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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει µεγάλο θέµα συζήτησης λόγω 

της θεαµατικής της ανάπτυξης τα τελευταία τριάντα έτη. Θεωρείται πως η Κίνα έχει 

φτάσει πλέον στο σηµείο ώστε να επιθυµεί να αναδειχθεί σε υπερδύναµη 

ανατρέποντας το διεθνές σύστηµα. Η οικονοµική και στρατιωτική της ανάπτυξη έχει 

προκαλέσει έντονο προβληµατισµό ως προς την µελλοντική της συµπεριφορά στις 

υπόλοιπες δυνάµεις. 

 Υπάρχουν κάποιες θεωρίες που θέλουν την Κίνα να αλλάζει τρόπο 

συµπεριφοράς στο διεθνές σύστηµα πραγµατοποιώντας επεκτατική πολιτική και 

υιοθετώντας επιθετική συµπεριφορά απέναντι στις υπόλοιπες δυνάµεις προκειµένου 

να αναδειχθεί σε υπερδύναµη και παγκόσµιο ηγεµόνα εκτοπίζοντας όλες τις 

υπόλοιπες δυνάµεις κυριαρχώντας στον πλανήτη. Πόσο σίγουροι µπορούµε να 

είµαστε για µια τέτοια εξέλιξη; Η Κίνα θα διεκδικήσει µια νέα θέση στο διεθνές 

σύστηµα; Ίσως δεν είναι έτοιµη ακόµα λόγω των εσωτερικών και εξωτερικών 

προκλήσεων που έχει να αντιµετωπίσει. Όλα τα παραπάνω ερωτήµατα θα 

προσπαθήσουµε να τα απαντήσουµε βασιζόµενοι σε επιχειρήµατα και θα 

προσπαθήσουµε να καταλήξουµε στις θεωρίες που αντιπροσωπεύουν την αλήθεια σε 

σχέση µε την συµπεριφορά της Κίνας προσεγγίζοντας την εξωτερική της πολιτική σε 

θεωρητικό και εµπειρικό επίπεδο. 

 Στο πρώτο µέρος της εργασίας θα αναλύσουµε εξονυχιστικά τον τρόπο µε 

τον οποίο συµπεριφέρεται η Κίνα στο ∆ιεθνές Σύστηµα και κατά πόσο αποτελεί 

απειλή για την ισορροπία του διεθνούς συστήµατος στο µέλλον, σε θεωρητικό 

επίπεδο, καταλήγοντας στην θεωρία η οποία ερµηνεύει µε µεγαλύτερη σαφήνεια την 

εξωτερική πολιτική της Κίνας. Το συγκεκριµένο συµπέρασµα θα προκύψει έπειτα 

από ανάλυση όλων των θεωριών του ρεαλισµού , στην συνέχεια απορρίπτοντας την 

κάθε θεωρία µε επιχειρήµατα θα µπορέσουµε να καταλήξουµε στην κατάλληλη. 

 

Στο δεύτερο µέρος της διπλωµατικής εργασίας θα πραγµατοποιήσουµε µια 

διεξοδική περιγραφή και ανάλυση πραγµατικών γεγονότων που αφορούν την 

εξωτερική πολιτική της χώρας θα επιτύχουµε ουσιαστικά να επιβεβαιώσουµε την 
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θεωρία. Γνωρίζοντας βέβαια ότι το κοµµάτι αυτό είναι αρκετά µεγάλο και 

απαιτητικό, θα περιοριστούµε στην κάλυψη των πιο σηµαντικών τµηµάτων που 

αποτελούν την σχέση της Κίνας µε τις Η.Π.Α., την Ρωσία και φυσικά το ζήτηµα της 

Ταιβάν δεν θα µπορούσε να λείπει από την ανάλυσή µας. Θα προχωρήσουµε σε µια 

µικρή εισαγωγή για το κάθε ένα τµήµα ξεκινώντας από τις σχέσεις µεταξύ Κίνας και 

Η.Π.Α. 

Όπως γνωρίζουµε υπάρχει µία σχέση αλληλεξάρτησης µεταξύ Κίνας- Η.Π.Α. 

αλλά θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι η Κίνα είναι περισσότερο εξαρτηµένη σε σχέση 

µε τις Η.Π.Α. Γνωρίζοντας την τροµερή ανάπτυξη που είχε η Κίνα τα τελευταία 

χρόνια µπορούµε να κατανοήσουµε πως υπήρξαν κάποιες συνέπειες όπως η 

εξάντληση όλων των φυσικών πόρων της χώρας προκειµένου να υπάρξει η θεαµατική 

ανάπτυξη. 

 Το αποτέλεσµα είναι ότι η Κίνα πλέον στηρίζεται στις εισαγωγές πόρων , 

τους οποίους ως επί το πλείστον τους προσφέρουν οι Η.Π.Α., άρα σε περίπτωση που 

οι Η.Π.Α. σταµατήσουν την συνεργασία τους η Κίνα βρίσκεται σε πλήρη αδράνεια. 

Επίσης το µεγαλύτερο µέρος των εξαγωγών της Κίνας απορροφάται από τις 

Η.Π.Α. , άρα και το µεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων της χώρας οφείλεται στις 

Η.Π.Α., εποµένως σε περίπτωση που διακόψουν και πάλι την συνεργασία οι Η.Π.Α. η 

οικονοµία της Κίνας καταστρέφεται αυτόµατα. Ακόµα, αν λάβουµε υπόψη µας το 

γεγονός ότι το αµερικάνικο ναυτικό ελέγχει την λεκάνη του ειρηνικού, καταλήγουµε 

πως η Κίνα σίγουρα είναι περισσότερο εξαρτηµένη από τις Η.Π.Α.  

Η Κίνα δεν έχει λόγο να προβεί σε ενέργειες ανάδειξής της σε ηγεµονική 

δύναµη διότι δεν είναι έτοιµη να κάνει κάτι τέτοιο εφόσον είναι πλήρως εξαρτηµένη 

για την επιβίωσή της από τις Η.Π.Α., και ένας ακόµα λόγος είναι ότι δεν την 

ενδιαφέρει µια τέτοιου είδους εξέλιξη καθώς την απασχολούν πιο σοβαρά 

προβλήµατα όπως η οικονοµική ισορροπία στο εσωτερικό της χώρας , οπότε 

ερχόµενη σε σύγκρουση µε δυνάµεις οι οποίες ενισχύουν την οικονοµία της δεν θα 

βοηθούσε στην επίτευξη του νέου προγράµµατός της. 

 Προχωρώντας θα κάνουµε µια µικρή  εισαγωγή για τις σχέσεις  Κίνας-

Ρωσίας. Αυτές οι δύο χώρες έχουν ένα µεγάλο και ενδιαφέρον παρελθόν το οποίο θα 

αναλυθεί εκτενώς στην πορεία της διπλωµατικής εργασίας. 



5 

 

 Από το 1950 η σχέση τους έχει γνωρίσει πολλά «σκαµπανεβάσµατα» θα 

λέγαµε αλλά κυρίως αυτό που τους ένωσε ήταν η κοινή ιδεολογία, δηλαδή το γεγονός 

πως και οι δύο χώρες υποστήριζαν τον κοµµουνισµό και δεν θα µπορούσαν να µην 

αναπτύξουν κάποια συνεργασία µεταξύ τους. 

 Αν και αρκετές φορές βρέθηκαν σε αντιπαράθεση και διέκοψαν κάθε επαφή 

µεταξύ τους, τα τελευταία χρόνια προσπάθησαν να κάνουν µια νέα αρχή καθώς αυτά 

που ενώνουν τις δύο χώρες είναι πολλά. Η Κίνα και η Ρωσία δεν συµφωνούν µε τις 

ενέργειες και την πορεία που χαράζουν οι Η.Π.Α. και σε αυτό το σηµείο είναι που 

συγκλίνουν ακόµα περισσότερο. Επίσης προσπαθούν να αναπτύξουν τις εµπορικές 

συναλλαγές µεταξύ τους ούτως ώστε να αρχίσει να µειώνεται η εξάρτηση τους από 

τις Η.Π.Α. 

 Βέβαια όλα αυτά βρίσκονται ακόµα σε πολύ πρώιµο στάδιο και θα περάσουν 

πολλά χρόνια µέχρι να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι, διότι υπάρχουν και κάποια 

πράγµατα που χωρίζουν τις δύο χώρες, όπως το γεγονός ότι δεν υπάρχει εµπιστοσύνη 

µεταξύ τους εξαιτίας παρελθοντικών γεγονότων.  

Για παράδειγµα η Ρωσία δεν εγκατέλειψε ποτέ την ιδέα να αποκτήσει ξανά 

την παλιά της δύναµης και το κύρος που κατείχε την περίοδο του Ψυχρού Πολέµου. 

Αυτή η φιλοδοξία της όµως δεν θα ανεχτεί οποιοδήποτε εµπόδιο και φυσικά υπάρχει 

η υποψία ότι ίσως η Κίνα προσπαθήσει να πάρει την θέση της Ρωσίας καθώς η 

µεγάλη ανάπτυξη της Κίνας προκαλεί υποψίες και αµφιβολίες. Η Ρωσία δεν είναι 

ακόµα σίγουρη αν θέλει µια συνεργασία µε µια δύναµη η οποία ενδεχοµένως θα 

µπορούσε µελλοντικά να στραφεί εναντίον της προκειµένου να αποκτήσει την θέση η 

οποία θεωρεί πως της ανήκει δικαιωµατικά. 

Τέλος θα αναλύσουµε το ζήτηµα της Ταιβάν το οποίο θα λέγαµε πως αποτελεί 

την µεγαλύτερη πληγή της Κίνας. Πραγµατικά, η ηγεσία και ο ίδιος ο λαός της 

Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας θεωρεί πως η χώρα δεν θα µπορέσει να προχωρήσει 

ποτέ αν δεν επανενωθεί, καθώς αυτό το κοµµάτι θα αποτελεί πάντα το τρωτό σηµείο 

της. 

Η Ταιβάν αποτελεί την βάση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας και φυσικά 

δεν αποδέχεται σε καµία περίπτωση οποιαδήποτε πρόταση για την ανεξαρτησία της.  
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Η συνεργασία µεταξύ Η.Π.Α. και Κίνας επηρεάζει άµεσα την εξέλιξη της 

κατάστασης µεταξύ Κίνας και Ταιβάν. Μετά τον εκδηµοκρατισµό της Ταϊβάν  τα 

πράγµατα άλλαξαν για το νησί καθώς είχε επέλθει οικονοµική ανάπτυξη και για 

πολλά χρόνια οι σχέσεις µε την Κίνα ήταν σταθερές. Όµως αργότερα η Ταϊβάν είχε 

αρχίσει να αποκτά δική της προσωπικότητα µε αποτέλεσµα κάποια κράτη να την 

θεωρούν ανεξάρτητο κράτος. 

Στην συνέχεια η ίδια η Ταϊβάν προσπάθησε να επεκτείνει αυτήν την εικόνα 

δίνοντας υπέρογκα ποσά σε χώρες προκειµένου να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία 

της, βέβαια αυτό δεν συνέβη σε χώρες της Ασίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 

«µαµά πατρίδα» φυσικά αντέδρασε έχοντας αυταρχική συµπεριφορά απέναντι στην 

νήσο. Όπως αντιλαµβανόµαστε η Ταϊβάν αποτελεί αδυναµία της Κίνας αλλά 

ταυτόχρονα και το κέντρο της εξωτερικής πολιτικής της, άρα ανάλογα µε τις εξελίξεις 

που υπάρχουν µεταξύ των δύο περιοχών επηρεάζεται και η εξωτερική πολιτική της 

Κίνας.    

 

2.1. Ά ΜΕΡΟΣ  
  

Στο πρώτο µέρος θα πραγµατοποιήσουµε µια εκτενή ανάλυση θεωριών 

προκειµένου να καταλήξουµε σε µία από αυτές , η οποία θα ερµηνεύει µε τον 

καλύτερο τρόπο την εξωτερική πολιτική της Κίνας. Επίσης , µέσω της θεωρίας θα 

µπορούµε να απαντήσουµε σε αρκετά ερωτήµατα που αφορούν την συµπεριφορά του 

συγκεκριµένου κράτους, όπως για παράδειγµα αν αποτελεί απειλή για την 

σταθερότητα του συστήµατος. 

 Θα επικεντρωθούµε κυρίως στα ρεύµατα του ρεαλισµού γιατί ο ίδιος ο 

ρεαλισµός σαν θεώρηση αποτελεί την επικρατέστερη. Ο ρεαλισµός έχει επηρεάσει 

όσο καµία άλλη θεώρηση τις διεθνείς σχέσεις και τις εξελίξεις στο διεθνές σύστηµα. 

Επίσης , σηµαντικό εργαλείο της ανάλυσης µας θα αποτελέσει το άρθρο του Jonathan 

Kirshner το οποίο πραγµατοποιεί µια ενδιαφέρουσα ανάλυση για το αν αποτελεί 

απειλή η ανάπτυξη της Κίνας σύµφωνα µε κάποιες θεωρίες. 
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 Πέραν του άρθρου θα αντλήσουµε σηµαντικές πληροφορίες από 

επιστηµονικά συγκράµατα ελλήνων και ξένων διεθνολόγων ούτως ώστε να 

σχηµατίσουµε µια ολοκληρωµένη άποψη. 

 Ο σκοπός µας είναι µέσω αυτής της ανάλυσης να επιτύχουµε να 

διατυπώσουµε σαφή συµπεράσµατα για το αν η Κίνα επιδιώκει να αναδειχτεί σε 

ηγεµόνα ή όχι. Εκτός της θεωρίας τα συµπεράσµατα µας επιβεβαιώνονται και από 

την περιγραφή ιστορικών γεγονότων της Κίνας, που πραγµατοποιείται στο πρώτο 

κοµµάτι . Τα ιστορικά γεγονότα µας βοηθούν να διαµορφώσουµε άποψη σχετικά µε 

την µέχρι τώρα πορεία της στις διεθνείς εξελίξεις και ουσιαστικά να 

«ψυχολογήσουµε την συµπεριφορά της. 

Ας επιστρέψουµε στον ρεαλισµό, καθώς είναι και η κύρια θεώρηση µε την 

οποία θα ασχοληθούµε στην παρούσα ανάλυση. Σύµφωνα µε τον ρεαλισµό η 

ανάδειξη νέων δυνάµεων αποτελεί σύνηθες φαινόµενο και αναµένεται επικίνδυνο σε 

κάποιες περιπτώσεις. Τα κράτη δεν µπορούν να παραµείνουν σε αδράνεια εφόσον 

αντιλαµβάνονται ότι νέες δυνάµεις εισέρχονται στον διεθνή ανταγωνισµό και 

αναπτύσσονται µε γοργούς ρυθµούς. 

1
Σύµφωνα µε το άρθρο του Jonathan Kirshner οι ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι 

η συµπεριφορά των κρατών χαρακτηρίζεται από τον φόβο που νιώθουν για την 

ασφάλεια τους καθώς η κύρια επιθυµία και το υπέρτατο συµφέρον των κρατών είναι 

η ασφάλεια και η επιβίωση τους. Ο ρεαλισµός στηρίζει την άποψη ότι ο φόβος που 

νιώθουν τα κράτη προέρχεται από την αναρχία που επικρατεί στο διεθνές σύστηµα , η 

οποία αποτελεί και το βασικό αξίωµα όλων των ρευµάτων του ρεαλισµού. 

Η αναρχία του διεθνούς συστήµατος και η απουσία µια ανώτατης αρχής 

προκαλεί ανασφάλεια στα κράτη και νευρικότητα ως προς τις ενέργειες τους 

προκειµένου να νιώσουν ασφαλείς. Αν υπήρχε µια ανώτερη εξουσία τα κράτη θα 

ένιωθαν ασφάλεια καθώς κανένα κράτος δεν θα µπορούσε να δράσει εις βάρος ενός 

άλλου αυθαίρετα και χωρίς συνέπειες. Εφόσον δεν υπάρχει αυτό το µέτρο ασφαλείας 

τα κράτη δεν µπορούν να είναι σίγουρα για τις επιθυµίες και τις σκέψεις των άλλων 

κρατών. 

                                                           
1
 Jonathan Kirshner, “The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China”, 

European Journal of International Relations, 17 August 2010. 
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 Η ασφάλεια αποτελεί ένα αγαθό που το κράτος έχει υποχρέωση να το 

προσφέρει στους πολίτες και κατ’ επέκταση έχει κάθε δικαίωµα να το υπερασπιστεί 

µε κάθε τρόπο ακόµα κι αν χρειαστεί το κράτος να στραφεί στην λύση του πολέµου 

για να το αποκτήσει. Οι ρεαλιστές δεν θεωρούν πως είναι αναγκαίος ο πόλεµος για 

την εξασφάλιση της ασφάλειας του κράτους αλλά ότι αν χρειαστεί τότε µπορεί να 

αποτελέσει το µέσο ,µέσω του οποίου θα καταφέρει το κράτος να προσφέρει στους 

πολίτες ασφάλεια και εδαφική ακεραιότητα. 

