλόδοξου μακροπρόθεσμου 

προγράμματος εκσυγχρονισμού των ναυτικών δυνάμεων, στα πλαίσια του 

οποίου συμπεριλαμβάνεται η σχεδίαση/ πρόθεση απόκτησης 

αεροπλανοφόρου337 και στην επίσης επιθετική διάταξη των αεροπορικών 

δυνάμεων και η συνεχής επιδίωξη αναβάθμισης του αεροπορικού στόλου.338  

Επίσης, οι βλέψεις της Τουρκίας για ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων 

εμβέλειας που θα φθάνει τα 2.500 Km,339 και οι προσπάθειες που, για πολλές 

δεκαετίες, καταβάλλει να ενταχθεί στο κλαμπ των πυρηνικών χωρών, σε 

συνδυασμό με τις ηγεμονικές της αξιώσεις, αποτελούν ενδείξεις των 

προθέσεων της Τουρκίας για απόκτηση πυρηνικών όπλων.340 Η πυρηνική 

προοπτική της Τουρκίας ενισχύεται αν ληφθεί υπόψη ότι κατέχει δύο 

τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους πρόσφατα εκτόξευσε και έναν τρίτο 

στρατιωτικό. Επίσης, η επιθετικότητα αναδεικνύεται τόσο από τη δράση εκτός 

συνόρων341  όσο και από τα σενάρια των αεροναυτικών ασκήσεων, καθώς 

αφορούν στην εφαρμογή σχεδίων κατάληψης ελληνικού νησιού.342 

                                                             
337 Σύμφωνα με τον αρχηγό των ναυτικών δυνάμεων της Τουρκίας, ναύαρχο Murat Bilgel, 
...«Αν η Τουρκία θέλει, εκτός από τον Βόσπορο και τα Δαρδανέλια, να ελέγχει και την 
πρόσβαση από τη Κωνσταντινούπολη στη Μεσόγειο και ακόμα παραπέρα, θα πρέπει να 
μπορεί να χορέψει ταγκό με τους Έλληνες στο Αιγαίο. Υπάρχει επίσης και το θέμα της 
Κύπρου. Επιπλέον θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι και κυρίαρχη δύναμη στην Μαύρη 
Θάλασσα», βλ., “Ανακοίνωσε Την Κατασκευή Αεροπλανοφόρου ο Τούρκος Ναύαρχος!,” 
Ινφονγώμωv, 2012, http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/03/blog-
post_9818.html#.UJHVlm_0CWl. 
338 Η δύναμη σε αεροσκάφη, σε συνδυασμό την δυνατότητα εναέριου ανεφοδιασμού παρέχει 
το πλεονέκτημα διεξαγωγής παρατεταμένων επιχειρήσεων καθώς και τη μεγάλη ακτίνα 
δράσης. 
339 Η Τουρκία στη παρούσα φάση διαθέτει πυραυλικά συστήματα το βεληνεκές των οποίων 
φθάνει τα 150Km.. Βάσει τουρκικών δημοσιευμάτων, «… κατά τις δοκιμαστικές βολές 
πυραύλων εδάφους-εδάφους προσβάλλονται στόχοι στα 300 χλμ με απόκλιση 5 μέτρων». 
Βλ.,  “Τα Επόμενα Ιμια,” in Στρατιωτικη Ισορροπία & Γεωπολιτική, Τεύχος 23 (Αθήνα: Αιγής 
Εκδοτικη Μ.ΕΠΕ, 2012). σσ.40-42 
340Βλ., Χρήστος Μηνάγιας, “Η Πυραυλική Απειλή Της Τουρκίας,” GeoStrategy (Αθήνα, 
January 2012). Στις 13 Οκτωβρίου 2010 κατά την υπογραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας 
στην πυρηνική ενέργεια μεταξύ Τουρκίας και Νότιας Κορέας, ο Ερντογάν δήλωσε: «… Πολλές 
φορές δηλώσαμε ότι είμαστε αντίθετοι στα πυρηνικά όπλα. Για να πούμε την αλήθεια δεν 
επιθυμούμε πυρηνικά όπλα στην περιοχή μας. Όμως αν μια χώρα εκδηλώσει την επιθυμία να 
τα αποκτήσει, τότε θα είναι σωστό μια άλλη χώρα της ίδιας περιοχής, να έχει και αυτή 
πυρηνικά όπλα»  
341 Κατά κύριο λόγο επιχειρήσεις εναντίον Κούρδων ανταρτών εκτός συνόρων. Σημειώνεται η 
πολεμική εμπειρία που αποκτάται στα πλαίσια του μακροχρόνιου πολέμου εναντίον των 
κούρδων του PKK, που δεν αφορά μόνο στο πεδίο της μάχης, αλλά και σε επιτελικό επίπεδο, 
στη συλλογή - διαχείριση πληροφοριών, εκπόνηση/ εφαρμογή σχεδίων, συνεργασία μεταξύ 
χερσαίων, αεροπορικών δυνάμεων και δυνάμεων της στρατοχωροφυλακής. Προς απόκτηση 
εμπειρίας, μονάδες της Στρατιάς του Αιγαίου μετασταθμεύουν στην νοτιοανατολική Τουρκία 
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Η πρόθεση της Τουρκίας για αύξηση της στρατιωτικής ισχύος γίνεται 

προφανής αν εξεταστούν τα τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που 
βρίσκονται σε εξέλιξη ή εξαγγέλλονται343, η ανάπτυξη της τουρκικής αμυντικής 

βιομηχανίας344 καθώς και η προώθηση έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα 

των τεχνολογιών, και των καινοτομιών στα πλαίσια συνεργασίας με 

πανεπιστήμια και βιομηχανίες. Βάσει στατιστικών στοιχείων, λαμβάνοντας 

υπόψη μόνο τα αριθμητικά δεδομένα των συμβατικών στρατιωτικών μέσων, η 

Τουρκία κατατάσσεται στις πρώτες δέκα θέσεις σε παγκόσμιο επίπεδο από 

άποψη στρατιωτικής δύναμης,345 ενώ, όσον αφορά στις στρατιωτικές δαπάνες 

βρίσκεται στην 15η θέση σε παγκόσμιο επίπεδο.346 Είναι μάλιστα 

αξιοσημείωτη η τεράστια αύξηση των κονδυλίων του αμυντικού 

προϋπολογισμού που σημειώθηκε από το 2009 και μετά. Σημειώνεται ότι, η 

σημαντική αυτή αύξηση στις αμυντικές δαπάνες συμπίπτει αφενός με μια 

θεαματική αναπτυξιακή πορεία της τουρκικής οικονομίας, με ρυθμούς 

ανάπτυξης 8,9% το 2010, και αφετέρου με την ανάληψη των καθηκόντων του 

                                                                                                                                                                              
ώστε να πάρουν μέρος σε επιχειρήσεις εναντίον του PKK, βλ., Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική 
Στρατηγική Και η Στρατιωτική Ισχύς Της Τουρκίας., σσ. 160,258. 
342 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σενάριο της άσκησης «Efes 2010», βλ.,Χρήστος 
Μηνάγιας, “Ο Επιχειρησιακός Σχεδιασμός Και η Διεξαγωγή Των Τουρκικών Αποβατικών 
Ασκήσεων Στο Αιγαίο,” Strategy Reports, 2010, https://strategyreports.wordpress.com/2010. 
343 «Συμφώνως με δημοσίευμα της μεγάλης κυκλοφορίας τουρκικής εφημερίδος «Hurriyet», 
της 10ης Ιανουαρίου, αναφέρεται ότι, την ίδια στιγμή που οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες 
προχωρούν σε δραστικές μειώσεις των αμυντικών τους δαπανών, όπως και η Ελλάδα, η 
Τουρκία αντιθέτως τις αυξάνει, συνεχίζοντας τον φρενήρη εξοπλισμό της! Μόνον για το 2011, 
έχει προγραμματίσει να ξοδέψει περίπου 4,5 δισεκατομμύρια $, ενώ το εξοπλιστικό της 
(δεκαετές) πλάνο, περιλαμβάνει 100 νέα μαχητικά αεροσκάφη F-35 Joint Strike Fighter 
Lightening ΙΙ, με προϋπολογιζόμενο κόστος στα 15 δισεκατομμύρια $, 30 νέα μαχητικά F-16 
Block 50, καθώς και ευρύτερο εκσυγχρονισμό των υπαρχόντων. Ακόμα είναι 
προγραμματισμένη η απόκτηση 6 συγχρόνων υποβρυχίων, τύπου U-291, με κόστος 3 δισ $, 
καθώς και επιθετικά ελικόπτερα, με κόστος 7 δισ.$».Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής 
Άμυνας., “Απάντηση ΥΕΘΑ Σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου «Αμυντικές Δαπάνες 
Τουρκίας»,” 2011, http://www.mod.mil.gr/el/enimerosi/konovouleytiki-
drastiriotita/erwtiseis/3605-apanthsh-yetha-venizeloy-se-erwthsh-arithm-943219-01-2011-
amudikes-dapanes-tourkias.html. 
344 Η τουρκική αμυντική βιομηχανία, με προσωπικό περίπου 70.000 εργαζομένων και σε 
συνεργασία με πληθώρα τουρκικών ιδρυμάτων, βιομηχανιών και εταιριών, έχει ήδη την 
τεχνογνωσία κατασκευής μεγάλης γκάμας αμυντικού υλικού (από άρματα, τεθωρακισμένα 
οχήματα, αεροπορικά συστήματα, εκτοξευτές πυραύλων, δορυφόρους, μη επανδρωμένα 
οχήματα κ.λ.π.), έχει διεθνή παρουσία με σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα αμυντικού 
υλικού και στοχεύει στην ικανοποίηση σε ποσοστό του 50% των αμυντικών αναγκών των 
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, βλ., Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική Στρατηγική Και η Στρατιωτική 
Ισχύς Της Τουρκίας.,σσ.200-211 
345Βλ.,  “Country Ranks 1 Through 30.”Αν και δεν λαμβάνονται υπόψη τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά, το είδος των όπλων, το τεχνολογικό επίπεδο, ή η παλαιότητα, διαθεσιμότητα, 
κλπ  μόνο το γεγονός ότι σε επίπεδο συμβατικό όπλων κατατάσσεται στη πρώτη δεκάδα (6η 
θέση), είναι ενδεικτικό της ισχύος της Τουρκίας.   
346 “SIPRI Military Expenditure Database.” 
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υπουργού εξωτερικών από τον Νταβούντογλου.347 Παρόλα αυτά, η Τουρκία, 

επί του παρόντος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως «περιφερειακή υπερδύναμη», 

καθώς δεν έχει καθολική και συντριπτική υπεροχή έναντι όλων των άλλων 

δυνάμεων. Πέρα από το ότι δεν έχει πυρηνικά όπλα, κατόπιν μια ανάλυσης 

των ποσοτικών δεδομένων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της 

Μέσης Ανατολής σε επίπεδο συμβατικών στρατιωτικών μέσων, διαπιστώνεται 

ότι η Τουρκία με εξαίρεση την αριθμητική υπεροχή στο Ναυτικό, δεν είναι η 

μεγαλύτερη χώρα σε στρατιωτικά μεγέθη στην περιοχή. Αντίθετα Αίγυπτος, 

Ισραήλ, Ιράν, Σαουδική Αραβία ή και η Συρία υπερτερούν σε διάφορους 
τομείς». 348  

Στο σημείο αυτό, πρέπει να τονιστεί ότι, η τουρκική οικονομία μπορεί να 

σημείωσε άλματα αλλά πολλές αναφορές στο διεθνή οικονομικό τύπο 

προειδοποιούν ότι η  «φούσκα» της Τουρκίας είναι έτοιμη να σκάσει.349 Ο 

                                                             
347 Το 2009 το ποσοστό επι τοις % στον κρατικό προϋπολογισμό που αφορούσε το 
υπουργείο εθνικής άμυνας ήταν 9.8%. Στα επόμενα έτη, 2010 και 2011, κατόπιν της 
ανάλυψης της θέσης του υπουργού εξωτερικών από τον Νταβούντογλου, αυξήθηκε σε 
14.65% και 14.68% αντίστοιχα. βλ., Μηνάγιας Δ., Χ., Η γεωπολιτική στρατηγική και η 
στρατιωτική ισχύς της Τουρκίας, σ. 202. Για την επιρροή του Νταβούντογλου στο σύστημα 
λήψης αποφάσεων στην Τουρκία και στη διαμόρφωση του «Εγγράφου Πολιτικής Εθνικής 
Ασφάλειας», βλ., στο ίδιο σσ. 256-258.  
220 Βλ.,Yiftah S. Shapir, “Trends in Military Buildup in the Middle East,” in Strategic Survey for 
Israel 2011, 2011. σσ., 218 – 271. Η Αίγυπτος με 78 εκ περίπου κατοίκους είναι η μεγαλύτερη 
χώρα σε πληθυσμό, ενώ η Τουρκία με 75,5 εκ έχει σχεδόν τα ίδια πληθυσμιακά μεγέθη όπως 
το Ιράν. Σε έκταση εδάφους η Σαουδική Αραβία είναι η μεγαλύτερη χώρα στη Μέση Ανατολή 
με και ακολουθεί το Ιράν με εκ τ.χ και η Αίγυπτος με 997.739 τ.χ. Στο στρατιωτικό τομέα, όσον 
αφορά τις χερσαίες δυνάμεις, η Τουρκία διαθέτει τον μεγαλύτερο αριθμό στρατιωτών, ήτοι 
667.286, ενώ το Ιράν 523.000 και η Αίγυπτος 520.000. Σε άρματα μάχης η Συρία διαθέτει 
περισσότερα από την Τουρκία, ήτοι 4.800 έναντι 4.460 τουρκικά. Το Ισραήλ διαθέτει 3.630. 
Στην Αεροπορία, σε αριθμό μαχητικών αεροσκαφών υπερτερούν η Συρία με 490, η Αίγυπτος 
με 518 και το Ισραήλ με 585. Η Τουρκία διαθέτει 426 μαχητικά. 348, βλ., Άριστος 
Αριστοτέλους, “Είναι Όντως Περιφερειακή Υπερδύναμη η Τουρκία;,” Ευρωπαϊκή Στρατηγική 
Και Πολιτική, 2011, http://stratigiki.blogspot.gr/2011/09/blog-post_28.html. Στο Ναυτικό, η 
Τουρκία υπερέχει αριθμητικά έναντι των άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου σε 
προσωπικό, αριθμό υποβρυχίων, φρεγατών, κορβετών, σκαφών ναρκοπολέμου και 
αποβατικών. Η Ελλάδα είναι δεύτερη σε ναυτικά μέσα. Ακολουθούν η Αίγυπτος και το Ισραήλ, 
που υπερτερούν σε περιπολικά. Η Κύπρος εκτός από 4 περιπολικά δεν διαθέτει άλλα 
αξιόλογα ναυτικά μέσα. Τα ναυτικά μέσα που διαθέτει η Τουρκία, δεδομένης και της μεγάλης 
έκτασης του παραλιακού της μετώπου, δεν είναι επαρκή για να αντιμετωπίσει σοβαρές και 
ταυτόχρονες προκλήσεις από διάφορες κατευθύνσεις. Επίσης, ούτε η Τουρκία, ούτε οι άλλες 
χώρες της περιοχής, έχουν τα μέσα να διεξαγάγουν με αποτελεσματικότητα μακράς διάρκειας 
ναυτικές επιχειρήσεις μακριά από τις βάσεις τους και να είναι εκτεθειμένες στην επάκτια 
άμυνα και στην Αεροπορία της αντίπαλης πλευράς. Όσον αφορά το συσχετισμό δυνάμεων 
Τουρκίας – Ελλάδας: Μια εφ’ όλης της ύλης σύγκριση με την Ελλάδα παρουσιάζει την 
Τουρκία να υπερέχει, όπως, για παράδειγμα, με 3.6:1 σε ανθρώπινο δυναμικό, 2.8:1 σε 
άρματα μάχης και 1.4:1 σε μαχητικά αεροσκάφη και στο Ναυτικό 
349Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Macrostrategy LLC, David P. Goldman, το τουρκικό 
«οικονομικό θαύμα» προορίζεται να αποτύχει, και συγκρίνει την Τουρκία του σήμερα με το 
Μεξικό το 1994 και την Αργεντινή το 2000, «…όταν μια σύντομη έκρηξη που 
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υπερδανεισμός, διαθρωτικά προβλήματα, όπως το έλλειμμα τρεχουσών 

συναλλαγών της (CAD) και ο πληθωρισμός προδιαγράφουν το μέλλον της 

τουρκικής οικονομίας δυσοίωνο, ενώ μια οικονομική κρίση με το χαρακτήρα 

του «ξεφουσκώματος» θα ακύρωνε τόσο την τουρκική εξοπλιστική 

προσπάθεια, την εγχώρια παραγωγή / ανάπτυξη μιας σειράς οπλικών 

συστημάτων,350 την προβολή του «δυτικού τύπου» οικονομικού μοντέλου και 
γενικότερα θα συνιστούσε σοβαρό εμπόδιο στις ηγεμονικές τις βλέψεις.  

Όμως, η  επιθετικότητα τη τουρκικού αμυντικού δόγματος εκδηλώνεται με το 

πιο με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο και κατά κύριο λόγο, έναντι της Ελλάδας.351  

 Γενικά, ως προς τη στοχοθεσία και τις μεθοδεύσεις της Τουρκικής πολιτικής 

έναντι της Ελλάδας, η Τουρκία διατηρεί την πάγια αναθεωρητική και επιθετική/ 

επεκτατική της στάση «διεκδικώντας τον ζωτικό της χώρο».352 Η Τουρκία 

                                                                                                                                                                              
χρηματοδοτήθηκε από βραχυπρόθεσμες ροές ξένων κεφαλαίων οδήγησε σε υποτίμηση του 
νομίσματος και μια βαθιά οικονομική ύφεση." David P Goldman, “Turkey’s Trade Deficit 
Reveals an Economy in Deep Trouble,” Gatestone Institute, International Policy Council, 
August 3, 2012, http://www.gatestoneinstitute.org/3246/turkey-trade-deficit-reveal-an-
economy-in-deep. Επίσης, βλ., σχετικά, Μωησής Λίτσης, “Ο Υπερδανεισμός Τροφοδοτεί Την 
Τουρκική Φούσκα,” Enet Ελευθεροτυπία, 2011, 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=291927. Ayhan Simsek, “Can Turkey Sustain Its 
Economic Miracle?,” Deutsche Welle, June 27, 2012, http://www.dw.de/can-turkey-sustain-its-
economic-miracle/a-16052247-1. και Daniel Dombey, “Turkey’s Economy Runs Out of 
Steam,” Financial Times, September 10, 2012, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/9b49abc0-fb61-
11e1-b5d0-00144feabdc0.html#axzz2AXvZt3Xw.,  
350Όπως για παράδειγμα, το άρμα μάχης ALTAY, η φρεγάτα TF-2000, οι επιδιώξεις 
κατασκευής τουρκικού μαχητικού και πλήθος άλλων συστημάτων που αναπτύσσει τουρκική 
αμυντική βιομηχανία..  “Σκάει η ‘Φούσκα’ Της Τουρκικής Οικονομίας; - Οι Επιπτώσεις Στην 
Άμυνα,” DefenceNet, 2012, http://www.defencenet.gr/defence/o/31245. 
351 Η αφετηρία των τουρκικών αμφισβητήσεων έναντι των ελληνικών κυριαρχικών 
δικαιωμάτων εντοπίζεται στην ένωση της Δωδεκανήσου με την Ελλάδα το 1947, γεγονός που 
«η Τουρκία ποτέ δεν μπόρεσε να το «χωνέψει Γιαλλουρίδης Χ., Η Τουρκία Σε Μετάβαση. σ.97 
Είναι αυτό που χαρακτηρίζει ο Νταβούτογλου «ασυγχώρητα τουρκικά λάθη στα νησιά» 
Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας., σελ.179. Ο αγώνας 
του κυπριακού λαού στη δεκαετία του 50 για αυτοδιάθεση και απελευθέρωση από την αγγλική 
αποικιοκρατία, προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας. Κατά την Τουρκία, η ενσωμάτωση 
της Δωδεκανήσου, η ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας εγκαθιστούν ένα στρατηγικό 
κλοιό, που την αποκόπτει από τη Μεσόγειο και ακυρώνει τις αξιώσεις της ως περιφερειακή 
δύναμη.  Η «αποτροπή – αποφυγή της στρατηγικής περικύκλωσης – περίσφιξής της» από 
την Ελλάδα, από τα δυτικά και τα νότια, αποτελεί ένα πάγιο στόχο της αμυντικής πολιτικής 
της Τουρκίας, στόχος που αποτέλεσε την αιτία για «Σεπτεμβριανά» του 1955, του διωγμού 
των Ελλήνων από την Πόλη, Ίμβρο και Τένεδο, και τα γεγονότα της Κύπρου της δεκαετίας 
του 1960. 
352 Η αντίφαση αυτή, δηλαδή η επιθετικότητα έναντι μια χώρας που δεν αποτελεί απειλή 
«ερμηνεύεται» μέσα από τα λόγια του Νταβούντογλου. «…Η συγκέντρωση των νησιών του 
Αιγαίου στα χέρια της Ελλάδος δημιουργεί το πιο σημαντικό αρνητικό στοιχείο στην πολιτική 
της Τουρκίας για τον εγγύς θαλάσσιο χώρο της… Η Τουρκία πρέπει να προσέξει να μην κάνει 
λάθη που θα επηρεάσουν τις μακροπρόθεσμες πολιτικές της σε ευαίσθητα θέματα όπως το 
Αιγαίο…». «Θα πρέπει να μεταπλάσουμε τις σχέσεις μηδενικών προβλημάτων με τους 
γείτονες μας σε σχέσεις απόκτησης μεγίστου οφέλους από αυτούς». 
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επιβουλεύεται τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα και επιδιώκει την 

προώθηση των συμφερόντων της όχι μέσω ενός συνολικού πολέμου αλλά, 

κατά κύριο λόγο, με την απειλή χρήσης βίας.353 Επιδιώκει αρχικά την 

αποδυνάμωση και τελικά την ανατροπή του status quo στο Αιγαίο, 

ακολουθώντας μια στρατηγική «χαμηλής έντασης εχθροπραξιών», 

υπονομεύοντας, σε καθημερινή βάση, την κυριαρχία της Ελλάδας στο Αιγαίο, 

διατηρώντας το πλεονέκτημα της ανάληψης των πρωτοβουλιών, χωρίς όμως 

να διακινδυνεύει μια συνολική αναμέτρηση. Η διαφορά σε σχέση με το 

παρελθόν, και ειδικότερα με την περίοδο πριν της κρίσης στα Ίμια, έγκειται 

στο γεγονός της ποιοτικής εξέλιξης της τουρκικής στρατηγικής στο Αιγαίο από 

«στρατηγική έντασης» σε «στρατηγική ελεγχόμενων κρίσεων», η οποία 

εξέλιξη προφανώς οφείλεται στην μη αποτελεσματική αποτρεπτική ελληνική 

απάντηση στις τουρκικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα την διεύρυνση των 

τουρκικών αμφισβητήσεων, δημιουργία νέων κάθε φορά τετελεσμένων και 

συνεπώς την σταδιακή επιβάρυνση της ελληνο – τουρκικής agenda.  

2.3.3 Ελλάδα 

Η Ελλάδα, ως μια status quo εθνοκρατική οντότητα που «…δε διεκδικεί τίποτα 

αλλά και δεν εκχωρεί ούτε σπιθαμή των κυριαρχικών της δικαιωμάτων»,354 

μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974 έχει στην ουσία προσαρμόσει 

τη στρατιωτική της στρατηγική ώστε να παραγάγει αποτροπή, κατά κύριο 

λόγο, έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής.355 «Η υπεράσπιση της 

                                                             
353 Ευαγόρου, “Τα Οικονομικά Της Άμυανας Ελλάδας - Τουρκίας Και Οι Μεταξύ Των Κρατών 
Σχέσεις.” σ.299-302 
354 Το δόγμα των μη διεκδικήσεων εγκαινιάστηκε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, τη δεκαετία του 
80.  
355 Η τουρκική εισβολή στην Κύπρο ανέδειξε τις αδυναμίες της μέχρι τότε αμυντικής πολιτικής. 
Μέχρι το 74 η Ελλάδα έβλεπε τα ζητήματα εθνικής ασφάλειας μέσα από τον παραμορφωτικό 
φακό των συμμαχικών και διμερών της υποχρεώσεών της, γεγονός που οδήγησε αφενός σε 
λανθασμένες εκτιμήσεις ως προς τις πραγματικές απειλές που αντιμετώπιζε και αφετέρου 
στην εναπόθεση της ασφάλειάς της στο ευρύτερο πλαίσιο της ατλαντικής συμμαχίας, 
αμελώντας την εσωτερική της εξισορρόπηση, Αναγνωρίζοντας ως κύρια αιτία της 
ανεπάρκειας του προ του 74 αμυντικού δόγματος τη πλήρη ευθυγράμμιση με ΗΠΑ και ΝΑΤΟ 
και την εναπόθεση της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων στις τελευταίες, 
προεβεί στην αναθεώρηση της αμυντικής της στρατηγικής. Βασικός στόχος της αναθεώρησης 
ήταν η διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής αυτονομίας σε ζητήματα προάσπισης των 
εθνικών συμφερόντων, ήτοι αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, μέσα στη πλαίσια του 
ΝΑΤΟ, στρατηγική που ο Πλατιάς χαρακτηρίζει ως στρατηγική NATO plus. Η αυτονομία της 
αναθεωρημένου αμυντικού δόγματος ενισχύθηκε με την υιοθέτηση της «παλλαϊκής άμυνας» 
για τα νησιά του Αιγαίου και της προσπάθειας εκμετάλλευσης όλων των εθνικών αμυντικών 
πηγών εισάγοντας την «καθολική άμυνα» βλ., Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική 
Στρατηγική. σσ. 29-31.  



 92

εθνικής ανεξαρτησίας, της κυριαρχίας και της ακεραιότητας της χώρας από 

οποιαδήποτε εξωτερική επίθεση ή απειλή», καθώς και «η εγγύηση της 

ασφάλειας του Κυπριακού Ελληνισμού…»,δύο από τους βασικούς στόχους 

της Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, εξυπηρετούνται μέσω ενός Αμυντικού-

Αποτρεπτικού Δόγματος356 στα πλαίσια του οποίου η αποτροπή παράγεται 

από τον συνδυασμό τεσσάρων διαστάσεων της ελληνικής αποτρεπτικής 

στρατηγικής: της «εθνικής» (ή «γενικής»/ «άμεσης») αποτροπής, της 

«εκτεταμένης» αποτροπής, της «διεθνούς» αποτροπής και της «ενεργούς» ή 

«ενδο – πολεμικής» αποτροπής («intra – war deterrence»).357 Η γενική 

αποτροπή,358 μέσω της προβολής ισχύος, μιας αποφασιστικής δύναμης, 

αποσκοπεί στο να αποδείξει πως η Ελλάδα έχει την ικανότητα να τιμωρήσει 

τον οποιοδήποτε επιβουλέα των κυριαρχικών της δικαιωμάτων και να τον 

πείσει, εν προκειμένω την Τουρκία, να απαρνηθεί τις αναθεωρητικές του 

βλέψεις. Η γενική αποτροπή πραγματώνεται με το Στρατηγικό Δόγμα 

«Δύναμη αποτροπής»359 βασική συνιστώσα του οποίου είναι και το 

Στρατηγικό Δόγμα της «Αμυντικής Επάρκειας».360 Η στρατηγική της 

«εκτεταμένης» αποτροπής θέτει ως στόχο τη προάσπιση των εθνικών 

συμφερόντων της Κύπρου και ενεργείται μέσω του Στρατηγικού Δόγματος του 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ), 361 ενώ η «διεθνής» αποτροπή απορρέει 

τόσο από την Νατοϊκή διάσταση της Ελλάδας όσο και από την ευρωπαϊκή 

διάσταση της τελευταίας και της Κύπρου, με την έννοια ότι μια ενδεχόμενη 

ελληνοτουρκική σύγκρουση θα προκαλούσε τη δυσφορία και επέμβαση των 
                                                             
356 Βλ., Αμυντικη Στρατηγική Αναθεώρηση (ΥΕΘΑ, 2001). σ.6. Η στρατιωτική στρατηγική της 
Ελλάδα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Πολιτικής Εθνικής Άμυνα (ΠΕΑ). 
357 Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σσ.33-41, 69-71  
358 Ο Ήφαιστος διακρίνει δύο διαστάσεις στην «εθνική» αποτροπή: Τη «γενική» αποτροπή 
κατά την οποία οι δύο αντίπαλοι διατηρούν ένοπλες δυνάμεις προς σκοπό την διατήρηση της 
ισορροπίας χωρίς να υπάρχει σχέδιο επίθεσης από κάποια πλευρά και την «άμεση» 
αποτροπή κατά την οποία η μια πλευρά σχεδιάζει άμεση επίθεση και ο απειλούμενος 
απευθύνει απειλή ανταπόδοσης ώστε να τον αποτρέψει. 
359 Υπό αυτή την έννοια, η γενική αποτροπή βρίσκεται στο πυρήνα των Αμυντικών – 
Αποτρεπτικών δογμάτων.Πολυχρόνης Ναλµπάντης, “Πολιτική Εθνικής Άµυνας Και 
Στρατηγικός Σχεδιασµός” (Ινστιτούτο Αναλύσεων Ασφάλειας και Άμυνας/ΙΑΑΑ, Αθήνα, 
2011).σ.11-12.   
360 Μεταξύ άλλων, οι κύριες συνιστώσες του δόγματος της Αμυντικής επάρκειας είναι η 
μακροπρόθεσμη σταθεροποίηση των Αμυντικών δαπανών, ο ορθολογικός μακροχρόνιος 
προγραμματισμός και σχεδιασμός και η ανάπτυξη σύγχρονης και βιώσιμης ανταγωνιστικής 
Πολεμικής Βιομηχανίας βλ., “Αμυντικές Αποστολές - Στρατηγικά Δόγματα - Επιχειρησιακά 
Δόγματα,” in Αμυντικη Στρατηγική Αναθεώρηση (ΥΕΘΑ, 2001), 91–155., σ.94. 
361 Ο Ενιαίος Αμυντικός Χώρος περιλαμβάνει το σύνολο των εδαφών, χωρικών υδάτων και 
υφαλοκρηπίδας Ελλάδας και Κύπρου, ανοιχτή θάλασσα και τον υπερκείμενο αυτών εναέριο 
χώρο.  
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ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη 
σύγκρουση.362  

Εγγενές στοιχείο της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής αποτελεί η 

δηλοποίηση της βούλησης εκ μέρους της Ελλάδας να προβεί στην υλοποίηση 

των απειλών της σε περίπτωση παραβίασης ορισμένων «κόκκινων 

γραμμών». Οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια εναντίον της Κύπρου (1981) ή  

εκμετάλλευση της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο (1987) είναι αιτίες 

πολέμου, ρητώς δηλωμένα «casus belli», με τα οποία η Ελλάδα επιδιώκει την 

ενίσχυση της αξιοπιστίας της, την ελάττωση των πιθανών λανθασμένων 

εχθρικών ενεργειών από τη μεριά της Τουρκίας και την εσωτερική και 

εξωτερική νομιμοποίηση ανάληψης στρατιωτικής δράσης από την μεριά 

της.363 Η ιδιαιτερότητα ως προς τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας έγκειται στο 

γεγονός ότι η δεύτερη, μέσω μιας στρατηγικής συνεχών προκλήσεων, 

εκφοβισμού και αμφισβητήσεων των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων 

(στρατηγική win by fright instead of fight), ακυρώνει την κατάσταση γενικής και 

άμεσης αποτροπής. Με την παραβίαση των ελληνικών αποτρεπτικών 

μηχανισμών (δηλώσεις, επίδειξη ισχύος, casus belli κ.λ.π), υπεισέρχεται η 

διάσταση της «ενεργητικής» αποτροπής της ελληνικής στρατιωτικής 

στρατηγικής, η οποία στοχεύει στο να πείσει την Τουρκία να απέχει από 

ανεπιθύμητες ενέργειες τις οποίες έχει ήδη αρχίσει και στην αποκατάσταση 

της γενικής ή άμεσης αποτροπής.364 Η κρίση του 1987, αν και αποτελεί 

παράδειγμα επιτυχούς (έστω εν μέρει) εφαρμογής της ενεργητικής 

αποτροπής,365 ανέδειξε τις δυσκολίες για την επίτευξη ισορροπίας μεταξύ 

αξιοπιστίας και σταθερότητας στο στάδιο της ενδο – πολεμικής αποτροπής.366 

Κατόπιν πολλών αναθεωρήσεων367 του ελληνικού αμυντικού δόγματος, 

                                                             
362 Βλ., επίσης, Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική. σ.35. Εκτιμάται ότι 
τρίτες δυνάμεις δύνανται να αναμειχθούν ενεργά στην κρίση μετά τις πρώτες 24 ώρες οπότε 
και θα ασκηθούν κατά πάσα πιθανότητα, ισχυρές διπλωματικές πιέσεις και προς τις δύο 
πλευρές, γεγονός που επιβάλλει την Ελλάδα να μπορεί να αντιδράσει εντός των πρώτων 12 – 
24 ωρών, βλ., “Αμυντικές Αποστολές - Στρατηγικά Δόγματα - Επιχειρησιακά Δόγματα.”σ.105.  
363Βλ., Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.  σ.85 
364 Ibid.σσ. 38-39, 70-74. 
365 Η επιτυχία της στρατηγικής αποτροπής στη κρίση του 1987 οφείλεται κατά κύριο λόγο, 
στην άκαμπτη και σθεναρή στάση που επέδειξε η ελληνική κυβέρνηση, βλ., σχετικά, Ibid.σσ. 
81, 82 
366Ibid., σσ. 38, 39  
367 Διαδικασία άλλωστε που κρίνεται επιβεβλημένη λαμβάνοντας υπόψη την ίδια τη φύση του 
δόγματος ως μια έννοια μη δογματική ή άκαμπτη. Δεδομένου ότι το δόγμα διαμορφώνεται 
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προκειμένου να βρεθεί η κατάλληλη θεραπεία για την αντιμετώπιση της 

τουρκικής στρατηγικής των ενδιάμεσων προκλήσεων, υιοθετήθηκε το 

Στρατηγικό Δόγμα της «Άμεσης Ευέλικτης Ανταπόδοσης (Αντίδραση)»· 

αντεπιθετική στρατηγική στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται «…η άμεση 

αντιμετώπιση και απάντηση ενδεχόμενης επίθεσης και σε όλη την κλίμακα των 

συγκρούσεων, από τα απλά επεισόδια μέχρι τη γενικευμένη σύρραξη»368 

Εκ του αποτελέσματος, λαμβάνοντας υπόψη σειρά παραβιάσεων, 

προκλήσεων και εκφοβισμών (διακήρυξη casus belli το 1994, κρίση των Ιμίων 

και διακήρυξη περί «γκρίζων ζωνών» το 1996, και κρίση με πυραύλους S-300 

το 1998-99) εκ μέρους της Τουρκίας,369 που δεν έτυχαν δυναμικής 

απάντησης, προκύπτει αβίαστα η διαπίστωση ότι το ελληνικό αμυντικό δόγμα 

δεν ανταποκρίνεται ως προς την κύρια αποστολή του που είναι η αποτροπή 

της τουρκικής απειλής.370 Η αξιοπιστία της ενεργητικής διάστασης του 

αμυντικού δόγματος υπονομεύτηκε λόγω της έλλειψης πολιτικής βούλησης για 

επίδειξη συνέπειας ως προς τις προϋποθέσεις επιτυχούς εφαρμογής μιας 

αντεπιθετικής στρατηγικής,371 και της παράλληλης πολιτικής «διαλόγου» που 

                                                                                                                                                                              
συναρτήσει ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος, συνιστά μια 
διαδικασία συνεχούς αναθεώρησης. Για παράγοντες που επηρεάζουν το δόγμα μια 
εθνοκρατικής οντότητας, βλ., Ναλµπάντης, “Πολιτική Εθνικής Άµυνας Και Στρατηγικός 
Σχεδιασµός.”σσ. 8-10. 
368 “Αμυντικές Αποστολές - Στρατηγικά Δόγματα - Επιχειρησιακά Δόγματα.” Σ.96. 
369 Για τις δυνατότητες, τα χαρακτηριστικά του συστήματος S-300PMU-1 (SA-20A 
GARGOYLE) και ένα σύντομο ιστορικό της ελληνοτουρκικής διένεξης σχετικά με την 
εγκατάσταση των S-300 στη Κύπρο, βλ., “The Cypriot Missile Crisis,” IMINT & Analysis, 2008, 
http://geimint.blogspot.gr/2008/05/cypriot-missile-crisis.html.  
370Το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1990 μπορεί σε γενικές γραμμές να χαρακτηριστεί ως 
περίοδος απαξίωσης της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής και αποδόμησης του 
Αμυντικού Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χω΄ρου, ως περίοδος μετάλλαξης της ελληνικής 
στρατηγικής με την υιοθέτηση «…των αρχών της δημοκρατικής ειρήνης με τον 
εκδημοκρατισμό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής», βλ. Γιώργος Α. Παπανδρέου, “Η Θέση 
Μας Για Το «ναι» ή Το «όχι» Στην Τουρκία,” Το Βήμα (Αθήνα, December 5, 1999)., 
Θεόδωρος Κουλουμπής, “«Όχι» Στη Σύγκρουση Των Πολιτισμών,” Η Καθημερινή (Αθήνα, 
December 5, 1999). Βλ., Σπύρος Μακρής, “Δημοκρατική Ειρήνη Και Ελληνική Εξωτερική 
Πολιτική,” Εταιρία Κοινωνικών Και Οικονομικών Μελετών Ε.Κ.Ο.ΜΕ. (Αθήνα, November 
2000), http://www.ekome.gr/. σ.12. 
371 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Ευάγγελου Βενιζέλου, 
στις 12 Δεκεμβρίου 2010 κατά την ομιλία του προς του Σπουδαστές και τους Αξιωματικούς 
της Ανωτάτης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), , ότι «…δεν πιστεύουμε ότι έχει 
πιθανότητες εφαρμογής ένα σενάριο γενικευμένης στρατιωτικής σύρραξης Ελλάδας–Τουρκίας 
στον Έβρο, το Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο. Αλλά πρέπει τα θέματα να 
διευθετηθούν συνολικά για να πάψουμε να έχουμε έναν εθνικό αμυντικό σχεδιασμό που 
περιλαμβάνει και αυτό το ενδεχόμενο».  Επίσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η αντίληψη περί της 
έννοιας της αποτροπής στο εθνικό αμυντικό δόγμα, (όπως αυτό πρόκειται να διαμορφωθεί), 
στα πλαίσια της οποίας, «…το εθνικό αμυντικό δόγμα ως αμυντικό και αποτρεπτικό..αλλά κατά 
κυριολεξία αποτρεπτικό…σημαίνει ότι δεν κλιμακώνει αλλά σταθεροποιεί, χωρίς να θίγονται 
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ακολουθήθηκε, ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και μετά· μιας 

κατευναστικής πολιτικής ασύμβατης ενός δόγματος αποτροπής, στα πλαίσια 

της οποίας η Ελλάδα καλείται να διαπραγματευτεί ζωτικά της συμφέροντα των 

οποίων η παραβίαση τη ίδια στιγμή θεωρείται casus belli, με αποτέλεσμα την 

καθιέρωσης μιας κατάστασης κατά την οποία «η Ελλάδα δεν μπορεί ή δεν 

πρέπει να ανταποδίδει σε είδος».372 Εξόχως σημαντικό (αρνητικό για τα 

ελληνικά συμφέροντα) παράγωγο της κατευναστικής πολιτικής αποτελεί η 

συμφωνία της Μαδρίτης, η οποία δίδει στη Τουρκία την ευκαιρία να θεωρεί/ 

υποστηρίζει πως έχει ζωτικά συμφέροντα στο ζωτικό ελληνικό χώρο.373 

Παράλληλα δε, ως προς τη διάσταση της εκτεταμένης αποτροπής, πέρα από 

το ότι το Στρατηγικό Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου αμφισβητήθηκε 

εμπράκτως από τους Τούρκους στη κρίση των Ιμίων, καταλήγοντας στη 

ρητορική των «γκρίζων ζωνών», απαξιώνεται από την ίδια την ελληνική 

κυβέρνηση· από το 2000 και μετά οι αμυντικοί δεσμοί μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου έχουν ατονήσει374 ενώ παράλληλα, η Ελλάδα διατηρεί μια μη 

ξεκάθαρη στάση ως προς τις προθέσεις της καθώς, από την μια μεριά 

φαίνεται να δίδει μεγαλύτερη βαρύτητα στη διεθνή, και δη ευρωπαϊκή, 

διάσταση του αμυντικού δόγματος στα πλαίσια της συνθήκης της Λισαβόνας, 

                                                                                                                                                                              
η εθνική κυριαρχία και τα εθνικά κυριαρχικά τους δικαιώματα». βλ., “Ομιλία Του Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας,” Διακλαδική Επιθεώρηση, ΑΔΙΣΠΟ (Θεσσαλονίκη, December 2010), 
http://www.geetha.mil.gr/media/adispo/magazines/magazine19.pdf. σ.16,18 Στην ουσία η 
αποτροπή που δεν κλιμακώνει αφορά τη μία διάσταση της αποτροπής, της γενικής 
αποτροπής, που λειτουργεί εφόσον ο επιτιθέμενος απέχει από εχθρικές ενέργειες. Στη 
περίπτωση όμως που διαρραγεί ο αποτρεπτικός μηχανισμός, «…ο επιτιθέμενος θα πρέπει να 
πειθαναγκαστεί να επανέλθει στο status quo ante…Ο πειθαναγκασμός, συνήθως, 
προϋποθέτει πρωτοβουλία στην εκτέλεση μιας απειλής….». βλ., Ηφαιστος and Πλατιάς, 
Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.93-99.  Άλλωστε, η κλιμάκωση των απειλών συνιστά ένα 
εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, βλ., Ηλίας Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων, Κρίση, 
Διαπραγμάτευση. Θεωρία Και Πράξη. (Αθήνα: Παπαζήση, 1997).σσ. 116-122. 
372 Ηφαιστος and Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική., σ.72 
373Το κοινό ανακοινωθέν της Μαδρίτης, (Ιούλιος 1997),  έθεσε τις βάσεις για «νομιμοποίηση» 
των διεκδικήσεων σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο και σεβασμό στα νόμιμα ζωτικά 
συμφέροντα και ενδιαφέροντα της κάθε χώρας στο Αιγαίο, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία 
για την ασφάλεια και την εθνική κυριαρχία τους. Επίσης, στα πλαίσια της συμφωνίας, 
προβλέπεται δέσμευση αποφυγής μονομερών ενεργειών στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού 
και της επιθυμίας, ώστε να αποτραπούν συγκρούσεις οφειλόμενες σε παρεξήγηση… «Οι δύο 
αυτές προφορικές αναφορές, άνευ ουδεμιάς διπλωματικής βαρύτητος, είναι οι επίμαχες και 
εκείνες οι οποίες χρησιμοποιούνται ή/και υπονοούνται από την ισλαμική κυβέρνηση της 
Άγκυρας ως βάση νομιμοποιήσεως των διεκδικήσεών της εις το Ανατολικό Αιγαίο και βεβαίως 
εις το Καστελόριζο». Ιωάννης Θ Μάζης and Γεώργιος Α Σγουρός, “Η Ελληνική ΑΟΖ: 
Γεωπολιτική Πραγματικότης Και Γεωστρατηγική Αναγκαιότης...,” Ινστιτούτο Ενέργειας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ), 2012, http://www.iene.gr/page.asp?pid=1613&lng=1. 
374 Ιωάννης Θ Μάζης, “Τι Σημαίνει Στρατηγικός Άξονας;,” Ανιχνευσεις, 2012, 
http://www.anixneuseis.gr/?p=31804. 
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εις βάρος του Στρατηγικού Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου,375 και 

από την άλλη εκδηλώνει την επιθυμία της εφαρμογής στην πράξη του, εκ των 

πραγμάτων αδρανοποιημένου, Στρατηγικού Δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 

Χώρου,376 έστω και σε συμβολικό επίπεδο.377  

Όμως, πέρα από το γεγονός ότι, ιδιαίτερα από τη κρίση του 1987 και μετά η 

Ελλάδα δεν κατάφερε να διατηρήσει την φήμη μια εθνοκρατικής οντότητας 

που έχει την θέληση να κάνει χρήση των μέσων που διαθέτει για να 

υπερασπίσει τα συμφέροντά της, υπονομεύοντας στην ουσία την ψυχολογική 

διάσταση του αμυντικού της δόγματος, παράλληλα, η συνεχώς διευρυνόμενη 

διαφορά μεταξύ της στρατιωτικής ισχύος της Ελλάδας και της Τουρκία από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1980 και μετά,378 σταδιακά υπονομεύει και την υλική 

διάσταση της αξιοπιστίας της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής, που 

αφορά στα μέσα τα οποία μπορούν να εγγυηθούν το κόστος στον αντίπαλο 

και σχετίζεται κυρίως με το Στρατιωτικό Δόγμα της «Δύναμης της 

Αποτροπής» και της «Αμυντικής Επάρκειας». Αν και η Ελλάδα παραμένει μια 

σημαντική, υπολογίσιμη περιφερειακή στρατιωτική δύναμη, γεγονός που 

οφείλεται στο ότι για πολλές δεκαετίες επενδύει στην παραγωγή εθνικής 

άμυνας σημαντικό μέρος των πόρων της,379 η αποτυχία διασύνδεσης άμυνας 

                                                             
375  Σε ερώτηση αν ισχύει το Δόγμα του ΕΑΧ, δόθηκε η απάντηση: «…αυτό που ισχύει είναι η 
αμυντική συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου, ως μόνιμα διαρθρωμένη συνεργασία δύο 
ανεξάρτητων και κυρίαρχων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνδέονται με 
εθνικούς και ιστορικούς δεσμούς, στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο της Αν. μεσογείου». Χωρίς να 
γίνει καν αναφορά στη  δέσμευση της Ελλάδας να θεώρει ως αιτία πολέμου (casus - belli) 
οποιαδήποτε τουρκική απόπειρα προέλασης στην ελεύθερη Κύπρο. Βλ. Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας., “Απάντηση ΥΕΘΑ Σε Ερώτηση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου (υπ. 
Αριθμ. 14872/13-04-2011) Με Θέμα «Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου»,” n.d., ml. 
376“Σταύρος Δήμας: «Θα Εφαρμόσουμε Στην Πράξη Τον Ενιαίο Αμυντικό Χώρο»,” 
DefenceNet, n.d., http://www.defencenet.gr/defence/o/28012. και “‘Ανάσταση’ Ενιαίου 
Αμυντικού Δόγματος Σχεδιάζει ο Δ.Αβραμόπουλος,” DefenceNet, 2011, 
http://www.defencenet.gr/defence/o/27492. 
377Μετά από αρκετά χρόνια προσγειώθηκαν ελληνικά εκπαιδευτικά αεροσκάφη στο 
αεροδρόμιο της Πάφου. “Ελληνικά Αεροσκάφη Στην Αεροπορική Βάση Πάφου,” Τα Νέα, 
2012, http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4710506. Στη πράξη όμως, για μια ακόμα φορά 
ακυρώθηκε η άσκηση Νικηφόρος 2012, ώστε να μη γίνει η αντίστοιχη τουρκική (Ταύρος) 
χαρακτηριστική εκδήλωση των φοβικών συνδρόμων βλ., “Aκύρωση Της Άσκησης 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ-2012» Της Εθνικής Φρουράς,” Strategy Reports, 2012, 
http://strategyreports.wordpress.com/2012/10/15. 
378 Χρήστος Κόλλιας, Ελλάδα – Τουρκία. Άμυνα, Οικονομία Και Εθνική Στρατηγική (Αθήνα: 
Πατάκη, 2000).,σ.137. 
379 Είτε ως ποσοστό του ΑΕΠ, είτε ως ποσοστό των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης η 
Ελλάδα επενδύει στην εθνική άμυνα υπερδιπλάσια ποσά σε σχέση με τους εταίρους της 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ελλάδα διέθεσε στην εθνική άμυνα περί το 3,9% του ΑΕΠ κατά 
μέσο όρο την τελευταία 20ετία σε σχέση με το 2,1% για την υπόλοιπη ΕΕ και σχεδόν 9% των 
δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης σε σχέση με το 5% περίπου των εταίρων μας.Χρήστος 
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και οικονομίας μέσω μιας παραγωγικής σχέσεως, οι αλλεπάλληλες αστοχίες 

ως προς την προμήθεια αμυντικού υλικού380 και ο περιορισμός των 

στρατιωτικών δαπανών που αρχικά υπαγορεύτηκε από τις απαιτήσεις της 

ευρωπαϊκής της σύγκλισης στη ζώνη του ευρώ και την τελευταία διετία 

επιβλήθηκε λόγω της οικονομικής κρίσης, 381 μειώνουν επικίνδυνα την 

αποτρεπτική ικανότητα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.  

Συνεπώς, αβίαστα προκύπτει πως η διαπιστωμένη ανεπάρκεια του ελληνικού 

αμυντικού δόγματος και η σταδιακή απαξίωση τη ελληνικής αποτρεπτικής 

φήμης δεν οφείλεται στις θεραπείες που επινοήθηκαν για την παραγωγή της 

αποτροπής, αλλά, ελλείψει πολιτικής βούλησης, στην ανορθολογική 

εφαρμογή αυτών και στην διαχρονική αδυναμία εκμετάλλευσης των 

πλούσιων εγχώριων πόρων για την αποτελεσματική εφαρμογή της 

εσωτερικής εξισορρόπησης και τη διατήρηση της στρατιωτικής ισορροπίας με 

τη γείτονα Τουρκία.382  

                                                                                                                                                                              
Κόλλιας, “Οικονομικη Κρίση Και Εθνική Άμυνα: Ουκ Αν Λάβεις Παρά Του Μη Έχοντος” 
(Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), 2011). 

380 Για ορισμένες πτυχές των στρεβλώσεων στη σχεδίαση και στον προγραμματισμό της 
εθνικής αμυντικής πολιτικής καθώς και των λαθών ως προς τις προμήθειες αμυντικών 
δαπανών, βλ., Ibid., σσ. 12-17.  
381 Τα αριθμητικά δεδομένα είναι πράγματι αποκαλυπτικά: Την πενταετία 2006 – 2010, οι 
αμυντικές δαπάνες για νέα εξοπλιστικά προγράμματα ήταν της τάξεως κάτω του 1 δις ευρώ 
(962, 878,569 €) με το έτος 2010 να φθάνουν μόλις τα 43 εκ ευρών, βλ. Ελληνική Δημοκρατία 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας., “Εξοπλιστικά Προγράμματα,” Φ.900α/8034/11166/20, 2010. 
Μάλιστα, το 2011 ο «προϋπολογισμός των περικοπών», είχε υποστεί συνολική μείωση της 
τάξης του 19,40%, σε σχέση με το 2010, (4,9 δις ευρώ περίπου) και για το 2012 μειωμένος 
κατά 16,22%, 4,1 ευρώ, εκ των οποίων το 1 δις προορίζεται για εξοπλιστικά προγράμματα, 
βλ., Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας., “Εισήγηση Του Υπουργού Εθνικής 
Άμυνας Τρίτη, 20 Δεκ 2011,” 2011. τη στιγμή που η Τουρκία συνεχώς αυξάνει τις 
στρατιωτικές τις δαπάνες. Ο προϋπολογισμός του τουρκικού  υπουργείου Άμυνας έχει 
καθοριστεί σε 18.2 δισ TL για το 2012, σημειώνοντας 7,4 τοις εκατό αύξηση σε σχέση με το 
2011, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον δημοσιονομικά κονδύλια που προορίζονται για την 
άμυνα. Τα κεφάλαια που διατίθενται τόσο στο Υπουργείο Άμυνας και άλλους φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την ασφάλεια και τη δημόσια τάξη της χώρας αποτελείται περίπου 39 δισ 
δολάρια, βλ., Lale Kemal, “Turkish Defense and Security Budgets on Rise,” Todays Zaman 
(Ankara, December 16, 2012), 
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?newsId=265946. 
382 Από τον υφιστάμενο συσχετισμό ισχύος μεταξύ Ελλάδας Τουρκιάς προκύπτει πως η 
ισορροπία ισχύος, αν δεν έχει ήδη ανατραπεί, βρίσκεται σε οριακό σημείο εις βάρος της 
Ελλάδας, με την προμήθεια νέων οπλικών συστημάτων και τον εκσυγχρονισμό του 
υπάρχοντος οπλοστασίου, ιδιαίτερα σε ορισμένους τομείς (όπως για παράδειγμα νέο 
μαχητικό 4η γενιάς και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος αεροπορικού στόλου για την 
αντιστάθμιση των ήδη παραγγελθέντων τουρκικών F-35 ), να κρίνεται επιτακτική, βλ., 
Αμυντική Βίβλος 2012-2013. Επίσης, για τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των 
προϋπολογισμών περικοπών στο ελληνικό οπλοστάσιο και τη στρατιωτική ισορροπία μεταξύ 
Ελλάδας και Τουρκίας, βλ., Μάνος Ηλιάδης, “Το Μνημόνιο Ανέτρεψε Το Μοντέλο Άμυνας,” 
Επίκαιρα, Τεύχος 144, July 2012. 
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Το παρόν κεφάλαιο αφιερώθηκε στη παρουσίαση της Ελλάδας της Τουρκίας 

και του Ισραήλ εξετάζοντας, υπό το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης, την 

ιστορικοκοινωνική τους παρουσία, την Υψηλή τους Στρατηγική και το αμυντικό 

τους δόγμα. Στη συνέχεια, με εφόδια τα πορίσματα της ανάλυσης του 

παρόντος κεφαλαίου και με οδηγό τα αναλυτικά εργαλεία της ρεαλιστικής 

θεώρησης του πρώτου, θα προβούμε στη ανάλυση των στρατηγικών τριβής 

στο τρίγωνο Ελλάδας Τουρκίας Ισραήλ στο δεύτερο μέρος της εργασίας. 
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ΜΕΡΟΣ Β΄ Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ: Τρίγωνο Στρατηγικής Τριβής και 
Πολιτικών Αναταράξεων  

Κεφάλαιο 3. Θεωρητικό πλαίσιο: Θεωρία Συμμαχιών  

Αντικείμενο του παρόντος κεφαλαίου είναι η μελέτη της θεωρία Συμμαχιών. 

Ως στόχος τίθεται η διαμόρφωση του κατάλληλου θεωρητικού υπόβαθρου 

μέσα από το πρίσμα του οποίου θα γίνει προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ 
των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων στο κεφάλαιο που ακολουθεί.  

Αναλυτικότερα, αρχικά δίδονται τα βασικά αίτια της σύναψης συμμαχιών και 

στη συνέχεια επιχειρείται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου καθώς και η 

περιγραφή των βασικών χαρακτηριστικών των δεσμών που αναπτύσσονται 

μεταξύ των κρατών – μελών ενός συμμαχικού δικτύου. Κατόπιν, εξετάζονται 

οι συμμαχικές σχέσεις ως σχέσεις αλληλεξάρτησης και στη συνέχεια 

αναλύονται οι τρόποι με τους οποίους οι παράγοντες μιας συμμαχίας 

αντιμετωπίζουν τα συμμαχικά διλήμματα που αναφύονται στους κόλπους της. 

Τέλος, παρουσιάζονται με αδρές γραμμές ορισμένοι από τους παράγοντες 

που ευθύνονται για την διατήρηση ή τη διάλυση των συμμαχιών. 

3.1 Η συμμαχία ως έκφραση της διαλεκτικής σχέσης κυριαρχίας και 
εξάρτησης στο διεθνές σύστημα 

Στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, ελλείψει μια ανώτερης ηθικοκανονιστικής 

αρχής, οι κύριοι δρώντες, τα έθνη κράτη, μπορεί μεν να είναι κυρίαρχες  

πολιτικά οντότητες, όμως δεν είναι και απολύτως ανεξάρτητες οντότητες· δεν 

είναι ελεύθερες να κάνουν ότι θέλουν, να δρουν όπως επιθυμούν χωρίς να 

λαμβάνουν υπόψη τους τις επιθυμίες, τις δράσεις και τα συμφέροντα των 

άλλων. Ακριβώς λόγω των περιορισμών που τίθενται από τις δομές του 

πολιτειακά κατακερματισμένου άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς 

γίγνεσθαι,383 κυριαρχία και εξάρτηση συνιστούν τις δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Ένα κυρίαρχο κράτος που φυσικά έχει την δυνατότητα να 

χαράσσει την δική του στρατηγική, ακριβώς για να είναι κυρίαρχο 

υποχρεώνεται σε επιλογές που υπαγορεύονται από την ίδια τη φύση του 

διεθνούς συστήματος. Αυτή η διαλεκτική μεταξύ κυριαρχίας και εξάρτησης, 
                                                             
383 Για τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος, βλ, Ηφαιστος, Ο Πόλεμος Και 
Τα Αίτιά Του. Τα Πολλά Πρόσωπα Του Ηγεμονισμού Και Της Τρομοκρατίας.σσ. 250-255.  
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δύο εννοιών που υπό το πρίσμα της προηγηθείσας ανάλυσης δεν είναι 

αντιφατικές,384 επικρατεί στις σχέσεις τις οποίες τα έθνη – κράτη 

αναπτύσσουν μέσω των στρατηγικών τους, ως ενεργοί δρώντες του διεθνούς 

συστήματος.385 Τα κράτη, αναζητώντας την εξωτερική συνδρομή στην 

ενίσχυση των πυλώνων των προοπτικών επιβίωσής τους, αναλαμβάνουν 

δεσμεύσεις έναντι άλλων, περιορίζοντας κατά τον τρόπο αυτό την ελευθερία 
τους. 

3.2 Αίτια σύναψης συμμαχιών και στρατηγικές 

3.2.1 Ισορροπία της Ισχύος 

Σύμφωνα με την θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, οι συμμαχίες είναι 

απόρροια της ανισομερούς κατανομής της ισχύος στο διεθνές σύστημα.386 

Στη διεθνή πολιτική, ένα «πεδίο της ισχύος, της διαπάλης και του 

συμβιβασμού»387 που διέπεται από την αρχή της αυτοβοήθειας, η ασφάλεια 

είναι ο υπέρτατος388 σκοπός και ο φόβος είναι αυτός καθορίζει τη 

συμπεριφορά των κρατών. Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Kenneth 

Waltz, «Οι συμμαχίες δημιουργούνται από κράτη των οποίων ορισμένα 

συμφέροντα είναι κοινά. Το κοινό συμφέρον είναι συνήθως αρνητικό: ο φόβος 

κάποιων άλλων κρατών».389 Μέσα από το πρίσμα της θεωρίας της 

ισορροπίας της ισχύος, τα κράτη λειτουργούν με όρους ισχύος·390 είτε 

εξισορροπούν (balancing)391 την ισχύ ενός ισχυρότερου αντιπάλου - 

συμμαχώντας με τους ασθενέστερους παράγοντες - είτε επιλέγουν να 

προσδεθούν στο άρμα του ισχυρότερου (bandwagoning) - συνάπτοντας 

                                                             
384 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σσ.211, 212.  
385 Για τις στρατηγικές που ακολουθούν τα κράτη βλ., κεφάλαιο 1.  
386386 Κατά τη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, το διεθνές σύστημα έχει έντονη τάση προς 
ισορροπία. Υποστηρίζεται ότι, εφόσον μια ισορροπία δυνάμεων επιτευχθεί θα διατηρηθεί ενώ, 
αν μια ισορροπία διαταραχθεί, εν τέλει, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα αποκατασταθεί. Τα 
κράτη, είτε το επιθυμούν είτε όχι, θα δημιουργήσουν ισορροπίες ισχύος προβαίνοντας σε 
εξισορροπητικές συμπεριφορές, βλ., Ibid. σ.266-267, 272-273.  
387 Βλ., στο ίδιο, σ.242 
388 Στο ίδιο, σσ. 253, 269 
389Στο ίδιο, σ.347. 
390 Stephen M. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power,” International 
Security 9, no. 4 (1985)., σ.8 
391 Τα κράτη, εκτός της στρατηγικής της εσωτερικής ενδυνάμωσης, εξισορροπούν την ισχύ 
των αντιπάλων κρατών εφαρμόζοντας τη στρατηγική της εξωτερικής ενδυνάμωσης/ 
εξισορρόπησης, συμμαχώντας με άλλα κράτη με στόχο την ενίσχυση της φίλιας και/ ή την 
εξασθένηση της αντίπαλης συμμαχίας. Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ.252. 
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συμμαχία με τον τελευταίο.392 Το ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν τα κράτη, 

την εξισορρόπηση της ισχύος (balancing) ή τη πρόσδεση στο άρμα του 

ισχυρότερου (bandwagoning) εξαρτάται από τις δομές του συστήματος.393 Ο 

Waltz υποστηρίζει ότι το σύστημα ενθαρρύνει τη στρατηγική της 

εξισορρόπησης της ισχύος και όχι στρατηγική σύμπλευσης 

(bandwagoning)394· τα κράτη με τις συγκριτικά μικρότερες δυνατότητες 

αντιλαμβάνονται τα ισχυρά ως απειλή και, εφόσον έχουν ελευθερία επιλογής, 

προτιμούν να συμμαχήσουν με την ασθενέστερη πλευρά.395 

3.2.2 Ισορροπία της απειλής 

Στην αναζήτηση των αιτιών σύναψης συμμαχιών, ο Stephen Walt, μέσα από 

την κριτική που άσκησε στη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος, πρότεινε την 

θεωρία της ισορροπίας της απειλής. Σύμφωνα με την τελευταία, η συμμαχία 

θεωρείται «…αντίδραση στην απειλή».396 Κατά τον Walt, τα κράτη δεν 

συμμαχούν με (bandwagoning) ή εναντίον (balancing) της ισχυρότερης 

δύναμης αλλά της δύναμης εκείνης που συνιστά την μεγαλύτερη απειλή.397 

Ενώ βάσει της θεωρίας της ισορροπίας της ισχύος η συμμαχία ως φαινόμενο 

της διεθνούς πολιτικής είναι απόρροια της ανισομερούς κατανομής της 

ισχύος, σύμφωνα με τη θεωρία της ισορροπίας της απειλής τα αίτια της 

σύναψης των συμμαχιών εντοπίζονται στην ανισορροπία της απειλής.398 H 

διαφορά των δύο θεωριών έγκειται στο γεγονός ότι στη θεωρία της 

ισορροπίας της απειλής η αναγωγή ενός εθνοκρατικού παράγοντα σε απειλή 

δεν βασίζεται μόνο σε υπολογισμούς της ισχύος τους τελευταίου· τα κράτη 

λαμβάνουν υπόψη τους και άλλους παράγοντες προκειμένου να 

προσδιορίσουν ποιο κράτος συνιστά την μεγαλύτερη για αυτά απειλή, να 

                                                             
392 Βλ., στο ίδιο, ,σ. 267 
393 Για την κοινωνικοποίηση των κρατών στο διεθνές σύστημα και πως διαμορφώνεται η 
συμπεριφορά τους, βλ. κεφάλαιο 1. 
394 H στρατηγική της σύμπλευσης εμφανίζεται με δύο συναφείς μορφές ή συμπεριφορές, είτε 
με τη μορφή της πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου  για αποκομιδή κερδών 
(bandwagoning for profit) είτε με τη μορφή του κατευνασμού (appeasement), Βλ. παρακάτω.  
395Στο ίδιο, σσ.269-270 
396 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.”σ.4. 
397 Stephen M. Walt, The Origins of Alliance (Ithaca, New York: Cornell University Press, 
1987)., σσ. 21-22  
398 Σύμφωνα με τον Stephen Walt, ανισορροπία απειλής υφίσταται όταν, το κράτος ή ο 
συνασπισμός κρατών που θεωρείται ως η μεγαλύτερη απειλή είναι κατά πολύ πιο επικίνδυνη 
από την απειλή από την απειλή του δεύτερου σε επίπεδο απειλής κράτους ή συνασπισμού 
κρατών, βλ., στο ίδιο, σ. 265 
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διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και εν τέλει να επιλέξουν με ποιον θα 

συμμαχήσουν.399 Εκτός της ισχύος, η γεωγραφική εγγύτητα, η επιθετική 

δυνατότητα και οι επιθετικές προθέσεις είναι οι παράγοντες που αναγάγουν 

ένα κράτος σε απειλή και οριοθετούν το επίπεδο της απειλής που θέτει στην 

διεθνή αρένα.400 Δεδομένου ότι η δυνατότητες άσκησης ισχύος ενός 

παράγοντα σε ένα άλλο μειώνονται όσο αυξάνεται η μεταξύ του απόσταση, η 

γεωγραφική εγγύτητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο ως προς τη 

συγκρότηση συμμαχικών δικτύων.401 Η γειτνίαση με μια απειλή μπορεί είτε να 

προκαλέσει την ενεργοποίηση μηχανισμών εξισορρόπησης είτε τη σύμπλευση 

των απειλούμενων κρατών. Στη πρώτη περίπτωση δημιουργούνται 

συμμαχικά δίκτυα εξισορρόπησης της απειλής, τα οποία συνήθως τείνουν στη 

περικύκλωση κεντρικών δυνάμεων.402 Στη δεύτερη περίπτωση, η πρόσδεση 

μικρών κρατών στο άρμα μιας γειτονικής μεγάλης δύναμης οδηγεί στην 

αύξηση της σφαίρας επιρροής της τελευταίας, ή και στη δημιουργία 

ηγεμονικών συμμαχιών.403 Κατά ανάλογο τρόπο, όσο μεγαλύτερες είναι οι  

επιθετικές ικανότητες ενός κράτους, τόσο μεγαλύτερος είναι ο φόβος των 

άλλων παραγόντων. Η αντίδραση των τελευταίων μπορεί να είναι είτε η 

εξισορρόπηση είτε η σύμπλευση.404 Τέλος, ο συνδυασμός των επιθετικών 

ικανοτήτων με επιθετικές / επεκτατικές προθέσεις ενός κράτους συνιστά την 

                                                             
399Βλ., Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.”, σσ. 9-13. Όπως 
επισημαίνει ο Walt, μπορεί οι διαφορές των δύο θεωριών να είναι λεπτές, αλλά είναι 
σημαντικές. Η θεωρία της ισορροπίας της απειλής στην ουσία συνιστά βελτίωση της θεωρίας 
της ισορροπία της ισχύος καθώς μέσα από την πρώτη δίδεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα 
ως προς τη διαδικασία σύναψης των συμμαχιών. Το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη οι 
παράγοντες που τα κράτη συμπεριλαμβάνουν στους υπολογισμούς τους για την επιλογή των 
συμμάχων τους της προσδίδει μεγαλύτερη επεξηγηματική ικανότητα.Walt, The Origins of 
Alliance. σ.263  Για μια ενδιαφέρουσα κριτική στη θεωρία εξισορρόπησης της απειλής του 
Walt, η οποία κριτική στην ουσία αφορά στους περιορισμούς που επιβάλλει στη ανάλυση των 
συμμαχιών η μελέτη τους μόνο μέσα από το πρίσμα balancing ή bandwagoning, βλ., Glenn H 
Snyder, “Alliances , Balance , and Stability,” International Organization 45, no. 1 (1991): 121–
142. 125-132. 
400 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.” σ. 9   
401401Βλ., στο ίδιο, σ. 10. Επίσης, Για το ρόλο της γειτνίασης ως θετικό ή αρνητικό υλικό 
συντελεστή ισχύος των κρατών, βλ., Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σσ. 155-
158. 
402 Για ιστορικά παραδείγματα ανάπτυξης εξισορροπητικών συμμαχικών δικτύων στη 
περιφέρεια κεντρικών δυνάμεων,  βλ., Walt, “Alliance Formation and the Balance of World 
Power.” σσ. 9-10. 
403Η περίπτωση της σύμπλευσης στο άρμα μια μεγάλης δύναμης αποτυπώνεται με τον 
καλύτερο τρόπο από την κατάληξη των σχέσεων Φιλανδίας και Σοβιετικής Ένωσης μετά την 
Συνθήκη των Παρισίων(1947). Η κατευναστική συμπεριφορά της Φιλανδίας, αποδίδεται με 
τον όρο «Φιλανδοποίηση». βλ., Ibid. Για την δημιουργία ηγεμονικών συμμαχιών, βλ., 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σσ.192-198.  
404Βλ. Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.” σ.12. 
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μεγαλύτερη απειλή για τους άλλους εθνοκρατικούς δρώντες. Μάλιστα, αυτός ο 

συνδυασμός ικανοτήτων και προθέσεων, ακριβώς επειδή προκαλεί τον 

εντονότερο φόβο στα απειλούμενα κράτη, οδηγεί στην ανάπτυξη 

εξισορροπητικών μηχανισμών και δεν ευνοεί τις στρατηγικές σύμπλευσης.405  

Ο Walt διευκρινίζει ότι τα κράτη συνήθως συμπεριλαμβάνουν στους 

υπολογισμούς τους και τους τέσσερις παράγοντες προκειμένου να επιλέξουν 

τους συμμάχους τους. Επίσης, σημειώνει πως ανάλογα των συνθηκών, κατά 

περίπτωση, τα κράτη μπορεί να δίδουν μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποιον από 

αυτούς τους παράγοντες κατά την διαμόρφωση των στρατηγικών τους.406  

3.2.3 Στρατηγική της εξισορρόπησης(balancing) 

Ο Ηλίας Κουσκουβέλης ορίζει την εξωτερική εξισορρόπηση (balancing) ως 

την «…απορρέουσα από την ισορροπία της ισχύος προσπάθεια συνεργασίας 

των κρατών, να συνασπίζονται δηλαδή απέναντι στην απειλή που προβάλλει 

ένα άλλο ισχυρότερο ή και ηγεμονικό κράτος».407 Η στρατηγική της εξωτερικής 

εξισορρόπησης είναι στρατηγική αμυντικού χαρακτήρα και η λογική της 

διέπεται από την αρχή «εν τη ενώσει η ισχύς»: ένα κράτος που αισθάνεται ότι 

απειλείται από έναν αντίπαλο παράγοντα συνάπτει συμμαχία με άλλο ή άλλα 

κράτη και τον εξισορροπεί. Το κοινό συμφέρον - η κοινή απειλή - και η 

δυνατότητα σύναψης συμμαχιών – πολυπολικό σύστημα και ελαστικότητα ως 

προς τη δυνατότητα των κρατών να συμμαχούν -  τίθενται ως προϋποθέσεις 

για τη λειτουργία των στρατηγικών της εξωτερικής εξισορρόπησης.408 Όπως ο 

Kenneth Waltz, και ο Stephen Walt υποστηρίζει ότι τα κράτη, εφόσον 

μπορούν να επιλέξουν, διαλέγουν να συμμαχήσουν με την ασθενέστερη 

πλευρά για δύο κυρίως λόγους. Πρώτον, διότι αυτή είναι η ασφαλέστερη 

                                                             
405 Το παράδειγμα που χρησιμοποιεί ο Walt προς ενίσχυση των επιχειρημάτων του είναι 
συνασπισμός κρατών εναντίον της ναζιστικής Γερμανίας η οποία συνδύαζε επιθετικές 
ικανότητες με επιθετικές βλέψεις. Ibid. σ.13. Κρίνεται σκόπιμο να αναφέρουμε τη 
διαφοροποίηση του Mersheimer αναφορικά του παράγοντα των προθέσεων. Υποστηρίζει 
πως τα κράτη «…εξισορροπούν ικανότητες και όχι προθέσεις». θεωρεί πως οι ικανότητες που 
έχουν τα κράτη να απειλούν, (δυνητική ισχύς: μέγεθος πληθυσμού και πραγματική ισχύς: 
επιθετικές, στρατιωτικές ικανότητες) ανάλογα του επιπέδου τους αυξάνουν η μειώνουν το 
φόβο των άλλων κρατών. Μάλιστα, τονίζει πως ποτέ και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος 
για τις προθέσεις των άλλων. Κάθε κράτος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον καχύποπτο 
απέναντι στα άλλα κράτη , βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων 
Δυνάμεων. σσ. 104-109. 
406 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.” σ.13 
407 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σσ. 214-216. 
408 Ibid. 
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στρατηγική έναντι ισχυρών ή ηγεμονικών αντιπάλων καθώς σε περίπτωση 

που δεν κάμψουν την ισχύ των τελευταίων έγκαιρα τίθεται σε κίνδυνο η ίδια η 

επιβίωσή τους. Δεύτερον, σε ένα συμμαχικό δίκτυο μεταξύ σχεδόν 

ισοδύναμων κρατών, δεν υφίστανται σχέσεις εξάρτησης409 στο βαθμό που 

αυτές αναπτύσσονται σε ηγεμονικές συμμαχίες.410  

3.2.4 Στρατηγική της σύμπλευσης (bandwagoning) 

Η στρατηγική της σύμπλευσης (ή πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου) είναι 

αποτέλεσμα πειθαναγκασμού. Πηγάζει από την αναγνώριση της υπεροχής 

ισχύος του αντιπάλου411 και είναι αντίθετη της στρατηγική της 

εξισορρόπησης.412 Ο Stephen Walt γράφει πως ενώ η  εξισορρόπηση είναι η 

συμμαχία με την ασθενέστερη πλευρά η σύμπλευση είναι η συμμαχία με την 

ισχυρότερη.413 Η στρατηγική της σύμπλευσης εμφανίζεται με δύο μορφές, τη 

στρατηγική της πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου με σκοπό την 

αποκομιδή κερδών (bandwagoning for profit) και τη στρατηγική του 

κατευνασμού (appeasement). Όσον αφορά τη στρατηγική του πρόσδεσης στο 

άρμα του ισχυρότερου με σκοπό την αποκομιδή κέρδους, το απειλούμενο 

κράτος συμμαχεί με το κράτος που το απειλεί και γίνεται δορυφόρος του. Το 

κράτος «τίθεται στη διάθεση» του ισχυρότερου με στόχο: 1) την ανοχή του 

ισχυρότερου, 2) την εκτροπή επιθετικότητας σε τρίτο κράτος, 3) να κερδίσει 

χρόνο (ιδιαίτερα σε περίοδο πολέμου) και 4) την συμμετοχή σε ασύμμετρα 

κέρδη. (bandwagoning for profit).414 Κατά τη στρατηγική του κατευνασμού το 

απειλούμενο κράτος υποχωρεί στις απαιτήσεις (πολιτικές, οικονομικές, 

εδαφικές) του ισχυρότερου ώστε να μειώσει την ανασφάλεια του τελευταίου 

και να αποτρέψει την επιθετικότητά του. Η διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι 

στη μεν στρατηγική της πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου με σκοπό την 

αποκομιδή κέδρους οι προθέσεις του ισχυρού είναι δεδομένες, στη δε 

στρατηγική του κατευνασμού το κράτος επιδιώκει να τροποποιήσει τις 

                                                             
409 Για τις σχέσεις εξάρτησης που αναπτύσσονται εντός συμμαχικών δικτύων, βλ., παρακάτω 
στο παρόν κεφάλαιο. 
410 Walt, “Alliance Formation and the Balance of World Power.” σσ.5-6. 
411 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σσ. 204-208 
412 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ.268. 
413 Walt, The Origins of Alliance. σ.21. 
414 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σ.205 
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προθέσεις του ισχυρού.415 Όπως υποστηρίζει ο Mearsheimer, και οι δύο 

στρατηγικές είναι επικίνδυνες. Ιδιαίτερα η στρατηγική του κατευνασμού, όχι 

μόνο δεν μειώνει αλλά αυξάνει την επιθετικότητα ενός επικίνδυνου 

αντιπάλου.416 

3.3 Εννοιολογική προσέγγιση της συμμαχίας 

Οι πολιτικο - στρατιωτικές συνεργασίες που αναπτύσσονται στα πλαίσια των 

συμμαχικών δικτύων με στόχο την αντιμετώπιση ζητημάτων ασφάλειας 

συνιστούν ένα διαχρονικό και κεντρικό φαινόμενο της διεθνούς πολιτικής. 

Παρόλο που «…είναι αδύνατο να μιλάμε για διεθνείς σχέσεις χωρίς να 

αναφερόμαστε σε συμμαχίες…»417 στη διεθνή βιβλιογραφία δεν υπάρχει ένας 

κοινά αποδεκτός ορισμός για τη συμμαχία. Ανάλογα των χαρακτηριστικών 

των διακρατικών σχέσεων, όπως για παράδειγμα τον επίσημο ή ανεπίσημο 

χαρακτήρα τους, το βαθμό όσο και το είδος δέσμευσης που ενέχουν, την 

έκταση, ένταση ή επίπεδο συναλλαγών, οι συνέργειες των εθνοκρατικών 

οντοτήτων ομαδοποιούνται σε διαφορετικούς τύπους, κατηγορίες. 

Αποτέλεσμα είναι η διαμόρφωση τρόπον τινά μιας τυπολογίας συμμαχιών, 

στα πλαίσια της οποίας τα όρια μεταξύ των διαφορετικών τύπων 

αλληλεπίδρασης/ συνεργασίας είναι ασαφή και δυσδιάκριτα, ακριβώς λόγο 

της πολυπλοκότητας της φύσης τους. Έτσι, πολλοί μελετητές ερμηνεύουν 

κατά διαφορετικό τρόπο την έννοια της συμμαχίας.418 Για τους σκοπούς της 

εργασίας θα προσεγγίσουμε την έννοια της συμμαχίας ως μια δέσμευση 

μεταξύ δύο ή περισσότερων κρατών, στην βάση επίσημων ή ανεπίσημων 

συμφωνιών,419 για συνεργασία σε ζητήματα ασφάλειας.420 Αναγνωρίζοντας τη 

                                                             
415 Βλ., στο ίδιο, σσ. 204-208 
416 Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σ.343. 
417 George Liska, Nations in Alliance: The Limits of Interdependence (Baltimore: The John 
Hopkins Press, 1963). σ.3 
418 Ενδεικτικό της δυσκολίας ως προς τον ορισμό της συμμαχίας, αποτελεί η χρήση 
ορισμένων ορισμών, όπως «ευθυγράμμιση» (alignment), συμμαχία (alliance) συνασπισμός 
(coalition) κατά διαφορετικό τρόπο και/ή υπό διαφορετική έννοια. Για τη δυσκολία ως προς 
την αποσαφήνιση της έννοιας της συμμαχίας, βλ., Stefan Bergsmann, “Small States and 
Alliances,” in The Concept of Military Alliance, ed. Erich Reiter and Heinz Gartner (New York: 
Physica-Verlag, 2001). σσ. 20-23. 
419 Για παράδειγμα, ad hoc συμφωνίες οι οποίες μπορεί να έχουν την μορφή είτε σιωπηρής 
συμφωνίας ή κάποια απτή μορφή δέσμευσης, όπως για παράδειγμα προφορικές 
διαβεβαιώσεις, κοινές διακηρύξεις ή κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. 
420 Stephen M Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survinal: Global Politics and 
Strategy 39, no. 1 (1997), http://dx.doi.org/10.1080/00396339708442901. σ.157. και 
Bergsmann, “Small States and Alliances.”σ.28. 



 106

συμμαχία ως μια «…αναγκαία συνθήκη κοινωνικοποίησης των κρατών και μια 

χρήσιμη μέθοδο άθροισης της ισχύος…»,421 κάθε παράγοντας που εισέρχεται 

σε ένα συμμαχικό δίκτυο προσβλέπει, μέσω του συνδυασμού των δικών του 

δυνατοτήτων με αυτές των άλλων παραγόντων, να αυξήσει τις πιθανότητες 

διαφύλαξης την οντολογικής του ετερότητας, της επιβίωσής του.422 Αν και 

αυτός ο συνδυασμός των δυνατοτήτων μπορεί να αφορά στην συνεργασία 

των παραγόντων της συμμαχίας σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων423 - 

όπως για παράδειγμα στο διπλωματικό, εμπορικό, οικονομικό, τεχνολογικό ή 

στον ενεργειακό τομέα - στον πυρήνα κάθε συμμαχίας εντοπίζεται η 

συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα.424 Ο Stephen Walt επισημαίνει πως 

κεντρικό χαρακτηριστικό κάθε συμμαχίας αποτελεί η «…δέσμευση  για 

αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη έναντι μια εξωτερικής απειλής υπό 

ορισμένες συνθήκες».425  

3.4 Θεμελιώδη χαρακτηριστικά της συμμαχίας 

3.4.1 Η συμμαχία ως «υπόσχεση» 

Υιοθετώντας την ερμηνεία που δίδει ο Arnold Wolfers στην έννοια της 

συμμαχίας ως υπόσχεση,426 διακρίνουμε τρεις σημαντικές διαστάσεις αυτής. 

Πρώτον, η συμμαχία, αν και μπορεί να ενέχει κοινές δραστηριότητες που 

λαμβάνουν χώρα μεταξύ των κρατών - μελών, όπως κοινές στρατιωτικές 

ασκήσεις, στην ουσία αποτελεί μια συμφωνία που προβάλλεται στο μέλλον 

ως μια συγκεκριμένη συμπεριφορά των κρατών – μελών της έναντι 

ενδεχόμενων συνθηκών που απαιτούν την εκπλήρωση των συμμαχικών 

όρων (casus foederis). Δεύτερον, η συμμαχία ενέχει τη διάσταση της 

αβεβαιότητας. Καθώς κανένα μέλος δεν είναι σίγουρο ότι οι συμμαχικοί εταίροι 

όταν απαιτηθεί να συνδράμουν θα τηρήσουν τα συμφωνηθέντα, τα κράτη 

βιώνουν μια κατάσταση ανασφάλειας.427 Τρίτον, η υπόσχεση που δίδεται είναι 

αμοιβαία. Οι πραγματικές διαστάσεις που προσλαμβάνει η αμοιβαιότητα στα 

                                                             
421 Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές Εφαρμογές. 
σ.105. 
422 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.157. 
423 Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σσ. 278-279. 
424 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.” 
425 Ibid. 
426Arnold Wolfers, “Alliances,” in International Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David 
L Sills, 1968, 268–271. σ. 268. 
427 Bergsmann, “Small States and Alliances.”σ.28. 
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πλαίσια ενός συμμαχικού δικτύου γίνονται αντιληπτές αν προσεγγίσουμε την 

υπόσχεση που τα κράτη δίδουν μέσα από το πρίσμα των εθνικών τους 

συμφερόντων. Συμμαχία δε σημαίνει και ταύτιση συμφερόντων. Απεναντίας, 

τα κράτη μέλη ανά πάσα στιγμή βρίσκονται εντός ενός πολυδαίδαλου 

συμπλέγματος εθνικών συμφερόντων άλλοτε μεταξύ τους αδιάφορων ή ακόμα 

και ανταγωνιστικών, με τη συμμαχία να εδράζεται στον κοινό τόπο αυτών των 

συμφερόντων, όπως μια κοινή απειλή.428 Εκ των πραγμάτων, κάθε μέλος μιας 

συμμαχίας αναγκάζεται να συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς τους και το 

ενδεχόμενο ρίσκο να παρασυρθεί σε μια σύγκρουση που στην ουσία δεν το 

αφορά, με κόστος μεγαλύτερο των όποιων ωφελημάτων η συμμαχία 

συνεπάγεται. Η διστακτικότητα ως προς την ανάληψη του κόστους της 

παροχής βοήθειας εντείνει την ανασφάλεια, και η διαδραστικότητα των δύο 

αυτών καταστάσεων, αποδίδει ένα μέρος της εικόνας των σχέσεων εντός ενός 
συμμαχικού δικτύου. 

3.4.2 Σχέσεις αλληλεξάρτησης στο εσωτερικό των συμμαχιών 

3.4.2.1 Άμεση εξάρτηση των λιγότερο ισχυρών προς τους 
ισχυρότερους παράγοντες 

Η εικόνα των σχέσεων στο εσωτερικό μιας συμμαχίας συμπληρώνεται με την 

ανάδειξη της διάστασης της αλληλεξάρτησης που αυτές ενέχουν. Το πεδίο 

των συμμαχικών δικτύων, απόρροια της άναρχης και ανταγωνιστικής φύσης 

της διεθνούς αρένας, διέπεται από τις θεμελιώδεις αρχές διάθρωσης του 

διεθνούς συστήματος. Δεδομένης της ανισομερούς κατανομής της ισχύος, οι 

σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων στο εσωτερικό των 

συμμαχιών δεν είναι σχέσεις ίσος προς ίσο ως προς την ισχύ, είναι σχέσεις 
ετεροβαρείς.  

Η αλληλεξάρτηση ορίζεται ως η αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ κρατών ή 

παραγόντων με χαρακτηριστικό τις αμοιβαίες συνέπειες, όχι κατ΄ ανάγκη 

συμμετρικές,429 γεγονός οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η έννοια της 

                                                             
428Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής., σ.347. Επίσης, Βλ., Hans J Morgenthau, 
Politics Among Nations. The Struggle for Power and Peace, Knopf., 7 th (New York, 1948)., 
στο κεφάλαιο σχετικά με τη φύση των συμμαχιών (General Nature of Alliances) και 
Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. σσ.122-125. 
429 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σ.449. 
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αλληλεξάρτησης είναι κενή νοήματος χωρίς την έννοια του κόστους.430 

Θεωρητικά, η σχέσεις αλληλεξάρτησης κυμαίνονται μεταξύ δύο άκρων: στο 

ένα άκρο εντοπίζεται η πλήρως εξισορροπημένη αμοιβαία εξάρτηση μεταξύ 

δύο παραγόντων και στο άλλο η πλήρης εξάρτηση ενός από τον άλλον. Σε μια 

κατάσταση μη συμμετρικής αλληλεξάρτησης οι λιγότερο εξαρτημένοι 

παράγοντες εκμεταλλεύονται την σχέση αλληλεξάρτησης, καθώς 

οποιαδήποτε αλλοίωση της σχέσης θα έχει για αυτούς μικρότερο κόστος. Στη 

προκειμένη περίπτωση, «οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως / ή 

προσφέρουν πηγές ισχύος».431 Αν θα θέλαμε να φτιάξουμε μια κλίμακα 

αλληλεξάρτησης στην οποία θα τοποθετούσαμε τους παράγοντες ανάλογα με 

το βαθμό εξάρτησης στον οποίο υπόκεινται, στη μία άκρη θα είχαμε την 

πλήρως εξισορροπημένη αλληλεξάρτηση μεταξύ δύο κατά το μάλλον ή ήττον  

ισοδύναμων παραγόντων και στο άλλο την πλήρη εξάρτηση ενός παράγοντα 

από ένα άλλο. Η περίπτωση της πλήρους εξισορροπημένης αλληλεξάρτησης 

είναι μια συνθήκη ιδανική, τα κράτη αποκομίζουν τα ίδια οφέλη με το ίδιο 

κόστος. Έχοντας κατά νου ότι, οι ιδανικές συνθήκες πλήρους 

εξισορροπημένης εξάρτησης, στις οποίες το κόστος και το όφελος των 

κρατών είναι τα ίδια δεν υφίστανται στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής, ένα 

πεδίο εγγενών ανισοτήτων, οι σχέσεις αλληλεξάρτησης, για τους αδυνάτους, 

αυτομάτως καθίστανται σχέσεις εξάρτησης. Στο πλαίσιο λοιπόν της 

ρεαλιστικής διεθνοσυστημικής ανάλυσης, η αρχή της αλληλεξάρτησης 

αποτελεί μια διασύνδεση, μια ετεροβαρής αντιστοιχία που αναπτύσσεται 

μεταξύ των παραγόντων του διεθνούς συστήματος και συνδέεται άμεσα με 

την έννοια της ισχύος, και συγκεκριμένα με τη κατανομή φορτίων ισχύος στο 
διεθνές σύστημα. 

Ακριβώς λόγω της ετεροβαρούς διασύνδεσης μεταξύ των παραγόντων, 

τελματώνεται η ικανότητα διεύρυνσης της ισχύος των λιγότερο έναντι των 

περισσότερο ισχυρών κρατών και αυτή η σχέση αλληλεξάρτησης παγιώνεται 

σε σχέση εξάρτησης του λιγότερου ισχυρού προς τον περισσότερο ισχυρό, 

που προστατεύει την απόσταση ισχύος μεταξύ των δύο παραγόντων. Η 

                                                             
430 Όπως σημειώνει ο Ηλίας Κουσκουβέλης, «…οι σχέσεις αλληλεξάρτησης επιβάλλουν πάντα 
κάποιο κόστος, αφού εξ ορισμού η αλληλεξάρτηση περιορίζει την αυτονομία», βλ., στο ίδιο, 
σ.450. 
431 Στο ίδιο, σ.451. 
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ετεροβαρής αυτή διασύνδεση, επειδή σε τελική ανάλυση αφορά την ίδια την 

επιβίωση των πιο αδυνάτων ορίζεται ως «άμεση εξάρτηση»432 και είναι μια 

συνθήκη πολυπαραγοντική. Μεταξύ των παραγόντων που καθορίζουν το 

βαθμό εξάρτησης των λιγότερο ισχυρών κρατών διακρίνονται οι ακόλουθοι: 1) 

οι απαιτήσεις ενός κράτους για εξωτερική βοήθεια για την ενίσχυση των 

πυλώνων ισχύος του (στο βαθμό που υπολείπεται σε ισχύ έναντι των 

βασικών αντιπάλων του), 2) η δυνατότητα του ισχυρού για παροχή της 

αναγκαίας βοήθειας, 3) η ένταση της αντιπαλότητας του λιγότερο ισχυρού με 

τον αντίπαλο του και 4) η ύπαρξη εναλλακτικών επιλογών για τη σύναψη 
συμμαχίας με άλλους ισχυρούς παράγοντες.433  

3.4.2.2 Έμμεση εξάρτηση 

Αν όμως μέσα από τη σχέσεις αυτές τα αδύνατα κράτη διασφαλίζουν την 

επιβίωσή τους, την ίδια στιγμή τα ισχυρά διασφαλίζουν τα στρατηγικά τους 

συμφέροντα.434 Άλλωστε, αν δεν υπήρχε συμφέρον οι ισχυροί παράγοντες, 

ως ορθολογικοί δρώντες, δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία της συμμαχικής 

δέσμευσης. Υπό αυτή την έννοια, εκτός της άμεσης εξάρτησης την ίδια στιγμή 

υφίσταται και μια εξάρτηση των ισχυρών παραγόντων από τους λιγότερο 

ισχυρούς,435 την οποία ο Snyder την ορίζει ως «έμμεση εξάρτηση».436 Οι 

ισχυροί παράγοντες, στον αγώνα της αύξησης της ισχύος και της επιρροής 

τους χρειάζονται437 τους μικρότερους συμμάχους ώστε να διευρύνουν το δικό 

τους συμμαχικό δίκτυο και να αποτρέψουν τη ισχύ των αντίπαλων 

συμμαχικών δικτύων.438 Παρόλα αυτά, δεν πρέπει να διαφεύγει της προσοχής 

μας το γεγονός ότι μέσω της ετεροβαρούς αυτής διασύνδεσης διακυβεύονται 

                                                             
432 Glenn H Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics,” World Politics, Cambridge 
University Press 36, no. 4 (1984). σ. 472. 
433Βλ., στο ίδιο, σσ.471-473. 
434 Ανεξαρτήτως των μεθόδων που οι ισχυροί δρώντες ακολουθούν, στον πυρήνα των 
συμφερόντων τους εντοπίζεται το πρωταρχικό συμφέρον της επιβίωσης, βλ., κεφάλαιο 1.  
435 Χαρακτηριστική είναι η σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, βλ., Walt, The Origins of Alliance. 
σσ. 268-269.  
436 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.”σ.473. 
437 Για τις σχέσεις των ΗΠΑ με μικρότερες δυνάμεις και ορισμένους λόγους έμμεσης 
εξάρτησης των μεγάλων δυνάμεων από μικρότερες, βλ., Bar-Siman-Tov, “Alliance Strategy : 
U.S.- Small Allies Relationships.” σσ. 202-209. 
438Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σσ. 229-230 
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διαφορετικής σημασίας πράγματα: η παθητική επιβίωση των αδυνάτων και η 
ενεργητική επιβίωση των ισχυρών.439 

Οι σχέσεις έμμεσης εξάρτησης δεν υφίστανται μόνο μεταξύ παραγόντων 

διαφορετικής ισχύος. Σε ένα συμμαχικό δίκτυο περίπου ισοδύναμων 

παραγόντων, το στρατηγικό συμφέρον κάθε κράτους μέλους είναι η 

προστασία των συμμάχων του καθώς από τους τελευταίους εξαρτάται η ίδια η 

επιβίωσή του. Στη προκειμένη περίπτωση οι δύο μορφές εξάρτησης, η άμεση 

και η έμμεση, είναι «…στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους».440 Μάλιστα, τις 

περισσότερες φορές οι σχέσεις εξάρτησης αναπτύσσονται κατά ένα 

ασύμμετρο τρόπο με την έννοια ότι οι παράγοντες είναι εξαρτώμενοι σε 

διαφορετικό βαθμό κατά άμεσο ή έμμεσο τρόπο.441 Συμπερασματικά, όπως 

σημειώνει ό Παναγιώτης Κονδύλης, «…καμμιά προστασία και καμμιά 

συμμαχία δεν κατασφαλίζει τελειωτικά οποίον βρίσκεται μαζί της σε σχέση 

μονομερούς εξάρτησης. Η αξία μιας συμμαχίας για μιαν ορισμένη πλευρά 

καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα στο πλαίσιο της 

συμμαχίας. Ισχυροί σύμμαχοι είναι άχρηστοι σ’ όποιον δεν διαθέτει ό ίδιος 

σεβαστό ειδικό βάρος, εφ’ όσον ανάλογα με τούτο εδώ αυξομειώνεται το 

ενδιαφέρον των ισχυρών».442  

3.4.3 Το «συμμαχικό δίλημμα ασφάλειας» 

Όπως ήδη έγινε εμφανές από την παραπάνω ανάλυση, η πολυπλοκότητα 

είναι ένα εγγενές χαρακτηριστικό των συμμαχικών σχέσεων. Τα κράτη μέλη 

στα πλαίσια ενός συμμαχικού δικτύου βρίσκονται κατά κάποιο τρόπο 

παγιδευμένα σε ένα δυναμικό πλέγμα αλληλεπιδράσεων. Οι επιλογές τους 

είναι αποτέλεσμα της επίδρασης της κοινής συνισταμένης πολλών 

διαφορετικών παραγόντων (συμμαχικές υποχρεώσεις/ δεσμεύσεις, 

ανασφάλεια, σχέσεις εξάρτησης κ.λ.π.) και των υπολογισμών κόστους και 

                                                             
439 Βλ., στο ίδιο, σσ. 303-307. 
440 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.”σ.472 
441 Η ασυμμετρία ως προς την ανάπτυξη των σχέσεων εξάρτησης μπορεί να οφείλεται στην 
ανισομερή κατανομή ισχύος. Στην συμμαχία μεταξύ Αυστρίας και Γερμανίας του 1879 από τη 
μια μεριά η λιγότερο ισχυρή Αυστρία είχε την ανάγκη της Γερμανίας λόγω του φόβου της 
Ρωσίας. Η συμμαχία αφορούσε την ίδια την επιβίωση της Αυστρίας. Σχέσεις άμεσης 
εξάρτησης. Από την άλλη, τα στρατηγικά συμφέροντα της Γερμανίας υπαγόρευαν την 
προστασία της Αυστρίας ώστε η τελευταία να μη απορροφηθεί από τη Ρωσία. Σχέσεις 
έμμεσης εξάρτησης, βλ.,Ibid.σ.473 
442 Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο.σ.156. 
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οφέλους στη βάση των εθνικών συμφερόντων. Για την πληρέστερη 

κατανόηση αυτού του δυναμικού πλέγματος αλληλεπίδρασης κρίνεται 

σκόπιμη η προσέγγιση της έννοιας του «Συμμαχικού Διλήμματος Ασφάλειας», 

έννοια που εισήγαγε ο Glenn Snyder προκειμένου να καλύψει το κενό που 

αφορά στη διερεύνηση της «…δυναμικής του διλήμματος ασφάλειας στο 

συμμαχικό παίγνιο».443  

Το συμμαχικό δίλημμα ασφάλειας κατά κύριο λόγο αφορά στις σχέσεις 

αλληλεπίδρασης μεταξύ των παραγόντων ενός συμμαχικού δικτύου και 

αποδίδεται μέσα από το δίλημμα «παγίδευση η εγκατάλειψη».444 Ανά πάσα 

στιγμή, κάθε μέλος μιας συμμαχίας αντιμετωπίζει δύο ενδεχόμενους 

κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος αφορά στην ανεπιθύμητη κατάσταση να το 

εγκαταλείψει ο σύμμαχος, να χάσει την υποστήριξή του στην προάσπιση των 

εθνικών του συμφερόντων. Ο άλλος κίνδυνος είναι να παγιδευτεί στον αγώνα 

του συμμάχου, να παρασυρθεί στην υποστήριξη των εθνικών συμφερόντων 

του συμμάχου σε βάρος των δικών του συμφερόντων με κόστος μεγαλύτερο 

του όποιου οφέλους. Το αν ένα κράτος θα βρεθεί σε κάποια από αυτές τις δυο 

ανεπιθύμητες καταστάσεις εξαρτάται, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, από την 

πολιτική που ακολουθεί στους κόλπους της συμμαχίας και, σε τελική 

ανάλυση, από τη στάση του, τον βαθμό δέσμευσης έναντι των συμμαχικών 

υποχρεώσεων. Από τη μια πλευρά, ενίσχυση των συμμαχικών δεσμών με την 

πλήρη υποστήριξη του συμμάχου μπορεί να οδηγήσει ένα κράτος στην 

παγίδευση, όπως για παράδειγμα στην συμμετοχή του σε ένα «ξένο» πόλεμο. 

Από την άλλη, ένα κράτος που αποστασιοποιείται και αποφεύγει να 

υποστηρίξει τον έτερο παράγοντα της συμμαχίας μπορεί να προκαλέσει την 

εγκατάλειψή του από τον τελευταίο. Η εγκατάλειψη ενός κράτους μπορεί να 

εκδηλωθεί με ποικίλους τρόπους: μπορεί να σημαίνει απώλεια της στήριξης 

του συμμάχου σε ζητήματα που άπτονται των εθνικών τους συμφερόντων, 

μπορεί να σημαίνει διάλυση της συμμαχίας, ή ακόμα και σύναψη συμμαχίας 

μεταξύ του πρώην πλέον συμμάχου με τον αντίπαλο.445 Σ΄ αυτό το σημείο 

κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια αναφορά στο γεγονός ότι οι σχέσεις εξάρτησης 

μεταξύ των παραγόντων ενός συμμαχικού δικτύου διαδραματίζουν καταλυτικό 

                                                             
443 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.”, σσ. 461-462. 
444 Βλ., στο ίδιο, σσ.466-467 
445 Ibid. 
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ρόλο ως προς τις επιλογές τους στο δίλημμα υποστήριξη ή αποστασιοποίηση 

των συμμάχων. Όσο μεγαλύτερη είναι η εξάρτηση ενός παράγοντα από ένα 

σύμμαχο τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο κίνδυνος της εγκατάλειψης σε σχέση με 

το κίνδυνο της παγίδευσης.446  

Εξετάζοντας τα πράγματα από μεγαλύτερη απόσταση,  βγαίνοντας έξω από 

τα στενά όρια ενός συμμαχικού δικτύου, το συμμαχικό δίλημμα ασφάλειας 

αφορά και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των δύο παραγόντων με τους 

αντιπάλους τους. Παράλληλα της ανάπτυξης των συμμαχικών σχέσεων, κάθε 

σύμμαχος, την ίδια στιγμή, αλληλεπιδρά και με τον αντίπαλό του. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα οι σχέσεις μεταξύ των συμμάχων – το «συμμαχικό παίγνιο» - και 

οι σχέσεις μεταξύ των αντιπάλων – το «παίγνιο των αντιπάλων» όπως το 

αποκαλεί ο Snyder – να «…εξελίσσονται ταυτόχρονα και συμπληρωματικά το 

ένα του άλλου κατά διαφόρους τρόπους».447 Με άλλα λόγια, η στάση που τα 

κράτη διατηρούν έναντι των συμμάχων τους έχει άμεσο αντίκτυπο στις 

σχέσεις τους με τους αντιπάλους τους, αλλά και αντίστροφα.  

Για παράδειγμα, αν ένα κράτος ακολουθήσει μια πολιτική ενδυνάμωσης των 

συμμαχικών του δεσμών - εκτός των επακόλουθων συνεπειών στο 

«συμμαχικό παίγνιο» - η συνεπαγόμενη ενίσχυση της συμμαχίας θα έχει ως 

αποτέλεσμα την αύξηση της ανασφάλειας στο αντίπαλό του. Η ανταπόκριση 

του τελευταίου θα καθορίσει τις εξελίξεις: η είσοδος του αντιπάλου σε μια 

διαδικασία ενίσχυσης της ισχύος και η πρόκληση ενός ανταγωνισμού 

ασφάλειας είναι ένα ενδεχόμενο.448 Ανάλογα, η στάση που οι παράγοντες 

μιας συμμαχίας διατηρούν έναντι των αντιπάλων τους έχει άμεση επίδραση 

συμμαχικές σχέσεις.449  

                                                             
446Βλ., στο ίδιο. σσ.472-473  και Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σσ. 226-230  
447Βλ., Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.” σ.468.  
448 Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ της Γερμανίας της Μ. Βρετανίας και της Γαλλίας μετά την 
«Εγκάρδια Συνεννόηση» (8 Απρ. 1904) των δύο τελευταίων, συνιστούν χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της εν λόγω περίπτωσης. Η Γερμανία είδε τη συμμαχία μεταξύ Γαλλίας και Μ. 
Βρετανίας ως απειλή και αντέδρασε προκαλώντας τη κρίση του Μαρόκου (1905) με στόχο τη 
διάλυσή της. Η Μ. Βρετανία, προτίμησε να  υποστηρίξει την Γαλλία. (για την Μ. Βρετανία ο 
φόβος της εγκατάλειψης ήταν μεγαλύτερος του φόβου της παγίδευσης από την Γαλλία, τόσο 
λόγο των στρατηγικών βρετανικών συμφερόντων στην Ευρωπαϊκή ήπειρο όσο και λόγο του 
αγγλο – γερμανικού ναυτικού ανταγωνισμού). Η περαιτέρω ενίσχυση των αγγλογαλλικών 
συμμαχικών δεσμών – συμμαχικό παίγνιο – ενίσχυσε το δίλημμα ασφάλειας (κυρίως) μεταξύ 
Μ. Βρετανίας και Γερμανίας. Το παραγόμενο δίλημμα ασφάλειας συνεχίστηκε μέχρι και την 
έκρηξη του Α΄ Παγκόσμιου Πολέμου.  και βλ., Ibid..στο ίδιο. 469-470, 475-477.  
449Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σσ.347,348 Η συμπεριφορά της Γαλλίας έναντι 
της Συμμάχου Μ Βρετανίας και της Γερμανίας της περιόδου 1905 – 1909 αποτελεί 



 113

Συνεπώς, κάθε παράγοντας μέσα στα πλαίσια του δυναμικού πλέγματος 

αλληλεπιδράσεων των συμμαχιών, αναγνωρίζοντας ότι κάθε αλλαγή 

πολιτικής που στοχεύει σε κάποιο όφελος την ίδια στιγμή ενέχει και κάποιο 

κόστος, επιδιώκει τη βέλτιστη για αυτό κατάσταση. Τα κράτη ως ορθολογικοί 

δρώντες σκέφτονται στρατηγικά, στη βάση του εθνικού τους συμφέροντος και 

οι πολιτικές που ακολουθούν για την αντιμετώπιση των συμμαχικών 

διλημμάτων ασφάλειας καθορίζουν κατά ένα μεγάλο βαθμό και την τύχη των 

συμμαχιών· τη διατήρηση, την ενδυνάμωση ή τη διάλυση των συμμαχικών 

δικτύων.  

3.5 Παράγοντες διατήρησης και διάλυσης συμμαχιών 

3.5.1 Κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα 

Προσεγγίζοντας το φαινόμενο της συμμαχίας σε συστημικό επίπεδο 

διαπιστώνεται ότι η διαμόρφωση, διατήρηση ή διάλυση των συμμαχιών 

υπόκεινται στους περιορισμούς των πιέσεων του διεθνούς συστήματος. Όπως 

ήδη αναφέρθηκε στην αρχή του παρόντος κεφαλαίου η διαδικασία σύναψης 

συμμαχιών είναι απότοκη της διάστασης της αναρχίας και του διαρκούς 

ανταγωνισμού του διεθνούς συστήματος. Κατά τον Kenneth Waltz, στη διεθνή 

αρένα «βρίσκουμε τα κράτη να δημιουργούν ισορροπίες της ισχύος είτε το 

επιθυμούν είτε όχι».450 Ανάλογα, οι δομικές πιέσεις του διεθνούς συστήματος 

διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο ως προς την διατήρηση ή διάλυση των 

συμμαχιών. Έτσι σε ένα διπολικό σύστημα τα λιγότερο ισχυρά κράτη 

υποχρεώνονται να ακολουθήσουν την μία ή την άλλη πλευρά με αποτέλεσμα 

τη δημιουργία ισχυρών συνασπισμών.451 Η πόλωση μεταξύ των δύο μεγάλων 

                                                                                                                                                                              
χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγμα. Η προσέγγιση της Γερμανίας από την Γαλλία που 
οδήγησε σε μεταξύ τους συμφωνία σχετικά με το Μαρόκο το 1909, αύξησε τους φόβους της 
Μ. Βρετανίας για πιθανή συμμαχία μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας, βλ., Snyder, “The Security 
Dilemma in Alliance Politics.” σσ.475-477.  
450Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ. 266.  
451Στο πολωμένο διεθνές σύστημα της ψυχροπολεμικής περιόδου, και ιδιαίτερα στο 
«συμπαγές διπολικό» βόρειο ημισφαίριο, ο υψηλός βαθμός συσπείρωσης τον δύο 
υπερδυνάμεων κατέστησε «απαγορευτική την ελεύθερη και ευμετάβλητη διαμόρφωση 
συμμαχιών μεταξύ των κρατών». Στο δε «χαλαρό διπολικό» νότιο ημισφαίριο, στο 
χαρακτηριζόμενο ως βαλβίδα αποσυμπίεσης της έντασης του βόρειου ημισφαιρίου, λόγω της 
μερικής χαλάρωσης της συσπείρωσης, επικρατούσε ο ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων 
όπου βασική τους επιδίωξη ήταν να μην μετακινηθεί ένα κράτος στο αντίπαλο στρατόπεδο ή 
αντίστροφα, να προστεθεί μια σύμμαχος στις ήδη υπάρχουσες, βλ., Κουσκουβέλης, 
Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σ.199-201,243-245. 
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δυνάμεων452 περιορίζει τους μικρότερους παίκτες ως προς την σύναψης 

συμμαχιών και την εφαρμογής της στρατηγικής της εξωτερικής 

εξισορρόπησης.453 Σε ένα κόσμο δύο δυνάμεων, παρατηρείται ακαμψία ως 

προς την αλλαγή συμμαχιών, γεγονός που δίδει μεγάλη ευελιξία στους 

μεγάλους παίκτες στην επιλογή στρατηγικών.454 Βλέποντας τον διπολικό 

κόσμο μέσα από το πρίσμα του συμμαχικού διλήμματος, διαπιστώνουμε ότι 

το δίλημμα παγίδευση ή εγκατάλειψη είναι εξασθενημένο. Από τη μια μεριά, 

τα κράτη, όντας στην ουσία παγιδευμένα στο ισχυρό συμμαχικό δίκτυο της 

μιας από τις δύο υπερδυνάμεις, δεν αντιμετωπίζουν τον φόβο της 

εγκατάλειψης.  Κάθε Μεγάλη Δύναμη έχει σαφή στρατηγικά συμφέροντα στον 

περιορισμό της επιρροής της άλλης και είναι πρόθυμη να υπερασπιστεί τους 

συμμάχους της ενώ οι αδύνατοι των συμμαχιών επιδιώκουν, στο μέτρο του 

δυνατού, να περιορίσουν τις επιπτώσεις της παγίδευσης.455 Από την άλλη, η 

ενίσχυση των συμμαχικών δεσμών και ο ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων, μειώνουν την δίλημμα συμβιβασμού ή αντιπαράθεσης με 

παράγοντες του αντίπαλους σχηματισμού.456  

Αντίθετα, τα πολυπολικά συστήματα παρέχουν στα κράτη την ευελιξία να 

συμμαχούν και να αλλάζουν συμμάχους.457 Κράτη, περίπου ισοδύναμα σε 

ισχύ, αναζητούν συμμάχους στη βάση ενός κοινού τόπου συμφερόντων. 

Αντίθετα με ότι συμβαίνει σε ένα κόσμο δύο δυνάμεων, τα κράτη δεν έχουν 

την ευελιξία ως προς την εφαρμογή των στρατηγικών τους. Ακριβώς επειδή οι 

σύμμαχοι τους είναι απαραίτητοι κάθε παράγοντας είναι αναγκασμένος να 

προσαρμόζει τις πολιτικές τους ώστε να ικανοποιούνται και οι απαιτήσεις των 

συμμάχων.458 Την ίδια στιγμή, τα κράτη δεν είναι σίγουρα πως θα τύχουν της 

                                                             
452 Ο Waltz δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη διάκριση μεταξύ συγκρότησης δύο συνασπισμών σε 
ένα πολυπολικό κόσμο και σε ένα κόσμο δύο πόλων, δύο μεγάλων δυνάμεων. Η βασική 
διαφορά έγκειται στη διαφορά ως προς το βαθμό αλληλεξάρτησης στους δύο κόσμους. Στο 
μεν διπολικό η αλληλεξάρτηση είναι χαμηλή σε δε διπολικό υψηλή. Στο δεύτερο οι μεγάλες 
δυνάμεις εξαρτώνται η μια από την άλλη για πολιτική και στρατιωτική υποστήριξη σε καιρό 
κρίσεων και πολέμου. βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σσ.352-355  
453 Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. σσ. 326-328. 
454Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σ.354. 
455 Τα αδύνατα μέλη της συμμαχίας, στο μέτρο του δυνατού, αντιμετωπίζουν την παγίδευση 
με αποστασιοποίηση από τις επιδιώξεις των μεγάλων δυνάμεων, όπως για παράδειγμα, 
αποφυγή υποστήριξης στρατηγικών επιλογών των τελευταίων, βλ., Snyder, “The Security 
Dilemma in Alliance Politics.” σσ. 483-486. 
456 Βλ., Ibid.  
457Βλ., Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σ.216. 
458Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής. σ.354. 
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υποστήριξης των συμμάχων τους όταν καταστεί ανάγκη· η αβεβαιότητα, η 

ανασφάλεια, η καχυποψία, η διστακτικότητα και οι δυσχέρειες ως προς τη 

συνεννόηση και τον συντονισμό459 διαμορφώνουν σε γενικές γραμμές τις 

συνθήκες ενός πολυπολικού συστήματος, συνθήκες που με τη σειρά τους 

ευνοούν την ανάπτυξη την συμμαχικών διλημμάτων.460 Συνεπώς, στα 

πολυπολικά συστήματα μπορεί να δίδεται η ευελιξία στα κράτη να συνάπτουν 

συμμαχίες και να αλλάζουν συμμάχους αλλά οι συμμαχίες αυτές δεν έχουν το 

στοιχείο της σταθερότητας ή μονιμότητας. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Kenneth Waltz, « στα πολυπολικά συστήματα οι δυνάμεις παραείναι πολλές, 

για να μπορέσει οποιαδήποτε από αυτές να χαράξει σαφείς και μόνιμες 

γραμμές μεταξύ των συμμάχων και αντιπάλων και παραείναι λίγες, για να 

διατηρηθούν χαμηλές οι συνέπειες της αποσκίρτησης».461 

3.5.2 Κατανομή Ισχύος μεταξύ συμμάχων 

Η κατανομή της ισχύος μεταξύ των συμμάχων διαδραματίζει ένα ρόλο 

καταλυτικό ως προς την ποιότητα των αναπτυσσόμενων συμμαχικών δεσμών 

και, κατά προέκταση, ως προς την βιωσιμότητα του συμμαχικού δικτύου. Σε 

ένα συμμαχικό δίκτυο με σχετικά ισομερή κατανομή ισχύος, τα κράτη μέλη 

αποδίδουν την ίδια πάνω κάτω βαρύτητα στο κίνδυνο της παγίδευσης και της 

εγκατάλειψης, γεγονός που καθιστά ελαστικούς και εύθραυστους τους 

συμμαχικούς δεσμούς.462 Αντίθετα, σε συμμαχίες ανισομερούς κατανομής 

ισχύος, όπως ήδη δείξαμε οι συμμαχικές σχέσεις μεταξύ ισχυρών και 

αδύνατων κρατών καθίστανται σχέσεις εξάρτησης. Για παράδειγμα, η 

στρατιωτική ή οικονομική βοήθεια προς τα αδύναμα μέλη μια συμμαχίας 

αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο στη διάθεση των ισχυρών για διατήρηση των 

συμμαχικών δεσμών και την «υπακοή» των αδυνάτων. Σ΄ αυτό το σημείο, 

χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι, η αποτελεσματικότητα των εργαλείων που 

απορρέουν μέσα από τη διαφορά ισχύος δεν μπορούν ή είναι δύσκολο να 

κρατήσουν ένα κράτος στους κόλπους ενός συμμαχικού δικτύου σε 
                                                             
459 Ο Mearsheimer υποστηρίζει ότι στον πολυπολισμό σπανίως συγκροτούνται έγκαιρα 
εξισορροπητικοί μηχανισμοί για την αναχαίτιση ενός επιτιθέμενου, καθώς τα απειλούμενα 
κράτη προτιμούν την εφαρμογή της στρατηγικής μεταφορά των βαρών από την 
εξισορρόπηση. Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σ. 667. 
Επίσης, Βλ. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σ. 216-217 
460 Βλ., Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.” σ.485.  
461 Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ.350. 
462 Βλ., στο ίδιο, σσ. 348,349.  
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περίπτωση αντικρουόμενων εθνικών συμφερόντων.463 Σε γενικές γραμμές, 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι, όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά ισχύος σε 

μια συμμαχία, τόσο μεγαλύτερος καθίσταται ο κίνδυνος της εγκατάλειψης που 

βιώνεται από τους λιγότερο ισχυρούς.464 Μάλιστα, η άσκηση ηγεσίας από ένα 

ισχυρό ηγεμονικό παράγοντα είναι μια σημαντική πηγή σταθερότητας και 

διάρκειας σε μια συμμαχία.465 Οι ηγεμονικές συμμαχίες δημιουργούνται 

κατόπιν συσπείρωσης μικρότερων κρατών γύρω από μια μεγάλη δύναμη. Στο 

πεδίο ανισομερούς κατανομής ισχύος της ηγεμονικής συμμαχίας, πρωταρχική 

επιδίωξη των ηγεμονικών δυνάμεων είναι η διατήρηση της ηγεμονίας.466 Οι 

ηγεμονικές δυνάμεις συνηθίζουν να καταβάλλουν ένα υψηλό τίμημα 

προκειμένου να αποτρέψουν την αποστασία μελών τους ή να προσελκύσουν 

άλλα μέλη στους κόλπους της ηγεμονικής τους συμμαχίας467 και δε διστάζουν 

απειλήσουν ή ακόμα και να κάνουν χρήση βίας.468 Για να θέσουμε πάλι τα 

όρια των δυνατοτήτων των ηγεμονικών δυνάμεων στην διατήρηση της 

ενότητας της συμμαχίας στην οποία κυριαρχούν, η άσκηση ηγεμονικής 

ηγεσίας είναι δυνατή κατά κύριο λόγο επί αδύνατων κρατών, που σημαίνει ότι 

είναι αποτελεσματική ως προς τη διατήρηση συμμαχικών δεσμών μικρής 

σχετικά αξίας.469 Μάλιστα, όπως επισημαίνει ο Walt, οι ηγεμονικές συμμαχίες 

δεν συνιστούν μόνιμες λύσεις έναντι των φυγόκεντρων τάσεων καθώς, 

προϊόντος του χρόνου, υπό την επίδραση συστημικών πιέσεων διαβρώνεται η 
ασυμμετρία ισχύος στην οποία στηρίζεται.  

3.5.3 Κοινή απειλή 

Με αφετηρία το γεγονός ότι οι συμμαχίες στην ουσία δεν είναι τίποτα άλλο 

παρά «προσωρινοί γάμοι συμφερόντων»470 γίνεται αντιληπτό ότι ο 

βασικότερος παράγοντας για την διατήρηση ή τη διάλυση τους είναι η ύπαρξη 

ή όχι κοινών συμφερόντων. Δοθέντος ότι στη διεθνή πολιτική το κοινό 

                                                             
463 Walt, The Origins of Alliance. σσ. 260-261. 
464 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.” σσ.471-472. 
465 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.194. 
466 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.195-197, 346. 
467 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.164. 
468 Χαρακτηριστικό παράδειγμα συνιστά η εκστρατεία των Αθηναίων εναντίον της Ποτίδαιας ή 
της Μυτιλήνης κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο. Για παραδείγματα ηγεμονικών δυνάμεων 
που έκαναν χρήση της ισχύος τους ώστε να διατηρήσουν την ηγεμονική τους συμμαχία, βλ, 
Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. Σ.345-346.  
469 Βλ., Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.165. 
470 Βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων. σ.85. 
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συμφέρον προσδιορίζεται ως η κοινή απειλή,471 τα κράτη, που στις 

περισσότερες των περιπτώσεων συμμαχούν κατά της δύναμης που 

προβάλλεται ως η μεγαλύτερη απειλή, διατηρούν τους συμμαχικούς τους 

δεσμούς όσο αυτή η κοινή απειλή είναι υπαρκτή. Μάλιστα, ακόμα και η 

σύμπλευση (είτε ως κατευνασμός είτε με σκοπό τη αποκομιδή κέρδους) με 

έναν παράγοντα που θεωρείται απειλή, υφίσταται όσο το επιθετικό κράτος 

διατηρεί τις ιδιότητες/ ικανότητες που το καθιστούν απειλή.  

Σε κάθε περίπτωση, όσο μεγαλύτερη είναι η απειλή που οι παράγοντες μια 

συμμαχίας αντιμετωπίζουν τόσο ισχυρότεροι είναι και οι μεταξύ τους 

συμμαχικοί δεσμοί. Ανάλογα, οποιοδήποτε μεταβολή ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο τα κράτη – μέλη της συμμαχίας αντιλαμβάνονται το επίπεδο της 

απειλής έχει άμεσες επιπτώσεις στους συμμαχικούς δεσμούς. Η αλλαγή ως 

προς την αντίληψη της απειλής μπορεί να αφορά τόσο σε μεταβολές της 

τελευταίας όσο και σε μεταβολές στο εσωτερικό της συμμαχίας. Εκ των 

πραγμάτων, μια συμμαχία που θεμελιώθηκε στη λογική της εξισορρόπησης 

ενός απειλητικού κράτους είναι πολύ πιθανό να διαλυθεί όταν για 

οποιοδήποτε λόγο το τελευταίο δεν θεωρείται πλέον απειλή, όπως για 

παράδειγμα στη περίπτωση εξασθένισης της ισχύος του.472 

Από την άλλη, μια συμμαχία ενδέχεται να αποδυναμωθεί ή ακόμα και να 

καταλυθεί παρόλο που συνεχίζει να υφίσταται η απειλή. Η εξασφάλιση από 

ένα ή περισσότερα μέλη μιας συμμαχίας εναλλακτικών τρόπων αντιμετώπισης 

των ζητημάτων ασφάλειας που τα απασχολούν συνιστά ένα λόγο ικανό για 

αποδυνάμωση των συμμαχικών δεσμών. Ένας άλλος λόγος μπορεί να είναι η 

ραγδαία μεταβολή της κατανομής ισχύος στο εσωτερικό του συμμαχικού 

δικτύου μέσα από την οποία ένα κράτος μέλος αναδεικνύεται κατά πολύ πιο 

ισχυρό των συμμάχων του.473 Για τον ισχυρό παράγοντα η απειλή λαμβάνει 

μικρότερες διαστάσεις από αυτές που είχε και την ίδια στιγμή οι σύμμαχοι 

καθίστανται λιγότερο απαραίτητοι, γεγονός που οδηγεί στην αλλοίωση των 

συμμαχικών δεσμών. Μάλιστα, αν η αύξηση της ισχύος συνοδευτεί και με την 

εκδήλωση μια επιθετικής/ αναθεωρητικής συμπεριφοράς, τα ζητήματα 

ασφάλειας που ενδέχεται να εγερθούν από το μέρος των συμμάχων 
                                                             
471 Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής., σ.347. 
472 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.158 
473 βλ., στο ίδιο, σ.159 
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λειτουργούν ενισχυτικά στην πυροδότηση αλλαγών στις συμμαχικές 

σχέσεις.474 Αναγνωρίζοντας την ύπαρξη ενός κοινού συμφέροντος/ στόχου για 

τη δημιουργία μια συμμαχίας, γίνεται αντιληπτός και ο λόγος για τον οποίο οι 

συμμαχίες που σχηματίζονται με επιθετικούς σκοπούς είναι περισσότερο 

εύθραυστες αυτών που σχηματίζονται με στόχο την εξισορρόπηση μια 

απειλής.475 Όταν επιτευχθεί ο στόχος, ηττηθεί ο αντίπαλος, δεν υφίσταται 

λόγος διατήρησης των συμμαχικών δεσμών,476 ενώ οι διαμάχες για τον 

καταμερισμό των κερδών είναι πολύ πιθανές.477  

3.5.4 Αξιοπιστία  

Ο βαθμός της αξιοπιστίας μια συμμαχίας είναι καθοριστικής σημασίας ως 

προς τη διατήρηση ή τη διάλυσής της. Η έλλειψη εμπιστοσύνης στις 

δυνατότητες μια συμμαχίας να εκπληρώσει τους στόχους για τους οποίους 

έχει συσταθεί υποσκάπτει τους συμμαχικούς δεσμούς. Η μείωση της 

αξιοπιστίας ενός συμμαχικού δικτύου μπορεί να είναι απόρροια της 

αμφισβήτησης της επάρκειας ή /και της καταλληλότητας των διατιθέμενων 

μέσων της συμμαχίας, ή της αμφισβήτησης της ικανότητας της συμμαχίας για 

αποτελεσματική εκμετάλλευση των διατιθέμενων μέσων. Επίσης, οι 

αμφιβολίες που τα κράτη μέλη μπορεί να έχουν ως προς την θέληση των 

συμμάχων τους να εκπληρώσουν τις συμμαχικές τους υποχρεώσεις 

διαβρώνουν τη συνοχή του συμμαχικών δεσμών.478 Στο ίδιο μήκος κύματος, η 

φήμη που τα κράτη – μέλη έχουν ως αξιόπιστοι ή μη αξιόπιστοι σύμμαχοι 

διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοπιστία της συμμαχίας. Κάθε 

παράγοντας, βασιζόμενος στην συμπεριφορά των συμμάχων του στο 

παρελθόν, προσδιορίζει τον βαθμό εμπιστοσύνης που μπορεί να έχει σ΄ 
                                                             
474 Η αποσύνθεση του συμμαχικού δικτύου του Βίσμαρκ και η σταδιακή διαμόρφωση της 
Τριπλής Συνεννόησης (1902 – 1907) αποτυπώνει τις εν λόγω συμπεριφορές, βλ., στο ίδιο, 
σ.158,159. 
475 Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το γεγονός της σταδιακής αποσύνθεσης της 
Entente με μετά τη λήξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου καθώς και η στάση της απέναντι στην 
Συνθήκη των Βερσαλλιών, βλ., Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός. Θεωρητικές Προεκτάσεις 
Και Στρατηγικές Εφαρμογές., σ.107. 
476 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.159 
477 Τα κράτη μπορεί να συνεργάζονται αλλά παράλληλα υπολογίζουν και την κατανομή των 
κερδών (απόλυτων ή σχετικών) που (ενδέχεται να) επιφέρει η αυτή η συνεργασία. Τη 
συνεργασία μεταξύ των κρατών δυσχεραίνει το γεγονός ότι τα κράτη αναζητούν σχετικά και 
όχι απόλυτα κέρδη. Επιδιώκουν όχι την μεγιστοποίηση των δικών τους κερδών ασχέτως τις 
χάνει η κερδίζει η άλλη πλευρά, αλλά υπολογίζει την σχετική αύξηση της ισχύος και των δύο, 
βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σ. 122-123. 
478 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.” σ. 160. 
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αυτούς. Κατά αυτόν τον τρόπο διαμορφώνονται και οι προσδοκίες των 

κρατών – μελών σχετικά με την συμπεριφορά των συμμάχων τους στο 

μέλλον, γεγονός που έχει καταλυτική επίδραση στην αποδυνάμωση ή 

ενδυνάμωση των συμμαχικών δεσμών.479 Όσο μεγαλύτερη είναι η αξιοπιστία 

ενός συμμαχικού δικτύου τόσο δυσκολότερα παίρνει κάποιο μέλος της την 

απόφαση να την εγκαταλείψει. Εφόσον η παραμονή στη συμμαχία δεν 

σημαίνει υπονόμευση κάποιων ζωτικών του συμφερόντων, ένα κράτος 

αποφεύγει να εγκαταλείψει μια αξιόπιστη συμμαχία γιατί τόσο από εχθρούς ή 

ακόμα και συμμάχους η αποχώρηση θα εκλαμβάνονταν ως υποβάθμιση.480  

3.5.5 Ιδρυματοποίηση 

Στα πλαίσια ενός συμμαχικού δικτύου τα κράτη μέλη λειτουργούν στη βάση 

θεσμοθετημένων άτυπων και τυπικών κανόνων που ορίζουν τα καθήκοντα και 

τις υποχρεώσεις των κρατών μελών, τις διαδικασίες χάραξης και άσκησης της 

κοινής εξωτερικής πολιτικής, το στρατιωτικό σχεδιασμό, τη διαχείριση κρίσεων 

κλπ. Η «ιδρυματοποίηση»481 των παραγόντων ενός συμμαχικού δικτύου, η 

αφομοίωση δηλαδή των συμμαχικών κανόνων και διαδικασιών, συμβάλλει 

στην διατήρηση των συμμαχιών, καθώς τα κράτη μέλη μαθαίνουν να 

λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο. Ο βαθμός ιδρυματοποίησης είναι 

συνάρτηση πολλών παραγόντων. Για παράδειγμα, ο βαθμός συμμόρφωσης 

των κρατών μελών στους κανόνες και διαδικασίες είναι ανάλογος του κύρους, 

της αξιοπιστίας, της αποτελεσματικότητας αλλά και της διάρκειας της 

συμμαχίας. Επίσης, όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή των κρατών μελών 

στην συμμαχία, η πυκνότητα των σχέσεων, η έκταση του γραφειοκρατικού 

δικτύου, αλλά και η διάχυση των συνεργατικών σχέσεων σε άλλους τομείς 

δραστηριοτήτων τόσο δυσκολότερη γίνεται η διάλυση των συμμαχιών. Το 

προφανέστερο παράδειγμα ιδρυματοποίησης παραγόντων  ενός συμμαχικού 

δικτύου είναι αυτό της βορειοατλαντικής συμμαχίας, η οποία διατηρήθηκε 

ακόμα και μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.482  

Το αντίκτυπο της ιδρυματοποίησης στα πλαίσια των συμμαχικών δικτύων 

μπορούμε να τον κατανοήσουμε αν προσεγγίσουμε την έννοια της συμμαχίας 
                                                             
479 Snyder, “The Security Dilemma in Alliance Politics.” σσ. 474-475. 
480Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.” σσ. 165. 
481βλ., στο ίδιο, σ. 166-168. 
482 Ibid. 
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ως ένα «..σύνολο από ρητές και άρρητες αρχές, κανόνες και διαδικασίες 

λήψης αποφάσεων. Σύνολο στο οποίο συγκλίνουν οι προσδοκίες των 

παραγόντων ενός τομέα…[εν προκειμένω στην ασφάλεια] των διεθνών 

σχέσεων»,483  δηλαδή ως ένα καθεστώς στο τομέα της ασφάλειας. Συνεπώς, 

αν και ο κανόνας είναι πως οι συμμαχίες διατηρούνται όσο εξακολουθούν να 

υπάρχουν κοινά συμφέροντα - κοινή απειλή - τα κράτη ενδέχεται να διατηρούν 

το συμμαχικό καθεστώς ακόμα και αφού παρέλθει ο κίνδυνος της εξωτερικής 

απειλής γιατί 1) τα κράτη αποφεύγουν το κόστος των συνεχών εκτιμήσεων και 

επανεκτιμήσεων, 2) Υπάρχουν συμφέροντα που έχουν επενδυθεί στις 

συμμαχίες και υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με την μονιμότητα της αλλαγής 

των συμφερόντων.  

3.5.6 Εσωτερική πολιτική 

Μέχρι αυτό το σημείο η αναζήτηση των παραγόντων διάλυσης ή διατήρησης 

των συμμαχικών δικτύων στηρίχτηκε στην υπόθεση ότι τα κράτη συνιστούν 

ορθολογικούς δρώντες που σκέπτονται στρατηγικά και επιδιώκουν τη 

προώθηση των συμφερόντων τους μέσω της σύναψης συμμαχιών 

λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και το όφελος των επιλογών τους σε 

μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Παράλληλα όμως, και οι πολιτικές διαδικασίες που 

λαμβάνουν χώρα στο εσωτερικό των κρατών μελών ενός συμμαχικού δικτύου 

διαδραματίζουν ενίοτε, και στο μέτρο που το επιτρέπει το ευρύτερο 

διεθνοπολιτικό περιβάλλον, ένα καταλυτικό ρόλο ως προς την ενίσχυση, 

αποδυνάμωση ή ακόμα και διάλυση των συμμαχιών. Ο Walt, εστιάζοντας στις 

στο εσωτερικό των συμμαχιών, διακρίνει σε τέσσερις κατηγορίες τους 

παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την εξέλιξη μιας συμμαχίας.484 Ο 

πρώτος παράγοντας αφορά στην ύπαρξη ή όχι κοινών παραδοσιακών 

δεσμών, κοινό πολιτισμικό και εθνικό υπόβαθρο, κοινές ιστορικές εμπειρίες, 

αξίες κλπ. Δύο κράτη των οποίων η συμμαχία εδράζεται σε τέτοιο είδους 

κοινό υπόβαθρο, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, αναμένεται να 

αναπτύξουν σταθερούς συμμαχικούς δεσμούς, ή τουλάχιστον ισχυρότερους 

σε σχέση με άλλους παράγοντες με τους οποίους δε συνδέονται κατά αυτόν 

τον τρόπο. Ο δεύτερος παράγοντας αφορά στις εσωτερικές πολιτικές 

                                                             
483 βλ., Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις. σσ. 454-458, 467. 
484 Βλ., Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σσ.161-163, 165-166.  
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ζυμώσεις, όπως για παράδειγμα ο ανταγωνισμός μεταξύ των ελίτ στο 

εσωτερικό πολιτικό σκηνικό σε συνδυασμό με τα συμφέροντα/ προτιμήσεις 

αυτών των ελίτ σχετικά με τους συμμάχους. Επίσης, η διείσδυση ξένων 

δυνάμεων στα πολιτικά δρώμενα ενός κράτος και η δραστηριοποίηση 

διαφόρων λόμπι, προς όφελος συνήθως μιας συμμαχίας, έχουν ρόλο 

καθοριστικό στην διαμόρφωση των συμμαχικών δεσμών. Ίσως 

αποφασιστικότερος παράγοντας ως προς τη διάλυση μιας συμμαχίας είναι η 

αλλαγή του πολιτικού σκηνική, καθώς διαφορετικές πολιτικές ομάδες 

προσδιορίζουν κατά διαφορετικό τρόπο τα συμφέροντα ενός κράτους.485 

Τέλος, εξετάζοντας τον ρόλο που διαδραματίζει η ιδεολογία στη διατήρηση ή 

διάλυση των συμμαχιών, θα λέγαμε ότι η συμβολή της είναι περιορισμένη. 

Από τη μια μεριά, ιδεολογικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των κρατών δεν 

συνιστούν εμπόδιο στο να συμμαχήσουν, αν αυτό επιβάλλουν τα εθνικά τους 

συμφέροντα. Χαρακτηριστικότερο ίσως παράδειγμα είναι η συμμαχία ΗΠΑ και 

Σοβιετικής Ένωσης κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο έναντι της κοινής απειλής 

της ναζιστικής Γερμανίας. Άλλωστε, και η ψυχροπολεμική περίοδο προέκυψε 

ως απότοκη του διλήμματος ασφάλειας μεταξύ των ΗΠΑ και της Σοβιετικής 

ένωσης και όχι ως απόρροια των ιδεολογικών μεταξύ των δύο 

διαφοροποιήσεων.486 Από την άλλη, η ιδεολογία όταν λαμβάνεται ως βάση για 

την σύναψη/ στήριξη συμμαχιών λειτουργεί μάλλον ως φθοροποιός/ 

διασπαστική παρά ως ενοποιητική δύναμη. Αυτό συμβαίνει διότι σε μια 

συμμαχία που εδράζεται σε ένα κοινό ιδεολογικοπολιτικό πρόταγμα, οι 

διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό των παραγόντων είναι αναπόφευκτη.487 Αργά 

ή γρήγορα, κάθε παράγοντας, και στο μέτρο που του το επιτρέπει η κατανομή 

ισχύος στη συμμαχία, θα αξιώνει την υιοθέτηση της δικής του 

ιδεολογικοπολιτικής πλατφόρμας από όλα τα μέλη του συμμαχικού δικτύου. 

Δοθέντος μάλιστα ότι κάθε κράτος λειτουργεί με βάση το εθνικό του 

συμφέρον, θα επιχειρήσει να αναλάβει την ηγεσία της συμμαχίας 

αναλαμβάνοντας παράλληλα και το ρόλο του θεματοφύλακα των ιδεολογικών 

αρχών. Για παράδειγμα, λαμβάνοντας υπόψη τον κατακερματισμό του 
                                                             
485 Ibid. 
486Σπυρίδων Ν Λίτσας, “Τα Αιτια Εκδήλωσης Του Ψυχρού Πολέμου: Μια Απο-
ιδεολογικοποιημένη Θεωρητική Προσέγγιση,” in Η Έναρξη Του Ψυχρού Πολέμου, 1941-
1950 : Στρατηγικά η Ιδεολογικά Αίτια; (Αθήνα: Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Πάντειο 
Πανεπιστημιο, 2012). σσ. 321 – 353.   
487 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.163. 
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κόσμου του Ισλάμ,488 η δημιουργία μιας μεγάλης συμμαχίας Ισλαμικών 

κρατών φαντάζει αδύνατη. Επίσης, η εξέλιξη του κινήματος του 

Παναραβισμού489 επιβεβαιώνει την παραπάνω θέση.490 

3.6 Ο εφήμερος χαρακτήρας των συμμαχιών 

Έχοντας περιγράψει σε γενικές γραμμές τα βασικά χαρακτηριστικά των 

δεσμών που αναπτύσσονται μεταξύ των κρατών στους κόλπους ενός 

συμμαχικού δικτύου, κρίνεται σκόπιμο να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη κύρια 

κατά τη γνώμη του γράφοντα διάσταση των συμμαχιών που ήταν παρούσα 

σχεδόν σε κάθε σημείο της προηγηθείσας ανάλυσης, τον εφήμερο χαρακτήρα 

τους. Το γεγονός ότι, οι συμμαχίες συνιστούν προσωρινούς γάμους 

συμφερόντων, στα πλαίσια των οποίων «…ο σημερινός σύμμαχος μπορεί να 

είναι αυριανός εχθρός και ο σημερινός εχθρός μπορεί να είναι αυριανός 

σύμμαχος.»491 Ο προσωρινός χαρακτήρας των συμμαχιών είναι απότοκος της 

δομή της διεθνούς πολιτικής καθώς η κατάσταση αναρχίας «…περιορίζει τη 

συνεργασία των κρατών»·492 ένα κράτος, στον αγώνα επιβίωσης που διάγει 

σε ένα σύστημα αυτοβοήθειας, ανησυχεί μήπως μέσα από τη συνεργασία τα 

άλλα κράτη ωφεληθούν περισσότερο από το ίδιο.   

Εν τέλει, η ουσία του φαινομένου της συμμαχίας στη διεθνή πολιτική 

αποδίδεται μέσα από τα λόγια του Παναγιώτη Κονδύλη, «Η έσχατη 

πραγματικότητα συνίσταται από υπάρξεις, άτομα ή ομάδες που αγωνίζονται 

για την αυτοσυντήρησή τους και μαζί αναγκαστικά, για τη διεύρυνση της 

ισχύος τους. Γι’ αυτό συναντώνται ως φίλοι ή ως εχθροί και αλλάζουν φίλους 

                                                             
488 Σπυρίδων Ν Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Έναν Χρονο Μετά,” in Η 
Αραβική Άνοιξη (Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιο Μακεδονίας/ Εργαστήριο Διεθνών σχέσεων και 
Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 2012).σσ. 135-138. 
489 Ο Παναραβισμός έλκει τις ρίζες του στην υπό κατάρρευση περίοδο της Οθωμανικής 
περιόδου, αποτελεί έκφραση του αραβικού εθνικισμού και το πολιτικό του πρόταγμα είναι η 
ένωση όλων των αράβων σε ένα ενιαίου αραβικού κράτους, βλ., Σπυρόπουλος, Μέση 
Ανατολή. Αραβο - Ισραηλινή Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία.σσ. 39-54. Αποκορύφωμα 
του Παναραβισμού ήταν ο πόλεμος του Yom Kippur, η αποτυχία του οποίου, σηματοδότησε 
και την αρχή της εξασθένηση της δυναμικής του. Σημειώνεται ότι στη σκέψη των αράβων ή 
έννοια του Παναραβισμού εμπεριέχει και την διάσταση του Ισλάμ. Ο παναραβισμός δεν 
γίνεται κατανοητός χωρίς το Ισλάμ. Βλ., σχετικά, James G Mellon, “Pan-Arabism, pan-
Islamism and Inter-state Relations in the Arab World,” National Review Online 8, no. 4 (2002): 
1–15, http://dx.doi.org/10.1080/13537110208428675. 
490 Walt, “Why Alliances Endure or Collapse.”σ.163. 
491 Βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σ.85 
492Βλ., Waltz, K., Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής.σ. 229. 
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και εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα για την αυτοσυντήρησή τους 

και τη διεύρυνση της ισχύος τους».493 

Ανακεφαλαιώνοντας, στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάσαμε το φαινόμενο της 

πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας στη διεθνή πολιτική. Μέσα από τη θεωρία 

των Συμμαχιών αναδείξαμε τα βασικά χαρακτηριστικά των δεσμών που 

αναπτύσσονται μεταξύ των παραγόντων ενός συμμαχικού δικτύου, τον τρόπο 

με τον οποίο τα κράτη μέλη αντιμετωπίζουν τα συμμαχικά διλήμματα καθώς 

και τους παράγοντες εκείνους που αφορούν στην διατήρηση ή διάλυση των 

συμμαχιών. Τα χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία που αντλήσαμε στο παρόν 

κεφάλαιο θα αποτελέσουν τα εφόδια για την προσέγγιση και ανάλυση των 

πολιτικοστρατιωτικών σχέσεων που αναπτύσσονται στο τρίγωνο Ελλάδα 

Τουρκία Ισραήλ στο κεφάλαιο που ακολουθεί.  

                                                             
493 Παναγιώτης Κονδύλης, Ισχύς Και Απόφαση. Η Διαμόρφωση Των Κοσμοεικόνων Και Το 
Πρόβλημα Των Αξιών (Αθήνα: Στιγμή, 1991).σ.213. 
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Κεφάλαιο 4: Στρατηγικές τριβής στο Τρίγωνο Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ   

Αντικειμενικός σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η προσέγγιση των 

στρατηγικών τριβής και των πολιτικών αναταράξεων στο τρίγωνο Ελλάδας 

Τουρκίας Ισραήλ. Διακρίνεται σε τέσσερα υποκεφάλαια. Το πρώτο εστιάζει 

στη μια πλευρά του τριγώνου που αφορά τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, 

μέσα από το οποίο αναδεικνύονται τα σημεία στρατηγικής τριβής μεταξύ των 

δύο παραγόντων καθώς και η διαχρονικότητα της ελληνοτουρκικής διαμάχης. 

Το δεύτερο υποκεφάλαιο έχει ως αντικείμενο τις αναπτυσσόμενες τριγωνικές 

σχέσεις από τη στιγμή δημιουργίας του κράτους του Ισραήλ μέχρι και το τέλος 

του ψυχρού πολέμου, ώστε να δοθεί το υπόβαθρο πάνω στο οποίο 

οικοδομήθηκαν οι σχέσεις μεταξύ των τριών παραγόντων. Το τρίτο αφορά στη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο και η εξέταση των εξελίξεων στο τρίγωνο γίνεται 

σε δύο ενότητες/ χρονικές υποπεριόδους. Η πρώτη ενότητα αναλύει τους 

παράγοντες διαμόρφωσης της Τουρκο – ισραηλινής συμμαχίας της δεκαετίας 

του 1990 και τη στάση της Ελλάδας έναντι αυτής. Η επόμενη ενότητα έχει ως 

αντικείμενο την προσέγγιση των τριγωνικών σχέσεων στον 21ου αιώνα. 

Αρχικά περιγράφονται οι θεμελιώδεις μεταβολές των ισορροπιών ισχύος που 

έλαβαν χώρα στο τρίγωνο με τη σταδιακή αποδόμηση των Τουρκο – 

ισραηλινών συμμαχικών δεσμών και την παράλληλη προσέγγιση Ελλάδας 

Ισραήλ και στη συνέχεια αναλύεται η διαδικασία διαμόρφωσης της συμμαχίας 

Ελλάδας – Ισραήλ, οι Τουρκο – ισραηλινές σχέσεις και η στάση της Τουρκίας 

έναντι του Ελληνο – ισραηλινής συμμαχίας μέσα από το πρίσμα της Αραβικής 

Άνοιξης και των μεταβολών του ενεργειακού χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Τέλος, εξετάζονται οι παράγοντες διαμόρφωσης και οι προοπτικές της 
νεοσυσταθείσας Ελληνο – ισραηλινής συμμαχίας.  

4.1 Η σταθερά της Ελληνοτουρκικής διαμάχης 

4.1.1 Ιστορική Αναδρομή: Σημεία Τριβής 

Αφετηρία στην προσέγγιση των σχέσεων μεταξύ των τριών εθνοκρατικών 

οντοτήτων θα αποτελέσουν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Με την λήξη του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, Ελλάδα και Τουρκία επεδίωξαν την βελτίωση των 

μεταξύ τους σχέσεων, με αποκορύφωμα των εν λόγω συνεργατικών 

προσπαθειών τα βαλκανικά σύμφωνα της περιόδου 1953-54, μεταξύ 
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Ελλάδας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας.494 Η Μεταπολεμική συνεργασία δεν 

βασίστηκε στην κληρονομιά της μεσοπολεμικής ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης495 αλλά κατά κύριο λόγο στην κοινή αίσθηση της σοβιετικής 

απειλής και στον γενικότερο δυτικό προσανατολισμό των δύο κρατών, που 

εκφράστηκε με την ταυτόχρονη ένταξη τους σε δυτικούς οργανισμούς 

πολιτικής συνεργασίας (Οργανισμός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Συνεργασίας, 

Συμβούλιο της Ευρώπης) και στην Βορειοατλαντική Συμμαχία.496 Η 

ελληνοτουρκική προσέγγιση αποδείχθηκε ιδιαιτέρως βραχύβια, ακριβώς λόγω 

των στρατηγικών βλέψεων της Τουρκίας επί της Κύπρου: Μετά την ένωση της 

Δωδεκανήσου στην ελληνική επικράτεια, με τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου 

πολέμου,497 η Τουρκία αντιλαμβανόταν πως η ενδεχόμενη ένωση της Κύπρου 

με την Ελλάδα θα οδηγούσε στη στρατηγική της περίσφιξη, τόσο από τα 

δυτικά όσο και από τα νότια.498 Τα γεγονότα της 6 και 7 Σεπτεμβρίου 1955,499 

                                                             
494Στις 28 Φεβρουαρίου του 1953, Ελλάδα, Τουρκία και Γιουγκοσλαβία υπέγραψαν στην 
Άγκυρα την Τριμερής συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας, ενώ ένα χρόνο αργότερα 
προχώρησαν στη σύναψη της Συνθήκης Συμμαχίας, Πολιτικής Συνεργασίας και Αμοιβαίας 
Βοήθειας, στο Bled της Σλοβενίας, στις 9 Αυγούστου 1954, βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από 
Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σσ. 244-55.   
495 Η διαφύλαξη της εθνικής ανεξαρτησίας και η κατοχύρωση της εδαφικής ακεραιότητας ήταν 
το κύριο μέλημα της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής αμέσως μετά την υπογραφή της 
Συνθήκης της Λωζάννης. Ελλάδα και Τουρκία στις 30 Οκτωβρίου 1930 υπέγραψαν διμερές 
σύμφωνο φιλία, ουδετερότητας και διαιτησίας στην Άγκυρα, βλ., “Νεότερος Ελληνισμός Από 
1913 Ως 1941. ΙΕ΄.” σσ. 348-355. 
496Η ένταξη της Ελλάδας και της Τουρκίας στο δυτικό συνασπισμό ήταν απαραίτητη για την 
διατήρηση της εύθραυστης ισορροπίας δυνάμεων στην ευαίσθητη περιοχή της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής. Παρά τις αντιρρήσεις στελεχών του ΝΑΤΟ (Νορβηγία και Δανία 
αντιτάχθηκαν στην εισδοχή των δύο κρατών στο ΝΑΤΟ στο συμβούλιο του Σεπτεμβρίου του 
1950. Επίσης, η Βρετανία και ιδιαίτερα η Γαλλία ήταν αντίθετες με την ένταξη της Τουρκίας, με 
το αιτιολογικό ότι δεν ανήκει στο βόρειο ατλαντικό γεωγραφικό χώρο), η στρατηγική θέση της 
Τουρκίας και της Ελλάδας ήταν οι παράγοντες που συνετέλεσαν στην εισδοχή των δύο 
κρατών στο ΝΑΤΟ το 1952. Σ΄ αυτό το πλαίσιο επιδιώχθηκε η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ 
των δύο κρατών. Βλ., Αλέξης Αλεξανδρής, “Το Ιστορικό Πλαίσιο Των Ελληνοτουρκικών 
Σχέσεων, 1923 - 1955,” in Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις, 1923 - 1987 (Αθήνα: Γνώση, 1991). 
σ.119. Επίσης, βλ., Γιάννης Ρουμπάτης, Δούρειος Ίππος, Η Αμερικανική Διείσδυση Στην 
Ελλάδα 1947 - 1967 (Αθήνα: Οδυσσέας, 1999). σσ. 110-117 και “Σύγχρονος Ελληνισμός Από 
Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σσ.242-243. 
497 Με τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947 (10 Φεβρουαρίου 1947, μεταξύ των 
συμμάχων και των συνασπισμένων Δυνάμεων (και Ελλάδας) και της Ιταλίας, η Ιταλία εκχωρεί 
στην Ελλάδα με πλήρη κυριαρχία τα νησιά της Δωδεκανήσου και τις παρακείμενες νησίδες. 
Με τον υπ' αριθμό. 518 νόμο της Δ΄ Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ορίζεται:"Αι νήσοι 
της Δωδεκανήσου Ρόδος, Κάλυμνος, Κάρπαθος, Αστυπάλαια, Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, 
Κάσος, Σύμη, Κως, Λέρος, Τήλος και Καστελλόριζον, ως και αι παρακείμεναι νησίδες, 
προσαρτώνται εις το Ελληνικόν Κράτος από της 28ης Οκτωβρίου 1947".  Η 7η Μαρτίου 1948, 
ορίζεται ως ημέρα της τυπικής ενσωμάτωσης, βλ., Βουλή των Ελλήνων, “Δωδεκάνησα: 
Συνθήκες - Νόμοι - Στατιστικές - Χάρτες.,” Εκδόσεις Της Βουλής Των Ελλήνων, 2007, 
http://www.hellenicparliament.gr/onlinePublishing/DOD/index.htm. 
498Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.σ.266,267 
499 Τα γεγονότα της 6 - 7 Σεπτεμβρίου 1955 (Σεπτεμβριανά), πογκρόμ στην 
Κωνσταντινούπολη κυρίως κατά των Ελλήνων (αλλά και Αρμενίων και Εβραίων), και τη 
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παρεπόμενα της αντιπαράθεσης για το Κυπριακό Ζήτημα - το οποίο έκτοτε θα 

βρίσκεται στο επίκεντρο των ελληνοτουρκικών σχέσεων - σηματοδότησαν την 

έναρξη της κλιμάκωσης του διακρατικού ανταγωνισμού κατά τη διάρκεια της 

Ψυχροπολεμικής εποχής. Από τη μεριά της η Τουρκία ακολούθησε 

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική προκειμένου να προωθήσει εις βάρους της 

νατοϊκής συμμάχου Ελλάδας τα στρατηγικά της συμφέροντα στην Κύπρο· 

εκμεταλλευόμενη τη στρατηγική της θέση και τις διεθνοπολιτικές εξελίξεις της 

μεταπολεμικής περιόδου, κέρδισε την υποστήριξη της Μ. Βρετανίας, των 

ΗΠΑ,  αλλά ακόμα και της Σοβιετικής Ένωσης - μετά τον Οκτώβριο του 1964 - 

στο Κυπριακό Ζήτημα και κατάφερε να επηρεάσει τις πολιτικές εξελίξεις προς 

το συμφέρον της. Η Βρετανία, θεωρώντας πως η Ένωση της Κύπρου με την 

Ελλάδα θα ήταν βλαπτική για τα συμφέροντά της (η Κύπρος ήταν απαραίτητη 

για την στρατιωτική παρουσία των Βρετανών στη Μεσόγειο μετά την 

αποχώρησή τους από τη βάση του Σουέζ), ενέπλεξε την Τουρκία στις 

κυπριακές εξελίξεις, την οποία αντιμετώπιζε ως τον πιο σημαντικό παράγοντα 

της πολιτικής της στην περιοχή. Η Τουρκία από τη μεριά της άδραξε την 

ευκαιρία να βελτιώσει τη στρατηγική της θέση αποκτώντας ερείσματα επί της 

Κύπρου, επί της οποίας είχε παρατηθεί από κάθε δικαίωμα με την Συνθήκη 

της Λωζάννης (1923). Βασική επιδίωξη της Τουρκίας, η οποία είχε την 

υποστήριξη της Βρετανίας, ήταν η διχοτόμηση της νήσου.500 Οι ΗΠΑ σχετικά 

με το Κυπριακό Ζήτημα προώθησαν λύσεις που εξυπηρετούσαν τα 

στρατηγικά τους συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο και τη συνοχή του 

ΝΑΤΟ. Δεδομένου ότι απέδιδαν μεγαλύτερη αξία στη στρατηγική σημασία της 

                                                                                                                                                                              
Σμύρνη ήταν σχεδιασμένα από την τουρκική κυβέρνηση με σκοπό τη βελτίωση της 
διαπραγματευτικής θέσης της Τουρκίας. Ακριβώς την ίδια περίοδο Ελλάδα και Τουρκία 
συνομιλούν με Βρετανία γύρω από την εξέλιξη του ζητήματος της Ένωσης της Κύπρου με την 
Ελλάδα.  Οι συνομιλίες της Τριμερούς λαμβάνουν χώρα στο Λονδίνο και σταματούν λόγω των 
Σεπτεμβριανών σε Κων/πουλη και Σμύρνη,   βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως 
Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σ.431,435,443. Επίσης, βλ., Σπύρος Βρυώνης, Ο Μηχανισμός 
Της Καταστροφής, Το Τουρκικό Πογκρόμ Της 6ης - 7ης Σεπτεμβρίου 1955 Και ο Αφανισμός 
Της Ελληνικής Κοινότητας Της Κωνσταντινούπολης. (Αθήνα: Εστία, 2007).σ 143 
500  Σημειώνεται ότι, κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η Βρετανία δημιούργησε εύλογες 
προσδοκίες στον κυπριακό λαό για αυτοδιάθεση και Ένωση με την Ελλάδα, προκειμένου να 
τύχουν της υποστήριξής τους καλώντας του πολεμήσουν για την «Ελλάδα και την ελευθερία». 
Υπό τη βρετανική πίεση, η ελληνική κυβέρνηση απεδέχθη τη συμμετοχή της σε τριμερή 
διάσκεψη με τη Βρετανία και την Τουρκία( 29/8– 7/9 1955), αναγνωρίζοντας έτσι επίσημα την 
τουρκική ανάμειξη. βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. 
ΙΣΤ΄.”431, 
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Τουρκίας, υποστήριξαν τις θέσεις που ήταν αποδεκτές από την Άγκυρα.501 Η 

Σοβιετική Ένωση αρχικά είχε υποστηρίξει την αυτοδιάθεση των Κυπρίων και 

ήταν ενάντια της διχοτόμησης ή της «νατοποίησης» της Κύπρου. Μάλιστα, οι 

πιέσεις που άσκησε προς την Τουρκία αλλά και προς τα μέλη του ΝΑΤΟ κατά 

την διάρκεια του 1964 προκάλεσαν το αμερικανικό τελεσίγραφο του προέδρου 

Johnson προς την Τουρκία στις 5 Ιουνίου του 1964 το οποίο απέτρεψε την 
τουρκική εισβολή στην Κύπρο.502 

Οι συμφωνίες της Ζυρίχης και του Λονδίνου αποδίδουν στην Τουρκία το ρόλο 

της εγγυήτριας δύναμης και, εκ των πραγμάτων, την καθιστούν ρυθμιστικό 

παράγοντα στα πολιτικά δρώμενα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το καθεστώς 

που εγκαθιδρύεται δίνει τόσα πολλά δικαιώματα στην τουρκοκυπριακή 

μειονότητα του 18% ώστε καθιστά αδύνατη την ομαλή λειτουργία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας.503 Παράλληλα δε, η αδυναμία ανάγνωσης των 

                                                             
501 Επιδιώκοντας τη συνοχή της συμμαχίας και δίδοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία της 
Τουρκίας, οι ΗΠΑ τόνιζαν ότι η Άγκυρα είχε ισότιμο ενδιαφέρον με την Ελλάδα στην Κύπρο 
και υπονόμευσαν την διεθνοποίηση του Κυπριακού. Χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής είναι 
το κοινό μήνυμα του John Foster Dulles προς τις κυβερνήσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας 
μετά τα Σεπτεμβριανά στις 18 Σεπτεμβρίου 1955 με το οποίο καλούσε τις δύο χώρες να 
συμβιβασθούν στο όνομα των κοινών στρατηγικών αναγκών της δύσης και το γεγονός ότι 
συνέβαλλε στην καταψήφιση της ελληνικής προσφυγής στον ΟΗΕ. Η σημασία της Τουρκίας 
για τις ΗΠΑ αυξήθηκε καθώς έπαιζε σημαντικό ρόλο στην αποτροπή της διείσδυσης της 
Σοβιετικής Ένωσης στην Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερο ρόλο στην αύξηση της στρατηγικής 
σημασίας της Τουρκίας έπαιξε η Τουρκο - συριακή κρίση το Σεπτέμβριο του 1957, η 
υποστήριξη των αμερικανών πεζοναυτών για την απόβαση στον Λίβανο τον Ιούλιο του 1958 
και η εγκατάσταση των αντιαεροπορικών βλημάτων «νίκη» τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. 
βλ., Βαγγέλης Κουφουδάκης, Χαράλαμπος Τσαρδανίδης, and Κωνσταντίνος Β Σωτηρέλης, Η 
Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. (Αθήνα: 
Ίδρυμα Μεσογειακών Μελετών, 1989).σ. 152-154. Επίσης, η πτήση του σοβιετικού 
διηπειρωτικού πυραύλου Σπούτνικ το φθινόπωρο του 1957 αναβάθμισε την σοβιετική 
πυρηνική απειλή. Η Τουρκία την εν λόγω περίοδο θα διαδραματίσει ξεχωριστό ρόλο στην 
νατοϊκή πυρηνική στρατηγική, ως χώρος εγκατάστασης των μέσου βεληνεκούς πυραύλων 
Jupiter (Μάρτιο 1959), που στρέφονταν κατά της Σοβιετικής Ένωσης. “Σύγχρονος Ελληνισμός 
Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”435,455-458 
502 Η μετατόπιση της τοποθέτησης της Σοβιετικής Ένωσης ως προς το κυπριακό συνέβη τον 
Οκτώβριο του 1964 με την επίσκεψη του Τούρκου υπουργού εξωτερικών στη Μόσχα. Στο 
κοινό ανακοινωθέν η Σοβιετική ένωση αναγνώρισε τα «νόμιμα δικαιώματα των δύο εθνικών 
κοινοτήτων» ενώ ένα χρόνο αργότερα ο υπουργός εξωτερικών της Σοβιετικής Ένωσης 
Gromyko υποστήριξε πως μια ομοσπονδιακή μορφή διακυβέρνησης θα ήταν ο καλύτερος 
τρόπος για τη διευθέτηση του προβλήματος. Η Κύπρος ήταν το τίμημα για τη βελτίωση των 
Τουρκο - σοβιετικών σχέσεων. Η ανεξάρτητη πολιτική της Τουρκίας ήταν προς το συμφέρον 
της σοβιετικής πολιτικής, Βλ., Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των 
Υπερδυνάμεων Στην Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. σ.161-163 
503 Οι συμφωνίες της Ζυρίχης (5-11 Φεβ. 1959) και του Λονδίνου (17-19 Φεβ. 1959), οι οποίες 
έλαβαν χώρα σε ένα κλίμα ανωτέρας βίας, έθεσαν το νομικό πλαίσιο για τη δημιουργία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, η ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της οποίας έγινε στις 16 Αυγούστου 
1960. Μεταξύ των δύο αντιτιθέμενων επιθυμιών της Ελλάδας/Κύπρου και της Τουρκίας, 
αυτοδιάθεση και διχοτόμηση αντίστοιχα, επιλέχθηκε η δημιουργία ανεξάρτητου κράτους του 
οποίου το συμφωνηθέν καθεστώς ενείχε πολλούς περιορισμούς της ανεξαρτησίας, μεταξύ 
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διεθνοπολιτικών εξελίξεων, η εσωτερική πολιτική αστάθεια η διείσδυση των 

αμερικανικών υπηρεσιών σε όλο το πολιτικό φάσμα πριν και μετά το 1967504 

δεν επέτρεψαν τη μητροπολιτική Ελλάδα να σταθεί στο ύψος των 

περιστάσεων και να υποστηρίξει τα συμφέροντα του κυπριακού ελληνισμού. 