Υπάρχουν κάποια κράτη τα οποία είναι ευχαριστηµένα µε την υπάρχουσα 

κατάσταση και κάποια άλλα τα οποία έχουν διαφορετικές φιλοδοξίες και στόχος τους 

είναι η ανατροπή του διεθνούς συστήµατος ούτως ώστε να αποκτήσουν το 

µεγαλύτερο « κοµµάτι από την πίτα». Το ζήτηµα είναι αν υπάρχει τρόπος να 

προλαµβάνουµε τέτοιου είδους επιθετικές ενέργειες. Πως µπορούµε να είµαστε 

σίγουροι ότι κάποια κράτη που αναπτύσσονται πολύ γρήγορα δεν αποτελούν απειλή; 

Πως µπορούµε να είµαστε σίγουροι ότι η Κίνα όταν νιώσει έτοιµη δεν θα 

προσπαθήσει να αναδειχθεί σε παγκόσµιο ηγεµόνα; ∆εν µπορούµε να είµαστε 

σίγουροι για τόσο κρίσιµα ερωτήµατα, µπορούµε όµως να διεξάγουµε επαρκώς σαφή 

συµπεράσµατα µελετώντας την µέχρι τώρα πορεία αυτών των κρατών αλλά και την 

θεωρία που αντιπροσωπεύει την εξωτερική πολιτική τους. Στην προκειµένη 

περίπτωση θα πραγµατοποιήσουµε σχετική µελέτη για την Κίνα. 

    

2.2. Κλασικός ρεαλισµός 

 

 Μετά τον Β’ Π.Π. ο κλασικός ρεαλισµός καθιερώθηκε ως η κυρίαρχη 

θεώρηση της επιστήµης των ∆ιεθνών Σχέσεων. Ο κλασικός ρεαλισµός είναι γνωστός 

ως παραδοσιακή θεώρηση, η όποια θα µπορούσαµε να πούµε ότι ξεκινάει από τον 

Θουκυδίδη, τον Μακιαβέλι, τον Χοµπς και καταλήγει στον E.H.Carr, τον N Spykman 

και άλλους πολλούς.2 Σύµφωνα µε τον K. Waltz η σηµασία του πολιτικού ρεαλισµού 

έγκειται στην χρησιµότητα του η οποία είναι ότι µέσω του πολιτικού ρεαλισµού 

δίνονται απαντήσεις εδώ και πολλούς αιώνες σε κρίσιµα ερωτήµατα ως προς την 

                                                           
2
 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 9. 
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επιβίωση του κράτους σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα, ως προς τα 

αίτια της συµπεριφοράς των κρατών και ως προς την δοµή του διεθνούς συστήµατος. 

 Βέβαια είναι αρκετοί και αυτοί οι οποίοι θεωρούν πως η συγκεκριµένη θεώρηση 

έχει περιορισµένο αντικείµενο και το χαρακτηρίζουν ως την µεγάλη αδυναµία του 

κλασικού ρεαλισµού. Η καθιέρωση του κλασικού ρεαλισµού ως κυρίαρχη θεώρηση 

διαψεύδει τις κακές γλώσσες οι οποίες τον τοποθετούν σε µια λιγότερο τιµητική 

θέση. 3 Η κυριαρχία του κλασικού ρεαλισµού δικαιολογείται πλήρως από τα τέσσερα 

βασικά του αξιώµατα: 

i. Οι διεθνείς σχέσεις χαρακτηρίζονται από αναρχία, δηλαδή δεν υπάρχει κάποια 

κεντρική εξουσία που µπορεί να ελέγξει τα κράτη έτσι ώστε να έχει την 

δυνατότητα να εµποδίσει οποιαδήποτε στρατιωτική επέµβασή τους. 

ii.  Οι κύριοι δρώντες στο διεθνές σύστηµα είναι τα εθνικά κράτη από τότε που 

ισχύει το βεστφαλιανό διακρατικό σύστηµα. 

iii.  Τα εθνικά κράτη χαρακτηρίζονται ως πρόσωπα και αρχηγοί της εκτελεστικής 

εξουσίας. Τα εθνικά κράτη αποτελούν ορθολογικούς δρώντες και σκοπός τους 

είναι να µεγιστοποιήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ισχύ τους. 

iv. Ο µόνος τρόπος για να διασφαλιστεί η τάξη και η σταθερότητα είναι η 

ισορροπία δυνάµεων.  

 

4
Με βάση αυτά τα αξιώµατα προκύπτουν κάποιες πολύ σηµαντικές θέσεις σε 

σχέση µε τον κλασικό ρεαλισµό και τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι σχέσεις 

µεταξύ των κρατών στα πλαίσια του διεθνούς συστήµατος. 

Ο κύριος στόχος του κάθε κράτους είναι η εξασφάλιση του εθνικού συµφέροντος 

, µε λίγα λόγια η ασφάλεια του κράτους. Στην περίπτωση που κάποιο κράτος δεν 

µπορεί να διασφαλίσει το υπέρτατο συµφέρον µε ειρηνικά µέσα αναγκαστικά 

στρέφεται στην χρήση στρατιωτικής βίας δηλαδή στον πόλεµο. 

                                                           
3
 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 

Ποιότητα, 2010, σελ. 24. 
4
 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 

Ποιότητα, 2010, σελ. 24-25. 
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 Η επιλογή αυτή αποτελεί µία νόµιµη ενέργεια εξωτερικής πολιτικής στην οποία 

βέβαια δεν ισχύει η ηθική που χαρακτηρίζει τις ατοµικές συµπεριφορές καθώς 

διαφέρει εντελώς από την ηθική των κρατών. 

Επίσης οι διακρατικοί οργανισµοί και οι κρατικές οντότητες δεν 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εξέλιξη των διεθνών σχέσεων καθώς είναι 

άµεσα εξαρτηµένες από τα κράτη ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους που τις 

καθιστά αόρατες απέναντι στον κλασικό ρεαλισµό.  

Η εξωτερική πολιτική κατέχει πολύ πιο σηµαντική θέση από την εσωτερική 

πολιτική καθώς σχετίζεται µε την συµπεριφορά του κάθε κράτους απέναντι στα άλλα 

κράτη , γεγονός το οποίο συνδέει άµεσα την εξωτερική πολιτική του κάθε κράτους µε 

την επιβίωση και την ασφάλεια του, µε αυτήν την εξήγηση δικαιολογείται και η 

µεγάλη σηµασία της εξωτερικής πολιτικής. Στην περίπτωση όµως της εξωτερικής 

πολιτικής η κοινή γνώµη δεν αποτελεί ορθό συντελεστή ως προς την άσκηση της 

καθώς µπορεί να προκαλέσει σοβαρά κωλύµατα στην σωστή λειτουργία της 

διπλωµατίας. 

Σύµφωνα µε την θεώρηση του κλασικού ρεαλισµού το διεθνές δίκαιο και οι 

διεθνείς θεσµοί συνεργασίας είναι αδιάφοροι ως προς τον ρόλο τους καθώς είναι 

υποχείρια των ισχυρών κρατών και µεταβάλλουν τις θέσεις τους ανάλογα µε τα 

συµφέροντα τους, άρα λοιπόν δεν λειτουργούν αυτόνοµα και ανεξάρτητα ώστε να 

αποτελούν σηµαντικό κοµµάτι των διεθνών σχέσεων ώστε να είναι άξιο στοιχείο 

ανάλυσης από τον κλασικό ρεαλισµό. 

5
Το υπέρτατο εθνικό συµφέρον όλων των κρατών αποτελεί η ασφάλεια του 

κράτους και µε βάση τον κλασικό ρεαλισµό η ασφάλεια του κράτους επιτυγχάνεται 

µέσω της ισχύος και αυτός είναι ο λόγος που τα κράτη επιδιώκουν την απόκτηση 

ισχύος µε κάθε κόστος. 

6
Όπως έχει αναφερθεί παραπάνω τα κράτη δρουν ορθολογικά, άρα προκύπτει 

ότι στην περίπτωση που καταφεύγουν στον πόλεµο δεν αποτελεί επιλογή βασισµένη 

σε λανθασµένους υπολογισµούς άλλα µία επιλογή βασισµένη σε ορθολογικά 

επιχειρήµατα η όποια εξυπηρετεί πολιτικούς σκοπούς κ συµφέροντα. 

                                                           
5
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ. 60. 

6
 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ. 61. 
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 Σηµαντικό στοιχείο που προβάλλει ο κλασικός ρεαλισµός είναι η φύση του 

ανθρώπου.7 Ο άνθρωπος από την φύση του συµπεριφέρεται εγωιστικά ενεργώντας µε 

βάση τα ένστικτα του. Ο άνθρωπος δηλαδή προσπαθεί αδιάκοπα να αποκτήσει την 

απαραίτητη ισχύ έτσι ώστε να τεθούν όλοι οι υπόλοιποι υπό την κυριαρχία του. 

Εφόσον ενεργεί µε αυτόν τον τρόπο ο άνθρωπος από µόνος του δεν θα µπορούσε να 

ενεργεί διαφορετικά ένα έθνος – κράτος καθώς αποτελείται από ανθρώπους και 

στηρίζεται απόλυτα στις αποφάσεις τους.  

 Εν κατακλείδι τα έθνη-κράτη λειτουργούν εγωιστικά καθώς οι ίδιοι οι 

άνθρωποι που τα αποτελούν είναι από την φύση τους εγωιστές και προσπαθούν µε 

κάθε κόστος να αποκτήσουν την απαραίτητη ισχύ έτσι ώστε να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση τους αλλά και την ασφάλεια του έθνους-κράτους.  

 Σύµφωνα µε τον κλασικό ρεαλισµό θα έπρεπε να καταλήξουµε στο 

συµπέρασµα πως η Κίνα αποτελεί µια µεγάλη απειλή για την σταθερότητα του 

διεθνούς συστήµατος.8 Όπως αναφέρεται και στο άρθρο του J.Kirshner οι κλασικοί 

ρεαλιστές θεωρούν πως κράτη που αναπτύσσονται χρόνο µε τον χρόνο έχουν έναν 

σκοπό ο οποίος είναι να αποκτήσουν περισσότερα από αυτά που ήδη έχουν. Άρα 

δηλαδή η Κίνα θα προσπαθήσει να διεκδικήσει περισσότερα από αυτά που ήδη της 

ανήκουν. 

9 Η Κίνα θα αποτελέσει µία αποσταθεροποιητική δύναµη για το διεθνές 

σύστηµα καθώς αργά ή γρήγορα η ενδυνάµωσή της θα προκαλέσει ανασφάλεια στα 

υπόλοιπα κράτη και σε αυτήν την στιγµή το συγκεκριµένο κράτος θα προσπαθήσει να 

ξεχωρίσει και να καταλάβει µία θέση ανάλογη της ισχύος του και του κύρους του. 

Αυτή η υπόθεση στηρίζεται στις απόψεις του κλασικού ρεαλισµού όµως δεν 

θα υιοθετήσουµε την συγκεκριµένη θεώρηση για να κατανοήσουµε τον τρόπο 

συµπεριφοράς της Κίνας απέναντι στα άλλα κράτη. Ο κλασικός ρεαλισµός δεν 

αντιπροσωπεύει ην εξωτερική πολιτική της Κίνας διότι η µέχρι τώρα ιστορική πορεία 

αυτού του κράτους µας αποδεικνύει ότι πρόκειται για ένα κράτος µε εσωστρεφή 

                                                           
7
 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 

Ποιότητα, 2010, σελ. 27. 
8
 Jonathan Kirshner, “The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China”, 

European Journal of International Relations, 17 August 2010 σελ.58 
9
 Jonathan Kirshner, “The tragedy of offensive realism: Classical realism and the rise of China”, 

European Journal of International Relations, 17 August 2010 σελ.58 
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χαρακτήρα, το οποίο µπορεί τις τελευταίες δεκαετίες να έχε έρθει σε επαφή µε την 

δύση αλλά παραµένει κατά ένα µεγάλο ποσοστό ακόµα αποµονωµένο. Επίσης δεν 

προέβη ποτέ σε επιθετικές ενέργειες µε στόχο την επέκταση της κυριαρχίας της. 

Συνοψίζοντας απορρίπτουµε τον κλασικό ρεαλισµό ως την θεώρηση πάνω στην 

οποία θα στηριχτούµε για την µελέτη της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας. 

 

2.3. Νεορεαλισµός 
  

Ο νεορεαλισµός µπορούµε να πούµε πως είναι η εξέλιξη του κλασικού 

ρεαλισµού.10 Ο K. Waltz δίνει µεγαλύτερη έµφαση και προσοχή στο διεθνές σύστηµα 

καθώς ο άναρχος και ανταγωνιστικός χαρακτήρας του συστήµατος προκαλεί το 

δίληµµα ασφαλείας στα κράτη και τα ωθεί στην συνεχή προσπάθεια για αναζήτηση 

ισχύος. Άρα η ίδια η δοµή του διεθνούς συστήµατος προκαλεί την αντίδραση αλλά 

και τις ενέργειες των κρατών.   

11
Ο Waltz θέτει τις προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες είναι εφικτή η ύπαρξη 

του διεθνούς συστήµατος. Η ύπαρξη του διεθνούς συστήµατος βασίζεται σε δύο 

απαραίτητες συνθήκες. 

 Η πρώτη προϋπόθεση ύπαρξης διεθνούς συστήµατος έγκειται στην σύνδεση 

που υπάρχει µεταξύ των µερών του συστήµατος έτσι ώστε οποιαδήποτε αλλαγή 

πραγµατοποιείται σε ένα µέρος του συστήµατος να µπορεί να επηρεάσει ταυτόχρονα 

και τα υπόλοιπα µέρη. Άρα σύµφωνα µε αυτήν την άποψη οι µονάδες του διεθνούς 

συστήµατος, εφόσον υπάρχει διεθνές σύστηµα , δεν µπορούν να µείνουν ανέπαφες η 

µία από την άλλη καθώς αλληλοεπηρεάζονται συνεχώς από τον τρόπο που ενεργεί η 

κάθε µία. 

Η δεύτερη απαραίτητη συνθήκη ύπαρξης του διεθνούς συστήµατος έγκειται 

στην διαφορά που πρέπει να υπάρχει µεταξύ της συµπεριφοράς του διεθνούς 

                                                           
10

 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη, Αθήνα, 

Ποιότητα, 2010, σελ. 46. 
11

Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ. 64-65.   
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συστήµατος και της συµπεριφοράς του κάθε µέρους του συστήµατος ξεχωριστά. Το 

διεθνές σύστηµα πρέπει να διαφέρει ως προς τις υποχρεώσεις  και τις προτεραιότητες 

σε σχέση µε την κάθε µονάδα του ξεχωριστά.      

Οι νεορεαλιστές , όπως αντιλαµβανόµαστε, στρέφουν την προσοχή τους στο 

διεθνές σύστηµα και στον ρόλο που διαδραµατίζει η δοµή του. Η εστίαση στην δοµή 

του διεθνούς συστήµατος αποτελεί και την εξέλιξη θα λέγαµε που προσφέρει ο 

νεορεαλισµός. Σύµφωνα µε τον νεορεαλισµό οι αλλαγές που πραγµατοποιούνται 

διαρκώς στα έθνη-κράτη δεν οφείλονται σε εσωτερικές µεταρρυθµίσεις αλλά σε 

εξωτερική πίεση. Η δοµή του διεθνούς συστήµατος πιέζει τα έθνη-κράτη και τα 

επηρεάζει άµεσα µε αποτέλεσµα να επιφέρει αλλαγές σε κάθε ένα από αυτά . Μέσω 

του νεορεαλισµού το διεθνές σύστηµα αποκτά ένα πολύ σηµαντικό ρόλο ο οποίος 

επηρεάζει τις ενέργειες του κάθε έθνους-κράτους.   

 

I. 12
Σύµφωνα µε τον νεορεαλισµό τα κράτη αποτελούν ταυτόσηµες µονάδες 

µέσα στο διεθνές σύστηµα. 

II.  Οι διεθνείς θεσµοί και οργανισµοί συνεχίζουν να µην έχουν οποιαδήποτε αξία 

και στον νεορεαλισµό καθώς ισχύει η άποψη ότι οι διεθνείς  και οργανισµοί 

είναι εργαλεία στα χέρια των ισχυρών , εποµένως δεν έχουν την παραµικρή 

αξία για τις εξελίξεις του διεθνούς συστήµατος εφόσον δεν µπορούν να 

ενεργούν αυτόνοµα. 

III.  Το διεθνές σύστηµα θέτει από µόνο του συγκεκριµένα όρια και πλαίσια µέσα 

στα οποία πρέπει να συµπεριφέρονται τα κράτη. Τα όρια που θέτει το διεθνές 

σύστηµα, κυρίως η δοµή του διεθνούς συστήµατος, θέτουν περιοριστικά 

µέτρα και στις σχέσεις µεταξύ των κρατών. 