Με την στρατιωτική εισβολή και την παράνομη κατοχή του βόρειου τμήματος 

της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1974, η Τουρκία μείωσε τη πολιτική και 

πολιτιστική επιρροή της Ελλάδας505 και επέβαλε τη de facto διχοτόμηση του 

νησιού εκπληρώνοντας του στρατηγικούς της στόχους.506 Για την Άγκυρα, η 

Κύπρος ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται εκεί, έχει 

ιδιαίτερη σημασία τόσο για «…την συνολική ασφάλεια της χερσονήσου της 

Μικράς Ασίας»507 όσο και ως στοιχείο κλειδί στους στρατηγικούς σχεδιασμούς 

μιας παγκόσμιας ή περιφερειακής δύναμης σχετικά με το Αιγαίο, την 

Ανατολική Μεσόγειο, τη Μέση Ανατολή, τη Διώρυγα του Σουέζ, την Ερυθρά 
θάλασσα και τον Περσικό Κόλπο508  

Με την πρώτη τουρκική εισβολή στην Κύπρο της 23ης Ιουλίου του 1974 και 

την κατοχή του βόρειου τμήματος της νήσου εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η επιτυχής έκβαση της «ειρηνευτικής» [όπως την 

χαρακτηρίζει ο Νταβούντογλου] αποστολής509 στην Κύπρο ενίσχυσε την 

αυτοπεποίθηση της Άγκυρας και την αντίληψη ότι η χρήση βίας και η απειλή 

χρήση βίας έναντι της Ελλάδας αποδίδει καρπούς. Οι  Ελληνο - τουρκικές 

                                                                                                                                                                              
των οποίων: βρετανικές βάσεις, απαγόρευση της ένωσης με την Ελλάδα, μερική 
συνταγματική ετερονομία και δικαίωμα επέμβασης των εγγυητριών Δυνάμεων, Βρετανίας, 
Ελλάδας και Τουρκίας, βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. 
ΙΣΤ΄.”464,465.   
504Για τις αδυναμίες της Ελληνική στρατηγικής, βλ.,  Παναγιώτης Ηφαιστος, “Σταθερά Και 
Μεταβλητά Κριτήρια Του Κυπριακού Ζητήματος Και Τα Αίτια Του Ελλείματος Εθνικής 
Στρατηγικής,” in Ομιλία Σε Συνέδριο Στο Κέντρο Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος Με Θέμα 
«Το Κυπριακό Και Το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας Θέση Στον Κόσμο 
(Λευκωσία, 2011), http://www.elzoni.gr/html/ent/580/ent.8580.asp .  
505 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις.σ.151. 
506Ο πάγιος χαρακτήρας των τουρκικών στρατηγικών στοχεύσεων αναδεικνύεται μέσα από τις 
δύο εκθέσεις που ο Νιχάτ Ερίμ (καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου) το 1956 παρέδωσε 
στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας Ατνάν Μεντερές, κατόπιν αιτήματος του τελευταίου, με 
αντικείμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό της Τουρκία ως προς θέμα της Κύπρου, βλ., Χρήστος 
Ιακώβου, “Τουρκικοί Στρατηγικοί Στόχοι Στην Κύπρο Από Τον Νιχάτ Ερίμ Στον Αχμεντ 
Νταβούντογλου.,” Κυπριακό Κέντρο Μελετών (ΚΥ.ΚΕ.Μ.) (Κυπριακό Κέντρο Μελετών 
(ΚΥ.ΚΕ.Μ.), 2010), http://www.geopolitics-gr.blogspot.com. 
507Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας. σσ.274-281  
508 Ibid. 
509 Για την Τουρκία η στρατιωτική εισβολή στη Κύπρο συνιστά μια νόμιμη επέμβαση 
ειρηνευτικού χαρακτήρα που μάλιστα αποτελεί ένα «…εντυπωσιακό παράδειγμα στη 
σύγχρονη εποχή», βλ., στο ίδιο, σ.200. 
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σχέσεις εισέρχονται πλέον σε μια παρατεταμένη φάση έντασης, που διαρκεί 

μέχρι σήμερα, με την Τουρκία να εγείρει σειρά αμφισβητήσεων και 

διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας της Ελλάδας, επιδιώκοντας την 

συγκυριαρχία στο Αιγαίο. Για την Τουρκία, «το γεγονός ότι η συντριπτική 

πλειονότητα των νησιών του Αιγαίου βρίσκεται υπό ελληνική κυριαρχία 

αποτελεί το σημαντικότερο αδιέξοδο της πολιτικής της εγγύς θαλάσσιας 

περιοχής της Τουρκίας».510  

Η Τουρκία εφαρμόζει μια πολιτική επαυξανόμενων αμφισβητήσεων και 

διεκδικήσεων που αφορούν: Πρώτον, την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας του 

Αιγαίου. Η Τουρκία, αρνείται τη συνεργασία για την ειρηνική διευθέτηση της 

διαφοράς στην βάση των κανόνων του διεθνούς δικαίου επιμένοντας στη 

διαδικασία των διμερών διαπραγματεύσεων και της πολιτικής διευθέτησης του 

ζητήματος και συνεπώς την συντήρηση της πολιτικής αμφισβήτησης του 

status quo του Αιγαίου.511 Έκτοτε, οι επανειλημμένες τουρκικές απόπειρες 

παραβίασης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας επί της 

υφαλοκρηπίδας αποτελούν σοβαρά σημεία έντασης στις μεταξύ τους σχέσεις, 

που έφεραν τα δύο κράτη ακόμα και στο χείλος ένοπλης σύγκρουσης (1974, 

1976, 1987, 1996). Δεύτερον, τα χωρικά ύδατα και το εύρος του ελληνικού 

εναέριου χώρου. Η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση που 

η τελευταία επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνης της πέραν των 6 ν.μ και 

αμφισβητεί εμπράκτως το εύρος του ελληνικού εναέριου χώρου.512 Τρίτον, 

                                                             
510Βλ., στο ίδιο, σ.268.  
511Η πρώτη απόπειρα ειρηνικής διευθέτησης του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας από μεριά 
της Ελλάδας χρονολογείται στις 27 Ιανουαρίου του 1975, η οποία είχε ως κατάληξη το κοινό 
ανακοινωθέν της 31ης Μαΐου 1975 με βάση το οποίο τα δύο μέρη συμφωνούσαν με την 
παραπομπή της διαφοράς τους στο Διεθνές Δικαστήριο της Χ.άγης. Παρά την αρχική 
φραστική αποδοχή της ελληνικής πρότασης, η Τουρκία στην συνέχεια την απέρριψε 
ακολουθώντας παρελκυστική πολιτική, βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το 
Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σσ. 346-348. Επίσης, βλ., “Ελληνοτουρκική Διαφορά Ως Προς Την 
Οριοθέτηση Της Υφαλοκρηπίδας,” Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνική Δημοκρατία, n.d., 
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/oriothetisi-
yfalokripidas.html. και “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” 
σσ. 346-348.. 
512Για το εύρος της  αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας και του ελληνικού εναέριου χώρου, βλ., 
άρθρο του Α.Ν. 230/1936, "περί καθορισμού αιγιαλίτιδος ζώνης της Ελλάδας" (ΦΕΚ Α΄450), 
άρθρο 139 του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου (ΚΔΝΔ) του Ν.Δ. 187 του 1973, (ΦΕΚ Α’ 
261),  “Εθνικό Τυπογραφείο,” n.d., 
http://www.et.gr/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=104&lang=el. 
Επίσης, βλ.,  Παναγίωτης Κ Σιδηροκαστρίτης, Στοιχεία Δικαίου Του Αέρα Στην Πολεμική 
Αεροπορία, Θεωρία Και Πρακτική (Αθήνα: Κατσαρού Βασ. Ν., 2008)., σ.63., βλ., Αγγελος Σ 
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μέσω παράτυπων και αυθαίρετων ενεργειών, διεκδικεί τον έλεγχο της 

εναέριας κυκλοφορίας513 και την παροχή υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης, 

για ναυτικά ή και για αεροπορικά ατυχήματα,514 εντός του ανατολικού Αιγαίου 

(τμήματος του ελληνικού FIR Αθηνών). Με την έμπρακτη αμφισβήτηση των 

ορίων του FIR Αθηνών και την παραβίαση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της 

Ελλάδας, (δεδομένης της ύπαρξης ελληνικών νησιών, εντός του Αιγαίου 

υφίσταται και εθνικός εναέριος χώρος), η Τουρκία στην ουσία επιδιώκει τη 

διχοτόμηση του Αιγαίου.515 Τέταρτον, η Άγκυρα αξιώνει την 

αποστρατικοποίηση νήσων του Ανατολικού Αιγαίου: Λήμνου και Σαμοθράκης,  

Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας καθώς και της Δωδεκανήσου. Τις 

αξιώσεις αυτές τις στηρίζει σε μια δική της ανάγνωση ή παράλειψη των 

σχετικών συνθηκών.516 Πέμπτον, από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η 

Τουρκία αναπτύσσει την καινοφανή θεωρία περί "γκρίζων ζωνών"517 η οποία 

ουσιαστικά συνιστά "επανερμηνεία" των διεθνών Συνθηκών με στόχο την 

αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας σε μία σειρά νήσων, νησίδων και 

βραχονησίδων στο Αιγαίο. Έκτοτε, η Τουρκία αξιώνει το καθορισμό του 

καθεστώτος των νησιών των «γκρίζων ζωνών» (τα οποία ξεπερνούν τα 100 
                                                                                                                                                                              
Γιόκαρης, Διεθνές Δίκαιο Εναέριου Χώρου – Διαστήματος (Αθήνα, Κομοτηνή: Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, 1996). σ.39-45. 
Η κυριαρχία της Ελλάδας στον αέρα ασκείται εντός 10 ν.μ. από τις ακτές της, δυνάμει του 
Διατάγματος της 6ης Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με τους νόμους 5017/1931, 230/1936 
(ΦΕΚ Α΄ 450) και 1815/1988. 
513Όπως για παράδειγμα πτήσεις εντός του FIR Αθηνών χωρίς προγενέστερη υποβολή και 
έγκριση Σχεδίου Πτήσης, Δέσμευση περιοχών χωρίς προηγούμενη άδεια/ συνεννόηση με τις 
ελληνικές αρμόδιες αρχές κ.λ.π. Βλ. Ελληνική δημοκρατία, ΥΠ.ΕΞ, «FIR Αθηνών», 
http://www1.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/fir-athinon.html 
514Βλ., Βασίλειος Γ Μακρής, Έρευνα Και Διάσωση Στο Αιγαίο (Search and Rescue – SAR) 
(Αθήνα, 2002). Επίσης, βλ., Ελληνική δημοκρατία, ΥΠ.ΕΞ, «έρευνα και διάσωση», 
http://www1.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/erevna-kai-
diasosi.html,  το παράρτημα 12/ παρ.5.4. της Σύμβασης του Σικάγο και το Διεθνές Εγχειρίδιο 
Αεροναυτικής και Ναυτικής Έρευνας και Διάσωσης (International Aeronautical and Maritime 
Search and Rescue Manual - IAMSAR Manual).. 
515 Γιόκαρης Α.Σ., Διεθνές Δίκαιο εναέριου χώρου – διαστήματος, σ.61. 
516 Βλ, Εμμανουήλ Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο Τευχος 2 - Το Κράτος Και Το Έδαφος - Το 
Δίκαιο Της Θάλασσας (Αθήνα, Κομοτηνή: Αντ. Ν. Σάκκουλας, 2005).σσ.66-68,  “Σύγχρονος 
Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σ.346, Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο 
Τευχος 2 - Το Κράτος Και Το Έδαφος - Το Δίκαιο Της Θάλασσας.σ. 68, το άρθρο 34 της 
Συνθήκης της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, “Vienna Convention on the Law of 
Treaties,” Vienna, 1963, http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/vclt/vclt.html. 
517Η τουρκική πολιτική των γκρίζων ζωνών είναι απόληξη των λανθασμένων χειρισμών της 
κρίσης του 1987, που έσυραν την Ελλάδα στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των 
κυριαρχικών της δικαιωμάτων στο Αιγαίο και οδήγησε στον τότε Έλληνα πρωθυπουργό 
Ανδρέα Παπανδρέου να αναγνωρίσει δημόσια το λάθος του με το γνωστό «mea culpa», βλ., 
Γιάννης Καψής, Οι Τρεις Μέρες Του Μάρτη (Αθήνα: Νέα Σύνορα Α.Α. Λιβάνη, 1990).σ.194 
και Κώστας Μαρδάς, Προ-ίμια Πολέμου. Από Τα Σεπτεμβριανά Στην Κρίση Των Ιμίων 1955-
1996 (Αθήνα: Το Ποντίκι, 2005). 
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και ορισμένα από αυτά είναι κατοικημένα, όπως το Αγαθονήσι και το 

Φαρμακονήσι), μέσω διμερών διαπραγματεύσεων.518 Έκτον, η Τουρκία στα 

πλαίσια υλοποίησης δομικών αλλαγών στη Δομή Διοικήσεως της ατλαντικής 

συμμαχίας επιδιώκει τη στρατιωτική συνδιαχείριση/ συγκυριαρχία Ελλάδος 

Τουρκίας στο Αιγαίο υπό Νατοϊκή επιδιαιτησία ή επικυριαρχία.519 Τέλος, στα 

πλαίσια της δυναμικής τουρκικής εξωτερικής πολιτικής σε θέματα που 

αφορούν το μέλλον των μουσουλμανικών και εθνικών κοινοτήτων520 στον 

άξονα Μπίχατς – Αλβανία –ΠΓΔΜ – Κιρτζαλί – Δυτική Θράκη, η Τουρκία 

επιδιώκει την τουρκοποίηση της μουσουλμανικής μειονότητας της ελληνικής 

Θράκης,521 την εθνική ομογενοποίηση και χειραγώγηση του μουσουλμανικού 

πληθυσμού της μέσω της γλωσσικής και πολιτισμικής ενοποίησής του.522 Το 

τουρκικό προξενείο της Κομοτηνής - βασικό εργαλείο προώθησης των 

τουρκικών συμφερόντων - υπό την ανορθολογική στάση του ελληνικού 

κράτους,523 λειτουργεί ως κράτος εν κράτει στην ελληνική επικράτεια. Υπό την 

καθοδήγηση και αμέριστη υποστήριξη της Άγκυρας, επιδιώκει να 

                                                             
518Βλ, Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών., “Γκρίζες Ζώνες,” 2013, 
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/gkrizes-zones.html. 
519Βλ,  Πάνος Ευάγγελος, “Η Ελλάδα Στο ΝΑΤΟ,” Πτήση & Διάστημα (Κορωπί, March 1992), 
http://library.techlink.gr/ptisi/article.asp?mag=2&issue=116&article=3179., Γεώργιος Ανδ 
Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο (Αθήνα: 
Επικοινωνίες Α.Ε., 1999).σ.118-119, Κωνσταντίνος Λουκόπουλος, “Η Νεα Δομή Διοικήσεως 
Του ΝΑΤΟ Και ο Απολογισμός Για Την Ελλάδα,” Institute for Security & Defence Analysis 
(ISDA) (Athens, June 9, 2011), http://www.i-
sda.eu/isda/index.php?option=com_content&task=view&id=378&Itemid=41. Νίκος Κουρής, 
Αιγαίο. Η Μακροχρόνια Διαμάχη Και ο Ρόλος Των Αμερικάνων (Αθήνα: Λιβάνη, 2009). σσ.41-
66. 103-110. 
520Κατά τον Νταβούντογλου οι πληθυσμοί αυτοί συνιστούν κατάλοιπα της Οθωμανικής 
αυτοκρατορίας. Στο ερώτημα κατά πόσο έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση του Οθωμανικού 
κράτους, ο Νταβούντογλου δίνει την απάντηση πως έχει επιτελεστεί από άποψη διεθνούς 
δικαίου αλλά έχει προκαλέσει γεωπολιτικά και γεωπολιτισμικά κενά που δημιουργούν νέα 
σημεία σύγκρουσης και τριβής στα Βαλκάνια, βλ., Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η 
Διεθνής Θέση Της Τουρκίας. σσ.196-202. 
521Βλ.,“Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης,” Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών., 
1999, http://www.hri.org/MFA/foreign/musmingr.htm., Διονύσιος Κ. Καραχάλιος, “Η 
Μουσουλμανική Μειονότητα Της Θράκης Και η Στρατηγική Χρησιμοποίησή Της Από Την 
Τουρκία,” Αντίβαρο, 1999, http://palio.antibaro.gr/diplomacy/karaxalios_thraki.htm. Σοφιας 
Παπαϊωαννου, “Γιατί η Αγκυρα Ζητεί Απόσυρση Του Νόμου Για Τους Ιμάμηδες,” 
Αντιφωνητής, March 6, 2013, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100024_06/03/2013_513309. 
522 Δημήτρης Γ. Μαυρίδης, “Ο Εκτουρκισμός Των Ελλήνων Μουσουλμάνων,” Αντίβαρο, 
January 5, 2009, http://www.antibaro.gr/article/333. “Athens, Newspapers Riled over Turkish 
Prime Minister’s ‘Minority’ Statement,” Hurriyet Daily News, September 5, 2012, 
http://www.hurriyetdailynews.com/athens-newspapers-riled-over-turkish-prime-ministers-
minority-statement--.aspx?pageID=238&nID=29424&NewsCatID=351. 
523 Γιάννης Κιτσάκις, “Μουφτής, ο Λεγόμενος Και Δικαστής,” Κέντρο Ερευνών Μειονοτικών 
Ομάδων, January 4, 2008, http://www.kemo.gr/index.php?sec=show&item=107. 
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υποκαταστήσει τις διοικητικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, οικονομικές δομές 
του ελληνικού κράτους, μετερχόμενο ακόμα και τρομοκρατικών μεθόδων.524 

4.1.2 Ελλάδα Τουρκία και Μεγάλες Δυνάμεις 
Η Τουρκία στην προώθηση των συμφερόντων της στα πλαίσια του ΝΑΤΟ, 

αλλά και γενικότερα στα ζητήματα που αφορούν την ελληνοτουρκική διένεξη, 

είχε (και έχει) την ανοχή αν όχι την υποστήριξη των ΗΠΑ. Ένας πρώτος λόγος 

εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι μέσω της Τουρκίας, 

δεδομένης της γεωγραφικής της θέσης, μπορούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα 

τα συμφέροντά τους.525 Κατά δεύτερο λόγο, η Τουρκία εκμεταλλεύεται τη 

στρατηγική της θέση και τις ευκαιρίες που της παρουσιάζει το διεθνές 

σύστημα ώστε να αναγκάσει τις ΗΠΑ στην υποστήριξη των δικών της θέσεων 

έναντι αυτών της συμμάχου Ελλάδας. Διαχρονικά, οι ΗΠΑ στις σχέσεις τους 

με την Τουρκία, αλλά και με το Ισραήλ, φαίνεται να αποδέχονται την 

ανεξάρτητη πολιτική τους, στο βαθμό που δεν θίγονται τα στρατηγικά τους 

συμφέροντα. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα φαίνεται ανίκανη να ανατρέψει την εις 

βάρος της κατάσταση στο τρίγωνο ΗΠΑ – Τουρκία – Ελλάδα. Η αστοχία αυτή 

οφείλεται στις «…πελατειακές σχέσεις ΗΠΑ – Ελλάδας, κάτι που ποτέ δεν 

χαρακτήρισε τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία και το Ισραήλ».526 Οι ΗΠΑ 

στα πλαίσια της ελληνοτουρκικής διένεξης φαίνονται να μεταχειρίζονται 

Τουρκία και Ελλάδα με δύο μέτρα και δύο σταθμά. Τρία παραδείγματα, 

μεταξύ αμέτρητων άλλων, σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, είναι 

ενδεικτικά της διαχρονικότητας της στάσης των ΗΠΑ έναντι Ελλάδας και 

Τουρκίας. Πρώτον, ο τρόπος με τον οποίον οι ΗΠΑ «οικοδόμησαν» 

μεταπολεμικά τις ένοπλες δυνάμεις των δύο κρατών. Στη μεν Ελλάδα με 

στόχο την εσωτερική ασφάλεια του κράτους με περιορισμένες δυνατότητες ως 

προς τη διεξαγωγή στρατιωτικών επιχειρήσεων. Οι δε τουρκικές ένοπλες 

δυνάμεις εκπαιδεύτηκαν και εξοπλιστήκαν ώστε να είναι ικανές για 

                                                             
524 Αιμιλία Λαδοπούλου, “Η Τροπολογία Για Τους Ιεροδιδασκάλους Στην Θράκη Και η 
Τουρκική Ανάμειξη,” Ελεύθερη Ωρα, February 10, 2013, http://www.elora.gr/portal/to-proto-
thema., Χρήστος Ηλιάδης, “Από Ποιους Απειλείται η Θράκη;,” Ενθέματα, September 23, 
2012, http://enthemata.wordpress.com/2012/09/23/χiliadis/., Δημήτρης Γ. Μαυρίδης, “Θράκη : 
Ιστορική Επισκόπηση,” Αντίβαρο, March 30, 2009, 
http://joomla.antibaro.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=3329:0309-
mauridhs-8rakh&catid=41:thrace&Itemid=85. 
525 Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην 
Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο.σσ. 180, 171-174, 198-199. 
526 Ibid.  
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επιχειρήσεις εκτός συνόρων (αναχαίτιση της σοβιετικής εξάπλωσης, 

προστασία των πετρελαιοπηγών της Μέσης Ανατολής).527 Δεύτερον, η 

αντίδραση των ΗΠΑ στην υιοθέτηση των αμυντικών δογμάτων από Τουρκία 

και Ελλάδα το 1978 και το 1984 αντίστοιχα. Οι ΗΠΑ καταδίκασαν το «Νέο 

Αμυντικό Δόγμα» της Ελλάδας το οποίο έγινε αντικείμενο δημόσιας 

κριτικής.528 Αντίθετα, δεν αντέδρασαν στο αντίστοιχο τουρκικό αμυντικό 

δόγμα, παρά το γεγονός ότι ταυτιζόταν σε πολλά σημεία με το ελληνικό, όπως 

επίσης δεν αντιτάχθηκαν στη δημιουργία της τουρκικής «Στρατιάς του 

Αιγαίου», απότοκη της ελληνοτουρκικής κρίσης. Τρίτον, η αντίδραση των ΗΠΑ 

στην ελληνική προσπάθεια να ανοίξει διαύλους επικοινωνίας με την Ρωσία 

στη δεκαετία του 2000 στον ενεργειακό τομέα. Οι Αμερικανοί «έπεισαν» την 

Ελλάδα να εγκαταλείψει τους σχεδιασμούς της διευκολύνοντας την ίδια στιγμή 

την Τουρκία να ενδυναμώσει,  περαιτέρω, τους δεσμούς της με την Ρωσία.529 

Εξετάζοντας τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μέσα από το πρίσμα της θεωρίας 

των απειλών καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία αποτελεί άμεση 

απειλή για την Ελλάδα ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια που θέτει ο Walt για 

την αναγωγή μιας εθνοκρατικής οντότητας σε απειλή στη διεθνή αρένα:530 

Ανισομερής κατανομή ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας εις βάρος της 

πρώτης με το χάσμα ισχύος μεταξύ των δύο, προϊόντος του χρόνου, να 

διευρύνεται ακόμα περισσότερο, γεωγραφική Εγγύτητα μεταξύ των δύο 

χωρών, Συνδυασμός επιθετικών προθέσεων και δυνατοτήτων από την πλευρά 

της Τουρκίας που ξεκάθαρα αποδίδονται μέσα από την απειλή χρήση βίας, 

την πρακτική έμπρακτης αμφισβήτησης των ελληνικών κυριαρχικών 

δικαιωμάτων σε καθημερινή σχεδόν βάση και από τον χαρακτήρα του 

αμυντικού της δόγματος. Λαμβάνοντας δε υπ όψιν τα πάγια χαρακτηριστικά 

της τουρκικής Υψηλής Στρατηγικής, τις ηγεμονικές βλέψεις και ειδικότερα τις 

αξιώσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας μπορούμε με ασφάλεια να 

υποστηρίξουμε ότι καθόσον η Τουρκία διατηρεί την αναθεωρητική της 

                                                             
527 Όπως υποστηρίζει ο Γιώργος Μούρτος, ο διαφορετικός προσανατολισμός των ενόπλων 
δυνάμεων αντανακλάται σήμερα και στις διαφορές στο αμυντικό δόγμα των δυο κρατών, βλ., 
Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο.σ.70-71. 
528Βλ., Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην 
Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. σσ. 165, 204-205 
529 Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα.σ129-130, 218,220. 
530 Βλ., κεφ. 3, σσ. 93-95. 
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πολιτική έναντι της Ελλάδας και η τελευταία ακολουθεί στρατηγικές 

υποχωρητικότητας που τροφοδοτούν την επιθετικότητά της Τουρκίας η 

διαμάχη θα υφίσταται.531 Συνεπώς, η διαχρονικότητας της ελληνοτουρκικής 

διαμάχης και η αναμενόμενη διατήρηση της εν λόγου διένεξης στο άμεσο 

ορατό μέλλον μας επιτρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως σταθερό παράγοντα 

διαμόρφωσης της σχέσεων μεταξύ των τριών κρατών. Μάλιστα, δεδομένου 

ότι αφορά στην σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ δύο παραγόντων που 

ανήκουν στο υποσύστημα που σχηματίζουν οι τρεις εθνοκρατικές οντότητες, η 

ελληνοτουρκική διένεξη λογίζεται ως η εσωτερική σταθερά των τριγωνικών 

σχέσεων. Η λειτουργία δε της εσωτερικής σταθεράς είναι καθοριστική διότι 

δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για τριμερείς σχέσεις στο τρίγωνο Ελλάδα 

Τουρκία και Ισραήλ. Όπως αναφέρει ο Amikam Nachmani, «…το τρίγωνο 

αυτό στην πραγματικότητα δεν υπάρχει… [με την έννοια ότι,] …τα τρία κράτη 

σπανίως ακολουθούν κοινή πολιτική».532 Αυτό που παρατηρείται είναι διμερείς 

σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ του Ισραήλ και της Ελλάδας ή της 

Τουρκίας στη βάση ενός κοινού τόπου συμφερόντων και υπό την επίδραση 
των συστημικών πιέσεων που ασκούνται στο ευρύτερο υποσύστημα.  

4.2 Ισραήλ μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας: Το Υπόβαθρο των σχέσεων 
της Μεταψυχροπολεμικής Περιόδου 

4.2.1 Τουρκία -  Ισραήλ  
Η Τουρκία ήταν το τρίτο κράτος που αναγνώρισε de jure το Ισραήλ, μετά τις 

ΗΠΑ και την ΕΣΣΔ, το 1949.533 Για το Ισραήλ, η ανάπτυξη επίσημων δεσμών 

με ένα μουσουλμανικό534 μη αραβικό κράτος της περιφέρειας λάμβανε 

διαστάσεις κορυφαίου επιτεύγματος.535 Από την πρώτη δεκαετία της ζωής του 

το Ισραήλ συνειδητά ενδιαφερόταν για την ενδυνάμωση των σχέσεών του με 

την Τουρκία καθώς η τελευταία ικανοποιούσε την πάγια στρατηγική επιδίωξη 
                                                             
531 Βλ., κεφ. 2, σσ.83-84, 88-90. 
532 Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σ 
65. 
533 Η Τουρκία καταψήφισε το 1947 την απόφαση διαχωρισμού της Παλαιστίνης σε δύο κράτη. 
Η στάση αυτή πιθανών να οφείλονταν στο φόβο της Σοβιετικής διείσδυσης στην περιοχή 
μέσω του εβραϊκού κράτους. Η Τουρκία αναθεώρησε τη στάση της μετά από την υποστήριξη 
του κράτους του Ισραήλ από τις δυτικές δυνάμεις. βλ., στο ίδιο σ.149 
534 Μετά το τέλος του μονοκομματικού συστήματος το 1950, το Ισλάμ επανέκαμψε ως ισχυρός 
παράγοντας στη δημόσια ζωή της χώρας, ακριβώς διότι η Τουρκία στη συντριπτική της 
πλειοψηφία είναι μια μουσουλμανική χώρα., βλ., κεφ.2, σ.37.  
535 Βλ., στο ίδιο, σ.175.  
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του για την ανάπτυξη σχέσεων με άλλες μη αραβικές, περιφερειακές δυνάμεις 

ώστε να ξεφύγει από την απομόνωση που το περιέσφιγγε.536 Παράλληλα, 

μέσω των δεσμών του με την Τουρκία, το Ισραήλ επεδίωκε την ενδυνάμωση 

των σχέσεών του με την Δύση.537 Επιπρόσθετα, για το Ισραήλ η Τουρκία, ως 

μέλος τριών αμυντικών συμφώνων (ΝΑΤΟ, βαλκανικό σύμφωνο 1954, 

σύμφωνο της Βαγδάτης (1955) αποτελούσε ένα πολιτικό και στρατιωτικό 

κέντρο εξαιρετικής σημασίας. Μέσω της Τουρκίας το Ισραήλ μπορούσε να 

αντλεί πολύτιμες πληροφορίες για τα διεθνοπολιτικά δρώμενα της ευρύτερης 

περιοχής, αλλά και να έρχεται σε επαφή με την αμερικανική στρατιωτική 

τεχνογνωσία.538  

Από τη μεριά της Τουρκίας, η προσέγγιση του Ισραήλ υπαγορεύτηκε, κατά 

κύριο λόγο, από τις αλλαγές που σημειώθηκαν στη διεθνή κατάσταση της 

Μέσης Ανατολής, την σταδιακή υποχώρηση της Βρετανίας και την ανάληψη 

του ρόλου της ηγετικής δύναμης από τις ΗΠΑ.539 Δεδομένης της εξάρτησης 

της Τουρκίας από τις ΗΠΑ,540 η Άγκυρα έβλεπε τις σχέσεις της με το Τελ Αβίβ 

μέσα από το πρίσμα των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή. Οι καταιγιστικές εξελίξεις που ακολούθησαν τον πόλεμο του 

Σουέζ541 και οι μεταβολές στον Αραβικό κόσμο – δεδομένων των ήδη 

                                                             
536 Το Ισραήλ θεωρούσε την Τουρκία ως  τον φίλο των γειτόνων με τους οποίους δεν 
μπορούσε να έχει σχέσεις, καθώς σύμφωνα με την αρχή του  Ben Gurion «… αν το Ισραήλ 
δεν έχει σχέσεις με τους άμεσους γείτονες, πρέπει να αναζητήσει την φιλία με τους γείτονες 
των γειτόνων», βλ.,  στο κεφ.2, σσ.57,58 και Menashri, “Iran , Israel and the Middle East 
Conflict.” σ.109.  Επίσης, βλ., Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις 
Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σ.69 και Ofra Bengio, The Turkish - Israeli Relationship (New York: 
Palgrave Machmillan, 2004). σσ.33-35. 
537 Μετά το πόλεμο της Κορέας το Ισραήλ εγκαταλείπει την ουδετερότητα και επιχειρεί την 
προσέγγιση της Δύσης. Ήδη τον Ιούλιο του 1950, ο Ben Gurion πληροφόρησε τον αμερικανό 
πρεσβευτή για τις προθέσεις του Ισραήλ να προσφέρει τις υπηρεσίες του ώστε να  βοηθήσει 
τις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Τουρκία στην αντιμετώπιση της σοβιετικής 
επιθετικότητας. Shlaim, “Israel Between East and West, 1 9 4 8 – 5 6.”, βλ., σ.660-661. 
538 Βλ., Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.  
σ.83-92, 174-178 
 539 Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην 
Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. σσ. 64-67. και Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και 
Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. σσ.163-174 
540 Για τις πιέσεις που άσκησε η Σοβιετική Ένωση στην Τουρκία στις αρχές τις μεταπολεμικής 
περιόδου και την ώθησαν να προσδεθεί στο αμυντικό σύστημα της Δύσης, βλ., 
Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην Ανατολική 
Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. σσ. 149-150.  
541 Η εθνικοποίηση της διώρυγας του Σουέζ από τον Νάσσερ προκάλεσε τη συντονισμένη 
μεταξύ Ισραήλ, Βρετανίας και Γαλλίας, στρατιωτική επιδρομή εναντίον της Αιγύπτου, τους 
μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο του 1956, στην οποία ήταν αντίθετες οι ΗΠΑ, βλ., Γιάννης 
Βαληνάκης, Εισαγωγή Στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 1949-1988 (Θεσσαλονίκη: 
Παρατηρητής, 1989). σσ.68-69 και .Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή. Αραβο - Ισραηλινή 
Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία. σσ. 245-246. Ο πόλεμος τους Σουέζ υπονόμευσε την 
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βεβαρημένων Τουρκο - αραβικών σχέσεων542 - δημιούργησαν τις συνθήκες 

ώστε να ευοδωθούν οι προσδοκίες του Ισραήλ για ενίσχυση των δεσμών του 

με την Τουρκία.543 Η ψήφος του Ιράκ ενάντια της Τουρκίας στα Ηνωμένα 

Έθνη σχετικά με το Κυπριακό Ζήτημα το 1957, η δημιουργία της ΕΑΔ 

(Ενωμένης Αραβικής Δημοκρατίας) με την ένωση Αιγύπτου και Συρίας το 

Φεβρουάριο του 1958, η ακόλουθη κατάρρευση του μοναρχίας του Ιράκ και 

απειλή της Σοβιετικής Ένωσης ήταν τα κύρια γεγονότα που συνετέλεσαν στη 

σύναψη της συμμαχίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ το 1958, έστω μέσω 

μυστικών καναλιών, με τη συγκατάθεση των ΗΠΑ.544 Η κάτω από απόλυτη 

μυστικότητα συνάντηση των Ben Gurion και Adnan Menderes στις 29 

Αυγούστου του 1958, οδήγησε στην δημιουργία του «περιφερειακού 

συμφώνου».545 

Το Τουρκο - ισραηλινό σύμφωνο του 1958, γνωστό ως «περιφερειακή 

συμμαχία» ή «Phantom pact», συνιστά ένα μέρος της πολυμερούς συμμαχίας 

που ο Ben Gurion επιθυμούσε να αναπτύξει μεταξύ του Ισραήλ, της 

Αιθιοπίας, του Ιράν και της Τουρκίας.546 Η περίπτωση της «περιφερειακής 

                                                                                                                                                                              
συνοχή της Δυτικής Συμμαχίας, ενθάρρυνε την επέκταση του αραβικού εθνικισμού, αύξησε το 
γόητρο και τις δυνατότητες ανάμειξης της Σοβιετικής Ένωσης στην Μέση Ανατολή και 
εγκαινίασε την εποχή του αμερικανικού ηγεμονισμού στη περιοχή, βλ.,  Κουφουδάκης, 
Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην Ανατολική Μεσόγειο Και 
Στον Περσικό Κόλπο. σ.75 Ο πόλεμος του Σουέζ επιβάλλει στις ΗΠΑ τον επαναπροσδιορισμό 
της πολιτικής τους στη Μέση ανατολή. Το κενό ισχύος που δημιουργήθηκε με την 
υποβάθμιση του ρόλου της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας και η αύξηση του γοήτρου της 
Σοβιετικής Ένωσης καθιστούν «απολύτως αναγκαία» την παρουσία των ΗΠΑ. Σπυρόπουλος, 
Μέση Ανατολή. Αραβο - Ισραηλινή Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία. σσ. 245-246. 
542 Εκτός των ιστορικά βεβαρημένων σχέσεις μεταξύ Τούρκων και Αράβων,(με 
χαρακτηριστικό την αραβική επανάσταση εναντίον της οθωμανικής αυτοκρατορίας το 1916) 
υπήρχαν και ανοιχτά ζητήματα με αραβικά κράτη: η Τουρκία έθετε θέμα επιστροφής της 
επαρχίας της Μοσούλης από το Ιράκ και η Συρία αντίστοιχα τη περιοχή της Αλεξανδρέττας. 
Επίσης, η τουρκική υποστήριξη προς τη Βρετανία ως προς το ζήτημα της Διώρυγας του 
Σουέζ δημιουργούσε προστριβές με την Αίγυπτο. Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: 
Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σ.198. 
543 Το Ισραήλ με τη λήξη του πολέμου του Σουέζ, ξεκίνησε μια «περιφερειακή πολιτική» 
περικύκλωσης των γειτονικών αραβικών κρατών, βλ., Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή. Αραβο - 
Ισραηλινή Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία. σ.304. 
544 Το γεγονός ότι έλαβε χώρα δύο μόλις μήνες μετά την κατάρρευση της μοναρχίας του Ιράκ, 
καταδεικνύει ότι τα διλήμματα ασφάλειας που προκάλεσαν στην Τουρκία οι ανακατατάξεις 
στην Μέση ανατολή, η κοινή τριπλή απειλή Ιράκ, ΕΑΔ και Σοβιετική ένωση συνετέλεσαν στην 
απόφασή της να προσεγγίσει το Ισραήλ, Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.37-49  
545 Είχε προηγηθεί ένας κύκλος μυστικών συναντήσεων μεταξύ αξιωματούχων των δύο 
κρατών που ξεκίνησε με πρωτοβουλία του Ben Gurion και διήρκησε για ένα χρόνο, βλ. στο 
ίδιο, σσ.47-49 και Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη 
Μεσόγειο.222-223. 
546 Αν και υπήρξε και τριμερής συνεργασία, όπως για παράδειγμα μεταξύ Τουρκίας Ισραήλ 
και Ιράν (Περσίας του Σάχη), τελικά το Ισραήλ ανέπτυξε διμερείς σχέσεις με κάθε ένα από 
αυτά τα κράτη ξεχωριστά. Η συνεργασία μεταξύ Ισραήλ Τουρκίας και Ιράν αποκαλύφθηκε από 
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συμμαχίας»547 μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι στην ουσία η εφαρμογή της 

έννοιας των «συμπληρωματικών εθνών»,548 στα πλαίσια της οποίας τα δύο 

μέρη αναλάμβαναν τη υποστήριξη του συμμάχου σε τομείς που ο καθένας 

υπερτερεί, με ιδιαίτερο χαρακτηριστικό την ανάπτυξη τόσο φανερών όσο και, 

κατά κύριο λόγο, κρυφών δεσμών.549 Εκτός της ζωτικής στρατιωτικής – 

στρατηγικής συνεργασίας, συμπεριελάμβανε την ανάπτυξη διακρατικών 

σχέσεων σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων σε πολιτικό-διπλωματικό και 

οικονομικό επίπεδο.550  

Για το Ισραήλ η στρατιωτική συνεργασία με την Τουρκία, στην οποία έδωσαν 

την κωδική ονομασία «Merkava», ήταν εξαιρετικής σημασίας.551 Ήταν η 

πρώτη στρατιωτική συνεργασία με άλλο κράτος και την χαρακτήριζαν ως 

                                                                                                                                                                              
μυστικά έγγραφα που οι Ιρανοί επαναστάτες δημοσιοποίησαν μετά την πτώση του Σάχη, τα 
οποία, μεταξύ άλλων, τεκμηρίωναν την ύπαρξη της συμφωνίας Trident. Η εν  λόγω συμφωνία 
αφορούσε την συνεργασία μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών των τριών κρατών, της 
ισραηλινής Mossad, της MIT της Τουρκίας και της περσικής SAVAC με αντικείμενο την 
αντιμετώπισης «κοινών» απειλών στην περιοχή, βλ., Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία 
Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και Επιπτώσεις.” σ.36. 
547 Η «περιφερειακό συμμαχία» αφορούσε τις διμερείς σχέσεις «σε ευαίσθητους τομείς» 
μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, και, τουλάχιστον από τη οπτική γωνία των Ισραηλινών, ήταν 
συμμαχία, γεγονός που υποστηρίζεται από το ότι σε απόρρητα έγγραφα της εποχής γίνεται 
λόγος για «συμμαχία» και όχι για «συμφωνία». Από τη πλευρά της Τουρκίας μέχρι σήμερα 
επικρατεί σιγή ιχθύος σχετικά με τη «περιφερειακή συμμαχία». Κατά τους Τούρκους, και σε 
αντίθεση με τους Ισραηλινούς, δεν υφίστανται γραπτά ντοκουμέντα από τις επαφές που 
έλαβαν χώρα,  η Τουρκία δεν δεσμεύτηκε σε τίποτα και αναγνωρίζεται ότι υπήρξε μια 
«κατανόηση» μεταξύ των δύο πλευρών, βλ., Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. 
σσ.40-44  
548Τα δύο κράτη αντιλήφθηκαν πως είναι προς συμφέρον τους να παντρέψουν την ισραηλινή 
τεχνολογία και τεχνογνωσία στο οικονομικό και αμυντικό πεδίο με τον δυναμισμό της 
τουρκικής οικονομίας, του τούρκου «γίγαντα» και του πολυάριθμου τουρκικού στρατού, βλ., 
Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. 
σσ.222-224 και Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική 
Σημασια Και Επιπτώσεις.”σ.36. 
549Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.,σ.47.  
550 Στο οικονομικό επίπεδο η συμφωνία αφορούσε στην γεωργική, τεχνολογική και 
βιομηχανική ανάπτυξη της Τουρκίας, στην κατασκευή αεροδρομίων, στην ανάπτυξη 
διακρατικού εμπορίου. Για το Ισραήλ, πέρα από το ότι επιθυμούσε την ανάπτυξη εμπορικών 
δεσμών με άλλα κράτη, ιδιαίτερα με μεγάλες αγορές όπως αυτή της Τουρκίας, η οικονομία 
αποτελούσε ένα εργαλείο για την εμβάθυνση των πολιτικών της δεσμών με την Τουρκία. Στο 
πολιτικο διπλωματικό πεδίο, από τη μια μεριά το Ισραήλ μέσω της περιφερειακής συμμαχίας, 
και στα πλαίσια της εναγώνιας προσπάθειάς του ως νεοσύστατου κράτους για διεθνή 
νομιμοποίηση, επεδίωκε την αναβάθμιση των διπλωματικών σχέσεων με την Τουρκία. Από 
την μεριά της η Τουρκία ζητούσε την υποστήριξη του Ισραήλ και του εβραϊκού λόμπι στο 
Κυπριακό Ζήτημα. Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην 
Ανατολικη Μεσόγειο. σσ. 219-223, 173-174, Bengio, The Turkish - Israeli Relationship., σσ. 
45-,46,50,51, 59-60 και Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: 
Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και Επιπτώσεις.”, σ.34,35  
551 Η στρατιωτική συνεργασία αφορούσε στην συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών, 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο πεδίο της αμυντικής βιομηχανίας, κοινές ασκήσεις και γυμνάσια, 
συντονισμό και συνεργασία σε μια σειρά στρατιωτικών ζητημάτων. 
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«πολύ στενή», «ειδική σχέση».552 Ανάλογα, και για την Τουρκία, και ιδιαίτερα 

στους κόλπους της στρατιωτικής ελίτ, η στρατιωτική συνεργασία έχαιρε 

ένθερμης υποστήριξης.553 Μάλιστα, σύμφωνα με ανώτερο ισραηλινό 

αξιωματούχο τα δύο κράτη είχαν επεξεργασθεί στρατηγικό σχέδιο διεξαγωγής 

πολέμου εναντίον της Συρίας, ώστε να είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο.554 

Η περιφερειακή συμμαχία διατηρήθηκε επίσημα για οκτώ χρόνια και οι 

σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ γνώρισαν πολλές διακυμάνσεις, οι οποίες 

ήταν απόρροια των μεταβολών στο διεθνοπολιτικό περιβάλλον της Μέσης 

Ανατολής, των εξαρτήσεων της Τουρκίας από τρίτα μέρη, κυρίως από τα 

Αραβικά κράτη και της απόκλισης συμφερόντων στους κόλπους της 

περιφερειακής συμμαχίας. Σημειώνεται πως το Ισραήλ, λόγω των εγγενών 

προβλημάτων της απομόνωσης, της έλλειψης νομιμοποίησης και της 

αραβοϊσραηλινής διένεξης, όχι μόνο δεν ανησυχούσε για το αντίκτυπο της 

Τουρκο – ισραηλινής συμμαχίας σε τρίτα μέρη αλλά απεναντίας επεδίωκε την 

αναβάθμιση των διπλωματικών του σχέσεων με την Τουρκία. Από την άλλη 

μεριά, η Τουρκία, λόγω των στρατηγικών της συμφερόντων στην Μέση 

Ανατολή ήταν υποχρεωμένη να λαμβάνει υπόψη της τις αντιδράσεις των 

Αραβικών κρατών στις Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις.555  

Από τις αρχές τις δεκαετίας του 1960 άρχισε σταδιακά να φθίνει η ένταση των 

απειλών στη βάση των οποίων εδραιώθηκε η περιφερειακή συμμαχία.556  

                                                             
552Στο ίδιο, σ.52. 
553Ο στρατός ήταν κατά κάποιο τρόπο ο «φύλακας» των Tουρκο - ισραηλινών σχέσεων, βλ., 
Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. Σημαντικό ρόλο επίσης έπαιξε και ο θαυμασμός 
που η Τουρκία έτρεφε για την δύναμη του Ισραήλ σε αντίθεση με την ανικανότητα των 
Αράβων, Βλ., Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη 
Μεσόγειο., σ.82 Ένας λόγος που συνέτεινε στην ενίσχυση των στρατιωτικών Τουρκο - 
ισραηλινών δεσμών ήταν η απογοήτευση της Τουρκίας – κυρίως του στρατού - από την 
στάση των Νατοϊκών συμμάχων και ιδιαίτερα των ΗΠΑ απέναντί της καθώς και από την 
ανεπαρκή στρατιωτική υποστήριξη που της παρείχαν., βλ., Bengio, The Turkish - Israeli 
Relationship. σσ.51-52 και Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην 
Ανατολικη Μεσόγειο., σ.82, 197. 
554 Βλ., Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σσ.52-53 και Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη 
Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και Επιπτώσεις.”σ.35.  
555Το Ισραήλ, ως ο πιο ευάλωτος και εξαρτημένος παράγοντας της συμμαχίας, καθώς βίωνε 
περισσότερο τον κίνδυνο της εγκατάλειψης, ήταν υποχρεωμένο να λαμβάνει υπόψη του τις 
ευαισθησίες της Τουρκίας σχετικά με ζητήματα που αφορούσαν στο εσωτερικό της και στην 
εξωτερική της πολιτική: το κουρδικό και αρμενικό ζήτημα, αλλά και κυρίως τις Τουρκο - 
αραβικές σχέσεις. Bengio, The Turkish - Israeli Relationship., σσ.45-47, 134. 
556 Η Τουρκία ήδη από τα τέλη τις δεκαετίας του 1950 επιθυμούσε την βελτίωση των σχέσεων 
της με το Ιράκ για μια σειρά από λόγους: Για να λειτουργήσει ως αντιστάθμισμα στην ΕΑΔ, να 
αποτρέψει να γίνει δορυφόρος της Σοβιετικής Ένωσης  αλλά και για να διασφαλίσει την 
σταθερότητα στο εσωτερικό του Ιράκ. Με την διάλυση της ΕΑΔ το 1961 η Τουρκία άμεσα, 
νωρίτερα πολλών αραβικών κρατών (όπως για παράδειγμα του Ιράκ), προέβη στην 
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Παράλληλα δε, σημείο σταθμό στις Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις συνιστά το 

Κυπριακό Ζήτημα και ιδιαίτερα η διασύνδεσή του με τον Αραβικό κόσμο, ο 

οποίος αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για την Τουρκία σε βάρος 

των συμμαχικών της δεσμών με το Ισραήλ. Η αρχή του τέλους της 

περιφερειακής συμμαχίας εντοπίζεται στα τέλη του 1964, όταν μετά τον 

τουρκικό βομβαρδισμό της Κύπρου το Ισραήλ δεν πήρε ξεκάθαρα θέση υπέρ 

της Τουρκίας. Το Ισραήλ θέλοντας να αποφύγει την επιβάρυνση των σχέσεών 

του με την Ελλάδα και την Κυπριακή Δημοκρατία557 αλλά και να μην 

διακινδυνεύσει τους συμμαχικούς του δεσμούς με την Τουρκία, διατήρησε μια 

στάση ουδετερότητας σε επίσημο επίπεδο και προσπάθησε υπογείως να 

προωθήσει τα συμφέροντα της Τουρκίας.558 Σημειώνουμε ότι, βάσει της 

αρθογραφίας της εποχής, το Ισραήλ, κατά πάσα πιθανότητα, στήριξε την 

τουρκική εισβολή στη Κύπρο το καλοκαίρι του 1974.559  

Το τέλος της περιφερειακής συμμαχίας ήρθε στις 27 Απριλίου του 1967 όταν 

διεκόπη η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ.560 Υπό την 

πίεση των Αραβικών κρατών και κυρίως της Αιγύπτου του Gamal Abdel 

Nasser, η Τουρκία υποχρεώθηκε να διατηρήσει μια στάση «θετικής 

ουδετερότητας»561 που στόχο είχαν τη μείωση των σχέσεών της με το Ισραήλ. 

                                                                                                                                                                              
αναγνώριση της Συρίας. Παρά τη διατάραξη των Τουρκο – αιγυπτιακών σχέσεων λόγω της 
αναγνώρισης της Συρίας - γεγονός που αναπτέρωσε τις προσδοκίες του Ισραήλ για ενίσχυση 
των δεσμών του με την Τουρκία - δύο χρόνια αργότερα η τελευταία αποκατέστησε τις σχέσεις 
της με την Αίγυπτο βλ., στο ίδιο, σσ. 47-50. 
557 Για μια σειρά από λόγους το Ισραήλ δεν ήθελε την επιδείνωση των σχέσεων με Κύπρο. Το 
Ισραήλ ένιωθε υποχρεωμένο έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς, παρά τις πιέσεις των 
αραβικών κρατών, αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ και ανέπτυξε πλήρεις διπλωματικές 
σχέσεις το 1961, βλ., Yitzhak Oron, Middle East Record Volume 1, 1960 (Jerusalem: The 
Israel Oriental Society, Jerusalem Post Press, 1960).σ.181. 
558 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. 
559 Ενδεικτική της στάσης του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής είναι η 
παραβίαση του εναέριου χώρου της Κύρπου από ισραηλινά αεροσκάφη, («Τα Νέα», 27-2-
1975). Επίσης, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι σκάφος του ισραηλινού πολεμικού 
ναυτικού, που βρισκόταν σχεδόν μέσα στην τουρκική αρμάδα εισβολής, συνέλεξε τους 
ναυαγούς του τουρκικού αντιτορπιλικού, το οποίο βομβαρδίστηκε κατά λάθος από την 
τουρκική αεροπορία, βλ., Μιχάλης Μιχαήλ, ‘Το Ισραήλ στο πλευρό του Αττίλα το 1974’, Η 
εφημερίδα της Ρωμηοσύνης, http://www.romiossini.com/articles.php?lid=5680, και 
“Στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ: Ιστορικό Διμερών Σχέσεων Και Προοπτικές 
Συνεργασίας,” Strategy Reports, October 19, 2009, 
http://strategyreports.wordpress.com/2009/10/19/στρατηγική-συμμαχία-ελλάδας-ισραήλ-ι/. 
560 Η αφορμή δόθηκε όταν αμερικάνος ραβίνος συνυπέγραψε μια ανακοίνωση ενάντια των 
τουρκικών συμφερόντων στην New York Times με την οποία εξέφραζε την «ανησυχία του για 
την ασφάλειας και το μέλλον του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και της 
ορθόδοξης εκκλησίας, βλ., Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.64-66. 
561 Jacob Abadi, “Israel and Turkey : From Covert to Overt Relations,” The Journal of Conflict 
Studies 15, no. 2 (1995), http://journals.hil.unb.ca/index.php/JCS/article/view/4548/0.σσ.6,7 
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Στον πόλεμο των έξι ημερών του 1967 η Τουρκία αρνήθηκε να συνεισφέρει 

στις προσπάθειες για το άνοιγμα του κόλπου της Άκαμπα για το ισραηλινή 

ναυσιπλοΐα, δεν επέτρεψε στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την βάση του Incirlik 

για υποστήριξη του Ισραήλ, αντάλλαξε πληροφορίες με τους Άραβες σχετικά 

με τις προθέσεις του Ισραήλ562 και υποστήριξε την αρνητική για το Ισραήλ 

Απόφαση 242 του ΣΑ/ΟΗΕ (1967).563 Στον πόλεμο του Yom Kippur (1973), 

πάλι αρνήθηκε στις ΗΠΑ τη χρήση της βάσεως στο Incirlik ενώ επέτρεψε τη 

μεταφορά αμυντικού υλικού από την Σοβιετική Ένωση προς την Αίγυπτο 

διαμέσου τους εναέριου χώρου της.564 Επίσης, η  χρησιμοποίηση του 

πετρελαίου ως πολιτικού όπλου από τα Αραβικά κράτη υποχρέωσε την 

Τουρκία να ανακαλύψει τις αρετές της μουσουλμανικής και αραβικής 

αλληλεγγύης και τον Οργανισμό Ισλαμικών κρατών.565 Όπως σημειώνει ο 

Σωτήρης Ρούσος, τη δεκαετία του 1970 για δύο βασικούς λόγους, το 

Κυπριακό Ζήτημα και τη πετρελαϊκή κρίση, η Τουρκία, όπως και η Ελλάδα, 

επιδίδονται «…σε έναν αγώνα γοητείας του αραβικού κόσμου».566   

 

Η ανατροπή του Σάχη στο Ιράν τον Ιανουάριο του 1979, η σοβιετική εισβολή 

στο Αφγανιστάν τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η έναρξη του πολέμου Ιράν  - 

Ιράκ το Σεπτέμβριο του 1980, αλλά και οι εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό 

                                                             
562Στο ίδιο, σ.6 
563 Η υποστήριξη της απόφασης 242 από την Τουρκία είναι σχετικά μικρής σημασίας 
δεδομένου ότι πολλά κράτη, φιλικά προς το Ισραήλ, επίσης την υποστήριξαν. Προβλέπει: (1) 
αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα εδάφη που κατέλαβαν στην πρόσφατη 
σύγκρουση, (2) τερματισμό όλων των εμπόλεμων καταστάσεων και σεβασμό στο δικαίωμα 
κάθε κράτους της περιοχής να ζει σε κατάσταση ειρήνης εντός ασφαλών και αναγνωρισμένων 
συνόρων, βλ., United Nations Security Council, “Resolution 242 (1967),” Security Council 
Resolutions, n.d., http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/242(1967). 
564 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.74. 
565 Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και 
Επιπτώσεις.” σ.36. 
566 Ρούσσος, “Η Ελληνική Πολιτική Στη Μέση Ανατολή.”σ.83,84. Ως αντάλλαγμα στην αραβική 
βοήθεια η Τουρκία το 1975 αναγνώρισε διπλωματικά την Οργάνωση για την Απελευθέρωση 
της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) ως το νόμιμο εκπρόσωπο των Παλαιστινίων, ψήφισε την απόφαση 
των Ηνωμένων Εθνών η οποία εξίσωνε τον Σιωνισμό και τον ρατσισμό και αρνήθηκε να 
αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Το δραστικότερο όμως μέτρο 
ενάντια του Ισραήλ ήταν ο περαιτέρω υποβιβασμός του διπλωματικών σχέσεων σε επίπεδο 
δεύτερης γραμματείας το Φεβρουάριο του 1981. Ο υποβιβασμός των διπλωματικών σχέσεων 
κατά μια έννοια «εξαγοράστηκε» από την Σαουδική Αραβία, μέσω ενός δανείου 250 
εκατομμυρίων δολαρίων που προσέφερε στην Τουρκία σε μια περίοδο που η τελευταία 
αντιμετώπιζε σοβαρά οικονομικά προβλήματα και βρισκόταν στα πρόθυρα της κατάρρευσης, 
βλ., Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην 
Ανατολική Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο.σ.168 και Abadi, “Israel and Turkey : From 
Covert to Overt Relations.” σσ.7,8. 
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σκηνικό της Τουρκίας την εν λόγω περίοδο567 ευνόησαν την 

επαναπροσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ και δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 

για την αναζωπύρωση του άξονα Τουρκίας  - Ισραήλ.568 Επίσης, καταλυτικό 

ρόλο διαδραμάτισε η συμφωνία ειρήνης μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ αλλά και 

το γεγονός ότι η πετρελαϊκή κρίση είχε πλέον αμβλυνθεί.569 Επιπλέον, η 

Άγκυρα από τη δεκαετία του 1980 εγκαταλείπει τη στρατηγική προσέγγισης 

των Αραβικών κρατών με στόχο την προώθηση των θέσεων της σχετικά με το 

Κυπριακό, αντιλαμβανόμενη ότι θα τύχει της υποστήριξης των ΗΠΑ και 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας μόνον εφόσον καταστεί αναγκαία για του τελευταίους 

μέσω της ανάδειξής της σε περιφερειακή δύναμη.570  

Καθώς ΗΠΑ και Ισραήλ στερούνται ενός σημαντικού στρατηγικού εταίρου 

στην περιοχή, του Ιράν, και δεδομένων των έντονων ανησυχιών των ΗΠΑ για 

ενδεχόμενες κινήσεις των σοβιετικών εναντίων των πετρελαιοπηγών της 

Μέσης Ανατολής, η στρατηγική σημασία της Τουρκίας για τις ΗΠΑ 

αναβαθμίζεται δραματικά. Στα πλαίσια του δόγματος Wohlstetter,571 οι ΗΠΑ 

αναλαμβάνουν τον εκσυγχρονισμό των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, την 

ανάκαμψη της τουρκικής οικονομίας, την υποστήριξη της Τουρκίας στη διεθνή 

                                                             
567 Το πραξικόπημα του 1980, μετά από μια περίοδο εσωτερικής πολιτικής αστάθειας, έθεσε 
τέρμα στον αντιαμερικανισμό και στον αντισημιτισμό Η Τουρκία την περίοδο 1974 -1980 
αντιμετώπιζε σοβαρή οικονομική κρίση (αυξημένο κόστος ενέργειας, εξωτερικό χρέος, 
πληθωρισμό, ανεργία κ.λ.π.), εσωτερική πολιτική αστάθεια (γνώρισε την αλλαγή πέντε 
διαφορετικών κυβερνήσεων που στηρίζονταν σε συμμαχίες με μικρά κόμματα). Επίσης, η 
Τουρκία αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ως προς την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας που 
εμφανίστηκε από τη δεκαετία του 60 και κλιμακώθηκε μετά το 1974. Το πραξικόπημα Evren 
έθεσε ως στόχο την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και την πάταξη της τρομοκρατίας, η 
οποία ενίοτε έβαλε και κατά της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Τουρκία. 
Κουφουδάκης, Τσαρδανίδης, and Σωτηρέλης, Η Πολιτική Των Υπερδυνάμεων Στην Ανατολική 
Μεσόγειο Και Στον Περσικό Κόλπο. σσ. 175-176. 
568 Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και 
Επιπτώσεις.”Ευρυβιάδης, βλ., σ36. 
569Η αύξηση της παραγωγής έδωσε στη Τουρκία το περιθώρια ελιγμών και επιλογών Bengio, 
The Turkish - Israeli Relationship.σ.134.  
570 Ρούσσος, “Η Ελληνική Πολιτική Στη Μέση Ανατολή.”σ.89. 
571Επί προεδρίας Reagan, το δόγμα Wohlstetter, αναπτύχθηκε από τον αμερικανό 
πανεπιστημιακό Albert Wohlstetter και πρότεινε την αναβάθμιση του ρόλου της Τουρκίας στη 
στρατηγική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή ως ανάχωμα κατά του σοβιετικού επεκτατισμού, 
χώρο αποθήκευσης αμερικανικών δυνάμεων και υλικού και στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ. 
Το δόγμα Wohlstetter υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση Reagan και υλοποιήθηκε από τον 
υφυπουργό άμυνας Richard Perle. Αξιωματούχοι στο πεντάγωνο σε συνεργασία με 
ανεπίσημες ομάδες (συντηρητικές Αμερικανο - εβραϊκές ομάδες, επιχειρηματικοί κύκλοι, 
τουρκική και Τουρκο - εβραϊκή ελίτ στη Κωνσταντινούπολη, στη Νέα Υόρκη, και το Ισραήλ) 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση του στρατηγικού άξονα ΗΠΑ –Τουρκίας - Ισραήλ.βλ., Μούρτος, 
Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο. σ.73 και 
Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και 
Επιπτώσεις.”, σσ.36-37 
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κοινότητα, αναπτύσσουν τη Δύναμη Ταχείας Επέμβασης στα σύνορα με 

Συρία, Ιράκ και Ιράν, και επιδιώκουν την προσέγγιση Άγκυρας και Τελ Αβίβ.572 

Η αναζωπύρωση του άξονας Τουρκίας  - Ισραήλ αποδεικνύεται: Πρώτον, από 

την σύμπραξη των δύο με τις ΗΠΑ στην παράνομη πώληση αμερικανικών 

όπλων στο Ιράν, από το 1982 έως το 1985.573 Δεύτερον, από τη συνεργασία 

Ισραήλ και Τουρκίας στη καταπολέμηση της αρμενικής οργάνωσης για την 

απελευθέρωση της Αρμενίας ASALA στις αρχές της δεκαετίας του 1980.574 

Τρίτον, από την αύξηση των επαφών μεταξύ αξιωματούχων των δύο 

πλευρών στα μέσα της δεκαετίας του 1980.575  

Από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι ο άξονας Ισραήλ Τουρκίας από την 

δημιουργία του εβραϊκού κράτους μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1980 

ποτέ δεν διεκόπη.576 Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Τουρκία 

προσπαθούσε, στο μέτρο του δυνατού, να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με το 

Ισραήλ όσο και τον Αραβικό κόσμο ενώ την ίδια στιγμή δεχόταν πιέσεις και 

από τις δύο πλευρές. Μάλιστα σε αντίθεση με τη στάση των Αράβων που 

ασκούσαν αυστηρή κριτική στην Τουρκία για τις σχέσεις της με το Ισραήλ, το 

                                                             
572Γεώργιος Ανδ Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της 
Χώρο (Αθήνα: Επικοινωνίες Α.Ε., 1999). σσ.74-75. 
573Σημειώνεται ότι, το Ιράν βρισκόταν σε εμπόλεμη κατάσταση με το επίσης τροφοδοτούμενο 
με αμερικανικά όπλα  Ιράκ καθώς ότι τα κέρδη χρησιμοποιούνταν για τον εξοπλισμό των 
ανταρτών Κόντρας, που πολεμούσαν τους αριστερούς Σαντινίστας στη Νικαράγουα, Βλ., 
Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και 
Επιπτώσεις.”σσ.37-38. Επίσης, για τις σχέσεις Ιράν – Ισραήλ μετά την Ισλαμική Επανάσταση 
του 1979, βλ., R.M Dom, “Israel and Iran : Allies and Adversaries. A Study on Alliance Theory 
and Iran-Israel Relations in the Period 1948 – 2009,” 2010. 
574 Την εν λόγω εποχή η οργάνωση ASALA αποτελούσε την σοβαρότερη απειλή που 
αντιμετώπιζε τη Τουρκία. Κατά τη εισβολή στον Λίβανο το 1982, έδρα της οργάνωσης 
ASALA, το Ισραήλ κατέλαβε πολλές βάσεις αρμένιων ανταρτών και τις πληροφορίες που 
αποκόμισε τις παραχώρησε στην Τουρκία, βλ., Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-
Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και Επιπτώσεις.”σ.38, Abadi, “Israel and Turkey : 
From Covert to Overt Relations.”σ.8 και Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της 
Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο. σ.44. 
575Ο David Ivri, γενικός διευθυντής του υπουργείο Άμυνας και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας 
Yitzhak Rabin από τη πλευρά του Ισραήλ διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στην 
επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, η δράση των οποίων οδήγησε, Τουρκία και Ισραήλ, το 
1987, στα πρόθυρα υπογραφής συμφωνίας αναβάθμισης τουρκικών αφων F-4. Αν και η 
έκρηξη της πρώτης παλαιστινιακής Ιντιφάντας απέτρεψε την υλοποίησή της εν λόγω 
συμφωνίας, τέθηκαν οι βάσεις για τη μελλοντική συνεργασία της δεκαετίας του 1990. Επίσης, 
χαρακτηριστική είναι η συνάντηση του Τούρκου υπουργού εξωτερικών με τον πρέσβη του 
Ισραήλ στην Ουάσινγκτον το Απρίλιο του 1987, μέσα από την οποία η Τουρκία αναζητούσε 
την υποστήριξη του εβραϊκού λόμπι για την αντιστάθμιση των πιέσεων στο αμερικανικό 
κογκρέσο από ομάδες που υποστήριζαν τις ελληνικές και αρμενικές θέσεις Bengio, The 
Turkish - Israeli Relationship.σ.97. Abadi, “Israel and Turkey : From Covert to Overt 
Relations.”σ.8. 
576 Ευρυβιάδης, “Η Πρόσφατη Συμφωνία Ισραήλ-Τουρκίας: Πολιτικοστρατιωτική Σημασια Και 
Επιπτώσεις.” 
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τελευταίο έδειχνε κατανόηση, αντιλαμβανόμενο τους περιορισμούς υπό τους 

οποίους ασκούσε η Τουρκία την εξωτερική της πολιτική.577  

4.2.2 Ελλάδα - Ισραήλ  
Η Ελλάδα όπως και η Τουρκία αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ στα τέλη του 

1949, με τη διαφορά ότι πρώτη περιορίστηκε σε de facto578 αναγνώριση του 

εβραϊκού κράτους. Η άρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει de jure το κράτος 

του Ισραήλ μέχρι και την κατάρρευση του διπολικού συστήματος είναι 

ενδεικτική της ψυχρότητας και στασιμότητας στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών καθ΄ όλη την διάρκεια του ψυχρού πολέμου. Όπως υποστηρίζει 

Amicam Nachmani θα ήταν λάθος να χαρακτηριστούν οι σχέσεις μεταξύ 

Ισραήλ και Ελλάδας απλώς ως μη φιλικές. Παρά τον γεγονός ότι δεν υπήρχαν 

ουσιαστικά αντικρουόμενα συμφέροντα – όπως εδαφικές διαφορές - ήδη από 

το 1952, η Ελλάδα λογίζονταν ως εχθρός για το Ισραήλ.579 Τον Νοέμβριο του 

1947 η Ελλάδα ήταν το μοναδικό κράτος της Δύσης που καταψήφισε το 

σχέδιο διχοτόμηση της Παλαιστίνης στο ΟΗΕ, το οποίο προέβλεπε την 

δημιουργία ενός εβραϊκού κράτους δίπλα σε ένα Αραβικό.580 Μετά τη ψήφιση 

του σχεδίου διχοτόμησης αλλά και τη δημιουργία του εβραϊκού κράτους η 

Ελλάδα παρέμεινε συνεπής ως προς την αντι-ισραηλινή της πολιτική σε όλα 

                                                             
577Η πολιτική αυτή της διατήρησης «ίσων αποστάσεων» μεταξύ Ισραήλ και αράβων είναι 
χαρακτηριστική κατά τη διάρκεια του πολέμου των έξι ημερών όπου η Τουρκία κατάφερε να 
δείξει συμπάθεια προς τα αραβικά κράτη χωρίς στην ουσία να προσβάλλει το Ισραήλ αλλά και 
προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980 όταν κατήγγειλε  μεν την στάση του Ισραήλ κατά την 
παλαιστινιακή Ιντιφάντα, χωρίς όμως περαιτέρω αντεγκλήσεις, βλ.,  Abadi, “Israel and 
Turkey : From Covert to Overt Relations.”σ.12. 
578 Ένα κράτος αναγνωρίζει ένα άλλο όταν θεωρεί πως αυτό πληροί τις ακόλουθες 
θεμελιώδεις προϋποθέσεις που τίθενται, εθιμικά, από το διεθνές δίκαιο: ύπαρξη μόνιμου 
λαού, προσδιορισμένο έδαφος και ανεξάρτητη από εξωτερικούς παράγοντες εξουσία. Η 
αναγνώριση συμβαίνει de jure, με μια μονομερή δικαιοπραξία ή με μια διεθνή σύμβαση και 
συναντάται και με τον όρο «διπλωματική αναγνώριση», που στην ουσία εκφράζει μια 
πρόθεση σύναψης διπλωματικών σχέσεων. Η de jure αναγνώριση είναι ισχυρότερη της de 
facto αναγνώρισης ενός κράτους,  με την οποία δεν αναγνωρίζεται η η νομιμότητα της εν 
κυβέρνησης στο τελευταίο, βλ. Charles L Cochran, ‘De facto and de Jure Recognition: is 
there a difference’, American Society of International Law, 62, no 2 (1968): 457-460. 
579 Όταν το 1952 τέθηκε το ζήτημα της συμμετοχής της Ελλάδας στο Συμβούλιο Ασφαλείας το 
Ισραήλ δήλωσε ξεκάθαρα την εχθρότητά του προς την Ελλάδα. Σε επιστολή του Γκερσόν 
Αβνέρ (Ισραηλινός Διευθυντής της Υπηρεσίας Δυτικής Ευρώπης του Υπουργείου Εξωτερικών 
δήλωσε ότι «…Η αντίδρασή μας σχετικά με αυτό το ζήτημα ήταν κατηγορηματική και φυσική: η 
πρώτη μας σκέψη είναι να εμποδίσουμε έναν εχθρό του Ισραήλ να γίνει μέλος του 
Συμβουλίου, όπου συχνά συζητούνται οι διαφορές οι δικές μας με εκείνους τους οποίους η 
Ελλάδα υποστηρίζει εναντίον μας…» βλ., Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες 
Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σ.249. 
580 Μπάσμα Ζερουάλι, “Κύπρος Και Μέση Ανατολή,” Περιοδικό Άρδην Τ73 (Αθήνα, January 
2009), http://www.ardin.gr/?q=node/1539. 
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τα ζητήματα που άπτονταν των εθνικών συμφερόντων του Ισραήλ.581 Το 

Ισραήλ από τη μεριά του ανταποκρίθηκε ξεπληρώνοντας με το ίδιο νόμισμα 

τις προκλήσεις της ελληνικής πλευράς.582 Η αμοιβαία εχθρότητα, που κάθε 

ένας παράγοντας δεν έχανε την ευκαιρία να επιδείξει με τον έναν η τον άλλο 

τρόπο κατά τα πρώτα χρόνια ζωής του κράτους του Ισραήλ, διαμόρφωσε το 

υπόβαθρο της κατοπινής εξέλιξης των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων.583  

Από τη μεριά της Ελλάδας, η συμπεριφορά της προς το Ισραήλ ήταν 

απόρροια των παραδοσιακά φιλικών σχέσεων της με τον κύριο εχθρό του, τον 

Αραβικό κόσμο. Επιπλέον, την εν λόγω περίοδο η άσκηση φιλο-αραβικής 

εξωτερικής πολιτικής υπαγορεύονταν από την ευαίσθητη θέση των ελληνικών 

ιστορικών κοινοτήτων στα Αραβικά κράτη.584 Η Ελλάδα ανησυχούσε ιδιαίτερα 

για τις τύχες των πολυπληθών ελληνικών εστιών της Αιγύπτου, λόγω των 

σαρωτικών κοινωνικοπολιτικών αλλαγών που επέφερε η επανάσταση του 

Gamal Abdel Nasser της 23ης Ιουλίου 1952, με το κεντρικό σύνθημα «Η 

Αίγυπτος ανήκει στους Αιγύπτιους».585 Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, 

που στόχο είχε την προστασία των Ελλήνων της Αιγύπτου, αποδείχτηκε 

πλήρως αναποτελεσματική· δεν απέφυγε τον αποδεκατισμό την ιστορικής 

                                                             
581 Η Ελλάδα ψήφιζε αρνητικά σε όλα τα ζητήματα που θεωρούνταν ζωτικά για το Ισραήλ, 
όπως το ζήτημα των προσφύγων, των Αγίων Τόπων, το ζήτημα για το καθεστώς της 
Ιερουσαλήμ κ.λπ. Αλλά και σε λιγότερο σημαντικά ζητήματα η Ελλάδα επίσης έδειχνε την 
εχθρότητά της προς το Ισραήλ. Για παράδειγμα, η Ελλάδα έθεσε εμπόδια στις προσπάθειες 
του Ισραήλ να ενταχθεί σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς με αρνητική ψήφο στα Ηνωμένη 
Έθνη ενώ η Αίγυπτος διατήρησε ουδέτερη στάση απέχοντας από τις ψηφοφορίες, βλ., 
Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. 
σσ.245-252 
582 Χαρακτηριστική είναι η διοργάνωση εκδήλωσης για το εορτασμό της πεντηκοσιοστής 
επετείου από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από το Εβραϊκό Πανεπιστήμιο της 
Ιερουσαλήμ. Σημειώνεται ότι, σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη δεν 
παρευρέθησαν ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε ο Πρόεδρος της Τουρκίας, σεβόμενοι της 
ελληνικές εθνικές ευαισθησίες, βλ., Ibid.  
583 Η αρνητική τροπή των πραγμάτων στην εξέλιξη μιας σειράς διμερών ζητημάτων είναι 
ενδεικτικά της αδιαφορίας, της καχυποψίας και της ψυχρότητας που αφορούσαν τις μεταξύ 
τους σχέσεις στις αρχές της δεκαετίας του 1950, όπως η απαγόρευση διέλευσης ανθρώπων 
και υλικών από την ελληνική επικράτεια προς το Ισραήλ κατά τον πόλεμο της Ανεξαρτησίας 
του τελευταίου, το ζήτημα της απελευθέρωσης των Ελληνο-εβραίων φυλακισμένων 
κομμουνιστών, το ζήτημα της διαχείρισης των ελληνικών περιουσιών στο Ισραήλ και των 
αζήτητων εβραϊκών περιουσιών στην Ελλάδα, η αρνητική στάση των ελληνικών αρχών έναντι 
της βοήθειας που παρείχε το Ισραήλ κατά την διάρκεια του μεγάλου σεισμού στα ελληνικά 
νησιά το καλοκαίρι του 1953, βλ., στο ίδιο, σσ. 231-241. 
584 Ekavi Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel,” Southeast European and Black Sea Studies 3, no. 1 (2003): 37–41, 
http://dx.doi.org/10.1080/713999339. 
585 Για την Αιγυπτιακή επανάσταση, βλ., Σπυρόπουλος, Μέση Ανατολή. Αραβο - Ισραηλινή 
Διένεξη. Ιστορία, Πολιτική, Διπλωματία. σσ. 158-177, 282-285. 
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ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου.586 Όμως, η Ελλάδα δεν είχε την 

πολυτέλεια να αποξενωθεί από το Αραβικό μπλοκ· την ανησυχία για την τύχη 

της ελληνικής κοινότητας της Αιγύπτου αντικατέστησε πλέον η ανάγκη της 

υποστήριξη των Αραβικών κρατών (και κρατών του Τρίτου Κόσμου) στον 

ΟΗΕ σε σχέση με το Κυπριακό Ζήτημα, γεγονός που σήμαινε τη διατήρηση 

της απόστασης από το Ισραήλ.587 Από το 1954 και μετά, οπότε και το 

Κυπριακό Ζήτημα κυριαρχεί τόσο στην εσωτερική όσο και στην εξωτερική 

ελληνική πολιτική, αυξάνεται ακόμα περισσότερο το χάσμα μεταξύ Ελλάδας 
και Ισραήλ.588  

Η στάση του Ισραήλ έναντι της Ελλάδας μπορεί να αποδοθεί ως αντανάκλαση 

της αδιάφορης ως εχθρικής στάσης της ελληνικής πλευράς. Η αρνητική τροπή 

των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων δεν ήταν στις προθέσεις του Ισραήλ. 

Απεναντίας, δεδομένης της απομόνωσης του Ισραήλ, η επιδείνωση των 

Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων ήταν αντίθετη των σχεδιασμών της Υψηλής του 

Στρατηγικής. Ο Ben Gurion θεωρούσε την Ελλάδα ως ζωτικής σημασίας 

παράγοντα της Ισραηλινής ασφάλειας καθώς διασφάλιζε διέξοδο προς την 

                                                             
586Βλ., στο ίδιο, σ.34. Παρόλο που ο  αιγυπτιώτης Ελληνισμός στάθηκε στο πλευρό της 
Αιγύπτου για την αποτίναξη της μοναρχίας και την βρετανικής επιρροής, δεν εξαιρέθηκε από 
τα περιοριστικά μέτρα που επιβλήθηκαν στα πλαίσια της εθνικοποίησης της οικονομίας από 
τον Νάσσερ.  Η ιστορική ελληνική κοινότητα της Αιγύπτου, που πριν τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο αριθμούσε περί τους 187.000 Αιγυπτίους Έλληνες τη δεκαετία του 1970 άγγιζε μόλις 
τις 15.000. Σημειώνεται ότι σήμερα ο ελληνικός πληθυσμός της Αιγύπτου περιορίζεται σε 
περίπου 300 οικογένειες, βλ., Φωτεινή Τομαή, “Η Ιστορία Της Συρρίκνωσης Των Μεγάλων 
Ελληνικών Κοινοτήτων Της Αιγύπτου,” Θέματα Ελληνικής Ιστορίας, 2011, 
http://www.istorikathemata.com/2011/02/blog-post_08.html. Επίσης, βλ., “Σύγχρονος 
Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σσ.526-527. 
587 Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.259-
265, 275-276. Όταν το Ισραήλ διαπίστωσε πως η Ελλάδα διατήρησε την φιλο-αραβική της 
πολιτική απογοητεύτηκε καθώς θεωρούσε πως οι αρνητικές εξελίξεις στις Ελληνο -
αιγυπτιακές σχέσεις δημιουργούσαν προϋποθέσεις για την προσέγγιση Ελλάδας – Ισραήλ. 
Jacob Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel,” Mediterranean 
Quarterly 11, no. 4 (2000): 40–70, 
http://muse.jhu.edu/journals/med/summary/v011/11.4abadi.html.σ.43 
588Η επιθετική ενέργεια Βρετανών και Γάλλων εναντίον της Αιγύπτου τον Νοέμβριο του 1956 
κατόπιν της εθνικοποίησης της Διώρυγας του Σουέζ από τον Nasser σε συνδυασμό με τις 
κακές Ελληνο - βρετανικές σχέσεις- δεδομένων των μεταξύ τους διαφορών επί του 
Κυπριακού Ζητήματος - συμβάλλει στην ενίσχυση της φιλο-αιγυπτιακής και φιλο-
παλαιστινιακής πολιτικής της Ελλάδας και, συνακόλουθα, στην επιδείνωση των Ελληνο - 
ισραηλινών σχέσεων “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” 
σσ. 186-189, 248-249, Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην 
Ανατολικη Μεσόγειο. σσ.269-272, Σωτήρης Ρούσσος, “It Takes Two to Tango: 60 Years of 
Greek-Israeli Relations,” Institute of International Relations, Panteion University, Center for 
Mediterranean & Middle Eastern Studies:Middle East Bulletin (Α, May 2011).σ34. 
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Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και την Ευρώπη.589 Η συμμαχία με την Ελλάδα 

αποτελούσε πρωταρχικό στόχο της ισραηλινής στρατηγικής που άπτονταν 

της ασφάλειάς του.590 Η σημασία που απέδιδε το Ισραήλ στη συμμαχία με την 

Ελλάδα γίνεται αντιληπτή από τη στάση του πρώτου έναντι του Βαλκανικού 
Συμφώνου (1954).591 

Ήδη, από το 1952, πριν την επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, το 

Ισραήλ προσπάθησε να εκτιμήσει κατά πόσο το συνέφερε η υποστήριξη του 

ελληνικού αιτήματος της Ένωσης ή όχι, προκειμένου να χαράξει τη 

στρατηγική του.592 Μετά το 1955, δεδομένης της ελληνοτουρκικής διαμάχης με 

επίκεντρο το Κυπριακό Ζήτημα, ήταν υποχρεωμένο να επιλέξει στρατόπεδο. 

Η αναγνώριση το δικαιώματος της αυτοδιάθεσης της Κύπρου και η 

εκπλήρωση του «ηθικού χρέους» του Ισραήλ έναντι του κυπριακού λαού 

υπαγόρευε την υποστήριξη των Ελλήνων. Οι σχέσεις του Ισραήλ με την 

Βρετανία, οι Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις και οι «ψυχρές σχέσεις με την 

Ελλάδα» ήταν τα επιχειρήματα που ήθελαν το Ισραήλ εναντίον της Ένωσης. 

Στο εν λόγω δίλημμα το Ισραήλ, ως ορθολογικός εθνοκρατικός δρών, έκανε 

την επιλογή του με βάση το εθνικό του συμφέρον· μεταξύ του νεφελώδους 

«ηθικού χρέους» και των κοινών συμφερόντων με τη Βρετανία και των 

ωφελημάτων που αποκόμιζε μέσω της Τουρκο - ισραηλινής σχέσης, επέλεξε 

                                                             
589 Στο βιβλίο του “Nuclear Weapons and Foreign Policy”, το 1957, ο Ηenry 
Kissinger, έγραφε: “Στο ορατό μέλλον θα πρέπει να είμαστε ικανοί να υπολογίζουμε στην 
Οκινάουα ή τις Φιλιππίνες ως περιοχές εφόδου για την ανατολική Ασία, στην Κύπρο ή τη 
Λιβύη ως περιοχές εφόδου για τη Μέση Ανατολή, και στην Αγγλία ως βάση εφόδου για την 
Ευρώπη”. Όπως παρατίθεται στο Μάριος Ευρυβιάδης, “Ο Ηγεμονικός Αξονας Τουρκίας-
Ισραήλ,” Εταιρία Κοινωνικών Και Οικονομικών Μελετών Ε.Κ.Ο.ΜΕ. (Αθήνα, June 1998), 
http://www.ekome.gr/. 
590 Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. 
σσ.212-214. 
591 Το Βαλκανικό Σύμφωνο, που υπογράφτηκε στο Bled της Σλοβενίας στις 9 Αυγούστου 
1954 ακολούθησε την Τριμερή Συνθήκη Φιλίας και Συνεργασίας που έλαβε χώρα στην 
Άγκυρα (28 Φεβρουαρίου 1953). Για το Ισραήλ η προοπτική διασύνδεσης του με τον άξονα 
Ελλάδα – Τουρκία - Γιουγκοσλαβία ήταν ζήτημα ζωτικής σημασίας. Διατηρούσε τις –έστω και 
μικρές – ελπίδες πως με την εισδοχή της στο Βαλκανικό σύμφωνο η Ελλάδα θα ακολουθούσε 
μια πιο εξωστρεφή πολιτική, γεγονός που θα οδηγούσε στη βελτίωση της Ελληνο - 
ισραηλινών σχέσεων. Το επόμενο κιόλας έτος αποδείχτηκε το θνησιγενές του Συμφώνου. Η 
βελτίωση των σχέσεων της Γιουγκοσλαβίας με τη Σοβιετική Ένωση και η επιδείνωση των 
ελληνοτουρκικών σχέσεων ακύρωσαν εν τοις πράγμασι τους όρους του Συμφώνου, 
“Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”, σ.244-245. Ναχμάνι, 
Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σσ.212-214, 272-
274 
592  βλ., Ibid. 
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την προώθηση των τουρκικών θέσεων επί του Κυπριακού Ζητήματος.593 Τόσο 

το Ισραήλ όσο και το εβραϊκό λόμπι στις ΗΠΑ, επιδόθηκαν σε μια 

οργανωμένη διπλωματική εκστρατεία προκειμένου αφενός να 

προπαγανδίσουν τα «δίκαια» της Τουρκίας αναφορικά με το Κυπριακό ζήτημα 

και  αφετέρου να παρουσιάσουν το αίτημα της Ένωσης ως «…τεχνητό, χωρίς 

αυθεντικές ρίζες, μη κοινής αποδοχής ακόμη και από τους ίδιους τους 

Έλληνες…».594 Όπως επίσης χαρακτηριστικά αναφέρει ο Μιχάλης Ιγνατίου, 

«Το Ισραήλ χρωστά στην Κύπρο. Δεν ξεχνάμε ότι το εβραϊκό λόμπι ήταν αυτό 

που εξαφάνισε από τα διεθνή ΜΜΕ τη λέξη κατοχή και την αντικατέστησε με 

την «απομόνωση» (των Τουρκοκυπρίων)...»595  

Ωστόσο, ασχέτως των ελληνικών αντι-ισραηλινών αισθημάτων που 

προκαλούσε η συμπεριφορά του Ισραήλ και των περιορισμών που έθεταν οι 

σχέσεις εξάρτησης με τον Αραβικό κόσμο, η Ελλάδα υποχρεώθηκε στην 

συμμόρφωση με τις στρατηγικές στοχεύσεις των ΗΠΑ όταν το 1967 

διακυβεύονταν η επιβίωση του Ισραήλ και τα συμφέροντα των ΗΠΑ στη Μέση 

Ανατολή. Κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών η κυβέρνηση των 

συνταγματαρχών εμμέσως και παρά της επίσημης διακήρυξης περί 

ουδετερότητας στην Αραβο-ισραηλινή διαμάχη υποστήριξε το Ισραήλ. Η 

δικτατορική κυβέρνηση, προκειμένου να  διασφαλίσει την εύνοια των ΗΠΑ - οι 

οποίες σημειωτέον από την αρχή στήριξαν το νεοπαγές καθεστώς596 - έθεσε 

τις ελληνικές βάσεις στη διάθεση των ΗΠΑ για την υποστήριξη του Ισραήλ και 
                                                             
593Στο ίδιο, σσ. 205-207, 259-265 
594 Ibid. 
595 Μιχάλης Ιγνατίου, “Το Ισραήλ Χρωστάει Στην Κύπρο...,” Έθνος.gr (Αθήνα, February 18, 
2012), http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=24762&subid=2&pubid=63618723. Μια 
σημαντική διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας ως προς την εξέλιξη των σχέσεών τους με 
το Ισραήλ έγκειται στο γεγονός ότι ενώ Τουρκία είχε την ανάγκη του Εβραϊκού λόμπι για την 
προώθηση των συμφερόντων της δεν συνέβαινε το ίδιο για την Ελλάδα. Η πεποίθηση της 
Τουρκίας, την οποία το Ισραήλ φρόντιζε να καλλιεργεί, ότι η εβραϊκή κοινότητα στις ΗΠΑ είχε 
την ικανότητα να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο στη βελτίωση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ 
και την προώθηση των θέσεών της σε καίρια ζωτικά ζητήματα, συνιστούσε ένα κίνητρο για 
την προσέγγιση ή τουλάχιστον την διατήρηση γεφυρών με το Ισραήλ. Όσον αφορά στην 
ελληνική περίπτωση, τέτοιο κίνητρο δεν υπήρχε, ακριβώς λόγω της ύπαρξης μιας δραστήριας 
ελληνικής κοινότητας στην Ουάσιγκτον. Μάλιστα η ρήξη των δύο λόμπι στα πλαίσια του 
ανταγωνισμού τους συνετέλεσε στην επιδείνωση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεωνΝαχμάνι, 
Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.  σσ.67, 68, 242-
246,262-263. 
596 Για τις σχέσεις ΗΠΑ και το δικτατορικό καθεστώς, βλ., “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 
1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σσ.283-285 Και John Sakkas, “The Greek Dictatorship , 
the USA and the Arabs , 1967 – 1974,” Journal of Southern Europe and the Balkans Online 6, 
no. 3 (2004),  
http://dx.doi.org/10.1080/1461319042000296804. 
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επέτρεψε την προσγείωση ισραηλινών ελικοπτέρων στη Ρόδο για 

ανεφοδιασμό καυσίμου.597 Μάλιστα, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που 

αμφισβητούν την διακηρυγμένη ουδετερότητα598 της Ελλάδας κατά τον 

πόλεμο του Yom Kippur (1973), στα πλαίσια της οποίας η Ελλάδα αρνήθηκε 

να παράσχει διευκολύνσεις στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ ώστε να 

υποστηρίξουν τους Ισραηλινούς.599 Η στάση της Ελλάδας έναντι του Ισραήλ 

κατά την κρίσιμη περίοδο της δικτατορίας των συνταγματαρχών ήταν απότοκη 

των εξαρτήσεών της τόσο από τον Αραβικό κόσμο όσο και από τις ΗΠΑ. 

Έχοντας ως κύριο μέλημα τη  διατήρηση μιας ισορροπίας μεταξύ Αραβικού 

κόσμου και δύσης, από τη μία πλευρά προσπαθούσε να αποφύγει να δώσει 

την εντύπωση στους Άραβες ότι συμμάχησε με τον ιμπεριαλισμό και τον 

Σιωνισμό και από την άλλη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ.600 

Επιπρόσθετα, από τα μέσα της δεκαετίας του 1960 και μετά, ο φόβος για την 

δράση ακραίων Αραβικών στοιχείων,601 η οικονομική ανάπτυξη που γνωρίζει 

                                                             
597 Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.52. 
598Ο υπουργός Εξωτερικών Ξανθόπουλος – Παλαμάς στις 13 Οκτωβρίου δήλωσε: «Ο 
ελληνικός εναέριος και θαλάσσιος χώρος δεν χρησιμοποιούνται για καμία δραστηριότητα που 
σχετίζεται με την κατάσταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα κατά των Αραβικών 
χωρών με τις οποίες η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις »βλ., Sakkas, “The Greek Dictatorship , 
the USA and the Arabs , 1967 – 1974.” σ.254. 
599 Το υπουργείο Εξωτερικών της Αιγύπτου διαμαρτυρήθηκε στους Πρέσβεις της Ισπανίας, 
της Ιταλίας και της Ελλάδας για τη παροχή διευκολύνσεων στην Πολεμική Αεροπορία των 
ΗΠΑ για την διεξαγωγή αναγνωριστικών πτήσεων στην επικράτεια της Αιγύπτου, ενώ ο 
επικεφαλής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων της περιοχής απέστειλε θερμό 
ευχαριστήριο τηλεγράφημα προς τον ομόλογό του για την ελληνική βοήθεια στον 
αραβοϊσραηλινό πόλεμο, βλ., Ρούσσος, “It Takes Two to Tango: 60 Years of Greek-Israeli 
Relations.” σ.35. Επίσης, Σύμφωνα με τον Rodger Davies, αξιωματούχος του Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ την εν λόγω περίοδο και αργότερα πρέσβης των ΗΠΑ στην Κύπρο, η ελληνική 
κυβέρνηση συνεργάστηκε επιτρέποντας στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις εγκαταστάσεις 
επικοινωνιών στην Ελλάδα, καθώς επίσης και τα αεροδρόμια της Αθήνας και το λιμάνι της 
Σούδας στην Κρήτη. Δεν είχαν τεθεί περιορισμοί στις μετακινήσεις ή την προμήθεια του Έκτου 
Στόλου. Τέλος, σε μεταγενέστερο χρόνο, το 1976, ο Αρχηγός των αμερικανικών ναυτικών 
δυνάμεων στο αραβοϊσραηλινό πόλεμο του 1973, σε ομιλία του στο Πανεπιστήμιο της 
Ουάσιγκτον επιβεβαίωσε την πολύτιμη συνδρομή την Χούντας των Συνταγματαρχών, 
επισημαίνοντας πως «…το δημοκρατικό Ισραήλ το 1973 σώθηκε μόνο λόγω της ύπαρξης της 
φασιστικής Πορτογαλίας, της φασιστικής Ισπανίας και της φασιστικής Ελλάδας», βλ., Sakkas, 
“The Greek Dictatorship , the USA and the Arabs , 1967 – 1974.” σσ. 255-256. 
600 Η Ελλάδα, επισήμως, απαίτησε την άνευ όρων απόσυρση του Ισραήλ από τα κατεκτημένα 
εδάφη και απέφυγε να το αναγνωρίσει de Jure. Την ίδια στιγμή, όχι μόνο παρείχε όλες τις 
διευκολύνσεις στις ΗΠΑ για τις διενεργούμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά το 1971-1973 
διαπραγματεύτηκε με την κυβέρνηση Νίξον σημαντικά προνόμια για το Έκτο Στόλο στο λιμάνι 
του Πειραιά. Ibid. 
601Η οποία δράση στην Ελλάδα εκδηλώθηκε με επιθέσεις εναντίον στόχων ισραηλινών η 
αμερικανικών συμφερόντων. Όπως για παράδειγμα η τρομοκρατική επίθεση Παλαιστινίων 
εναντίον πολιτικού αεροσκάφους ισραηλινών αερογραμμών στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 
1968 ή της παλαιστινιακής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης στις 5 Αυγούστου το 1973 σε 
πολιτικό αεροσκάφος της TWA με κατεύθυνση το Ισραήλ. “Terrorism,” Centre for Defence 
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η Ελλάδα, ιδιαίτερα στον βιομηχανικό και κατασκευαστικό τομέα602 σε 

συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση που ακολούθησε τον Πόλεμο του Yom 

Kippur και κορυφώθηκε με την εκπνοή της δεκαετίας του 1970 συνιστούν 

επιπλέον ισχυρά κίνητρα για την διατήρηση των καλών σχέσεων με τα 

πετρελαιοπαραγωγά Αραβικά κράτη εις βάρος φυσικά των Ελληνο - 

ισραηλινών σχέσεων.603 Μάλιστα, η εξέλιξη της αραβοϊσραηλινής διένεξης 
συμβάλει στην συντήρηση της εχθρότητας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.604  

Με την είσοδο της δεκαετίας του 1980 και την εφαρμογή της «Αραβικής» 

πολιτικής της νέας διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ (1981) για την Μέση Ανατολή, 

η ανοικτή υποστήριξη της PLO, η έμφαση στην προάσπιση των δικαιωμάτων 

των Παλαιστινίων και η σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραήλ για την 

επιθετικότητά του σε βάρος των Αράβων, όπως ήταν φυσικό, διεύρυνε το 

χάσμα μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας. Τον Δεκέμβριο του 1981, παρά τις 

ενστάσεις του Ισραήλ, ο Ανδρέας Παπανδρέου δέχεται τη επίσκεψη του Arafat 

στην Αθήνα, στα πλαίσια της οποίας αναγνώρισε διπλωματικά την PLO605 

ενώ το καλοκαίρι του 1982 ασκεί σκληρή κρητική στο Ισραήλ για την εισβολή 

στον Λίβανο.606 Ωστόσο, παρά την σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραήλ, ήδη 
                                                                                                                                                                              
and International Secutity Studies (CDIIS), 1999, 
http://www.timripley.co.uk/terrorism/terrorism3.htm., Ρούσσος, “It Takes Two to Tango: 60 
Years of Greek-Israeli Relations.”σ.34. και  John Sakkas, “The Greek Dictatorship , the USA 
and the Arabs , 1967 – 1974,” Journal of Southern Europe and the Balkans Online 6, no. 3 
(2004),  
http://dx.doi.org/10.1080/1461319042000296804. σσ.252-253  
602 Βλ., Ανασκόπηση Της Κατασκευαστικής ∆ Ραστηριότητας Σε Ελλάδα Και Κύπρο, 
Πρόγραμμα Life, Sustainable Construction, Εκδ.1 (Αθήνα, 2006), 
http://www.uest.gr/suscon/Epikoinonia.html. πίνακα 8 σ.13. και  “Σύγχρονος Ελληνισμός Από 
Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σσ. 235-236. 
603 Ρούσσος, “It Takes Two to Tango: 60 Years of Greek-Israeli Relations.”σ.34. και 
“Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.” σσ.330-331 
604 Οι ομοιότητες της τουρκικής εισβολής και κατοχής της Βόρειας Κύπρου το 1974 και της 
κατάληψης της Δυτικής Όχθης το 1967 από το Ισραήλ, έχουν ως αποτέλεσμα στην συνείδηση 
του ελληνικού λαού το Ισραήλ να προσλαμβάνει τα χαρακτηριστικά του παράνομου εισβολέα. 
Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.53 και Ναχμάνι, 
Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σσ. 242-246. 
605 “Σύγχρονος Ελληνισμός Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”, σσ.388-390, Abadi, 
“Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.57,58 και Apostolos 
Agnantopoulos, “Greece and the Palestinian–Israeli Conflict.,” Mediterranean Politics 12, no. 
3 (November 2007): 359–379, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629390701622416. σ361. 
606Η Ελλάδα κατήγγειλε την εισβολή στον Λίβανο, αποκαλώντας την ως «έγκλημα κατά της 
ανθρωπότητας», μίλησε για ανάγκη επιβολής κυρώσεων στο «επιθετικό» και «δολοφόνο» 
Ισραήλ και κατηγόρησε τους Ισραηλινούς για ενέργειες που προσομοίαζαν με αυτές των 
ναζιστών, βλ., Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.” σσ.57-
58. Μάλιστα, εκτός της καταγγελίας του Ισραήλ, η Ελλάδα βοήθησε στην εκκένωση του 
Λιβάνου από τα σώματα των παλαιστινίων ανταρτών του Arafat. η βοήθεια προς του 
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από τις αρχές της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ φάνηκαν τα πρώτα σημάδια 

βελτίωσης των σχέσεων Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων. Η δυσαρέσκεια των 

ΗΠΑ για την «τριτοκοσμική»607 πολιτική της Ελλάδας, πιέσεις από το Ισραήλ, 

την Ευρωπαϊκή Κοινότητα και το εβραϊκό λόμπι αλλά και τριβές στο εσωτερικό 

πολιτικό σκηνικό, είχαν ως αποτέλεσμα την βαθμιαία εξομάλυνση των 

σχέσεων.608  Επίσης, από το 1985 και μετά σημειώθηκε σταδιακή εξασθένηση 

των δεσμών της Ελλάδας με τον Αραβικό κόσμο γεγονός που επέδρασε 

καταλυτικά στη σχετική βελτίωση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων.609 

Μάλιστα, το 1987 η Ελλάδα είχε αποφασίσει ακόμα και την de jure 

αναγνώριση του Ισραήλ610 αλλά η έκρηξη της πρώτης Παλαιστινιακής 

Ιντιφάντα την εμπόδισε να το πράξει, φοβούμενη τις αντιδράσεις στο 

εσωτερικό.611  

Ανακεφαλαιώνοντας, από τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι κύριοι 

παράγοντες διαμόρφωσης των σχέσεων στο τρίγωνο Ελλάδας Τουρκίας και 

Ισραήλ είναι τρεις: η ελληνοτουρκική διαμάχη, οι αραβοϊσραηλινές σχέσεις και 

ασκούμενες επί του τριγώνου πιέσεις, ως αναπόσπαστου τμήματος του 

υποσυστήματος της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, από τις Μεγάλες Δυνάμεις 

και ειδικότερα τις ΗΠΑ. Αν η ελληνοτουρκική διαμάχη θεωρείται ως ένας 

                                                                                                                                                                              
Παλαιστινίους δεν ήταν αντίθετη στους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, καθώς συνετέλεσε στην 
απομάκρυνση του κύριου κινδύνου για την ασφάλεια του Ισραήλ, βλ., Ρούσσος, “It Takes Two 
to Tango: 60 Years of Greek-Israeli Relations.”σ.35. 
607Στα πλαίσια της τριτοκοσμικής πολιτικής εντάσσεται η ρητορική εναντίον της Δύσης καθώς 
και η προσέγγιση, εκτός της PLO, ριζοσπαστικών κρατών όπως η Λιβύη ή η Αλγερία. Abadi, 
“Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.58 
608Στο ίδιο, σσ.58-65 
609 Η διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας από την οικονομική βοήθεια 
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και η μείωση της υποστήριξης της Ελλάδας από τα Αραβικά 
κράτη στο Κυπριακό Ζήτημα οδηγούν την τελευταία να εγκαταλείψει την φιλο-αραβική της 
πολιτική, βλ., Δημήτρης Καιρίδης, “H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, Οι Διεθνείς Σχέσεις Και η 
Πολιτειολογία Της Γνώσης,” 2010, http://users.uom.gr/~keridis/article.html. Ωστόσο, πρέπει 
να σημειώσουμε ότι το άνοιγμα προς τον αραβικό κόσμο απέδωσε καρπούς στις αρχές της 
δεκαετίας του 1980 στο Κυπριακό ζήτημα. Για παράδειγμα, το 1983, η μονομερής και 
παράνομη ανακήρυξη του βορείου τμήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας ως ανεξάρτητο 
κράτος με την επονομασία «Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου» από τους 
τουρκοκύπριους, δεν έγινε αποδεκτή από τον Αραβικό κόσμο.βλ, “Σύγχρονος Ελληνισμός 
Από Το 1941 Ως Το Τέλος Του Αιώνα. ΙΣΤ΄.”σ.300.  
610 Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel.”σ.112. 
611 Ρούσσος, “It Takes Two to Tango: 60 Years of Greek-Israeli Relations.”σ.36. Άλλωστε, 
όπως υποστηρίζεται η σκληρή ρητορική εναντίον του Ισραήλ και η παράλληλη θερμή 
υποστήριξη στον αγώνα των Παλαιστινίων, μεταξύ άλλων, είχαν ως στόχο την αντιστάθμιση 
της δυσαρέσκειας στο εσωτερικό λόγο της αθέτησης των προεκλογικών δεσμεύσεων για 
άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής απαλλαγμένης από τη επιρροή της Δύσης. 
Agnantopoulos, “Greece and the Palestinian–Israeli Conflict.”σ.363  
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εσωτερικός παράγοντας, τότε οι σχέσεις του Ισραήλ με τα εχθρικά προς αυτό 

Αραβικά κράτη και το Ιράν (μετά το 1979) και η δράση των ΗΠΑ λογίζονται ως 

εξωτερικοί του τριγώνου παράγοντες. Η λειτουργία καθενός από αυτούς τους 

τρεις παράγοντες δεν είναι ανεξάρτητη της επίδρασης των άλλων δύο 

παραγόντων. Οι στρατηγικές που το Ισραήλ αναπτύσσει την εν λόγω περίοδο 

έναντι Ελλάδας και Τουρκίας εξαρτώνται της στάσης που οι τελευταίες 

διατηρούν έναντι της εξωτερικής σταθεράς, της αραβοϊσραηλινής διαμάχης. 

Σχεδόν καθ όλη τη διάρκεια της περιόδου που εξετάζουμε, Τουρκία – Ισραήλ 

ποτέ δεν έπαψαν να διατηρούν δεσμούς προς εξυπηρέτηση ο κάθε 

παράγοντας των δικών του συμφερόντων. Όσον αφορά τις σχέσεις Ελλάδας 

και Ισραήλ,  μέχρι την δεκαετία του 1990 μπορούν να χαρακτηριστούν 

ψυχρές, μη φιλικές έως και εχθρικές. Από την πλευρά του Ισραήλ, από την 

αρχή επιθυμούσε την βελτίωση των Ελληνο – ισραηλινών σχέσεων και στην 
ουσία ποτέ δεν σταμάτησε να προσπαθεί.  

Για το Ισραήλ, ιδανική συνθήκη θα ήταν η ανάπτυξη δεσμών και με τους δύο 

παράγοντες, καθώς τόσο η Ελλάδα612 όσο και η Τουρκία αποτελούσαν λύση 

στο πρόβλημα της απομόνωσης που αντιμετώπιζε. Ακριβώς λόγο των μεταξύ 

τους αγεφύρωτων διαφορών υποχρεώθηκε να επιλέξει μεταξύ Ελλάδας και 

Τουρκίας. Η απροθυμία της Ελλάδας, οι κοινές απειλές που αντιμετώπιζε με 

την Τουρκία αλλά και η δράση των ΗΠΑ συνετέλεσαν στην προσέγγιση 

Τουρκίας και Ισραήλ.  

 

 

 

 

 

 

                                                             
612Ενδεικτικά αναφέρονται οι πρωτοβουλίες του Ισραήλ για την de jure αναγνώρισή του το 
1952, 1962, 1967, 1977, 1986, βλ., Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy 
Toward Israel.” σσ.42-63. 
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4.3 Μεταψυχροπολεμική Περίοδος 

4.3.1 Δεκαετία του 1990 

4.3.1.1 Τουρκία - Ισραήλ 

Με τη δεκαετία του 1990 εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στις Τουρκο - ισραηλινές 

σχέσεις, ως απότοκη των ραγδαίων διεθνοσυστημικών δομικών μεταβολών 

κατά τη μετάβαση στη μεταψυχροπολεμική περίοδο. Με το τέλος του ψυχρού 

πολέμου, το πόλεμο του κόλπου (1990-1991)613 και την ακόλουθη 

κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (25 Δεκεμβρίου 1991), δημιουργούνται οι 
προϋποθέσεις για την αναζωπύρωση του άξονα Τουρκίας - Ισραήλ.  

Η προσέγγιση Τουρκίας και Ισραήλ εγκαινιάζεται με το πρωτόκολλο αμυντικής 

συνεργασίας που συνάχθηκε το 1992 το οποίο ακολούθησε πληθώρα 

ανταλλαγών επισκέψεων υψηλόβαθμων πολιτικών αξιωματούχων.614 Η 

συμμαχία θεμελιώθηκε στη βάση μιας σειράς συμφωνιών και μνημονίων 

μεταξύ των δύο κρατών που έλαβαν χώρα στα πλαίσια εξαιρετικά πυκνών 

διμερών αλληλεπιδράσεων σε τομείς όπως η στρατιωτική συνεργασία, η 

οικονομία, οι εμπορικές συναλλαγές, ο τουρισμός, ο επιστημονικός διάλογος 

κ.α. Η φύση των σχέσεων μπορεί να χαρακτηριστεί ως πολυδιάστατη διότι 

αναπτύχθηκαν παράλληλα σε τρία διακριτά αλλά συμπληρωματικά πεδία: στο 

στρατιωτικό, στο διπλωματικό – πολιτικοοικονομικό πεδίο και στο πεδίο των 

πληροφοριών / μυστικών υπηρεσιών.615 Μεταξύ των συμφωνιών που 

αφορούν στη στρατιωτική συνεργασία, που θεωρούνται και οι σημαντικότερες 

των συμφωνιών, διακρίνεται η «Συμφωνία Συνεργασίας στη Στρατιωτική 

Εκπαίδευση» («Agreement on Military Training Corporation») της 23ης 

Φεβρουαρίου του 1996.616 Μέχρι και τη σύναψη της συμφωνίας του 1996, οι 

                                                             
613Για ένα λεπτομερές χρονολόγιο το Πολέμου του Κόλπου, βλ., “Special Chronicle on the 
Gulf War ( August 1990 to February 1991 ),” Korean Journal of Defense Analysis 3, no. 1 
(1991): 281–295, http://dx.doi.org/10.1080/10163279109464251. 
614Το επόμενο έτος υπογράφεται το «μνημόνιο αμοιβαίας κατανόησης και συνεργασίας» το 
οποίο προέβλεπε τη σύμπραξη στη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη Συρία, το Ιράν και 
το Ιράκ, την εκτίμηση των στρατιωτικών δυνατοτήτων αυτών των χωρών αλλά και την 
αντιμετώπιση τοπικών απειλών όπως τρομοκρατία και φονταμενταλισμό.  “Timeline of 
Turkish-Israeli Relations 1949 -2006,” The Washington Institute for Near East Policy, 2006. 
615 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.104. 
616 Τον Μάρτιο του 1994 υπογράφεται η «Συμφωνία για ασφάλεια και εχεμύθεια» («Security 
Confidentially Pact») η οποία προέβλεπε την τήρηση μυστικότητας και την μη μετάδοση 
πληροφοριών ασφαλείας σε τρίτους και ακολούθησε το «μνημόνιο στρατιωτικής πτητικής 
εκπαίδευσης» («Memorandum on Military Aircraft Training») τον Σεπτέμβριο του 1995. 
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σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ παρέμεναν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. 

Οι Τουρκο - ισραηλινοί συμμαχικοί δεσμοί αποκαλύφθηκαν από το 1996 και 

μετά, κατόπιν εσκεμμένων διαρροών από την τουρκική πλευρά.617 Η εν λόγω 

συμφωνία, που αποτελεί το αποκορύφωμα της σύσφιξης των σχέσεων 

Τουρκίας και Ισραήλ, προέβλεπε τη στρατηγική και τεχνική συνεργασία, τις 

συνομιλίες επί στρατηγικών θεμάτων που αφορούσαν τις διμερείς σχέσεις και 

την ευρύτερη περιφέρεια. Τον Απρίλιο του ίδιου έτους υπογράφεται η 

«Συμφωνία συνεργασίας των Αμυντικών Βιομηχανιών» («Agreement on 

Military Industrial Cooperation»).618 Συνέπεια αυτών των συμφωνιών αποτελεί 

μια πρωτοφανής τόσο σε έκταση όσο και σε βαθμό διμερής στρατιωτική 

συνεργασία σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων όπως στρατιωτική 

εκπαίδευση, κοινές ασκήσεις, στρατηγικές συνομιλίες, ανταλλαγή 

πληροφοριών, πωλήσεις πολεμικού υλικού.619 Επίσης η ανάπτυξη της 

οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μέχρι και τα μέσα της δεκαετίας του 
2000 είναι θεαματική.620 

Στη ουσία, η πολιτικο-στρατιωτική συμμαχία στα μέσα της δεκαετίας του 1990 

αποτελεί αναβίωση της περιφερειακής συμμαχίας της δεκαετίας του 1950, με 

σημαντικές όμως διαφορές. Πρώτον, η σύναψη της συμμαχίας του 1958 

έλαβε χώρα σε ελάχιστο χρόνο ως αντίδραση για την αντιμετώπιση του 

Παναραβισμού και της Σοβιετικής Ένωσης - κατόπιν της δημιουργίας της 

ΕΑΔ, και της κατάρρευσης της μοναρχίας του Ιράκ - και ήταν κατά κύριο λόγο 

                                                             
617 Ευρυβιάδης, “Ο Ηγεμονικός Αξονας Τουρκίας-Ισραήλ.”σ.15 
618Βλ.,  “Timeline of Turkish-Israeli Relations 1949 -2006.” 
619 Στα πλαίσια της τελευταίας ακολούθησαν συμφωνίες που αφορούσαν τον εκσυγχρονισμό 
54 F-4 (1997) και 48 F-5 (1998) της Τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας, τη συμπαραγωγή 
βλημάτων αέρος – εδάφους Popeye 1 (1996) και Popeye 2 (1997), τεθωρακισμένων Merkava 
II, του αντιβαλλιστικού συστήματος Arrow ΙΙ, την αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου για 
τα τουρκικά ελικόπτερα (2002), την αναβάθμιση 170 M-60A1 τουρκικών Τανκ κλπ. Από το 
1988 Τουρκία - Ισραήλ και ΗΠΑ πραγματοποιούν κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Το 1988 
εγκαινιάζεται η στρατιωτική άσκηση έρευνας και διάσωσης «αξιόπιστη Γοργόνα» («Reliant 
Mermaid») και το 2001 λαμβάνει χώρα η «Anatolian Eagle», βλ., Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ 
Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο.σσ.45-50, Bengio, The Turkish - 
Israeli Relationship.σσ.104-110,“Turkey-Israel Defence Agreement,” Strategic Comments, 
International Institute for Strategic Studies 2, no. 6 (1996): 1–3, 
http://dx.doi.org/10.1080/1356788960261. 
620 Τον Μάρτιο του 1996 υπογράφτηκε η Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου που τέθηκε σε ισχύ 
το 2000. βλ., “Timeline of Turkish-Israeli Relations 1949 -2006.” Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 
1995 ο ετήσιος διμερής όγκος εμπορίου τετραπλασιάστηκε σε σχέση με αυτόν του 1991, ενώ 
το 2005 η Τουρκία έγινε ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος στην περιοχήAmikam Nachmani, 
“A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for Greece.,” 
BESA Center for Strategic Studies, Bar Ilan University, Israel 28 (1999). 
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αποτέλεσμα των πρωτοβουλιών του Ισραήλ. Αντίθετα, η συμμαχία της 

δεκαετίας του 1990 ήρθε ως επιστέγασμα κοινών προσπαθειών των δύο 

κρατών που διήρκησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα και διαμορφώθηκε για 

την αντιμετώπιση του Ιράκ, της Συρίας και του ριζοσπαστικού Ισλαμικού Ιράν. 

Το Ιράν, από μέρος του τριγώνου της περιφερειακής συμμαχίας, συνιστά 

πλέον απειλή. Δεύτερον, ενώ το κύριο χαρακτηριστικό της περιφερειακής 

συμμαχίας ήταν η μυστικότητα, η συμμαχία του 1996 ήταν από την αρχή 

φανερή. Τρίτον, ο ρόλος των ΗΠΑ στην διαμόρφωση της νέας συμμαχίας 

ήταν δραστικότερος από αυτόν της δεκαετία του 1950. Μάλιστα, οι ΗΠΑ δεν 

δίστασαν να δημοσιοποιήσουν την υποστήριξή τους στον άξονα Τουρκίας 
Ισραήλ σε μεταγενέστερο της διαμόρφωσής του χρόνο.621 

4.3.1.1.1 ΗΠΑ 

Στη μεταψυχροπολεμική περίοδο οι ΗΠΑ, μοναδική πλέον υπερδύναμη σε 

διεθνές επίπεδο, αναδεικνύονται κυρίαρχες στο χώρο της Μέσης ανατολής με 

αυξημένη στρατιωτική παρουσία, πολιτική και διπλωματική επιρροή.622 Στο 

απόηχο του πολέμου του Κόλπου, οι κύριοι στόχοι των ΗΠΑ είναι η ελεύθερη 

ροή του πετρελαίου σε λογικές τιμές, η προσέγγιση φιλοδυτικών αραβικών 

κρατών, η ασφάλεια του Ισραήλ και η διευθέτηση της αραβοϊσραηλινής 

διένεξης. Στα πλαίσια της διαμόρφωσης της «Νέας Τάξης Πραγμάτων»,623 ο 

άξονας Τουρκία - Ισραήλ συνιστά θεμελιώδη διάσταση της στρατηγικής των 

ΗΠΑ,624 η οποία εδράζεται σε τρεις πυλώνες: τη διπλή ανάσχεση («dual 

containment»)625 των κύριων απειλών των ΗΠΑ, Ιράν και Ιράκ, την 

ενθάρρυνση της αραβοϊσραηλινής ειρηνευτικής διαδικασίας και την 

προώθηση του «ενός οράματος» που αφορά στην «…ειρηνική συνύπαρξη, 

περιφερειακής οικονομικής ανάπτυξης, στον έλεγχο των όπλων και 

                                                             
621 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σσ.69,71,98-99 
622 Ibid. 
623 Έκφραση που χρησιμοποίησε πρόεδρος των ΗΠΑ George Bush μετά την εισβολή του 
Ιράκ στο Κουβέιτ και αφορά στο όραμα των ΗΠΑ, ως η μοναδική υπερδύναμη: μια νέα 
παγκόσμια τάξη - όπου διαφορετικά έθνη σύρονται μαζί σε κοινό σκοπό, για να επιτύχουν τις 
καθολικές φιλοδοξίες της ανθρωπότητας: ειρήνη και ασφάλεια, την ελευθερία και κράτος 
δικαίου», βλ., President George Bush, Los Angeles Times, January 30, 1991. 
624 Βλ., Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο. 
σσ.74-76. 
625Για τη στρατηγική τις «διπλής ανάσχεσης και κριτική αυτής της πολιτικής, βλ.,  Stephen C 
Pelletiere, Landpower and Dual Containment. Rethinking America s Policy in the Gulf, 
Strategic Studies Institute, U.S. Army War College (Carlisle, 1999). 
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εκδημοκρατισμό όλης της Μέσης Ανατολής».626 Οι δύο εθνοκρατικές 

οντότητες, οι ισχυρότερες της περιοχής και ενάντιες τόσο του θρησκευτικού 

ριζοσπαστισμού όσο και της τρομοκρατίας, αποτελούσαν του κατάλληλους 

συμμάχους για την προώθηση των συμφερόντων τους και κυρίως για την 

εξισορρόπηση των κυρίων απειλών των ΗΠΑ, Ιράκ και Ιράν. 

Για την Τουρκία το τέλος του ψυχρού πολέμου σίγουρα αποτέλεσε μια θετική 

εξέλιξη καθώς σήμαινε την μείωση της έντασης του σοβιετικού κινδύνου. Την 

ίδια στιγμή όμως, η κάμψη της σοβιετικής ισχύος και η υποβάθμιση της 

σοβιετικής απειλής είχε ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της δικής της 

στρατηγικής αξίας και την σχετική περιθωριοποίησή της.627 Με την εισβολή 

του Ιράκ στο Κουβέιτ, η Τουρκία άδραξε τη ευκαιρία να αποδείξει την 

στρατηγική της αξία και να έρθει πιο κοντά στις ΗΠΑ, γεγονός που 

εκμεταλλεύτηκαν οι τελευταίες προωθώντας την Τουρκο - ισραηλινή 

συνεργασία στα πλαίσια της στρατηγικής της ανάσχεσης του Ιράν και του 

Ιράκ. Η προσέγγιση του Ισραήλ, θεωρήθηκε από την Άγκυρα ως ένα μέτρο 

αντιστάθμισης της περιθωριοποίησής της.628 Όσο πιο απόμακρη έδειχνε η 

Δύση, τόσο περισσότερο η Τουρκία αναζητούσε την ενίσχυση των δεσμών 

της με τις ΗΠΑ και σε αυτή τη προσπάθεια τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτούσε 

η προσέγγιση του Ισραήλ.629  

                                                             
626 Βλ., Martin Indyk, “The Clinton Administration’s Approach to the Middle East,” The 
Washington Institute for Near East Policy, 1993, http://jft-
newspaper.aub.edu.lb/reserve/data/s11154/s11154.pdf. 
627Οι ΗΠΑ φάνηκαν να διατηρούν αποστάσεις από την Τουρκία, υποστηρίζοντας θέσεις 
αντίθετες των συμφερόντων της στο Κυπριακό και Αρμενικό ζήτημα, το Δεκέμβριο του 1989 
και η Ευρωπαϊκή επιτροπή απορρίπτει το αίτημα της Τουρκίας να ενταχθεί ως πλήρες μέλος 
στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, η ΕΕ επέκρινε την 
Τουρκία για την πρόοδο ως προς τον εκδημοκρατισμό της και την υιοθέτηση των μη-
ευρωπαϊκών μεθόδων για την αντιμετώπιση του ΡΚΚ. Απουσία του κοινού σοβιετικού 
κινδύνου, η ΕΕ αμφισβητούσε τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα της Τουρκίας. Bengio, The Turkish - 
Israeli Relationship. σσ. 21-23,.540-541., “Delegation of the European Union to Turkey,” 
Europeian Commission, n.d., http://www.avrupa.info.tr/en/turkey-the-eu/history.html., Serhat 
Güvenç and Soli Özel, “NATO and Turkey in the post-Cold War World : Between 
Abandonment and Entrapment,” Southeast European and Black Sea Studies 12, no. 4 
(2012): 37–41, http://dx.doi.org/10.1080/14683857.2012.741845. σ.536, Tarik Oğuzlu, “The 
Changing Dynamics of Turkey–Israel Relations: A Structural Realist Account,” Mediterranean 
Politics 15, no. 2 (July 2010): 273–288, 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13629395.2010.485055.σ.279. 
628 Ibid. σ.279 
629 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.88 και Güvenç and Özel, “NATO and Turkey in 
the post-Cold War World : Between Abandonment and Entrapment.”  
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Το τέλος του ψυχρού πολέμου και η κατάρρευση της Σοβιετική Ένωσης 

αποδείχθηκαν εξαιρετικά θετικές εξελίξεις για το Ισραήλ. Στις αρχές της 

μεταψυχροπολεμικής περιόδου συνήψε διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα και 

την Ινδία, παράδειγμα που ακολούθησαν και άλλα κράτη. Βελτίωσε τις 

σχέσεις του με τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης (διαδικασία που είχε 

ξεκινήσει ήδη από τα μέσα της δεκαετίας της 80), ενώ ανέπτυξε διπλωματικές, 

οικονομικές και πολιτικές σχέσεις με τις πρώην σοβιετικές Δημοκρατίες της 

Κεντρικής Ασίας630 και του Καυκάσου. Μολονότι με τις συνεχείς διπλωματικές 

επιτυχίες το Ισραήλ ενίσχυσε την διεθνή του εικόνα και απέκτησε μεγαλύτερη 

νομιμοποίηση και ευελιξία στη διεθνή αρένα,631 ο Πόλεμος του Κόλπου 

ανέδειξε τις αδυναμίες του ισραηλινού στρατού στην αντιμετώπιση της 

«έμμεσης στρατηγικής» του Ιράκ, η οποία συνίστατο όχι στην κατά μέτωπο 

επίθεση αλλά στην χρήση βαλλιστικών πυραύλων με στόχους στο εσωτερικό 

της επικράτειας του Ισραήλ.632 Ο διάλογος στο εσωτερικό στο Ισραήλ σχετικά 

με τις επιπτώσεις του Πολέμου του Κόλπου οδήγησε στην έναρξη της 

ειρηνευτικής διαδικασίας τον Οκτώβριο του 1991 στη σύνοδο της Μαδρίτης633 

                                                             
630 Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993.”σ. 28. Βλ. Antoine 
Blua, “Israel Emerges as a Player in Central Asia,” Eurasianet.org, 2001, 
http://www.eurasianet.org/departments/business/articles/eav081501.shtml., Bengio, The 
Turkish - Israeli Relationship. σσ.28-29. και Marlene Laruelle, “Israel and Central Asia : 
Opportunities and Limits for Partnership in a Post-Arab Spring World,” The German Marshall 
Fund of the United States (Washington, DC, 2012).  
631 Η έναρξη του διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων σε συνδυασμό με τα γεγονότα 
του πολέμου του Κόλπου διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στην διαμόρφωση μιας νέας 
κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Πρώτον, καταρρίφθηκε ο «μύθος την ενότητας των 
Αραβικών κρατών», δεύτερον, ο αιματηρός πόλεμος μεταξύ Αραβικών κρατών έβγαλε την 
αραβοϊσραηλινή διένεξη από το προσκήνιο της Μέσης Ανατολής και τρίτον έκανε ορισμένα 
Αραβικά κράτη να σκεφτούν την πιθανότητα συνεργασίας με το Ισραήλ. Bengio, The Turkish - 
Israeli Relationship. σ28. 
632 Το Ισραήλ, για πρώτη φορά, υπό την πίεση των ΗΠΑ, υποχρεώθηκε σε παθητική στάση 
έναντι των προκλήσεων των γειτόνων του, αφήνοντας σε άλλους να μεριμνήσουν για την 
ασφάλειά του, καθώς αφενός δεν είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων ως προς την έναρξη 
της πολεμικής διαδικασίας και αφετέρου δεν είχε την δυνατότητα να αντιδράσει στις εναντίον 
του επιθέσεις. Ο πόλεμος του Κόλπου είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη των μειονεκτημάτων 
του Ισραήλ λόγω της έλλειψης  στρατηγικού βάθους, την υπονόμευση της φήμης των 
αποτρεπτικών δυνατοτήτων των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων και τη μείωση της σημασίας 
του ρόλου του στη Μέση Ανατολή.Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 
1973 – 1993.”σ.16 και Kurz and Brom, Strategic Survey for Israel 2011.σ.154. Επίσης, 
σχετικά με το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ. βλ., κεφ.2. σσ.71-76. 
633 Στις 30 Οκτωβρίου του 1991, με πρωτοβουλία των ΗΠΑ και της Σοβιετικής Ένωσης έλαβε 
χώρα η Διάσκεψη της Μαδρίτης, μια δεύτερη προσπάθεια ειρήνευσης μεταξύ παλαιστινίων/ 
Αράβων στην οποία συμμετείχαν η Ιορδανία, ο Λίβανος, η Συρία, η Αίγυπτος, το Ισραήλ και οι 
Παλαιστίνιοι, ως μέρος της αποστολής της Ιορδανίας. Για τη Διάσκεψη της Μαδρίτης, βλ., την 
αλληλογραφία και τις διπλωματικές διεργασίες μεταξύ των εμπλεκομένων, “The Madrid Peace 
Conference,” Journal of Palestine Studies 12, no. 2 (1992): 117–149. Για τις πολιτικές 
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και, δεδομένων των απειλών του Ιράν και του Ιράκ, έθεσε τα θεμέλια για την 

αναβίωση της περιφερειακής συμμαχίας με την Τουρκία.  

4.3.1.1.2 Ιράν, Ιράκ, Συρία 

Τα κύρια αίτια που ώθησαν την Τουρκία και το Ισραήλ στην ενδυνάμωση των 

σχέσεών τους εντοπίζονται στα ζητήματα ασφάλειας που έγειραν η Συρία, το 

Ιράκ και το Ιράν. Για το Ισραήλ, η ιδεολογία, ο επεκτατισμός και ο εξοπλισμό 

του Ιράν είναι τα τρία στοιχεία που καθιστούσαν το τελευταίο ως «…απειλή για 

το Ισραήλ και την περιοχή».634 Με τη λήξη του πολέμου Ιράν-Ιράκ (1988), και 

ιδιαίτερα μετά τον Πόλεμο του Κόλπου, το Ισραήλ κάλεσε τον κόσμο να 

κρατήσει ψηλά το «ζήτημα του Ιράν» καθώς το πρόγραμμα ανάπτυξης 

πυρηνικών όπλων και μεγάλης εμβέλειας βαλλιστικών πυραύλων συνιστούσε 

μια σημαντική στρατηγική απειλή. Δεδομένης της διασύνδεσης του Ιράν με 

την  Hezbollah, Hamas και Islamic Jihad, το Ισραήλ ήταν απόλυτα σύμφωνο 

με την στρατηγική της διπλής ανάσχεσης και με τις ακόλουθες κυρώσεις που 

επέβαλλαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν.635 Αν για το Ιράν το Ισραήλ είναι ο 

«μικρός διάβολος», η Τουρκία «…είναι μια ισλαμική χώρα, αλλά μόνο στα 

λόγια. Στην πράξη είναι σαν δούρειος ίππος μέσα στις τάξεις των Ισλαμικών 

χωρών».636 Η Άγκυρα φοβόταν μήπως το απελευθερωμένο πλέον από τον 

πόλεμο Ιράν επιχειρήσει να εξάγει την ισλαμική επανάσταση στην Τουρκία, 

την ανάπτυξη μη συμβατικών όπλων αλλά και τις διασυνδέσεις του με τη 

Συρία και το PKK.637 Ο παράγοντας Συρία διαδραμάτιζε πάντα ένα 

καθοριστικό ρόλο στις Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις, καθώς και οι δύο 

παράγοντες, για τους δικούς τους λόγους ο καθένας, θεωρούσαν την Συρία 

ως απειλή. Μάλιστα η αναζήτηση χημικών και πυρηνικών όπλων από την 

Συρία αύξανε την ανησυχία τους.638 Η τραυματική εμπειρία του Ισραήλ από 

τον Ιράκ κατά τον Πόλεμο του Κόλπου και το γεγονός ότι το τελευταίο 

απέδειξε ότι δεν διστάζει να κάνει χρήση χημικών όπλων, παρά τη 

                                                                                                                                                                              
διεργασίες και τη μυστική διπλωματία που προηγήθηκαν της ειρηνευτικής διαδικασίας, βλ., 
Navon, “From Kippur to Oslo : Israel ’ s Foreign Policy , 1973 – 1993.” σσ. 16-20. 
634 Menashri, “Iran , Israel and the Middle East Conflict.”, σ.116-120. 
635 Ibid. 
636βλ., Daniel Pipes and Adam Garfinkle, “The Quiet Crisis: Turkish-Syrian Relations,” Middle 
East Forum (1989), http://www.danielpipes.org/8132/crisis-turkish-syrian-relations. 
637 Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for 
Greece.”σσ.7-8. 
638 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ22. 
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εξασθένησή του μετά το Πόλεμο του Κόλπου, αύξανε το φόβο τόσο του 

Ισραήλ όσο και της Τουρκίας.639 Ο συνδυασμός κατοχής μη συμβατικών 

όπλων, οι προσπάθειες απόκτησης πυρηνικών, η δυνατότητα χρήσης 

βαλλιστικών πυραύλων και η ρητορική του Ιράκ, μεγέθυναν την απειλή που 

πρόβαλλε το Ιράκ στην περιοχή. Την ίδια στιγμή, η εχθρότητα των δύο 

Αραβικών κρατών, Συρίας και Ιράκ, προς την Άγκυρα, εκτός των μεταξύ τους 

εδαφικών διαφορών, οφείλονταν και στο νέο ρόλο που η Τουρκία 

φιλοδοξούσε να διαδραματίσει στην περιοχή. Υπό το πρίσμα της Συρίας και 

του Ιράκ οι φιλοδοξίες της Τουρκίας αποτυπώνονταν κυρίως μέσα από την 

υδατική στρατηγική της αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων του 
Τίγρη και του Ευφράτη.640 

Στη μεταψυχροπολεμική εποχή το δίλημμα της Τουρκίας μεταξύ Ισραήλ και 

Αραβικών κρατών χάνει την έντασή του. Στις νέες διεθνοπολιτικές συνθήκες 

αίρονται πλέον οι περιορισμοί που επέβαλλαν στην Τουρκία την προσέγγιση 

του Ισραήλ μέσω κρυφών δεσμών και επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των 

συμμαχικών τους δεσμών. Εκτός του ότι μειώθηκε δραματικά η δυνατότητα 

των Αραβικών κρατών για άσκηση πιέσεων προς την Τουρκία,641 ο διάλογος 

μεταξύ παλαιστινίων με Ισραήλ παρείχε στην Τουρκία την απαιτούμενη 

νομιμοποίηση, καθώς, σε τελική ανάλυση, τα Αραβικά κράτη δεν μπορούσαν 

να έχουν την απαίτηση «…οι Τούρκοι να είναι περισσότερο Άραβες από τους 

                                                             
639 Με τη λήξη του πολέμου Ιράν – Ιράκ το 1988, ο Saddam Hussein εξαπέλυσε επιθέσεις 
εναντίον των κούρδων του Βορείου Ιράκ με δηλητηριώδη αέριο, με αποτέλεσμα την 
θανάτωση περίπου πέντε χιλιάδων ανθρώπων μόνο στην πόλη Halabja, βλ., George E 
Gruen, “Turkey ’ s Emerging Regional Role,” American Foreign Policy Interests: The Journal 
of the National Committee on American Foreign Policy 17, no. 2 (1995): 37–41, 
http://dx.doi.org/10.1080/10803920.1995.10391886.σ.18. 
640 Στην  τουρκική αντίληψη, «…οι Άραβες έχουν πετρέλαιο, εμείς [οι Τούρκοι] έχουμε νερό». 
Πολλοί Τούρκοι δεν αντιλαμβάνονται τη λογική κατά την οποία αυτοί πρέπει να πληρώνουν 
ακριβά για το πετρέλαιο των Αράβων και οι Άραβες να μη χρειάζεται να πληρώνουν 
οτιδήποτε για το «τουρκικό νερό» βλ. Μηνάγιας, Η Γεωπολιτική Στρατηγική Και η Στρατιωτική 
Ισχύς Της Τουρκίας.σ. 53, Constanze Kolbe, “Turkey and the Power of Water,” International 
Relations and Security Network ISN (2008), http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-
Library/Articles/Detail/?ots783=4888caa0-b3db-1461-98b9-
e20e7b9c13d4&lng=en&id=88382. Pipes and Garfinkle, “The Quiet Crisis: Turkish-Syrian 
Relations.”, Giorgos Gregoreas and Jan-Hinrich Wagner, “Gurgle in the Background - Turkey, 
Water and the Middle East,” Center for Mediterranean & Middle East Studies no. 08 (2007). 
σ. 13 και Joel Whitaker, The Tigris-Euphrates River Basin : A Science Diplomacy Opportunity, 
United States Institute of Peace (Washington, DC, 2010). σ.2. 
641 Από τα μέσα της δεκαετίας του 80 μειώθηκε η εξάρτηση της Τουρκίας από τα αραβικό 
πετρέλαιο. Στη μεταψυχροπολεμική περίοδο οι σχέσεις της Τουρκίας με τις πρώην σοβιετικές 
δημοκρατίας αποτέλεσαν μια εναλλακτική πηγή ενέργειας. Gruen, “Turkey ’ s Emerging 
Regional Role.”σ.20. 
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ίδιους τους Άραβες…».642 Επιπρόσθετα, η de jure αναγνώριση του Ισραήλ 

από την Ελλάδα (Μάιος 1990) και η αποκατάσταση των σχέσεων με τη  

Σοβιετική Ένωση (Οκτώβριος 1991) μείωσε το ρίσκο της προσέγγισης του 

Ισραήλ. Ειδικότερα, η σύναψη διπλωματικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ 

ανησύχησε την Τουρκία, η οποία έβλεπε να  χάνει το προβάδισμα στο 

διπλωματικό πεδίο έναντι της Ελλάδας και των βαλκανικών κρατών.643 Υπό 

την πίεση των εξελίξεων, το Δεκέμβριο του 1991 η Τουρκία ανακοίνωσε τη 

απόφασή της να αναβαθμίσει τις διπλωματικές της σχέσεις τόσο με το Ισραήλ 

όσο και με τους Παλαιστινίους σε επίπεδο πρεσβείας.  

4.3.1.1.3 Ιορδανία 

Η θετική εξέλιξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με το Αμάν και η επίτευξης της 

συμφωνίας ειρήνης μεταξύ Ιορδανίας και Ισραήλ τον Οκτώβριο του 1994 

αποτέλεσε κομβικό σημείο της Τουρκο - ισραηλινής προσέγγισης. Η ραγδαία 

βελτίωση των σχέσεων Ισραήλ και Ιορδανίας, δεδομένων των παραδοσιακά 

καλών σχέσεων μεταξύ Άγκυρας και Αμάν, είχε ως αποτέλεσμα την 

διαμόρφωση ενός στρατηγικού τριγώνου που είχε την υποστήριξη των 

ΗΠΑ.644 Η διασύνδεση ενός Αραβικού κράτους στο άξονα Τουρκίας - Ισραήλ 

παρείχε ακόμα μεγαλύτερη ελευθερία στην Τουρκία στην περαιτέρω 

ενδυνάμωση των σχέσεών της με το Ισραήλ.645 

4.3.1.1.4  Πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες 

Επίσης, το κοινό ενδιαφέρον του Ισραήλ και της Τουρκίας646 προς τα νέα 

ανεξάρτητα κράτη που προέκυψαν με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

                                                             
642 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.134. 
643 Abadi, “Israel and Turkey : From Covert to Overt Relations.”σ.11 και Bengio, The Turkish - 
Israeli Relationship.σ79. 
644Για τις αλληλεπιδράσεις στο τρίγωνο Ισραήλ-Τουρκία-Ιορδανία και τις μεταξύ τους σχέσεις, 
βλ.,  Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο. 
σσ.62-69. 
645 Antonia L. Dimou, Turkish - Israeli Alliance: Attitudes, Responses and Impact (Defencse 
Analysis Institute, 2002). σσ.31-35. 
646Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανάδυση των πρώην σοβιετικών 
δημοκρατικών η ιδεολογία του «…παν-τουρκισμού και παν-τουρανισμού αποκτούν για τη 
Τουρκία μια ρεαλιστική και πραγματική βάση». Οι ΗΠΑ με όχημα το δυτικό πρότυπο της 
Τουρκίας  επιδιώκουν αφενός την άσκηση ελέγχου στην περιοχή και αφετέρου την μείωση της 
ρωσικής επιρροής. Για την δραστηριοποίηση της Τουρκίας τη δεκαετία του 1990 στις πρώην 
σοβιετικές δημοκρατίες βλ., Gruen, “Turkey ’ s Emerging Regional Role.”σ.16. Βλ., επίσης 
κεφάλαιο 2.  
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έθεσε τις βάσεις για την δημιουργία ενός νέου πεδίου συνεργασίας μεταξύ 

τους. Το Ισραήλ μέσω της μουσουλμανικής Τουρκίας προσδοκούσε στην 

ανάπτυξη διμερών σχέσεων με άλλα μουσουλμανικά κράτη ή στην μείωση 

των αντι – ισραηλινών αισθημάτων.647 Η Τουρκο - ισραηλινή συνεργασία στη 

περιοχή του Καυκάσου αποτυπώνεται μέσα από την τριγωνική σχέση 

Τουρκίας – Ισραήλ – Αζερμπαϊτζάν, που, μεταξύ άλλων, στόχευε στην 

εξισορρόπηση του Ιράν.648 

4.3.1.1.5 Κουρδικό Ζήτημα 

Το κουρδικό ζήτημα επίσης αποτελεί ένα σημαντικό παράγοντα στη 

διαμόρφωση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ.649 Για την Τουρκία ο 

πόλεμος με το PKK ήταν (και είναι) συνώνυμο με τον πόλεμο κατά της 

«τρομοκρατίας» ενώ η εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων των Κούρδων 

ανταρτών στις αρχές της δεκαετίας του 1990 συνιστούσε τη μεγαλύτερη 

πρόκληση για την Άγκυρα. Μάλιστα, το κενό που δημιουργήθηκε στο βόρειο 

Ιράκ μετά τον πόλεμου του Κόλπου αύξησε τις ανησυχίες της Τουρκίας 

σχετικά με την εξέλιξη του Κουρδικού Ζητήματος καθώς ενισχύθηκε η 

δυναμική του PKK με την αύξηση των στρατιωτικών βάσεων του στο Βόρειο 

Ιράκ και την περαιτέρω εμπλοκή των γειτονικών παραγόντων στο ζήτημα.650 

Η δημιουργία της Ζώνης Απαγόρευσης Πτήσεων βορείως του 

36ου Παραλλήλου με τον Πόλεμου του Κόλπου, που οδήγησε στην δημιουργία 

του αυτόνομου Κουρδιστάν του Βορείου Ιράκ και η προοπτική της 

δημιουργίας της Ομοσπονδιακής Κουρδικής Δημοκρατίας με την συνένωση 

των Κούρδων του Ιράν, του Ιράκ, της Συρίας και της Τουρκίας προκάλεσε την 

αντίδραση του βαθέως κράτους της τελευταίας.651 Μια σημαντική διάσταση το 
                                                             
647 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σσ.95,96.  
648Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for 
Greece.”σ.9, Alexander Cagaptay, Soner Murinson, Good Relations Between Azerbaijan and 
Israel: A Model for Other Muslim States in Eurasia?, The Washington Institute for Near East 
Policy (Washington, DC, March 2005), http://www.washingtoninstitute.org/policy-
analysis/view/good-relations-between-azerbaijan-and-israel-a-model-for-other-muslim-state. 
και Abadi, “Israel and Turkey : From Covert to Overt Relations.” σ.13. 
649 Robert Oslon, Turkish Relations with Iran, Syria, Israel and Russia, 1991 - 2000. The 
Kurdish and Islamist Question (Mazda Publishers Inc., 2001). σσ.128-130. 
650Σύμφωνα με το Έγγραφο Εθνικής Ασφάλειας του 1992 το «κουρδικό αυτονομιστικό 
κίνημα» αποτελούσε το μείζον πρόβλημα εθνικής ασφάλειας, αντικαθιστώντας την απειλή της 
Σοβιετικής Ένωσης Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σσ. 26, .85-88, 107. 
651Η απόπειρα σύγκλησης της Πρώτης Κουρδικής Εθνοσυνέλευσης στην ιστορία του 
κουρδικού έθνους κατόπιν συνεννόησης των κυρίων κουρδικών οργανώσεων της Τουρκίας, 
Ιράν, Ιράκ, και η αλλαγή της πολιτικής του Οζάλ ως προς την αντιμετώπιση του κουρδικού 
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Κουρδικού Ζητήματος αφορά στις σχέσεις της Συρίας με τον αγώνα των 

ανταρτών του εργατικού κουρδικού κόμματος (PKK).652 Η διασύνδεση δε του 

PKK με την PLO, Hezbollah και Islamic Jihad και οι εξορμήσεις αυτών από 

την κοιλάδα Bekaa του Λιβάνου, η οποία ήταν υπό τον έλεγχο της Συρίας,653 

έθεταν τις βάσεις για τη στρατηγική συνεργασία Ισραήλ και Τουρκίας με στόχο 

τη διαχείριση των αποκαλούμενων «τοπικών απειλών».654 Για την Τουρκία η 

συνεργασία με το Ισραήλ στην αντιμετώπιση του PKK ήταν πολύτιμη. Εκτός 

του ότι το Ισραήλ συνιστούσε την καλύτερη πηγή πληροφόρησης σχετικά με 

το Κουρδικό Ζήτημα,655 διέθετε τα κατάλληλα μέσα, επιχειρησιακή ικανότητα 

και εμπειρία που αποκόμισε από τον δικό του πόλεμο εναντίον της Hezbollah 

στον Λίβανο.656 Οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ Συρίας και Ισραήλ 

                                                                                                                                                                              
ζητήματος, ο οποίος έβλεπε ότι η αντιμετώπιση το PKK με τη βία οδηγούσε σε αδιέξοδο, 
έγειρε σοβαρά ζητήματα ασφαλείας. Εικάζεται ότι ο Οζάλ υπήρξε θύμα της επιλογής του για 
πολιτική αντιμετώπιση του κουρδικού ζητήματος. Σάββας Καλλεντερίδης, “Η Πρώτη Κουρδική 
Εθνοσυνέλευση, η Κύπρος, Το Καστελόριζο Και η ΑΟΖ!,” Ινφονγώμωv, 2012, 
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/02/blog-post_7652.html#more. και Χρήστος 
Μηνάγιας, “Η Πρώτη Απόπειρα Πολιτικής Λύσης Του Κουρδικού,” Strategy Reports, 2012, 
http://strategyreports.wordpress.com/2012/10/02/. 
652 Σύμφωνα με την Τουρκία, η υποστήριξη της Συρίας προς το PKK, η οποία χρονολογείται 
από τις αρχές τη δεκαετίας του 1980 – λίγο μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα της 12 
Σεπτεμβρίου 1980 – συμπεριελάμβανε την παροχή καταφυγίου / ασύλου σε κούρδους 
αντάρτες, την εγκατάσταση πολιτικών κέντρων επιχειρήσεων σε διάφορες πόλεις, την άδεια 
για τη διενέργεια διαφόρων εκπαιδευτικών και οργανωτικών δραστηριοτήτων, την 
στρατολόγηση σύρων Κούρδων πολιτών κ.λ.π. Για  τη Συρία το κουρδικό πρόβλημα δεν ήταν 
ποτέ κύριο ζήτημα αλλά ένα μέσο άσκησης πίεσης στα πλαίσια των μεταξύ τους διαφορών. 
Jülide Karakoç, “The Impact of the Kurdish Identity on Turkey’s Foreign Policy from the 1980s 
2008,” Middle Eastern Studies 46, no. 2 (2010): 37–41, 
http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2010.520423.921 
653Σύμφωνα με την Τουρκία, η Συρία εκτός των κούρδων, υποστήριζε τη δράση 
ριζοσπαστικών ομάδων Τούρκων και άλλων πολιτικών κινημάτων, όπως της Αρμενικής 
μαρξιστική τρομοκρατική οργάνωση ASALA ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. βλ., 
Abadi, “Israel and Turkey : From Covert to Overt Relations.” σσ. 9-10 Για μια λεπτομερή 
προσέγγιση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, βλ., Pipes and Garfinkle, “The Quiet Crisis: 
Turkish-Syrian Relations.”Βλ.,Gruen, “Turkey ’ s Emerging Regional Role.”σσ.19-21 και Pipes 
and Garfinkle, “The Quiet Crisis: Turkish-Syrian Relations.” 
654Σύμφωνα με τους όρους του «Μνημονίου Αλληλοκατανόησης» του 1993  η Τουρκία και το 
Ισραήλ συμφώνησαν «…να συνεργασθούν στη συλλογή πληροφοριών για τη Συρία, το Ιράν 
και το Ιράκ και να έχουν τακτικές επαφές με στόχο την εκτίμηση των στρατιωτικών 
δυνατοτήτων των χωρών αυτών, καθώς και την τρομοκρατία». Βλ., Μάικλ Σοσσουντόφσκι, “Η 
«τριπλή Συμμαχία» ΗΠΑ - Τουρκία - Ισραήλ,” Περιοδικό Άρδην, Τ.61 (Αθήνα, August 2006), 
http://www.ardin.gr/?q=node/480.  
655 Oslon, Turkish Relations with Iran, Syria, Israel and Russia, 1991 - 2000. The Kurdish and 
Islamist Question. σσ.126-129. 
656 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.86, 106  Η συνεργασία Ισραήλ Τουρκίας 
εναντίον του PKK επιβεβαιώνεται από διάφορες πηγές. Από τις μαρτυρίες του διοικητή του 
στρατιωτικού σκέλους του PKK, Cemil Bayık. Από τις δηλώσεις του ισραηλινού 
Πρωθυπουργού τον Μάιο του 1997. Επίσης, ο Τούρκος πρώην Αρχηγός Γενικού Επιτελείου 
στρατηγός Cevik Bir, σε ομιλία του στο Institute for Near Eastern Affairs στην Ουάσιγκτον 
διαβεβαίωσε ότι η κρίση μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας το 1998 για το θέμα του ΡΚΚ 
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αποτέλεσαν ένα ισχυρό κίνητρο για την Τουρκία να επισπεύσει την ενίσχυση 

των δεσμών της με το Ισραήλ. Η (κατά την Τουρκία) διαφαινόμενη θετική 

εξέλιξη των διαπραγματεύσεων από το Δεκέμβριο του 1995 ως τον Ιανουάριο 

του 1996 και το ενδεχόμενο βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ Συρίας και 

Ισραήλ προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας.657 Το μέγεθος του φόβου της 

Άγκυρα να χάσει ένα στρατηγικό σύμμαχο στην εξισορρόπηση της απειλής 

της Συρία αναδεικνύεται από τον τρόπο αντίδρασης του υφυπουργού 

εξωτερικών της Τουρκίας Onur Oymen το Ιανουάριο του 1996: «Πως μπορείτε 

να μιλάμε με αυτούς τους μπάσταρδους. Επίσημα σας παρακαλούμε να 

διακόψετε τις συνομιλίες με την Συρία».658  

4.3.1.1.6 Εσωτερική ενδυνάμωση 

Εκτός της εξισορρόπησης των εξωτερικών απειλών, η Τουρκία μέσω της 

συμμαχίας με το Ισραήλ στόχευε και στην εσωτερική της εξισορρόπηση. Ήδη 

από την δεκαετία του 1980 η Τουρκία ξεκίνησε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεών της. Τα ζητήματα ασφάλειας που 

προέκυψαν με τη λήξη του ψυχρού πολέμου αλλά και ο νέος ρόλος που ήθελε 

να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή έκαναν ακόμα μεγαλύτερη την 

ανάγκη ενίσχυσης των πυλώνων ισχύος της. Δεδομένων μάλιστα των 

περιορισμών που έθεταν τα κράτη της Δυτικής Ευρώπης και οι ΗΠΑ ως προς 

την διάθεση αμυντικού υλικού στην Τουρκία,659 το Ισραήλ αναδεικνύονταν ως 

ένας αξιόπιστος αλλά όχι πολύ σχολαστικός συνέταιρος· μπορούσε να της 

παρέχει πολλά από τα πράγματα που δεν μπορούσε να αποκτήσει από την 

«πραγματική Δύση».660 Η συμμαχία αποδείχθηκε εξίσου επωφελής και για το 

                                                                                                                                                                              
επιλύθηκε υπέρ της Τουρκίας, χάρη στην Ισραηλινο - τουρκική συνεργασία, βλ., Karakoç, 
“The Impact of the Kurdish Identity on Turkey’s Foreign Policy from the 1980s 2008.”σσ.924. 
657 Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for 
Greece.”σ.8 
658Βλ., Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σ. 80 
659Γενικά, οι επιδόσεις της Τουρκίας στο πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο τρόπος 
αντιμετώπισης του κουρδικού ζητήματος, η παράνομη κατοχή της βόρειας Κύπρου, η στάση 
της έναντι των μειονοτήτων οδήγησαν το αμερικανικό κογκρέσο και πολλούς ευρωπαίους 
συμμάχους να απομακρυνθούν από την Τουρκία ή ακόμα και να επιβάλλουν περιορισμούς 
ως προς την παροχή αμυντικού υλικού στην Άγκυρα βλ. Güvenç and Özel, “NATO and 
Turkey in the post-Cold War World : Between Abandonment and Entrapment.”σ.546. Bengio, 
The Turkish - Israeli Relationship.σ.86, Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli 
Cooperation and Its Implications for Greece.”σ.7  και Oğuzlu, “The Changing Dynamics of 
Turkey–Israel Relations: A Structural Realist Account.”280 
660Το Ισραήλ αντί της περιθωριοποίησης της Τουρκίας, τα αποτελέσματα της οποίας 
θεωρούσε πως θα είναι καταστροφικά καθώς θα τη μετέτρεπαν σε «δεύτερο Ιράν», υιοθέτησε 
την πολιτική της προσέγγισης ως τον καλύτερο τρόπο για τη βελτίωση της συμπεριφοράς της, 
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Ισραήλ. Οι στρατιωτικές και εμπορικές συμφωνίες ενίσχυσαν την ισραηλινή 

οικονομία και την αμυντική βιομηχανία,661 συμβάλλοντας στη χαλύβδωση της 

αυτονομίας του Ισραήλ, η οποία συνιστά θεμελιώδη διάσταση του αμυντικού 

του δόγματος.  

4.3.1.1.7 Εσωτερικό πολιτικό σκηνικό 

Όσον αφόρα στην Τουρκία, μια μεγάλη ομοιότητα μεταξύ της περιφερειακής 

συμφωνίας και της πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας της μεταψυχροπολεμικής 

περιόδου έγκειται στο γεγονός ότι κινητήριος δύναμη πίσω από τη 

προσέγγιση του Ισραήλ ήταν το στρατιωτικό κατεστημένο της Τουρκίας. Λόγω 

της  πολιτικής αστάθειας κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990 ο στρατός 

είχε αυξημένη επιρροή στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και ιδιαίτερα 

στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής.662 Μάλιστα, ένας από τους λόγους για 

τους οποίους η στρατηγοί επεδίωξαν την προσέγγιση του Ισραήλ σχετίζεται 

με τις ραγδαίες πολιτικές διεργασίες/ ανακατατάξεις στο εσωτερικό της 

Τουρκίας.663 Από την άλλη πλευρά, το πολιτικό προσωπικό του Ισραήλ ποτέ 

δεν αμφέβαλε για την αναγκαιότητα της προσέγγισης της Τουρκίας. Οι όποιες 

διαφορές μεταξύ των ισραηλινών αξιωματούχων σχετικά με τις σχέσεις 

Τουρκιάς Ισραήλ δεν ήταν ουσιαστικές αλλά αφορούσαν στη έμφαση που 

έδιδαν σε αυτές. Στο εσωτερικό του Ισραήλ στη δεκαετία του 1990 

αναπτύχθηκε ένας διάλογος κυρίως μεταξύ ακαδημαϊκών κύκλων σχετικά με 

τις Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις και το αντίκτυπο αυτών σε τρίτους. Δύο 

                                                                                                                                                                              
βλ., Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for 
Greece.”σ.7 και Ofra Bengio and Gencer Ozcan, “Τουρκία-Ισραήλ-αραβικές Χώρες,” 
Περιοδικό Άρδην Τ33-34 (Αθήνα, August 2010), http://www.ardin.gr/?q=node/2045. 
661 Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for 
Greece.” 
662 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.84-87. 
663 Η Αύξηση της ισχύος του ισλαμικού «Κόμματος της Ευημερίας» (Refah Partisi, RP 
ιδρύθηκε στις 19 Ιουλίου του 1983, ως συνέχεια του απαγορευθέντος «Κόμματος Εθνικής 
Σωτηρίας».) του Necmettin Erbakan, το οποίο απέρριπτε τη δυτική ιδεολογία διατηρώντας 
στάση ενάντια των φορέων δυτικών οικονομικών συμφερόντων και πολιτισμικών προτύπων, 
ήτοι των ΗΠΑ, της ΕΕ και του Ισραήλ.Ο σχηματισμός κυβέρνησης συνασπισμού του 
Κόμματος της Ευημερίας» και του «Κόμματος του Ορθού δρόμου» (Dogru Yol Partisi--DYP) 
με ισλαμιστή πρωθυπουργό τον Ιούνιο του 1996, για πρώτη φορά στα πολιτικά χρονικά της 
Τουρκίας, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο για τον στρατό να επιχειρήσει την συμμαχία με το 
Ισραήλ ώστε να «…διατηρήσει τον κοσμικό χαρακτήρα του κράτους..» και να αποτρέψει τη 
στροφή της Τουρκίας από την δύση προς την ανατολή» Gruen, “Turkey ’ s Emerging 
Regional Role.”σ.17. Oğuzlu, “The Changing Dynamics of Turkey–Israel Relations: A 
Structural Realist Account.” σ.216 
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σχολές σκέψεις κυριαρχούσαν, η «Τουρκική» και η «Αιγυπτιακή».664 Η 

δεύτερη, υποστήριζε την προσέγγιση της Αιγύπτου και την προώθηση των 

ειρηνικών διαπραγματεύσεων, τονίζοντας ότι η υπερβολική προβολή των 

συμμαχικών δεσμών με την Τουρκία θέτει σε κίνδυνο τις συνομιλίες με Συρία 

και Παλαιστίνιους. Ενδεχομένως, απόρροια του εν λόγω εσωτερικού διαλόγου 

να είναι η «διατήρηση χαμηλών τόνων» από το Ισραήλ αναφορικά με τις 

σχέσεις του με την Τουρκία,665 φοβούμενο την παγίδευση σε ζητήματα της 

Τουρκίας που δεν το αφορούσαν όπως το Κουρδικό ή οι ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, αλλά και την επιδείνωση των σχέσεών του με τρίτους παράγοντες.666  

Ο άξονας Τουρκίας Ισραήλ άλλαξε δραματικά τις ισορροπίες ισχύος στη 

περιφέρεια τη Μέσης Ανατολής, σήμανε συναγερμό για πολλά Αραβικά και μη 

κράτη. Για ορισμένα, η στάση της Τουρκίας λογίστηκε ως η δεύτερη προδοσία 

μέσα σε 50 χρόνια μετά την αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ το 1949 ενώ 

ο Υπουργός εξωτερικών της Αιγύπτου Armu Musa, εκφράζοντας μεγάλη 

μερίδα του Αραβικού κόσμου εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα «…Αραβικά 

κράτη πρέπει να κάνουν κάτι να εξισορροπήσουν τη συμμαχία»667 Ωστόσο, αν 

και η συμμαχία Τουρκίας – Ισραήλ αντιμετωπίστηκε ως απειλή και παρά την 

σκληρή ρητορική από πολλά κράτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, δεν 

ενεργοποίησε μηχανισμούς εξισορρόπησης της, ακριβώς λόγω των νέων 

δομών ισχύος στο υποσύστημα της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής της 
μεταψυχροπολεμικής περιόδου.668 

 

 

 

                                                             
664Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σσ.89-98. 
665Το Ισραήλ, σε αντίθεση με την Τουρκία δεν έδινε μεγάλη έμφαση στις συμφωνίες που 
έκανε με την Τουρκία. Σε αντίθεση με τους Τούρκους στρατηγούς, και παρά την τάση για 
χαμηλή δημοσιότητα των τελευταίων, βλ., Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish 
Israeli Cooperation and Its Implications for Greece.”σ.6 Κατά μια έννοια αντιστράφηκαν οι 
ρόλοι των δύο παραγόντων σε σχέση με την περιφερειακή συμμαχία: το Ισραήλ ανησυχούσε 
για το αντίκτυπο των Τουρκο - ισραηλινών σχέσεων στα Αραβικά κράτη. Από την άλλη, η 
στρατιωτική ελίτ στην Τουρκία, δεδομένων των απειλών του κουρδικού αποσχιστικού 
κινήματος και του ισλαμικού φονταμενταλισμού, πείστηκε για την ανοικτή δημοσιοποίηση των 
τουρκικών δεσμών με το Ισραήλ Bengio and Ozcan, “Τουρκία-Ισραήλ-αραβικές Χώρες.” 
666 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σσ.89-98 
667 Στο ίδιο, σ.165 
668 Στο ίδιο, σσ.101,126, 127.165-166  
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4.3.1.2 Ελλάδα - Ισραήλ  

Με την έναρξη της δεκαετίας του 1990 ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις 

Ελλάδας – Ισραήλ. Μετά από 42 χρόνια, στις 21 Μαΐου του 1990 στις 

Βρυξέλλες, η Ελλάδα αναγνωρίζει de jure το κράτος του Ισραήλ και 

επισημοποιείται η σύναψη κανονικών διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Αθηνών 
και Τελ Αβίβ.669  

Το βασικό κίνητρο της αναγνώρισης του κράτους το Ισραήλ ήταν η επιθυμία 

της Ελλάδας να αλλάξει την εικόνα που είχε διαμορφώσει η Δύση για 

αυτήν.670 Άλλωστε, τα καταιγιστικά γεγονότα που συνταράσσουν τη βαλκανική 

χερσόνησο ακολούθως της πτώσης του τείχους του Βερολίνου συντελούν στη 

ενίσχυση των δεσμών της Ελλάδας με τη Δύση.671 Η αναγνώριση του Ισραήλ 

το 1990 επιβεβαιώνει τον δυτικό προσανατολισμό της Ελλάδας και τερματίζει 

την φιλο-αραβική πολιτική σηματοδοτώντας παράλληλα την «…αποχώρηση, 

οικεία βουλήσει,…» της Ελλάδας από τον χώρο της Μέσης Ανατολής.672 

Σημειώνουμε ότι, στην απόφαση της Ελλάδας να προχωρήσει στην 

αναγνώριση του Ισραήλ συνετέλεσε η αλλαγή της στάσης των Αραβικών 

κρατών ως προς το Κυπριακό Ζήτημα, τα οποία από τα μέσα της δεκαετίας 

του 1980 σταδιακά υιοθέτησαν μια πολιτική προώθησης των συμφερόντων 

της Τουρκίας και των ομόθρησκων του ψευδοκράτους,673 χωρίς αυτό να 

                                                             
669 Δημοσθένης Κωνσταντίνου, “Η Αναγνώριση Του Ισραήλ Από Την Χώρα Μας,” 
Διπλωματικό Περισκόπιο, 2010, 
http://www.diplomatikoperiskopio.com/index.php?option=com_content&view=article&id=624:2
010-09-25-07-18-16&catid=38:2008-05-31-14-19-14&Itemid=64. 
670 Ιδιαίτερα ορισμένοι συντηρητικοί κύκλοι της Ουάσιγκτον, ως  το «μαύρο πρόβατο» της 
δυτικής συμμαχίας, βλ., Θάνος Βερεμής and Γιώργος Τσιτόπουλος, eds., Ελλάδα - Τουρκία. 
Αρθρογραφικός Δείκτης Αμυντικής Και Πολιτικής 1979-1985 (Αθήνα: Παπαζήση, 1987). 
σσ.80-87.  
671 Η βίαιη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, η αναζωπύρωση του Μακεδονικού ζητήματος από το 
κράτος των Σκοπίων, η επιδείνωση των Ελληνο - αλβανικών σχέσεων, η έξαρση του 
αλβανικού εθνικισμού μετέτρεψαν τη βαλκανική χερσόνησο σε μια ζώνη διαρκούς έντασης. 
Επιπλέον, εκτός της διαχρονικής επεκτατικής πίεσης της Τουρκίας στη Θράκη – Αιγαίο – 
Κύπρο, η Ελλάδα βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη και με τον κίνδυνο της περικύκλωσης λόγω 
της τουρκικής διείσδυσης στο χώρο της βαλκανικής και της διασύνδεσης της τουρκικής 
επιθετικότητας με την αναβίωση τοπικών εθνικισμών..Λυγερός, Άνεμοι Πολέμου Στα 
Βαλκάνια. Σκόπια. σσ.14-27 
672 Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο. 99-
103, 116 και Καιρίδης, “H Ελλάδα, η Μέση Ανατολή, Οι Διεθνείς Σχέσεις Και η Πολιτειολογία 
Της Γνώσης.” Επίσης, βλ., Αδάμ Κύρα, “Τουρκικός Επεκτατισμός, Ελληνισμός Και Σχέδιο 
Λύσης Του Κυπριακού.” (Λεμεσός: Ελληνικό Κέντρο Ευρωπαϊκών και Διεθνών Αναλύσεων 
(ΕΛΚΕΔΑ), 2010). 
673 Ήδη από την Ισλαμική Διάσκεψη της Καζαμπλάνκας το 1984, στο κοινό ανακοινωθέν 
γινόταν λόγος για «διαρκή υποστήριξη των κρατών της διάσκεψης για τις προσπάθειες του 
«τουρκοκυπριακού λαού» να «επιτύχει» πλήρη ισότητα με τους Ελληνοκυπρίους». Το 1987 
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σημαίνει ότι μειώθηκε το ελληνικό ενδιαφέρον για την αντίδραση των 
Αραβικών κρατών.674  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την 

περαιτέρω ενδυνάμωση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων. Τον Δεκέμβριο 

του 1994, Ελλάδα και Ισραήλ καταλήγουν στη «Συμφωνία Αμυντικοτεχνικής 

Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ», πολιτικοστρατιωτική συμφωνία με 

χαρακτηριστικά ίδια εκείνης στην οποία μετά από δύο χρόνια θα συνάψει το 

Ισραήλ με την Τουρκία.675 Ωστόσο, τόσο οι αντιδράσεις στο εσωτερικό 

πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας όσο και οι πιέσεις των Αραβικών κρατών, 

ιδιαίτερα της Συρίας, δεν επέτρεψαν την Ελλάδα να προχωρήσει στην 
υλοποίηση των συμφωνηθέντων.676 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 και μετά καθοριστικός παράγοντας 

διαμόρφωσης των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων γίνεται η 

πολιτικοστρατιωτική συμμαχία του 1996 μεταξύ του Ισραήλ με το κύριο 

αντίπαλο της Ελλάδας. Η Αθήνα έβλεπε πως η συμμαχία με το Ισραήλ θα 

οδηγούσε στην ενδυνάμωση της Άγκυρας, στην ανατροπή της ήδη οριακής 

ισορροπίας ισχύος στα πεδίο της ελληνοτουρκικής διαμάχης και στην αύξηση 

                                                                                                                                                                              
δε, στη διάσκεψη του Κουβέιτ, η λέξη «επιτύχει» αντικαταστάθηκε από την λέξη 
«επανακτήσει». Γεγονός που αντιμετωπίστηκε ως μεγάλη διπλωματική επιτυχία του Ντεκτάς, 
βλ., “Final Communique of the 5th Islamic Summit Conference,” 1987, 
http://jang.com.pk/important_events/oic2003/5th.htm..Αργυρόπουλος, Ελλάδα - Τουρκία. 
Αρθρογραφικός Δείκτης Αμυντικής Και Πολιτικής 1986-1988.σ.102.  
674 Σημειώνονται οι αναφορές στις ελληνικές αντιθέσεις ως προς ορισμένες πτυχές της 
πολιτικής του Ισραήλ έναντι των Παλαιστινίων στο ίδιο το ελληνικό κείμενο Εθνικής Δήλωσης 
αναγνώρισης του εβραϊκού κράτους αλλά και από το ότι την ίδια μέρα η Ελλάδα αναβάθμισε 
τις σχέσεις της με την Παλαιστίνη μετατρέποντας την διαπιστευμένη Οργάνωση για την 
Απελευθέρωση της Παλαιστίνης στη Αθήνα σε «Γενική Αντιπροσωπεία της Παλαιστίνης», βλ., 
Κωνσταντίνου, “Η Αναγνώριση Του Ισραήλ Από Την Χώρα Μας.” Το γεγονός ότι η Αίγυπτος 
είχε ήδη αναγνωρίσει το Ισραήλ ήταν κάτι που η Ελλάδα χρησιμοποίησε ώστε να υποστηρίξει 
την απόφασή της. Άλλωστε, το επιχείρημα ότι μετά την αναγνώριση του Ισραήλ η Ελλάδα θα 
ήταν σε θέση να προωθήσει κατά πιο αποδοτικό τρόπο τα συμφέροντα των Αραβικών 
κρατών ήταν αρκετά δυνατό. 
675Η συμφωνία του 1994 αφορούσε στην ανταλλαγή πληροφοριών, αμοιβαίες επισκέψεις, 
κοινές αεροπορικές και ναυτικές ασκήσεις, επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και ένα γενικό 
πλαίσιο συνεργασίας στον χώρο των αμυντικών προμηθειών. Nachmani, “A Triangular 
Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for Greece.”σ.11. Βλ., Abadi, 
“Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.66 και Athanassopoulou, 
“Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards Israel.”σ.112.  
676 Μάλιστα, εικάζεται πως αμέσως μετά η Ελλάδα προχώρησε στην σύναψη συμφωνίας για 
στρατιωτική συνεργασία με την Συρία. Ακόμα και αν υπήρξε η συμφωνία, γεγονός που  
Ελλάδα και Συρία διαψεύδουν κατηγορηματικά, φαίνεται πως εν τέλει ποτέ δεν εφαρμόστηκε 
και είχε την ίδια μοίρα με αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ του 1994. Nachmani, “A Triangular 
Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for Greece.”σ.12, 
Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards Israel.”σ.112,  
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της τουρκικής επιθετικότητας. Οι ιδιαίτερες σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ, το 

γεγονός ότι το Ισραήλ ήταν από τις μεγαλύτερους κατασκευαστές αμυντικών 

συστημάτων και οι επιδόσεις του εβραϊκού λόμπι ενίσχυαν τις ανησυχίες της 

Ελλάδας.677 Λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη το γεγονός ότι η δημοσιοποίηση 

της συμμαχίας Τουρκίας – Ισραήλ έγινε ένα μόλις μήνα μετά την τραυματική 

για την Ελλάδα κρίση των Ιμίων (τέλη Ιανουαρίου 1996) γίνεται αντιληπτό το 

μέγεθος της ανησυχίας της Αθήνας και δικαιολογεί τις κατά καιρούς δηλώσεις 

καταγγελίας της στρατιωτικής στρατηγικής σύμπραξης από Έλληνες 
αξιωματούχους.678  

Δεδομένου ότι από τον Φεβρουάριο του 1996 και μετά το Ισραήλ καθίσταται 

ρυθμιστικός παράγοντας διαμόρφωσης της ελληνικής στρατηγικής έναντι της 

τουρκικής απειλής, επιβάλλεται η προσέγγιση των Ελληνο - ισραηλινών 

σχέσεων μέσα το πρίσμα της ελληνοτουρκικής διένεξης, στο επίκεντρο της 
οποίας την εν λόγω περίοδο, για μια ακόμα φορά, βρίσκεται η Κύπρος.  