IV.  Οι σχέσεις µεταξύ των κρατών δεν επηρεάζονται από οποιαδήποτε αλλαγή 

που µπορεί να πραγµατοποιείται στο εσωτερικό του κράτους. 

 

Ο νεορεαλισµός δεν εξετάζει ποτέ τα εθνικά συµφέροντα καθώς µεταβάλλονται 

ανάλογα µε τις πιέσεις που ασκεί το ίδιο το διεθνές σύστηµα. Οποιαδήποτε αλλαγή 

βρίσκεται σε άµεση εξάρτηση µε το διεθνές σύστηµα, δηλαδή η ανατροπή του 

                                                           
12

 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ. 65-66. 
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συστήµατος µπορεί να επιφέρει ολοκληρωτικές αλλαγές ενώ µικρές αλλαγές µπορούν 

να προκληθούν από τις µεταβολές των δοµών ισχύος. 

Ο νεορεαλισµός µπορεί να είναι εξέλιξη του κλασικού ρεαλισµού αλλά δεν 

ταυτίζονται πλήρως καθώς υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ των δύο 

θεωρήσεων. Ο K. Waltz εντοπίζει αυτές τις διαφορές στο έργο του Θεωρία ∆ιεθνούς 

Πολιτικής.  

13
Η πρώτη διαφορά εντοπίζεται στην µεθοδολογία. Ο κλασικός ρεαλισµός 

στηρίζεται στην εµπειρική συσσώρευση ιστορικών γνώσεων , σε αντίθεση µε τον 

νεορεαλισµό σύµφωνα µε τον οποίο οι νεορεαλιστές δηµιουργούν το θεωρητικό τους 

µοντέλο βασιζόµενοι στην σύγχρονη µεθοδολογία των κοινωνικών επιστηµών . Οι 

νεορεαλιστές προσπαθούν µέσα από τις θεωρίες τους να εξηγήσουν το φαινόµενο της 

διεθνούς πολιτικής. 

14
Το ζήτηµα της ισχύος προκαλεί έντονη αντίθεση µεταξύ των δύο θεωρήσεων. Ο 

παραδοσιακός ρεαλισµός παρουσιάζει την απόκτηση ισχύος ως σκοπό του κάθε 

κράτους ενώ από την πλευρά των νεορεαλιστών η επιδίωξη της ισχύος παρουσιάζεται 

ως αποτέλεσµα, δηλαδή η επιδίωξη της ισχύος προκύπτει από την ανασφάλεια των 

κρατών η οποία προκαλείται από τις πιέσεις που ασκούνται από το διεθνές σύστηµα. 

15
Ένα από τα βασικότερα ερωτήµατα που απασχολούν τις διεθνείς σχέσεις αφορά 

τα αίτια του πολέµου. Οι κλασικοί ρεαλιστές και οι νεορεαλιστές δεν δίνουν τις ίδιες 

απαντήσεις. Οι παραδοσιακοί ρεαλιστές εστιάζουν στην ανάλυσή τους στην 

ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος από την φύση του είναι κακός και ανταγωνιστικός άρα 

και τα έθνη-κράτη εφόσον αποτελούνται από ανθρώπους θα συµπεριφέρονται κατά 

τον ίδιο τρόπο. Σύµφωνα µε τον κλασικό ρεαλισµό το αίτιο του πολέµου προκύπτει 

από την ανθρώπινη φύση. Ο νεορεαλισµός έρχεται να διαφωνήσει υποστηρίζοντας 

πως τα αίτια του πολέµου δεν είναι αποτέλεσµα της φύσης του ανθρώπου αλλά 

προέρχονται από το διεθνές σύστηµα.  

                                                           
13

 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 26-27. 

 
14

Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 28-29. 

 
15

 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς πολιτικής, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ. 29-30. 
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Οι νεορεαλιστές υποστηρίζουν πως στο διεθνές σύστηµα κρύβονται τα αίτια του 

πολέµου αλλά και τα εργαλεία για την επίτευξη της ειρήνης.  

16
Ο K. Waltz προσπαθεί να ερµηνεύσει την διεθνή πολιτική χρησιµοποιώντας το 

τρίτο επίπεδο ανάλυσης το οποίο είναι το διεθνές σύστηµα και αποµακρύνοντας το 

πρώτο και το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης δηλαδή τον άνθρωπο και το κράτος 

αντίστοιχα. Ο K. Waltz εξηγεί το διεθνές σύστηµα χρησιµοποιώντας 3 αρχές: α) 

διαρθρωτική αρχή ή αρχή της διάταξης, β) η αρχή της διαφοροποίησης, γ)η αρχή της 

κατανοµής. 

Σύµφωνα µε τον νεορεαλισµό η Κίνα θα έπρεπε να προβεί σε κάποιες επιθετικές 

ενέργειες καθώς η ίδια η δοµή του διεθνούς συστήµατος θα έδινε τις ευκαιρίες και τα 

κίνητρα ώστε να προσπαθήσει να αναδειχθεί σε ηγεµόνα. Αν κάνουµε µία ιστορική 

αναδροµή στην πορεία τη Κίνας θα παρατηρήσουµε πως υπήρξαν ξανά ευκαιρίες 

όταν παλαιότερα  η οικονοµία ήταν πάλι αρκετά αναπτυγµένη, αποτελούσε την 

µεγαλύτερη δύναµη σε πεζικό καθώς ήταν (και είναι ακόµα) η χώρα µε τον 

µεγαλύτερο πληθυσµό και πόσο µάλλον σε µία περίοδο που ακόµα δεν υπήρχαν τα 

πυρηνικά όπλα και αναφερόµαστε σε έναν καθαρά συµβατικό πόλεµο που έχει 

µεγάλη σηµασία ο αριθµός των στρατιωτών. Ακόµα και σε αυτήν την περίπτωση δεν 

ενήργησε επιθετικά καθώς η συµπεριφορά της συγκεκριµένης χώρας χαρακτηρίζεται 

από λίγη περισσότερη µετριοπάθεια σε σχέση µε την συµπεριφορά των άλλων 

χωρών.    

Η Κίνα δεν θα προσπαθήσει να ενεργήσει επιθετικά και αποσταθεροποιητικά για 

το σύστηµα λόγω του ότι δέχεται πιέσεις από το ίδιο το σύστηµα ή επειδή το ίδιο το 

σύστηµα προσφέρει τα κίνητρα και τις ευκαιρίες για επιθετική και διεκδικητική 

συµπεριφορά. Για όλους αυτούς τους λόγους απορρίπτουµε τον νεορεαλισµό ως 

θεώρηση για την καλύτερη ερµηνεία της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας. 
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2.4. ∆οµικός ρεαλισµός 
 

17
Ο δοµικός ρεαλισµός αποτελεί προέκταση του νεορεαλισµού και των απόψεων 

του K. Waltz. Σύµφωνα µε τον δοµικό ρεαλισµό τα κράτη δεν µπορούν να 

ενεργήσουν αυτόνοµα, δηλαδή οποιαδήποτε ενέργεια πραγµατοποιούν ακόµα και η 

ικανότητα των κρατών που τους επιτρέπει να ενεργούν καθορίζεται και µεταβάλλεται 

από την δοµή του διεθνούς συστήµατος. Οι κύριοι υποστηρικτές του δοµικού 

ρεαλισµού είναι οι R.O. Keohane και B. Buzan. 

Γενικότερα οι δοµικοί ρεαλιστές χρησιµοποίησαν τον νεορεαλισµό και  το έργο 

του  K. Waltz σαν µια στέρεα βάση ούτως ώστε να µπορούν να αναπτύξουν τις δικές 

τους ιδέες και απόψεις. Οι υποστηρικτές του δοµικού ρεαλισµού, αν και 

συµφωνούσαν αρκετά µε τον νεορεαλισµό και θαύµαζαν το έργο του  K. Waltz , 

προσπαθούσαν ν’ αποδεσµευτούν από κάποια στοιχεία που περιόριζαν τον 

νεορεαλισµό. Για παράδειγµα οι δοµικοί ρεαλιστές ήθελαν ν’ αποτινάξουν τον κλοιό 

του διπολισµού που θεωρούσαν πως περιόριζε τον νεορεαλισµό ως προς την εξέλιξη 

του, βέβαια για τους ίδιους δεν θα επέτρεπαν να συµβεί κάτι τέτοιο στον δοµικό 

ρεαλισµό. 

Ο δοµικός ρεαλισµός και ο νεορεαλισµός δεν αποτελούν δύο εντελώς αντίθετες 

θεωρήσεις, αντιθέτως µελετώντας και τις δύο προσεκτικά µπορούµε να διακρίνουµε 

ξεκάθαρα τρία κοινά στοιχεία µεταξύ τους. 

Αρχικά και οι δύο θεωρήσεις αποδέχονται την πρωτοκαθεδρία της πολιτικής 

σφαίρας και οι δοµικοί ρεαλιστές δεν αποδέχονται σε καµία περίπτωση πως 

οποιαδήποτε εξουσία µπορεί να µετατραπεί σε πολιτική εξουσία. Σαν δεύτερο κοινό 

στοιχείο µεταξύ δοµικού ρεαλισµού και νεορεαλισµού είναι η από κοινού αποδοχή 

του κράτους ως κύριου δρώντα στο διεθνές σύστηµα. 18
Το κράτος παραµένει ως ο 

κύριος παίκτης στις εξελίξεις του διεθνούς συστήµατος. 
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 Βέβαια δεν αµφισβητείται η ύπαρξη κι άλλων δρώντων χωρίς να έχουν όµως τον 

ίδιο ρόλο και την ίδια σηµασία µε τα έθνη- κράτη διότι σε κάθε περίπτωση και από 

κάθε οπτική γωνία το κράτος θα αποτελεί πάντα τον κύριο δρώντα του διεθνούς 

συστήµατος. 

 Το τρίτο κοινό στοιχείο µεταξύ των δύο θεωρήσεων είναι ότι συµφωνούν ότι η 

χρήση µιας δοµής προσδιορίζεται ως καταναγκαστική µονάδα βάσει της οποίας 

ενεργούν οι δρώντες. 

Ο νεορεαλισµός και ο δοµικός ρεαλισµός έχουν αρκετά κοινά στοιχεία καθώς δεν 

έρχονται σε πλήρη αντίθεση , αλλά ο δοµικός ρεαλισµός στην προσπάθεια του να 

ξεπεράσει τον νεορεαλισµό διαφοροποιείται αρκετά ως προς τον ρόλο της δοµής. Το 

σηµείο διαφοροποίησης µεταξύ των δύο θεωρήσεων είναι η έννοια που προσδίδει η 

κάθε µία στην δοµή του διεθνούς συστήµατος. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο 

δοµικός ρεαλισµός δίνει µία ευρύτερη έννοια στην δοµή πέρα από κάθε απλή 

πολιτική παράµετρο. 

Στα πλαίσια του δοµικού ρεαλισµού υπάρχει η άποψη, η οποία αποτελεί θεωρία 

του B.Buzan , ότι η αρχή της κατανοµής των εξουσιών καθορίζει την δοµή αλλά και 

την ικανότητα των δρώντων. Εν συνεχεία η ίδια η ικανότητα των δρώντων, η οποία 

καθορίζεται από την αρχή της κατανοµής των εξουσιών, καθορίζει  και την δοµή. Σε 

αυτό το σηµείο µπορούµε να αντιληφθούµε ότι υπάρχει µία κυκλική πορεία µεταξύ 

της αρχής της κατανοµής των εξουσιών, της ικανότητας των δρώντων και της δοµής 

του διεθνούς συστήµατος. 

Στα πλαίσια της διαφοροποίησης µεταξύ του δοµικού ρεαλισµού και του 

νεορεαλισµού εντάσσονται και οι δύο καινοτοµίες που  εισάγει ο δοµικός ρεαλισµός. 

Ακολουθώντας τον K. Waltz κα το έργο του δεν θα υπήρχε η δυνατότητα πρόβλεψης 

µιας εξέλιξης. Αντιθέτως ο δοµικός ρεαλισµός δίνει την δυνατότητα στους αναλυτές 

να τον χρησιµοποιήσουν ως εργαλείο για πρόβλεψη και αυτή η δυνατότητα αποτελεί 

και την πρώτη καινοτοµία του δοµικού ρεαλισµού. Η δεύτερη καινοτοµία που εισάγει 

ο δοµικός ρεαλισµός είναι ότι η άναρχη κατάσταση που χαρακτηρίζει το διεθνές 

σύστηµα δεν αποτελεί µία πάγια κατάσταση αλλά µπορεί να αλλάζει µορφές.   
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Ο δοµικός ρεαλισµός συνδέει άµεσα οποιαδήποτε ενέργεια των κρατών µε την 

δοµή του διεθνούς συστήµατος και κάτι τέτοιο δεν θα µπορούσε να ισχύει για την 

Κίνα καθώς αν ανατρέξουµε στην ιστορία θα παρατηρήσουµε πως το συγκεκριµένο 

κράτος διάλεγε την αποµόνωση σε µία περίοδο που στο διεθνές σύστηµα 

επικρατούσαν είτε ανελέητες συγκρούσεις µεταξύ όλων είτε υπήρχε άνθιση 

συνεργασίας µεταξύ όλων των κρατών. Η Κίνα αποτελούσε πάντα ένα κράτος που 

ενεργούσε διαφορετικά από ότι επέβαλλε το διεθνές σύστηµα.    

   

2.5. Ο Φιλελεύθερος Ρεαλισµός 
  

Σύµφωνα µε τον κλασικό ρεαλισµό και τον νεορεαλισµό τα κράτη βρίσκονται 

σε µία συνεχή σύγκρουση και έναν συνεχή ανταγωνισµό, άρα δηλαδή η άναρχη 

κατάσταση που επικρατεί στο διεθνές σύστηµα δεν αποτελεί µια παροδική 

κατάσταση. Τα κράτη θα είναι πάντα ανταγωνιστικά µεταξύ τους διότι δεν έχουν την 

ίδια ισχύ οπότε υπάρχει ανασφάλεια µεταξύ τους µε αποτέλεσµα να υπάρχει ο φόβος 

για τις ενέργειες του κάθε κράτους. 

 19
Τα κράτη θα µάχονται πάντα για την εξασφάλιση της επιβίωσης τους άρα ο 

πόλεµος θα βρίσκεται πάντα στο κατώφλι του κάθε κράτους καθώς σύµφωνα µε τις 

θεωρήσεις ο πόλεµος αποτελεί το µέσον για την µεγιστοποίηση της ισχύος άρα και 

την επίτευξη ασφαλείας του κράτους. Ο φιλελεύθερος ρεαλισµός δεν προσπαθεί να 

ανατρέψει αυτήν την ιδέα καθώς ο ίδιος εν µέρει  συµφωνεί.  

Ο φιλελεύθερος ρεαλισµός υποστηρίζει πως η άναρχη κατάσταση αποτελεί 

πλέον δεδοµένο χαρακτηριστικό για το διεθνές σύστηµα αλλά όχι ισόβιο. Τα κράτη 

δεν είναι απαραίτητο να ζουν µε τον φόβο του πολέµου ισόβια καθώς εκτός από την 

σύγκρουση µεταξύ των κρατών υπάρχει και η συνεργασία. Ο φιλελεύθερος 

ρεαλισµός στηρίζει αυτήν την ιδέα χρησιµοποιώντας τις έννοιες « άναρχη κοινωνία» 

και «κοινότητα». 
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 20
Γενικότερα, ο φιλελεύθερος ρεαλισµός επικεντρωνόταν στην ανάλυση 

εκείνων των συνθηκών που θα βελτίωναν την διεθνή αναρχία, δηλαδή ποιες είναι οι 

κατάλληλες προϋποθέσεις ούτως ώστε η διεθνής αναρχία να περιοριστεί και 

ταυτόχρονα να περιοριστεί και η ανασφάλεια που νιώθουν τα κράτη το ένα για το 

άλλο. Βέβαια, στα πλαίσια του φιλελεύθερου ρεαλισµού δεν είχε τεθεί το ζήτηµα περί 

θεσµοθέτησης της διεθνούς αναρχίας.   

 Ο φιλελεύθερος ρεαλισµός απορρίπτεται ως θεώρηση η οποία µπορεί να 

ερµηνεύσει την εξωτερική πολιτική της Κίνας καθώς η συγκεκριµένη θεωρία 

αναφέρεται σε προσπάθεια των κρατών για συνεργασία και εύρεση τρόπων µε τους 

οποίους θα µπορούν να περιορίσουν την αναρχία. Η Κίνα υπήρξε για πάρα πολύ 

µεγάλο χρονικό διάστηµα αποµονωµένη χωρίς να δείχνει οποιοδήποτε ενδιαφέρον 

για τις διεθνείς εξελίξεις. 