Η  Ελλάδα έβλεπε την προσέγγιση του Ισραήλ ως μια συνιστώσα της 

στρατηγικής ανάσχεσης της τουρκικής επιθετικότητας και θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι η στρατηγική της, σε γενικές γραμμές, κινήθηκε στην 

τροχιά των στρατηγικών της Αιγύπτου και του Ιράν. Ενώ Κάιρο και Τεχεράνη 

επεδίωξαν να πείσουν την Άγκυρα να εγκαταλείψει τη συμμαχίας της με την 

Ιερουσαλήμ,679 από τη μεριά της η Ελλάδα προσπάθησε να προσεγγίσει το 

                                                             
677 Στο ίδιο, σ.114. 
678Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Δ. Ρέππας, σχολίασε την συμφωνία Ισραήλ – Τουρκίας ως 
εξής: "Θεωρούμε ότι η συμφωνία αυτή, που ήταν επιλογή των δύο κυβερνήσεων, δεν πρέπει 
σε τίποτα να σκιάσει τις σχέσεις που θέλουμε να έχουμε με την κυβέρνηση του Ισραήλ. Δεν 
πρέπει να επηρεάσει τις σχέσεις του Ισραήλ με την κυβέρνηση της Κύπρου. Και βεβαίως δεν 
πρέπει να αποτελέσει πρόσθετο λόγο για να παραμείνει σε υψηλό επίπεδο η ένταση που 
υπάρχει στις ελληνοτουρκικές σχέσεις", βλ., “Πρόβλημα η Συμφωνία Τουρκίας Ισραήλ,” 
Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, April 18, 1996), 
http://www.hyper.gr/makthes/960418/60418j00.html. Ανάλογη ήταν και η δήλωση του Έλληνα 
Υπουργού εξωτερικών το Μάιο του 1997, βλ, Abadi, “Constraints and Adjustments in 
Greece’s Policy Toward Israel.”σ. 67.  
679Η Αίγυπτος, της οποίας οι σχέσεις με την Τουρκία σημείωσαν σημαντική βελτίωση μετά 
1979 και τη συμφωνία ειρήνης μεταξύ Ισραήλ και Αιγύπτου, αποπειράθηκε να πείσει την 
Τουρκία να εγκαταλείψει τη νέα συμμαχία με το Ισραήλ, βλ., Bengio, The Turkish - Israeli 
Relationship., σσ.151 153 Στο ίδιο μοτίβο, και το Ιράν κατέβαλε κάθε προσπάθεια να 
αποδυναμώσει τους συμμαχικούς δεσμούς Τουρκίας Ισραήλ προειδοποιώντας ότι η 
συμμαχία με το Ισραήλ «…προκαλεί καχυποψίες μεταξύ των μουσουλμανικών κρατών της 
περιοχής και τα απομακρύνει από την Άγκυρα». “Turkish Ties to Israel Possibly Linked to 
Conflict with Greece,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, December 10, 1997), 
http://www.stratfor.com/analysis/turkish-ties-israel-possibly-linked-conflict-greece. 
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Ισραήλ ώστε να το απομακρύνει από την Τουρκία.680 Η Ελλάδα, τονίζοντας τα 

πιθανά σημεία τριβής στις σχέσεις Τουρκίας και Ισραήλ (την πολιτική 

αστάθεια στο εσωτερικό της Τουρκίας, την ενδεχόμενη άνοδο της επιρροής 

του πολιτικού Ισλάμ και τις πιθανές επιπτώσεις στο Ισραήλ σε περίπτωση 

διάρρηξης των συμμαχικών δεσμών - όπως για παράδειγμα την μεταφορά της 

ισραηλινής στρατιωτικής τεχνογνωσίας σε εχθρικά κράτη,681 το κουρδικό 
ζήτημα) προσπαθούσε να αυξήσει τις ανησυχίες του Ισραήλ.682  

Το Ισραήλ μπορεί να ήθελε τη βελτίωση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων - 

αν μη τι άλλο, η Ελλάδα ήταν ένας εν δυνάμει πολύ καλός αγοραστής των 

προϊόντων της αμυντικής του βιομηχανίας - αλλά σίγουρα δεν ήθελε να 

διακινδυνεύσει τη στρατηγική σχέση που είχε με την Τουρκία.683 Μάλιστα 

κύκλοι του υπουργείου Άμυνας του Ισραήλ ήταν κάθετα αντίθετοι σε 

οποιαδήποτε ενέργεια που θα διατάραζε του συμμαχικούς δεσμούς με την 

Τουρκία.684 Σ΄ αυτό το πλαίσιο, το Ισραήλ ήταν υποχρεωμένο να διατηρεί 

λεπτές ισορροπίες μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, με τη ζυγαριά να γέρνει 

υπέρ της Τουρκίας. Από την μια πλευρά, διαβεβαίωνε την Ελλάδα πως οι 

συμφωνίες με την Τουρκία δεν στρέφονταν εναντίον τρίτων χωρών685 και 

αρνήθηκε στην Τουρκία την ανοικτή πολιτική στήριξη σε περίπτωση 

ελληνοτουρκικής πολεμικής σύρραξης686 φοβούμενο τον ενδεχόμενο της 

                                                             
680 Ο Υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας το 2000, ξεκάθαρα δήλωσε ότι η κύριος 
αντικειμενικός σκοπός της πολιτικής της βελτίωσης των Έλληνα - ισραηλινών σχέσεων ήταν η 
εξισορρόπηση της σχέσης Τουρκίας Ισραήλ, βλ., Athanassopoulou, “Responding to a 
Challenge: Greece’s New Policy Towards Israel.”σ.121.  
681Το Ισραήλ είχε ανάλογες εμπειρίες, Για παράδειγμα, η Νότιος Αφρική φέρεται μετέφερε 
ισραηλινή τεχνογνωσία στο Ιράν. Nachmani, “A Triangular Relationship: Turkish Israeli 
Cooperation and Its Implications for Greece.”σ.13. 
682Βλ., Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel.”σ.118-119. Το Ισραήλ πράγματι ανησυχούσε μήπως η συμμαχίας με την Τουρκία  έχει 
την ίδια κατάληξη με τις περιπτώσεις του Ιράν, της Νοτίου Αφρικής και της Αιθιοπίας.. 
683 Ευρυβιάδης, “Ο Ηγεμονικός Αξονας Τουρκίας-Ισραήλ.”σ. και Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ 
Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο.σ.141. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, 
κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο στις 04-11-1998 ο Ισραηλινός Πρόεδρος Ezer 
Weizman δήλωσε πως η Τουρκία είναι σημαντική για το Ισραήλ, ενώ η στάση που θα τηρήσει 
η χώρα του σε περίπτωση διαμάχης μεταξύ της Τουρκίας και της Κύπρου θα αποφασισθεί 
από την κυβέρνησή του, βλ., “Cyprus News Agency: Press Review,” Hellenic Resources 
Network, HR-NET (Λευκωσία, December 30, 1998), 
http://www.hri.org/news/cyprus/kyptypgr/1998/98-12-30.kyptypgr.html. 
684 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.164. 
685 Και οι δύο χώρες υποστήριζαν ότι οι συμφωνίες δεν στρέφονταν εναντίον τρίτων χωρών 
και δεν στόχευαν στην ανατροπή των ισορροπιών στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης 
Ανατολής, Ευρυβιάδης, “Ο Ηγεμονικός Αξονας Τουρκίας-Ισραήλ.”σ.16. 
686Τον Ιούλιο του 1998 ο Υπουργός εξωτερικών της Τουρκίας Ismail Cem's και τον 
Σεπτέμβριο του 1998 Τούρκος Πρωθυπουργός Mesut Yilmaz ζήτησαν από τον 
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παγίδευσης: να γίνει μέρος της ελληνοτουρκικής διένεξης και να 

διακινδυνεύσει τις σχέσεις του με τα άλλα Αραβικά κράτη.687 Από την άλλη, 

λειτουργώντας παρασκηνιακά στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας κατά την 

κρίσιμη περίοδο που η τελευταία αμφισβητούσε το δικαίωμα της Κυπριακής 

Δημοκρατίας για αυτοπροστασία και απειλούσε με πόλεμο σε περίπτωση 

εγκατάστασης των πυραύλων S-300 στην Κύπρο.688 Από πληθώρα πηγών 

(τουρκικών, Νατοϊκών, διεθνή τύπου εξειδικευμένου στα στρατιωτικά 

ζητήματα) πιστοποιείται το γεγονός ότι το Ισραήλ προετοίμασε την Τουρκία 

για αεροπορική επιδρομή στο αεροδρόμιο της Πάφου στην Κύπρο, διοχέτευσε 

τις πληροφορίες που διέθετε σχετικά με τους πυραύλους S-300 και 

προμήθευσε την Άγκυρα με 100 πυραύλους αέρος-εδάφους "Popeye" και 

σύγχρονα συστήματα παρεμβολής Radar. Η αδυναμία εντοπισμού τουρκικών 

αεροσκαφών από τα κυπριακά Radar και οι παραβιάσεις του κυπριακού 

εναέριου χώρου από ισραηλινά αεροσκάφη επιβεβαιώνουν την υποστήριξη 

που παρείχε το Ισραήλ στην Τουρκία. Η δε συνεργασία των δύο συμμάχων 

στον τομέα των στρατιωτικών πληροφοριών επιβεβαιώθηκε με την σύλληψη 

δύο κατασκόπων των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ στην Κύπρο τον 

Νοέμβριο του 1998.689 Η εξέλιξη των γεγονότων προκάλεσε την αντίδραση 

της Ελλάδας, η οποία αποδοκίμασε τη συμμαχία Τουρκίας- Ισραήλ  

χαρακτηρίζοντας την ως «…συμμαχία παραβατών που μας φέρνει στην 

κατάσταση του ψυχρού πολέμου»690  

                                                                                                                                                                              
Πρωθυπουργό  Benjamin Netanyahu το Ισραήλ να βοηθήσει την Τουρκία πολιτικά και 
στρατιωτικά ώστε να αποτρέψει την εγκατάσταση των ρωσικών πυραύλων στην Κύπρο, βλ., 
“Turkish Ties to Israel Possibly Linked to Conflict with Greece.” 
687 Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σσ.91,112-113,163, “Turkey Attempts to Forge 
Bloc for Impending Cyprus Crisis,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, September 
10, 1998), http://www.stratfor.com/analysis/turkey-attempts-forge-bloc-impending-cyprus-
crisis#ixzz2If8cdYZU. Και “Turkey-Israel Defence Agreement.”σ.2. 
688 Ρούσσος, “Η Ελληνική Πολιτική Στη Μέση Ανατολή.” 
689Βλ., Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της 
Χώρο.σ.118, Επίσης, βλ., “Turkey Attempts to Forge Bloc for Impending Cyprus Crisis.” και 
Bengio, The Turkish - Israeli Relationship. σσ.118,163. Σημειώνεται ότι, οι πιέσεις του 
εβραϊκού λόμπι στις Ηνωμένες Πολιτείες οδήγησαν την κυπριακή κυβέρνηση στην 
απελευθέρωση δυο Ισραηλινών κατασκόπων που εξέτιαν ποινή τριετούς φυλάκισης. βλ., 
Γιώργος Τσάκαλος, “Η Κύπρος Ελευθέρωσε Τους 2 Ισραηλινούς Κατασκόπους,” Τα Νέα 
(Αθήνα, August 13, 1999), 
http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4083919&wordsinarticle=;ισραήλ. 
690 Η δήλωση έγινε στο Κάιρο τον Φεβρουάριο του 1998 και ανήκει στο Υπουργό εξωτερικών 
Θεόδωρο Πάγκαλο, βλ., Abadi, “Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward 
Israel.”σ.68 Ανάλογα σκληρή ήταν και η αντίδραση του Υπουργού Εθνικής Άμυνα της 
Ελλάδας τον Απρίλιο του 1998 στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, ο οποίος δημόσια 
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Παράλληλα της προσέγγισης του Ισραήλ, η Ελλάδα επιχείρησε την 

ενδυνάμωση των σχέσεών της με τους εχθρούς του εχθρού της, τη Συρία, το 

Ιράν, την Αρμενία αλλά και με τη λιγότερο εχθρική προς την Τουρκία Αίγυπτο. 

Ελλάδα Αρμενία και Ιράν ανέπτυξαν οικονομική και πολιτική συνεργασία ενώ 

η Ελλάδα διατηρούσε στρατιωτική συνεργασία με την Αρμενία.691 Ωστόσο, η 

Ελλάδα πέρα από την ενδυνάμωση των σχέσεων της με τα αντίπαλα προς 

την Τουρκία κράτη δεν προχώρησε στην σύναψη συμμαχιών με στόχο την 

εξισορρόπηση του άξονα Τουρκίας - Ισραήλ.692  

Κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί πως τόσο η φύση της τουρκικής απειλής όσο και 

οι ισορροπίες δυνάμεων στην περιοχή της Ευρύτερης Μέσης Ανατολής την εν 

λόγω περίοδο υπαγόρευαν την στρατηγική της εξισορρόπησης ως 

ορθολογική αντίδραση στις ηγεμονικές βλέψεις της Τουρκίας. Σύμφωνα με τον 

Γιώργο Μούρτο η ακύρωση και η αναστροφή των δυσμενών συνθηκών για 

την Ελλάδα και την Κύπρο το 1998 ήταν δυνατή μόνο με την «…γεωπολιτική 

τους αναβάθμιση, μέσω της στεγανοποίησης της στρατιωτικής τους σύζευξης, 

της στρατιωτικής επάρκειας της Μεγαλονήσου περιλαμβανομένης της 

εγκατάστασης των πυραύλων S-300 και της ανάπτυξης στρατηγικών σχέσεων 

με επιλεγμένες χώρες της περιοχής [Ιράν, Συρία, Αίγυπτο], ώστε να 

                                                                                                                                                                              
κατηγόρησε το Ισραήλ ότι σχηματίζει «άξονα» με την Τουρκία ο οποίος «…μόνο προβλήματα 
μπορεί να δημιουργήσει στους άλλους».  
691 Η τριμερής συνεργασία Ελλάδας – Ιράν – Αρμενίας δρομολογήθηκε από το 1995. 
Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό Της Χώρο.σ.127. 
Στις 5 Οκτωβρίου 1998 ιρανική στρατιωτική αντιπροσωπεία συναντήθηκε με τον Έλληνα 
υπουργό Εθνικής Άμυνας  στην Αθήνα για να παραδώσει ένα μήνυμα από τον Ιρανό ομόλογό 
του. Οι δύο χώρες συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις, περιφερειακά θέματα, καθώς και 
θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος. “Syria Stands Firm Against Turkey,” Stratfor Global 
Intelligence (Washington, DC, October 20, 1998), http://www.stratfor.com/analysis/syria-
stands-firm-against-turkey#ixzz2IfBOMoDy. Επίσης, βλ., Joshua Walker, “Turkey and Israel’s 
Relationship in the Middle East,” Mediterranean Quarterly 17, no. 4 (2006): 60–90, 
http://muse.jhu.edu/journals/med/summary/v017/17.4walker.html.σ.83 καθώς και 
“Ανασκόπηση 1998, Σεπτέμβριος,” Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (Θεσσαλονίκη, 
September 8, 1998), http://hri.org/MPA/gr/other/anaskopisi_1998/greece/sep.html.  
692 Όπως σημειώνει ο Παναγιώτης Ήφαιστος, για την Ελλάδα «…ισχύει – ή σχεδόν ισχύει – η 
αρχή της αυτοβοήθειας και η Ελλάδα μπορεί να στηρίζεται μόνον στις δικές της δυνάμεις ενώ 
όπως τα πράγματα εξελίχθηκαν τα τελευταία χρόνια – και ιδιαίτερα μετά το επεισόδιο Οτσαλάν 
– σχεδόν τίποτα δεν έχουμε να περιμένουμε από τους πιθανούς «εχθρούς του εχθρού», 
καθώς, αναφορικά με τη Συρία, τη Ρωσία, τη Βουλγαρία, τη Αρμενία και τους Κούρδους 
«…είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις ως προς τις οποίες θα μπορούσαμε να αναμένουμε κάτι θετικό 
μόνο 1) εάν είχαμε επί μακρόν – συστηματικά, προσεκτικά και επί σκοπώ – οικοδομήσει 
συμμαχικές συγκλίσεις και ενδεχομένως «μυστικές» συνεννοήσεις επί του κοινού 
συμφέροντος επιβίωσης εάν και όταν αυτό αφορά (από κοινού) την Τουρκική απειλή».βλ., 
Παναγιώτης Ήφαιστος, “Συμμαχίες Και Αποτρεπτική Στρατηγική,” Www.ifestosedu.gr, 1999, 
http://www.ifestos.edu.gr/103DeterrenceStrategy.htm. 
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δημιουργηθούν αντίρροπες γεωπολιτικές συσπειρώσεις».693 Στο ίδιο μήκος 

κύματος, ο Μάριος Ευρυβιάδης θεωρούσε πως η Ελλάδα έπρεπε να αναλάβει 

ενεργητικό ρόλο στον ευρύτερο Μεσανατολικό χώρο ως προς την 

υποβοήθηση της εξομάλυνσης των σχέσεων ΗΠΑ – Ιράν.694  Επιπλέον, η 

δημιουργία εξισορροπητικών μηχανισμών σε συνδυασμό με την προσέγγιση 

του Ισραήλ θα είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συμμαχικού διλήμματος 

ασφαλείας στο Ισραήλ και κατά προέκταση την υπονόμευση των συμμαχικών 

δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ. Αναλυτές του Stratfor σε σειρά άρθρων695 

υποστήριξαν πως η Τουρκία ήταν αποφασισμένη για να προχωρήσει στην 

στρατιωτική προσβολή των πυραύλων S-300 στην Κύπρο αλλά η ισορροπία 

των δυνάμεων ήταν εναντίον της. Το ρίσκο ήταν μεγάλο καθώς υπήρχε 

κίνδυνος να ανοίξει δύο μέτωπα ταυτόχρονα, ενάντια στην Ελλάδα και τη 

Συρία. Αυτό δε που η Τουρκία ζητούσε από το Ισραήλ ήταν να μην επιτρέψει 

τη Συρία να προστρέξει σε βοήθεια της Ελλάδας. Όπως όμως σημειώνουν, η 

εμπλοκή του Ισραήλ ήταν εξαιρετικά αμφίβολη καθώς το κόστος της εμπλοκής 

θα ήταν σαφώς μεγαλύτερο του όποιου οφέλους.696 Προϋπόθεση για την 

εμπλοκή του Ισραήλ ήταν η συμμετοχή της Ιορδανίας, η οποία όμως είχε 

αποκλείσει ένα τέτοιο ενδεχόμενο.697 Εκτός των άλλων, το Ισραήλ λάμβανε 

σοβαρά υπ όψιν του τους παράγοντες Ιράκ, Ιράν και Αίγυπτος. Το Ισραήλ θα 

σκεφτόταν πολύ σοβαρά την υποβάθμιση των σχέσεών του με την Αίγυπτο 

                                                             
693Κατά αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα, μέσω της στρατηγικής της αναβάθμισης θα μπορούσε να 
«… κομίσει μια «ιδιαιτερότητα» στο Ισραήλ…» την οποία θα λάμβανε σοβαρά στους 
υπολογισμούς του. Μούρτος, Τουρκία - Ισραήλ Και η Έκλειψη Της Ελλάδας Από Το Φυσικό 
Της Χώρο.σ.143. 
694 Η επαναπροσέγγιση ΗΠΑ-Ιράν και κατ’ επέκταση Ιράν-Ισραήλ, θα είχε ως αποτέλεσμα την 
υποβάθμιση του περιφερειακού ρόλου της Τουρκίας στην στρατηγική ΗΠΑ-Ισραήλ και 
συνεπώς θα δημιουργούσε τις προϋποθέσεις τόσο για την ακύρωση του άξονα Τουρκίας - 
Ισραήλ όσο και για την αναβάθμιση της στρατηγικής αξίας της Ελλάδας για τις ΗΠΑ. 
Ευρυβιάδης, “Ο Ηγεμονικός Αξονας Τουρκίας-Ισραήλ.” σσ. 6-18. 
695 Οι αναλύσεις για τις οποίες γίνεται λόγος έλαβαν χώρα από τον Δεκέμβριο του 1997 ως 
και τον Οκτώβριο του 1998. Βλ,, “Turkish Ties to Israel Possibly Linked to Conflict with 
Greece.”, “Turkey Attempts to Forge Bloc for Impending Cyprus Crisis.”, “Syria Stands Firm 
Against Turkey.” 
696Ο Νταβούντογλου σημειώνει την ευελιξία του Ισραήλ στο θέμα της στρατηγικής 
συνεργασίας με την Τουρκία σχετικά Ελλάδα, Κύπρο και Συρία, υποστηρίζοντας «…πως 
επεδίωκε να μειώσει στο ελάχιστο τους κινδύνους για το ίδιο και στους τρεις άξονες 
(ισραηλινοτουρκικές, ισραηλινορωμαίικες/ελληνικές και ισραηλινοσυριακές/αραβικές σχέσεις)», 
βλ., Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.σσ. 634-636. 
697 Στις 7 Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Πληροφοριών της Ιορδανίας Nasir Judah, δήλωσε ότι η 
Τουρκία και η Ιορδανία είχαν άριστες σχέσεις, αλλά απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την 
πολιτική της Ιορδανίας για συμμαχίες, είπε ότι η Ιορδανία «…ποτέ δεν θα συμμετάσχει σε 
καμιά συμμαχία της που στρέφεται ενάντια σε οποιαδήποτε αραβική χώρα.». βλ., “Turkey 
Attempts to Forge Bloc for Impending Cyprus Crisis.” 
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για χάρη των στενότερων δεσμών με την Τουρκία.698 Επιπρόσθετα, η Ρωσία, 

που είχε λόγους να σταθεί στο πλευρό της Ελλάδας, καθιστούσε την 
ισορροπίες αρνητικές για την Τουρκία.699  

Η Ελλάδα αντί της στρατηγικής της εξισορρόπησης της τουρκικής απειλής 

επέλεξε να κατευνάσει την Τουρκία.700 Η κατευναστική πολιτική της Ελλάδας 

έναντι της Τουρκίας σε συνδυασμό με την αλλαγή τη στάσης του Ισραήλ 

έναντι της Ελλάδας και του Αραβικού κόσμου διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο 

στην εξέλιξη των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων. Η «βελτίωση» των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων – χωρίς ωστόσο να θίγονται στο ελάχιστο οι 

ηγεμονικές αξιώσεις της γείτονος – ιδιαίτερα μετά τους σεισμούς που 

συντάραξαν τα δύο κράτη κατά τα μέσα του 1999, έδωσε την δυνατότητα στο 

Ισραήλ να φροντίσει για την προσέγγιση της Ελλάδας χωρίς να φοβάται τις 

αντιδράσεις της Τουρκίας.701 Από τη μεριά της, η Ελλάδα ανησυχούσε για την 

ολοένα και μεγαλύτερη εμβάθυνση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, η 

οποία λάμβανε χώρα υπό την ανοχή αν όχι τη στήριξη των ΗΠΑ.702 Η 

                                                             
698Ακόμα και ισραηλινοί που ήταν ένθερμοι υποστηρικτές της προσέγγισης Τουρκίας Ισραήλ, 
όπως ο Benjamin Netanyahu, δεν σκόπευαν να θυσιάσουν τις σχέσεις του Ισραήλ με την 
Αίγυπτο με στόχο την ενδυνάμωση των Τουρκο - ισραηλινών δεσμών, Bengio, The Turkish - 
Israeli Relationship.σ.98. 
699Βλ. “Turkey Attempts to Forge Bloc for Impending Cyprus Crisis.” Είναι χαρακτηριστικά τα 
δημοσιεύματα στο Κυπριακό τύπο κατά την περίοδο της κρίσης αναφορικά με τις διαθέσεις 
της Ρωσίας. Για παράδειγμα στις 27/09/1998 η "Σημερινή" με κύριο τίτλο "Ρωσικό casus belli 
για τους S300" προβάλλει δηλώσεις του Αναπληρωτή Προέδρου της Επιτροπής Άμυνας της 
ρωσικής Δούμας Αλεξέι Αρπάτοφ ότι εάν η Τουρκία επιχειρήσει επίθεση εναντίον της Κύπρου 
με στρατιωτικά μέσα η Μόσχα είναι έτοιμη να δώσει "όχι μία αλλά είκοσι μάχες." Επίσης, στις 
30/09/1998, ο Φιλελεύθερος", κάτω από τον τίτλο "Μόσχα: Πρόταση για στρατιωτικό 
σύμφωνο με Κύπρο", γράφει ότι ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, με επιστολή του προς τον 
ΥΠΑΜ, Γιαννάκη Ομήρου, προτείνει στη Λευκωσία τη συνομολόγηση στρατηγικού Συμφώνου 
Διευρυμένης Αμυντικής Συνεργασίας, με ρητές πρόνοιες, στρατιωτικής υποστήριξης, σ 'ότι 
αφορά την αμυντική ικανότητα και την αναγκαία ετοιμότητα, βλ., “Cyprus News Agency: Press 
Review.” 
700 Κατόπιν αφόρητων πιέσεων από διεθνείς παράγοντες - με τις ΗΠΑ να πρωτοστατούν στη 
διεθνή προσπάθεια εξεύρεσης «λύσης» στην κρίση των πυραύλων - Ελλάδα και Κύπρος 
επεδίωξαν να βρεθεί η κατάλληλη φόρμουλα απεμπλοκής / υποχώρησης έναντι των 
τουρκικών αξιώσεων με την λιγότερη δυνατή ζημιά στην αξιοπιστία τους. Ενδεικτικές των 
πιέσεων είναι οι δηλώσεις Αμερικανών, Ευρωπαίων, και Τούρκων αξιωματούχων το 
καλοκαίρι του 1998, βλ., Παναγιώτης Παπαδημήτρης, “1993-2002,” Κύπρος, Ηλεκτρονικό 
Αρχείο, n.d., 
http://www.papademetris.net/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=10
2. 
701 Με την ανάληψη της εξουσίας από το Ehud Barak τον Μάιο του 1999, η Τουρκία έπαψε να 
μονοπωλεί το ενδιαφέρον του Ισραήλ. Υπό την νέα ηγεσία, το Ισραήλ διατηρούσε την 
πεποίθηση πως η συμμαχικοί δεσμοί με την Τουρκία δεν αποκλείουν την παράλληλη 
συνεργασία με την Ελλάδα. Άλλωστε, Bengio, The Turkish - Israeli Relationship.σ.164. 
702 Μάλιστα, η διεύρυνση της στρατηγικής συνεργασίας Τουρκίας ΗΠΑ και Ισραήλ στον τομέα 
της ενέργειας και η συμφωνία τροφοδοσίας του Ισραήλ με φυσικό νερό από την Τουρκία 
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αντίληψη της Αθήνας ότι η ελληνική αδιαφορία ή απροθυμία συνεργασίας με 

την Ιερουσαλήμ ενδυναμώνει τους Τουρκο - ισραηλινούς δεσμούς 

υπαγόρευσε την προσέγγιση του Ισραήλ με στόχο την εξισορρόπηση (στο 

μέτρο του δυνατού) του άξονα Τουρκία – Ισραήλ.703  Άλλωστε, το όφελος που 

θα αποκόμιζε από τη συνεργασία με το Ισραήλ στον στρατιωτικό, τεχνολογικό 

τομέα, δεδομένων των ήδη αυξημένων διμερών εμπορικών και οικονομικών 

συναλλαγών,704 ήταν από μόνο του ένα ισχυρό κίνητρο για την προσέγγιση 

του Ισραήλ. Επιπρόσθετα, η πεποίθηση του Ισραήλ ότι είχαν πλέον ωριμάσει 

οι συνθήκες για την επανάληψη της Ισραηλινο-παλαιστινιακής ειρηνευτικής 

διαδικασίας705 και το άνοιγμα προς τον Αραβικό κόσμο και την ΕΕ 

διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον ευνοϊκό για την βελτίωση των Ελληνο - 

ισραηλινών σχέσεων. Η Ελλάδα, είδε την προσέγγιση του Ισραήλ ως ένα 

παράθυρο ευκαιρίας για τον εναρμονισμό των πολιτικών της με αυτές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ,706 ένθερμων υποστηρικτών της ειρηνικής 

διευθέτησης του αραβοϊσραηλινής διένεξης.707 Στις 14 Οκτώβριου του 1999, 

                                                                                                                                                                              
αύξησε τις ανησυχίες της Ελλάδας. Η Τουρκία από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 
επιχείρησε να προωθήσει την χάραξη του αγωγού BTC. Το Ισραήλ, για τους δικούς του 
λόγους, στάθηκε αρωγός στις τουρκικές προσπάθειες. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ υποστήριξε με 
κάθε τρόπο την υλοποίηση του έργου μετά το 1995. Υπήρχαν μάλιστα σχέδια για την 
επέκταση του BTC στο Ισραήλ, Halil Erdemir, “The Policies Around the BTC Pipeline,” 
Alternatives. Turkish Journal of International Relations 8, no. 4 (2009): 20–44.σ.22-23 
Επίσης, βλ., Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel.”σσ.118-119, και Ayca Ariyoruk, “Turkish Water to Israel?,” The Washington Institute for 
Near East Policy (Washington, DC, August 14, 2003), 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/turkish-water-to-israel. 
703 Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel.”σ.118. 
704 Το 1995, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ του Ισραήλ και Ελλάδας ανήλθε σε 
350 εκατομμύρια δολάρια, διπλάσιο από αυτό του 1989. Προς το τέλος της δεκαετίας του 
1990, τα στοιχεία του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών ήταν κάπου στην περιοχή των 440 
εκατ. δολαρίων. 
Το Ισραήλ στα τέλη της δεκαετίας του 1990 ήταν ο μεγαλύτερος εισαγωγέας των ελληνικών 
προϊόντων στην Μέση Ανατολή. Περίπου το ένα τέταρτο όλων των εξαγωγών από την 
Ελλάδα προς την Μέση Ανατολή είχε αποδέκτη το Ισραήλ, βλ., Nachmani, “A Triangular 
Relationship: Turkish Israeli Cooperation and Its Implications for Greece.” σ.12 και Abadi, 
“Constraints and Adjustments in Greece’s Policy Toward Israel.”σ.70. 
705“Profile: Ehud Barak,” BBC NEWS, February 6, 2009, 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/7535346.stm. Ο Ehud Barak τήρησε την προεκλογική 
του δέσμευση και τον Μάιο του 2000 έλαβε χώρα η απόσυρση του Ισραήλ από τον Λίβανο. 
Τον Ιούλιο συναντήθηκε με τον Yasser Arafat  και τον πρόεδρο Κλίντον στις ΗΠΑ (Camp 
David 2000) για διαπραγματεύσεις χωρίς αίσιο τέλος. Ανάλογα δεν επετεύχθη συμφωνία και 
από την επανάληψη των συνομιλιών με τη Συρία, βλ., “Q & A: Leaving Lebanon,” BBC NEWS 
(London, May 23, 2000), http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/636594.stm. 
706 Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards 
Israel.”σ.118. 
707Για τη στάση της ΕΕ σχετική με την επανάληψη της ειρηνευτικής διαδικασίας στη Μέση 
Ανατολή, βλ., “Διαδικασία Ειρήνευσης Στη Μέση Ανατολή,” Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
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κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εξωτερικών στο Ισραήλ αναβιώνει 

η επί μια τετραετία ανενεργή συμφωνία του 1994 και εγκαινιάζεται μια νέα 

περίοδος συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ στο οικονομικό, πολιτικό, 

διπλωματικό και στρατιωτικό τομέα.708 Στις 14 Μαΐου του 2000, έλαβε χώρα η 

πρώτη επίσημη επίσκεψη Αρχηγού του ελληνικού κράτους στο Ισραήλ και τα 

παλαιστινιακά εδάφη με στόχο την σύσφιγξη των διμερών σχέσεων με το 
Ισραήλ.709  

Ανακεφαλαιώνοντας, με τη δεκαετία του 1990 εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στις 

σχέσεις του Ισραήλ τόσο με την Τουρκία όσο και με την Ελλάδα. Στο  ζεύγος 

Ισραήλ Τουρκία, σημειώνεται ραγδαία αναθέρμανση των Τουρκο - ισραηλινών 

δεσμών που καταλήγει στην αναβίωση της περιφερειακής συμμαχίας της 

μεταπολεμικής περιόδου με τη σύναψη της πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας 

του 1996. Στην ενδυνάμωση των δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ συνέβαλλαν οι 

κοινές απειλές – Συρία, Ιράκ, Ιράν - η μείωση της επίδρασης των Αραβικών 

κρατών και η συνεκτική δράση των ΗΠΑ. Όσον αφορά το ζεύγος Ελλάδα 

Ισραήλ, παρά το γεγονός της αναγνώρισης του εβραϊκού κράτους από την 

Ελλάδα με την είσοδο στη δεκαετία του 1990, οι σχέσεις των δύο χωρών 

παραμένουν ψυχρές και εξακολουθούν να επηρεάζονται από τους δεσμούς 

της Ελλάδας με τον Αραβικό κόσμο. Κατά τα τέλη της δεκαετίας του 90, 

βαρόμετρο στις Ελληνο - ισραηλινές σχέσεις είναι ο εσωτερικός του τριγώνου 

παράγοντας, η ελληνοτουρκική διαμάχη. Η ανάγκη εξισορρόπησης του άξονα 

                                                                                                                                                                              
(Στρασβούργο, October 6, 1999), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+TA+P5-TA-1999-0028+0+DOC+XML+V0//EL. Την αποτυχία των συνομιλιών στο 
Camp David τον Ιούλιο του 2000 ακολούθησε η Ιντιφάντα Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. 
708 Βλ., “Νέα Στρατιωτική Συμφωνία Υπέγραψαν Ελλάδα - Ισραήλ,” Τα Νέα (Αθήνα, October 
15, 1999), http://www.tanea.gr/ellada/article/?aid=4093341&wordsinarticle=;ισραήλ.και 
Athanassopoulou, “Responding to a Challenge: Greece’s New Policy Towards Israel.”σ.119. 
709Το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωστής Στεφανόπουλος απέφυγε να 
συναντήσει τον  Παλαιστίνιο διαπραγματευτή Faisal Husseini στο ανατολικό τμήμα της 
Ιερουσαλήμ, σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική των Ελλήνων αξιωματούχων, είχε μια 
ιδιαίτερη σημειολογική βαρύτητα καθώς σηματοδότησε μια αλλαγή της ελληνικής στάσης ως 
προς τον Αραβικό κόσμο. Η Αθήνα πλέον δεν ήταν διατεθειμένη να προσαρμόζει την 
συμπεριφορά της ανάλογα με τις ευαισθησίες των Αράβων σε βάρος των Ελληνο - 
ισραηλινών σχέσεων. Προς ικανοποίηση του Ισραήλ, η στάση αυτή επιβεβαιώθηκε και κατά 
το ξέσπασμα της δεύτερης παλαιστινιακής Ιντιφάντα με την Ελληνική κυβέρνηση, παρά το 
εχθρικό κλίμα εναντίον του Ισραήλ στο εσωτερικό, να αποφεύγει την καταδίκη του Ισραήλ 
όπως σε ανάλογες περιπτώσεις στο παρελθόν. “Η Επεισοδιακή Επίσκεψη Στεφανόπουλου 
Στους Αγίους Τόπους,” In.gr, May 20, 2000, 
http://archive.in.gr/news/2000/greece/g_may06.htm. 
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Τουρκίας – Ισραήλ συνιστά τον κύριο λόγο για τον οποίο η Ελλάδα επεδίωξε 
τη βελτίωση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων.  

4.3.2 Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ στην πρώτη δεκαετία του 21ου Αιώνα  

Σε αντίθεση με την πρώτη δεκαετία της μεταψυχροπολεμικής περιόδου κατά 

την οποία η Μέση Ανατολή γνώρισε την αναβίωση του «περιφερειακού» 

συμφώνου, την συνεχή ενδυνάμωση και εδραίωση του άξονα Τουρκίας 

Ισραήλ, με την είσοδο στο 21ο αιώνα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της 

εξασθένισης, σταδιακής αποδόμησης των συμμαχικών δεσμών των δύο 

παραγόντων με κατάληξη την τελική κατάλυση του Τουρκο - ισραηλινού άξονα 
το 2010.  

4.3.2.1 Τουρκία Ισραήλ, Διάρρηξη συμμαχικών δεσμών 

Από την ανασκόπηση των Τουρκο - ισραηλινών σχέσεων της πρώτης 

δεκαετίας του 2000 προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η επιδείνωση των 

σχέσεων Τουρκίας Ισραήλ οφείλεται στην αλλαγή της πολιτικής της Τουρκίας 

έναντι του Ισραήλ, στο οποίο δεν άφησε κανένα περιθώριο ελιγμών ώστε να 

αποτρέψει την διάλυση των συμμαχικών τους δεσμών. Η Άγκυρα, 

αντιλαμβανόμενη τη συνεχή αύξηση της ισχύος της καθώς και τις προοπτικές 

περαιτέρω ενδυνάμωσης των πυλώνων ισχύος της ως ηγέτιδας 

μουσουλμανικής δύναμης στην ευρύτερη περιφέρεια της Μέσης Ανατολής δεν 

ήταν ικανοποιημένη με τον ρόλο του χωροφύλακα των συμφερόντων των 

ΗΠΑ στα πλαίσια του στρατηγικού τριγώνου ΗΠΑ – Τουρκία – Ισραήλ. Στα 

πλαίσια της νέας πολυδιάστατης και ανεξάρτητης πολιτικής της Τουρκίας, που 

άρχισε σταδιακά να εφαρμόζεται με την άνοδο στην εξουσία του ισλαμικού 

κόμματος AKP το Σεπτέμβριο του 2002, η Άγκυρα επαναπροσδιορίζει τις 

σχέσεις της με τις ΗΠΑ, τον στρατηγικό εταίρο Ισραήλ και τους παράγοντες 
της περιφέρειάς της.   

Ένας πρώτος λόγος απομάκρυνσης της Τουρκίας από το Ισραήλ εντοπίζεται 

στην εξασθένηση των στρατηγικών δεσμών στο τρίγωνο ΗΠΑ – Τουρκίας – 

Ισραήλ. Το 2003, η Άγκυρα αρνείται τη διέλευση αμερικανών στρατευμάτων 

από το τουρκικό έδαφος για την επίθεση στο Ιράκ και αποστασιοποιείται από 
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την πολιτική των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.710 Οι ηγεμονικές στοχεύσεις της 

Τουρκίας της επέβαλλαν την αποσύνδεσή της από το άρμα των ΗΠΑ, και την 

προώθηση των τουρκικών συμφερόντων σε περιφερειακό και παγκόσμιο 

επίπεδο. Φυσικά, η μη συμμόρφωση της Τουρκίας στους σχεδιασμούς των 

ΗΠΑ είχε ως αποτέλεσμα την σχετική υποβάθμιση των δεσμών της με το 

Ισραήλ, τον στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ.711 Επιπλέον, Τουρκία και Ισραήλ 

διατηρούσαν τελείως αντίθετη στάση ως προς τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ για 

το Βόρειο Ιράκ, για το οθωμανικό Σαντζάκι της Μοσούλης και τη τύχη του 

σουνιτικού κουρδικού πληθυσμού της τάξεως των τεσσάρων εκατομμυρίων 

ατόμων. Από τη μια μεριά η προοπτική δημιουργίας μιας ομόσπονδης 

κουρδικής οντότητας στο βόρειο Ιράκ έγειρε σοβαρά ζητήματα ασφάλειας 

στην Τουρκία.  Για το δε Ισραήλ, η δημιουργία ενός κουρδικού κρατιδίου στη 

στρατηγικής σημασίας γεωγραφική περιοχή του Βορείου Ιράκ – ενός «νέου 

Ισραήλ» από άποψη ποιότητας των διμερών σχέσεων και στρατηγικής 
συνεργασίας με τις ΗΠΑ – εξυπηρετούσε απόλυτα τα συμφέροντά του.712  

Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ και η ακόλουθη κατάρρευση του καθεστώτος 

του Saddam Hussein επέφερε σημαντικές συστημικές μεταβολές στο 

Μεσανατολικό υποσύστημα που δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για την 

προσέγγιση Τουρκίας και Ιράν. Η ανησυχία της Τουρκίας σχετικά με τις 

εξελίξεις στην κουρδική αυτόνομη περιοχή του Ιράκ και η σύσταση και 

ενεργοποίηση των κούρδων  μαχητών του PJAK ( Κόμματος για την 

Ελεύθερη Ζωή του Κουρδιστάν) (Partiya Jiyana Azad μια Kurdistane) 

δημιούργησαν ένα πεδίο συνεργασίας μεταξύ Αγκύρας και Τεχεράνης ως 

προς την αντιμετώπισης του κοινού «κουρδικού προβλήματος». Εκτός όμως 

από τα ζητήματα ασφάλειας, Τουρκία και Ιράν διεύρυναν τη συνεργασία τους 

στον οικονομικό / εμπορικό και ενεργειακό τομέα όπως στο πεδίο των 

                                                             
710 Πέτρος Παπακωνσταντίνου, “Νάρκη Στις Σχέσεις Τουρκίας - ΗΠΑ ο Πόλεμος Στο Ιράκ,” Η 
Καθημερινή (Αθήνα, October 2, 2005), 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_1_02/10/2005_1284601. 
711Βλ., Oğuzlu, “The Changing Dynamics of Turkey–Israel Relations: A Structural Realist 
Account.”σσ.284-285 
712: εξασφάλιζε στο Ισραήλ το στρατηγικό βάθος που του έλλειπε μειώνοντας ταυτόχρονα την 
εξάρτησή του από την Τουρκία, αποκτούσε πρόσβαση στις πετρελαιοπηγές του Κιρκούκ, 
διασφάλιζε προωθημένες θέσεις για την εξισορρόπηση της ισχύος του Ιράν και την 
περικύκλωση της Συρίας.Βλ., Μάζης Ιωάννης, πρόλογος στο Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και 
Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. σσ. 10-18. 
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ανταλλαγής πληροφοριών.713  Άλλωστε η Άγκυρα στα πλαίσια της πολιτικής 

των μηδενικών προβλημάτων επεδίωξε την αύξηση της επιρροής της στη 

περιοχή της Μέσης Ανατολής, εστιάζοντας στη βελτίωση των σχέσεών της 

κατά κύριο λόγο με μουσουλμανικά κράτη.714 Η Τουρκία επιχείρησε ανάλογα 

οικονομικά, διπλωματικά και πολιτικά ανοίγματα και προς τη Συρία, 

σημειώνοντας μάλιστα ιδιαίτερη επιτυχία.715 Παράλληλα, με στόχο την 

ανάδειξη του ισλαμικού της χαρακτήρα, η Τουρκία υιοθέτησε μια επικριτική 

στάση έναντι του Ισραήλ σχετικά με την πολιτική του στο Παλαιστινιακό. Με 

την άνοδο στην εξουσία του ισλαμικού κόμματος AKP, τον Σεπτέμβριο του 

2002, - σε μια περίοδο άνθησης των διμερών διακρατικών αλληλεπιδράσεων 

στο στρατιωτικό εμπορικό οικονομικό τομέα716 - η Τουρκία εκφράζει την 

                                                             
713Για τις ανησυχίες της Τουρκίας σχετικά με την δράση των ανταρτών του PKK από τις 
βάσεις στο Βόρειο Ιράκ, στα εδάφη που ελέγχονταν από την κουρδική αυτόνομη περιοχή και 
τις σχέσεις Ιράν Τουρκίας στη νέα διεθνοπολιτική πραγματικότητα βλ.“Turkey and Iraqi Kurds: 
Tension and Detente,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, May 16, 2003), 
http://www.stratfor.com/analysis/turkey-and-iraqi-kurds-tension-and-detente., “Το Τακτικό 
Σχέδιο Εισβολής Στο ΒόρειοΙράκ,” Ινφονγώμωv (Αθήνα, February 26, 2008), 
http://www.defencenet.gr/defence/o/3855. Γιώργος Σαλαπασίδης, “Τουρκία, Ιράν, Συρία: 
Προς Μια Τριγωνική Σχέση;΄΄,” Πολιτικό Και Στρατηγικό Περισκόπειο (Αθήνα, August 11, 
2007), http://www.seetha.gr/arthra-tes-seetha/arthra-tou-seetha/politiko-kai-stpathgiko-
pepiskopio-tourkia-iran-suria-pros-mia-trigonike-skhese.html. και Anoushiravan Ehteshami 
and Süleyman Elik, “Turkey ’ s Growing Relations with Iran and Arab Middle East,” Turkish 
Studies 12, no. 4 (2011): 643–662, 
http://dx.doi.org/10.1080/14683849.2011.624322.σσ.653,654 
714βλ., Alexander Nicoll and Sarah Johnstone, “Arab Awakening Boosts Turkey’s Confidence,” 
IISS Strategic Comments 17, no. 8 (2011): 1–3, 
http://dx.doi.org/10.1080/13567888.2011.640031..  
715  Η βελτίωση των σχέσεων Τουρκίας Ισραήλ πιστοποιείται από την συνεργασία των δύο 
εθνοκρατικών οντοτήτων σε ένα μεγάλο φάσμα δραστηριοτήτων. Χαρακτηριστικά αναφέρεται 
η υπογραφή στρατιωτικής συμφωνίας τον Ιούνιο 2002, η συμφωνία του 2003 που αφορούσε 
στον τομέα ασφάλειας-συλλογής πληροφοριών, ή η συμφωνία καταστροφής των ναρκών 
ξηράς κατά μήκος των Τουρκο - συριακών συνόρων. Μάλιστα η τελευταία ήρθε ως 
αποτέλεσμα την επίσκεψης του Σύριου Προέδρου Bashar-al-Assad στην Άγκυρα τον 
Ιανουάριο 2004, πρώτη επίσκεψη Σύριου Προέδρου μετά την ανεξαρτησία της Συρίας το 
1946, η οποία συνοδεύτηκε με τη δημιουργία εμπορικών κέντρων σε συνοριακές επαρχίες, το 
άνοιγμα συριακού προξενείου στην νοτιοανατολική επαρχία Gaziantep, και την κατασκευή 
οργανικών αγροτικών επιχειρήσεων καθώς και με την υπογραφή πρωτοκόλλων τόσο για το 
εμπόριο όσο και για τον τουρισμό. 
716 Παρά τις φραστικές επιθέσεις της Άγκυρας εναντίον του Τελ Αβίβ και το διπλωματικό και 
οικονομικό άνοιγμα της Τουρκίας προς τη Συρία και το Ιράν, Τουρκία και Ισραήλ συνεχίζουν 
να ενδυναμώνουν τους δεσμούς τους στο οικονομικό, εμπορικό ακαδημαϊκό/ επιστημονικό 
πεδίο και να διευρύνουν τη συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα όπως επίσης και στον τομέα 
των πληροφοριών. Σημειώνονται,  το σχέδιο τροφοδοσίας του Ισραήλ με πόσιμο νερό από 
Τουρκία, συνέχιση τακτικών διαβουλεύσεων αναφορικά με διμερή και περιφερειακά ζητήματα, 
η σύναψη μια νέας συμφωνίας για την προμήθεια ισραηλινών μη επανδρωμένων 
αεροσκαφών (Heron UAV’s) κόστους 200 εκατομμυρίων δολαρίων, οι διαπραγματεύσεις για 
την αναβάθμιση ακόμα 30 αεροσκαφών F-4 Phantom της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας. 
Μάλιστα, οι συμμαχικοί δεσμοί άντεξαν στη δοκιμασίας του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και 
Hezbollah στον Λίβανο το 2006, μια σύγκρουση που πυροδότησε αντι-ισραηλινά και 
αντισημιτικά αισθήματα στο εσωτερικό της Τουρκίας. βλ., Efraim Inbar, “The Resilience of 
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ευρύτερη υποστήριξη της στους Παλαιστίνιους και ειδικότερα στη Hamas. 

Προϊόντος του χρόνου η Τουρκία εντείνει τις φραστικές επιθέσεις κατά του 
Ισραήλ. Όπως σημειώνει o Efraim Inbar, δεν περνούσε μια εβδομάδα χωρίς 

μια αρνητική αναφορά της Τουρκίας για το Ισραήλ.717 

Η ουσιαστική ρήξη των συμμαχικών δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ επήλθε με 

την διακοπή της συνεργασίας τους στο στρατιωτικό τομέα μετά την αποτυχία 

των έμμεσων ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας υπό 

την αιγίδα της Τουρκίας τον Δεκέμβριο του 2008. Η κατάρρευση της 

διαμεσολαβητικής προσπάθειας της Τουρκίας κατόπιν της ισραηλινής 

επίθεσης στη Λωρίδα της Γάζας με το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Συμπαγές 

Μολύβι» (2008-2009), ήταν ένα πλήγμα για το γόητρο της Τουρκίας. Με τη 

στάση του το Ισραήλ ακύρωσε τις φιλοδοξίες της Τουρκίας να επιτελέσει με 

επιτυχία το ρόλο του διαμεσολαβητή στην αραβοϊσραηλινή διένεξη, 

αναδεικνύοντας τα όρια της ήπιας ισχύος της.718 Η δε δυσαρέσκεια της 

Τουρκίας, που θεώρησε τη στάση του Ισραήλ ως προσβλητική προδοσία,719 

εκδηλώθηκε με το πιο αποκαλυπτικό τρόπο κατά το φραστικό επεισόδιο 

μεταξύ του Πρωθυπουργού της Τουρκίας και του Προέδρου του Ισραήλ στη 

διάσκεψη του Νταβός στις 30 Ιανουαρίου του 2009,720 σηματοδοτώντας την 
επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ.  

                                                                                                                                                                              
Israeli – Turkish Relations,” Israel Affairs 11, no. 4 (2005): 591–607, 
http://dx.doi.org/10.1080/13537120500233664. σσ.602-603. και Αλέξανδρος Μασσαβέτας, 
“Φάκελος Τουρκία–Ισραήλ:Το Χρονικό Του «Χωρισμού»,” NewsTime (Κωνσταντινούπολη, 
October 28, 2009), http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=18979. Nicoll, “Turkey’ s Bid to 
Raise Influence in Middle East.” 
717 Efraim Inbar, “Get Tough with Turkey,” BESA Center for Strategic Studies, Bar Ilan 
University, Israel Pesrpectiv (2011).σ.2. Χαρακτηριστικά, τον Μάιο του 2004 ο Τούρκος 
πρωθυπουργός Recep Tayyip Erdogan περιγράφει την ισραηλινή πολιτική του Ariel Sharon 
στην λωρίδα της Γάζας ως «κρατική τρομοκρατία» ενώ το 2006 λαμβάνει χώρα η επίσκεψη 
του ηγέτη της Hamas στην Άγκυρα. 
718 Η Τουρκία αγωνιούσε να αναλάβει «…το ρόλο του διαμεσολαβητή σε διάφορες 
συγκρούσεις, χάρη στις στέρεες σχέσεις που είχε οικοδομήσει με τις διάφορες εθνοτικές και 
θρησκευτικές ομάδες, κυρίως τις τουρκόφωνες (στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, στη Ρωσία, 
στην Κύπρο και στη Μέση Ανατολή)» βλ., Kristianasen Wendy, “Ο Κόσμος Από Τη Σκοπιά 
Της Τουρκίας,” Le Monde Diplomatique, April 18, 2010, http://www.monde-
diplomatique.gr/spip.php?article282.  
719 Η επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας έλαβε χώρα μερικές μόλις μέρες μετά τις διαβεβαιώσεις 
του Ισραήλ προς την Τουρκία ότι δεν πρόκειται να προβεί σε επιθετικές ενέργειες. Η 
συμπεριφορά των ισραηλινών θεωρήθηκε από του τούρκους ως μια προσβλητική προδοσία. 
και Nicoll, “Turkey’ s Bid to Raise Influence in Middle East.” 
720 Στα πλαίσια του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας έλαβε χώρα 
οξύτατη φραστική αντιπαράθεση μεταξύ του Τούρκου Πρωθυπουργού Recep Tayyip Erdogan 
και του Ισραηλινού Προέδρου Simon Peres αναφορικά με την προηγηθείσα ισραηλινή 
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Έκτοτε οι εξελίξεις στις Τουρκο - ισραηλινές σχέσεις είναι ραγδαίες. Στις  11 

Οκτωβρίου η Τουρκία αρνήθηκε τη συμμετοχή του Ισραήλ στην ετήσια 

αεροπορική άσκηση «Anatolian Eagle» ανατινάζοντας στην ουσία τον πυρήνα 

της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο συμμαχικών εταίρων που 

ξεκίνησε το 1996, γεγονός που ανάγκασε το Ισραήλ να επανεξετάσει τις εν 

εξελίξει συμφωνίες προμήθειας της Τουρκίας με όπλα προηγμένης 

τεχνολογίας. Παράλληλα, η Τουρκία στράφηκε προς την περαιτέρω ενίσχυση 

των δεσμών της με τη Συρία721 και το Ιράν. Η σύσφιξη δε των Τουρκο - 

ιρανικών σχέσεων, με την Άγκυρα να υποστηρίζει το πυρηνικό πρόγραμμα 

της Τεχεράνης, διεύρυνε ακόμα περισσότερο το ρήγμα μεταξύ Τουρκίας και 
Ισραήλ.722  

Αν το επεισόδιο στο Νταβός σηματοδότησε μια περίοδο σοβαρής 

επιδείνωσης των Τουρκο – ισραηλινών σχέσεων, τα γεγονότα που έλαβαν 

χώρα στις 31 Μαΐου 2010 κατά την επιδρομή Ισραηλινών κομάντος επί του 

πλοίου «Μαβί Μαρμαρά»,723 έδωσαν την αφορμή για την οριστική κατάλυση 

                                                                                                                                                                              
επιχείρηση στη Λωρίδα της Γάζας. Ο Τούρκος Πρωθυπουργός απευθυνόμενος στον Simon 
Peres που υπεραμύνονταν την πολιτική του Ισραήλ φώναξε «Σκοτώνετε ανθρώπους!» και 
αποχώρησε εξοργισμένος από την αίθουσα συνεδρίασης. 
721 Δύο μόλις μέρες μετά την ακύρωση της στρατιωτικής συνεργασία με το Ισραήλ, η Συρία, 
σε συμμόρφωση με τη πάγια τουρκική θέση, αναγνωρίζει πλέον το PKK ως τρομοκρατική 
οργάνωση ενώ στα πλαίσια του «Συμβουλίου υψηλού επιπέδου Στρατηγικής Συνεργασίας 
Τουρκίας Συρίας» ανακοινώνεται η υπογραφή 40 διακρατικών συμφωνιών και τίθενται τα 
θεμέλια της στρατιωτικής συνεργασίας των δύο «στρατηγικών» πλέον εταίρων. Στα πλαίσια 
του εν λόγω συμβουλίου, Τουρκία και Συρία κατέληξαν σε κοινή δήλωσε που αφορούσε στη 
ανάπτυξης «…μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής εταιρικής σχέσης», βλ., Daniel Pipes, 
“Turkey: An Ally No More,” Jerusalem Post (Jerusalem, October 28, 2009), 
http://www.danielpipes.org/7708/turkey-an-ally-no-more. 
722Στις 17 Μαΐου 2010, Τουρκία, Βραζιλία και Ιράν υπέγραψαν συμφωνία ανταλλαγής 
πυρηνικών καυσίμων η οποία, όπως υποστήριξαν, θα καθιστούσε περιττές πλέον τις 
κυρώσεις εναντίον του Ιράν, προκαλώντας την αντίδραση της Δύσης, βλ., Anthony Ian, “The 
End of Deference: Iran, Brazil and Turkey and the Nuclear Fuel Swap ( ARI ),” ARI, Real 
Instituto Elcano, June 11, 2010, 
http://www.realinstitutoelcano.org/wps/portal/rielcano_eng/Content?WCM_GLOBAL_CONTE
XT=/elcano/elcano_in/zonas_in/ari96-2010. 
723 Το Μαβί Μαρμαρά, ήταν ένα από τα πλοία του «στολίσκου της Γάζας» που επιχείρησε να 
σπάσει το  ισραηλινό εμπάργκο και να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στην Λωρίδα της 
Γάζας. Κατά την ισραηλινή επιδρομή σκοτώθηκαν Τούρκοι ακτιβιστές. Σημειώνεται ότι από 
πολλές πηγές, σε Ισραήλ, ΗΠΑ, ακόμα και από την αντιπολίτευση στη  Τουρκία, 
υποστηρίζεται ότι η ανθρωπιστική αποστολή στην ουσία εξυπηρετούσε τα συμφέροντα της 
Τουρκίας, βλ., “The Purpose Behind Turkish Aid to Gaza,” Stratfor Global Intelligence 
(Washington, DC, May 25, 2010), http://www.stratfor.com/analysis/brief-purpose-behind-
turkish-aid-gaza., Ιωάννης Θ Μάζης, “Μια «νταβουτογλιανή» Προβοκάτσια Με Ασύλληπτες 
Θερμές Επιπτώσεις Για Τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,” Ινφονγώμωv, June 2010, 
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2010/06/blog-post_2713.html#.URMAZh30CWn.Nicoll, 
“Turkey’ s Bid to Raise Influence in Middle East.” “Kατηγορoύν Τον Ερντογάν Για Το «Μαβί 
Μαρμαρά»,” Politics Gr, February 8, 2011, http://www.politis-gr.com/?p=11286. Άλλωστε και 
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των συμμαχικών τους δεσμών. Η Τουρκία εξοργίστηκε από την τροπή των 

πραγμάτων, χωρίς ωστόσο να προβεί σε επιθετική ενέργεια ή να απειλήσει με 

χρήση βίας. Περιορίστηκε στη σκληρή ρητορική κατά του Ισραήλ δηλώνοντας 

πως «…κανείς δεν περιμένει από εμάς να κηρύξουμε πόλεμο στο Ισραήλ 

λόγω του περιστατικού, δεν θα ήταν σωστό».724 Παράλληλα, η Τουρκία 

εκμεταλλεύτηκε τα γεγονότα και πρωτοστατώντας στην διεθνή κατακραυγή 

κατά του Ισραήλ επιχείρησε να επιτείνει την διεθνή απομόνωση του 

ενισχύοντας ταυτόχρονα τη δικής της εικόνα ως δεινός προστάτης του 

Παλαιστινιακού αγώνα.725 Το Ισραήλ από την πλευρά του επιβεβαίωσε την 

αξιοπιστία των λόγων του, απέδειξε ότι όντως κάνει πράξη αυτά που 

υπόσχεται ενισχύοντας την αποτρεπτική του φήμη.  Όχι όμως άνευ κόστους. 

Το τίμημα για το Ισραήλ ήταν το σοβαρό πλήγμα της διεθνούς του εικόνας και 

η δυσαρέσκεια των ΗΠΑ, η οποία αποτυπώνεται μέσα από τα λόγια του τότε 

αρχηγού της Mossad, Meir Dagan, «Το Ισραήλ, σταδιακά από πλεονέκτημα 

για τις Ηνωμένες Πολιτείες γίνεται βάρος».726 Οι διαμεσολαβητικές 

πυροσβεστικές προσπάθειες των ΗΠΑ για αποκλιμάκωση της έντασης μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ απέβησαν άκαρπες.727 Η Τουρκία, διατηρώντας 

αδιάλλακτη στάση, έθεσε προϋποθέσεις για την αποκατάσταση των Τουρκο – 

ισραηλινών σχέσεων, την επίσημη απολογία του Ισραήλ και την αποζημίωση 

των οικογενειών των θυμάτων. Η μη εκπλήρωση των όρων που έθεσε η 

Τουρκία από μέρους του Ισραήλ, οδήγησε την πρώτη στην επιβολή μιας 

σειράς κυρώσεων κατά του τελευταίου, μεταξύ των οποίων διακρίνονται: η 

διακοπή της στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας (κοινής στρατιωτικής 

                                                                                                                                                                              
στην αναφορά των Ηνωμένων Εθνών γίνεται λόγος για την ύποπτη δράση της οργάνωσης 
IHH και στο γεγονός ότι αντίσταση και επιθετική συμπεριφορά έναντι των ισραηλινών 
σημειώθηκε μόνο από τους Τούρκους ακτιβιστές στο πλοίο Μαβί Μαρμαρά, βλ., Report of the 
Secretary-General ’ s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident, 2011, 
http://graphics8.nytimes.com/packages/pdf/world/Palmer-Committee-Final-report.pdf.σ.4,5.  
724Βλ., ανασκόπηση του τουρκικού τύπου την επομένη του περιστατικού,  “Turkey-press Scan 
on June 1,” The Anatolia News Agency, June 1, 2010, http://www.todayszaman.com/news-
211756-turkey-press-scan-on-june-1.html. 
725 “Erdoğan Warns Turning Blind Eye to Raid Will Legalize Future Brutality,” Todays Zaman, 
June 10, 2010, http://www.todayszaman.com/news-212643-erdogan-warns-turning-blind-eye-
to-raid-will-legalize-future-brutality.html. 
726 Βλ., τα δύο μέρη του άρθρου της Spiegel International, “Rage After the Raid. Part I: 
Israel’s Voyage into Isolation & Part II: A Burden for the United States,” Spiegel Online 
International, June 7, 2010, http://www.spiegel.de/international/world/rage-after-the-raid-
israel-s-voyage-into-isolation-a-699065-2.html. 
727 Mark Lander, “After Flotilla Raid, U.S. Is Torn Between Allies,” The New York Times, June 
1, 2010, http://www.nytimes.com/2010/06/02/world/middleeast/02policy.html?_r=0. 



 181

εκπαίδευσης, χρήση του εναέριου χώρου από το Ισραήλ, συμμετοχή σε 

διεθνείς ασκήσεις που λαμβάνουν χώρα στην επικράτεια της Τουρκίας), η 

αναστολή της συμφωνίας για συνεργασία στο τομέα της τρομοκρατίας και των 

πληροφοριών, καθώς και το πάγωμα πολλών διακρατικών διμερών 
συμφωνιών αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.728 

Από την προηγηθείσα ανάλυση καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι με 

αφετηρία την άνοδο του AKP στην εξουσία και την εδραίωση της κυριαρχίας 

του πολιτικού Ισλάμ, η αποδόμηση των συμμαχικών δεσμών Τουρκίας – 

Ισραήλ εκτυλίσσεται παράλληλα της εκδίπλωσης της πολιτικής των μηδενικών 

προβλημάτων. Με το άνοιγμα της Τουρκίας στα γειτονικά της κράτη, Συρία και 

Ιράν και την εξασθένιση του Ιράκ δεν υφίστανται πλέον οι κύριοι λόγοι 

συγκρότησης/ συνοχής του συμμαχικού δικτύου Τουρκίας - Ισραήλ: οι κοινές 

απειλές, τα θεμέλια του «περιφερειακού συμφώνου» του 1958 και Τουρκο -

ισραηλινού άξονα της δεκαετίας του 1990. Επιπρόσθετα, η προοπτική 

εξεύρεσης πολιτικής λύσης αναφορικά με το Κουρδικό Ζήτημα μείωσε την 

έντασης της απειλής που πρόβαλε το PKK729 και η Τουρκία έπαψε να βλέπει 

το Ισραήλ ως ένα πολύτιμο σύμμαχο στο πόλεμο κατά της «τρομοκρατίας». 

Επίσης, με την υπογραφή στη Γενεύη οδικού χάρτη για τη σύναψη 

διπλωματικών σχέσεων με την Αρμενία, η Άγκυρα θεωρούσε πως δεν είχε 
πια την ανάγκη της υποστήριξης του εβραϊκού λόμπι.730  

Το Ισραήλ επέδειξε την ίδια υπομονή έναντι των νέων προσανατολισμών του 

ισλαμικού κόμματος του AKP, διατηρώντας στην ουσία την πάγια στάση του 

έναντι των σχέσεων της Τουρκίας με τον Αραβικό/ μουσουλμανικό κόσμο.731 

Ωστόσο, η Τουρκία δεν ήταν διατεθειμένη να ανεχθεί την, ομολογουμένως, 
                                                             
728 “Turkey, Israel Exchange Barbs over Apology Demand,” Todays Zaman, June 7, 2010, 
http://www.todayszaman.com/news-215326-turkey-israel-exchange-barbs-over-apology-
demand.html. 
729 Kristianasen Wendy, “Η Τουρκική Κυβέρνηση Απέναντι Στο Κουρδικό Ζήτημα,” Le Monde 
Diplomatique, March 16, 2012, http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?article325. 
730 Μασσαβέτας, “Φάκελος Τουρκία–Ισραήλ:Το Χρονικό Του «Χωρισμού».” 
731 Αξιοσημείωτες είναι οι προσπάθειες των Ισραηλινών να υποβαθμίσουν το περιστατικό 
ανάλογες με αυτές των ΗΠΑ. Σημειώνεται η επίθεση που δέχτηκε από τον ισραηλινό τύπο ο 
αρχηγός του στρατού ξηράς του Ισραήλ Άβι Μιζραχί για την απάντηση που έδωσε στο 
«μάθημα ηθικής» του Τούρκου Πρωθυπουργού καλώντας τον τελευταίο να κοιταχτεί στον 
καθρέπτη και να θυμηθεί την Αρμενική Γενοκτονία του 1915, τις σφαγές των Κούρδων και 
Κυπρίων αμάχων, βλ., “Once Aynaya Bak (καταρχάς, Κοιταχτείτε Στον Καθρέπτη),” 
Milliyet.com, February 14, 2009, 
http://www.milliyet.com.tr/Dunya/HaberDetay.aspx?aType=HaberDetay&Kategori=dunya&Arti
cleID=1059613&Date=14.02.2009&b=Once aynaya bak. 
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«δύστροπη» πολιτική του Ισραήλ προς τους Παλαιστινίους, το οποίο, 

σύμφωνα με τον Πρόεδρο της  Τουρκίας Abdullah Gül, ακριβώς λόγω αυτής 

της πολιτικής, γινόταν βάρος τόσο στην Τουρκία όσο και στους συμμάχους.732 

Απεναντίας, η Τουρκία προσπάθησε να εκμεταλλευτεί την αδιάλλακτη στάση 

ως προς το Παλαιστινιακό ώστε να αυξήσει την επιρροή της στον 

μουσουλμανικό/ αραβικό κόσμο, αναλαμβάνοντας το ρόλο του προστάτη του 

Παλαιστινιακού αγώνα.733 Μέσω της απομόνωσης του Ισραήλ σκόπευε 

αυξήσει την στρατηγική της αξία και να καταστεί η μοναδική περιφερειακή 
δύναμη και στρατηγικός εταίρος των ΗΠΑ.734  

Η στάση του Ισραήλ έναντι της Τουρκίας προσδιορίστηκε κατόπιν έντονων 

εσωτερικών πολιτικών ζυμώσεων μεταξύ αυτών που υποστήριζαν την 

διατήρηση των στρατηγικών δεσμών με κάθε τίμημα735 και της μερίδας εκείνης 

που έβλεπαν πως το Ισραήλ έπρεπε να υιοθετήσει μια επιθετική πολιτική.736 

Εν τέλει, το Ισραήλ υποχρεώθηκε να συνειδητοποιήσει το ατελέσφορο των 

προσπαθειών επαναπροσέγγισης της Τουρκίας.737 Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Μάριος Ευρυβιάδης, «…τα πράγματα για το Ισραήλ έπρεπε να 

φθάσουν στο απροχώρητο» για να αντιληφθεί την αναξιοπιστία της Τουρκίας 
ως συμμάχου.738  

4.3.2.2 Ελλάδα – Ισραήλ. Προσέγγιση 

Η Τουρκία, πλέον, από συμμαχικός εταίρος κατέστη εν δυνάμει απειλή. Το 

Ισραήλ, στις νέες προκλήσεις που έγειρε η τουρκική ηγεμονική πολιτική στην 

περιφέρεια απαντά με τον επαναπροσανατολισμό της Υψηλής του 

                                                             
732 “Israel a Burden on Its Allies, Turkish President Gül Says,” Sundey’s Zaman, November 
23, 2011, http://www.todayszaman.com/news-263676-israel-a-burden-on-its-allies-turkish-
president-gul-says.html. 
733 Inbar, “Get Tough with Turkey.”σσ.2-3. 
734 Βλ., Ali H Aslan, “Turkey-Israel Tension: High Stakes for US,” Todays Zaman, September 
15, 2011, http://www.todayszaman.com/columnist-256857-turkey-israel-tension-high-stakes-
for-us.html. και Caroline B Glick, “Our World: Ankara’s Chosen Scapegoat,” The Jerusalem 
Post, September 5, 2011, http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=236792. 
Και Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα.σ. 428-429. 
735 Μάριος Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο,” Foreign Affairs, The 
Hellenic Edition. Τεύχος 12, February 2013.σ.147. 
736 Inbar, “Get Tough with Turkey.”σ.3. 
737Χωρίς ωστόσο να αποκλείει την προοπτική εξομάλυνσης των Τουρκο - ισραηλινών δεσμών 
σε ευνοϊκότερες συνθήκες, ήτοι, ριζικές αλλαγές στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό της 
Τουρκίας. Μεγάλη μερίδα αναλυτών, ακόμα και αυτών που προέκριναν την υιοθέτηση μιας 
σκληρής γραμμής έναντι του Ισραήλ, αναγνώριζαν, και αναγνωρίζουν, την αξία των 
συμμαχικών δεσμών με την Τουρκία. 
738 Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο.” σ.146. 
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Στρατηγικής έναντι της Τουρκίας, βασικοί άξονες της οποίας είναι: Πρώτον, η 

απομείωση της ήπιας ισχύος της Τουρκίας με τη δραστηριοποίηση του Ισραήλ 

και του εβραϊκού λόμπι ενάντια των τουρκικών συμφερόντων, με στόχο, όπως 

χαρακτηριστικά αναφέρει ό Efraim Inbar, «…να αφαιρέσει την μάσκα του 

«μετριοπαθούς Ισλάμ» από την Τουρκία»739 και να αναδείξει το ρόλο της ως 

δούρειου Ίππου στο ΝΑΤΟ και την διαφοροποίηση/ απομάκρυνσή της από τη 

Δύση. Δεύτερον, η προσέγγιση κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και της 

Βαλκανικής Χερσονήσου ώστε να αντικαταστήσει το στρατηγικό βάθος της 

τουρκικής επικράτειας που μέχρι πρότινος παρείχε η σύμμαχος Τουρκία.740 

Το Ισραήλ επεδίωξε την ανάπτυξη στρατηγικών δεσμών με Κύπρο Ελλάδα, 

Βουλγαρία και Ρουμανία δημιουργώντας ένα άξονα που διασφάλιζε την 

διασύνδεσή της με τον «ομφάλιο λώρο της Μεσόγειο» και την Ευρώπη και 

κατά προέκταση τον απεγκλωβισμό του από την απομόνωση στην οποία είχε 

περιέλθει.741 Τρίτον, η λογική της εξισορρόπησης της αύξησης της ισχύος της 

Τουρκίας υπαγόρευσε την προσέγγιση των εχθρών της τελευταίας, τους 

Κούρδους του PKK742 την Κύπρο και την Ελλάδα.743 Εκ των πραγμάτων, 

                                                             
739 Inbar, “Get Tough with Turkey.”σ.3. 
740 Παράλληλα το Ισραήλ επιχείρησε άνοιγμα και στην Ανατολική Αφρική , ενδυναμώνοντας 
του δεσμούς του με χώρες όπως τη  Νιγηρία, τη Γκάνα, τη Σενεγάλη και το Νότιο Σουδάν, βλ., 
Βίκτωρ Ι Ελιέζερ, “Ελλάδα - Ισραήλ: Από Την Αδιαφορία Στην Συνεργασία,” Κεντρικό 
Ισραηλιτικό Συμβούλιο, December 12, 2011, 
http://www.kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=676:2011-12-20-07-49-
43&catid=49:2009-05-11-09-28-23. 
741 Umit Enginsou, “Israeli Military Offsets Turkey’s Loss with Greece, Romania,” Hurriyet 
Daily News (Ankara, September 29, 2010), 
http://www.hurriyetdailynews.com/default.aspx?pageid=438&n=israeli-military-offsets-turkeys-
loss-with-greece-romania-2010-09-29.,  Herb Keinon, “Netanyahu to Make Rare Visits to 
Romania, Bulgaria,” The Jerusalem Post, n.d., 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=228048. και 
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=86623&show=Y 
742 Την ίδια μέρα που έλαβε χώρα η επιχείρηση των Ισραηλινών στο Mavi Marmara, 
εκδηλώθηκε επίθεση Κούρδων ανταρτών σε τουρκική στρατιωτική βάση με συνέπειες τον 
θάνατο έξι στρατιωτών και τον σοβαρό τραυματισμό άλλων τριών. Σύμφωνα με πηγές του 
Stratfor, η εν λόγω επίθεση για πολλούς στην Τουρκία θεωρήθηκε ως ένα μήνυμα του Ισραήλ, 
χωρίς ωστόσο να έχουν αποδείξεις.   “Brief: PKK Attack In Turkey At A Curious Time,” 
Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, May 31, 2010), 
http://www.stratfor.com/analysis/brief-pkk-attack-turkey-curious-time#ixzz2KAeJK8Yl.  
Παρόλα αυτά, οι διαθέσεις του Ισραήλ επιβεβαιώθηκαν το επόμενο έτος από τον ίδιο τον 
ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών Avigdor Lieberman. Το Σεπτέμβριο του 2011 δήλωσε στην 
εφημερίδα Yedioth Ahranoth ότι, εκτός της υποστήριξης των αρμενίων, ιστορικών εχθρών 
των Τούρκων,  σχεδιάζει συναντήσεις με τους αρχηγούς των Κούρδων ανταρτών του ΡΚΚ 
στην Ευρώπη, προκειμένου να θέσει τις βάσεις συνεργασίας μαζί τους και να τους ενισχύσει 
σε κάθε δυνατό τομέα, ώστε να «..αποδείξει [στον Ερντογάν] ότι το να τα βάζεις με το Ισραήλ 
δεν αποδίδει», βλ.,  Shimon Shiffer, “Israel to ‘punish’ Turkey,” Ynetnews.com (Tel Aviv, 
September 9, 2011), http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4119984,00.html. “Davutoğlu 
to Lieberman: No One Can Blackmail Turkey,” Sundey’s Zaman, September 11, 2011, 
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δεδομένης της ρήξης των συμμαχικών δεσμών του με την Τουρκία, η 

προσέγγιση της Ελλάδας και της Κύπρου ήταν, και είναι, στις άμεσες 
προτεραιότητες της Υψηλής Στρατηγικής του Ισραήλ.    

Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και μετά και στη βάση της αναθέρμανσης 

των σχέσεων που οικοδομήθηκαν κατά την μετάβαση στον 21ο αιώνα, 

παρατηρείται σταδιακή βελτίωση και εμβάθυνση των Ελληνο - ισραηλινών 

σχέσεων, ακολουθώντας τροχιά παράλληλη και αντιστρόφως ανάλογη της 

προϊόντος του χρόνου αποδήμησης των συμμαχικών δεσμών Τουρκίας και 

Ισραήλ. Η πολιτικοστρατιωτική συμφωνία του 1999 ανανεώθηκε στα μέσα της 

δεκαετίας του 2005 κατά την επίσκεψη του Έλληνα υπουργού Εθνικής 

Άμυνας στο Τελ Αβίβ744 ενώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα της εποχής, Ελλάδα 

και Ισραήλ διεύρυναν την συνεργασία τους στο τομέα των πληροφοριών στα 

πλαίσια της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.745 Το 2005 με την συμμετοχή 

της Πολεμικής Αεροπορίας και του Πολεμικού Ναυτικού των δύο κρατών στην 

πολυεθνική «Dolphin 2005» Ελλάδα και Ισραήλ συνεργάζονται για πρώτη 

φορά στον αμυντικό τομέα.746 Σταθμό στη στρατιωτική συνεργασία των δύο 

κρατών αποτελεί το έτος 2008, με την διεξαγωγή της άσκησης αεροπορικής 

συνεκπαίδευσης «Glorious Spartan 2008» μεταξύ της ελληνικής (HAF) και 

Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (ΙΑF), οι βάσεις της οποίας τέθηκαν το 

2007, κατόπιν ανταλλαγής επισκέψεων μεταξύ των Αρχηγών των δύο 

                                                                                                                                                                              
http://www.todayszaman.com/news-256414-davutoglu-to-lieberman-no-one-can-blackmail-
turkey.html. 
743Σύμφωνα με αναλυτές του Stratfor, το Ισραήλ αποσκοπούσε να αποτρέψει την Τουρκία 
από το να γίνει μια Μεσανατολική Δύναμη ενώ η εξασθενημένη Ελλάδα να δείξει ότι έχει 
επιλογές ως προς τη διατήρηση των ισορροπιών ισχύος στο Αιγαίο. Η εκτίμηση τους δε ήταν 
πως η δυναμική της συνεργασίας Ισραήλ Ελλάδας δεν ήταν ικανή να προκαλέσει την αλλαγή 
της πολιτικής της Τουρκίας, που ήταν η κύρια στόχευση του Ισραήλ, βλ.,  “Israel, Greece: 
Increasing Cooperation,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, August 16, 2010), 
http://www.stratfor.com/analysis/israel-greece-increasing-cooperation#ixzz2KAeyEMt8. 
744 “Στη Μέση Ανατολή ο Σπηλιωτόπουλος,” BBC GREEK.com, November 13, 2005, 
http://www.bbc.co.uk/greek/domesticnews/story/2005/11/printable/051113_middleeast.shtml. 
745 “Στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας-Ισραήλ: Ιστορικό Διμερών Σχέσεων Και Προοπτικές 
Συνεργασίας.” 
746Η άσκηση «Dolphin 2005», αεροναυτική άσκηση έρευνας και διάσωσης, αντιμετώπισης 
φυσικών καταστροφών και παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας,  Επαναλήφθηκε το επόμενο 
έτος («Dolphin 2006»). Οργανώθηκε και σχεδιάστηκε με ελληνική πρωτοβουλία και διεξήχθη 
στην Κρήτη, Γαύδο και Λιβυκό πέλαγος με τη συμμετοχή κρατών του «Μεσογειακού 
Διαλόγου», πρωτοβουλία του ΝΑΤΟ για την ανάπτυξη συνεργασίας των κρατών της Μέσης 
Ανατολής, βλ., Carlo Masala, “Το ΝΑΤΟ Και η Μέση Ανατολή,” Δελτίο ΝΑΤΟ, January 2005, 
http://www.nato.int/docu/review/2005/issue4/greek/art1.html. και “Μεσογειακός Διάλογος,” 
Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, n.d., http://www.mod.gr/el/home/675-
mesogiakos-dialogos.html. 
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Πολεμικών Αεροποριών.747 Ωστόσο, η ουσιαστική ενδυνάμωση των σχέσεων 

Ελλάδας Ισραήλ συνέβη μετά την διάρρηξη των συμμαχικών δεσμών 

Τουρκίας Ισραήλ κατά τη διάρκεια μιας εξαιρετικά δυσμενούς διεθνούς 

συγκυρίας για το Ισραήλ. Η διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών σχέσεων 

της Ελλάδας με το Ισραήλ εγκαινιάζεται με την επίσημη επίσκεψη του Έλληνα 

πρωθυπουργού στο Τελ Αβίβ τον Ιούλιο του 2010 και την ανταπόδοσής της 

από το Ισραηλινό ομόλογό του τον αμέσως επόμενο μήνα.  Ακολουθεί μια 

σειρά ανταλλαγής επισκέψεων σε υψηλό επίπεδο πολιτικών επαφών στα 

πλαίσια των οποίων οικοδομείται μια πολυεπίπεδη συνεργασία σε όλους τους 

τομείς (στρατιωτικό πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, διπλωματικό), με τη 
συνεργασία στον στρατιωτικό τομέα να κυριαρχεί.  

Στα διεθνή ύδατα της Ανατολικής Μεσογείου και επί μια δεκαετία (1998-2009) 

διεξάγονταν η αεροναυτική άσκηση Έρευνας και Διάσωσης «Reliant 

Mermaid» μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Τουρκίας. Μάλιστα, το 2009 κατά της 

διάρκεια της διεξαγωγής της δέκατης κατά σειρά και τελευταίας αεροναυτικής 

άσκησης, στη επίσημη ιστοσελίδα των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων η 

επίμαχη περιοχή του ελληνικού FIR νοτιοανατολικά του Καστελόριζου 

χαρακτηρίζονταν ως «τουρκική», γεγονός που προκάλεσε την αντίδραση της 

Ελλάδας και τη διαβεβαίωση του Ισραήλ πως «... δεν είχε κακές 

προθέσεις».748 Τον Απρίλιο του 2011, μόλις ενάμιση χρόνο μετά, νοτίως του 

Καστελόριζου στα Νοτιοανατολικά όρια του FIR Αθηνών, διεξάγεται η ίδια 

διεθνής αεροναυτική άσκηση με την επωνυμία πλέον «Noble Dina 2011» και 

τη συμμετοχή των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Ελλάδας στη θέση της 

Τουρκίας.749 Μάλιστα, στους αντικειμενικούς στόχους της «Noble Dina 2012» 

του επόμενου έτους συμπεριλαμβάνονταν η αναβάθμιση των επιχειρησιακών 
                                                             
747 Έντονη είναι η φημολογία σχετικά με τους στόχους του Ισραήλ από την εν λόγω 
συνεκπαίδευση. Σύμφωνα με δημοσιεύματα η IAF εκμεταλλεύτηκε το γεγονός ότι η Ελλάδα 
διαθέτει το αντιαεροπορικό σύστημα S-300 PU1 για την εκπαίδευσή της στα πλαίσια της 
προετοιμασίας της για ενδεχόμενή μελλοντική προληπτική επίθεση κατά του Ιράν, βλ., Iran 
Nuke, “Greece Quietly Provides Israeli Air Force Pivotal Assistance on S-300 as Iran Nuke 
Strike Looms,” The Cutting Edge, July 14, 2008, 
http://www.thecuttingedgenews.com/index.php?article=639&pageid=&pagename=.  
748 Το Ισραήλ αφού διαβεβαίωσε πως δεν είχε κακές προθέσεις, αφαίρεσε τη λέξη 
«τουρκική», ωστόσο απέφυγε να χαρακτηρίσει ως «ελληνική» την υπαγόμενη στο FIR 
Αθηνών περιοχή που δεσμεύτηκε για την διεξαγωγή της άσκησης, βλ., Γιώργος Δελαστίκ, “Η 
Αναδίπλωση Του Ισραήλ,” Έθνος.gr, August 21, 2009, 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22792&subid=2&pubid=5436876. 
749 “‘Noble Dina’ Cooperative Military Training,” Jewish Virtual Library, n.d., 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Society_&_Culture/nobledina.html. 
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ικανοτήτων των συμμετεχόντων – ΗΠΑ, Ισραήλ και Ελλάδας – ως προς την 

προστασία των πρόσφατα ανακαλυφθέντων ενεργειακών κοιτασμάτων στη 

Ανατολική Μεσόγειο από Κύπρο και Ισραήλ.750 Η Τουρκία, με τη σειρά της, 

απάντησε με την διεξαγωγή της άσκησης «Anatolian eagle 2012», μέρος της 
οποίας, για πρώτη φορά, έλαβε χώρα στην Ανατολική Μεσόγειο.751  

Από τα παραπάνω μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε ποια ήταν τα όρια 

της στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ όσο και τους 

δεσμούς του τελευταίου με την Τουρκία και τις ΗΠΑ μέχρι και την πλήρη 

κατάρρευση του Τουρκο – ισραηλινού άξονα όπως επίσης και την ευελιξία του 

Ισραήλ ως προς την αλλαγή στρατοπέδου ανάλογα με τις προσταγές των 

συμφερόντων του. Σε κάθε περίπτωση, με την εκπνοή της πρώτης δεκαετία 

έλαβαν χώρα θεμελιώδεις μεταβολές στις τριγωνικές σχέσεις Ελλάδας 

Τουρκίας και Ισραήλ. 

4.3.3 Τριγωνικές σχέσεις στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου 
Αιώνα. 

Με την είσοδο στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα οι στρατηγικές που 

αναπτύσσονται στο τρίγωνο Ελλάδα Τουρκία και Ισραήλ διαμορφώνονται 

συναρτήσει των διεθοπολιτικών μεταβολών που επιφέρει η εν εξελίξει 

εκδίπλωση της δυναμικής της Αραβικής Άνοιξης και των στρατηγικών 

εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα στην Νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου 
λόγω της ανακάλυψης πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.  

4.3.3.1 Τουρκία Ισραήλ μέσα από το πρίσμα της Αραβικής Άνοιξης 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα που, παθητικά, από σχετική απόσταση ασφαλείας 

παρακολουθεί την εκδίπλωση του φαινομένου της Αραβικής Άνοιξης,752 

Τουρκία και Ισραήλ διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στα διεθνοπολιτικά δρώμενα 

της ευρύτερης περιοχής τους προσπαθώντας να κατευθύνουν τις εξελίξεις 

                                                             
750 Barak Ravid, “Israel, Greece Conduct Joint Naval Drill Amid Ongoing Tension with 
Turkey,” Haaretz, April 1, 2012, http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/israel-
greece-conduct-joint-naval-drill-amid-ongoing-tension-with-turkey-1.421907. 
751 “Turkish Armed Forces Launch Anatolian Eagle Exercise,” Hurriyet Daily News, April 3, 
2012, http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-armed-forces-launch-anatolian-eagle-
exercise-.aspx?pageID=238&nID=17538&NewsCatID=341. 
752 Βασίλης Γιαννακόπουλος, “Ελλάδα Και Συριακή Κρίση,” GeoStrategy, September 13, 
2012, http://www.geostrategy.gr/pdf/20120913 Greece and Syrian Crisis.pdf. 
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ώστε το εκκολαπτόμενο στρατηγικό περιβάλλον να εξυπηρετεί τα συμφέροντά 
τους.  

Τουρκία και Ισραήλ βλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στη γειτονιά τους 

μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Για την Τουρκία η εκδήλωση της 

Αραβικής Άνοιξης παρουσιάστηκε ως ευκαιρία ενίσχυσης της επιρροής της 

στο μουσουλμανικό κόσμο και ανάληψης ενός ηγεμονικού ρόλου στην 

ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στον 

εμφύλιο πόλεμο που διεξάγεται στη γειτονική Συρία στοχεύοντας πρωτίστως 

στον έλεγχο των κουρδικών περιοχών της Βόρειας Συρίας ώστε να αποτρέψει 

το ενδεχόμενο αυτονόμησης των Σύριων Κούρδων ή τη δημιουργία μιας 

κουρδικής κρατικής οντότητας.753 Σε δεύτερη φάση η Τουρκία επιδιώκει την 

επικράτηση μιας σουνιτικής κυβέρνησης, ει δυνατόν φιλοτουρκικής, μέσω της 

οποίας θα διασφαλίσει διακρατικό εμπόριο, πρόσβαση προς το Ιράκ και την 

Αραβική χερσόνησο, τη μείωση της επιρροής του Ιράν αλλά και ένα μέσο 

άσκησης πιέσεων προς Κύπρο, το Λίβανο και το Ισραήλ.754 Η Τουρκία, με 

ορισμένες μοναρχίες του Περσικού Κόλπου, όπως το Κατάρ και η Σαουδική 

Αραβία, συγκαταλέγεται στους σημαντικότερους υποστηρικτές της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας, της Hamas755 αλλά ακόμα και εξτρεμιστικών 

ισλαμιστικών ομάδων που έχουν ταχθεί στο πλευρό των Σύριων 

αντικαθεστωτικών.756 Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας του Ισραήλ Shin 

Bet τον Σεπτέμβριο του 2011 η Hamas εγκατέστησε διοικητήριο στην Τουρκία 

με στόχο την στρατολόγηση νέων μελών και την επίβλεψη επιχειρήσεων στη 

Μέση Ανατολή.757 Την ίδια στιγμή, η Άγκυρα βρίσκεται σε μια διαδικασία 

ενδυνάμωσης των δεσμών της με το Κάιρο στα πλαίσια του υπό διαμόρφωση 
                                                             
753 “Syria’s Kurdish Threat to Turkish Interests,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, 
October 30, 2012), http://www.stratfor.com/analysis/syrias-kurdish-threat-turkish-
interests#ixzz2AskZCwB0. 
754 Βλ., Ηλίας Κουσκουβέλης, “Ελλάδα Και Διεθνείς Σχέσεις,” Thedayafter.gr, August 21, 
2012, http://thedayaftergr.blogspot.gr/2012/08/kouskouvelis-ilias-professor-of.html. και 
Βασίλης Γιαννακόπουλος, “Σε Κρίσιμη Φάση ο Εμφύλιος Της Συρίας,” GeoStrategy, 
December 2012, http://www.geostrategy.gr/pdf/20121211 Syrian civil war in critical 
situation.pdf. 
755 “Turkey and Qatar’s Shared Regional Interests,” Stratfor Global Intelligence (Washington, 
DC, January 9, 2013), http://www.stratfor.com/geopolitical-diary/turkey-and-qatars-shared-
regional-interests#ixzz2HtqiE2e9.  
756 Καάν Ντιλέκ, “Τουρκία, Συρία, Ιράν: Μια Συνέντευξη Για Τον Πόλεμο Δογμάτων Στη Μέση 
Ανατολή,” CuprousNews.eu, October 27, 2012, http://cyprusnews.eu/synenteuxeis/87-2012-
02-23-20-18-03/655542-2012-10-28-21-12-41.html. 
757 BANU ELIGUR, “The Stalemate in Turkish-Israeli Relations,” n.d., 
http://www.jpost.com/International/Article.aspx?id=286135. 
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άξονα Τουρκίας – Αιγύπτου, η ενδεχόμενη εδραίωση του οποίου θα σημαίνει 

την αναδιάταξη των υφιστάμενων ισορροπιών ισχύος στην περιοχή της 
Ευρύτερης Μέσης Ανατολής.758  

Ο κόσμος της Μέσης Ανατολής όπως τον οραματίζεται η Τουρκία είναι ο 

χειρότερος εφιάλτης του Ισραήλ, για τον οποίο, όπως εύστοχα έθεσε ο πρώην 

επικεφαλής της Mossad Shabtai Shavit: «Η δικτατορία είναι προτιμότερη από 

τον ισλαμικό εξτρεμισμό».759 Με τη πτώση του καθεστώτος του Hosni 

Mubarak άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο στις Αιγυπτο – ισραηλινές σχέσεις στα 

πλαίσια του οποίου η Αίγυπτος υιοθετεί πλέον μια εχθρική στάση έναντι του 

Ισραήλ.760 Η αύξηση των αντι-ισραηλινών αισθημάτων στο εσωτερικό της 

μεγαλύτερης δύναμης του Αραβικού κόσμου, η πολεμική ρητορική μεταξύ 

Αιγύπτου-Ισραήλ, η μερική επαναστρατικοποίηση της ζώνης ασφαλείας στην 

περιοχή του Σινά προδιαγράφουν την περαιτέρω επιδείνωση των Αιγυπτο – 

ισραηλινών σχέσεων.761 Εκτός των άλλων, αν σήμερα το Ισραήλ μπορεί να 

νιώθει κάποια ασφάλεια λόγω του κεντρικού ρόλου που διαδραματίζει ο 

στρατός στην Αίγυπτο, η ενδεχόμενη επικράτηση στο μέλλον της 

Μουσουλμανικής Αδελφότητας, δεδομένων μάλιστα των διασυνδέσεων της 

τελευταίας με τη Hamas – δικαιολογημένα προκαλεί την ανησυχία του 

Ισραήλ.762 Στις συγκαιρινές συνθήκες το Ισραήλ δεν καλείται να αντιμετωπίσει 

                                                             
758 Tim Arango, “Turkey and Egypt Seek Alliance Amid Region’s Upheaval,” The New York 
Times, October 18, 2012, http://www.nytimes.com/2012/10/19/world/middleeast/turkey-and-
egypt-look-to-team-up-amid-tumult.html.  
759 By Judith S Yaphe, “Israel and the Arab Spring : a Trip Report,” Institution for National 
Strategic Studies, November 16, 2011. 
760 Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Έναν Χρονο Μετά.”σσ.143-144. 
761 Michael Sharnoff, “Post-Mubarak Egyptian Attitudes Towards Israel,” Foreign Policy 
Research Institute no. October (2011): 5–7, http://www.isn.ethz.ch/isn/Digital-
Library/Publications/Detail/?id=150617&lng=en. 
762 Reva Bhalla, “The Israeli Periphery,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, 
December 11, 2012), http://www.stratfor.com/weekly/israeli-periphery#ixzz2El0Ynsmi.Η 
οικονομική και κοινωνική κρίση που μαστίζει την Αίγυπτο, η μειωμένη στρατιωτική της ισχύ, 
αλλά και η εξάρτησή της από τις ΗΠΑ σίγουρα είναι παράγοντες που αποτρέπουν την 
Αίγυπτο από το να επιδιώξει η να προκαλέσει την πολεμική αντιπαράθεση με το σαφώς 
ισχυρότερο Ισραήλ. Όμως, σύμφωνα με μερίδα αναλυτών, μεταξύ των οποίων οι George 
Friedman και Burry Rubin, οι απαιτήσεις των Σαλαφιστών μουσουλμάνων και στελεχών της 
Μουσουλμανικής Αδελφότητας αλλά και η ανάγκη απόσπασης της προσοχής της αιγυπτιακού 
λαού από τα σοβαρά προβλήματα στο εσωτερικό ενδεχομένως οδηγήσουν την Αίγυπτο είτε 
στο να μην αποτρέψει ή ακόμα και να επιδιώξει ένα χαμηλής έντασης πόλεμο φθοράς με το 
Ισραήλ, βλ., George Friedman, “Egypt and the Strategic Balance,” Stratfor Global Intelligence 
(Washington, DC, December 4, 2012), http://www.stratfor.com/weekly/egypt-and-strategic-
balance#ixzz2Kuh7CVqX. Barry Rubin, “Israel’s Situation, Strategy in Obama’s Second 
Term,” The Jerusalem Post, November 11, 2012, 
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ένα συμβατικό ισχυρό αντίπαλο αλλά μικρότερες απρόβλεπτες δυνάμεις σε 

έναν ασύμμετρο πόλεμο, στα πλαίσια του οποίου τα σοβαρότερα ζητήματα 

ασφάλειας αφορούν στις τρομοκρατικές ενέργειες εξτρεμιστικών στοιχείων και 

στις εξεγέρσεις στην Λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη.763 Η ενίσχυση 

της Hamas, η δραστηριοποίηση της Hezbollah, η εμφάνιση εξτρεμιστικών 

ισλαμιστικών ομάδων (όπως για παράδειγμα των Σαλαφιστών της 

Αιγύπτου),764 και η ευρεία διασπορά όπλων μεγεθύνουν τις ασύμμετρες 

απειλές που καλείται να αντιμετωπίσει.765 Σημειώνεται δε ότι όσο ενισχύεται η 

Hamas τόσο απομακρύνεται και η προοπτική επίλυσης του Παλαιστινιακού, 

και αυξάνεται η απομόνωση του Ισραήλ.766 Όσον αφορά τη κατάσταση στα 

βορειοανατολικά του σύνορα, το Ισραήλ βρίσκεται στην δυσχερή θέση να 

παρακολουθεί τις εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη γειτονική Συρία και που 

αφορούν άμεσα την ασφάλειά του χωρίς να έχει την δυνατότητα να κατευθύνει 

την ροή των πραγμάτων προς το συμφέρον του διότι, όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει ο Benjamin Netanyahu: «οτιδήποτε πει το Ισραήλ μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί εναντίον του».767 Η παθητική στάση του Ισραήλ, αντίθετη της 

κουλτούρας του, υπαγορεύεται: Πρώτον, από το γεγονός ότι έχει σχεδόν 

μηδενική επιρροή επί των κύριων δρώντων στο εσωτερικό της Συρίας. 

Δεύτερον, αν υποστηρίξει την μια πλευρά, θα προκαλέσει την εχθρότητα της 

άλλης, με ότι αυτό συνεπάγεται. Τρίτον, είναι δύσκολο να προσδιορίσει ποια 

των εκ δύο αντιμαχόμενων παρατάξεων πρέπει να υποστηρίξει, καθώς όποια 

                                                                                                                                                                              
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=291379. και  Kurz and Brom, 
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Institute for Near East Policy, January 31, 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policy-
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765  Για παράδειγμα, φέρεται ότι Λίβυοι Σαλαφιστές διακινούν όπλα στη Λωρίδα της Γάζας 
μέσω της χερσονήσου του Σινά, βλ., Γιώργος Ξ Πρωτόπαπας, “Οι Σαλαφιστές Αλλάζουν Την 
Ισορροπία Δυνάμεων,” Αμυνα & Διπλωματία, January 2013. Επίσης, ενδεικτικά αναφέρεται 
ότι η Hamas προμηθεύτηκε τους μεγάλης εμβέλειας βαλλιστικούς πυραύλους Fajr-5 με τους 
οποίους έπληξε την Ιερουσαλήμ και το Τέλ – Αβίβ τον Νοέμβριο του 2012 από το Ιράν μέσω 
της χερσονήσου του Σινά. Σημειώνεται η στάση αναμονής της Hezbollah κατά την εν λόγω 
διένεξη ώστε να αναλάβει δράση σε περίπτωση εμπλοκής του Ισραήλ σε ένα διαρκή πόλεμο 
φθοράς με την Ηamas, βλ., “Hezbollah Remains Wary Amid Israeli Operations in Gaza,” 
Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, November 17, 2012), 
http://www.stratfor.com/analysis/hezbollah-remains-wary-amid-israeli-operations-
gaza#ixzz2CVs80JEK. 
766Kurz and Brom, Strategic Survey for Israel 2011. σ.197 και Ιωάννης Θ Μάζης, “Νέοι Μοχλοί 
Εξελίξεων Στη Μέση Ανατολή,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition. Τεύχος 8, 2012.σ.87. 
767 Herb Keinon, “Analysis: What Does Israel Want to See in Syria?,” The Jerusalem Post, 
n.d., http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=273499. 
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και να είναι η έκβαση των εξελίξεων, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, δεν 

αναμένεται να είναι προς το συμφέρον του Ισραήλ. Να ταχθεί υπέρ των 

δυνάμεων που τάσσονται υπέρ των συμφερόντων του Ιράν και να συμβάλλει 

στην εδραίωση της ιρανικής επιρροής στη γειτονιά του ή να υποστηρίξει τους 

αντικαθεστωτικούς και στην επικράτηση του σουνιτικού ισλαμικού στοιχείου 

στη Συρία, δεδομένης της κυρίαρχης παρουσίας της Μουσουλμανικής 

Αδελφότητας στους κόλπους του Ελεύθερου Συριακού Στρατού; Φυσικά η 

πρώτη επιλογή αποκλείεται καθώς για το Ισραήλ ως κύρια απειλή λογίζεται το 

Ιράν. Στη δεύτερη περίπτωση, ο εν δυνάμει μουσουλμανικός άξονας Τουρκίας 

– Συρίας – Hamas – Αιγύπτου, δικαιολογημένα εγείρει σοβαρά ζητήματα 

ασφάλειας για το Ισραήλ και σε μεγάλο βαθμό ακυρώνει το όφελος της 

εξασθένησης της ιρανικής επιρροής.768 Επιπλέον, το Ισραήλ ανησυχεί για την 

τύχη του στρατηγικού οπλοστασίου της Συρίας (όπως προηγμένα 

αντιαεροπορικά συστήματα, βαλλιστικοί πύραυλοι, προηγμένα βλήματα 

εδάφους-επιφανείας, χημικά όπλα κλπ) καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να 

περιέλθουν στη διάθεση μη κρατικών δρώντων εχθρικών προς το Ισραήλ. 

Απόδειξη της ανησυχίας του Ισραήλ αποτελεί η πρόσφατη ισραηλινή 

αεροπορική επιδρομή στη Συρία (31 Ιανουαρίου 2013), εξαίρεση στη 

στρατηγική σιωπής που ακολουθεί.769 Επίσης, η αστάθεια στα σύνορα με τον 

Λίβανο και τη Συρία που αναμένεται να ακολουθήσει τη πτώση του 

καθεστώτος Assad770 σε συνδυασμό με τον κίνδυνο αποσταθεροποίησης της 

γειτονικής Ιορδανίας,771 εντείνουν την ανασφάλεια του Ισραήλ. Εκ των 

πραγμάτων, οι διεθνοπολιτική ρευστότητα υπαγόρευσε την εσωτερική του 

                                                             
768 Βλ.,George Friedman, “Israel’s Position on Syria,” Stratfor Global Intelligence 
(Washington, DC, June 26, 2012), http://www.stratfor.com/weekly/putins-visit-and-israeli-
russian-relations#ixzz2HKhOh1CG. ELIGUR, “The Stalemate in Turkish-Israeli Relations.” και  
769Για το Ισραήλ, η κατοχή χημικών όπλων η προηγμένων ρωσικών βλημάτων από αντάρτες 
της Συρίας ή τη Hezbollah συνιστούν μια κόκκινη γραμμή που δεν πρέπει να ξεπεραστεί, βλ., 
Dan Williams, “Israeli Silence on Syria Is Strategic,” Reuters, February 1, 2013, 
http://www.reuters.com/article/2013/02/01/israel-security-silence-idUSL5N0B09M720130201. 
770 Herzog, “As Syria Crumbles, Israel Prepares for Instability.” 
771Oded Eran, “Jordan: Demonstrations and Reforms on the Back Burner,” in One Year of the 
Arab Spring: Global and Regional Implications, ed. Yoel Guzansky and Mark A Heller (Tel 
Aviv: Institure for National Security Studies (INSS), 2012). Samer Libdeh, “Is Jordan Heading 
for Chaos?,” The Gurdian, September 29, 2012, 
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2012/sep/29/jordan-heading-chaos. και David 
Schenker, “Jordan Bracing for More Spillover from Syria,” The Washington Institute for Near 
East Policy, February 1, 2013, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/jordan-
bracing-for-more-spillover-from-syria. 
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ενδυνάμωση ώστε εφόσον απαιτηθεί να αντιμετωπίσει τις ενδεχόμενες 
προκλήσεις με την προσφιλή του μέθοδο, δια της ισχύος.772 

Ωστόσο, εκτός του Ισραήλ και η Τουρκία αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας  

στην περιφέρειά της. Η φιλοδοξία της Τουρκίας να αναδειχθεί σε μεγάλη 

δύναμη773 και η καλπάζουσα αύξηση της ισχύος της προκαλεί την ανησυχία 

στο σύνολο σχεδόν των χωρών της άμεσης περιφέρειά της. Καθώς καταρρέει 

η εικόνα που μέσω της πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων επιχείρησε να 

οικοδομήσει ως σταθεροποιητική περιφερειακή δύναμη, η Τουρκία σταδιακά 

αντιμετωπίζεται αφενός ως μη αξιόπιστος εταίρος των συμμάχων και 

αφετέρου ως απειλή για τα γειτονικά κράτη.774 Η εμπλοκή της Άγκυρας στη 

κρίση της Συρίας υπέρ των αντικαθεστωτικών και σε βάρος των συμφερόντων 

του Ιράν και η αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Βαγδάτης - μέσω των 

σχέσεων που αναπτύσσει από το 2009 με την Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή 

του Βόρειου Ιράκ775 - είναι χαρακτηριστικές περιπτώσεις που ανέδειξαν τα 

όρια και το πραγματικό χαρακτήρα της «αγαθοποιούς δύναμης»776 της 

Τουρκίας. Το κόστος για την Τουρκία είναι η αναζωπύρωση του Κουρδικού 

ζητήματος: Συρία και Ιράν χρησιμοποιούν τους κούρδους του PKK ως μοχλό 

πίεσης ώστε να πείσουν την Τουρκία να σεβαστεί την σφαίρα επιρροής 

                                                             
772 Η πρόθεση του Ισραήλ για την κατασκευή φράχτη κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Συρίας 
Ισραήλ, είναι ενδεικτικό των προετοιμασιών αλλά και της ανησυχίας του αναφορικά με τις 
εξελίξεις στη γείτονα χώρα, βλ. Herb Keinon, “IDF Brass to PM: Syrian Rebels on Fence with 
Israel,” The Jerusalem Post, January 13, 2013, 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=299463. Βλ., επίσης, Inbar, 
“Israel ’ s National Security Amidst Unrest in the Arab World.”σ.68,69. 
773 Κατά τον George Friedman, η Τουρκία διέρχεται ένα μεταβατικό στάδιο στη πορεία 
ανάδειξής της σε μεγάλη δύναμη, αντιμέτωπη με την υφιστάμενη εσωτερική διαμάχη μεταξύ 
κεμαλιστών και ισλαμιστών και το κουρδικό ζήτημα, σημειώνοντας το παράδοξο  «…όσο 
αυξάνεται η ισχύς της Τουρκίας τόσο ευάλωτη γίνεται».  Friedman, “Turkey’s Strategy.” 
774 Ilias Kouskouvelis, “The Problem with Turkey’s ‘Zero Problems’,” Middle East Quarterly, 
December 2012, http://www.kouskouvelis.gr/site/el/arthra-gnomis/kouskouvelis-exoteriki-
politiki/item/172-the-problem-with-turkey%E2%80%99s-%E2%80%9Czero-
problems%E2%80%9D. 
775 Για την πολιτική της Συρίας κατά τη κρίση της Συρίας, βλ., Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Η 
Κρίση Στη Συρία Και η Εξωτερική Πολιτική Της Τουρκίας,” in Η Αραβική Άνοιξη 
(Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιο Μακεδονίας/ Εργαστήριο Διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, 2012). σσ.69-108. 
776 Ο Πρόεδρος της Τουρκίας Abdullah Gul περιγράφει την τουρκική ισχύ, τον συνδυασμό 
ήπιας και σκληρής ισχύος, ως «αγαθοποιό» δύναμη, «…δύναμη που κατά κανένα τρόπο δεν 
είναι φιλόδοξη και επεκτατική…που θέτει ως στόχο τη διαφύλαξη των ανθρώπινων 
δικαιωμάτων…χωρίς την προσδοκία ανταπόδοσης», βλ, Jonathan Tepperman, “Η Ώρα Της 
Τουρκίας. Μια Συζήτηση Με Τον Αμπντουλάχ Γκιούλ,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition. 
Τεύχος 12, February 2013. σ.59. 
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τους.777 Την αδυναμία της Τουρκίας εκμεταλλεύεται και το Ισραήλ, 

εξαργυρώνοντας κατά κάποιο τρόπο την υποστήριξη που παρέχει η Άγκυρα 

στην Hamas, απειλώντας την Τουρκία πως θα υποστηρίξει στρατιωτικά τους 

αντάρτες του PKK.778 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση Ισραηλινού αναλυτή 

David Eshel, «Οι Κούρδοι θα πρέπει να εκμεταλλευτούν την αραβική άνοιξη 

και να προετοιμάσουν το έδαφος για το πολυαναμενόμενο 

Κουρδιστάν…μπορεί τελικά να επιτύχουν τον ιερό στόχο τους για ανεξαρτησία, 

μετά από δεκαετίες,… και να δούμε επιτέλους ένα κουρδικό καλοκαίρι…».779 

Μάλιστα, υπάρχουν αρκετές ενδείξεις βάσει των οποίων το Ισραήλ δεν έχει 
περιοριστεί σε επίπεδο απειλών.780 

 Η νέα προσπάθεια πολιτικής διευθέτησης του Κουρδικού ζητήματος, που 

εγκαινιάσθηκε με το διάγγελμα Otcalan στις 21 Μαρτίου 2013, στα πλαίσια 

του εορτασμού του Νεβρόζ (κουρδική εθνική εορτή) στην Αμιδα (Diyarbakir), 

συνιστά την απόπειρα της Τουρκίας για τον απεγκλωβισμό της από το 

αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει ως προς την αντιμετώπιση του PKK, 

αναγνωρίζοντας εν μέρει την αποτυχία της εφαρμογής σκληρής ισχύος.781 

Επιπρόσθετα, μέσω του εν λόγω εγχειρήματος το Ισλαμικό κόμμα AKP 

προσβλέπει τόσο στην εξουδετέρωση της πολιτικής επιρροής του στρατού 

όσο και επέκταση της πολιτικής του βάσης, «κερδίζοντας» την υποστήριξη 

των Κούρδων ψηφοφόρων, ενόψει της επικείμενης συνταγματικής 

                                                             
777 “The Kurdish Alliance at Risk,” Stratfor Global Intelligence, August 16, 2012. 
778 “Davutoğlu to Lieberman: No One Can Blackmail Turkey,” Todays Zaman, September 11, 
2011, http://www.todayszaman.com/news-256414-davutoglu-to-lieberman-no-one-can-
blackmail-turkey.html.  
779 M K Bhadrakumar, “Israel Turns Tables on Turkey,” Asia Times Online, August 27, 2011, 
http://www.atimes.com/atimes/Middle_East/MH27Ak05.html. 
780Ο καθηγητής  Dr. Sedat Laçiner  υποστηρίζει ότι η Τουρκία διεξάγει πόλεμο όχι μόνο 
εναντίον του PKK αλλά εναντίον  τεσσάρων κρατών Ιράν, Συρία, Ιράκ και Ισραήλ., βλ.,  Sedat 
Laciner, “Turkey Fights with Not Only PKK,but Also Four Countries!,” IRST Anatolia Daily 
(International Relations Studies Platform for Turkey), September 14, 2012, 
http://www.anatoliadaily.com/irst/index.php/main-subjects/interviews-and-reportages/1176-
turkey-fights-with-not-only-pkkbut-also-four-countries. Σε άρθρο της  Milliyet στις 3-10-2011 
αναφέρθηκε ότι 6 ισραηλινά μη επανδρωμένα αεροσκάφη Heron που εγκαταστάθηκαν στο 
βόρειο Ιράκ υπό τον έλεγχο της Κουρδικής Περιφερειακής Διοίκησης συνιστούν απάντηση 
των Ισραηλινών στην πολιτική που εφάρμοσε ο Erdogan σχετικά με τους Παλαιστινίους, βλ., 
Χρήστος Μηνάγιας, “Τουρκία: Οξύνοια Και Πολιτική Σοφία ή Γεωστρατηγικά Αδιέξοδα Και 
Παραλογισµοί;,” GeoStrategy, October 2011, http://www.geostrategy.gr/pdf/20111005 turkish 
geostrategic deadlocks.pdf. Επίσης βλ., “Israeli Herons Give Intelligence to PKK, Intelligence 
Officers Say,” Todays Zaman, January 17, 2012, http://www.todayszaman.com/news-268815-
.html. 
781 Σάββας Καλλεντερίδης, “Οι Αληθινές Διαστάσεις Της Εκεχειρίας Του Οτζαλάν,” 
Δημοκρατία, March 29, 2013, http://www.dimokratianews.gr/content.  
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αναθεώρησης και των σχεδιασμών για αλλαγή του πολιτεύματος από 

προεδρευόμενη σε μια μορφή προεδρικής δημοκρατίας, με τον Ερντογάν να 

γίνεται πρόεδρος της Νέας Τουρκικής Δημοκρατίας».782 Η  κατάπαυση πυρός 

συνιστά μόλις το πρώτο βήμα μιας μακράς και επίπονης διαδικασίας, στα 

πλαίσια ενός στρατηγικού, όπως χαρακτηρίζεται, «οδικού χάρτη»783 που 

ενδέχεται να οδηγήσει στην οριστική επίλυση του Κουρδικού Ζητήματος. Αν 

πράγματι ευοδοθούν οι προσπάθειες θα μιλάμε πλέον για μια νέα Τουρκία και 

μια νέα, ριζικά διαφορετική, πραγματικότητα στην ευρύτερη περιοχή.784 

Ωστόσο, παρά την ευρύτατη αποδοχή του οράματος του Otcalan από τον 

Κουρδικό πληθυσμό, εστιάζοντας σε ορισμένες μόνο πτυχές της διαδικασίας 

ειρήνευσης και πολιτικής επίλυσης του Κουρδικού Ζητήματος γίνονται 

αντιληπτές οι δυσκολίες που αυτή ενέχει και αναδεικνύονται οι σοβαροί 

περιορισμοί ως προς την υλοποίησή της. Πρώτον, το μήνυμα Otcalan δεν 

αποτελεί ανακοίνωση, αλλά πρόσκληση κατάπαυσης πυρός, που εξαρτάται 

από τη στάση των τοπικών διοικητών και των κούρδων ανταρτών και την 

επιρροή του επί δεκατέσσερα χρόνια φυλακισμένου Otcalan στους 

τελευταίους.785 Δεύτερον, το γεγονός ότι ο πλήρης αφοπλισμός του PKK, 

απαίτηση/ όρος που τίθεται από τη μεριά της Τουρκίας, φαντάζει ως ουτοπία 

λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές διαθέσεις πολλών Κούρδων μαχητών 

για αυτονομία σε συνδυασμό με την στρατηγική αναβάθμιση των Κούρδων 

στις συγκαιρινές συνθήκες (τόσο βόρειο Ιράκ όσο και στη Συρία). Τρίτον, τόσο 

τις πραγματικές διαθέσεις της Τουρκίας όσο και τις αντιδράσεις στο εσωτερικό 

                                                             
782 Χρήστος Μηνάγιας, “Ο Οτζαλάν Και ο Τουρκο-ισλαµικός Μηχανισµός Του Ερντογάν,” 
GeoStrategy, March 27, 2013, http://www.geostrategy.gr/pdf/20130327 Ocalan - Erdogan.pdf. 
783 Στον εν λόγω σχέδιο ειρήνευσης, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνονται η σταδιακή 
απόσυρση των περίπου 4000 Κούρδων μαχητών (1500 εκ των οποίων βρίσκονται στην 
Τουρκία) προς το Όρος Qandil στο Βόρειο Ιράκ και ο αφοπλισμό τους παράλληλα με 
θεμελιώδεις αλλαγές στο σύνταγμα της Τουρκίας (όπως, αναγνώριση της κουρδικής εθνικής 
ταυτότητα, δικαίωμα μητρικής (κουρδικής) γλώσσας κ.λ.π).  
784 Η παραίτηση των Κούρδων από τον εθνικό τους αγώνα και η στρατηγική συνεργασία 
Τουρκίας και Κούρδων θα έχει άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις τόσο στις πλούσιες σε 
ενεργειακά αποθέματα περιοχές του Βορείου Ιράκ όσο και στις εξόδους στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Σημειώνεται στο διάγγελμα του Otcalan γίνεται λόγος για Τουρκο – κουρδική 
συμμαχία με στόχο την από κοινού σύσταση/ αναβίωση του «Misak-i Milli», στο οποίο 
περιλαμβάνονται: ιρακινό Κουρδιστάν, εδάφη της Βόρειας Συρίας, Κύπρο, νησιά του Αιγαίου 
Θράκη ακόμα και Θεσσαλονίκη, βλ., Ibid. 
785 Σημειώνεται ότι ο ίδιος ο Otcalan απεκάλυψε την σχετική αποσύνδεσή του από τους 
μαχητές του PKK, δηλώνοντας σχετικά με τις διαπραγματεύσεις: "Το Καντίλ είναι 
απαισιόδοξο. Θα ήταν καλό να  το ξεπεράσει. Είμαι θυμωμένος μαζί τους", βλ., Turkey: The 
Challenges of a Truce With the PKK,” Stratfor Global Intelligence, March 21, 2013, 
http://www.stratfor.com/analysis/turkey-challenges-truce-pkk#ixzz2OpkAbygL. 
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της Τουρκίας από τους πολιτικούς αντιπάλους του Erdogan. 786 Τέταρτον, τις 

ασκούμενες πιέσεις των περιφερειακών παικτών ενάντια της διαδικασίας 

ειρήνευσης.787 Συνεπώς, είναι εξαιρετικά νωρίς να προβούμε σε οποιαδήποτε 

εκτίμηση ως προς τις προοπτικές επίλυσης του Κουρδικού ζητήματος. Στη 

παρούσα φάση το κουρδικό εξακολουθεί να συνιστά ένα σοβαρό πρόβλημα 
για την Τουρκία. 

Ένα κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ είναι το γεγονός ότι και 

τα δύο κράτη έχουν την ανάγκη μιας μεγάλης δύναμης, εν προκειμένω των 

ΗΠΑ, λόγω των διαχρονικών στρατηγικών τους δεσμών. Από τη μεριά τους οι 

ΗΠΑ βλέπουν τις σχέσεις τους με τους δύο στρατηγικούς εταίρους μέσα από 

το πρίσμα των συμφερόντων τους στη Μέση Ανατολή, λειτουργώντας στην 

ουσία ως ένας υπερπόντιος εξισορροπητής.788 Σύμφωνα με το George 

Friedman, οι ΗΠΑ στη παρούσα φάση φαίνεται να είναι απρόθυμες ή/ και να 

μην είναι σε θέση να αναλάβουν ενεργό στρατιωτικό ρόλο στα ζητήματα που 

αφορούν τη Μέση Ανατολή, δεδομένου ότι δεν διακυβεύονται άμεσα τα ζωτικά 
τους συμφέροντα.789  

                                                             
786 Βλ. στο ίδιο. 
787 F. Stephen Larrabee, “Τι Επιδιώκει ο Ταγίπ Ερντογάν Από Την Ειρήνευση Με Το PKK,” 
Foreign Affairs, The Hellenic Edition, March 27, 2013, http://foreignaffairs.gr/articles/69231/f-
stephen-larrabee/ti-epidiokei-o-tagip-erntogan-apo-tin-eirineysi-me-to-pkk. 
788 Οι μεγάλες δυνάμεις εκτός της κυριαρχίας στην περιφέρειά τους προσπαθούν να 
εμποδίσουν την ανάδυση αντίπαλων ηγεμονικών δυνάμεων σε άλλες περιοχές καθώς ένας 
αντίπαλος περιφερειακός ηγεμόνας θα απειλήσει την ηγεμονία τους στη δική τους περιφέρεια. 
Η δράση των περιφερειακών ηγεμόνων για την παρεμπόδιση άλλων ηγεμονιών να 
κυριαρχήσουν σε άλλες μακρινές (της δικής τους) περιφέρειας, εξαρτάται από τη δομή του 
υποσυστήματος σε αυτές τις περιοχές. Εφόσον υφίσταται ισομερής κατανομή ισχύος και κατά 
συνέπεια κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να κυριαρχήσει, ο μακρινός ηγεμόνας παραμένει 
έξω από οποιαδήποτε σύγκρουση και παρακολουθεί. Σε περίπτωση ύπαρξης δυνητικού 
ηγεμόνα, ακολουθεί τη στρατηγική της μεταφοράς βαρών, αφήνει τα γειτονικά / απειλούμενα 
από το δυνητικό ηγεμόνα κράτη να εξισορροπήσουν τον τελευταίο. Αν οι τοπικές μεγάλες 
δυνάμεις δε μπορούν να εξισορροπήσουν τον επίδοξο ηγεμόνα, τότε θα αναγκαστεί να 
εμπλακεί ώστε να επιτευχθεί η εξισορρόπηση του, βλ., Mearsheimer, Η Τραγωδία Της 
Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.σσ. 295-300, 473-480 
789Μετά την αρνητική εμπειρία από τους πολέμους στο Ιράκ και στη Λιβύη (στον οποίο 
σύρθηκαν από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, χωρίς ωστόσο να επιτύχουν τον επιδιωκόμενο 
στόχο, τη δημοκρατία) οι ΗΠΑ βρίσκονται σε μια διαδικασίας υιοθέτησης νέας εξωτερικής 
πολιτικής στα πλαίσια της οποίας επεμβαίνουν όταν διακυβεύονται ζωτικά συμφέροντα Η νέα 
πολιτική δεν συνιστά μια μορφή απομονωτισμού αλλά εμφορείται από την αναγνώριση των 
ορίων της εξουσίας και συμφερόντων. Τόσο στο Ιράν όσο και στη Συρία οι ΗΠΑ λειτουργούν 
βάσει ενός νέου υπό διαμόρφωση δόγματος, βλ. George Friedman, “The Emerging Doctrine 
of the United States,” Stratfor Global Intelligence (Washington, DC, October 9, 2012), 
http://www.stratfor.com/weekly/emerging-doctrine-united-states. 
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Αυτό δε σημαίνει ότι οι ΗΠΑ αδιαφορούν για τα τεκταινόμενα σε μια περιοχή 

που διαχρονικά βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος.790 

Αντίθετα, δεδομένης της μείωσης της ισχύος τους μετά την αποχώρηση από 

Ιράκ και την αναμενόμενης αποχώρησης από το Αφγανιστάν το 2014, οι ΗΠΑ 

επιδιώκουν να επανακτήσουν ένα ρυθμιστικό ρόλο στα διεθνοπολιτικά 

δρώμενα της Μέσης Ανατολής μέσω της προσαρμογής της στρατηγικής τους 

στη νέα κατάσταση, όπως αυτή διαμορφώθηκε κατόπιν των δομικών 

μεταβολών που επέφερε η Αραβική Άνοιξη. Αναγνωρίζοντας την κυριαρχία 

του πολιτικού Ισλάμ στην υποσύστημα της Μέσης Ανατολής791 και τον έκδηλο 

αντιαμερικανισμό στον μουσουλμανικό και Αραβικό κόσμο, οι ΗΠΑ στοχεύουν 

στην ανοικοδόμηση των δεσμών τους με το μουσουλμανικό κόσμο, στην 

προώθηση των συμφερόντων τους μέσω κατάλληλων συμμάχων,792 και στην 

βελτίωση της εικόνας/ αποκατάστασης της φήμης τους.793 Οι ΗΠΑ, ως 

κατάλληλο σύμμαχο στη Μέση Ανατολή βλέπουν την σουνιτική ισλαμική 

Τουρκία που διατηρεί στενούς δεσμούς με την Μουσουλμανική Αδελφότητα: 

Θεωρούν πως μέσω της Άγκυρας μπορούν να χειραγωγήσουν την 

Μουσουλμανική αδελφότητα και συνεπώς να αποκτήσουν ένα μέσο επιρροής 

σε όλη τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια και τη Βορειοδυτική Αφρική.794 Ακριβώς 

επειδή οι ΗΠΑ χρειάζονται την Τουρκία ανέχονται την ανεξάρτητη πολιτική της 

τελευταίας. Άλλωστε την ίδια στιγμή και η Τουρκία, δεδομένων των 

                                                             
790 Στα πλαίσια του νέου δόγματος,  οι ΗΠΑ εξακολουθούν να ενδιαφέρονται για το διεθνή 
δρώμενα, ασχέτως αν η μη παρέμβαση σε περιπτώσεις που δεν άπτονται των ζωτικών τους 
συμφερόντων ενδέχεται να εκλαμβάνεται ως αδυναμία. Οι ΗΠΑ «…ελέγχουν τους ωκεανούς 
του κόσμου και παράγουν σχεδόν το ένα τέταρτο του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος στον 
κόσμο. Αν η απεμπλοκή είναι αδύνατη, η ελεγχόμενη δέσμευση, η οποία βασίζεται σε μια 
ρεαλιστική αντίληψη του εθνικού συμφέροντος, είναι δυνατή», βλ. Ibid. 
791Κλεάνθης Κυριακίδης, “Το Πολιτικό Ισλάμ Και η Αραβική Άνοιξη,” in Η Αραβική Άνοιξη 
(Θεσσαλονίκη: Πανεπιστημιο Μακεδονίας/ Εργαστήριο Διεθνών σχέσεων και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, 2012). 
792 Reuters, “Assertive Turkey Key to US in Shifting Middle East,” The Jerusalem Post, 
December 12, 2012, http://www.jpost.com/Features/InThespotlight/Article.aspx?id=295699. 
793 Mark A Heller, “Barack Obama and the Middle East Three Years On,” in Strategic 
Assessment Vo. 14, No.4, ed. Judith Rosen, vol. 14 (Tel Aviv: Institure for National Security 
Studies (INSS), 2012). σσ. 65-68. 
794 Μάζης, “Νέοι Μοχλοί Εξελίξεων Στη Μέση Ανατολή.” σσ.83-85. Η επιλογή της Τουρκίας ως 
«γέφυρα μεταξύ Αμερικής και ισλαμικού κόσμου» έγινε πριν τέσσερα χρόνια. Η Τουρκία ήταν  
πρώτη μουσουλμανική χώρα που επισκέφτηκε ο Barack Obama με την εκλογή του ως 
Πρόεδρος της Αμερικής.Reuters, “Assertive Turkey Key to US in Shifting Middle East.” 
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προβλημάτων που αντιμετωπίζει με σχεδόν όλα τα όμορα κράτη 
συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας, έχει την ανάγκη των ΗΠΑ.795  

Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειώσουμε τα σημεία τριβής μεταξύ ΗΠΑ και 

Τουρκίας που ενδεχομένως να θέσουν υπό αμφισβήτηση την καταλληλότητα 

της Τουρκίας ως συμμάχου, αναδεικνύοντας και τα όρια των σχέσεων ΗΠΑ 

Τουρκίας. Οι δύο στρατηγικοί εταίροι βλέπουν διαφορετικά την Συρία την 

επομένη της κρίσης. Η μεν Ουάσιγκτον επιθυμεί η κυβέρνηση που θα 

αντικαταστήσει τον Bassar-al-Assad να προκρίνει την πολυφωνία και να 

εγγυάται τον θρησκευτικό και εθνοτικό πλουραλισμό ενώ από τη μεριά της η 

Τουρκία αγωνίζεται για την εγκαθίδρυση  μιας κυβέρνηση σουνιτών την οποία 

και θα χειραγωγεί. Η προσέγγιση της κρίσης στη Συρία από την Τουρκία μέσα 

από ένα θρησκευτικό σεχταριστικό πρίσμα, η τιμωρητική συμπεριφορά έναντι 

της αλαουιτικής μειοψηφίας και η άνευ όρων υποστήριξη στη σουνιτική 

αντιπολίτευση συμβάλει: στην επιδείνωση των θρησκευτικών διαιρέσεων της 

Συρίας,796 στην αποσταθεροποίηση της ευρύτερης περιοχής μέσω της 

όξυνσης της διένεξης μεταξύ σουνιτών και σιιτών, που ενδέχεται να οδηγήσει 

σε γενικευμένο πόλεμο δογμάτων797 και παράλληλα γεννά εχθρότητα προς τις 

θρησκευτικές μειονότητες στην Τουρκία, με αποτέλεσμα ο ήδη εύθραυστος 

κοινωνικός ιστός του κράτους να ξεφτίζει περαιτέρω.798 Επίσης, η Τουρκία, 

ως ο σκληρότερος επικριτής του Ισραήλ, αφενός έγινε μέρος της 

αραβοϊσραηλινής διένεξης, με αποτέλεσμα να ακυρώνεται ο ρόλος της ως 

                                                             
795 Παρά την κατά καιρούς αντιαμερικανική ρητορική για λόγους εσωτερικής κατανάλωσης, σε 
ζητήματα που άπτονται των ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ, η Άγκυρα ευθυγραμμίζεται με 
τις επιθυμίες της Ουάσιγκτον. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η εγκατάσταση του 
ραντάρ της Νατοϊκής «αντιπυραυλικής ασπίδας» στο Κιουρετζίκ της Μαλάτειας, Reva Bhalla, 
“Dispatch: Turkey Suspends Defense Ties With Israel,” Stratfor Global Intelligence 
(Washington, DC, September 6, 2011), http://www.stratfor.com/analysis/20110906-dispatch-
turkey-suspends-defense-ties-israel#ixzz2El5PE8z5.  
796 Halil Karaveli, “Το Τουρκικό Παιχνίδι Στη Συρία,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition, 
September 12, 2012, http://foreignaffairs.gr/articles/68946/halil-karaveli/to-toyrkiko-paixnidi-
sti-syria?page=2. 
797Μάζης, “Νέοι Μοχλοί Εξελίξεων Στη Μέση Ανατολή.” Ντιλέκ, “Τουρκία, Συρία, Ιράν: Μια 
Συνέντευξη Για Τον Πόλεμο Δογμάτων Στη Μέση Ανατολή.” Επίσης, βλ., Barry Rubin, “Sunni-
Shia Conflict: Major Feature of ME Politics,” The Jerusalem Post, April 11, 2012, 
http://www.jpost.com/Opinion/Columnists/Article.aspx?id=290481. 
798 Soner Cagaptay, “Syria’s War Affecting Turkey in Unexpected Ways,” The Washington 
Institute for Near East Policy (Washington, DC, January 29, 2013), 
http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/syrias-war-affecting-turkey-in-
unexpected-ways. 
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ενδιάμεσου στην επίλυσή της799 και αφετέρου επιτείνει την απομόνωση του 

Ισραήλ,800 σε αντίθεση με τις στοχεύσεις των ΗΠΑ, υπονομεύοντας τις 

προσπάθειες των τελευταίων για την αποκατάσταση της σταθερότητας στη 

περιοχή. Παρόλα αυτά, υπό το φως της σημερινής αδυναμίας των ΗΠΑ, και 

της αδυναμίας του «μετριοπαθούς» Αραβικού κόσμου, ένας «ανεξάρτητος» 

συνεργάτης, όπως η Τουρκία - τουλάχιστον στη παρούσα περίοδο - θεωρείται 
από τις ΗΠΑ ως η καλύτερη επιλογή.801  

Την ίδια στιγμή, αν η Ουάσιγκτον θεωρεί ως απαραίτητη την ενδυνάμωση των 

δεσμών της με την Τουρκία, οι δεδομένες συνθήκες δεν ευνοούν τις σχέσεις 

των ΗΠΑ με το Ισραήλ καθώς το διαφαινόμενο αδιέξοδο αναφορικά με την 

επίλυση του Παλαιστινιακού δε συνάδει με τις στοχεύσεις των ΗΠΑ για τη 

βελτίωση της εικόνας τους σε μια εποχή ανόδου του πολιτικού Ισλάμ. 

Δεδομένου ότι κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό η δυσαρέσκεια έναντι της 

Ουάσιγκτον στους κόλπους τα αραβομουσουλμανικού κόσμου οφείλεται στην 

πολιτική της τελευταίας αναφορικά με το Παλαιστινιακό ζήτημα,802 οι ΗΠΑ 

επιδιώκουν την διατήρηση μιας πιο ισορροπημένης πολιτικής προς το Ισραήλ 

και τους Παλαιστινίους.803 Μάλιστα, ο Burry Rubin, φθάνει στο σημείο να 

υποστηρίξει πως «…για πρώτη φορά για πάνω από μια δεκαετία, οι 

                                                             
799 Tim Arango, “Turkey Finds It Is Sidelined as Broker in Mideast,” The New York Times, 
November 20, 2012, http://www.nytimes.com/2012/11/21/world/europe/turkey-with-anti-israel-
stance-sidelined-as-mideast-broker.html. Ο Faruk Logoglu, πρώην Τούρκος πρεσβευτής στην 
Ουάσιγκτον και αντιπρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό 
Κόμμα (CHP)), σημειώνει: «Όταν η κατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ είναι όπως είναι 
τώρα, είμαστε έξω από την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, από την εξίσωση της 
Μέσης Ανατολής, είμαστε απλά ένα μέρος στη σύρραξη», βλ., "Reuters, “Assertive Turkey 
Key to US in Shifting Middle East.” 
800 “US Says Turkish Comments on Israel ‘troubling’,” Todays Zaman, February 6, 2013, 
http://www.todayszaman.com/news-306241-us-says-turkish-comments-on-israel-
troubling.html. 
801 Kurz and Brom, Strategic Survey for Israel 2011. σσ. 193 – 197. και Reuters, “Assertive 
Turkey Key to US in Shifting Middle East.” 
802Έρευνα του Πανεπιστήμιου Maryland το 2011 σε Αίγυπτο, Ιορδανία, Λίβανο, Μαρόκο, και 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατέδειξε ότι το 46 τοις εκατό επεσήμαναν τη στάση στη διένεξη 
Ισραηλινών Παλαιστινίων ως το κύριο ζήτημα που προκαλεί την απογοήτευσή τους σχετικά 
με την πολιτική των ΗΠΑ, περισσότερο ακόμα και από τον συνδυασμό όλων των άλλων 
ζητημάτων (Ιράκ, η στάση απέναντι Ισλάμ, το Αφγανιστάν, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη 
δημοκρατία και την οικονομική βοήθεια), βλ., Heller, “Barack Obama and the Middle East 
Three Years On.” σ.66,67. 
803 Ευάγγελος Βενέτης, “Ο Μπ. Ομπάμα Και Το Ισραήλ,” Άμυνα & Διπλωματία (Αθήνα: 
Δημοκρατικός Τύπος Α.Ε., February 2013).σ.24. Lara Friedman, “Only the U.S. Can Broker 
Peace,” The New York Times, November 21, 2012, 
http://www.nytimes.com/roomfordebate/2012/11/20/how-to-defuse-the-israel-gaza-
conflict/the-us-must-broker-the-israeli-gaza-conflict. 
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Ισραηλινοί ηγέτες, και όχι μόνο ο Netanyahu, αντιλαμβάνονται ότι η χώρα δεν 

μπορεί να στηρίζεται στην προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών»804 

Από τα παραπάνω διαπιστώνονται τόσο η αναβάθμιση της στρατηγικής αξίας 

της Τουρκίας για τις ΗΠΑ εις βάρος του Ισραήλ όσο και τα όρια της 

αμερικανοτουρκικής στρατηγικής σχέσης. Ωστόσο, η αντιπαλότητα μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ, όπως ήδη θίξαμε, είναι αντίθετη των συμφερόντων των 

ΗΠΑ, και για αυτό επιδιώκουν αν όχι την επαναπροσέγγιση, τουλάχιστον την 

άμβλυνση των διαφορών μεταξύ των δύο συμμάχων τους.805 Η απροκάλυπτα 

εχθρική σχέση μεταξύ της Τουρκίας και του Ισραήλ806 έχει καταστήσει 

πολιτικά δύσκολη για τις ΗΠΑ την προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας με 

την Τουρκία χωρίς να εμφανίζεται ότι θυσιάζει τις Αμερικανο – ισραηλινές 

σχέσεις. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξετάσουμε τη συγγνώμη του 

Benjamin Netanyahu προς τον Τούρκο ομόλογό του, που προέκυψε υπό την 

πίεση του Barack Obama προς το τέλος της επίσκεψής του στη Μέση 

Ανατολή τον Μάρτιο του 2013. Στη βάση της προηγηθείσας ανάλυσης, 

αναφορικά με την επιβαλλόμενη από τις ΗΠΑ επαναπροσέγγιση Τουρκίας - 

Ισραήλ, μπορούμε να υποστηρίξουμε τα ακόλουθα: Πρώτον, επιβεβαιώνει την 

πρόθεση των ΗΠΑ για την διαχείριση της κρίσης στη Συρία από σχετική 

απόσταση - με τη λιγότερη δυνατή ανάμειξη στα ζητήματα της Μέσης 

Ανατολής ώστε να μπορεί να στρέψει την προσοχή της σε άλλες περιοχές του 

                                                             
804 Rubin, “Israel’s Situation, Strategy in Obama’s Second Term.” 
805 Nicole Gaouette, “U.S. Urges Turkey, Israel to ‘Cool It’ in Diplomatic Dispute,” Bloomberg, 
September 9, 2011, http://www.bloomberg.com/news/2011-09-09/u-s-urges-turkey-israel-to-
cool-it-in-diplomatic-dispute-1-.html.“U.S. Wants Best Possible Relationship Between Turkey 
and Israel, Special Representative Says,” Turkish Weekly, April 24, 2012, 
http://www.turkishweekly.net/news/134733/u-s-wants-best-possible-relationship-between-
turkey-and-israel-special-representative-says.html. 
806 Ariel Ben Solomon, “Analysis: Ankara, Jerusalem Ties Unlikely to Improve,” The 
Jerusalem Post, February 5, 2013, 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=302161. Υπενθυμίζεται ότι σε 
ζητήματα που άπτονται των ζωτικών συμφερόντων των ΗΠΑ, η Τουρκία αναγνωρίζει τα 
περιορισμένα περιθώρια ευελιξίας και συμμορφώνεται στις επιταγές της Ουάσιγκτον, βλ., 
Bhalla, “Dispatch: Turkey Suspends Defense Ties With Israel.”  Χαρακτηριστική είναι η 
αποσταθεροποιητική και προκλητική συμπεριφορά της Τουρκίας με αφορμή την πρόσφατη 
φερόμενη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Συρία, συμπεριφορά που προκάλεσε την 
έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, βλ., “US Says Turkish Comments on Israel ‘troubling’,” Todays 
Zaman (Κωνσταντινούπολη, February 6, 2013), http://www.todayszaman.com/news-306241-
us-says-turkish-comments-on-israel-troubling.html. και Serkan Demirtaş, “Turkey-US Tension 
Takes Envoy to Foreign Ministry,” Hurriyet Daily News (Ankara, February 7, 2013), 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkey-us-tension-takes-envoy-to-foreign-
ministry.aspx?PageID=238&NID=40664&NewsCatID=338. 
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κόσμου.807 Στο σημείο αυτό χρήζει επισήμανσης το γεγονός ότι πολλοί 

αναλυτές βλέπουν την κρίση στη Συρία ως ένα ενδεχόμενο πεδίο 

συνεργασίας μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ και κατά προέκταση ως ένα 

παράθυρο ευκαιρίας για την περαιτέρω επαναπροσέγγισή τους.808  Δεύτερον, 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι τόσο το Ισραήλ όσο και η Τουρκία - αν και όχι 

στον ίδιο βαθμό όσο το Ισραήλ - έχουν την ανάγκη της υποστήριξης των ΗΠΑ, 

με αποτέλεσμα να υποκύψουν στην επιβληθείσα επαναπροσέγγιση. Μάλιστα, 

αποτελεί μια απτή απόδειξη της κυριαρχίας των ΗΠΑ πάνω στην ισραηλινή 

εξωτερική πολιτική και τους περιορισμούς υπό τους οποίους ασκεί εξωτερική 

πολιτική το Ισραήλ. Δεδομένης της ανάγκης για βελτίωση των Αμερικανο – 

ισραηλινών σχέσεων, το Ισραήλ υποχρεώθηκε να παραχωρήσει μια 

διπλωματική νίκη στην Τουρκία.809 Εκ των πραγμάτων, μπορούμε να 

υποστηρίξουμε ότι ο πρόσφατες εξελίξεις δεν σηματοδοτούν μια ουσιαστική 

μεταβολή στις Τουρκο – ισραηλινές σχέσεις. Για το Ισραήλ η Τουρκία 

εξακολουθεί να συνιστά ένα μη αξιόπιστο εταίρο,810 η οποία, δεδομένων των 

ηγεμονικών της φιλοδοξιών, αναμένεται να κρατήσει μια σχετική απόσταση 

από το Ισραήλ.811 Επίσης, η προοπτική συνεργασίας μεταξύ της Τουρκίας και 

                                                             
807 “The U.S. Role in Warming Israeli-Turkish Relations,” Stratfor Global Intelligence, March 
28, 2013, http://www.stratfor.com/analysis/us-role-warming-israeli-turkish-relations.  
808Βλ., “Syria Crisis Necessitated Turkey Apology’,” The Jerusalem Post, March 24, 2013, 
http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Syria-crisis-necessitated-Turkey-apology-
307535. Michael Herzog and Soner Cagaptay, “How America Can Help Its Friends Make 
Nice,” The New York Times, June 20, 2012, 
http://www.nytimes.com/2012/06/21/opinion/america-can-mend-israeli-turkish-relations.html., 
Dan Raviv and Yossi Melman, “How Obama Can Use Pressure to Bring Peace,” The New 
York Times, November 19, 2012, http://www.nytimes.com/2012/11/20/opinion/how-obama-
can-use-pressure-to-bring-peace.html?_r=0. και Baydar Yavuz, “Inevitably, Syria Pushes 
Turkey and Israel Closer,” Huffpost World, July 26, 2012, 
http://www.huffingtonpost.com/yavuz-baydar/inevitably-syria-pushes-t_b_1701254.html. και 
Dan Arbell, “The Beginning of a Turkish-Israeli Rapprochement?,” Brookings, December 3, 
2012, http://www.brookings.edu/blogs/up-front/posts/2012/12/03-turkey-israel-arbell. Κατά την 
εκτίμηση του γράφοντος, η προηγηθείσα ανάλυση δίδει το δικαίωμα να στηρίξουμε την 
άποψη ότι οι πιθανότητες ενεργούς εμπλοκής του Ισραήλ στη Συριακή κρίση είναι 
περιορισμένη. βλ.επίσης, Robert D. Kaplan, “Israel’s Insightful Cynicism,” Stratfor Global 
Intelligence, March 27, 2013, http://www.stratfor.com/weekly/israels-insightful-
cynicism#ixzz2Ok2KA3kl. 
809 “The U.S. Role in Warming Israeli-Turkish Relations.” 
810“The Limited Geopolitical Clout of Israeli Natural Gas,” Stratfor Global Intelligence, April 2, 
2013, http://www.stratfor.com/analysis/limited-geopolitical-clout-israeli-natural-gas. 
811 Sarra Miller and Gil Hoffman, “Bennett: Erdogan Making Israel Regret Its Apology,” The 
Jerusalem Post, March 27, 2013, http://www.jpost.com/Diplomacy-and-Politics/Bennett-
Erdogan-making-Israel-regret-its-apology-307882. Αναφέρουμε για παράδειγμα το γεγονός 
ότι η Τουρκία εξέδωσε μόνο μια συγκρατημένη απάντηση στην απολογία του Νετανιάχου, και 
ο Ερντογάν δήλωσε στις 25 Μαρτίου ότι οι δεσμοί δεν μπορούν να ομαλοποιηθεί πλήρως έως 
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του Ισραήλ με στόχο την εξισορρόπηση του Ιράν, σε αντίθεση με τις επιθυμίες 

των ΗΠΑ, φαίνεται να είναι περιορισμένες, αν λάβουμε υπ΄ όψη τις λεπτές 

ισορροπίες που διατηρεί η Άγκυρα με την Τεχεράνη (ανταγωνισμός στη Συρία 

– συνεργασία σε άλλους τομείς - όπως εμπόριο, ενέργεια, κλπ - σε 
συνδυασμό με τον κουρδικό παράγοντα).  

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι η διπλωματική νίκη επί του Ισραήλ 

ήρθε σε μια εξαιρετικά κρίσιμη πολιτική συγκυρία για τον Erdogan, την οποία 

και εκμεταλλεύεται δεόντως,812 ώστε αφενός να καταπολεμήσει την 

αυξανόμενη αντίληψη ότι η Άγκυρα είναι ανίσχυρη στις εξωτερικές υποθέσεις, 

και αφετέρου στην ενίσχυση της επιρροής του στο εσωτερικό, δεδομένης της 

πρόθεσής του να προβεί σε αλλαγές του πολιτεύματος το 2014. Παράλληλα 

δε, η Τουρκία ελπίζει μέσω της προσέγγισης του Ισραήλ να προωθήσει τα 

συμφέροντά στη Ανατολική Μεσόγειο. 813 

4.3.3.2 Εκμετάλλευση Φυσικού Πλούτου Νοτιανατολικής 
Μεσογείου 

Σε χρόνο παράλληλο της εκδίπλωσης της Αραβικής Άνοιξης, ο εντοπισμός 

σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) στη 

λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου814 εγκαινιάζει μια δραματική αλλαγή στο 

ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής στα πλαίσια του οποίου τα 

ενδιαφερόμενα κράτη επιδίδονται σε μια εναγώνια προσπάθεια οριοθέτησης 

των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών με στόχο την καλύτερη δυνατή 

τοποθέτησή τους στο ενεργειακό παιχνίδι. Το ζήτημα της εκμετάλλευσης των 

ενεργειακών αποθεμάτων αναδεικνύεται ως ένα πεδίο ανταγωνιστικών και 

συνεργατικών συμφερόντων στο τρίγωνο Ελλάδας Τουρκίας και Ισραήλ, με 
                                                                                                                                                                              
ότου το Ισραήλ άρει τον αποκλεισμό της Γάζας, γεγονός που δεν φαίνεται να είναι στις 
προθέσεις του Ισραήλ. 
812 Daniel Pipes, “On Second Thought … Maybe That Israeli Apology to Turkey Was a Good 
Idea,” Middle East Forum, March 29, 2013, http://www.danielpipes.org/blog/2013/03/on-
second-thought-maybe-that-israeli-apology-to 
813 “The U.S. Role in Warming Israeli-Turkish Relations.” Και Michael J. Koplow, “Γιατί Το 
Ισραήλ Συμμαχεί Τώρα Με Την Τουρκία,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition, March 26, 
2013, http://foreignaffairs.gr/articles/69230/michael-j-koplow/giati-to-israil-symmaxei-tora-me-
tin-toyrkia?page=2. 
814Βάσει των εκτιμήσεων του US Geological Survey’s (USGS) Energy Resources Program, οι 
μη ανακαλυφθείσες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου στην περιοχή της ανατολικής 
λεκάνης της Μεσογείου υπολογίζονται σε 1,68 δις βαρέλια πετρελαίου και 122 τρις κυβικά 
μέτρα αερίου, βλ., “Natural Gas Potential Assessed in Eastern Mediterranean,” U.S. 
Geological Survey, August 4, 2010, 
http://www.usgs.gov/newsroom/article.asp?ID=2435#.USdBxx3yOWk. 
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επίδραση καταλυτική στη διαμόρφωση των μεταξύ τους σχέσεων: Τα 

συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έρχονται σε σύγκρουση 

με αυτά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ με αποτέλεσμα αφενός την 

εμβάθυνση του ρήγματος στις σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ και αφετέρου την 
ενδυνάμωση των Ελληνο – ισραηλινών δεσμών.   

Στο επίκεντρο των ενεργειακών εξελίξεων βρίσκονται η Κύπρος και το Ισραήλ.  

Η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων στις γειτονικές ΑΟΖ των δύο κρατών,815 

εκτός του ότι συνιστούν εγγύηση για την ενεργειακή τους ασφάλεια816 έθεσαν 

τις βάσεις για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής σημασίας συνεργασία που δεν 

περιορίζεται μόνο στον ενεργειακό – οικονομικό τομέα αλλά επεκτείνεται και 

σε ζητήματα άμυνας και ασφάλειας.817 Η Κύπρος, δεδομένου του 

ενδιαφέροντος της παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας, διεκδικεί με 

αξιώσεις τη μετατροπή της σε ενεργειακό περιφερειακό κέντρο για την 

μεταφορά φυσικού αερίου, όχι μόνο από την Κύπρο, αλλά και από άλλα 

κράτη της περιοχής στις παγκόσμιες αγορές και στην Ευρώπη, αλλά και στην 

                                                             
815Για τις ποσότητες των ανακαλυφθέντων υδρογονανθράκων, του γύρους αδειοδοτήσεων, τις 
εμπλεκόμενες πετρελαϊκές εταιρίες στα οικόπεδα των ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ, κλπ βλ.,  
Russell Wright, “Regional Report: Eastern Mediterranean,” World Oil Online, February 2013, 
http://www.worldoil.com/February-2013_Regional_Report_Eastern_Mediterranean.html.,  
816 Η Κύπρος, τηρουμένων των αναλογιών ανάγεται σε εν δυνάμει «Μεσογειακό Κατάρ», 
γεγονός που αναβαθμίζει την στρατηγική της αξία.Θεόδωρος Τσακίρης, “Ο Ενεργειακός 
Άξονας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ,” Foreign Affairs, The Hellenic Edition. Τεύχος 12, 
February 2013. σ.163. Για το Ισραήλ, η διασφάλισης της ενεργειακής του ασφάλειας συνιστά 
κύριο μέλημα καθώς αποτελεί πυλώνα της διαχρονικά επιδιωκόμενης αυτονομίας, βασικής 
διάστασης του αμυντικού του δόγματος. Η σημασία που προσδίδει το Ισραήλ στην 
διασφάλιση της ενεργειακής του αυτονομίας στα πλαίσια της τρέχουσας διεθνοπολιτικής 
αστάθειας στην περιφέρειά του γίνεται αντιληπτή αν λάβουμε υπόψη: την διάρρηξη των 
δεσμών του με την Τουρκία,  το γεγονός ότι το 40% της ζήτησης αερίου στο Ισραήλ 
καλύπτεται από την Αίγυπτο με την οποία, επίσης, οι σχέσεις έχουν επιδεινωθεί και το 
γεγονός ότι η συνέχιση της τροφοδότησης του μέσω του Διαραβικού αγωγού είναι αμφίβολη. 
Το 2010 ο αγωγός αυτός βομβαρδίστηκε τέσσερις φορές από τις αρχές του έτους, βλ., 
Θεόδωρος Τσακίρης, “Το Ενεργειακό Παιχνίδι Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο,” Foreign Affairs, 
The Hellenic Edition, January 27, 2012, http://www.foreignaffairs.gr/articles/68634/dr-
theodoros-tsakiris/to-energeiako-paixnidi-sti-notioanatoliki-mesogeio?page=show. 
817 Δείγμα την ραγδαίας ανάπτυξης των σχέσεων και στην στρατηγική συνεργασία μεταξύ των 
δύο χωρών αποτελεί επίσκεψη του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Benjamin Netanyahu, στην 
Κύπρο στις 16 Φεβρουαρίου 2012 που είναι και η πρώτη επίσημη επίσκεψη Ισραηλινού 
πρωθυπουργού στην Κύπρο αλλά και η επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Εξωτερικών 
Avigdor Lieberman που ακολούθησε στα πλαίσια μια πλούσιας ατζέντας σχετικά με ζητήματα 
συνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων τα οποία εκτείνονται στην ΑΟΖ και των δύο χωρών, την 
εξέταση των δυνατοτήτων επέκτασης της συνεργασίας στον οικονομικό και εμπορικό τομέα, 
το θέμα του τερματικού σταθμού υγροποίησης του φυσικού αερίου. Για Κυπρο – ισραηλινή 
ενεργειακή ατζέντα, βλ., Τσακίρης, “Ο Ενεργειακός Άξονας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ.” 
Επίσης, για την αμυντική συνεργασία βλ., “Στρατιωτική Συνεργασία Κύπρου Με Ισραήλ,” 
Strategy Reports, June 30, 2012, http://strategyreports.wordpress.com/2012/06/30/.  
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Ασία.818 Όσον αφορά το Ισραήλ, διαμέσου του Κυπρο – ισραηλινού άξονα 

αποκτά πρόσβαση στην ενεργοβόρα αγορά της Ευρώπης.819 Λαμβάνοντας 

μάλιστα υπόψη και την ενδεχόμενη συμμετοχή της Ελλάδας στον ενεργειακό 

άξονα Ισραήλ - Κύπρου,820 το Ισραήλ, μέσω δύο κρατών μελών της ΕΕ, 

παράλληλα της διασφάλισης της ενεργειακής του διαφοροποίησης αποκτά το 

πολύτιμο στρατηγικό βάθος που χρειάζεται σε μια περίοδο διεθνοπολιτικής 

αστάθειας. Συνυπολογίζοντας την ανάγκη της ΕΕ για διαφοροποίηση ως προς 

τις πηγές και τις διαδρομές τροφοδοσίας ενέργειας,821 το γεγονός της 

συμμετοχής πετρελαϊκών εταιρειών αμερικανικών, γαλλικών, ισραηλινών, 

ιταλικών συμφερόντων όπως και ότι βρίσκεται στο επίκεντρο του ενεργειακού 

ανταγωνισμού ΗΠΑ και Ρωσίας,822 γίνεται αντιληπτή η σημασίας της 

αναφαινόμενης πολιτικοστρατιωτικής διασύνδεσης Δύσης και Ισραήλ και η 

στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας και της Κύπρου στο διεθνές σύστημα και 
το «…χρηματιστήριο της διεθνούς πολιτικής».823  

Ο διαμορφούμενος άξονας Ισραήλ – Κύπρου Ελλάδας, ο αποκαλούμενος και 

ως τρίτος ενεργειακός πόλος της Ευρώπης, είναι αντίθετος των τουρκικών 

συμφερόντων καθώς καταστρατηγεί του σχεδιασμούς της Άγκυρας για 

                                                             
818“Συλικιώτης: Να Μη Χαθεί Ούτε Μέρα Στους Σχεδιασμούς Για Το Φυσικό Αέριο,” 
Energypress, January 28, 2013, http://www.energypress.gr/news/Sylikiwths:-Na-mh-hathei-
oyte-mera-stoys-shediasmoys-gia-to-fysiko-aerio. 
819 Άγγελος Αθανασόπουλος, “Πώς Θα Έρθει Το Αέριο Του Ισραήλ,” Το Βήμα, September 23, 
2012, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid. 
820 Duncan Kerr, “Greece’s $600bn Gas Reserves to Fuel Recovery?,” Euromoney, 
November 29, 2012, http://www.euromoney.com/Article/3124174/Greeces-600bn-gas-
reserves-to-fuel-recovery.html?Type=Article&ArticleID=3124174. 
821 Οι μεσοπρόθεσμες και οι μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την ζήτηση του φυσικού αερίου 
στην Ε.Ε. των 27 κάνουν λόγο για οριακή αύξηση ως το 2020, αλλά για πολύ μεγαλύτερη 
άνοδο την περίοδο 2020-2035, καθώς η μετάβαση προς την ηλεκτροπαραγωγή με βάση το 
φυσικό αέριο θα προχωρήσει δυναμικά και η οικονομία προβλέπεται να έχει πλήρως 
ανακάμψει». Επιπλέον, η ανάγκη για διαφοροποίηση των προμηθειών φυσικού αερίου έχει 
καταστεί πρώτιστη στρατηγική προτεραιότητα για την Ε.Ε, βλ., “Δυνατότητες Προμήθειας 
Φυσικού Αερίου Στην Ευρώπη, Ο Νότιος Διάδρομος Και ο Ρόλος Της Ελλάδας,” Iνστιτούτο 
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΙΕΝΕ) (Αθήνα, January 2012).σ.20. και “Κασίνης: Σε 
Σημαντικό Κέντρο Εξαγωγής Φυσικού Αερίου Θα Μετατρέψουν Την Κύπρο Οι Πρόσφατες 
Ανακαλύψεις,” Energia.gr, January 26, 2012, http://www.energia.gr/article.asp?art_id=54164. 
822 Οι HΠA στηρίζουν κάθε σχέδιο απεξάρτησης της ευρωπαϊκής αγοράς από τη Ρωσία. Από 
τη μεριά της η Ρωσία, επιδιώκει ρόλο και έλεγχο της νέας πηγής τροφοδοσίας της Ευρώπης 
αξιοποιώντας τις παραδοσιακές σχέσεις της με την Κύπρο, ενώ επιχειρεί παράλληλα 
αναβάθμιση σχέσεων με το Ισραήλ». Χρύσα Λιάγγου, “Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ Αλλάζουν 
Τον Ενεργειακό Χάρτη Της Μεσογείου,” Η Καθημερινή, January 4, 2012, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_ 2_01/04/2012 _477585. και “Ρωσικό 
Ενδιαφέρον Για Επενδύσεις Στο Κυπριακό Φυσικό Αέριο,” SigmaLive, October 25, 2012, 
http://www.sigmalive.com/news/politics/535457. 
823 Κουσκουβέλης, “Η Τουρκία Έχει Ήδη Καταγράψει Αποτυχίες.” 
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άσκηση περιφερειακής ηγεμονίας και ακυρώνει οι φιλοδοξίες της να καταστεί 

ενεργειακός κόμβος. Η ενδεχόμενη υλοποίηση του ενεργειακού άξονα Ισραήλ-

Κύπρου-Κρήτης-Ευρώπης μειώνει τη σημασία των αγωγών μεταφοράς 

υδρογονανθράκων που περνούν μέσα από την επικράτεια της Τουρκίας 

(Ι.T.G.I, Νabucco και Samcun - Ceyhan) και συνεπώς, όπως επισημαίνει ο 

Ιωάννης Μάζης, ακυρώνει κάθε φιλοδοξία της να εκβιάζει τόσο την δυτική 

Οικονομία και Πολιτική όσο και τον Λίβανο, την Συρία, αλλά κυρίως το Ισραήλ, 

οδηγώντας το τελευταίο σε «σε μεταφορική ασφυξία». 824 Κατά τον καθηγητή 

Sectac Hami Başeren, με την οριοθέτηση της ελληνικής ΑΟΖ, δεδομένου ότι 

γειτνιάζει με την κυπριακή, εγκλείεται ο χερσαίος χώρος της Τουρκίας, και 

«…δεν εναπομένει η δυνατότητα στις μεγάλες ακτές της Τουρκίας να 

προσεγγίσουν τις περιοχές της ανοικτής θάλασσας».825 Επιπρόσθετα, η 

Τουρκία βλέπει πως κινδυνεύει να μείνει έξω από τις ενεργειακές εξελίξεις 

που αφορούν στην εκμετάλλευση των ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. 