 Στα διαστήµατα που βγήκε από το «καβούκι» ο λόγος ήταν καθαρά 

οικονοµικός και όχι ιδεολογικός. ∆ηλαδή η Κίνα δεν σύναπτε οικονοµικές και 

εµπορικές συµφωνίες επειδή ιδεολογικά συµφωνεί µε τον φιλελεύθερο ρεαλισµό 

αλλά επειδή είχε ανάγκη τις συνεργασίες για την οικονοµική της ανάκαµψη και 

επίσης είχε ανάγκη ορισµένες πρώτες ύλες , οι οποίες ήταν απαραίτητες για την 

ανάπτυξη της και δεν µπορούσε η ίδια να παράγει. Άρα η Κίνα στράφηκε στην 

συνεργασία καθαρά για λόγους ανάπτυξης.  

 

2.6. Ηγεµονικός Ρεαλισµός 
 

21
Κεντρικό σηµείο εξέτασης του ηγεµονικού ρεαλισµού είναι η ισχύς όπου γίνεται 

µία προσπάθεια επανεξέτασής της. Σύµφωνα µε τον ηγεµονικό ρεαλισµό η 

υπερεπέκταση ενός κράτους µπορεί να οδηγήσει στην διάλυση του, άρα η κατάληξη 

των αυτοκρατοριών είναι η διάλυση τους καθώς φτάνουν στο σηµείο που δεν 
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µπορούν να διαφυλάξουν την πλέον τεράστια έκταση που διαθέτουν και ακόµα αν 

µπορούν να το κάνουν το κόστος είναι τόσο µεγάλο που η οικονοµία καταρρέει. 

 22
Σε αυτό το σηµείο ο Joseph Nye έρχεται να εισάγει την έννοια της ήπιας 

ισχύος . Με την έννοια της ήπιας ισχύος ο Joseph Nye αναφέρεται στην ικανότητα 

ενός κράτους να προσελκύει και όχι να εξαναγκάζει. Αναφερόµαστε σε  µία ισχύ που 

σχετίζεται µε την ιδεολογία και τον πολιτισµό και συγκριτικά µε την σκληρή ισχύ 

είναι λιγότερο δαπανηρή όποτε λειτουργεί ως προς το συµφέρον του κράτους. Η ήπια 

ισχύς δεν αφορά υλικό εξοπλισµό και για τον λόγο αυτό χαρακτηρίζεται ως άυλη. 

  23
Η ήπια ισχύς σχετίζεται µε τον πολιτισµό, την ιδεολογία, τους θεσµούς και 

τους κανόνες και µέσω αυτών ένα κράτος προσπαθεί να προσελκύσει και να πάρει µε 

το µέρος του άλλα κράτη. Με αυτόν τον τρόπο στοχεύει στην ανάπτυξη της 

συνεπιλογής, δηλαδή µία χώρα προσπαθεί να δηµιουργήσει  πολιτισµικά, ιδεολογικά 

και θεσµικά ένα περιβάλλον το οποίο θα µπορεί να προσελκύσει άλλα κράτη τα 

οποία θα κάνουν επιλογές και θα λειτουργούν µε βάση τα συµφέροντα του κράτους 

που δηµιουργεί αυτού του είδους το περιβάλλον. 

 Μέσω της ήπιας ισχύος δίνεται η δυνατότητα διαµόρφωσης και 

προσδιορισµού της συµπεριφοράς αλλά και των επιλογών των άλλων κρατών χωρίς 

να συµπεριλαµβάνεται εξαναγκασµός µέσω εφαρµογής σκληρής ισχύος άλλα µέσω 

µια πολιτισµένης διόδου. 

 Επιλέγοντας τον δρόµο της ήπιας ισχύος δεν υπάρχει οικονοµικό κόστος και 

επιπλέον οι ενέργειες των κρατών φαίνονται σαν είναι καθαρά δικές τους σκέψεις. 

Στην περίπτωση της Κίνας δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι χρησιµοποιεί τον 

πολιτισµό της ή την ιδεολογία της για να δηµιουργήσει κάποια κατάσταση µέσω της 

οποίας θα µπορεί να κατευθύνει την συµπεριφορά των κρατών προς όφελός της. 

 Άρα λοιπόν καταλήγουµε στην απόρριψη του ηγεµονικού ρεαλισµού ως 

κατάλληλη θεωρία για την ερµηνεία της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας καθώς δεν 

υπάρχει κανένα στοιχείο του ηγεµονικού ρεαλισµού που να συγκλίνει µε την 

συµπεριφορά της συγκεκριµένης χώρας. 
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2.7. Ο Νεοκλασικός Ρεαλισµός 
  

24
Ο Morgenthau θέτει κυρίως το ζήτηµα της φύσης του ανθρώπου. Σύµφωνα 

µε τον νεοκλασικό ρεαλισµό του Morgenthau ο άνθρωπος λόγω της φύσης του έχει 

σαν στόχο την απόκτηση ισχύος. Ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από µία συνεχή 

επιθυµία για την απόκτηση εξουσίας και αφού αποκτήσει την εξουσία που επιθυµεί, 

να απολαύσει τους καρπούς των κόπων του. Βέβαια, όλα αυτά ο άνθρωπος µπορεί να 

τα καταφέρει δηµιουργώντας έναν ασφαλή πολιτικό χώρο µέσα στον οποίο να µπορεί 

να ενεργήσει όπως επιθυµεί χωρίς κανέναν περιορισµό. 

 Η προσπάθεια του ανθρώπου για την απόκτηση ισχύος και της δηµιουργίας 

ενός ασφαλούς πολιτικού χώρου έτσι ώστε να µπορέσει να απολαύσει όλα όσα έχει 

αποκτήσει, αποτελεί και το αίτιο που οδηγεί τους ανθρώπους στις µεταξύ τους 

συγκρούσεις.  

25
Για να καταφέρει ο άνθρωπος να δηµιουργήσει το ασφαλές περιβάλλον που 

επιθυµεί ούτως ώστε να αποφύγει τις εξωτερικές πιέσεις θα πρέπει να συγκεντρώσει 

όλες τις δυνάµεις και τα εφόδια που κατέχει και να επικεντρωθεί σε µία σωστή 

οργάνωση η οποία µε την σειρά της θα δηµιουργήσει ένα αποτελεσµατικό κράτος.  

Ένα αποτελεσµατικό κράτος µπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο το ασφαλές 

περιβάλλον που επιθυµεί καθώς ένα οργανωµένο κράτος έχει την δυνατότητα να 

υπερασπιστεί τα συµφέροντα του και να προσφέρει στον λαό ένα ασφαλές 

περιβάλλον. 

Στον νεοκλασικό ρεαλισµό του Morgenthau τίθεται και το ζήτηµα της ηθικής, 

πιο συγκεκριµένα ο Morgenthau υποστηρίζει, ακολουθώντας την παράδοση του 

Θουκυδίδη και του Machiavelli, πως η πολιτική ηθική θα πρέπει να διαφέρει 

ολοκληρωτικά από την ιδιωτική ηθική καθώς δεν υπάρχει κανένα µέτρο σύγκρισης 

µεταξύ της προσωπικής και της πολιτικής ζωής. 
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26
Στα πλαίσια της πολιτικής ενός κράτους µπορεί να κριθεί απαραίτητο να 

γίνουν κάποιες ενέργειες που στην προσωπική ζωή να θεωρούνταν από ηθικής 

πλευράς εσφαλµένες. Πολλές φορές κάποιες από αυτές τις ενέργειες να είναι 

αναγκαίες για το καλό του λαού και του κράτους. Έχουν υπάρξει πολλές περιπτώσεις 

που χρειάστηκε ένας ηγέτης να στραφεί σε κινήσεις όπως η κατασκοπεία, η 

εξαπάτηση, η συνοµωσία κ.τ.λ. για να εξασφαλίσει τις ανάγκες του κράτους.   

27
Όπως έχει αναφέρει και ο Machiavelli στο έργο του ο Ηγεµόνας « ο 

άνθρωπος που επιθυµεί να πορεύεται µόνο τον δρόµο της αρετής σύντοµα 

καταστρέφεται ανάµεσα σε τόσο κακό που τον περιβάλλει». Επίσης αναφέρει πως ο 

ηγεµόνας φέρει ευθύνη για την τύχη του λαού οπότε θα πρέπει να γνωρίζει πως θα 

υπάρξουν πολλές περιπτώσεις που θα πρέπει να ενεργήσει αντίθετα στην προσωπική 

ηθική για να µπορέσει να προστατέψει τον λαό. 

Ο ηγέτης µπορεί να αναγκαστεί να  κάνει κάποιες θυσίες προκειµένου να 

επέλθει το καλό για τον λαό. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να ενεργεί ο ηγέτης , 

σκεπτόµενος πάντα την λύση που θα επιφέρει το λιγότερο κακό. Άρα η ηθική στην 

πολιτική ζωή δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να συµβαδίζει µε την ηθική στην 

προσωπική ζωή. Στην πολιτική ζωή στόχος είναι το συλλογικό καλό ακόµα και αν 

χρειαστεί να πραγµατοποιηθεί µε αθέµιτα µέσα. 

 28
Η προσωπική ηθική περιέχει πολλούς περιορισµούς, οι οποίοι δεν µπορούν 

να έχουν οποιαδήποτε θέση στην πολιτική ηθική. Κατά την άσκηση πολιτικής µπορεί 

να χρειαστεί να καταπατηθούν ακόµα και τα ανθρώπινα δικαιώµατα προκειµένου 

επιτευχθεί το εθνικό συµφέρον. Όσο σκληρό και αν ακούγεται αποτελεί σύνηθες 

φαινόµενο. Το παράδειγµα που αντικατοπτρίζει πλήρως την καταπάτηση των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων είναι η διεξαγωγή πολέµου.   

 29
Σε αυτό το σηµείο είναι σηµαντικό να αναφερθούµε στην επισήµανση του 

Machiavelli  πάνω στο κοµµάτι του πολέµου σε σχέση µε τον ηγεµόνα. Ο ηγεµόνας 

θα πρέπει πάντα να σκέφτεται τον πόλεµο και τον τρόπο µε τον οποίο θα τον διεξάγει 
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διότι µόνο µε το εργαλείο του πολέµου µπορεί να διατηρηθεί η ασφάλεια του κράτους 

και η επιβίωση του άρα συνεπάγεται ότι εφόσον πραγµατοποιούνται όλα αυτά τότε 

επιτυγχάνεται η ασφάλεια και η ευηµερία του λαού. 

 Από όλα τα παραπάνω προκύπτει πως ο πόλεµος όσο ανήθικος κι αν είναι για 

την προσωπική ηθική του κάθε ατόµου και απέναντι στα ανθρώπινα δικαιώµατα , 

είναι και ο µόνος τρόπος για την προστασία του λαού από έναν ξένο εισβολέα.  

Μέσω του πολέµου ένα κράτος µπορεί να προστατέψει τα εθνικά του 

συµφέροντα, τον λαό και να εξασφαλίσει την επιβίωση του, άρα είναι απαραίτητες 

κάποιες θυσίες προκειµένου να επιτευχθεί το συλλογικό καλό. Επίσης είναι 

σηµαντικό να αναφερθούµε και στην περίπτωση της διπλωµατίας, όπου είναι πολύ 

πιθανό να υπάρξουν ηθικά διλήµµατα και µία «κακή» πράξη να θεωρηθεί απαραίτητη 

και αναγκαία ώστε η διπλωµατία να επιτύχει τον σκοπό της, ο οποίος είναι η 

προώθηση των συµφερόντων του κράτους. 

30
Ανακεφαλαιώνοντας ο Morgenthau έχει δηµιουργήσει έξι αρχές µέσα από 

τις οποίες εκφράζει την θεωρία του, τις οποίες και θα αναφέρουµε στην συνέχεια:  

I. Η πολιτική βρίσκεται στην ανθρώπινη φύση. 

II.  Τα βασικά αξιώµατα της πολιτικής σοφίας θα πρέπει να αποτελούν 

την βάση µε την οποία θα πρέπει να δρουν οι ηγέτες. Η πολιτική δεν 

µπορεί να περιοριστεί µόνο στον οικονοµικό τοµέα και τις ηθικές 

αναλύσεις. 

III.  Μέσω της πολιτικής εκφράζονται τα εθνικά συµφέρονται τα οποία 

είναι κοινά για κάθε κράτος. Κάθε κράτος έχει σαν στόχο την επίτευξη 

της ασφάλειας του και της επιβίωσής του. Στην διεθνή πολιτική 

εκφράζονται και συγκρούονται τα κρατικά συµφέροντα, τα οποία 

βέβαια δεν αποτελούν δεδοµένα καθώς µεταβάλλονται. 

IV.  Η προσωπική ηθική και η πολιτική ηθική δεν είναι δυνατό  να 

ταυτίζονται διότι υπάρχει µεγάλη διαφορά ως προς τις ευθύνες. Ένας 

ηγέτης έχει περισσότερες ευθύνες και δεν βρίσκεται σε θέση ώστε να 

έχει την δυνατότητα να πράξει σωστά και ενάρετα. 
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V. Οι ισχυρές δυνάµεις δεν µπορούν να επιβληθούν ιδεολογικά σε άλλες 

δυνάµεις διότι µε αυτόν τον τρόπο µπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την 

διεθνή ασφάλεια και ειρήνη. 

VI.  Η απαισιόδοξη άποψη για τον άνθρωπο και την φύση του αποτελεί τον 

πυρήνα των ∆ιεθνών Σχέσεων. 

 

Σύµφωνα µε τον νεοκλασικό ρεαλισµό ο άνθρωπος αναζητάει συνεχώς τρόπους 

για να εξασφαλίσει την επιβίωση του και δεδοµένου της απαισιόδοξης άποψης που 

στηρίζει για την φύση του ανθρώπου το πιο πιθανό µέσο επίτευξης της ασφάλειας του 

ανθρώπου είναι ο πόλεµος. Η Κίνα όµως δεν έχει ενεργήσει κατ’ αυτόν τον τρόπο σε 

όλη την πορεία της καθώς δεν έχει ξεκινήσει ποτέ έναν πόλεµο µε στόχο την 

επέκτασή της ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο. Άρα η συγκεκριµένη θεωρία 

απορρίπτεται καθώς δεν συµβαδίζει µε την νοοτροπία του συγκεκριµένου κράτους 

καθώς η Κίνα δεν αποτελεί ένα επιθετικό κράτος. 

31
Αλλά ο B.Buzan δηµιουργεί έναν νεοκλασικό ρεαλισµό, µε καθαρά δικό του 

τρόπο, ο οποίος διαιρείται σε δύο παρακλάδια: τον αµυντικό ρεαλισµό και τον 

επιθετικό ρεαλισµό. 

 

                                                                                                                                                                                                            

2.7.1.  Αµυντικός  Ρεαλισµός 

 

Ο αµυντικός ρεαλισµός προέρχεται από τον κλασικό ρεαλισµό. Το ίδιο ισχύει και 

για τον επιθετικό ρεαλισµό , ο οποίος βρίσκεται διαρκώς σε µία αντίθεση µε τον 

αµυντικό ρεαλισµό. Οι διαφορές µεταξύ του αµυντικού και του επιθετικού ρεαλισµού 

θα µας απασχολήσουν λίγο αργότερα.  

32
Στην συνέχεια θα αναφερθούµε στις τρεις υποθέσεις που βασίζεται ο αµυντικός 

ρεαλισµός, σύµφωνα µε τον J. Snyder και τον S. Van Evera.  
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• Σύµφωνα µε την πρώτη υπόθεση τα κράτη στρέφονται σε µία επιθετική 

πολιτική στην περίπτωση που υπάρχουν εξωτερικές απειλές. Τα κράτη δεν 

έχουν κανένα λόγο ν’ ακολουθήσουν την επιθετική διπλωµατία και 

στρατηγική αν δεν νιώθουν απειλή από κάποιον εξωτερικό παράγοντα. Άρα 

οι πολιτικοί ηγέτες κατευθύνουν την χώρα σε µία επιθετική στάση µόνο όταν 

νιώθουν ανασφάλεια. 

• Κατά την δεύτερη υπόθεση, στη περίπτωση που υπάρξει εξωτερική απειλή 

τότε υπάρχει γενική κινητοποίηση σε όλους τους τοµείς ούτως ώστε το 

κράτος να βρίσκεται σε ετοιµότητα. Η κυβέρνηση οργανώνει σε γοργούς 

ρυθµούς την οικονοµική, στρατιωτική και ανθρώπινη ισχύ στο σύνολό της. 

Βέβαια το ερώτηµα που τίθεται είναι αν αυτές οι ενέργειες 

πραγµατοποιούνται σε κάθε είδους κίνδυνο. Το µέγεθος και το είδος του 

κινδύνου κρίνεται καθαρά και µόνο από τον ηγέτη αλλά σε κάθε περίπτωση 

ο ηγέτης πρέπει να προετοιµασµένος για να µπορέσει να υπερασπίσει τα 

εθνικά συµφέροντα.  