Η στρατηγική της Τουρκίας αναφορικά με τις εξελίξεις στη λεκάνη της 

Ανατολικής Μεσογείου εκτυλίσσεται παράλληλα σε δύο άξονες. Ο πρώτος 

αφορά σε ενέργειες σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο και στοχεύει στο να 

καταδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία έχει κυριαρχικά δικαιώματα 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Ο δεύτερος αφορά στην προβολή σκληρής ισχύος 

μέσω απειλών χρήσης βίας και προκλητικών ενεργειών με στόχο τον 

πειθαναγκασμό Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.  Εφαρμόζοντας την προσφιλή 

της τακτική, κατά την οποία συμμορφώνεται με τις διατάξεις του διεθνούς 

δικαίου μόνο όταν αυτό είναι προς το συμφέρον της, η Άγκυρα αντιδρά στην 

οριοθέτηση των ΑΟΖ των κρατών της Ανατολικής Μεσογείου στη βάση των 

διατάξεων της Σύμβασης του Montego Bay,826 η εφαρμογή των οποίων θα 

                                                             
824 Μάζης, “Ο Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος.”σ.4. Η ανακάλυψη των 
υδρογονανθράκων, « ακύρωσε την προοπτική ενεργειακής εξάρτησης του Ισραήλ από την 
Τουρκία, μέσω της οποίας το Τέλ Αβίβ θα αναγκάζονταν να εισάγει σημαντικές ποσότητες 
ρωσικού φυσικού αερίου σε περίπτωση που κατασκευαζόταν ο αγωγός Blue Stream 2». βλ., 
Τσακίρης, “Το Ενεργειακό Παιχνίδι Στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο.”  
825 Χρήστος Μηνάγιας, “Εκβιασμοί, Απειλές Και Ασθαιρεσίες Από Την Άγκυρα Στην Ανατολική 
Μεσόγειο,” Geopolitics, January 2012, http://www.geostrategy.gr/. 
826 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), Montego Bay, 10 December 
1982. Τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοε 1944. Σε ψηφοφορία που έγινε στις 30 Απριλίου 1982 στη 
Νέα Υόρκη για τη νέα Σύμβαση 130 κράτη ψήφισαν υπέρ, τέσσερα κατά και 17 τήρησαν 
αποχή. Μεταξύ των κρατών που ψήφισαν κατά της Σύμβασης ήταν και η Τουρκία και το 
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οδηγήσει σε κοινά σύνορα μεταξύ ΑΟΖ Ελλάδας και Κύπρου.827 Ο κύριος 

άξονας της στρατηγικής που ακολουθεί η Τουρκία στο πολιτικο-διπλωματικό 

επίπεδο αναφορικά με την νοτιοανατολική Μεσόγειο συνίσταται στην 

προώθηση μιας αυθαίρετης «όσο και contra legem οριοθέτησης» 

διεκδικώντας «πλήρη κατοχύρωση του μέγιστου στην περιοχή θαλάσσιου και 

υποθαλάσσιου χώρου».828 Στο πλαίσιο των αυθαίρετων σχεδιασμών της η 

Άγκυρα «…αγνοεί εντελώς τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου επί της 

υφαλοκρηπίδας της από την πλευρά των δυτικών ακτών της και αντιστοίχως 

της Ελλάδας από την πλευρά των ανατολικών ακτών της Δωδεκανήσου, αλλά 

και της Καρπάθου και της Κάσου».829 Επίσης, δεν αναγνωρίζει δικαίωμα ΑΟΖ 

ούτε υφαλοκρηπίδας στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη.830 Ο Θεόδωρος 

Καρυώτης επισημαίνει πως «η Τουρκία προσπαθεί για πολύ καιρό τώρα να 

πείσει την διεθνή κοινότητα ότι η περιοχή ανάμεσα στο Καστελόριζο, την 

Κρήτη και την Κύπρο είναι μέρος της τουρκικής ΑΟΖ…».831 Ακόμα, η Τουρκία 

θεωρεί πως η Κυπριακή Δημοκρατία, - κατ΄ αυτήν αποκαλούμενη «νότιος» 

Κύπρος - έχει μια περιορισμένη ΑΟΖ και αρνείται να αναγνωρίσει δικαιώματα 
                                                                                                                                                                              
Ισραήλ. Μέχρι σήμερα την επικύρωσαν τη Σύμβαση 160 χώρες, μεταξύ των οποίων και η 
Κύπρος ( 12 Δεκεμβρίου 1988 ) και η Ελλάδα ( 21 Ιουλίου 1995).  
827Η επιλεκτική και κατά περίπτωση συμμόρφωση της Τουρκίας με το διεθνές δίκαιο 
αποδεικνύεται από το ότι  «παρόλο ότι η Τουρκία ούτε προσυπέγραψε ούτε επικύρωσε τη νέα 
σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, δηλ. δεν το αναγνωρίζει, εκμεταλλεύτηκε τις διατάξεις 
της και υιοθέτησε το 1986 ΑΟΖ στη Μαύρη Θάλασσα ερχόμενη σε συμφωνία με την τότε 
Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές», Επίσης, σημειώνεται ότι, Τουρκία και 
ΕΣΣΔ, όπως και όλες οι υπόλοιπες στη περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, «διαθέτουν στην ίδια 
περιοχή αιγιαλίτιδα ζώνη της τάξης των 12 ναυτικών μιλίων, εξαιρουμένης μόνον της Ελλάδας 
που αποτελεί και τη μοναδική χώρα που διατηρεί στην περιοχή της νότιο-ανατολικής 
Μεσογείου την ελάχιστη πλέον διεθνώς αιγιαλίτιδα ζώνη της τάξης των 6 νμ». και Ηρακλής 
Καλογεράκης, “Ελλάδα, Τουρκία Και ΑΟΖ. Επικίνδυνες Είναι Πλέον Οι Καθυστερήσεις,” 
Ελεύθερη Ζώνη, April 23, 2012, http://www.elzoni.gr/html/ent/016/ent.6016.asp. και “Κύπρος 
Και Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη,” Κυπριακή Δημοκρατία, Γραφείο Τύπου Και 
Πληροφοριών, 2012, 
http://www.cyprus.gov.cy/moi/pio/pio.nsf/0/AB89462E00BC0F73C22575710025E69C?opend
ocument. 
828 Για τις τουρκικές θέσεις αναφορικά με το ζητήματα υφαλοκρηπίδας και της χάραξης ΑΟΖ, 
βλ., “The Aegean Issue: Partiesâ€TM Arguments and the Relevant Delimination Law,” Turkish 
Weekly, n.d., http://www.turkishweekly.net/article/223/the-aegean-issue-parties-arguments-
and-the-relevant-delimination-law-1.html. και Μηνάγιας, “Εκβιασμοί, Απειλές Και Ασθαιρεσίες 
Από Την Άγκυρα Στην Ανατολική Μεσόγειο.” 
829Γρηγόρης Ι Τσάλτας, “Η Παγίδα Των ΑΟΖ Γιατί Το «κλειδί» Είναι η Υφαλοκρηπίδα,” 
Foreign Affairs, The Hellenic Edition, April 13, 2012, 
http://foreignaffairs.gr/articles/68746/grigoris-i-tsaltas/i-pagida-ton-aoz.  
830 Σημειώνεται ότι, η  παρ.2 του άρθρου 121 της Σύμβασης του Montego Bay ρητά 
προβλέπει ότι: «…η χωρική θάλασσα, η συνορεύουσα ζώνη, η αποκλειστική ζώνη και η 
υφαλοκρηπίδα μιας νήσου καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης 
που εφαρμόζονται στις άλλες ηπειρωτικές περιοχές.». 
831Θεόδωρος Κ Καρυώτης, “Ομιλία Καθηγητού Κ. Θ. Καρυώτη Στην Εκδήλωση Για Την ΑΟΖ 
(Μέγαρο Μουσικής),” Αντίβαρο, April 5, 2012, http://www.antibaro.gr/article/4274.  
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ΑΟΖ στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, υποστηρίζοντας ότι έχει θαλάσσια 

σύνορα με την Αίγυπτο.832 Στα πλαίσια της στρατηγικής της Άγκυρας 

εντάσσονται και οι προσπάθειές της να θέσει προσκόμματα σε Ελλάδα, 

Κύπρο και Ισραήλ ως προς την οριοθέτηση των ΑΟΖ τους με γειτονικά κράτη 

της Ανατολικής Μεσογείου. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να εξεταστεί η 

διαφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, σχετικά με την θεωρούμενη από τον 

πρώτο γκρίζα ζώνη ως προς την χάραξη της μεταξύ τους ΑΟΖ.833 Επίσης, η 

στάση τόσο της Λιβύης834 όσο και της Αιγύπτου835 έναντι της Ελλάδας, οι 

οποίες φαίνεται να υιοθετούν και να προωθούν τις τουρκικές θέσεις σχετικά με 

την διαμόρφωση του χάρτη των ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι 

αποτέλεσμα και των έντονων ασκούμενων πιέσεων της Τουρκίας.  

Όμως, η δραστηριότητα της Τουρκίας δεν περιορίζεται στη διπλωματία. Η 

Άγκυρα, αυθαίρετα και κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, θεωρεί πως οι 

Τουρκοκύπριοι της αποκαλούμενης ως “Τουρκική Δημοκρατία Βόρειας 

Κύπρου” έχουν νόμιμα, ισότιμα και αναπόσπαστα δικαιώματα εφ’ όλης της 

υφαλοκρηπίδας της νήσου.836 Η Τουρκία, σε συμφωνία με το ψευδοκράτος, 

εξουσιοδότησε την τουρκική εταιρία πετρελαίου ΤΡΑΟ να διεξάγει έρευνες 

εκτός των τουρκικών χωρικών υδάτων, σε περιοχές καθοριζόμενες από μια 

σειρά χάρτες που δημοσιεύτηκαν στην τουρκική εφημερίδα της Κυβερνήσεως 

                                                             
832 Θεόδωρος Κ Καρυώτης, “Οι Εξελίξεις Στην Αίγυπτο Μας Αφορούν άμεσα.Διαβάστε 
Γιατί...,” European Business Review, February 7, 2011, 
http://www.europeanbusiness.gr/page.asp?pid=267. 
833 “Η Τουρκία Ζητά Από Το Λίβανο Να Παγώσει Την Συμφωνία Με Κύπρο,” H Καθημερινή, 
January 7, 2012, 
http://www.kathimerini.com.cy/index.php?pageaction=kat&modid=1&artid=72483. και 
Δημήτρης Μανουσάκης, “Η ΥΠΕΞ Καλεί Τον Λίβανο Να Μην Υποκύψει Στις Πιέσεις Της 
Τουρκίας,” SigmaLive, October 8, 2011, http://www.sigmalive.com/news/politics/426217.& 
“Τελεσίγραφο Του Λιβάνου Στον Χριστόφια Για Την ΑΟΖ,” Newsbomb.gr, March 1, 2012, 
http://www.newsbomb.gr/kypros/story/117822/telesigrafo-toy-livanoy-ston-hristofia-gia-tin-
aoz. Η συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών, υπογράφηκε το 2007, αλά δεν έχει κυρωθεί από τη 
Βουλή του Λιβάνου. «Ο Πρόεδρος της Βουλής του Λιβάνου Nabih Berri φέρεται να δήλωσε 
στον Δημήτρη Χριστόφια ότι ο Λίβανος θα αρνηθεί να επικυρώσει τη συμφωνία του 2007 για 
την κυπριακή ΑΟΖ, εάν η Κύπρος δεν επαναδιαπραγματευθεί τη συμφωνία που έχει συνάψει 
με το Ισραήλ και η οποία επέτρεψε την έναρξη των ενεργειακών ερευνών». 
834 Βασίλης Γιαννακόπουλος, “Η Λιβυκή Στάση Στο Θέµα Της ΑΟΖ,” Geopolitics, January 3, 
2013, http://www.geostrategy.gr/pdf/20130103 Libyan stance concerning EEZ.pdf. 
835 Μηνάγιας, “Εκβιασμοί, Απειλές Και Ασθαιρεσίες Από Την Άγκυρα Στην Ανατολική 
Μεσόγειο.” και Καλογεράκης, “Ελλάδα, Τουρκία Και ΑΟΖ. Επικίνδυνες Είναι Πλέον Οι 
Καθυστερήσεις.” 
836 Alper ali Riza, “The Law of the Sea: Turkey Vs. Cyprus,” Sundey’s Zaman, December 13, 
2011, 
http://www.todayszaman.com/newsDetail_getNewsById.action?load=detay&newsId=265640. 
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εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ. Ο παράνομες 

αδειοδοτήσεις από την πλευρά της Τουρκίας στοχεύουν αφενός στο να 

επιδείξουν την υποτιθέμενη κρατική υπόσταση της κατεχόμενης Κύπρου και 

αφετέρου, αμφισβητώντας τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να 
οριοθετήσουν την υποτιθέμενη τουρκική ΑΟΖ.837 

Πέρα όμως των απειλών, η Τουρκία προχώρησε σε μια σειρά προκλητικών 

ενεργειών,838 εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας και της κυπριακής ΑΟΖ. 

Τον Σεπτέμβριο του 2011, η Άγκυρα εφάρμοσε τη στρατηγική του 

πειθαναγκασμού ενόψει της έναρξης γεωτρήσεων της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο οικόπεδο 12, επ΄ ωφελεία Κύπρου και Ισραήλ.839 Οι απειλές 

της Τουρκίας δια μέσου του αντιπροέδρου της τουρκικής Κυβέρνησης: 

 «Ελπίζω ότι η απέναντι πλευρά δεν θα έχει το θράσος να αναγκάσει την 

Τουρκία να κάνει χρήση βίας»840 και η προκλητική στρατιωτική παρουσία 

τουρκικών δυνάμεων πλησίον του οικοπέδου 12841 εκτός της Κύπρου και της 

Ελλάδας είχαν (και έχουν), πλέον, αποδέκτη και το Ισραήλ. Ο Σεπτέμβριος 

                                                             
837 Χρήστος Μηνάγιας, “Οι Επίσηµοι Τουρκικοί Χάρτες Αμφισβήτησης Της Ελληνικής ΑΟΖ,” 
GeoStrategy, April 28, 2012, http://www.geostrategy.gr. και Άγγελος Αθανασόπουλος, “Η 
Τουρκία Προειδοποιεί Ξανά Την Κύπρο,” Το Βήμα, February 16, 2012, 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=443988.. 
838 Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, “Τα Κυριαρχικά Δικαιώματα Των Μικρών Κρατών,” Foreign 
Affairs, The Hellenic Edition, September 22, 2011, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/68438/dr-erato-kozakoy-markoylli/ta-kyriarxika-
dikaiomata-ton-mikron-kraton. «...βρισκόμαστε στο στόχαστρο, σχεδόν σε καθημερινή βάση, 
από προκλητικές ενέργειες και απειλές -γνώριμες τακτικές- του βόρειου γείτονά μας. … η 
συμπεριφορά της οποίας φανερώνει διαχρονικά μια επιλεκτική ανάγνωση των διατάξεων του 
διεθνούς δικαίου, καθώς και της εφαρμογής των κυριαρχικών δικαιωμάτων». Επίσης, βλ., 
Κυπριακή Δημοκρατία, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών http://www.moi.gov .cy/moi/ 
pio/pio.nsf/all/ AB89462 E00B C0F73C22575710025E69C?opendocument. Παρενόχληση 
Ερευνητικού σκάφους νορβηγικής εταιρείας, υπό σημαία Παναμά στις 13.11.2008 από 
τουρκικά πολεμικά σκάφη, Παρενόχληση ερευνητικά σκάφη τα οποία έκαναν ωκεανογραφικές 
έρευνες στην ΑΟΖ της Κύπρου για λογαριασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας 19, 21 και 24 
Νοεμβρίου 2008, έρευνες του ωκεανογραφικού «Τσεσμέ» επί της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. 
839Με βάση το άρθρο 2 της συμφωνίας Κύπρου Ισραήλ σχετικά με τον καθορισμό των ΑΟΖ, 
«…στην περίπτωση που υπάρχουν φυσικοί πόροι, συμπεριλαμβανομένων 
υδρογονανθρακικών ταμιευτήρων, που εκτείνονται από την ΑΟΖ του ενός Μέρους στην ΑΟΖ 
του άλλου, τα δύο Μέρη θα συνεργαστούν με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας-πλαίσιο 
καταμερισμού για τους τρόπους κοινής ανάπτυξης και εκμετάλλευσης τέτοιων πόρων». Η 
ενεργειακή συμφωνία αναδεικνύεται ως εν δυνάμει αμυντική συμφωνία. “Κύπρος: Τα 
Κοιτάσματα Στο Οικόπεδο 12 Της Κυπριακής ΑΟΖ Βρίσκονται Στη ‘Χρυσή Γραμμή’ Με Την 
ΑΟΖ Του Ισραήλ,” Κέρδος Online, September 25, 2011, 
http://www.kerdos.gr/default.aspx?id=1582206&nt=103. 
840 “Ξεκινάει Άσκηση Για Την Αντιμετώπιση Αιφνίδιας Τουρκικής Απειλής,” Πρώτο Θέμα, 
September 27, 2011, http://www.protothema.gr/politics/article/?aid=148514. 
841Για τις κινητοποιήσεις των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων με στόχο τη δημιουργία 
πολεμικού σκηνικού, βλ., “A 200-MILE BLOCKADE,” Sabah, September 24, 2011, 
http://english.sabah.com.tr/National/2011/09/24/a-200mile-blockade. 
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του 2011 συνιστά σταθμό στην εξέλιξη των τριγωνικών σχέσεων Ελλάδας 

Τουρκίας και Ισραήλ. Η Άγκυρα με αφορμή την έκθεση του ΟΗΕ,842 που 

χαρακτήρισε νόμιμο τον επιβαλλόμενο από το Ισραήλ ναυτικό αποκλεισμό 

στη λωρίδα της Γάζας, υιοθετεί πλέον μια επιθετική στάση843 έναντι του Τελ 

Αβίβ, προχωρώντας στη λήψη των μέτρων του «σχεδίου Β».844 Επίσης, έκανε 

λόγο για αύξηση της ναυτικής της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο 

δίδοντας την υπόσχεσή της να συνοδέψει τις επόμενες αποστολές 

ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και να αποτρέψει το Ισραήλ 

από τη μονομερή εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων σε συνεργασία με την 

Κύπρο,845 εγκαινιάζοντας πλέον ένα νέο πεδίο τριβής στις σχέσεις μεταξύ 
Τουρκίας και Ισραήλ. 

Στην τουρκική προκλητικότητα το Ισραήλ απάντησε επίσης με τα ίδια μέσα, με 

προβολή σκληρής ισχύος και με την ίδια επιθετική συμπεριφορά: αύξησε την 

στρατιωτική του παρουσία προστατεύοντας τα ζωτικά του συμφέροντα στο 

χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.846 Η Τουρκία, όπως και στο επεισόδιο του 

Mavi Marmara, παρά το γεγονός ότι συνέχισε να ανεβάζει του τόνους σε 

φραστικό επίπεδο, δεν προχώρησε στο να κάνει πράξη τις απειλές της, 

αναγνωρίζοντας τις δυνατότητες του πρώην συμμάχου. Κρίνεται σκόπιμο στο 

σημείο αυτό να αναδείξουμε μια άλλη διάσταση της αντιπαράθεσης μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ μέσα από την προσέγγιση αναλυτών του Startfor. 

Μεταξύ των στοχεύσεων της Τουρκίας ήταν και η αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας της ασκώντας πιέσεις στην αδύναμη Κύπρο ώστε να 

συμμορφωθεί στις αξιώσεις της. Δεδομένου του πλήγματος που δέχτηκε το 

κύρος της στο επεισόδιο με το στολίσκο της Γάζας, η Τουρκία 
                                                             
842 Report of the Secretary-General ’ s Panel of Inquiry on the 31 May 2010 Flotilla Incident. 
843 Alex Fishman, “Erdogan Playing with Fire,” Ynetnews.com (Tel Aviv, October 2, 2011), 
http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-4129642,00.html. 
844 Απέλασε τον Ισραηλινό Πρέσβη από την Άγκυρα, περιόρισε τη διπλωματική παρουσία 
της στο Ισραήλ (στο επίπεδο του δεύτερου γραμματέα, της πρεσβείας) και ανέστειλε τη 
στρατιωτική συνεργασία με τον πρώην σύμμαχο, βλ., Bulent Aliriza, “The Turkish-Israeli 
Crisis and U.S.-Turkish Relations,” Center for Strategic & International Studies (CSIS), 
September 20, 2011, http://csis.org/publication/turkish-israeli-crisis-and-us-turkish-relations. 
845 “Turkey: Warships Will Escort Aid Vessels To Gaza,” Stratfor Global Intelligence 
(Washington, DC, November 8, 2011), http://www.stratfor.com/situation-report/turkey-
warships-will-escort-aid-vessels-gaza. και Δημήτρης Μπεκιάρης, “Η Επιθετικότητα Της 
Τουρκίας, Το Ισραήλ, η Ελλάδα, η Κύπρος Και Οι Προϋποθέσεις Αποσταθεροποίησης,” 
Research Institute for European and American Studies (RIES), November 11, 2011, 
http://www.rieas.gr/research-areas/greek-studies-gr/1578-2011-09-11-18-10-57.html. 
846 “Πτήση Ισραηλινών Μαχητικών Κατά Μήκος Των Μεσογειακών Ακτών Της Τουρκίας!,” 
Strategy Reports, September 29, 2011, http://strategyreports.wordpress.com.  
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εκμεταλλευόμενη την δεινή οικονομική κατάσταση της Ελλάδας και ελπίζοντας 

στην ανοχή των ΗΠΑ, ήθελε να δείξει ότι δεν περιορίζεται μόνο στην 

ρητορική.847 Τα γεγονότα έδειξαν ότι έκανε λάθος στους υπολογισμούς της· 

δοκίμασε τα όρια της ανοχής των ΗΠΑ και τα ξεπέρασε. Οι ΗΠΑ, μπορεί να 

είχαν την ανάγκη της Τουρκίας αλλά δεν ήταν διατεθειμένες να την 

υποστηρίξουν στο συγκεκριμένο ζήτημα, γεγονός που διακριτικά έκαναν 

γνωστό αναγνωρίζοντας το «δικαίωμα» της Κύπρου στην ενέργεια. Από την 

άλλη, δόθηκε η ευκαιρία στο Τελ Αβίβ να δείξει στην Άγκυρα ότι είναι 
προτιμότερο να έχει το Ισραήλ φίλο και όχι εχθρό.848  

Σε κάθε περίπτωση, η Τουρκία έκτοτε διατηρεί την ίδια προκλητική στάση 

έναντι της Ελλάδας της Κύπρου και του Ισραήλ, φροντίζοντας για την συνεχή 

στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.849 Η 

αύξηση των παραβιάσεων των εθνικών χωρικών υδάτων από την Τουρκία 

κατά 322% την τελευταία τετραετία και ειδικότερα το έτος 2012 και η 

παράλληλη μείωση των παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου αφενός 

αποτυπώνουν τις επεκτατικές διαθέσεις της γείτονος και αφετέρου το 

μελλοντικό πεδίο αντιπαράθεσης.850 Η τουρκική επιθετικότητα αναμένεται να 

συνεχιστεί, αν όχι να ενταθεί. Εκτός των ηγεμονικών της στοχεύσεων, η 

συνεχώς εντεινόμενη πολεμική ρητορική ενάντια σε Κύπρο Ελλάδα και Ισραήλ 

παράλληλα με τα συνεχή πλήγματα του κύρους της καθιστούν την Τουρκία 

επιρρεπή σε εκδήλωση επιθετικών ενεργειών. Θυμίζουμε την περίπτωση της 

κατάρριψης του μαχητικού αεροσκάφους της τουρκικής πολεμικής 

                                                             
847 “Turkey, Cyprus: Rising Energy Tensions in the Eastern Mediterranean,” Stratfor Global 
Intelligence (Washington, DC, September 28, 2011), http://www.stratfor.com/analysis/turkey-
cyprus-rising-energy-tensions-eastern-mediterranean. 
848 “Turkey’s Miscalculation Over Cypriot Drilling,” Stratfor Global Intelligence (Washington, 
DC, September 20, 2011), http://www.stratfor.com/geopolitical-diary/turkeys-miscalculation-
over-cypriot-drilling. 
849Για παράδειγμα, με αφορμή τη δημοσίευση της έναρξης του δεύτερου γύρου 
αδειοδοτήσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα 
της ΕΕ, σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, χαρακτηρίζοντας την στάση 
της Κυπριακής Δημοκρατίας «μονομερής, ανεύθυνη και προκλητική», προειδοποίησε πως, 
«…η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, σε καμία περίπτωση, σε ξένες πετρελαϊκές εταιρείες να 
διεξάγουν χωρίς άδεια έρευνες για πετρέλαιο και φυσικό αέριο σε αυτές τις περιοχές και θα 
λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να προστατεύσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντά της στις 
θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται εντός της υφαλοκρηπίδας της», βλ., “Η Τουρκία 
Προειδοποιεί Ξανά Την Κύπρο,” Το Βήμα, February 16, 2012, 
http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=443988. 
850 Πασχάλης Κορωναίος, “Από Τις «χαμηλές Υπερπτήσεις» Στις Βόλτες «αβλαβούς 
Διέλευσης»,” Κυριακάτικης Ελευθεροτυπία, February 23, 2013, 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=23/02/2013&id=345616. 
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αεροπορίας από τη Συρία τον Ιούνιο του 2012, στην οποία η Τουρκία επίσης 

δεν απάντησε. Δείγμα γραφής των προθέσεών της αποτελεί το γεγονός της 

αλλαγής του στρατιωτικού της δόγματος τον Νοέμβριο του 2012, 

επαναφέροντας το δόγμα των δυό και μισού πολέμων, καθιστώντας την 
Ελλάδα ξανά ως απειλή.851  

4.3.3.3 Ελλάδα – Ισραήλ. Οικοδόμηση συμμαχικών δεσμών 

Εκ των πραγμάτων, η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην 

Ανατολική Μεσόγειο δημιούργησε ένα νέο πεδίο κοινών συμφερόντων μεταξύ 

της Ελλάδας και του Ισραήλ, την αντιμετώπιση της τουρκικής απειλής, και 

αποτέλεσε τη βάση για την προώθηση των διμερών σχέσεων σε όλα τα 

επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, εμπορικό, διπλωματικό, επενδυτικό, 
τουρισμό852 αλλά κυρίως στο στρατιωτικό.853 Σημειώνεται ότι η προστασία 

θαλασσίων οδών αποτελεί σημαντική διάσταση της αμυντικής συνεργασίας 

Ελλάδας – Ισραήλ, δεδομένης της ανάγκης διαμόρφωσης περιβάλλοντος 

σταθερότητας και ασφάλειας.854 Ανάλογη είναι και η ενίσχυση των διμερών 

σχέσεων μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ μέσω αλλεπάλληλων ανταλλαγών 

επισκέψεων σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο, όπως η επίσημη επίσκεψη του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας τον Μάρτιο του 2011 στο Ισραήλ και η 

                                                             
851 Χρήστος Μηνάγιας, “Αλλάζει Το Στρατηγικό Δόγµα Των Ενόπλων Δυνάµεων Της 
Τουρκίας;,” GeoStrategy, November 19, 2012, http://www.geostrategy.gr/pdf/20121119 
Turkish Armed Foerces change their Strategic Doctrine.pdf. σ.2. 
852 Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το  2009 επισκέφτηκαν την Ελλάδα 30.000 Ισραηλινοί τουρίστες, 
το 2010 οαριθμός πολλαπλασιάστηκε κι έφτασε τους 260.000, ενώ το 2011 οι Ισραηλινοί 
τουρίστες που ταξίδεψαν στην Ελλάδα ήταν πάνω από 400.000, βλ., Ελιέζερ, “Ελλάδα - 
Ισραήλ: Από Την Αδιαφορία Στην Συνεργασία.” 
853Ιδιαίτερη σημασία έχουν οι ανταλλαγές επισκέψεων σε ανώτατο πολιτικό και στρατιωτικό 
επίπεδο, μεταξύ των οποίων διακρίνεται η επίσκεψη του Προέδρου του Ισραήλ στην Ελλάδα 
τον Οκτώβριο του 2012, στα πλαίσια των οποίων τέθηκαν οι βάσεις για πολύπλευρη 
διεύρυνση της αμυντικών δεσμών Ελλάδας και Ισραήλ που συμπεριλαμβάνει: συνεργασία σε 
αμυντικά συστήματα (υλοποίηση προγραμμάτων συμπαραγωγής αμυντικών συστημάτων, 
συνεργασία στον ναυπηγοεπισκευαστικό αμυντικό τομέα και στον τομέα της αντιμετώπισης 
της λαθρομετανάστευσης) αναβάθμιση της συνεργασίας στον πεδίο ανταλλαγής 
πληροφοριών και ένα πυκνό πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας με ασκήσεις, 
συνεκπαιδεύσεις που αφορούν και τα τρία όπλα των ενόπλων δυνάμεων των δύο κρατών, 
βλ., “Ενημέρωση Από Τον ΥΕΘΑ Κ. Π. Μπεγλίτη Της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας 
Και Εξωτερικών Υποθέσεων Της Βουλής Σχετικά Με Τις Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας – Ισραήλ 
(Κύριο Μνημόνιο Συνεννόησης),” Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 
September 16, 2011, http://www.mod.gr/el/enimerosi/konovouleytiki-drastiriotita/omilies.html., 
“Μνημόνιο Συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ Στον Τομέα Της Ασφάλειας,” Strategy Reports, 
September 5, 2011, https://strategyreports.wordpress.com. και Δώρα Αντωνίου, “Διεύρυνση 
Αμυντικής Συνεργασίας Μεταξύ Ελλάδας - Ισραήλ,” Η Καθημερινή, August 11, 2012, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_3_11/08/2012_492100. 
854 “Διεύρυνση Αμυντικής Συνεργασίας Με Ισραήλ,” H Καθημερινή, September 7, 2012, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_2_07/09/2012_494691. 
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ανταπόδοσή της από τον ομόλογό του τον Νοέμβριο του ίδιου έτους. 

Ενδεικτική είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού Benjamin Netanyahu τον 

Φεβρουάριο του 2012, - πρώτη στην ιστορία επίσκεψη Ισραηλινού 

Πρωθυπουργού στην Κύπρο – στα πλαίσια συνέντευξης που έδωσε σε 

κυπριακό τηλεοπτικό κανάλι σε ερώτηση αν το Ισραήλ εγγυάται την ειρήνη 

στην περιοχή: «Δεν θέλω να μπούμε σε τέτοιου είδους συζήτηση, είμαστε εδώ 

για να συζητήσουμε πράγματα όπως οι οικονομικές συνεργασίες, το φυσικό 

αέριο και τα...πουλιά. Μιλήσαμε για την παρακολούθηση πουλιών γιατί όπως 

ξέρετε τα πουλιά δημιουργούν πρόβλημα στα αεροπλάνα, μπαίνουν στις 

μηχανές των πολιτικών αεροσκαφών και αυτά μπορεί να πέσουν από τον 

ουρανό...».855  

Η εντεινόμενη συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας Κύπρου και Ισραήλ, 

αντικατοπτρίζεται επίσης και στη δημιουργία ενός κοινού Ελληνο - ισραηλινού 

Caucus υπό την επωνυμία «Congressional Hellenic-Israel Alliance»-«CHIA» 

με τη σύμπραξη ισχυρών μελών στο αμερικανικό κογκρέσο και από τις δύο 

παρατάξεις (Δημοκρατικών και Ρεπουμπλικάνων), στοχεύοντας «…στην 

εδραίωση της σταθερότητας και στην οικονομική ανάπτυξη … στην εμπέδωση 

κλίματος ειρήνης και ασφάλειας, προωθώντας ευρύτερα το πνεύμα των 

σχέσεων καλής γειτονίας».856 Αναμφίβολα, με τη σύμπραξη του ελληνικού και 

εβραϊκού λόμπι στα κέντρα λήψης αποφάσεων των ΗΠΑ, ανοίγονται νέες 

προοπτικές ως προς την προώθηση των συμφερόντων των δύο χωρών, και 
ιδιαίτερα για την Ελλάδα. 

Εξετάζοντας τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ μέσα από το πρίσμα της θεωρίας 

των Συμμαχιών εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία μας 

επιτρέπουν να μιλούμε για συμμαχικούς δεσμούς μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. 

Πρώτον, κοινά και συγκλίνοντα συμφέροντα. Το Ισραήλ βλέπει την Ελλάδα ως 

διέξοδο από την απομόνωση προς τη Δύση που της διασφαλίζει το αναγκαίο 

στρατηγικό βάθος και ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς της Ανατολικής 

Μεσογείου σε μια περίοδο ανόδου του ριζοσπαστικού Ισλάμ. Το 90% του 
                                                             
855Βλ., SigmaTV, “Συνέντευξη Νετανιάχου” (Εκπομπή 60 Λεπτά, 2012), 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=PTZelxNLTEA#!. 
856 “Δημιουργία Ελληνοϊσραηλινού Caucus ‘Congressional Hellenic-Israel Alliance’,” Ελληνική 
Δημοκρατία, Πρεσβεία Της Ελλάδος Στην Ουάσιγκτων, February 13, 2013, 
http://www.mfa.gr/usa/nea-apo-tis-arhes-mas-stis-ipa/nea-tis-presveias/demiourgia-
ellenoisraelinou-caucus-congressional-hellenic-israel-alliance-1322013.html. 



 211

εξωτερικού εμπορίου του Ισραήλ διεξάγεται δια μέσου της Μεσογείου, 

γεγονός που ανάγει την ελευθερία πλοήγησης κρίσιμη για την ευημερία της 

οικονομίας του Ισραήλ. Επιπλέον, οι πιθανότητες να καταστεί ενεργειακά 

ανεξάρτητο και εξαγωγέας φυσικού αερίου εξαρτάται από την ικανότητά του 

να υπερασπιστεί τα κοιτάσματα υδρογονανθράκων και την ασφάλεια των 

θαλάσσιων οδών.857 Η Ελλάδα ως σύμμαχος του Ισραήλ αναβαθμίζεται 

στρατηγικά, με τις ΗΠΑ να την βλέπουν μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα, το 

εβραϊκό λόμπι από εχθρός858 γίνεται υπερασπιστής των συμφερόντων του 

ενώ αποκτά πρόσβαση στην ισραηλινή οικονομία και στρατιωτική τεχνολογία. 

Και οι δύο παράγοντες έχουν να κερδίσουν από τη σταθερότητα στην 

Ανατολική Μεσόγειο και την πολλά υποσχόμενη μελλοντική συνεργασία στον 

ενεργειακό τομέα.859 Δεύτερον, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους 

τους τομείς και ιδιαίτερα στον στρατιωτικό τομέα. Τρίτον, η συμμαχία 

θεμελιώνεται στην υπόσχεση που Ελλάδα και Ισραήλ έχουν δώσει στην 

Κύπρο να την στηρίξουν έναντι της τουρκικής απειλής, το κάθε ένα κράτος για 

τους δικούς του λόγους: η μεν Ελλάδα διότι η Κύπρος συνιστά αναπόσπαστο 

κομμάτι του ελληνισμού το δε Ισραήλ διότι αυτό του υπαγορεύει το συμφέρον 

του. Παρατηρούμε ότι, ενώ μέχρι και τα τέλη του 20 αιώνα η Κύπρος 

αποτελούσε το κύριο σημείο τριβής μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, μέσα στο 

ελάχιστο χρονικό διάστημα της τάξεως των δύο περίπου ετών η Κύπρος 

αποτέλεσε τη βάση για τη σταδιακή οικοδόμηση της Ελληνο - ισραηλινής 
συμμαχίας.   

4.4 Προοπτικές, Παράγοντες διαμόρφωσης του άξονα Ελλάδας 
Κύπρου Ισραήλ. 

Ωστόσο, στο σημείο αυτό θα πρέπει να θέσουμε τα όρια και τις πραγματικές 

διαστάσεις της συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ, τα οποία 

υποδηλώνονται εν πολλοίς από το νεαρό των συμμαχικών δεσμών και τη 

                                                             
857 Βλ., Inbar, “Israel ’ s National Security Amidst Unrest in the Arab World.” 
858 Παρά τη δύναμη και τις πολλές και σημαντικές επιτυχίες της Ομογένειας, το Ισραήλ και το 
εβραϊκό λόμπι στην Ουάσιγκτον, κατάφερε να προκαλέσει σοβαρά πλήγματα στα ελληνικά 
συμφέροντα εξυπηρετώντας τις τουρκικές θέσεις,  βλ., Μιχάλης Ιγνατίου, “Ελληνοϊσραηλινή 
Συμμαχία Στις ΗΠΑ,” Έθνος.gr, February 17, 2013, 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=24762&subid=2&pubid=63784150. 
859 George Protopapas, “Israel and Greece: A Dynamic Alliance in Eastern Mediterranean,” 
Research Institute for European and American Studies (RIEAS) (2011): 1–4. και Μάζης, “Ο 
Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος.”σ.3. 
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διεθνοπολιτική ρευστότητα της περιοχής. Στο Τρίγωνο Ελλάδα, Τουρκία και 

Ισραήλ, δεδομένης της αναθεωρητικής στάσης της Τουρκίας και της σταθεράς 

της ελληνοτουρκικής διένεξης, δεν είναι δυνατόν να υπάρξουν τριμερείς 

σχέσεις, τουλάχιστον με την Ελλάδα ως κυρίαρχη και ανεξάρτητη εθνοκρατική 

οντότητα.860 Μολονότι υφίστανται οι προϋποθέσεις για περαιτέρω 

ενδυνάμωση των Ελληνο - ισραηλινών συμμαχικών δεσμών, το μέλλον τους, 

κατά ένα πολύ μεγάλο βαθμό, εξαρτάται από την εξέλιξη των σχέσεων του 

Ισραήλ με την Τουρκία, από τη στάση της Ελλάδας / Κύπρου έναντι της 

αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας και της αντίδρασης της τελευταίας 

στην Ελληνο – ισραηλινή συμμαχία όσο και από την ικανότητα της Ελλάδας 

να ανταποκριθεί στην ευκαιρία που της παρουσιάζεται και να την 

εκμεταλλευτεί διεκδικώντας, πλέον, ενεργό ρόλο στην διαμόρφωση της 
διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος προς το συμφέρον της.  

4.4.1 Τουρκία – Ισραήλ. Προοπτικές επαναπροσέγγισης 

Στην περίπτωση βελτίωσης των σχέσεων Τουρκία και Ισραήλ και αναβίωσης 

της συμμαχίας τους αυτομάτως η Ελληνο-ισραηλινή συμμαχία τίθεται εν 

αμφιβόλω. Ως προς τις πιθανότητες επαναπροσέγγισης Τουρκίας Ισραήλ, 

στηριζόμενοι στην προηγηθείσα ανάλυση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την 

επίδραση του φαινομένου της ιδρυματοποίησης,861 αναπόφευκτη συνέπεια 

των στενών  συμμαχικών δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ, ζωής εξήντα περίπου 

ετών. Στον πυρήνα της στρατηγικής ελίτ του Ισραήλ υπάρχουν πολλοί 

ένθερμοι υποστηρικτές της διατήρησης, με κάθε τίμημα όπως σημειώνει ο 

Μάριος Ευρυβιάδης, μιας συμμαχικής σχέσης με την Τουρκία.862 Αυτό 

καταδεικνύεται και από τις πολλές απόπειρες από την πλευρά του Ισραήλ για 

τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, από την επομένη κιόλας του 

επεισοδίου με το στολίσκο της Γάζας έως και σήμερα.863 Αξίζει στο σημείο 

                                                             
860Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο. 
σ.65. 
861 Βλ., κεφ.3 σ.108 
862 Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο.”σ.146-147.  
863 “Liberman to Turkish Journalists: No Apologies for Boat Takeover,” The Jewish 
Press.com, July 25, 2012, http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/liberman-to-
turkish-journalists-no-apologies-for-boat-takeover/2012/07/25/. και “Israel Hints at Apology to 
Turkey over Gaza Flotilla,” The Jerusalem Post, January 17, 2013, 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=299920. Ενδεικτικά αναφέρεται το 
διπλωματικό άνοιγμα του Netanyahu προς την Τουρκία, βλ. “Διπλωματικό Άνοιγμα 
Netanyahu Προς Την Τουρκία,” Strategy Reports, September 14, 2012, 
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αυτό να σημειώσουμε τόσο τις μυστικές διασυνδέσεις Τουρκίας και Ισραήλ 

κατά την περίοδο της «περιφερειακής συμμαχίας» όσο και τους Τουρκο – 

ισραηλινούς δεσμούς της δεκαετίας του 1970 και 1980, σε μια περίοδο 

έντασης στις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών. Επιπρόσθετα, οι πιέσεις που 

ασκούνται από τις ΗΠΑ τόσο στην Τουρκία όσο και στο Ισραήλ για βελτίωση 

των μεταξύ τους σχέσεων, με αποκορύφωμα την παρέμβαση του Barack 

Obama στην οποία ήδη αναφερθήκαμε, είναι ένας παράγοντας καθοριστικός 

ως προς την εξέλιξη των Τουρκο - ισραηλινών σχέσεων.864  Σύμφωνα με τον 

Efraim Inbar, σημαντικό διαμορφωτή της στρατηγικής σκέψης του Ισραήλ και 

υποστηρικτή της Τουρκο - ισραηλινής συμμαχίας,865 «… όσο υπάρχει 

Erdogan, καμία βελτίωση των σχέσεων δεν θα υπάρξει, επειδή ένας από τους 

στόχους του Erdogan είναι να ηγηθεί στον Μουσουλμανικό κόσμο και τα 

χτυπήματα στο Ισραήλ είναι μέρος της στρατηγικής του».866 Ο Efraim Inbar - ο 

οποίος σημειωτέων θεωρεί πως η Ελλάδα ποτέ δεν θα μπορέσει να 

υποκαταστήσει την Τουρκία,867 - μολονότι σήμερα ασκεί σκληρή κριτική στην 

                                                                                                                                                                              
http://strategyreports.wordpress.com., η ένδειξη καλής θέλησης από το πλευρά του Ισραήλ, 
επιτρέποντας στη Τουρκία να συμβάλει στην στελέχωση και τον εξοπλισμό νοσοκομείου που 
χτίζεται στην Γάζα, μιας περιοχής ελεγχόμενης από την Hamas “‘Israel to Allow Turkey to 
Build Gaza Hospital’,” The Jerusalem Post, February 11, 2013, 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=302913., ή η έντονη φημολογία 
γύρω από τις επαφές Ισραήλ και Τουρκίας σχετικά με την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού 
ο οποίος θα μεταφέρει το ισραηλινό φυσικό αέριο του κοιτάσματος Leviathan προς την 
Τουρκία (διαμέσου της ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας ή του Λιβάνου και της Συρίας), 
παρακάμπτοντας Κύπρο και Ελλάδα. Άγγελος Αθανασόπουλος, “Σε Διπλό Ταμπλό Παίζει η 
Άγκυρα Για Το Αέριο Της Ανατολικής Μεσογείου Σε Συνεννόηση Με Το Ισραήλ Για Να 
Παρακαμφθεί η Κύπρος,” Το Βήμα, February 15, 2013, http://www.tovima.gr/politics/article. 
“Israel Offers to Lay a Gas Pipeline to Turkey,” Hurriyet Daily News, February 15, 2013, 
http://www.hurriyetdailynews.com/israel-offers-to-lay-a-gas-pipeline-to-
turkey.aspx?pageID=238&nid=41157. 
864 Κώστας Ράπτης, “Τουρκία - Ισραήλ: Δειλά Βήματα Επαναπροσέγγισης,” Capital.gr, 
February 20, 2013, http://www.capital.gr/News.asp?id=1734344. 
865 Efraim Inbar, “An Open Letter To My Turkish Friends,” BESA Center for Strategic Studies, 
Bar Ilan University, Israel, October 11, 2009, 
http://www.biu.ac.il/SOC/besa/docs/perspectives92.pdf. 
866 Ben Solomon, “Analysis: Ankara, Jerusalem Ties Unlikely to Improve.” 
867Βλ., “Efraim Inbar: ‘Η Ελλάδα Δε Μπορεί Να Αντικαταστήσει Τη Τουρκία’,” Strategy 
Reports, July 19, 2011, https://strategyreports.wordpress.com/2011/07/19/efraim-inbar. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι σε άρθρο του σχετικά με το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ στα πλαίσια των 
ανατροπών που επέφερε η Αραβική Άνοιξη, γίνεται μία μονάχα αναφορά στην Ελλάδα, ως 
ακολούθως, «Όλα τα αντι-ισλαμιστικά στοιχεία στην περιοχή, κυρίως μειονότητες, όπως 
Δρούζοι, χριστιανοί του  Λιβάνου, καθώς Ασσύριοι στη Συρία και το Ιράκ, είναι πιθανόν να 
ενδιαφέρονται για δεσμούς με ένα ισχυρό Ισραήλ. Ομοίως, η Ελλάδα και η Κύπρος 
φλερτάρουν το Ισραήλ, δίνοντάς το κάποια πλεονεκτήματα στην Ανατολική Μεσόγειο. Όλα 
αυτοί είναι πιθανοί σύμμαχοι που μπορεί να βοηθήσουν το Ισραήλ να διασφαλίσει τη ασφάλειά 
του στη ταραγμένη Μέση Ανατολή». Σημειώνεται ότι το άρθρο βρίθει αναφορών στην Τουρκία,  
Inbar, “Israel ’ s National Security Amidst Unrest in the Arab World.”σ.70. Η άποψη αυτή, ότι η 
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Ισλαμική Τουρκία, της οποίας την πολιτική την αντιλαμβάνεται ως το 

αποτέλεσμα του συνδυασμού του τουρκικού εθνικισμού, οθωμανικής 

νοσταλγίας και ισλαμιστικού τζιχαντισμού, βλέπει πως στο όχι άμεσο μέλλον 

το Ισραήλ θα μπορούσε να αποκαταστήσει σχέσεις του με μια Τουρκία χωρίς 

το ΑΚP και τον Erdogan στην εξουσία.868 Από τη άλλη μεριά ο Amikam 

Nachmani υποστηρίζει πως «είναι η πρώτη φορά που οι δύο χώρες, Τουρκία 

και Ισραήλ,… δεν μιλούν τη γλώσσα της μετριοφροσύνης…» και πιστεύει πως 

«…σε καμιά περίπτωση τα πράγματα δεν θα είναι όπως στο παρελθόν…».869 

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Βασίλειος Μαρκεζίνης στον απόηχο των γεγονότων 

του Μαΐου του 2010 υποστήριξε πως «η Μέση Ανατολή είναι υπερβολικά 

μικρό μέρος για να μπορούν να συνυπάρξουν ως πραγματικοί φίλοι δύο τόσο 

φιλόδοξοι, αποφασισμένοι ή και αδίστακτοι παίκτες».870 Τα συμπεράσματα 

στα οποία καταλήξαμε στο πρώτο μέρος της εργασίας σχετικά με την 

κοινωνικοπολιτική παρουσίας της Τουρκίας στην διεθνή σκηνή και τους 

προσανατολισμούς της Υψηλής της Στρατηγικής μας υποχρεώνουν να 

υιοθετήσουμε τη θέση των Nachmani και Μαρκεζίνη ως προς τις προοπτικές 

αποκατάστασης των Τουρκο – ισραηλινών σχέσεων και αναβίωσης της 

Τουρκο - ισραηλινής συμμαχίας. Η Τουρκία είναι μια ανερχόμενη δύναμη και 

σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό θα συνεχίσει να αναζητά την αύξηση της 

ισχύος της ανεξάρτητα από τις κατά περιόδους μεταβολές στο εσωτερικό 

πολιτικό σκηνικό και να προκαλεί την ανησυχία των γειτόνων, μεταξύ των 

οποίων και του Ισραήλ.871 Το Ισραήλ μπορεί να νιώθει απομονωμένο σε ένα 

απειλητικό περιβάλλον αλλά δεν παύει να είναι ένας μεγάλος παίκτης της 

διεθνούς αρένας. Το αυξημένο ειδικό του βάρος στην διεθνή σκηνή, το οποίο 

προσδιορίζεται με όρους ισχύος, επιτρέπει στο Ισραήλ να ασκεί μια 

πολυδιάστατη πολιτική με οδηγό, πάντα, το συμφέρον του. Ίσως, υπό αυτό το 
                                                                                                                                                                              
Ελλάδα δε δύναται να υποκαταστήσει την Τουρκία, χαίρει της αποδοχής μεγάλης μερίδας 
αναλυτών. Για παράδειγμα,  βλ., “Israel, Greece: Increasing Cooperation.” 
868 Inbar, “Get Tough with Turkey.”σσ. 1,3 και Inbar, “Israel ’ s National Security Amidst 
Unrest in the Arab World.”σ.67. 
869Όπως παρατίθεται στο Protopapas, “Israel and Greece: A Dynamic Alliance in Eastern 
Mediterranean.”σ.1. 
870Προβλέποντας μάλιστα τη μελλοντική αντιπαράθεση (όχι απαραίτητα στρατιωτική) 
Τουρκίας και Ισραήλ βλ., Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα.σ.451. 
871 Όπως σημειώνει ο Σπυρίδων Λίτσας, «…ο δομικός επεκτατισμός που η νέο-οθωμανική 
πολιτική του Στρατηγικού Βάθους εμπεριέχει…» σε συνδυασμό με την επιδίωξη των κρατών 
για συνεχή αύξηση της ισχύος μας δίνει το δικαίωμα να αναμένουμε πως έτερος 
ανταγωνιστής η συνασπισμός κρατών θα επιχειρήσει την εξισορρόπηση της Τουρκίας, βλ., 
Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Έναν Χρονο Μετά.”σ.144-146. 



 215

πρίσμα θα έπρεπε να προσεγγίσουμε τη διπρόσωπη στάση του έναντι της 

Τουρκίας, μια ισχυρή ανερχόμενη δύναμη που πρέπει να εξισορροπήσει 

χωρίς όμως να αποκλείει τη συνεργασία αν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, 

όπως για παράδειγμα στην εξισορρόπηση του Ιράν, η στη διαχείριση της 

κρίσης στη Συρία ή ακόμα και στο ενεργειακό τομέα αν δεν έχει άλλη 

καλύτερη επιλογή. Ένα επίσης χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το 

γεγονός ότι το Ισραήλ, μολονότι έχει την ανάγκη των ΗΠΑ στη τρέχουσα 

περίοδο δε δίστασε να δώσει στην Ρωσία ρόλο στο ενεργειακά δρώμενα της 
Μέσης Ανατολής, διότι αυτό του υπαγορεύει το συμφέρον του.872  

4.4.2 Η Ελλάδα έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής 

Από τη μεριά της η Τουρκία είναι απίθανο να επιλέξει την αντιπαράθεση με το 

ισχυρό Ισραήλ προκειμένου να ακυρώσει τις προοπτικές ενδυνάμωσης του 

διαμορφούμενου άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Σύμφωνα με το Ariel 

Cohen, έμπειρο αναλυτή του αμερικανικού think tank «The Heritage 

Foundation», οι Τούρκοι είναι αρκετά έξυπνοι ώστε να διακινδυνεύσουν 

πολεμική σύρραξη με το ισχυρό Ισραήλ,873 κάτι άλλωστε που αποδεικνύεται 

από την στάση της μέχρι σήμερα.874 Μάλιστα, δεδομένης της διαδικασίας 

επαναπροσέγγισης Τουρκίας και Ισραήλ, αναμένεται η διατήρηση και 

εντατικοποίηση των ήδη υφιστάμενων τουρκικών πιέσεων επί του Ισραήλ για 

την ανάπτυξη συνεργατικών σχέσεων στον ενεργειακό τομέα με στόχο αφενός 

την υπονόμευση της Ισραηλινο-κυπριακής ενεργειακής εταιρικής σχέσης και 

αφετέρου την αποτροπή της περαιτέρω συνεργασίας/ στρατηγικής σύζευξης 
                                                             
872 “Gazprom Signs 20-Year LNG Purchase Deal with Israel,” RiaNovosti, February 26, 2013, 
http://en.rian.ru/business/20130226/179690676.html., James Marson, “Gazprom Signs Deal 
to Market Israel’s Tamar LNG Project,” The Wall Street Journal, February 26, 2013, 
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324338604578328231939157040.html. 
873 Ben Solomon, “Analysis: Ankara, Jerusalem Ties Unlikely to Improve.” 
874Χαρακτηριστικό παράδειγμα του «πολέμου» που διεξάγει η Τουρκία εναντίον του Ισραήλ 
στο πολιτικο-διπλωματικό πεδίο είναι το βέτο που η Τουρκία άσκησε στα πλαίσια το ΝΑΤΟ 
για το αποκλεισμό της συνεργασίας του Ισραήλ με την Ατλαντική Συμμαχία. Βάσει 
δημοσιεύματος της  Jerusalem Post, η Άγκυρα, κατόπιν πιέσεων από το ΝΑΤΟ, 
υποχρεώθηκε στην άρση του βέτο για ορισμένες μορφές συνεργασίας ΝΑΤΟ-Ισραήλ, 
προκειμένου να γίνει δεκτό το αίτημά της σχετικά με την ανάπτυξη αντιβαλλιστικών 
συστημάτων Patriot στο έδαφός της, βλ., Hilary Leila Krieger, “Israel to Join NATO Activities 
Amidst Turkey Tension,” The Jerusalem Post, December 23, 2013, 
http://www.jpost.com/DiplomacyAndPolitics/Article.aspx?id=297004. Ένα άλλο παράδειγμα 
αποτελεί ο αποκλεισμός του εβραϊκού κράτους, όπως επίσης και της Κύπρου, από τη Διεθνή 
Υπηρεσία Ανανεώσιμης Ενέργειας (International Renewable Energy Agency (IRENA)), βλ., 
“Turkey Says It Blocked Membership of Israel, Greek Cyprus to Int’l Energy Body,” Todays 
Zaman, January 15, 2013, http://www.todayszaman.com/news-304067-turkey-says-it-
blocked-membership-of-israel-greek-cyprus-to-intl-energy-body.html. 
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Ισραήλ και Ελλάδας.875 Αν λάβουμε υπόψη τα συμπεράσματα του πρώτου 

μέρους της εργασίας ως προς την στρατιωτική στρατηγική των τριών 

δρώντων, Ελλάδας, Τουρκίας και Ισραήλ, μπορούμε να υποστηρίξουμε πως 

πιθανότερο σενάριο είναι η Τουρκία να επιλέξει τη διάσπαση του συμμαχίας 
στοχεύοντας στο αδύναμο κρίκο, Ελλάδα και Κύπρο.876  

Συνεπώς, η αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας είναι μια άμεση 

πρόκληση για την Ελλάδα και την Κύπρο, η εκδήλωση της οποίας θα 

μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι είναι σχεδόν βεβαία ως ακόμα και 

αναπόφευκτη, σε περίπτωση που η Ελλάδα αποφασίσει να ασκήσει τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα (για παράδειγμα επί της υφαλοκρηπίδας της στο 

Αιγαίο η Ανατολική Μεσόγειο, επέκταση των χωρικών υδάτων, κλπ) αν 

λάβουμε υπόψη: Πρώτον, τις ηγεμονικές αξιώσεις της Τουρκίας. Δεύτερον, τις 

δεσμεύσεις που έχει αναλάβει ως προς την υπεράσπιση των συμφερόντων 

της στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο σε συνδυασμό με τα απανωτά 

πλήγματα που έχει δεχθεί το κύρος και αξιοπιστία της το τελευταίο διάστημα. 

Τρίτον, τη διαφορά ισχύος στο δίδυμο Τουρκίας – Ελλάδας. Τέταρτον, τη 

δεινή οικονομική, κοινωνικοπολιτική και διπλωματική κατάσταση στην οποία 

έχει περιέλθει Ελλάδα την τρέχουσα περίοδο. Στις συγκαιρινές συνθήκες 

παρουσιάζεται μια ιστορική ευκαιρία στην Τουρκία να προωθήσει τα 

συμφέροντά της έναντι της αδύναμης Ελλάδας, ευκαιρία που ίσως δεν θα έχει 

στο μέλλον. Πέμπτον, τη ροπή της Ελλάδας σε κατευναστική πολιτική σε 

συνδυασμό με την απαξίωση της φήμης της αποτρεπτικής της ικανότητας. Αν 

και δε μπορούμε παρά να αναγνωρίσουμε ότι στη διεθνή πολιτική όλα είναι 

πιθανά, μπορούμε να τολμήσουμε την εκτίμηση ότι η Τουρκία δεν θα 

επιχειρήσει να μπει στη διαδικασία γενικευμένης πολεμικής σύρραξης με την 

Ελλάδα αλλά θα εφαρμόσει την πάγια στρατηγική «χαμηλής έντασης 

εχθροπραξιών», με σκοπό την δημιουργία τετελεσμένων και την σταδιακή 

                                                             
875 “The U.S. Role in Warming Israeli-Turkish Relations.” και  “Turkish Minister: Anatolia Only 
Feasible Gas Route for Israel, Greek Cyprus,” Hurriyet Daily News, April 3, 2013, 
http://www.hurriyetdailynews.com/turkish-minister-anatolia-only-feasible-gas-route-for-israel-
greek-cyprus.aspx?pageID=238&nID=44164&NewsCatID=348. 
876 Reva Bhalla, “Energy Security in the Eastern Mediterranean (Agenda),” Stratfor Global 
Intelligence (Washington, DC, July 13, 2012), http://www.stratfor.com/video/energy-security-
eastern-mediterranean-agenda. και Γεώργιος Φίλης, “Τουρκική Επιχείρηση Διάσπασης Του 
«άξονα» Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ,” DefencePoint.gr, September 22, 2011, 
http://www.defence-point.gr/news/?p=20439. 
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επιβάρυνση της ελληνο – τουρκικής agenda, εκτίμηση η οποία θεμελιώνεται 

ως ακολούθως: Η Τουρκία υπολογίζει το αξιόμαχο και την ισχύ των ελληνικών 

ενόπλων δυνάμεων, ήδη αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις ασφάλειας με τα 

ανοικτά μέτωπα στη περιφέρειά της, ιδιαίτερα με τη Συρία. Το ενδεχόμενο δε 

ταυτόχρονης κινητοποίησης του κουρδικού παράγοντα θα είχε σοβαρές 

αρνητικές επιπτώσεις ως προς την ασφάλεια της Τουρκίας τόσο στο 

εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.877 Εκτός των άλλων, η εσωτερική διαμάχη 

μεταξύ ισλαμιστών και στρατιωτικού κατεστημένου είναι επίσης ένας 

ανασταλτικός παράγοντας ως προς τη διεξαγωγή μιας μεγάλης κλίμακας 

πολεμικής ενέργειας.878 Από τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η 

Τουρκία με την απειλή της χρήσης βίας θα επιχειρήσει να αποθαρρύνει την 

Ελλάδα από το να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα και να τη σύρει στη 

διαπραγμάτευση με απώτερο στόχο την συνκυριαρχία Αιγαίου, Ανατολικής 

Μεσογείου και τη συνεκμετάλλευση των πιθανών κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων. Άλλωστε, η Τουρκία αναγνωρίζει ότι, ελείψει διεθνούς 

νομιμοποίησης, δεν είναι σε θέση να εκμεταλλευτεί πιθανό φυσικό πλούτο 

εντός της εν δυνάμει ελληνικής ΑΟΖ. Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο, η πρόκληση 

θερμών επεισοδίων με στόχο την δημιουργία τετελεσμένων ή νέων «γκρίζων 

ζωνών», που θα ενισχύσουν στην διαπραγματευτική ισχύ της Άγκυρας, είναι 

σενάρια πολύ πιθανά.879 Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να δούμε και τις 

                                                             
877 Σύμφωνα με το Morton Abramowits, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα και νυν 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του CFR (Council on Foreign Relations), η Τουρκία 
βρίσκεται τώρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει 
είναι το Κουρδικό, βλ., Φράγκος Φραγκούλης, “Η Τουρκία Και ο Συριακός Εµφύλιος,” 
Επίκαιρα Online, December 15, 2013, 
http://www.epikaira.gr/epikairo.php?id=52186&category_id=87. 
878 Χρήστος Μηνάγιας, “Η Πολιτική Δικτατορία Των Τουρκο-ισλαµιστών,” GeoStrategy, 
February 17, 2013, http://www.geostrategy.gr/pdf/20130217 The Policy of Turk-Islamic 
Dictatorship.pdf.Μιχάλης Βασιλείου, “Η Εκδίκηση Του Μπασμπούγ: Κολοσσιαία 
Προβοκάτσια-μήνυμα Καμαλικών Στους Ισλαμιστές,” Στρατιωτικη Ισορροπία & Γεωπολιτική, 
Τεύχος 24, February 2012. Ο Ariel Cohen, υποστηρίζει πως οι Τούρκοι δεν είναι σε θέση να 
κάνουν πόλεμο με οποιοδήποτε στη παρούσα φάση, καθώς αποκεφάλισαν την ηγεσία των 
τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Ben Solomon, “Analysis: Ankara, Jerusalem Ties Unlikely to 
Improve.” Bhadrakumar, “Israel Turns Tables on Turkey.” Και Burak Bekdil, “An Eagle 
Without Wings?,” Hurriyet Daily News, August 10, 2012, 
http://www.hurriyetdailynews.com/an-eagle-without-
wings.aspx?pageID=449&nID=27466&NewsCatID=398. 
879Ακόμα και αν η Τουρκία διέθετε την απαιτούμενη τεχνολογία που θα τις επέτρεπε την 
διεξαγωγή ερευνών, γεωτρήσεων και εκμετάλλευσης των πιθανών κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων – πράγμα που δεν ισχύει – δεν θα ήταν προς το συμφέρον της να 
αγνοήσει την διεθνή νομιμότητα τόσο απροκάλυπτα, δεδομένων μάλιστα των συμφερόντων 
και άλλων διεθνών παραγόντων, βλ., Βασίλης Γιαννακόπουλος, “Οι Επιλογές Της 
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δηλώσεις του Υπουργού εξωτερικών της Τουρκίας μετά τη δεύτερη 

συνεδρίαση του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 

«…το Διεθνές Δίκαιο και η εθνική κυριαρχία αποτελούν τη ραχοκοκαλιά αυτών 

των συνομιλιών, αλλά εξαρτάται από το πώς ορίζει κανείς το Διεθνές Δίκαιο. Ο 

καλύτερος τρόπος για τη λύση αυτών των προβλημάτων είναι μέσω διμερούς 

διαλόγου διότι το Αιγαίο αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση με χιλιάδες νησιά 

και ταυτόχρονα είναι μέρος της ευρύτερης Μεσογείου… Κανείς δεν μπορεί να 

περιμένει από την Τουρκία να παραμείνει περικυκλωμένη (land locked) από 

συγκεκριμένα μέτρα… το 70% είναι βασικά θέμα ψυχολογίας, και η ουσία είναι 

το υπόλοιπο 30%. Εάν ξεπεραστεί το ψυχολογικό εμπόδιο, τότε όλα αυτά 

μπορούν να λυθούν ρεαλιστικά. Όταν οι δύο πλευρές αντιδρούν 

συναισθηματικά και παράλογα, τότε ακόμα και τα πιο μικρά ζητήματα μπορούν 

να αποτελέσουν αιτία πολέμου».880 

Αν η Κύπρος μπορεί να ελπίζει στην ομπρέλα ασφάλειας που του παρέχει το 

Ισραήλ, αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Ελλάδας ενώ την ίδια στιγμή 

δε πρέπει να παραβλέπουμε ότι η κατάρρευση της Ελλάδας σημαίνει και 

κατάρρευση της Κύπρου. Είναι απίθανο το Ισραήλ να παρασυρθεί και να γίνει 

μέρος μιας ελληνοτουρκικής διένεξης σε ένα πεδίο εκτός της Νοτιο Ανατολικής 

Μεσογείου, τη στιγμή που, στη παρούσα φάση, δεν διακυβεύονται ζωτικά του 

συμφέροντα. Όπως εύστοχα σημειώνει ο Παναγιώτης Ήφαιστος, «…στην 

εκτίμηση του θέματος των συμμαχιών είναι επικίνδυνο – ιδιαίτερα εάν η 

εκτίμηση αφορά και στρατιωτικά δεδομένα – να στηριζόμαστε σε ανύπαρκτες 

συμμαχίες».881 Επιπλέον, η διαχρονική στάση των ΗΠΑ έναντι Ελλάδας 

Τουρκίας, η ειδική σχέση ΗΠΑ – Τουρκίας την περίοδο που διανύουμε σε 

συνδυασμό με την «ουδέτερη» στάση της Ουάσιγκτον σχετικά με τη 

                                                                                                                                                                              
Κυβέρνησης Για Την ΑΟΖ,” GeoStrategy, February 22, 2013, 
http://www.geostrategy.gr/pdf/20120222 Greek EEZ.pdf. 
880 Αθανάσιος Έλλις, “Στα Βήματα Βενιζέλου Και Ατατούρκ,” Η Καθημερινή, March 10, 2013, 
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100004_10/03/2013_513913. 
881 Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο, «υπάρχουν πολλές άλλες συμμαχίες που πάνε και 
έρχονται ανάλογα με τα συμφέροντα, την κατανομή ισχύος και τις στρατηγικές των δρώντων. 
Συνήθως προϋποθέσεις εύρωστων συμμαχιών υπάρχουν μόνο όταν απειλούνται τα ζωτικά 
συμφέροντα του «εχθρού του εχθρού», βλ., Παναγιώτης Ήφαιστος, “Συμμαχίες Και 
Αποτρεπτική Στρατηγική,” Www.ifestosedu.gr, 2010, 
http://www.ifestos.edu.gr/103DeterrenceStrategy.htm. 
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διαμόρφωση του ενεργειακού χάρτη στη περιοχή της Μεσογείου,882 μας 

οδηγεί στο συμπέρασμα πως σε μια ενδεχόμενη ελληνοτουρκική διένεξη η 
Ελλάδα, αν μη τι άλλο, δεν θα τύχει της υποστήριξης των ΗΠΑ.  

Στο άναρχο και ανταγωνιστικό περιβάλλον Ελλάδα και η Κύπρος καλούνται 

να διεκδικήσουν την επιβίωσή τους στηριζόμενες στις δικές τους δυνάμεις, με 

όρους που επιβάλλει η αρχή της αυτοβοήθειας. Πολιτική βούληση, εσωτερική 

ενδυνάμωση, εγκατάλειψη της κατευναστικής πολιτικής, ανάγνωση του 

διεθνούς περιβάλλοντος και άσκηση σχεδιασμένης στρατηγικής με οδηγό το 

εθνικό συμφέρον έναντι της Τουρκικής νέο-οθωμανικής επεκτατικής πολιτικής 

είναι οι προϋποθέσεις ώστε Ελλάδα και Κύπρος: να υπερασπιστούν της 

εθνική ανεξαρτησία και κυριαρχία τους, να πάψουν να εκπέμπουν μηνύματα 

αδυναμίας στο διεθνές σύστημα και να αποκαταστήσουν τη φήμη τους ως 

αξιόπιστοι σύμμαχοι. Άλλωστε, όπως εύστοχα σημειώνει ο Μάριος 

Ευρυβιάδης, το Ισραήλ, όπως κάθε σοβαρός δρών του διεθνούς συστήματος, 

«…εξ ορισμού θέλει και επιδιώκει να συνεργάζεται με εξίσου σοβαρούς 

δρώντες σε ζητήματα που άπτονται της ασφάλειάς του και των συμφερόντων 

του».883 Είναι αμφίβολο το κατά πόσο το Ισραήλ θα εμπιστευθεί ένα κράτος 

του οποίου η κυριαρχία αμφισβητείται, όπως η Ελλάδα, ή ένα κράτος που 

ενδέχεται να καταλήξει «..σατραπεία της Άγκυρας και των ισλαμιστών 

πασάδων»,884 όπως η Κύπρος.  

 

 

                                                             
882 Philip H. Gordon, “U.S. Foreign Policy in Europe,” U.S. Department of Statie, September 
27, 2012, http://fpc.state.gov/198272.htm., Richard Morningstar, “Economist Conference: Re-
designing the European Energy Map,” The Economist, March 28, 2012, 
http://www.hazliseconomist.com/uploads/speeches/Ivestment_Energy_2012/MORNINGSTAR
_GR.pdf.α, F. William Engdahl, “The New Mediterranean Oil and Gas Bonanza,” Global 
Reasearch, March 3, 2012, http://www.globalresearch.ca/the-new-mediterranean-oil-and-gas-
bonanza/29609. “Athens Energy Forum 2013: Υδρογονάνθρακες Και Φυσικό Αέριο Στο 
Επίκεντρο,” EnergyOnline.gr, February 26, 2013, http://www.energyonline.gr/?p=19105. 
Χρήστος Κολωνάς, “Παρέμβαση Για Την Πώληση ΔΕΠΑ Και ΔΕΣΦΑ,” Ημερησία, February 
26, 2013, http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26523&subid=2&pubid=113000105.  
883 Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο.”σ.147. 
884Για τους τουρκικούς σχεδιασμούς ως προς την συνεκμετάλλευση των φυσικών πόρων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, και τη διασύνδεσή τους με την «επίλυση» του Κυπριακού 
ζητήματος, βλ.,  “Το Δώρο Της Αφροδίτης: Μπορεί Το Φυσικό Αέριο Να Ενεργοποιήσει Έναν 
Νέο Διάλογο;,” International Crisis Group (ICG), April 2012. 
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4.4.3 Η Ελλάδα στην Ελληνο - ισραηλινή συμμαχία και στο ευρύτερο 
διεθνοπολιτικό περιβάλλον. 

Μολονότι η συμμαχία με ένα ισχυρό κράτος όπως το Ισραήλ συνιστά ευκαιρία 

για την Ελλάδα, ιδιαίτερα σημαντική αν λάβουμε υπ΄ όψη τις σοβαρές 

δυσκολίες που αντιμετωπίζει την τρέχουσα περίοδο, δεν στερείται των 

προβλημάτων που κάθε συμμαχία εμπεριέχει. Μάλιστα στη περίπτωση της 

συμμαχίας με το Ισραήλ οι κίνδυνοι της παγίδευσης και της εγκατάλειψης που 

ελλοχεύουν σε κάθε συμμαχικό δίκτυο όπως και η δυσκολία ως προς τη 

διατήρηση μια ισόρροπης συμμαχικής σχέσης μεγεθύνονται αν λάβουμε 

υπόψη: Πρώτον το γεγονός ότι η σχέση της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι σχέση 

ετεροβαρής - δεδομένης της μεγάλης διαφοράς δυναμικού σε όλα τα επίπεδα, 

στρατιωτικό, διπλωματικό, οικονομικό, διεθνές κύρος κλπ. Δεύτερον, ότι 

μιλάμε για το Ισραήλ, ένα κράτος σε «διαρκή πόλεμο» με ορκισμένους 

εχθρούς.  Για παράδειγμα, το να παρασυρθεί η Ελλάδα και να γίνει μέρος της 

αραβοϊσραηλινής διένεξης στο πλευρό τον νέου συμμάχου Ισραήλ 

καταλύοντας του παραδοσιακούς δεσμούς με τον αραβικό κόσμο δεν θα ήταν 

προς το συμφέρον της Ελλάδας. Θυμίζουμε επίσης τον διεθνή αντίκτυπο της 

Ελληνο  - ισραηλινής άσκησης με τη συμβολική επωνυμία «Glorious Spartan» 

και την αντίδραση της Τεχεράνης.885 Σημειώνουμε ακόμα ότι η εν λόγω 

συνεργασία έλαβε χώρα μια περίοδο που σε καμία των περιπτώσεων δεν 

μπορούμε να μιλούμε για συμμαχία Ελλάδας Ισραήλ. Αν μάλιστα λάβουμε 

υπόψη την συμπεριφορά του Ισραήλ κατά την αεροναυτική άσκηση Reliant 

Mermaid» το επόμενο έτος, η άσκηση «Glorius Spartan» του 2008 

προσλαμβάνει τον χαρακτήρα της μεγάλης ευγενικής προσφοράς προς 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Ισραήλ, χωρίς εθνική στρατηγική - ή 

καλύτερα στρατηγική ετεροπροσδιορισμένη – και, κυρίως, χωρίς 

ανταλλάγματα παρά μόνο με συνέπειες. Το γεγονός ότι η Κύπρος στηρίχτηκε 

στην ισραηλινή ισχύ προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ηγεμονικές αξιώσεις 

της Τουρκίας, δεδομένου του διακηρυγμένου δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 

Χώρου, είναι προφανές σημάδι αδυναμίας. Οι δε συζητήσεις/ προτάσεις περί 

περιοδικής επιχειρησιακής εξυπηρέτησης ή μόνιμης παρουσίας μαχητικών 

αεροσκαφών της Ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας στο αεροδρόμιο της 

                                                             
885 Νίκος Μελέτης, “Μια Κοινή Άσκηση Που Ανησύχησε Πολλούς,” Έθνος.gr, March 2, 2008, 
http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=22767&subid=2&pubid=1172412&tag=8777. 
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Πάφου886 - το οποίο παρεμπιπτόντως προορίζονταν για τα ελληνικά μαχητικά 

αεροσκάφη - είναι σημάδια σχέσεων άμεσης εξάρτησης. Επιπλέον, δεν 

πρέπει να διαφεύγει της προσοχής μας ότι, όσο πιο μεγάλη είναι η 

ανισομερής κατανομή ισχύος μεταξύ των παραγόντων ενός συμμαχικού 

δικτύου τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος εγκατάλειψης για τον λιγότερο 

ισχυρό συμμαχικό εταίρο.887 Εκ των πραγμάτων, η ενίσχυση των πυλώνων 

ισχύος της Ελλάδας (και της Κύπρου), στο μέτρο που αυτό είναι δυνατό σε 

μια περίοδο οικονομικής κρίσης, συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στην επίτευξη μιας 
πιο ισόρροπης κατανομής ισχύος στο συμμαχικό δίκτυο.  

Η ασθενέστερη του Ισραήλ Ελλάδα, για να διασφαλίσει την οικοδόμηση της  

Ελληνο- ισραηλινής συμμαχίας σε βάσεις που να εγγυώνται ισότιμη και 

αμοιβαία επωφελή συνεργασία με περιορισμό των δυνητικών κινδύνων - 

εννοείται για όσο διάστημα υπάρχει κοινός τόπος συμφερόντων - θα πρέπει: 

Πρώτον, να φροντίζει ώστε η πολιτική της έναντι του Ισραήλ να μην 

ετεροπροσδιορίζεται είτε από το ίδιο το Ισραήλ είτε από τρίτους, τις ΗΠΑ. 

Δεύτερον, να αντιμετωπίζει την συμμαχία με το Ισραήλ ως μία εκ των 

διαστάσεων της Υψηλής της Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Η 

άσκηση μια πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής από τη μεριά της Ελλάδας 

υπαγορεύεται και ευνοείται από το γεγονός της αναβάθμισης της στρατηγικής 

της αξίας στη τρέχουσα διεθνοπολιτική συγκυρία. Υπαγορεύεται και ευνοείται 

από τις ανάγκες της ΕΕ για ενέργεια και ασφάλεια στα νοτιοανατολικά σύνορά 

της,888 ή από το ενδιαφέρον της Γαλλίας για προέκταση του διαμορφούμενου 

άξονα Ελλάδας Κύπρου Ισραήλ,889 ή από το γεγονός ότι η Ρωσία είναι 

αποφασισμένη να διαδραματίζει ενεργό ρόλο στα δρώμενα της Ανατολικής 

Μεσογείου.890 Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η επιχειρηματολογία του 

                                                             
886 Yaakov Katz, “Israel to Ask for Military Facility in Cyprus,” The Jerusalem Post, February 
7, 2012, http://www.jpost.com/Defense/Article.aspx?id=256844. 
887 Βλ., κεφ 2 σσ. 98-100. 
888 Βλ., Basil Germond, “The EU  ’ s Security and the Sea : Defining a Maritime Security 
Strategy,” European Security 20, no. 4 (2011): 563–584, 
http://dx.doi.org/10.1080/09662839.2011.635648. 
889 Αρης Ραβανός and Δήμητρα Κρουστάλλη, “Μήνυμα Ολάντ Για Επενδύσεις Στην Ελλάδα,” 
Το Βήμα, February 20, 2013, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=499045. 
890 Andrei Smirnov, “Russia Returns to the Mediterranean: Fifth Soviet Navy Squadron Is 
Back?,” The Voice of Russia, February 26, 2013, http://english.ruvr.ru/2013_02_26/Russia-
returns-to-the-Mediterranean-Fifth-Soviet-Navy-Squadron-is-back/., “Russia’s Interests in the 
Middle East and South Asia,” Stratfor Global Intelligence, November 12, 2012, 
http://www.stratfor.com/analysis/russias-interests-middle-east-and-south-asia.  Mona 
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Βασίλειου Μαρκεζίνη σχετικά με την αναγκαιότητα για την ανάπτυξη 

συνεργατικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας / Κύπρου με την Ρωσία, 

παράλληλα και όχι εις βάρος των σχέσεων με τις ΗΠΑ. Στα πλαίσια της 

αναπόφευκτης, όπως τη χαρακτηρίζει, προσέγγισης ΕΕ και Ρωσίας, 

δεδομένης της «…οικονομικής, αμυντικής, και γεωπολιτικής 

συπληρωματικότητας που υπάρχει…»891 μεταξύ των δύο παραγόντων, – η 

πρώτη αναζητά ενέργεια, αγορές και η δεύτερη κεφάλαια και τεχνολογία892 -  η 

προσέγγιση Ελλάδας/Κύπρου Ρωσίας θα αποδεικνύονταν ιδιαίτερα 

επωφελής. Το ζητούμενο για την Ελλάδα, είναι να διεκδικήσει το δικαίωμά της 

να ασκεί ανεξάρτητη εξωτερική πολιτική χωρίς να αποκλείει τη συμμαχία ή 

συνεργασία με οποιοδήποτε παράγοντα, εφόσον αυτό της επιβάλλει το εθνικό 

της συμφέρον. Ας σημειώσουμε το ότι την ίδια στιγμή που οι ΗΠΑ ανέχονται ή 

αναγνωρίζουν το δικαίωμα της Τουρκίας να διατηρεί στενούς δεσμούς με τη 

Ρωσία, ιδιαίτερα στον ενεργειακό τομέα, αποκλείει οποιαδήποτε μορφή 

συνεργασίας της τελευταίας με την Ελλάδα, με χαρακτηριστικά παραδείγματα 

τις αντιδράσεις αναφορικά με τον σχεδιαζόμενο αγωγό Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολη,893 ασκώντας στην ουσία τον ρόλο επικυρίαρχου.894 Ίσως το 

μεγάλο στοίχημα που πρέπει να θέσει και να κερδίσει η Ελλάδα είναι να 

καταστήσει υγιείς και συμφέρουσες και για την ίδια τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, οι σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ δεν θα 
συναρτώνται από τις εξελίξεις στο τρίγωνο ΗΠΑ – Τουρκίας – Ισραήλ.  