• Σύµφωνα µε την τρίτη υπόθεση, στην περίπτωση που ένα κράτος νιώθει 

ασφάλεια λόγω ενός συγκεκριµένου προνοµίου που κατέχει , θα στραφεί 

προς τη αναγνώριση αυτού του προνοµίου. 

 

33
Οι παραπάνω υποθέσεις µας εξηγούν που βασίζεται ο αµυντικός ρεαλισµός, 

βέβαια για να είναι τεκµηριωµένες αυτές οι υποθέσεις είναι απαραίτητη η ύπαρξη 

ορισµένων επιχειρηµάτων. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχουν τρία επιχειρήµατα τα 

οποία τεκµηριώνουν τις τρεις υποθέσεις στις οποίες βασίζεται ο αµυντικός 

ρεαλισµός. 

I. Οι δοµές της διεθνούς πολιτικής εµποδίζουν την επίτευξη της 

απόλυτης ασφάλειας, γεγονός που συνεπάγεται µείωση της 

αβεβαιότητας της απόφασης σε δράσεις διεθνούς πολιτικής. Επίσης 

όλα τα κράτη γνωρίζουν το κοινό τους γνώρισµα το οποίο είναι 
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εξασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της 

πολιτικής εξουσίας. 

II.  Το δεύτερο επιχείρηµα του αµυντικού ρεαλισµού έχει ως κεντρικό 

σηµείο την σχετική κατανοµή των εξουσιών . Αναφερόµενοι στην 

σχετική κατανοµή εξουσιών εννοούµε την ικανότητα ενός κράτους να 

υπερασπίσει ή και να κατακτήσει ένα έδαφος. Στον αµυντικό ρεαλισµό 

αναλύοντας την σχετική κατανοµή εξουσιών λαµβάνουµε πάντα 

υπόψη  τα διαθέσιµα στρατιωτικά µέσα. 

III.  Ο αµυντικός ρεαλισµός χρησιµοποιεί ως τρίτο παράγοντα 

σταθερότητας τον πολιτικό ηγέτη καθώς είναι αυτός ο οποίος 

πραγµατοποιεί την εκτίµηση του κινδύνου και της απειλής και 

λαµβάνει τα ανάλογα µέτρα. Ο αµυντικός ρεαλισµός καθώς λαµβάνει 

τον άνθρωπο σαν παράγοντα σταθερότητας δίνει µια ανθρώπινη 

διάσταση στην διεθνή πολιτική. 

 

2.7.2. Επιθετικός Ρεαλισµός 
  

34
Ο επιθετικός ρεαλισµός έρχεται σε σύγκρουση µε τα επιχειρήµατα του 

αµυντικού ρεαλισµού. Επίσης ο ίδιος ο αµυντικός ρεαλισµός αποτέλεσε την αιτία 

ύπαρξης του επιθετικού ρεαλισµού , ο οποίος επικεντρώνεται στον διαρκή πόθο των 

κρατών για µεγιστοποίηση της ισχύος και παγκόσµια κυριαρχία. 

35
Ξεκινώντας την ανάλυση για τον επιθετικό ρεαλισµό θα πρέπει αρχικά να 

θέσουµε τις τρεις βασικές υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η θεωρία. 

I. Τα ισχυρά έθνη-κράτη διαµορφώνουν την συµπεριφορά τους σύµφωνα 

µε τις δοµές της διεθνούς πολιτικής. Τα ισχυρά έθνη-κράτη θα πρέπει 

να αναλάβουν ορισµένες υποχρεώσεις και αυτός είναι ο λόγος που 

στρέφονται στην επεκτατική πολιτική. Βέβαια αποτέλεσµα αυτής της 
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επεκτατικής πολιτικής είναι να δηµιουργείται ανασφάλεια στα 

λιγότερο ισχυρά κράτη. Η ανασφάλεια που προκαλείται οδηγεί τα 

λιγότερο ισχυρά κράτη στην αναζήτηση συµµάχων, δηλαδή 

συνεργασία µε τα ισχυρότερα κράτη. 

II.  Για τον επιθετικό ρεαλισµό έχει µεγάλη σηµασία ο ακριβής ορισµός 

της « µεγάλης δύναµης» . Μία δύναµη δεν χαρακτηρίζεται ως 

«µεγάλη» µόνο αν έχει µία ισχυρή οικονοµία , είναι απαραίτητο να 

υπάρχει και ένας ισχυρός κρατικός µηχανισµός ο οποίος να µπορεί να 

ελέγξει και να διαχειριστεί αυτήν την οικονοµία. Η ισχύς ενός κράτους 

δεν προβάλλεται µόνο µέσω του οικονοµικού τοµέα αλλά είναι 

απαραίτητο ο λαός να συµφωνεί και να έχει αποδεχτεί τους σκοπούς 

εξωτερικής πολιτικής. Είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει οµοιογένεια 

των απόψεων της κοινής γνώµης απέναντι στην εξωτερική πολιτική 

της χώρας. 

III.  Είναι πολύ σύνηθες να εµφανίζονται νέες δυνάµεις, αυτό το φαινόµενο 

δεν αποτελεί απαραίτητα αίτιο σύγκρουσης. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι οι δυνάµεις αυτές είναι λιγότερο ισχυρές και σε κακή 

οικονοµική κατάσταση, άρα έχουν µηδενικές υποχρεώσεις στο διεθνές 

σύστηµα. Εφόσον η µετάβαση τους πραγµατοποιείται σταδιακά  και 

µε σωστό τρόπο δεν υπάρχει απολύτως κανένας λόγος να οδηγηθούν 

σε σύγκρουση.  

36
Κύριος εκπρόσωπος του επιθετικού ρεαλισµού είναι ο John. J. Mearsheimer, 

ο οποίος επικεντρώνεται στον διαρκή πόθο των εθνών- κρατών για µεγιστοποίηση 

της ισχύος καθώς αποτελεί το µόνο µέσο για την επίτευξη της εθνικής ασφάλειας. Ο 

John. J. Mearsheimer έχει ως κεντρική ιδέα ότι οι µεγάλες δυνάµεις δεν πρόκειται 

ποτέ να έχουν σαν στόχο την διατήρηση του υπάρχον status quo και να είναι 

ικανοποιηµένες µόνο µε όσα έχουν στην διάθεση τους. Σύµφωνα µε τον John. J. 

Mearsheimer το ίδιο το διεθνές σύστηµα προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες που 

επιτρέπουν στις µεγάλες δυνάµεις να επιβάλλουν την ισχύ τους σε άλλα κράτη.  
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Οι µεγάλες δυνάµεις δεν µπορούν να αντισταθούν στον πειρασµό να µην 

αρπάξουν τέτοιου είδους ευκαιρίες καθώς απώτερος σκοπός όλων των µεγάλων 

δυνάµεων είναι να αναδειχθούν σε ηγεµόνα του συστήµατος.    

Ο  John. J. Mearsheimer δεν υποστηρίζει πως τα κράτη προσπαθούν απλά να 

βελτιώσουν την ισχύ τους για να έχουν λίγη περισσότερη ασφάλεια, αλλά θεωρεί πως 

τα κράτη προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την δύναµη τους στο έπακρο µέχρι να 

επιτύχουν την απόλυτη ασφάλεια δηλαδή µέχρι να αναδειχθούν σε παγκόσµιους 

ηγεµόνες.37 Ο  John. J. Mearsheimer µε αυτήν την θέση συνδέει άµεσα το µέγεθος της 

δύναµης µε το µέγεθος της ασφάλειας, άρα αν υπάρξει η µέγιστη δύναµη συνεπάγεται 

µε απόλυτη ασφάλεια. 

38
Αυτή η συµπεριφορά των µεγάλων δυνάµεων  είναι αποτέλεσµα του 

άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήµατος καθώς δεν υπάρχει κάποια 

κεντρική εξουσία η οποία θα µπορούσε να επιβληθεί και να περιορίσει οποιαδήποτε 

δύναµη ενεργούσε µε στόχο την ανατροπή του διεθνούς συστήµατος. Επιπλέον µία 

κεντρική εξουσία θα παρείχε ασφάλεια στα κράτη µε αποτέλεσµα να µην 

προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους λόγω τις ανησυχίας τους για τις 

ενέργειες των άλλων κρατών. 

39
Άλλη µία κεντρική ιδέα του επιθετικού ρεαλισµού είναι ότι τα πολυπολικά 

συστήµατα που περιέχουν µία µεγάλη δύναµη, η οποία χαρακτηρίζεται και ως 

δυνητικός ηγεµόνας , προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για το ξέσπασµα 

συγκρούσεων. Ο  John. J. Mearsheimer µέσω της θεωρίας του προσπαθεί να κάνει 

κάποια πρόβλεψη όσον αφορά τις σχέσεις των κρατών στο µέλλον. 

40
Τα κράτη νιώθουν µια διαρκή ανασφάλεια και αυτός είναι ο λόγος που τα 

οδηγεί να θέλουν να µεγιστοποιήσουν την ισχύ του. Η ανασφάλεια των κρατών είναι 

αποτέλεσµα τριών βασικών παραγόντων. Σύµφωνα µε τον John. J. Mearsheimer 

αυτοί οι παράγοντες είναι οι εξής: Α) Ο πρώτος και πλέον πιο σηµαντικός 
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παράγοντας, όπως αναφέραµε παραπάνω, είναι το γεγονός ότι δεν υπάρχει µία 

ανώτερη εξουσία από όλα τα κράτη έτσι ώστε να µπορεί να ελέγχει τις ενέργειες 

όλων των κρατών και να προσφέρει ασφάλεια στις µεταξύ τους σχέσεις. Β) ∆εύτερον 

όλα τα κράτη διαθέτουν µια ορισµένη επιθετική στρατιωτική ισχύ µε αποτέλεσµα τα 

κράτη να νιώθουν ανασφάλεια το ένα για το άλλο. Γ) Επίσης, η έλλειψη 

εµπιστοσύνης µεταξύ των κρατών προκαλεί νευρικότητα στις µεταξύ τους σχέσεις. Η 

έλλειψη εµπιστοσύνης αποτελεί λογική συνέπεια καθώς κανένα κράτος δεν µπορεί να 

είναι ποτέ σίγουρο για τα σχέδια και τις πράξεις των άλλων κρατών.  

Παρατηρούµε ότι η καχυποψία µεταξύ των κρατών µπορεί να προκαλέσει 

συγκρούσεις καθώς τα κράτη πάντα θα προσπαθούν να επιβληθούν το ένα στο άλλο. 

 

2.7.3. Σύγκριση αµυντικού και επιθετικού 
ρεαλισµού ( οµοιότητες- διαφορές). 
  

Μπορούµε να διακρίνουµε εύκολα τα σηµεία σύγκρουσης µεταξύ των δύο 

θεωριών αλλά εκτός από αντιθέσεις υπάρχουν και αρκετά κοινά σηµεία µεταξύ τους 

καθώς και οι δύο θεωρίες προέρχονται από την ίδια θεώρηση, τον ρεαλισµό.41 Τα 

κοινά σηµεία µεταξύ τους είναι εφτά και είναι τα ακόλουθα: 

 

I. Το πρώτο κοινό σηµείο και το πιο κύριο είναι ότι συµφωνούν ως προς την 

άναρχη φύση του διεθνούς συστήµατος. 

II.  Το δεύτερο σηµείο στο οποίο συγκλίνουν οι δύο θεωρίες είναι ότι το κράτος 

αποτελεί τον κύριο δρών στις εξελίξεις του διεθνούς συστήµατος. 

III.  Τρίτον, υπάρχει συµφωνία µεταξύ των δύο θεωριών ως προς τις πιέσεις που 

ασκούνται στα κράτη σε σχέση µε την συµπεριφορά τους από τις διεθνείς 

δοµές. 

IV.  Ο εγωισµός των διπλωµατιών τύπου self regarding. 
                                                           
41
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V. Τα κράτη προσπαθούν να ενεργούν πάντα βάσει µίας ορθολογικής 

διπλωµατικής- στρατηγικής συµπεριφοράς.  

VI.  Η κεντρική θέση της ισχύος είναι αποδεκτή και από τις δύο θεωρίες. 

VII.  Τέλος, η πιθανότητα ότι η ανθρώπινη λογική θα υπερβεί την βασικά 

συγκρουσιακή φύση των διεθνών σχέσεων. 

Τα παραπάνω στοιχεία µας παρουσιάζουν τα σηµεία πάνω στα οποία συγκλίνουν 

οι δύο θεωρίες. Μέχρι σε αυτά τα εφτά σηµεία οι δύο θεωρίες συµφωνούν, αλλά πέρα 

από αυτά υπάρχει πλήρης διαφωνία ως προς τους σκοπούς των κρατών. Στη συνέχεια 

θα αναλύσουµε τα σηµεία στα οποία απέχουν οι δύο θεωρίες. 

42
Η βασική διαφορά µεταξύ των δύο θεωριών είναι ως προς το µέγεθος της ισχύος 

που επιδιώκουν τα κράτη. Οι δύο θεωρίες υποστηρίζουν πως όλες οι µεγάλες 

δυνάµεις προσπαθούν να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους µόνες τους καθώς δεν 

υπάρχει κάποια ανώτερη εξουσία που να µπορεί να εξαλείψει την ανασφάλεια που 

τους προκαλείται από την άναρχη κατάσταση που κυριαρχεί στο διεθνές σύστηµα. Σε 

αυτό το σηµείο οι δρόµοι των δύο θεωριών χωρίζουν καθώς υποστηρίζουν 

διαφορετικές προθέσεις ως προς τις προθέσεις των κρατών. 

43
Σύµφωνα µε τον αµυντικό ρεαλισµό τα οι µεγάλες δυνάµεις λόγω της δοµής του 

διεθνούς συστήµατος αποκτούν ανταγωνιστικό χαρακτήρα αλλά η ίδια η αναρχία 

τους ωθεί ώστε να προσπαθούν να διατηρήσουν την ισορροπία της ισχύος και κατά 

συνέπεια το ίδιο το σύστηµα. 

Οι µεγάλες δυνάµεις λόγω του άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήµατος 

υιοθετούν αµυντική συµπεριφορά και στόχος τους είναι να διατηρήσουν το διεθνές 

σύστηµα και όχι να το ανατρέψουν. Ο αµυντικός ρεαλισµός υποστηρίζει πως οι 

µεγάλες δυνάµεις έχουν περισσότερα πλεονεκτήµατα διατηρώντας το διεθνές 

σύστηµα παρά µεγιστοποιώντας την ισχύ προκειµένου να το ανατρέψουν. Οι µεγάλες 

δυνάµεις στην περίπτωση που προσπαθήσουν να µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους θα 

προκαλέσουν µεγάλη ανασφάλεια στα λιγότερα ισχυρά κράτη καθώς θα εκλάβουν 

την µεγιστοποίηση της ισχύος των µεγάλων δυνάµεων ως µια µεγάλη απειλή εναντίον 

τους και κάτω από αυτές τις συνθήκες θα πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα.  
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44
Τα λιγότερο ισχυρά κράτη όταν αντιληφθούν αυτή την απειλή θα 

προσπαθήσουν να αυξήσουν τα φορτία ισχύος τους προσπαθώντας να συνάψουν 

συµµαχίες µε ίσους ή ισχυρότερους από αυτούς. Υπό αυτές τις συνθήκες οι µεγάλες 

δυνάµεις δεν µπορούν να είναι σίγουρες για τις ενέργειες αυτών των συµµαχιών και 

τις αντιδράσεις των κρατών που νιώθουν ότι απειλούνται από τις ίδιες. 

Άρα σύµφωνα µε τον αµυντικό ρεαλισµό οι µεγάλες δυνάµεις δεν έχουν κανένα 

λόγο να προσπαθούν να µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους και να προκαλέσουν  τόση 

ανασφάλεια στα υπόλοιπα κράτη που να µην µπορούν να είναι σίγουρες για τις 

ενέργειες τους. Η ανασφάλεια που µπορούν να προκαλέσουν µε την αύξηση ισχύος οι 

µεγάλες δυνάµεις µπορεί να έχει αποτελέσµατα εναντίον τους καθώς όλα τα κράτη 

που θα νιώσουν απειλή θα συσπειρωθούν ώστε να αντιδράσουν σε αυτήν την απειλή.  

Το τελικό συµπέρασµα είναι ότι αµυντικός ρεαλισµός υποστηρίζει πως οι µεγάλες 

δυνάµεις, όπως και όλα τα κράτη αλλά κυρίως οι ίδιες, ωθούνται από την δοµή του 

διεθνούς συστήµατος προς την αύξηση της ισχύος τους. Βέβαια, οι µεγάλες δυνάµεις 

αυξάνουν την ισχύ τους τόσο ώστε να µπορούν να οχυρώσουν επαρκώς την άµυνά 

τους , δηλαδή δεν στρέφονται σε υπερβολική αύξηση της ισχύος τους καθώς δεν 

επιθυµούν να προκαλέσουν ανασφάλεια και κατ’ επέκταση συγκρούσεις στο διεθνές 

σύστηµα, αντιθέτως επιδιώκουν την διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος και του 

διεθνούς συστήµατος καθώς µέσα από αυτήν την κατάσταση τα πλεονεκτήµατα είναι 

περισσότερα.    

45
Ο επιθετικός ρεαλισµός έρχεται να διαφωνήσει και να καταρρίψει τα 

επιχειρήµατα του αµυντικού ρεαλισµού. Σύµφωνα µε τον επιθετικό ρεαλισµό δεν 

υπάρχει καµία πιθανότητα οποιαδήποτε µεγάλη δύναµη να είναι ικανοποιηµένη µε το 

υπάρχον status quo ώστε να επιθυµεί να το διατηρήσει. Στόχος των µεγάλων 

δυνάµεων είναι να µεγιστοποιήσουν την ισχύ τους στο έπακρο ώστε να µπορέσουν 

επιβληθούν απέναντι στους ανταγωνιστές τους. 
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46
Ο επιθετικός ρεαλισµός υποστηρίζει την ιδέα ότι το ίδιο το διεθνές σύστηµα , 

λόγω της δοµής του, προσφέρει κίνητρα και ευκαιρίες ώστε οι µεγάλες δυνάµεις να 

στρέφονται στον ανταγωνισµό και να προσπαθούν να ωφεληθούν εις βάρος των 

ανταγωνιστών τους. Οι µεγάλες δυνάµεις δεν υιοθετούν κάποια µετριοπαθή στάση 

ώστε να αποφύγουν τις συγκρούσεις, αντιθέτως επιδιώκουν την υπερβολική αύξηση 

ισχύος ούτως ώστε να µπορούν να αναδειχθούν σε ηγεµόνα του διεθνούς 

συστήµατος. 

47
Τα κράτη είναι διατεθειµένα να χρησιµοποιήσουν οποιαδήποτε µέσα- 

στρατιωτικά, οικονοµικά, διπλωµατικά- προκειµένου να ανατρέψουν το διεθνές 

σύστηµα και την ισορροπία της ισχύος ακόµα κι αν το κόστος αυτής της ενέργειας 

είναι η πρόκληση ανασφάλειας στα υπόλοιπα κράτη. Άρα οι προθέσεις των κρατών 

ως επί ο πλείστον είναι επιθετικές. 

48
Για τον επιθετικό ρεαλισµό τα κράτη θα σταµατήσουν να αναζητούν την ισχύ 

όταν αναδειχθούν ηγεµόνες του συστήµατος, µέχρι τότε η αύξηση της ισχύος δεν  

σταµατά. Ακόµα κι αν ένα κράτος γνωρίζει πως δεν διαθέτει τα κατάλληλα µέσα 

ώστε να αναδειχθεί ηγεµόνας δεν πρόκειται να πάψει να προσπαθεί για την αύξηση 

ισχύος του καθώς η νοοτροπία των κρατών στηρίζεται στην άποψη πως όση 

περισσότερη ισχύ µπορεί να αποκτήσει κάθε κράτος τόσο το καλύτερο για το ίδιο το 

κράτος, άρα δηλαδή καλύτερα ένα κράτος να διαθέτει περισσότερη ισχύ παρά 

λιγότερη. 

Η αύξηση ασφάλειας ενός κράτους προκαλεί ανασφάλεια σε κάποιο άλλο κράτος 

και φυσικά αποτελεί µια αναπόφευκτη συνέπεια αλλά είναι η φυσική ροή των 

πραγµάτων στις σχέσεις των κρατών µεταξύ τους. Για τον επιθετικό ρεαλισµό ο 

καλύτερος τρόπος για να αµυνθεί ένα κράτος είναι να σχεδιάσει µια πολύ καλή 

επίθεση. Σύµφωνα µε την παρούσα θεωρία τα κράτη θα πρέπει να εκµεταλλεύονται 

οποιαδήποτε ευκαιρία εις βάρος των ανταγωνιστών τους ούτως ώστε να µπορέσουν 

να αποκτήσουν ακόµα περισσότερη ισχύ µέσα από αυτήν την διαδικασία. 
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 Η επιθυµία των κρατών για απόκτηση ισχύος δεν πρόκειται να σταµατήσει ποτέ 

καθώς µόνο µέσω αυτή της διαδικασίας τα κράτη νιώθουν µια ορισµένη ασφάλεια. 

Ο ανταγωνισµός για την απόκτηση ισχύος τερµατίζεται µε την ανάδειξη ενός 

κράτους ως πλανητικού ηγεµόνα. Η πιθανότητα ανάδειξης πλανητικού ηγεµόνα είναι 

µηδαµινή  καθώς κανένα κράτος δεν διαθέτει αρκετές δυνάµεις, και δεν πρόκειται 

ποτέ να αποκτήσει αρκετές δυνάµεις , για να καλύψει το έδαφος όλου του κόσµου 

όπως επίσης δεν υπάρχει κράτος που να µπορεί να προβάλλει την ισχύ του µέσω  

όλων των ωκεανών. Παρόλα αυτά τα κάθε κράτος έχει σαν απώτερο σκοπό την 

πλανητική ηγεµονία. 

 

2.8. Συµπέρασµα 
  

Ο αµυντικός και επιθετικός ρεαλισµός αποτελούν δύο θεωρίες που βρέθηκαν 

σε µεγάλη αντίθεση µεταξύ τους και κυρίως για το ζήτηµα της Κίνας και της 

συµπεριφοράς της.  

 Σύµφωνα µε τον επιθετικό ρεαλισµό  η Κίνα αποτελεί µια αναδυόµενη 

δύναµη η οποία έχει σκοπό να επιφέρει αλλαγές στο διεθνές σύστηµα προκειµένου να 

καταλάβει το µεγαλύτερο κοµµάτι της εξουσίας που της αναλογεί. Άρα δηλαδή η 

Κίνα αποτελεί απειλή για την ισορροπία δυνάµεων και θα προσπαθήσει να αναδειχθεί 

σε παγκόσµιο ηγεµόνα. Σύµφωνα µε τις αρχές του επιθετικού ρεαλισµού είναι 

δικαιολογηµένο να θεωρείται η Κίνα απειλή καθώς η συγκεκριµένη θεωρία 

υποστηρίζει πως τα κράτη είναι «αχόρταγα» µπροστά στην εξουσία και πάντα θα 

προσπαθούν να αυξάνουν την ισχύ τους εις βάρος των άλλων προκειµένου να 

αναδειχθούν σε παγκόσµιους ηγεµόνες. 

 Καµία δύναµη και ποτέ δεν είναι ικανοποιηµένη µε την υπάρχουσα 

κατάσταση µόνο όταν θα έχει αποκτήσει την απόλυτη ισχύ ούτως ώστε να κυριαρχεί 

παγκοσµίως. Όλα τα κράτη χαρακτηρίζονται από µία ακόρεστη επιθυµία για αύξηση 

ισχύος, οπότε ένα κράτος σαν την Κίνα το οποίο αναπτύσσεται συνεχώς παρουσιάζει 

όλες τις ενδείξεις που επιβεβαιώνουν την λογική του επιθετικού ρεαλισµού , ότι 
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δηλαδή το συγκεκριµένο κράτος είναι απειλή και είναι απαραίτητο µε οποιονδήποτε 

τρόπο να περιοριστεί. 

 49
Σύµφωνα µε το άρθρο του J. Kirshner, ο J.Mearsheimer υποστηρίζει πως η 

Κίνα δεν µπορεί να αναπτύσσεται χωρίς να έρθει η στιγµή που θα στραφεί στον 

πόλεµο,  δηλαδή η επιλογή της ειρηνικής ανάπτυξης για την Κίνα δεν υπάρχει. Ο J. 

Mearsheimer συµβουλεύει τις Η.Π.Α. να λάβουν δράση και να πάρουν τα κατάλληλα 

µέτρα ώστε να «κόψουν» την ταχύτητα στην ανάπτυξη της Κίνας. 

 50
Ο επιθετικός ρεαλισµός υποστηρίζει την ιδέα ότι τα κράτη για να 

επιβιώσουν σε αυτό το επικίνδυνο περιβάλλον θα πρέπει να λειτουργούν επιθετικά 

δηλαδή θα πρέπει να ενεργούν σαν καλοί επιθετικοί ρεαλιστές. Ένα από τα αξιώµατα 

του επιθετικού ρεαλισµού είναι ότι οι µεγάλες δυνάµεις ενεργούν διαρκώς επιθετικά. 

Το συγκεκριµένο αξίωµα αποτελεί το σηµείο στο οποίο διαφέρει ο επιθετικός 

ρεαλισµός από τα υπόλοιπα ρεύµατα του ρεαλισµού. Επίσης, το συγκεκριµένο 

αξίωµα αποτελεί την βάση πάνω στην οποία στηρίζεται η άποψη του J.Mearsheimer 

για την ανάδειξη της Κίνας.  

 Ο επιθετικός ρεαλισµός δεν µπορεί να ερµηνεύσει την εξωτερική πολιτική της 

Κίνας καθώς η ιστορία και η πορεία της χώρας δεν συγκλίνει σε κανένα σηµείο µε 

την ιδεολογία του επιθετικού ρεαλισµού. Η Κίνα δεν αποτέλεσε ουδέποτε επιθετική 

δύναµη αν και πάντα αποτελούσε µία µεγάλη δύναµη ή αυτοκρατορία παλαιότερα. Οι 

µέχρι τώρα ενέργειες της χώρας δεν αποδεικνύουν καµία επεκτατική πολιτική ή 

κάποια επιθετική πρόθεση προκειµένου να προκληθεί ανατροπή του συστήµατος. 

Άρα , απορρίπτουµε τον επιθετικό ρεαλισµό ως θεωρία που µπορεί να ερµηνεύσει 

καλύτερα την εξωτερική πολιτική της Κίνας. 

 Απορρίπτοντας τον επιθετικό ρεαλισµό θα στραφούµε στον µεγαλύτερο 

αντίπαλο αυτής της θεώρησης τον αµυντικό ρεαλισµό. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που 

έχουµε παραθέσει, θεωρητικά και εµπειρικά, µπορούµε να κατανοήσουµε ότι  ο 

αµυντικός ρεαλισµός αποτελεί την θεωρία µε βάση την οποία µπορούµε να 

µελετήσουµε την εξωτερική πολιτική της Κίνας και ίσως καταφέρουµε να κάνουµε 

κάποιες γενικές προβλέψεις για τις µελλοντικές της διεθνείς κινήσεις. 
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Σύµφωνα µε τις αρχές του αµυντικού ρεαλισµού ένα κράτος επιθυµεί να 

αποκτήσει όση ισχύ χρειάζεται και είναι απαραίτητη για να νιώθει ασφάλεια, δηλαδή 

τα κράτη και κυρίως οι µεγάλες δυνάµεις δεν επιδιώκουν την απόλυτη απόκτηση 

ισχύος ώστε να έχουν την δυνατότητα να ενεργούν εις βάρος των άλλων κρατών. 

Παράλληλα σε αυτήν την φιλοσοφία πορεύεται και η Κίνα καθώς αποκτά όση ισχύ 

χρειάζεται για να µπορεί να προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες της. 

Η Κίνα δεν αποτελεί χώρα που θα οργανώσει επίθεση ενάντια σε κάποιο άλλο 

κράτος µε µόνο σκοπό να επωφεληθεί, η µοναδική περίπτωση στην οποία θα 

οργανωθεί το συγκεκριµένο κράτος στρατιωτικά και οικονοµικά, δηλαδή σε 

κατάσταση επιφυλακής, θα είναι µόνο για να αµυνθεί. Αν υπάρξουν ενδείξεις 

εξωτερικής απειλής τότε το κράτος δεν έχει άλλη επιλογή από το να προστατέψει 

τους πολίτες της.  

Ακόµα και στην πιθανότητα εξωτερικής απειλής η Κίνα δεν θα προσπαθήσει 

να κάνει το πρώτο χτύπηµα, αλλά θα γίνουν όλες οι απαραίτητες προετοιµασίες ώστε 

να έχει την δυνατότητα να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια. Άρα 

αποτελεί κράτος που λειτουργεί κυρίως αµυντικά. 

Επίσης είναι πολύ σηµαντικό να αναφέρουµε ότι η Κίνα δεν µπορεί  να 

θεωρείται απειλή µόνο από το γεγονός ότι διαθέτει µεγάλη οικονοµική ανάπτυξη η 

οποία είναι απαραίτητη για ένα κράτος το οποίο φιλοξενεί το 1/6 του παγκόσµιου 

πληθυσµού. Ακόµα ένα στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Κίνα δεν έχει σκοπό να 

διεκδικήσει την παγκόσµια εξουσία είναι ότι πέρα από την οικονοµική ανάπτυξη δεν 

έχει πραγµατοποιήσει καµία ενέργεια ανάπτυξης της στρατιωτικής της ισχύος, 

«φωτεινό» παράδειγµα αυτού του επιχειρήµατος είναι ότι το ναυτικό της παραµένει 

αδύναµο και ο εξοπλισµός της ασήµαντος. 

51
Οι Η.Π.Α. δεν χρειάζεται να ανησυχούν ότι η Κίνα µπορεί να εξελιχθεί σε 

έναν µεγάλο αντίπαλο καθώς το συγκεκριµένο κράτος επιθυµεί να αναπτύξει την 

οικονοµία της όσο το δυνατόν περισσότερο διότι η µεγαλύτερη εσωτερική πρόκληση 

της Κίνας είναι να δηµιουργεί κάθε χρόνο 20.000.000 νέες θέσεις εργασίας οπότε η 

συνεργασία της µε τις γύρω περιοχές και πιο συγκεκριµένα µε την δύση είναι 

απαραίτητη. 
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 Η Κίνα δεν έχει να κερδίσει τίποτα δηµιουργώντας ένα εχθρικό κλίµα µε τους 

συνεργάτες της, αντιθέτως έχει να χάσει πάρα πολλά όπως να µειωθούν οι εξαγωγές 

της και ακόµα χειρότερα να µειωθούν οι εισαγωγές σε πρώτες ύλες που έχει 

πραγµατικά ανάγκη λόγω του ότι οι δικοί της πόροι εξαντλήθηκαν λόγω της 

εντατικής χρήσης τους ώστε να αποφέρουν ταχύτερη ανάπτυξη. 

Αντιλαµβανόµαστε ότι η Κίνα βρίσκεται σε µία σχέση αλληλεξάρτησης µε τις 

χώρες του ειρηνικού και σε καµία περίπτωση δεν θα επιθυµούσε να δηµιουργήσει 

οποιοδήποτε ρήγµα διότι θα ήταν µοιραίο για την επιβίωση της. Για όλους αυτούς 

τους λόγους η Κίνα παρά ο γεγονός ότι είναι απαραίτητο να αναπτύξει την 

στρατιωτική της ισχύ δεν το πραγµατοποιεί προκειµένου να µην µεταδώσει λάθος 

µηνύµατα και δηµιουργήσει εικόνα απειλής από µέρους της που δεν ισχύει. 

Ουσιαστικά η Κίνα δεν θέλει να ρισκάρει οποιαδήποτε εµπορική σχέση οπότε δεν την 

απασχολεί κάποια σύγκρουση ή επεκτατική απειλή, παραµόνο αν νιώσει η ίδια 

απειλή ή ανασφάλεια από κάποια άλλη χώρα, τότε σε αυτή την περίπτωση θα 

αναγκαστεί να προβεί σε ενέργειες στρατιωτικής και οικονοµικής ετοιµότητας ώστε 

να προστατέψει τους πολίτες της αλλά και την εδαφική της ακεραιότητα. 

Εν κατακλείδι, η θεωρία που µπορεί να µας βοηθήσει στην µελέτη της 

συµπεριφοράς της Κίνας στο διεθνές σύστηµα είναι ο αµυντικός ρεαλισµός. Το 

συγκεκριµένο συµπέρασµα βασίζεται στην ανάλυση ιστορικών γεγονότων, που 

αποδεικνύουν ότι η Κίνα δεν είναι επιθετικό κράτος, αλλά και την εκτενή ανάλυση 

όλων των υπόλοιπων ρευµάτων του ρεαλισµού ώστε να καταφέρουµε µε 

επιχειρήµατα να απορρίψουµε αυτά που δεν εξυπηρετούν τον σκοπό µας. Ο 

καλύτερος και ο πιο άµεσος δρόµος για να κατανοήσουµε τον τρόπο µε τον οποίο 

λειτουργεί η Κίνα στα διεθνή δρώµενα είναι να ακολουθήσουµε τις αρχές του 

αµυντικού ρεαλισµού. Από την ιστορία αποδεικνύεται ότι η Κίνα συµπεριφέρεται σαν 

ένας γνήσιος αµυντικός ρεαλιστής. 
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3.1. Σχέσεις Κίνας- Η.Π.Α. 
  