Τέλος, πρέπει να επισημάνουμε ότι παράλληλα της οικοδόμησης των Ελληνο 

- ισραηλινών δεσμών εγκαινιάζεται μια νέα περίοδος στις τριγωνικές σχέσεις 

Ελλάδας - Ισραήλ – Αραβικού κόσμου. Η μονοδιάστατη ελληνική εξωτερική 

                                                                                                                                                                              
Sukkarieh, “Eastern Mediterranean: Will Gazprom Advance Russia’s Influence in the Region,” 
Middle East Strategic Perspectives, October 22, 2012, 
http://www.mestrategicperspectives.com/2012/10/22/eastern-mediterranean-will-gazprom-
advance-russias-influence-in-the-region/. 
891 Κατά το Μαρκεζίνη, η εν λόγω προσέγγιση που ευνοείται από τις διεθνείς συγκυρίες, θα 
μπορούσε να είναι επωφελής επίσης και για το Ισραήλ, βλ., Βασίλειος Μαρκεζίνης, “Ρωσία 
Και ΕΕ: Η Αναπόφευκτη Επαναπροσέγγιση,” Αντίβαρο, November 20, 2012, 
http://www.antibaro.gr/article/6407.. 
892 Για παράδειγμα τις σχέσεις μεταξύ Ρωσία και Ηνωμένου Βασιλείου, βλ., “Russia and the 
U.K.: A Tense Yet Pragmatic Relationship,” Stratfor Global Intelligence, March 18, 2013, 
http://www.stratfor.com/analysis/russia-and-uk-tense-yet-pragmatic-relationship. 
893 Βλ., Μαρκεζίνης, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα. σσ.129-131. 
894 Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, “Υπό Έμμεσο Τουρκικό Έλεγχο η Ελληνική Ενεργειακή 
Υποδομή,” Dimitris Konstantakopoulos Blogspot, March 4, 2013, 
http://konstantakopoulos.blogspot.gr/.  
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πολιτική απέναντι στην αραβοϊσραηλινή διένεξη μετέτρεψε ένα εν δυνάμει 

φίλο και σύμμαχο σε εχθρό με αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα του 

ελληνισμού. Η μονομερής υποστήριξη του Ισραήλ δε μπορεί παρά να έχει τις 

ίδιες αρνητικές επιπτώσεις στα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου. Η 

σύσφιξη των σχέσεων με το Ισραήλ μπορεί, όπως ήδη θίξαμε, να ενέχει τον 

κίνδυνο της επιδείνωσης των παραδοσιακά καλών Ελληνο-αραβικών 

σχέσεων - με εξαιρετικά επικίνδυνες συνέπειες αν λάβουμε υπόψη την 

αστάθεια της τρέχουσας διεθνοπολιτικής συγκυρίας και την έξαρση των 

ριζοσπαστικών μουσουλμανικών ομάδων895 – όμως την ίδια στιγμή, υπό 

προϋποθέσεις, προσφέρεται και ως ευκαιρία για την Ελλάδα να συμμετάσχει 

και να διευρύνει το ρόλο της στα διεθνή δρώμενα της Μέσης Ανατολής.896 

Προϋπόθεση είναι η άσκηση από τη μεριά της Ελλάδας μιας πολυδιάστατης 

εξωτερικής πολιτικής με αντικειμενικό σκοπό τη διατήρηση μιας ισόρροπης 

σχέσης μεταξύ Ισραήλ και των κρατών του Αραβικού κόσμου, και την 

προώθηση των συμφερόντων της, τα οποία, αφενός φθάνουν στη Βόρειο 

Αφρική και στη Μέση Ανατολή,897 και αφετέρου δεν είναι ανταγωνιστικά με 

αυτά του Ισραήλ και των Αραβικών κρατών. Η οικονομική κρίση καθιστά 

επιτακτική, περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο παρελθόν, τη διασφάλιση 

απρόσκοπτης και σταθερής ροής φθηνής ενέργειας καθώς και την αξιοποίηση 

των τεράστιων δυνατοτήτων που προσφέρουν τα Αραβικά κράτη για 

επενδύσεις και ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλούς τομείς 

δραστηριοτήτων, όπως για παράδειγμα στον κατασκευαστικό και ενεργειακό 

τομέα.898 Επίσης, η εκμετάλλευση των φυσικών πόρων της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου, η υποχρέωση που έχει ή Ελλάδα να σταθεί της Κυπριακής 

                                                             
895Inbar, “Israel ’ s National Security Amidst Unrest in the Arab World.” σς.66-67. 
896Ηλίας Κουσκουβέλης, “Οι Επιπτώσεις Των Εξεγέρσεων Στη Νότια Ευρώπη Και Στο 
Διεθνές Σύστημα,” in Η “Αραβική Άνοιξη” Και Οι Επιπτώσεις Της Για Την Ελλάδα Και Την 
Ευρύτερη Περιοχή (Θεσσαλονίκη: Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ), 2012), 
http://www.geetha.mil.gr/media/adispo/ANAKOINOSEIS/imerida/arabiki_anoiksi/main.swf?pa
ge=.σ.96. 
897Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η Τουρκία Δεν Μπορεί Να Τεντώσει Το Σχοινί,” Φιλελεύθερος, 
December 28, 2011, http://www.kouskouvelis.gr/site/.  
898Κουσκουβέλης, “Οι Επιπτώσεις Των Εξεγέρσεων Στη Νότια Ευρώπη Και Στο Διεθνές 
Σύστημα.” σ.94 Saleh S Jallad, “GREECE – MEDITERRANEAN & THE,” Middle East 
Economic Survey (MEES), 2010, 
http://www.kepp.gr/uploads/Omilies/arabikos_kosmos/parousiasi_jallad.pdf. και  “Greece: 
Israeli Entrepreneurs to Invest Half a Million Euros in Crete,” AlYunaniya Greece & the Arab 
World, February 25, 2013, http://www.alyunaniya.com/greece-israeli-entrepreneurs-to-invest-
half-a-million-euros-on-crete/.σ.94 Ελλάδα, Μεσόγειος & Αραβικός Κόσμος, Κέντρο Ερευνών 
Προοδευτικής Πολιτικής (ΚΕΠΠ), 11 Οκτ 2011.  
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δημοκρατίας,899 τα ζητήματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, οι 

πολιτιστικοί δεσμοί με τα Πατριαρχεία της Αντιόχειας, της Αλεξάνδρειας και 

της Ιερουσαλήμ, η ηθική υποχρέωση έναντι των δοκιμαζόμενων χριστιανικών 

πληθυσμών900 επιβάλλουν την ουσιαστική παρουσία της Ελλάδας στις 

εξελίξεις που έχει δρομολογήσει η Αραβική Άνοιξη και τη διεύρυνση του ρόλου 
της στην ευρύτερη περιοχή ως μια δύναμη σταθερότητας.  

Τα συμφέροντα δεν είναι ανταγωνιστικά. Η εκμετάλλευση του φυσικού 

πλούτου της Ανατολικής Μεσογείου από την Ελλάδα την Κύπρο, το Ισραήλ 

αλλά και από τα Αραβικά κράτη που βρέχονται από την Μεσόγειο θάλασσα, 

δημιουργούν ένα κοινό πεδίο συμφερόντων. Για τον Λίβανο, τη Συρία, το 

Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Λιβύη η κυπριακή και ελληνική (άμα τη 

ανακηρύξει) ΑΟΖ  αποτελούν την πύλη για την ενεργοβόρα Ευρώπη και ο εν 

δυνάμει άξονας Ελλάδα – Κύπρος – Ισραήλ συνιστά ένα μοντέλο 

περιφερειακής συνεργασίας ως προς την διαμόρφωση μιας επωφελούς για 

όλους (win – win) τους παράγοντες κατάσταση.901  

Συνεπώς, στο τρίγωνο Ελλάδα Ισραήλ Αραβικός κόσμος οι σχέσεις της 

Ελλάδας με το Ισραήλ δεν αποκλείουν τη διατήρηση αλλά και ενδυνάμωση 

των δεσμών με τα Αραβικά κράτη, αρκεί η ελληνική πλευρά να αναδείξει τις 

βάσεις στις οποίες εδράζεται η ελληνο-ισραηλινή προσέγγιση:902 ότι οφείλεται 

στα ζητήματα ασφάλειας που εγείρει η τουρκική επιθετικότητα και στην 

αναγκαιότητα εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων. Δοθέντος ότι η Ελλάδα 

απέχοντας από τα δρώμενα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου δίδει χώρο στην 
                                                             
899 Η ευθύνη της Ελλάδας έναντι της Κυπριακής Δημοκρατίας, εκτός του ότι αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του Ελληνισμού, απορρέει και από το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει 
συμβάλλει στον να παρασυρθεί στην οικονομική κρίση, βλ., Κουσκουβέλης, “Οι Επιπτώσεις 
Των Εξεγέρσεων Στη Νότια Ευρώπη Και Στο Διεθνές Σύστημα.” σ.96 
900Φραγκούλης, “Η Τουρκία Και ο Συριακός Εµφύλιος.”σσ.3,4. Ο Ηλίας Κουσκουβέλης 
επισημαίνει τη διασύνδεση των Πατριαρχείων Αντιοχείας, Αλεξάνδρειας και της Ιερουσαλήμ 
με συγκεκριμένα ιστορικά, πολιτισμικά συμφέροντα, «…βάσει σχέσεων και δεσμών με τους 
σημερινούς πληθυσμούς. Πρόκειται για νησίδες πνεύματος, πίστης, συμβίωσης με άλλες 
θρησκείες και ασφαλώς ελληνικές», τονίζοντας ότι στα ποίμνια των εν λόγω Πατριαρχείων 
εκτός των Ελλήνων υπάρχουν και πολίτες Αραβικής καταγωγής. Κουσκουβέλης, “Οι 
Επιπτώσεις Των Εξεγέρσεων Στη Νότια Ευρώπη Και Στο Διεθνές Σύστημα.” σ.97. Επίσης, 
βλ.,  “Την Ελλάδα Στο Πλευρό Τους Ζητούν Οι Έλληνες Της Αιγύπτου Από Το Βήμα Της 
Επιτροπής Για Τον Ελληνισμό Της Διασποράς,” Αθηναϊκό Μακεδονικο Πρακτορείο Ειδήσεων 
(ΑΜΠΕ), February 27, 2013, http://omogeneia.ana-mpa.gr/press.php?id=20108. και 
Κωνσταντίνος Χολέβας, “Η Κρίση Στην Συρία Και ο Ελληνισμός,” Αντίβαρο, June 26, 2012, 
http://www.antibaro.gr/article/4444. 
901Κουσκουβέλης, “Οι Επιπτώσεις Των Εξεγέρσεων Στη Νότια Ευρώπη Και Στο Διεθνές 
Σύστημα.”σσ.96-97  
902 Ibid. 
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υπερδραστήρια Τουρκία για αύξηση της σφαίρας επιρροής της, γίνεται 

αντιληπτό ότι η πρώτη δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να παραμείνει 

παρατηρητής των εξελίξεων. Αρκεί κανείς να αναλογιστεί ότι η αδράνεια και η 

εσωστρέφεια της Ελλάδας, επέτρεψε ή δεν εμπόδισε την προσέγγιση 

Τουρκίας Αιγύπτου με αποτέλεσμα η τελευταία να διατηρεί θέσεις αντίθετες 

των ελληνικών συμφερόντων αναφορικά με την διαμόρφωση του χάρτη των 

ΑΟΖ στην Νοτιανατολική Μεσόγειο.903  

Η Ελλάδα μπορεί να βρίσκεται σε μια εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση ωστόσο 

μπορεί και επιβάλλεται να εκμεταλλευτεί όλους τους διαθέσιμους συντελεστές 

ισχύος ώστε να προωθήσει τα συμφέροντά της ασκώντας ικανή και 

αποτελεσματική εξωτερική πολιτική.904 Η Ελλάδα σε μια στρατηγικά 

αναβαθμισμένη γεωγραφική περιοχή, status quo κράτος που ασφαλώς 

επιδιώκει την ειρήνη και δεν εγείρει ζητήματα ασφάλειας στα γειτονικά κράτη,  

μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, επενδύοντας στους παραδοσιακά στενούς 

δεσμούς της με τα Αραβικά κράτη905 έχει τα κίνητρα και τα προσόντα ώστε να 

λειτουργήσει ως μια δύναμη σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή και 

ενδεχομένως ως γέφυρα προσέγγισης του Ισραήλ με τα Αραβικά κράτη που 

βρέχονται από τη Μεσόγειο. Μάλιστα το γεγονός ότι η Τουρκία τασσόμενη στο 

πλευρό των Παλαιστινίων ενάντια του Ισραήλ έγινε μέρος της 

αραβοϊσραηλινής διένεξης906 προσφέρεται ως ευκαιρία στην Ελλάδα να 

αναλάβει με αξιώσεις έναν ευρύτερο ρόλο: να αναλάβει τον ρόλο που η 

Τουρκία δεν μπορεί πλέον να παίξει, του έντιμου διαμεσολαβητή.907 

                                                             
903 Κώστας Ράπτης, “Δεν Τίθεται Θέμα Ακύρωσηςτης ΑΟΖ Με Αίγυπτο, Λέει η Κύπρος,” 
Capital.gr, March 7, 2013, http://www.capital.gr/news.asp?id=1745783. Κωνσταντίνος 
Χολέβας, “Ο Ελληνισμός, η Τουρκία Και Οι Αραβικές Χωρές,” Αντίβαρο, March 13, 2013, 
http://www.antibaro.gr/article/7625. 
904 Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική. Αδράνεια Και Λάθη Πολλαπλασιάζουν 
Τους Κινδύνους.” 
905 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ηλίας Κουσκουβέλης, «Αν κάποιος επιχειρηματολογήσει 
και πει ότι η Ελληνική διπλωματία, ο Ελληνικός κόσμος, έχει απωλέσει τις σχέσεις του με την 
Αίγυπτο, θα του πω ότι διαπράττει τεράστιο λάθος διότι οι σχέσεις, οι δεσμοί και τα κανάλια 
επικοινωνίας υφίστανται». βλ., Κουσκουβέλης, “Οι Επιπτώσεις Των Εξεγέρσεων Στη Νότια 
Ευρώπη Και Στο Διεθνές Σύστημα.” 
906Ο Faruk Logoglu, πρώην Τούρκος πρέσβης στην Ουάσιγκτον και αντιπρόεδρος της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης (Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα (CHP)) ανάφερε, ."Όταν η 
κατάσταση των σχέσεων με το Ισραήλ είναι όπως είναι τώρα, είμαστε έξω από την 
ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, από την εξίσωση της Μέσης Ανατολής, είμαστε 
απλά ένα μέρος στη σύρραξη," Reuters, “Assertive Turkey Key to US in Shifting Middle East.”  
907Arango, “Turkey Finds It Is Sidelined as Broker in Mideast.” Επίσης, σχετικά με την 
αδυναμία της Τουρκίας να διαδραματίσει το ρόλο του διαμεσολαβητή, βλ., τα ακόλουθα 
ενδιαφέροντα άρθρα, Thomas Seibert, “Uncertainty over Turkey’s Mediator Role,” The 
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Δεδομένων των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές η 

Ελλάδα μπορεί στα πλαίσια μιας ευρύτερης δυτικής στρατηγικής να 

συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Ισραήλ 

/παλαιστινίων - Αραβικών κρατών, προσπάθεια που ενδεχομένως θα 

λειτουργούσε ανασταλτικά ως προς την ανάπτυξη τρομοκρατικών 

οργανώσεων του ριζοσπαστικού Ισλάμ.908 Σε κάθε περίπτωση, μια Ελλάδα 

που διασφαλίζει στρατηγικό βάθος και ασφαλή διασύνδεση με την Δύση και 

ταυτόχρονα παρέχει δίαυλο επικοινωνίας με τον Αραβικό κόσμο συνιστά ένα 

χρήσιμο σύμμαχο για το Ισραήλ, που μπορεί να υποκαταστήσει την Τουρκία. 

Υπό αυτές τις προϋποθέσεις, η αύξηση του ειδικού βάρους της Ελλάδα στην 

Ελληνο- ισραηλινή συμμαχία μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις της μεγάλης 

διαφοράς ισχύος μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ. Όπως επισημαίνει ο Ηλίας 

Κουσκουβέλης «…μία τέτοια λογική ασφαλώς θα ενίσχυε το ενδεχόμενο 

μακροημέρευσης μίας σταθερότερης συνεργασίας με το Ισραήλ».909 

Συνεπώς, η τύχη της νεοσυσταθείσας Ελληνο - ισραηλινής συμμαχίας θα 

εξαρτηθεί, κατά κύριο λόγο, από το κατά πόσο Ελλάδα και Κύπρος είναι σε 

θέση να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων: να λειτουργήσουν ως σοβαροί 

δρώντες του διεθνούς συστήματος και να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που 

γεννώνται σε ένα πεδίο αντιπαράθεσης στο οποίο συναντώνται ισχυρά 

ανταγωνιστικά συμφέροντα πολύ μεγάλων (ΗΠΑ, Ρωσίας) και μεγάλων 
(Τουρκίας, Αιγύπτου, Γαλλίας κλπ) παικτών της διεθνούς αρένας. 

                                                                                                                                                                              
National (Abu Dhabi, January 26, 2009), 
http://www.thenational.ae/news/world/europe/uncertainty-over-turkeys-mediator-role., 
A.Tagiyev, “Expert: Israel Not to Accept Turkey’s Mediation in Israeli-Palestinian Conflict,” 
Trend, 2011., “Turkey Missed Mediation Opportunities In Syria And Iraq, Experts Argue,” 
En.Haberler.com, March 3, 2013, http://en.haberler.com/turkey-missed-mediation-
opportunities-in-syria-and-257038/. 
908 Δημήτριος Κουτρουμάνης, “Η ‘Αραβική Άνοιξη’ Και Οι Επιπτώσεις Της Για Την Ελλάδα Και 
Την Ευρύτερη Περιοχή,” Ανωτάτη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ) (Θεσσαλονίκη, 
February 9, 2012), 
http://www.geetha.mil.gr/media/adispo/ANAKOINOSEIS/imerida/arabiki_anoiksi/main.swf?pa
ge=. σ.99. 
909Ηλίας Κουσκουβέλης, “Η Τουρκία Δεν Μπορεί Να Τεντώσει Το Σχοινί,” Φιλελεύθερος, 
December 2011. 
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Μέρος Γ΄: Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα 

Στο τρίτο μέρος επιχειρείται η αποτύπωση των κυριότερων συμπερασμάτων 

που εξάγονται από την προηγηθείσα ανάλυση. Αρχικά παρατίθενται τα 

πορίσματα που προέκυψαν από τη εξέταση του ρόλου, του τρόπου και του 

βαθμού συμμετοχής της Ελλάδας, του Ισραήλ και της Τουρκίας στη 

διεθνοπολιτική πραγματικότητα καθώς και η αξιολογική προσέγγιση 

ορισμένων πτυχών της διεθνούς παρουσίας τους, υπό το πρίσμα της 

ρεαλιστικής θεώρησης. Η παράθεση των συμπερασμάτων γίνεται μέσω μιας 

συγκριτικής αποτύπωσης των κεντρικών στοχεύσεων της εξωτερικής 

πολιτικής, των βασικών χαρακτηριστικών της Υψηλής Στρατηγικής, του 

αμυντικού τους δόγματος και της ισχύος των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων. 

Ακολουθεί η διατύπωση των πορισμάτων που εξήχθησαν από την ανάλυση 

των αναπτυσσόμενων σχέσεων στο τρίγωνο Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ καθώς 

και εκτιμήσεις/ προτάσεις αναφορικά με τις προοπτικές της αναφαινόμενης 

Ελληνο – ισραηλινής συμμαχίας. 

5.1 Ελλάδα, Τουρκία, Ισραήλ στη Διεθνή Αρένα 

5.1.1 Διεθνής παρουσία και Στοχεύσεις 

Οι τρεις εθνοκρατικές οντότητες συνιστούν τρεις καθ΄ όλα διαφορετικές 

περιπτώσεις τόσο ως προς την πολιτική τους ακτινοβολία στο διεθνές 

γίγνεσθαι,  ως απότοκη και αντανάκλαση της ιδιαίτερης κοινωνικοϊστορικής 

παρουσίας της καθεμίας, όσο και ως προς τους τρόπους με τους οποίους 

επιλέγουν την προώθηση των υπέρτερων εθνικών τους στόχων. Η Τουρκία 

συνιστά μια εθνοκρατική οντότητα της οποίας η δυναμική εκδιπλώνεται πέραν 

των συνόρων της, διεκδικώντας όχι μόνο το ρόλο του περιφερειακού ηγεμόνα 

αλλά και τη διεύρυνση της επιρροής της σε παγκόσμιο επίπεδο. Αντίθετα, η 

διεθνής ακτινοβολία της Ελλάδας, σε ακολουθία της συνεχούς συρρίκνωσης 

του ελληνικού έθνους, βαίνει διαρκώς μειούμενη και, κινούμενη στα όρια της 

εσωτερικής κατάρρευσης, πασχίζει, κατά τρόπο παθητικό, για την επιβίωσή 

της. Το Ισραήλ, στην αυγή του 21ου αιώνα, όπως άλλωστε και καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της ύπαρξής του, μέσω της χρήσης βίας και της απειλής χρήσης βίας 

σε ένα καθ’ όλα εχθρικό περιβάλλον διεκδικεί τη διατήρηση του οντολογικού 
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του είναι, διαδραματίζοντας, διαχρονικά, ένα ρόλο πρωταγωνιστικό στην 

περιφέρεια του αλλά και έναν ρόλο ρυθμιστικό στα δρώμενα της παγκόσμιας 

διεθνούς σκηνής.  

5.1.2 Ελλάδα, Τουρκία και Ισραήλ ως status quo biased state ή 
αναθεωρητικά κράτη 

Αν ο χαρακτηρισμός της Ελλάδας και της Τουρκία ως status quo biased state 

και αναθεωρητικού κράτους αντίστοιχα δεν εγείρει ενστάσεις, το Ισραήλ 

συνιστά μια ιδιάζουσα περίπτωση. Από τη μια μεριά το ίδιο το γεγονός της 

ίδρυσης του κράτους του Ισραήλ αποτελεί μεταβολή του τότε υφιστάμενου 

status quo. Μέσα από την παρατήρηση των μεταβολών του χάρτη και των 

δημογραφικών δεδομένων της περιοχής στη ροή του χρόνου το Ισραήλ 

αναδεικνύεται ως ένα κράτος αναθεωρητικού χαρακτήρα. Ωστόσο, μια 

διαφορετική ανάγνωση της ιστορικής του διαδρομή αναδεικνύει το Ισραήλ ως 

ένα κράτος που αγωνίζεται για την επιβίωσή του, το οποίο, ακόμα, διεξάγει 

τον πόλεμο της ανεξαρτησίας του. Προσεγγίζοντας το ζήτημα από αυτή την 

οπτική γωνία, το κράτος του Ισραήλ μπορεί να λογίζεται ως μια  δύναμη υπέρ 

της διατήρησης του υφιστάμενου status quo στο υποσύστημα της ανατολικής 

μεσογείου, υπό την έννοια ότι αποτελεί ένα μη αναθεωρητικό – επεκτατικό 

κράτος που αποκλειστικό σκοπό έχει, μέσω της πολεμικής διαδικασίας, τη 

διαφύλαξη της διεθνούς πραγματικότητας που το ίδιο δημιούργησε και την 

εδραίωση της θέσης του στο ευρύτερο περιβάλλον του. 

5.1.3 Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ και Διεθνής Νομιμότητα 

Παράλληλα, οι στοχεύσεις των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων εξηγούν εν 

πολλοίς και τη στάση τους έναντι των διεθνών θεσμών, της διεθνούς τάξης και 

των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου. Ενώ η Ελλάδα κινείται στη 

βάση της διεθνούς νομιμότητας διαχρονικά σεβόμενη τους κανόνες που την 

θεμελιώνουν, Τουρκία και Ισραήλ ερμηνεύουν το διεθνές δίκαιο κατά το 

δοκούν, διατηρώντας στάση επιλεκτική ως προς την εφαρμογή των διεθνών 

κανόνων κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους. Ενδεικτική της 

στάση των δύο κρατών - Τουρκίας και Ισραήλ - ως προς τη διεθνή νομιμότητα 

αποτελεί η κριτική που το καθένα ασκεί εναντίον του άλλου αναφορικά με τη 

καταστρατήγηση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου έναντι της 
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Κυπριακής δημοκρατίας από την Τουρκία και έναντι του παλαιστινιακού λαού 

από το Ισραήλ. 

5.1.4 Υψηλή στρατηγική 

Η Υψηλή στρατηγική της Τουρκίας πραγματώνεται μέσω της πολιτικής των 

«μηδενικών προβλημάτων» και της έννοιας του «Στρατηγικού βάθους».  

Χαρακτηρίζεται ως πολυδιάστατη, με την έννοια ότι προσαρμόζεται στις 

εκάστοτε διεθνείς συγκυρίες ώστε να προασπίζεται τους υπέρτερους εθνικούς 

στόχους της. Η Υψηλή στρατηγική της Τουρκίας παράγεται μέσω της 

συνδυασμένης χρήσης της σκληρής και ήπιας ισχύος της. Η μεν σκληρή 

ισχύς, μέσω της συνεπούς εφαρμογής της στρατηγικής της εσωτερικής 

εξισορρόπησης, ιδιαίτερα την τελευταία δεκαετία, σημείωσε αξιοσημείωτη 

αύξηση. Η δε ήπια ισχύς της Τουρκίας, στηριζόμενη στην οθωμανική της 

κληρονομιά, στην αξιοποίηση της ισλαμικής της διάστασης, και στην προβολή 

του δυτικού τύπου «τουρκικού μοντέλου», αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της 

τουρκικής «ρυθμικής διπλωματίας». Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τον εαυτό της 

ως μια ανερχόμενη περιφερειακή ηγεμονική και εν δυνάμει παγκόσμια 

ηγεμονική δύναμη και η άσκηση της Υψηλής της Στρατηγικής εγείρει ζητήματα 

ασφάλειας στις άλλες δυνάμεις της περιφέρειας. Με την εφαρμοζόμενη 

πολιτική μετάπλασης των σχέσεων καλής γειτονίας σε σχέσεις αποκόμισης 

μέγιστου οφέλους, απειλεί τόσο την ίδια την υπόσταση γειτονικών κρατών όσο 

και τις σφαίρες επιρροής ηγεμονικών δυνάμεων της περιφέρειας, η αντίδραση 

των οποίων δημιουργεί σοβαρά προσκόμματα στις ηγεμονικές αξιώσεις της 

Τουρκίας. 

Ανάλογα, και η Υψηλή στρατηγική του Ισραήλ, απότοκη των ζητημάτων 

ασφάλειας που εγείρονται από το εσωτερικό του αλλά και από το άμεσο και 

ευρύτερο διεθνές περιβάλλον, μπορεί να θεωρηθεί ως πολυδιάστατη. Βασική 

πτυχή της Υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ είναι η εφαρμογή της εσωτερικής 

εξισορρόπησης, με στόχο τη διατήρηση της συντριπτικής στρατιωτικής 

υπεροχής έναντι των γειτόνων του. Ως προς την εξωτερική εξισορρόπηση, οι 

ειδικού τύπου σχέσεις που διαχρονικά διατηρεί με τις ΗΠΑ αποτελούν 

σημαντική πηγή άντλησης ισχύος. Επίσης, στις στρατηγικές της εξωτερικής 

εξισορρόπησης συγκαταλέγονται η στρατηγική διαίρει και βασίλευε έναντι των 
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Αραβικών κρατών και η αναζήτηση συμμαχιών στην ευρύτερη περιφέρειά του 

με δρώντες εκτός του Αραβικού κόσμου προς αντιστάθμιση της απουσίας 

στρατηγικού βάθους. Αναφορικά με τις απειλές στο εσωτερικό του, το Ισραήλ 

επιδιώκει τη διασφάλιση της αυτονομίας του με τη διατήρηση τόσο του 

στρατηγικού ελέγχου επί των παλαιστινιακών περιοχών όσο και με τη 

διατήρηση της ασυμμετρίας στις σχέσεις του με τους παλαιστινιακούς μη 

κρατικούς δρώντες. Εκ του αποτελέσματος, η Υψηλή Στρατηγική του Ισραήλ 

δεν μπορεί παρά να αναγνωριστεί ως επιτυχής και αποτελεσματική, 

δεδομένου ότι ανταποκρίθηκε στην εξυπηρέτηση της κύριας αποστολής της, 

τη διασφάλιση της επιβίωσης του Ισραήλ. Παρόλα αυτά, η δύστροπη, 

εμφορούμενη από τα πολλαπλά διλήμματα ασφάλειας εξωτερική πολιτική του 

Ισραήλ, ανατροφοδοτεί τα ζητήματα ασφάλειας τα οποία καλείται να 
αντιμετωπίσει, με αποτέλεσμα την παγίδευσή του σε μια αδιέξοδη κατάσταση.  

Η πολυδιαστατη κρίση την οποία διέρχεται η Ελλάδα - κρίση πολιτική, 

κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική - και η δυσχερή θέση στην οποία έχει 

περιέλθει ως προς την προάσπιση των εθνικών της συμφερόντων, είναι απτές 

αποδείξεις της αποτυχίας της ελληνικής Υψηλής Στρατηγικής. Η ανεπάρκεια 

της εντοπίζεται τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και ως προς την εφαρμογή 

της εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης. Η Ελληνική Υψηλή 

στρατηγική, εν απουσία οράματος και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού 

χαρακτηρίζεται ως κοντόφθαλμη, μη συγκροτημένη και αποσπασματική, ενώ 

η πλημμελής και ανορθολογική εφαρμογή της στρατηγικής της εσωτερικής 

εξισορρόπησης θέτει σημαντικούς φραγμούς στη διαχείριση ζητημάτων που 

άπτονται άμεσα της ασφάλειά της. Ως προς τη στρατηγική της εξωτερικής 

εξισορρόπησης, η ελληνική Υψηλή Στρατηγική στερείται του στοιχείου της 

ευελιξίας και της κατάλληλης προσαρμογής συναρτήσει των εκάστοτε 

διεθνοπολιτικών μεταβολών, με αποτέλεσμα το περιορισμό των βαθμών 

ελευθερίας ως προς την άσκηση ανεξάρτητης, στο μέτρο του δυνατού, 

εξωτερικής πολιτικής. Η ελληνική Υψηλή Στρατηγική χαρακτηρίζεται ως 

μονοδιάστατη και στατική. Η Ελλάδα παρουσιάζει αδυναμία να εκμεταλλευτεί 

τα στρατηγικά της πλεονεκτήματα ώστε και αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη μέσα 

από της ευρωπαϊκή / Νατοϊκή της διάσταση καθώς και ατολμία να 

προσεγγίσει και άλλους παίκτες της διεθνούς σκακιέρας. Ως προς την κύρια 
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απειλή της Ελλάδας, την Τουρκία, η ελληνική Υψηλή της Στρατηγικής 
προσδιορίζεται ως παθητική και κατευναστική.  

5.1.5 Αμυντικό δόγμα 

Η κύρια αποστολή της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής είναι η παραγωγή 

αποτροπής έναντι της τουρκικής αναθεωρητικής πολιτικής. Το Ελληνικό 

αμυντικό δόγμα χαρακτηρίζεται ως Αμυντικό – Αποτρεπτικό και υλοποιείται 

μέσω των τεσσάρων διαστάσεών του,  της «εθνικής» (ή «γενικής»/ «άμεσης») 

αποτροπής, της «εκτεταμένης» αποτροπής, της «διεθνούς» αποτροπής και 

της «ενεργούς» ή «ενδο – πολεμικής» αποτροπής («intra – war deterrence»). 

Η έλλειψη πολιτικής βούλησης, η παθητικότητα – παθογένειες της ευρύτερης 

Υψηλής Στρατηγικής -και η αποδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος,  

αποτελούν τις βασικότερες αιτίες που βρίσκονται πίσω από την ανεπιτυχή 

πολιτικο – στρατιωτική ολοκλήρωση της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής 

και κατά προέκταση της αδυναμίας της τελευταίας να απαντήσει στην 

τουρκική επιθετικότητα και ειδικότερα στη στρατηγική των ενδιάμεσων 

προκλήσεων. Το γεγονός ότι η Ελλάδα αδυνατεί να εκπέμψει ένα αξιόπιστο 

αποτρεπτικό μήνυμα οφείλεται στην ανεπάρκεια τόσο της ψυχολογικής όσο 

και της υλικής διάστασης της ελληνικής στρατιωτικής στρατηγικής. Η Ελλάδα  

δεν μπορεί να πείσει ότι έχει την βούληση να κάνει χρήση των μέσων που 

διαθέτει αλλά και τα μέσα που διαθέτει στη παρούσα φάση εγγυώνται κατά 

τρόπο επικίνδυνα οριακό την τιμωρία του επίδοξου επιτιθέμενου. Την ίδια 

στιγμή, η δυσπραγία της ελληνικής οικονομίας «εγγυάται» την περαιτέρω 

επιδείνωση του αξιόμαχου των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων.  

Το αμυντικό δόγμα της Τουρκίας, είναι απόλυτα προσαρμοσμένο ώστε να 

εξυπηρετεί τους πολιτικούς της σκοπούς. Η βασικές αρχές σε στρατηγικό 

επίπεδο και οι αρχές επιχειρήσεων, προσδίδουν στο τουρκικό αμυντικό δόγμα 

ένα χαρακτήρα επιθετικό. Η επιθετικότητα είναι εγγενές χαρακτηριστικό της 

δομής, της οργάνωσης, της διάταξης και του οπλοστασίου των ενόπλων 

δυνάμεων της Τουρκίας. Προς υποστήριξη των «ζωτικών της συμφερόντων» 

και της αναθεωρητικής της πολιτικής αλλά και των ηγεμονικών της αξιώσεων 

τόσο στη περιφέρειά της όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, η Τουρκία, ιδιαίτερα 

την τελευταία δεκαετία, επιδίδεται σε ένα ξέφρενο εξοπλισμό ενώ αρωγός 



 232

στην εξοπλιστική της προσπάθεια είναι η συνεχώς αναπτυσσόμενη αμυντική 

βιομηχανία. 

Όσον αφορά την αξιοπιστία του αμυντικού δόγματος, και ειδικότερα την υλική 

διάσταση αυτής, αναλογιζόμενοι τη σχετική ισχύ της Τουρκίας στο ευρύτερο 

υποσύστημα, τις σχέσεις αντιπαλότητας με όλες σχεδόν τις δυνάμεις σ΄ αυτό, 

την αμφίβολη οικονομική της προοπτική σε συνδυασμό με τους 

μεγαλεπήβολους στόχους που θέτει, διακρίνεται στο αμυντικό της δόγμα μια 

ασυνέπεια μεταξύ μέσων και στόχων, που, εκ των πραγμάτων, την οδηγεί σε 

υπερεξάπλωση, απλώνοντας το χέρι εκεί που δεν φτάνει. Δεδομένου ότι, για 

ένα αναθεωρητικό κράτος επιτυχημένη στρατιωτική στρατηγική σημαίνει πως 

τα απειλούμενα από αυτό κράτη επιλέγουν τη συμμόρφωσή τους στις 

επεκτατικές του βλέψεις και όχι την αντίσταση, το αμυντικό δόγμα της 

Τουρκία, ως προς την ψυχολογική διάστασή του, κρίνεται επιτυχημένο. Μέσω 

απειλών πέτυχε την κατευναστική ελληνική στάση από το 1987 και μετά ενώ 

πάλι μέσω απειλών το 1988 πέτυχε την εκδίωξη του Οτσαλάν από την Συρία. 

Παρόλα αυτά, η στρατιωτική στρατηγική της Τουρκίας δεν είναι το ίδιο 

αποτελεσματική έναντι ισχυρών ή αποφασισμένων αντιπάλων, καθώς δεν 

διακινδυνεύει έναν συνολικό πόλεμο. Το 1987, η Τουρκία υποχρεώθηκε σε 

αναδίπλωση έναντι της σθεναρής ελληνικής στάσης, ενώ πρόσφατα η 

στρατιωτική στρατηγική της Τουρκίας δοκιμάστηκε και απέτυχε έναντι ενός 

αποφασισμένου και ισχυρού παίκτη, του Ισραήλ.  

Το Ισραήλ είναι από τα λίγα εκείνα κράτη που ανέπτυξε ένα αμυντικό δόγμα 

προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες και περιορισμούς στηριζόμενο στις 

δικές του εμπειρίες, λάθη και επιτυχίες. Το αμυντικό δόγμα του Ισραήλ είναι 

επιθετικό – αποτρεπτικό και στον πυρήνα του εντοπίζεται το λεγόμενο 

«τρίγωνο ασφάλειας» που απαρτίζεται από τις αρχές της «αποτροπής» της 

«έγκαιρης προειδοποίησης» και της «απόφασης» («deterrence», «early 

warning», «decision»). Η πρώτη αρχή στοχεύει στο να αποτρέψει τον πόλεμο 

μέσω της προβολής μιας συντριπτικής συμβατικής και πυρηνικής δύναμης 

που εγγυάται δυσανάλογο κόστος για την αντίπαλο και στην ξεκάθαρη ήττα 

του τελευταίου, εφόσον η αποτροπή αποτύχει. Η αρχή της απόφασης αφορά 

στην επιθετική διάσταση του αμυντικού δόγματος, ενεργείται με προληπτικό ή 

παρεμποδιστικό πόλεμο και στοχεύει στην εκμετάλλευση των 
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πλεονεκτημάτων της επίθεσης (επιλογή χρόνου, τρόπου, συνθηκών, στοιχείο 

αιφνιδιασμού κ.λ.π), στην ελαχιστοποίηση των απωλειών μέσω της 

ελαχιστοποίησης της διάρκειας της πολεμικής διαδικασίας και στην μεταφορά 

του πολέμου εκτός συνόρων. Στα πλαίσια της αρχής της έγκαιρης 

προειδοποίησης τίθενται οι κόκκινες γραμμές, οι προϋποθέσεις για την 

εκδίπλωση της επίθεσης μέσω της αρχής της απόφασης, ικανοποιώντας την 

αναγκαιότητα του Ισραήλ να έχει πάντα την πρωτοβουλία κινήσεων. Η 

ποιοτική ανωτερότητα τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε αμυντικό 

υλικό, η ανεπτυγμένη στρατιωτική βιομηχανία και η διασύνδεση της τελευταίας 

με την οικονομία μέσω μιας παραγωγικής σχέσεις αποτελούν διαστάσεις της 

στρατιωτικής στρατηγικής του Ισραήλ που υπαγορεύτηκαν τόσο από τα 

γεωγραφικά και δημογραφικά δεδομένα όσο και από την ανάγκη για 

αυτονομία στην άσκηση της στρατιωτικής του στρατηγικής. Εν πολλοίς, το 

Ισραήλ έχει οικοδομήσει την φήμη μιας εθνοκρατικής οντότητας που δεν θα 

διστάσει, αν το θεωρήσει αναγκαίο, να κάνει χρήση της ισχυρής του 

συμβατικής ισχύος ή ακόμα και της  πυρηνικής του ισχύος αν καταστεί 

αναγκαίο, κατά τρόπο τέτοιο ώστε να προκαλέσει στο επίδοξο επιβουλέα των 

εθνικών του συμφερόντων κόστος δυσανάλογο των όποιων κερδών. Η 

αξιοπιστία του αμυντικού δόγματος, αν και αδιαμφισβήτητη έναντι έτερων 

κρατικών δρώντων, δοκιμάζεται ως προς την παραγωγή αποτροπής έναντι μη 

κρατικών δρώντων. Θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, η δυνατότητα εφαρμογής 

πλήγματος στο εσωτερικό του Ισραήλ με τη χρήση βαλλιστικών πυραύλων 

από μη κρατικούς δρώντες (Hesbolah, Hamas, Islamic Jihad), συνιστά την 

«αχίλλειο πτέρνα» του αμυντικού δόγματος του Ισραήλ. Η αρχή της 

«άμυνας», η οποία προστέθηκε στο τρίγωνο ασφάλεια της στρατιωτικής 

στρατηγικής και αφορά στην παθητική άμυνα των πολιτών και των κρατικών 

δομών του Ισραήλ συνιστά τη θεραπεία που το τελευταίο επινόησε για την 

αντιμετώπιση των ασύμμετρων απειλών.  

5.2 Στρατηγικές Τριβής στο Τρίγωνο Ελλάδα Τουρκίας Ισραήλ 

Οι κύριοι παράγοντες διαμόρφωσης των σχέσεων στο τρίγωνο Ελλάδας 

Τουρκίας και Ισραήλ είναι τρεις: η ελληνοτουρκική διαμάχη, οι εχθρικές 

σχέσεις του Ισραήλ με Αραβικά κράτη και το Ιράν (μετά το 1979) και  οι 
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ασκούμενες επί του τριγώνου πιέσεις, ως αναπόσπαστου τμήματος του 
υποσυστήματος της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, από τις μεγάλες δυνάμεις.  

5.2.1 Η σταθερά της Ελληνοτουρκικής διαμάχης 

Η ανάλυση των ελληνοτουρκικών σχέσεων μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η 

Τουρκία αποτελεί άμεση απειλή για την Ελλάδα ικανοποιώντας όλα τα 

κριτήρια που θέτει ο Walt για την αναγωγή μιας εθνοκρατικής οντότητας σε 

απειλή στη διεθνή αρένα. Λαμβάνοντας δε υπ όψιν τα πάγια χαρακτηριστικά 

της τουρκικής Υψηλής Στρατηγικής, τις ηγεμονικές βλέψεις και ειδικότερα τις 

αξιώσεις της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας μπορούμε με ασφάλεια να 

υποστηρίξουμε ότι καθόσον η Τουρκία διατηρεί την αναθεωρητική της 

πολιτική έναντι της Ελλάδας και η τελευταία ακολουθεί στρατηγικές 

υποχωρητικότητας που τροφοδοτούν την επιθετικότητά της Τουρκίας η 

διαμάχη θα υφίσταται. Συνεπώς, η διαχρονικότητα της ελληνοτουρκικής 

διαμάχης και η αναμενόμενη διατήρηση της εν λόγου διένεξης στο άμεσο 

ορατό μέλλον μας επιτρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως σταθερό παράγοντα 

διαμόρφωσης των σχέσεων μεταξύ των τριών κρατών, Μάλιστα, δεδομένου 

ότι αφορά στην σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ δύο παραγόντων που 

ανήκουν στο υποσύστημα που σχηματίζουν οι τρεις εθνοκρατικές οντότητες, η 

ελληνοτουρκική διένεξη λογίζεται ως η εσωτερική σταθερά των τριγωνικών 
σχέσεων. 

 Αν η ελληνοτουρκική διαμάχη θεωρείται ως ένας εσωτερικός παράγοντας, 

τότε οι σχέσεις του Ισραήλ με τα εχθρικά προς αυτό Αραβικά κράτη και το 

Ιράν (μετά το 1979) και η επίδραση των Μεγάλων Δυνάμεων επί των τριών 

κρατών  και ειδικότερα των ΗΠΑ λογίζονται ως εξωτερικοί του τριγώνου 

παράγοντες.910   

                                                             
910 Σ΄ αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστεί ότι δεν αποκλείεται μια επίλυση των 
διαφορών μεταξύ Ελλάδας Τουρκίας ή Ισραήλ και Αράβων. Μάλιστα, οι εν λόγω εξελίξεις θα 
ήταν καθόλα επιθυμητές. Άλλωστε, στη διεθνή πολιτική, όλα είναι πιθανά. Αυτό που 
υποστηρίζεται είναι ότι, δεδομένων των τρεχουσών συνθηκών, η πιθανότητα βελτίωσης των 
σχέσεων σε καθένα από τα δύο ζεύγη φαίνεται να είναι εξαιρετικά απομακρυσμένη. Από τη 
μια μεριά, καθόσον η Τουρκία διατηρεί την αναθεωρητική της πολιτική έναντι της Ελλάδας και 
η τελευταία δεν ενδίδει στις αξιώσεις της, η διαμάχη θα υφίσταται. Επίσης, καθόσον 
υφίστανται οι ιδιαιτερότητες της αραβοϊσραηλινής διαμάχης, όπως τις αναδείξαμε στο δεύτερο 
κεφάλαιο, η αντιπαλότητα επίσης θα υφίσταται.  
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Η καθοριστική λειτουργία της εσωτερικής σταθεράς δεν μας επιτρέπει να 

μιλάμε για τριμερείς σχέσεις στο τρίγωνο Ελλάδα Τουρκία και Ισραήλ, αν και 

για το Ισραήλ, ιδανική συνθήκη θα ήταν η ανάπτυξη δεσμών και με τους δύο 

παράγοντες, καθώς τόσο η Ελλάδα όσο και η Τουρκία αποτελούν λύση στο 

πρόβλημα της απομόνωσης που αντιμετωπίζει. Όπως μάλιστα αναφέρει ο 

Amikam Nachmani, το «…το τρίγωνο αυτό στην πραγματικότητα δεν 

υπάρχει… [με την έννοια ότι,] …τα τρία κράτη σπανίως ακολουθούν κοινή 

πολιτική».911 Ακριβώς λόγο των μεταξύ τους αγεφύρωτων διαφορών το 

Ισραήλ υποχρεώνεται να επιλέξει μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό που 

παρατηρείται είναι διμερείς σχέσεις, που αναπτύσσονται μεταξύ του Ισραήλ 

και της Ελλάδας ή της Τουρκίας στη βάση ενός κοινού τόπου συμφερόντων 

και υπό την επίδραση των συστημικών πιέσεων που ασκούνται στο ευρύτερο 
υποσύστημα.   

5.2.2 Το Υπόβαθρο των σχέσεων της Μεταψυχροπολεμικής Περιόδου 

Το υπόβαθρο των τριγωνικών σχέσεων Ελλάδας - Τουρκία - Ισραήλ τέθηκε 

πολύ νωρίς, αμέσως μετά την ίδρυση των εβραϊκού κράτους. Στο δίλημμα της 

επιλογής μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας το Ισραήλ, ως ορθολογικός 

εθνοκρατικός δρών, επέλεξε με βάση το εθνικό του συμφέρον.  Η κοινή τριπλή 

απειλή (Ιράκ, ΕΑΔ, και Σοβιετική Ένωση) και η καταλυτική δράση των ΗΠΑ 

οδήγησαν στη δημιουργία «περιφερειακής συμμαχίας» του 1958 μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ, η οποία, αν και βραχύβια, διαδραμάτισε καθοριστικό 

ρόλο ως προς την εξέλιξη των Τουρκο – ισραηλινών σχέσεων. Κατά τη 

διάρκεια της ψυχροπολεμικής περιόδου Τουρκία και Ισραήλ σχεδόν ποτέ δεν 

έπαψαν να διατηρούν δεσμούς. Αν και η Τουρκία αποκόμιζε πολλά οφέλη 

από τη σχέση του με το Ισραήλ (στρατιωτικό, τεχνολογικό, Κυπριακό Ζήτημα, 

υποστήριξη εβραϊκού λόμπι), η εξάρτηση της Τουρκίας από τα Αραβικά κράτη 

– κατά κύριο λόγο εξαιτίας του κυπριακού ζητήματος - υπαγόρευε την 

απόκρυψη των δεσμών του με το Ισραήλ, εξαιρετικά ισχυρών για μια μικρή 

περίοδο. Από την άλλη μεριά, η ανάγκη του Ισραήλ να ξεφύγει από την 

απομόνωση το υποχρέωνε να συμβιβάζεται με τις ευαισθησίες της Τουρκίας. 

O Ben Gurion έθεσε το σχήμα μέσα από το οποίο αποτυπώνονται οι Τουρκο 

                                                             
911 Ναχμάνι, Ισραήλ, Τουρκία Και Ελλάδα: Ταραγμένες Σχέσεις Στην Ανατολικη Μεσόγειο.σ 
65. 
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– ισραηλινές σχέσεις της ψυχροπολεμικής περιόδου: «Οι Τούρκοι μας 

συμπεριφέρονταν πάντοτε με τον τρόπο που συμπεριφέρεται κάποιος στην 

ερωμένη του, και όχι σαν να ήμασταν σύντροφοι σε δημόσια ομολογημένο 

γάμο».  

Μέχρι την δεκαετία του 1990 οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ  μπορούν να 

χαρακτηριστούν ψυχρές, μη φιλικές έως και εχθρικές. Η αρχική αδιαφορία και 

καχυποψία από την ελληνική πλευρά και η μονοδιάστατη προσέγγιση του 

Αραβικού κόσμου με στόχο, κατά κύριο λόγο, την προώθηση των 

συμφερόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επέτρεψε την προσέγγιση του 

Ισραήλ. Ενδεικτικό είναι ότι κατά τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα 

χαρακτηρίζονταν, ειρωνικά, ως  «…η δεύτερη (μετά την Αίγυπτο) Αραβική 

χώρα με την οποία το Ισραήλ δεν βρίσκεται σε καθεστώς πολέμου».912 

Μάλιστα, προϊόντος του χρόνου, οι δεσμοί που ανέπτυξε το Ισραήλ με την 

Τουρκία δυσχέραιναν περισσότερο την ανάπτυξη των Ελληνο - ισραηλινών 
σχέσεων.   

Σε αντίθεση με την Ελλάδα, η Τουρκία ακολούθησε μια πολυδιάστατη, ευφυή 

πολιτική σε σχέση με το Ισραήλ. Ακόμα και τη περίοδο ανταγωνισμού μεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας για την εύνοια των Αραβικών κρατών, η Τουρκία 

διατηρούσε τους δεσμούς της με το Ισραήλ, παρά τις εξαρτήσεις από τα 

Αραβικά κράτη και τις πιέσεις τους. Μάλιστα, παρόλο που η Ελλάδα 

υποστήριξε το Ισραήλ κατά το πόλεμο των Έξι Ημερών – ενδεχομένως και 

κατά τον Πόλεμο του Yom Kippur – πιεζόμενη από τις ΗΠΑ, δεν μετουσίωσε 

τη υποστήριξη αυτή σε οφέλη ακριβώς λόγω της μονοδιάστατης πολιτικής 
της. 

5.2.3 Δεκαετία του 1990 

Τη δεκαετία του 1990 εγκαινιάζεται μια νέα εποχή στις σχέσεις του Ισραήλ 

τόσο με την Τουρκία όσο και με την Ελλάδα. Στο ζεύγος Ισραήλ Τουρκία, 

σημειώνεται ραγδαία αναθέρμανση των Τουρκο - ισραηλινών δεσμών που 

καταλήγει στην αναβίωση της περιφερειακής συμμαχίας της μεταπολεμικής 

περιόδου με τη σύναψη της πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας του 1996. 

                                                             
912 Ελιέζερ, “Ελλάδα - Ισραήλ: Από Την Αδιαφορία Στην Συνεργασία.” 
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 Στην ενδυνάμωση των δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ συνέβαλλαν οι κοινές 

απειλές – Συρία, Ιράκ, Ιράν - η μείωση της επίδρασης των αραβικών κρατών 

και η συνεκτική δράση των ΗΠΑ. Το κουρδικό ζήτημα επίσης αποτελεί ένα 

σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση των σχέσεων Τουρκίας και Ισραήλ, 

δεδομένων των πολύτιμων υπηρεσιών που προσέφερε το Ισραήλ στον 

αγώνα της Τουρκίας κατά της «τρομοκρατίας» του PKK. Επίσης, εκτός της 

εξωτερικής εξισορρόπησης, μέσω της πολιτικοστρατιωτικής συμμαχίας 

Τουρκία και Ισραήλ αναζήτησαν την εσωτερική τους ενδυνάμωση. Η μεν 

Τουρκία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του νέου ηγεμονικού ρόλου που 

αξίωνε να διαδραματίσει στην ευρύτερη περιοχή το δε Ισραήλ με σκοπό την 
χαλύβδωση της αυτονομίας του.  

Όσον αφορά το ζεύγος Ελλάδα Ισραήλ, παρά το γεγονός της αναγνώρισης 

του εβραϊκού κράτους από την Ελλάδα με την είσοδο στη δεκαετία του 1990, 

οι σχέσεις των δύο χωρών παραμένουν ψυχρές και εξακολουθούν να 

επηρεάζονται από τους δεσμούς της Ελλάδας με τον Αραβικό κόσμο. Κατά τα 

τέλη της δεκαετίας του 1990, βαρόμετρο στις Ελληνο - ισραηλινές σχέσεις 

είναι ο εσωτερικός του τριγώνου παράγοντας, η ελληνοτουρκική διαμάχη. Η 

ανάγκη εξισορρόπησης του άξονα Τουρκίας – Ισραήλ συνιστά τον κύριο λόγο 

για τον οποίο η Ελλάδα επεδίωξε τη βελτίωση των Ελληνο - ισραηλινών 
σχέσεων. 

Σχηματικά, ενώ κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέμου η Τουρκία 

αντιμετώπιζε το Ισραήλ ως ερωμένη σε έναν ανομολόγητο γάμο και η Ελλάδα 

διατηρούσε σε απόσταση το εβραϊκό κράτος στη μεταψυχροπολεμική περίοδο 

το Ισραήλ «…γίνεται  πολυπόθητη νύφη», τόσο για την Τουρκία, όσο και για 
την Ελλάδα. 

5.2.4 Ελλάδα Τουρκία Ισραήλ στην πρώτη δεκαετία του 21ου Αιώνα 

Αν κατά τη πρώτη δεκαετία της μεταψυχροπολεμικής περιόδου η Μέση 

Ανατολή γνώρισε την αναβίωση του «περιφερειακού» συμφώνου, την συνεχή 

ενδυνάμωση και εδραίωση του άξονα Τουρκίας - Ισραήλ, με την είσοδο στην 

πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα άρχισε η αντίστροφη μέτρηση της 

εξασθένισης, σταδιακής αποδόμησης των συμμαχικών δεσμών των δύο 
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παραγόντων με κατάληξη την τελική κατάλυση του Τουρκο - ισραηλινού άξονα 
το 2010.  

Με αφετηρία την άνοδο του AKP στην εξουσία και την εδραίωση της 

κυριαρχίας του πολιτικού Ισλάμ, η αποδόμηση των συμμαχικών δεσμών 

Τουρκίας – Ισραήλ εκτυλίσσεται παράλληλα της εκδίπλωσης της πολιτικής 

των «μηδενικών προβλημάτων» της πρώτης. Με το άνοιγμα της Τουρκίας 

στις γειτονικές της χώρες, Συρία και Ιράν και την εξασθένιση του Ιράκ δεν 

υφίστανται πλέον οι κύριοι λόγοι συγκρότησης/ συνοχής του συμμαχικού 

δικτύου Τουρκίας - Ισραήλ: οι κοινές απειλές, τα θεμέλια του «περιφερειακού 

συμφώνου» του 1958 και του Τουρκο-ισραηλινού άξονα της δεκαετίας του 

1990. Ήδη από το 2003 η Τουρκία σταδιακά αποστασιοποιείται μερικώς - 

χωρίς όμως απομακρύνεται - από την Δύση και την πολιτική των ΗΠΑ, 

στρέφοντας τη προσοχή της στη Μέση Ανατολή με στόχο την αύξηση της 
επιρροής της στον Αραβικό/ μουσουλμανικό κόσμο.  

Η διάρρηξη των συμμαχικών δεσμών Τουρκίας Ισραήλ δεν οφείλεται στην 

άνοδο του κόμματος ΑKP στην εξουσία ή στην προσωπικότητα του Erdogan. 

Μπορεί το ισλαμικό κόμμα να επιτάχυνε τις εξελίξεις αλλά το κύριο αίτιο της 

απομάκρυνσης της Τουρκίας από το Ισραήλ εντοπίζεται στις ηγεμονικές 

αξιώσεις και στη ραγδαία αύξηση της ισχύος της πρώτης. Σ΄ αυτό το πλαίσιο, 

η Τουρκία θυσίασε τις σχέσεις της με το Ισραήλ, έναντι του οποίου διατηρεί, 

πλέον, μια εχθρική στάση. Η Τουρκία εκμεταλλευόμενη την αδιάλλακτη στάση 

του Ισραήλ ως προς το Παλαιστινιακό, επιδιώκει την απομόνωση και 

στρατηγική απομείωση του Ισραήλ και αφετέρου την αυτοπροβολή της ως 

προστάτιδα του Παλαιστινιακού αγώνα. Όπως αναφέρει ο Νταβούντογλου 

από τις αρχές της δεκαετίας του 2000, «Η Τουρκία πλέον αντιμετωπίζει την 

αναγκαιότητα επαναξιολόγησης της γενικής μεσανατολικής πολιτικής της 

απαλλασσόμενη από την παθητική εικόνα που εμφανίζει στις σχέσεις της με το 

Ισραήλ».913  Με αφορμή το επεισόδιο με το στολίσκο της Γάζας το καλοκαίρι 

του 2010, και την διακοπή της στρατιωτικής/ αμυντικής συνεργασίας – τον 

βασικότερο πυλώνα της Τουρκο – ισραηλινής συμμαχίας - οριστικοποιείται το 

διαζύγιο των Τουρκο – ισραηλινών σχέσεων, διάρκειας 60 περίπου ετών.   

                                                             
913 Νταβούντογλου, Το Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας. σ.637 
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Το Ισραήλ υποχρεώθηκε να συνειδητοποιήσει το ατελέσφορο των 

προσπαθειών επαναπροσέγγισης της Τουρκίας. Αντιλαμβανόμενο την 

αναξιοπιστία της Τουρκίας ως συμμάχου προέβει στον 

επαναπροσανατολισμό της Υψηλής του Στρατηγικής, στα πλαίσια της οποίας 

υπαγορεύτηκε η προσέγγιση των εχθρών της Τουρκίας. Το άνοιγμα του 

Ισραήλ προς Ελλάδα και Κύπρο στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου 

αιώνα συνιστά μια διάσταση της ισραηλινής στρατηγικής που στόχευε να 

καλύψει το στρατηγικό κενό που δημιούργησε στο Ισραήλ η διάρρηξη των 

συμμαχικών δεσμών με την Τουρκία. Από τα μέσα της δεκαετίας του 2000 και 

μετά και στη βάση της αναθέρμανσης των σχέσεων που οικοδομήθηκαν κατά 

την μετάβαση στον 21ο αιώνα, παρατηρείται σταδιακή βελτίωση και 

εμβάθυνση των Ελληνο - ισραηλινών σχέσεων, ακολουθώντας τροχιά 

παράλληλη και αντιστρόφως ανάλογη της προϊόντος του χρόνου αποδόμησης 
των συμμαχικών δεσμών Τουρκίας και Ισραήλ. 

5.2.5 Τριγωνικές σχέσεις στην αυγή της δεύτερης δεκαετίας του 21ου 
Αιώνα. 

Με την είσοδο στη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα οι στρατηγικές που 

αναπτύσσονται στο τρίγωνο Ελλάδα Τουρκία και Ισραήλ διαμορφώνονται 

συναρτήσει των διεθνοπολιτικών μεταβολών που επιφέρει η εν εξελίξει 

εκδίπλωση της δυναμικής της Αραβικής Άνοιξης και των στρατηγικών 

εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα στην Νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου 
με αφορμή την ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων.  

5.2.5.1 Αραβική Άνοιξη 

Τουρκία και Ισραήλ βλέπουν τις αλλαγές που συμβαίνουν στη γειτονιά τους 

μέσα από ένα τελείως διαφορετικό πρίσμα. Η εκδήλωση της Αραβικής 
Άνοιξης συνέβαλε στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ 

 Για την Τουρκία η εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης παρουσιάστηκε ως 

ευκαιρία ενίσχυσης της επιρροής της στο μουσουλμανικό κόσμο και 

ανάληψης ενός ηγεμονικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. Ωστόσο, η 

καλπάζουσα αύξηση της ισχύος της Τουρκίας προκαλεί την ανησυχία 

στο σύνολο σχεδόν των χωρών της άμεσης περιφέρειά της, μεταξύ των 
οποίων και το Ισραήλ.  
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 Την ίδια στιγμή, ο κόσμος της Μέσης Ανατολής όπως τον οραματίζεται 

η Τουρκία είναι ο χειρότερος εφιάλτης του Ισραήλ, το οποίο 

ανησυχώντας για την αύξηση των απειλών σε όλους τους κύκλους 

απειλών και την εντεινόμενη απομόνωσή του αντιδρά με ενίσχυση των 
πυλώνων ισχύος του.  

 Υπό το φως της σημερινής αδυναμίας των ΗΠΑ, και της αδυναμίας του 

«μετριοπαθούς» Αραβικού κόσμου, η Τουρκία - τουλάχιστον στη 

παρούσα περίοδο – συνιστά ένα χρήσιμο, αν και «ανεξάρτητο»,  

στρατηγικό εταίρο των ΗΠΑ. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ νιώθει πως δεν 

μπορεί να στηρίζεται στην προστασία των ΗΠΑ για την αντιμετώπιση 

των ζητημάτων ασφάλειας που εγείρονται στη γειτονιά του. Οι ΗΠΑ, 

παρά τις προσπάθειές που καταβάλλουν δεν μπορούν γεφυρώσουν τις 

διαφορές μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, η καλύτερα, να πείσουν την 

Τουρκία να αλλάξει στάση ως προς τον πρώην σύμμαχό της.  

5.2.5.2 Ενεργειακό Πεδίο 

Σε χρόνο παράλληλο της εκδίπλωσης της Αραβικής Άνοιξης, οι εξελίξεις στο 

ενεργειακό τομέα στη λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου επέδρασαν 

καταλυτικά στην εμβάθυνση του ρήγματος στις σχέσεις Τουρκίας Ισραήλ και 

αφετέρου στην ενδυνάμωση των Ελληνο – ισραηλινών δεσμών. Τα 

συμφέροντα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο έρχονται σε σύγκρουση 

με αυτά της Ελλάδας, της Κύπρου και του Ισραήλ, δεδομένου ότι ο 

διαμορφούμενος άξονας Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ ακυρώνει τις ηγεμονικές 

αξιώσεις της Τουρκίας και τους σχεδιασμούς της στο ενεργειακό πεδίο. Η δε 

στρατηγική της Τουρκίας αναφορικά με τις εξελίξεις στη λεκάνη της 
Ανατολικής Μεσογείου εκτυλίσσεται παράλληλα σε δύο άξονες.  

 Ο πρώτος αφορά σε ενέργειες σε πολιτικο-διπλωματικό επίπεδο και 

στοχεύει στο να καταδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι η Τουρκία έχει 
κυριαρχικά δικαιώματα στην Ανατολική Μεσόγειο.  

 Ο δεύτερος αφορά στην προβολή σκληρής ισχύος μέσω απειλών 

χρήσης βίας και προκλητικών ενεργειών με στόχο τον πειθαναγκασμό 
Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ.   
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5.2.5.3 Οικοδόμηση Ελληνο – ισραηλινής συμμαχίας 

Η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο 

δημιούργησε ένα νέο πεδίο κοινών συμφερόντων μεταξύ της Ελλάδας και του 

Ισραήλ, στα πλαίσια του οποίου εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά 

στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να μιλούμε για συμμαχικούς δεσμούς 

μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.  

 Πρώτον, κοινά και συγκλίνοντα συμφέροντα.  

o Το Ισραήλ βλέπει την Ελλάδα ως διέξοδο από την απομόνωση 

προς τη Δύση που της διασφαλίζει, το αναγκαίο στρατηγικό 

βάθος, ασφάλεια στις θαλάσσιες οδούς της Ανατολικής 

Μεσογείου σε μια περίοδο ανόδου του ριζοσπαστικού Ισλάμ, 

ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση.  

o Η Ελλάδα ως σύμμαχος του Ισραήλ αναβαθμίζεται στρατηγικά - 

με τις ΗΠΑ να την βλέπουν μέσα από ένα διαφορετικό πρίσμα - 

διασφαλίζει την υποστήριξη της μέχρι πρότινος εχθρικής των 

ελληνικών συμφερόντων εβραϊκής κοινότητας και αποκτά 

πρόσβαση στην ισραηλινή οικονομία και στρατιωτική 

τεχνολογία.  

o Και οι δύο παράγοντες έχουν να κερδίσουν από τη σταθερότητα 

στην Ανατολική Μεσόγειο και την πολλά υποσχόμενη μελλοντική 

συνεργασία στον ενεργειακό τομέα.  

 Δεύτερον, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς και 

ιδιαίτερα στον στρατιωτικό τομέα.  

 Τρίτον, η συμμαχία θεμελιώνεται στην υπόσχεση που Ελλάδα και 

Ισραήλ έχουν δώσει στην Κύπρο να την στηρίξουν έναντι της τουρκικής 

απειλής, η κάθε μια χώρα για τους δικούς της λόγους: η μεν Ελλάδα 

διότι η Κύπρος συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού το δε 

Ισραήλ διότι αυτό του υπαγορεύει το συμφέρον του. 

Εν κατακλείδι, στο τρίγωνο Ελλάδα – Τουρκία – Ισραήλ η εικόνα στην αυγή 

του 21ου αιώνα είναι τελείως διαφορετική από αυτή της προηγούμενης 

δεκαετίας. Η Τουρκία επέλεξε την προσέγγιση του αραβομουσουλμανικού 
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κόσμου εις βάρος των συμμαχικών της δεσμών με το Ισραήλ, ωθώντας το 

τελευταίο στην σύναψη συμμαχίας με την Ελλάδα. Η Κύπρος από σημείο 

τριβής μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ μέχρι και τα τέλη του 20ου αιώνα, μέσα στο 

ελάχιστο χρονικό διάστημα της τάξεως των τριών περίπου ετών, αποτέλεσε τη 

βάση για τη σταδιακή οικοδόμηση της Ελληνο - ισραηλινής συμμαχίας. 

5.3 Προοπτικές, Παράγοντες διαμόρφωσης του άξονα Ελλάδας 
Κύπρου Ισραήλ. 

Με εξαίρεση τη σταθερά της ελληνοτουρκικής διαμάχης, δε μπορούμε να 

κάνουμε λόγο για παγιωμένη κατάσταση όσον αφορά τις αναπτυσσόμενες 

σχέσεις μεταξύ των πόλων στις άλλες δύο πλευρές στο τριγώνου. 

Απεναντίας, η αστάθεια και η ρευστότητα στο υποσύστημα της ευρύτερης 

Μέσης Ανατολής αντανακλάται και στο εσωτερικό του τριγώνου και κανείς δε 

μπορεί να προβεί σε ασφαλή πρόβλεψη ως προς την εξέλιξη των σχέσεων 

του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Τουρκίας.  

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τα πάγια χαρακτηριστικά της εξωτερικής 

πολιτικής των τριών παικτών, τους προσανατολισμούς της Υψηλής τους 

στρατηγικής και στηριζόμενοι στην ανάλυση των τριγωνικών σχέσεων 

καταλήγουμε ότι το μέλλον συμμαχικών δεσμών Ελλάδας - Ισραήλ εξαρτάται 

από:  

 Την εξέλιξη των σχέσεων του Ισραήλ με την Τουρκία.  

 Τη στάση Ελλάδας / Κύπρου έναντι της αναθεωρητικής πολιτικής της 

Τουρκίας.  

 Την ικανότητα της Ελλάδας να ανταποκριθεί στην ευκαιρία που της 

παρουσιάζεται και να την εκμεταλλευτεί διεκδικώντας, πλέον, ενεργό 

ρόλο στην διαμόρφωση της διεθνοπολιτικού περιβάλλοντος προς το 

συμφέρον της.  

Προσεγγίζοντας την εξέλιξη των Τουρκο – ισραηλινών σχέσεων μέσα από το 

πρίσμα του επιθετικού ρεαλισμού, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι  ακόμα και 

σε περίπτωση επαναπροσέγγισης Τουρκίας και Ισραήλ, οι πιθανότητες 

αναβίωσης των συμμαχικών τους δεσμών της δεκαετίας του 1990 είναι 

περιορισμένες. Η Τουρκία είναι μια ανερχόμενη δύναμη που θα συνεχίσει να 

αναζητά την αύξηση της ισχύος της - ασχέτως των εσωτερικών πολιτικών 
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εξελίξεων - και, συνεπώς, θα συνεχίσει να εγείρει ζητήματα ασφάλειας στο 

Ισραήλ. Σε κάθε περίπτωση, η συνεργασία σε περίπτωση που βρεθεί κοινός 

τόπος συμφερόντων, όπως για παράδειγμα στον ενεργειακό τομέα και εις 

βάρος των Ελληνικών και Κυπριακών συμφερόντων, δεν μπορεί να 

αποκλειστεί.  

Η προοπτικές του υπό διαμόρφωση άξονα Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ 

εξαρτώνται από την ικανότητα Ελλάδας και Κύπρου να ανταπεξέλθουν των 

πιέσεων της Τουρκίας, η οποία, κατά πάσα πιθανότητα, θα διεκδικήσει το 

«ζωτικό της χώρο» στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Ελείψει διεθνούς 

νομιμοποίησης η Τουρκία δεν αναμένεται να επιδιώξει μια συνολική 

αναμέτρηση αλλά να περιοριστεί στην πάγια στρατηγική έναντι της Ελλάδας, 

προκαλώντας τα φοβικά σύνδρομα της τελευταίας. Για την Ελλάδα η 

οικοδόμηση της φήμης του αξιόπιστου συμμάχου είναι προϋπόθεση ώστε να 

κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός σοβαρού ισχυρού δρώντα του διεθνούς 

αρένας όπως το Ισραήλ. Προϋποθέσεις για την ανάσχεση της τουρκικής 

επιθετικότητας είναι η πολιτική βούληση, εσωτερική και εξωτερική 

ενδυνάμωση και η εγκατάλειψη της κατευναστικής πολιτικής. Όπως τονίζει η 

Παναγιώτης Ήφαιστος, «…το Ισραήλ ως σύμμαχος είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι 

μια μεγάλη περιφερειακή και κατά κάποιο τρόπο παγκόσμια δύναμη που αν 

αντιληφτεί ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι αδύναμοι κρίκοι θα αναζητήσει 

εναλλακτικές προσεγγίσεις διασφάλισης των στρατηγικών συμφερόντων του. 

Σε αντίθεση με την Ελλάδα και την Κύπρο, όταν υπεισέρχεται το εθνικό 

συμφέρον επιβίωσης, αμφιταλαντεύσεις και δισταγμοί δεν υπάρχουν στο 

Ισραήλ».914 Η εσωτερική ενδυνάμωση συνιστά άμεση προτεραιότητα αν 

λάβουμε υπόψη ότι: 

 Η Τουρκία θα επιχειρήσει να διασπάσει το άξονα Ελλάδα – Κύπρου – 

Ισραήλ στοχεύοντας στο αδύνατο σημείο του, ήτοι στην Ελλάδα.  

 Δεδομένης της ειδικής σχέσης Ουάσιγκτον – Άγκυρας, η Ελλάδα δεν 

αναμένεται να τύχει της υποστήριξης των ΗΠΑ σε ενδεχόμενη 

ελληνοτουρκική διένεξη. 
                                                             
914Παναγιώτης Ήφαιστος, “Στρατηγικά Περιβάλλοντα Και Εθνικές Στρατηγικές Και Οι 
Ενεργειακοί Πόροι Της Ζώνης Από Το Κεντρικό Αιγαίο Μέχρι Την Κύπρο,” 
Www.ifestosedu.gr, November 21, 2011, http://www.ifestosedu.gr/112AOZstrategy.htm. 
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 Ομοίως, το Ισραήλ δεν αναμένεται να παγιδευτεί σε ελληνοτουρκική 

διαμάχη εφόσον δεν διακυβεύονται ζωτικά του συμφέροντα.   

Η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ είναι μεν προς το συμφέρον των 

ελληνικών συμφερόντων αλλά δε παύει να είναι μια δύσκολη υπόθεση. Οι 

κίνδυνοι που ελλοχεύουν σε κάθε συμμαχικό δίκτυο (εγκατάλειψης, 

παγίδευσης, ανάπτυξη σχέσεων εξάρτησης) μεγεθύνονται λόγω:  

 Πρώτον, της ετεροβαρούς διασύνδεσης Ελλάδας - Ισραήλ στα πλαίσια 

της Ελληνο - ισραηλινής συμμαχίας, (σε όλα τα επίπεδα, κατανομή 

ισχύος, οικονομική επιφάνεια, δυνατότητα επιρροής διεθνούς 

περιβάλλοντος κ.λ.π).  

 Δεύτερον, της δύστροπης πολιτική του Ισραήλ καθώς και των εναντίον 

του εχθρικών διαθέσεων πολλών διεθνών κρατικών και μη 

παραγόντων. 

Από τη μεριά της Ελλάδας, ως προϋποθέσεις για την οικοδόμηση της 

συμμαχίας της με το Ισραήλ σε βάσεις που να εγγυώνται ισότιμη και αμοιβαία 

επωφελή συνεργασία και των δύο παραγόντων με περιορισμό των δυνητικών 

κινδύνων, τίθενται τα κατωτέρω:  

 Η εσωτερική εξισορρόπηση της - κατά πολύ - ασθενέστερης Ελλάδας 

με στόχο την επίτευξη, στο μέτρο του δυνατού, πιο ισόρροπης 

κατανομής ισχύος στο συμμαχικό δίκτυο. 

 Η αντιμετώπιση της Ελληνο – ισραηλινής συμμαχίας ως μία εκ των 

διαστάσεων της Υψηλής της Στρατηγικής στην Ανατολική Μεσόγειο, 

στα πλαίσια της οποίας η πολιτικής της θα καθορίζεται με γνώμονα το 

εθνικό της συμφέρον και δεν θα ετεροπροσδιορίζεται από τρίτους (π.χ, 

το ίδιο το Ισραήλ, τις ΗΠΑ ή ….την Τουρκία). 

 Η άσκηση ανεξάρτητης εξωτερικής πολιτικής, εκμεταλλευόμενη τους 

διαθέσιμους συντελεστές ισχύος, το διεθνές ενδιαφέρον για το χώρο 

της Ανατολικής Μεσογείου και τη ρευστότητα της τρέχουσας 

διεθνοπολιτικής κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο την 

αναβάθμιση της στρατηγικής της αξίας.   
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 Η εξωτερική εξισορρόπηση μέσω σύναψης συμμαχιών / συνεργασιών 

χωρίς να αποκλείεται η συμμαχία ή συνεργασία με οποιοδήποτε διεθνή 

παράγοντα (π.χ. Ρωσία), εφόσον αυτό της επιβάλλει το συμφέρον της, 

ώστε αφενός να καταστήσει υγιείς τις σχέσεις της με τις ΗΠΑ και 

αφετέρου οι Ελληνο – ισραηλινές σχέσεις να μη συναρτώνται των 

εξελίξεων στο τρίγωνο ΗΠΑ – Τουρκίας – Ισραήλ.  

 Η διατήρηση και ενδυνάμωση των σχέσεων με τα Αραβικά κράτη 

διαμέσου μιας πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής που θα στοχεύει: 

 Πρώτον, στην διατήρηση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ Ισραήλ και 

Αραβικού κόσμου, αναδεικνύοντας ότι η διαμορφούμενη Ελληνο - 

ισραηλινή συμμαχία στοχεύει στην σταθερότητα της Ανατολικής 

Μεσογείου και εκμεταλλευόμενη το κοινό πεδίο συμφερόντων 

μεταξύ Ελλάδας/ Κύπρου, Ισραήλ και των Αραβικών κρατών 

σχετικά με τις ενεργειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και τις 

παραδοσιακά καλές σχέσεις με τα Αραβικά κράτη. 

 Δεύτερον, στην προώθηση των ελληνικών συμφερόντων στην 

περιοχή της Μέσης Ανατολής και Βορείου Αφρικής, και  

 Τρίτον, στην εξισορρόπηση της ήπιας ισχύος της Τουρκίας 

διεκδικώντας το ρόλο του έντιμου διαμεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ 

και αραβικού κόσμου εκμεταλλευόμενη τη σταδιακή απομείωσης 

της ικανότητας της Τουρκίας να διαδραματίζει το ρόλο αυτό.  

Σε κάθε περίπτωση, το μέλλον της νεοσυσταθείσας Ελληνο – ισραηλινής 

συμμαχίας θα εξαρτηθεί από την ικανότητα της Ελλάδας να αυξήσει το ειδικό 

της βάρος στην διεθνή αρένα, δεδομένου ότι: «η αξία μιας συμμαχίας για μιαν 

ορισμένη πλευρά καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα 

στο πλαίσιο της συμμαχίας. Ισχυροί σύμμαχοι είναι άχρηστοι σ’ όποιον δεν 

διαθέτει ό ίδιος σεβαστό ειδικό βάρος, εφ’ όσον ανάλογα με τούτο εδώ 

αυξομειώνεται το ενδιαφέρον των ισχυρών».915 

Η συγκαιρινή εποχή είναι καθοριστική για το μέλλον του δοκιμαζόμενου σε 

όλα τα επίπεδα Ελληνισμού στην Ελλάδα και στην Κύπρο, το οποίο, με βάση 

                                                             
915 Κονδύλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο.σ.156. 



 246

τα σημερινά δεδομένα, προδιαγράφεται εξαιρετικά δυσοίωνο. Σύμφωνα με τις 

προβλέψεις του Stratfor για τη επόμενη δεκαετία τρεις δυνάμεις θα 

κυριαρχούν στην περιοχή της Μέσης Ανατολής: η Τουρκία – εφόσον 

καταφέρει να αντιμετωπίσει το Κουρδικό Ζήτημα και να ξεπεράσει αλώβητη το 

σκόπελο των εσωτερικών τριβών που γεννά η αντιπαράθεση μεταξύ 

κεμαλικής και ισλαμικής παράδοσης – η Αίγυπτος και το Ισραήλ. Οι ΗΠΑ, θα 

είναι ικανοποιημένες με την ισορροπία ισχύος που θα διατηρείται μεταξύ των 

τριών παικτών, στα πλαίσια της οποίας, το Ισραήλ θα αναζητά τα μέσα για να 

εξισορροπήσει την ισχυρή Τουρκία και την ανερχόμενη Αίγυπτο.916 Για την 

Ελλάδα, δεν γίνεται λόγος. Αν με κάθε επιφύλαξη υιοθετήσουμε την εν λόγω 

πρόβλεψη σε βάθος δεκαετίας – παρακινδυνευμένη, όπως άλλωστε κάθε 

ανάλογη απόπειρα στη διεθνή πολιτική – με πολύ μεγαλύτερη βεβαιότητα 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το μέλλον της μικρής Ελλάδας και οι σχέσεις 

της με την Τουρκία και το Ισραήλ θα καθοριστούν από την ικανότητά της να 

ανταπεξέλθει των σοβαρών προκλήσεων της τρέχουσας περιόδου, ασκώντας 

πολιτική που αρμόζει σε μεγάλο παίκτη της διεθνούς αρένας. Άλλωστε, όπως 

αναφέρει ο Βασίλειος Μαρκεζίνης, η διαφορά μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας 

δεν έχει να κάνει με την διαφορά μεγέθους ή την αντίληψη για την στρατηγική 

τους σημασία: «Έθνη που έχουν σύνδρομα για το μέγεθος τους καθιστούν 

τους εαυτούς τους μικρούς και αδύναμους».917 

                                                             
916“Decade Forecast: 2010-2020,” Stratfor Global Intelligence, January 21, 2010, 
http://www.stratfor.com/forecast/decade-forecast-2010-2020.  
917». Μαρκεζίνης, “Ρωσία Και ΕΕ: Η Αναπόφευκτη Επαναπροσέγγιση.” 
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