 Για να κατανοήσουµε τις σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών θα πρέπει πρώτα να 

«ξεσκονίσουµε» την ιστορία και να κάνουµε µια περιγραφή στο παρελθόν αυτή της 

σχέσης. Κάνοντας µια αναδροµή στο παρελθόν και σε συνδυασµό µε σηµερινά 

γεγονότα θα µπορέσουµε να κατανοήσουµε καλύτερα τα κίνητρα και τους στόχους 

της κάθε χώρας και πως νιώθει η κάθε µία για την άλλη. Θα ξεκινήσουµε από τον Β’ 

Παγκόσµιο Πόλεµο και πως ενεπλάκησαν οι Η.Π.Α. στην Κίνα.  

 52
Οι Η.ΠΑ. έδειχναν να συµπαθούν και να υποστηρίζουν αρκετά το καθεστώς 

του Τσιαγκ Καϊσεκ που επικρατούσε στη Κίνα εκείνη την περίοδο. Το 1942 και λίγο 

µετά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρµπορ, οι Η.Π.Α. αποφάσισαν να 

βοηθήσουν οικονοµικά την Κίνα η οποία εκείνο το διάστηµα βρισκόταν σε πλήρη 

παρακµή σε όλους τους τοµείς. Ο Τσιαγκ Καϊσεκ δέχτηκε µε µεγάλη χαρά αυτήν την 

βοήθεια καθώς του ήταν µεγάλη παρηγοριά, δεδοµένου της κατάστασης, το γεγονός 

ότι οι Η.Π.Α. τον στήριζαν. 

 Οι Η.Π.Α. βέβαια είχαν κάποια ισχυρά κίνητρα για να βοηθήσουν την Κίνα 

δηλαδή από αυτήν την 53
οικονοµική βοήθεια οι Η.Π.Α. είχαν σαφώς να κερδίσουν 

κάτι, όπως ήταν αναµενόµενο. Αρχικά, οι Η.Π.Α. έδειχναν µεγάλο ενδιαφέρον για τις 

300 µεραρχίες που διέθετε η εθνικιστική Κίνα, καθώς θεωρούσαν πως οι 

συγκεκριµένες µεραρχίες θα µπορούσαν να λειτουργήσουν 54
ως παράγοντας 

ισορροπίας απέναντι στον ιαπωνικό στρατό.   Όπως λειτουργούσε ο Ερυθρός Στρατός 

ως αντίβαρο στην Ευρώπη απέναντι στον γερµανικό στρατό, µε τον ίδιο τρόπο θα 

χρησιµεύσουν και οι 300 µεραρχίες της Κίνας. 
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55
Οι Η.Π.Α. είχαν σαν στόχο να αναδείξουν την Κίνα σε µια µεγάλη δύναµη 

ώστε να λειτουργήσει εξισορροπητικά απέναντι στην Σοβιετική Ένωση και την 

Μεγάλη Βρετανία. Όπως αντιλαµβανόµαστε η ανάδειξη της Κίνας, σύµφωνα µε το 

σχέδιο των Η.Π.Α. θα λειτουργούσε ως παράγοντας ισορροπίας στην ήδη υπάρχουσα 

διεθνή κατάσταση. 

 Βέβαια, ο πιο σηµαντικός λόγος για τον οποίο οι Η.Π.Α. πρόσφεραν βοήθεια 

ήταν για να αποφύγουν οποιαδήποτε συµµαχία µεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας. Ένας 

µεγάλος φόβος των Η.Π.Α. για εκείνη την περίοδο ήταν µια πιθανή προσέγγιση της 

Κίνας από την Ιαπωνία, µε στόχο να συµµαχήσουν ενάντια στον εχθρό της δύσης, τις 

Η.Π.Α.56 Η Ιαπωνία και η Αµερική δεν µπορούσαν να καταλήξουν σε οποιαδήποτε 

συµφωνία για το ζήτηµα της Κίνας και η κάθε µία είχε ξεχωριστές φιλοδοξίες για το 

µέλλον της Κίνας. Ο ανταγωνισµός των δύο χωρών για την Κίνα υπήρχε και πριν τον 

Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο αλλά και κατά την διάρκειά του. 

 Μεταπολεµικά βέβαια οι Η.Π.Α.  και η Ιαπωνία κατάφεραν να συνεργαστούν 

καθώς και οι δύο είχαν τον ίδιο φόβο για την ευρύτερη εξάπλωση του κοµµουνισµού 

στην Ασία αλλά κυρίως στην ίδια την Κίνα. 

 Το 1946 ξέσπασε 57
εµφύλιος πόλεµος στην Κίνα µεταξύ του καθεστώτος 

Γκουόµινταγκ και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας. Ο κοµµουνιστικός 

στρατός βρέθηκε να είναι άψογα προετοιµασµένος για µία τέτοια διαµάχη. Ο 

εµφύλιος πόλεµος έληξε µε την νίκη των κοµµουνιστών και το Κοµµουνιστικό 

Κόµµα τελικά κυριάρχησε ακόµα πιο δυνατό το 1949. Με την ανάδειξη του Μάο Τσε 

Τουνγκ και του Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Κίνας το κλίµα άλλαξε µεταξύ της 

Κίνας  και των Η.Π.Α. 

 Με την ανάδειξη του Μάο Τσε Τουνγκ και του ΚΚΚ οι Η.Π.Α. είχαν αρχίσει 

να ανησυχούν καθώς πλέον δεν υπήρχε το καθεστώς Γκουόµινταγκ µε το οποίο είχαν 

βρει έναν τρόπο να επικοινωνούν και να έρχονται σε συνεννόηση. 
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 Αντιθέτως η εξάπλωση του κοµµουνισµού στην Κίνα θα δηµιουργούσε 

µεγάλα προβλήµατα επικοινωνίας και εµπιστοσύνης µεταξύ των δύο χωρών. Επίσης, 

η κυριαρχία του κοµµουνισµού στην Κίνα δηµιουργούσε τον φόβο στις Η.Π.Α. για 

πιθανή συνεργασία µεταξύ Κίνας και Σοβιετικής Ένωσης καθώς είχαν κοινή 

ιδεολογία. 

 Ο φόβος αυτός πραγµατοποιήθηκε καθώς η Κίνα έσπευσε να ζητήσει 

συνεργασία από την Σοβιετική Ένωση. 

 Ο Μάο θεωρούσε πως οι Η.Π.Α. αποτελούσαν απειλή για την χώρα του και 

ότι πολύ σύντοµα θα δέχονταν επίθεση από τους αµερικάνους οπότε έπρεπε να 

ενισχύσει την άµυνα της όσο περισσότερο µπορούσε και δεν µπορούσε παρά να 

στραφεί στην κοµµουνιστική Σοβιετική Ένωση.58 Η Κίνα πλέον δεν µπορούσε να 

εµπιστευτεί ή ακόµα και να συναναστρέφεται µε µία καπιταλιστική χώρα. Βέβαια 

αυτό που παρατηρούµε είναι πως η Κίνα ακόµα και σε αυτή το διάσηµα που 

θεωρούσε πως κινδυνεύει, δεν προσπάθησε  να χαράξει κάποια επιθετική πολιτική 

παρά µόνο να ενισχύσει την άµυνά της και να καλύψει τα νώτα της, ούτως ώστε όταν 

επέλθει η κρίσιµη στιγµή  να διαθέτει τα µέσα να αµυνθεί. 

 Οι Η.Π.Α. προσπάθησαν αρκετές φορές να καθησυχάσουν την Κίνα 

δηλώνοντας επανειληµµένως πως δεν είχαν ποτέ την πρόθεση να επιτεθούν στην 

Κίνα, βέβαια ο Μάο δεν µπορούσε να πεισθεί και όσο περνούσε ο καιρός τόσο πιο 

εχθρικά έβλεπε τις Η.Π.Α. 59
Το 1950 ακολούθησε ο πόλεµος στην Κορέα , τον οποίο 

χρονικά θα µπορούσαµε να χαρακτηρίσουµε ως την χειρότερη κατάσταση που 

βρέθηκαν ποτέ η Κίνα µε τις Η.Π.Α. καθώς έφτασαν στο σηµείο να συγκρουστούν. 

 ∆εν θα µπορούσαµε σε καµία περίπτωση να παραλείψουµε ένα τόσο 

σηµαντικό κοµµάτι από τις σχέσεις  µεταξύ των δύο χωρών και επίσης θα 

καταφέρουµε να βγάλουµε πολύ σηµαντικά συµπεράσµατα για την εξωτερική 

πολιτική της Κίνας και την προσπάθεια της για αποκατάσταση του κύρους της στην 

υφήλιο.  
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Οι δύο χώρες ενεπλάκησαν στον πόλεµο της Κορέας προκειµένου να 

µεταδώσουν ένα µήνυµα η µία στην άλλη, ενώ αρχικά καµία από τις δύο δεν είχε 

σκοπό να εµπλακεί, αλλά στην πορεία θεώρησαν πως ήταν απαραίτητο ώστε να 

ξεκαθαρίσουν τις θέσεις που είχε η κάθε µία από τις δύο. 

 Όταν η Βόρεια Κορέα εισέβαλλε στην Νότια Κορέα , οι Η.Π.Α. πραγµατικά 

αιφνιδιάστηκαν καθώς µέχρι εκείνη την χρονική στιγµή ήταν πεπεισµένοι, βάσει 

απόρρητων πληροφοριών που είχαν, πως η Βόρεια Κορέα δεν θα προκαλούσε 

απολύτως καµία αναταραχή. Παρακολουθώντας την αιφνιδιαστική 60
µαζική επίθεση 

στην Νότια Κορέα οι Η.Π.Α. αποφασίζουν πως πρέπει να επέµβουν λόγω του 

µεγέθους της επίθεσης. Πρέπει να τονίσουµε πως η αµερικανική επέµβαση 

πραγµατοποιήθηκε µε την συγκατάθεση του Συµβουλίου Ασφαλείας , άρα ήταν 

διεθνώς νοµιµοποιηµένη.61
Οι Η.Π.Α. επεµβαίνοντας θέλησαν  ουσιαστικά να 

µεταφέρουν ένα µήνυµα σε όλες τις δυνάµεις του κόσµου, ότι σε καµία περίπτωση 

δεν θα επιτρέψουν τέτοιου είδους βίαιες επιθέσεις από κοµµουνιστές και θα 

φροντίσουν να πνίξουν αυτό το ξέσπασµα και οποιοδήποτε άλλο που χαρακτηρίζεται 

κοµµουνιστικό. 

 Ουσιαστικά ήθελαν η επέµβασή τους να λειτουργήσει αποτρεπτικά προς την 

Κίνα σε περίπτωση που σχεδίαζε να επέµβει υποστηρικτικά στην κοµµουνιστική 

επίθεση. Όταν οι δυνάµεις της Βόρειας Κορέας άρχισαν να υποχωρούν λόγω της 

πετυχηµένης επέµβασης των αµερικανών, ο Μάο άρχισε ν ανησυχεί ακόµα 

περισσότερο διότι έβλεπε τις αµερικανικές δυνάµεις να τον πλησιάζουν όλο και πιο 

πολύ, οπότε δεν είχε άλλη επιλογή από το να αρχίσει να προετοιµάζεται για εµπλοκή 

της Κίνας σε πόλεµο.  

Αν και περίµενε πρώτα να εµπλακεί η Σοβιετική Ένωση καθώς δεν ένιωθε 

έτοιµος να αντιµετωπίσει τις αµερικανικές δυνάµεις µόνος του. Η σοβιετική Ένωση 

αρνήθηκε να επέµβει και προτίµησε να αποστασιοποιηθεί πλήρως από τον 

συγκεκριµένο πόλεµο. 
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 Η Κίνα έδειξε λίγη ακόµα υποµονή µήπως η Σοβιετική Ένωση αλλάξει 

γνώµη αλλά τελικά αναγκάστηκε να πάρει την µεγάλη απόφαση και να αποδείξει πως 

η κινεζική δύναµη ανθίζει και δεν πρόκειται να επιτρέψει καµία καταπάτηση των 

συνόρων της. 

 62
Η απόφαση του Μάο να αντιµετωπίσει τις αµερικανικές δυνάµεις ήταν 

ριψοκίνδυνη καθώς εκείνη την περίοδο οι Η.Π.Α. αποτελούσαν την πιο ισχυρή 

δύναµη και έχοντας πιο προηγµένη τεχνολογία από την Κίνα και το πιο πιθανό ήταν 

αυτή η σύγκρουση να λήξει µε την ήττα της Κίνας. Αντιθέτως , οι κινεζικές δυνάµεις 

κατάφεραν να εξισορροπήσουν την κατάσταση καθώς έληξε χωρίς να υπάρχει νίκη ή 

ήττα σε καµία από τις δύο δυνάµεις παρά µόνο ισοπαλία µέχρι του 1953 που έληξε 

και η σύγκρουση. 

 Βέβαια, αυτό το αποτέλεσµα ήταν θετικό για την Κίνα αλλά και για τον ίδιο 

τον Μάο καθώς απέδειξε πως παρά την παρακµιακή κατάσταση του κράτους της 

Κίνας οι κινεζικές δυνάµεις υπάρχουν ακόµα και είναι αρκετά δυνατές ώστε να 

αντιµετωπίσουν οποιονδήποτε εισβολέα. Με αυτό τον τρόπο ο Μάο κατάφερε να 

αποκαταστήσει το κύρος της Κίνας στο ∆ιεθνές Σύστηµα. Από την άλλη πλευρά οι 

Η.Π.Α. αντιµετώπισαν την ισοπαλία µε την Κίνα µε ανησυχία και έσπευσαν να 

προστατεύσουν την Ταϊβάν κινητοποιώντας την ναυτική τους δύναµη.   

Θεώρησαν πως η63 Κίνα θα προσπαθούσε να πραγµατοποιήσει αναγκαστική 

επανένωση µε την Ταϊβάν κάνοντας χρήση στρατιωτικής ισχύος. Όπως 

αντιλαµβανόµαστε οι σχέσεις µεταξύ Κίνας και Η.Π.Α. χαρακτηρίζονται από 

καχυποψία αλλά και φόβο τον οποίο δεν µπορούν να αποβάλλουν. Μέχρι το 1969 δεν 

υπήρχε καµία απολύτως επαφή µεταξύ των δύο χωρών και σε κανέναν τοµέα. Το 

1969 οι 64
σχέσεις µεταξύ της Σοβιετικής Ένωσης και της Κίνας είχαν οξυνθεί σε 

µεγάλο βαθµό ώστε να υπάρχει ο φόβος ισχυρής σύγκρουσης µεταξύ τους.  
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  Λόγω της εμπλοκής της στον πόλεμο της Κορέας η Κίνα δεν μπόρεσε να επιτύχει τον απώτερο της 

σκοπό για την ένωση της Ταϊβάν, καθώς αυτός ο πόλεμος θα λειτουργούσε ως αντιπερισπασμός 

ώστε ο Μάο να μπορέσει να πάρει πίσω την νήσο με την βία. Επίσης αν είχε συμβεί αυτό το γεγονός 

θα είχε λήξει ταυτόχρονα και ο κινεζικός εμφύλιος.  
6464

 Ο φόβος αυτός προκλήθηκε λόγω κάποιων μαχών που ξέσπασαν μεταξύ Κίνας και Σοβιετικών. Οι 

μάχες αυτές ξεκίνησαν από την μεριά της Κίνας καθώς θεώρησε πως οι Σοβιετικοί καταπάτησαν 

κινεζικό έδαφος.  
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 Όταν οι Σοβιετικές δυνάµεις συγκεντρώθηκαν στα βόρεια σύνορα της Κίνας 

οι φήµες άρχισαν να φουντώνουν όλο και πιο πολύ και όπως ήταν αναµενόµενο η 

πιθανότητα µιας τέτοιας σύγκρουσης δεν άφηνε αδιάφορη την ηγεσία των Η.Π.Α. 

65
Οι Η.Π.Α. επιβεβαίωσαν τις φήµες όταν Σοβιετικοί αξιωµατούχοι άρχισαν 

να ρωτούν τους αµερικανούς αξιωµατούχους ποια θα είναι η θέση τους σε περίπτωση 

που επιτεθούν στην Κίνα και πιο συγκεκριµένα στο κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο. 

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν µεγάλη νευρικότητα στις Η.Π.Α. καθώς 

ανησυχούσαν µήπως οι Σοβιετικοί προσπαθούσαν για µαζική εισβολή στην Κίνα. 
66
Οι Η.Π.Α. δεν επιθυµούσαν σε καµία περίπτωση µια τέτοια εισβολή, πόσο µάλλον 

την νίκη των σοβιετικών σε µια τέτοια σύγκρουση. 

 Όταν άρχισαν να αυξάνονται οι σοβιετικές δυνάµεις στα βόρεια σύνορα της 

Κίνας και 67
να µειώνονται οι αµερικανικές δυνάµεις στο Νότιο Βιετνάµ , τότε ο Μάο 

άρχισε να ανησυχεί πάρα πολύ µέχρι που αποφάσισε πως είχε έρθει η ώρα να 

βελτιώσει τις σχέσεις του µε τις Η.Π.Α. 

 Αυτή η απόφαση βέβαια δεν ήταν απλή υπόθεση καθώς είναι πάρα πολύ 

δύσκολο να ξαναέρθουν σε επαφή 2 χώρες , οι οποίες για 20 χρόνια δεν είχαν 

οποιαδήποτε επαφή, αντιθέτως σε κάθε ευκαιρία η µία δυσφηµούσε την άλλη. 

 Η προσέγγιση των Η.Π.Α. από την Κίνα έγινε µε αργούς ρυθµούς καθώς όπως 

προείπαµε η κατάσταση απαιτούσε λεπτό χειρισµό. Η καθυστέρηση ήταν απαραίτητη 

διότι και οι δύο πλευρές ήθελαν να αποφύγουν οποιαδήποτε εσωτερική αναταραχή 

και επιπλέον χρειαζόταν χρόνος ώστε να αποκατασταθεί η εµπιστοσύνη µεταξύ τους 

και να υπάρξει µια πιο οµαλή σχέση. ∆εν µπορούµε να παραλείψουµε το γεγονός ότι 

η Κίνα ουσιαστικά κατηγορούσε τον Χρουστσόφ για την συνύπαρξη της Σοβιετικής 

Ένωσης µε τις Η.Π.Α. κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου. Πλέον η Κίνα 

τοποθετείται σε θέσεις που µέχρι πριν λίγο καιρό κατήγγειλε και η ίδια.  
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 Συγκεκριμένα ο Nixon  στις 5 Σεπτεμβρίου του 1969 ανακοίνωσε πως οι Η.Π.Α. σε κάθε περίπτωση 

θα πάρουν θέση αν πραγματοποιηθεί τέτοια σύγκρουση. Όπως αντιλαμβανόμαστε οι Η.Π.Α. θα 

έπαιρναν το μέρος της Κίνας και όχι των σοβιετικών. 
67

 Η μείωση των αμερικανικών δυνάμεων  από το Νότιο Βιετνάμ πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της 

«βιετναμοποίησης» της περιοχής. Ο στόχος ήταν η σταδιακή αντικατάσταση των αμερικανικών 

δυνάμεων από δυνάμεις του ίδιου του Νοτίου Βιετνάμ.  
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 Πρέπει να τονίσουµε βέβαια ότι η Κίνα ήρθε σε µία τέτοια θέση που 

αναγκάστηκε να ανοίξει κύκλους συνεργασίας µε τις Η.Π.Α. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε 

πως για πολλά χρόνια η Κίνα βρισκόταν σε πλήρη αποµόνωση σε όλους τους τοµείς. 

Ο Μάο συνειδητοποιεί πια πως δεν µπορεί να τα βγάλει πέρα µόνος και 

χρειάζεται µια ισχυρή βοήθεια, διότι ήδη νιώθει τον εχθρό στο κατώφλι του καθώς οι 

σοβιετικές δυνάµεις στα σύνορα πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο. Επίσης η 

υπάρχουσα οικονοµική κατάσταση δεν επιτρέπει την απαραίτητη στρατιωτική 

ανάπτυξη ώστε να εξασφαλίσει την ασφάλεια της χώρας. 

 Μέχρι αυτό το σηµείο µπορούµε να συµπεράνουµε ότι οι σχέσεις των δύο 

χωρών χαρακτηρίζονται από µεταβλητότητα.68 Μετά από 20 χρόνια λοιπόν βλέπουµε 

να υπάρχει και πάλι συνεργασία µεταξύ των δύο χωρών µε αποτέλεσµα η Κίνα να 

βγει επιτέλους από τον αποµονωτισµό και να ενταχθεί και η ίδια στο ανοικτό διεθνές 

οικονοµικό σύστηµα. Απώτερος σκοπός του Μάο µε την συνεργασία των Η.Π.Α. 

ήταν να εξισορροπήσει την κατάσταση µε την Σοβιετική Ένωση όπως και έγινε. 

 69
Το 1971 λοιπόν ξεκίνησε η συνεργασία των δύο χωρών , η οποία όπως 

καταλαβαίνουµε στηρίχτηκε εξ’ ολοκλήρου στην κοινή διάθεση που είχαν οι δύο 

χώρες απέναντι στην Σοβιετική Ένωση.  

Ανάµεσα στις δύο χώρες υπήρχε στρατηγική αλληλοκατανόηση και 

αλληλοϋποστήριξη ενάντια στον πλέον κοινό εχθρό την Σοβιετική Ένωση.Οι δύο 

πλευρές γνωρίζοντας τις τεράστιες διαφορές τους φρόντισαν να αποµακρύνουν τα 

ζητήµατα στα οποία δεν συµφωνούν όπως η ιδεολογία, η κοινωνία και η εξωτερική 

πολιτική, και να επικεντρωθούν στους από κοινού στόχους.  

Επίσης, οι Η.Π.Α.  επιδίωξαν την ένταξη την ένταξη της Κίνας σε διεθνείς και 

περιφερειακούς θεσµούς προκειµένου να υπάρξει εξοικείωση της χώρας µε τον τρόπο 

που λειτουργεί και συµπεριφέρεται ένα κράτος στο διεθνές σύστηµα, ουσιαστικά το 

κράτος της Κίνας έπρεπε να µάθει τους κανόνες και τους όρους του ∆ιεθνούς 

παιχνιδιού. 
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 Κωνσταντίνος Γρίβας, Η Στρατιωτική Άνοδος της Κίνας και η Γεωπολιτική του Πολέμου στην Μέση 

Ανατολή, Αθήνα, Λιβάνη,2013, σελ. 95. 



44 

 

 Όπως ήταν αναµενόµενο, το συγκεκριµένο κράτος δεν θα µπορούσε να 

γνωρίζει πως λειτουργεί το διεθνές σύστηµα µετά από τόσα χρόνια αποµόνωσης, 

οπότε σε αυτό το σηµείο έπρεπε να λάβουν δράση οι Η.Π.Α. Το πιο σηµαντικό 

κοµµάτι της συνεργασίας τους ήταν να βρουν έναν τρόπο να ξεδιαλύνουν το ζήτηµα 

της διάσπασης της Κίνας µε οµαλότητα. 

Μέχρι το 1989 οι σχέσεις µεταξύ των Η.Π.Α. και της Κίνας ήταν σταθερές και 

χωρίς εντάσεις. Με την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης ακολούθησαν και τα 

προβλήµατα ανάµεσα στις δύο χώρες, διότι αυτό που τους ένωνε ουσιαστικά ήταν ο 

κοινός σκοπός που είχαν εναντίον των σοβιετικών. Μετά την πτώση της Σοβιετικής 

Ένωσης άρχισε να υπάρχει και πάλι η σκιά της καχυποψίας στην σχέση Η.Π.Α.- 

Κίνας, διότι πλέον έχασαν τα κοινά τους στοιχεία, που ήταν η αντίσταση απέναντι 

σους σοβιετικούς , και παρέµειναν µόνο αυτά που τους χωρίζουν σε συνδυασµό µε 

κάποια άλλα γεγονότα που ακολούθησαν. 

 70
Η Κίνα θορυβήθηκε ιδιαίτερα µετά την επίθεση των Η.Π.Α. στο 

71
Κοσσυφοπέδιο το 1999, διότι αυτή επίθεση πραγµατοποιήθηκε χωρίς την έγκριση 

του Ο.Η.Ε., γεγονός που έδειχνε ότι οι αµερικάνοι επεµβαίνουν στρατιωτικά για την 

επίλυση εσωτερικών ζητηµάτων άλλων χωρών χωρίς να χρειάζονται άδεια, ακόµα 

και σε περιοχές που δεν έχουν καµία σηµασία γι αυτούς. 

 Η Κίνα έχοντας πάντα σαν στόχο την επανένωση της Ταϊβάν , θεώρησε πως 

µε αυτόν τον τρόπο οι Η.Π.Α. πραγµατοποίησαν επίδειξη ισχύος και επιπλέον ήθελαν 

νοµικό, πολιτικό και στρατιωτικό προηγούµενο για την διάσπαση µιας περιοχής από 

µία χώρα. 

 Όταν αυτό το γεγονός λαµβάνει µέρος σε µια περίοδο που οι φήµες 

φουντώνουν για ανεξαρτησία της Ταϊβάν, η Κίνα γίνεται καχύποπτη απέναντι στις 

Η.Π.Α. καθώς πιστεύει πως σε περίπτωση η ίδια η Κίνα επέµβει στρατιωτικά στην 

Ταϊβάν , οι Η.Π.Α. θα εµπλακούν υπέρ της νήσου. Από εκεί που υπήρχε συνεργασία 

και µια ορισµένη εµπιστοσύνη µεταξύ των δύο χωρών, πλέον υπήρχαν µόνο 

αµφιβολίες και φόβος κυρίως από την µεριά της Κίνας ότι οι Η.Π.Α. δεν θα 
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 Εξαιτίας της επέμβασης των Η.Π.Α.  στ Κοσσυφοπέδιο, η Κίνα άρχισε να αναπτύσσει και να 

βελτιώνει την στρατιωτική της δύναμη σε μεγάλο βαθμό ούτως ώστε να είναι προετοιμασμένη σε 

περίπτωση που οι Η.Π.Α. θελήσουν να ενεργήσουν με τον ίδιο τρόπο και στο ζήτημα της Ταϊβάν.  
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διστάσουν να κάνουν επίδειξη της ισχύος τους ειδικά εκείνη την χρονική στιγµή που 

έχει καταρρεύσει η Σοβιετική Ένωση και πρέπει να αναδειχθούν σαν χώρα σε 

ηγεµόνα και να πάρουν τα ηνία στα χέρια τους. Οι Η.Π.Α. δεν θα επέτρεπαν την 

ύπαρξη κενού ισχύος γιατί θα υπήρχε φόβος να προσπαθήσει κάποια άλλη χώρα να 

το καλύψει , ίσως και µε βίαια µέσα.  

  Πέρα από το γεγονός ότι για κάποια χρόνια δεν υπήρχε για άλλη µια φορά 

κανένας διάλογος µεταξύ των δύο χωρών αυτό που µπορούµε να πούµε είναι ότι 

σήµερα οι δύο χώρες συνδέονται µεταξύ τους για εµπορικούς και πολιτιστικούς 

λόγους. Μετά από µία περιγραφή του παρελθόντος που χαρακτηρίζει τις δύο χώρες , 

µπορούµε να περάσουµε στην ανάλυση σηµερινών γεγονότων και ζητηµάτων που 

έχει να αντιµετωπίσει η Κίνα σε σχέση µε τις Η.Π.Α. αλλά και το εσωτερικό της. 

 Όπως γνωρίζουµε η Κίνα έχει αναπτύξει εµπορικές και οικονοµικές 

συναλλαγές µε τις Η.Π.Α., αν και στο παρελθόν υπήρξαν µεγάλες διαφορές µεταξύ 

των δύο χωρών, χωρίς αυτό να σηµαίνει πως οι δύο χώρες έχουν  λύσει όλα τους τα 

προβλήµατα. Το µεγαλύτερο ποσοστό των εξαγωγών της Κίνας απορροφάται από τις 

Η.Π.Α., άρα η Κίνα βρίσκεται σε πλήρη οικονοµική εξάρτηση από τις Η.Π.Α.. Σε 

περίπτωση που οι Η.Π.Α. διακόψουν τις εισαγωγές από την Λαϊκή ∆ηµοκρατία της 

Κίνας τότε η χώρα θα περάσει στην σκιά µια τροµερής ύφεσης µε σοβαρό 

οικονοµικό, κοινωνικό και πολιτικό αντίκτυπο. Με αυτόν τον τρόπο οι Η.Π.Α. έχουν 

στα χέρια τους ένα ισχυρό µέσο πίεσης απέναντι την Κίνα καθώς κλείνοντας τις 

πόρτες της αγοράς στην ασιατική χώρα ακολουθεί η πλήρης παρακµή και 

καταστροφή της. 

  Η ανάπτυξη της Κίνας πρέπει να σταθεροποιηθεί και όχι να µειωθεί, οπότε 

οποιαδήποτε σύγκρουση µε τις Η.Π.Α. θα φέρει τα αντίθετα αποτελέσµατα . Η Κίνα 

δεν έχει κανέναν λόγο να προβεί σε ενέργειες διεκδίκησης θέσης στο διεθνές 

σύστηµα καθώς το µόνο που την απασχολεί είναι η σταθερότητα της ανάπτυξης, η 

εξισορρόπηση βιοτικού επιπέδου στον κινεζικό λαό, η βελτίωση εσωτερικών 

υποδοµών και φυσικά το ζήτηµα της Ταϊβάν.  
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Θα µπορούσαµε να πούµε πως τα 72
ζητήµατα που απασχολούν την χώρα 

αυτήν την στιγµή είναι πολύ πιο σοβαρά από την ανάδειξή της σε παγκόσµιο 

ηγεµόνα. 

 Η Κίνα προσφέρει στις διεθνείς αγορές την κατασκευή ξένων προϊόντων µε 

φθηνό εργατικό δυναµικό ή την κατασκευή µέρος του προϊόντος που απαιτεί µεγάλο 

ποσοστό εργασίας για πολυεθνικές του εξωτερικού. Όταν βρισκόταν σε χαµηλότερη 

θέση ως προς την οικονοµία δεν υπήρχε πρόβληµα, πλέον υπάρχει κίνδυνος που 

ανήλθε στην 2η θέση σαν οικονοµία. 

 73
Η Κίνα όντας στη 2η θέση σαν οικονοµία θα έχει να αντιµετωπίσει 

σηµαντικά προβλήµατα όπως η δυσκολία απορρόφησης µεγάλων ποσοστών του 

αυξανόµενου κινεζικού ΑΕΠ για πολλά χρόνια ακόµα από τον έξω κόσµο. Επίσης οι 

δηµόσιες επενδύσεις στηρίζονται στην αυξανόµενη αποταµίευση του κινεζικού λαού. 

Σχεδόν όλες οι αποταµιεύσεις συγκεντρώνονται στις τέσσερις µεγαλύτερες τράπεζες 

της χώρας, από τις οποίες εξαρτώνται τα κριτήρια µε βάση τα οποία θα δίνονται και 

τα δάνεια για τις συγκεκριµένες επενδύσεις. Η αποταµίευση του κινεζικού λαού 

µπορεί να αποτελεί πλεονέκτηµα για τις δηµόσιες επενδύσεις, καθώς αποτελούν το 

κύριο κεφάλαιό τους, αλλά λειτουργεί και ως µειονέκτηµα διότι όσο αυξάνεται η 

αποταµίευση µειώνεται η εσωτερική κατανάλωση µε αποτέλεσµα να υπάρχει ακόµα 

µεγαλύτερη εξάρτηση από τις εξαγωγές. 

  Επιστρέφουµε στον καίριο ρόλο των Η.Π.Α. για την οικονοµική ζωή της 

χώρας, η επιρροή είναι τόσο µεγάλη που µια µεγάλη ύφεση στις Η.Π.Α. µπορεί να 

είναι καταστροφική για την Κίνα. Οι εξαγωγές της Κίνας αποτελούν ένα µεγάλο όπλο 

στα χέρια των Η.Π.Α. προκειµένου να επιτύχουν πολιτικούς στόχους, βέβαια σε 

αυτήν την περίπτωση η Κίνα δεν θα µπορούσε να αντιδράσει στρατιωτικά καθώς η 

στρατιωτική της ισχύ δεν είναι τόσο αναπτυγµένη όσο των Η.Π.Α. Ακόµα κι αν η 

Κίνα κάνει προσπάθειες για ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος για προληπτικούς λόγους, 

οι Η.Π.Α. θα νιώσουν ανασφάλεια και θα διακόψουν άµεσα οποιαδήποτε οικονοµική 
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συναλλαγή µε την Κίνα και οποιαδήποτε παροχή προς την Κίνα, όπως παροχή 

πρώτων υλών. 

 Οι σχέσεις Κίνας – Η.Π.Α. επηρεάζονται άµεσα από την στρατηγική που θα 

ακολουθήσουν οι Η.Π.Α. στην λεκάνη του Ειρηνικού αλλά και την περιοχή της 

Ασίας.74 Ο πρόεδρος των Η.Π.Α. Μπαράκ Οµπάµα ανακοίνωσε στις 5/1/2012 την 

αµυντική στρατηγική που θα ακολουθήσει στην περιοχή του Ειρηνικού και της 

Ασίας.75 Ο Υπουργός Άµυνας των Η.Π.Α., Leon Panetta , ανακοίνωσε πως µέχρι το 

2020 θα έχουν ενισχύσει την παρουσία αµερικανικής ναυτικής δύναµης στον 

Ειρηνικό. 

 Το 60% της ναυτικής δύναµης των Η.Π.Α. θα βρίσκεται στον Ειρηνικό ενώ 

το 40% από την µεριά του Ατλαντικού. Επιπλέον, οι Η.Π.Α. θα επιδιώξουν την 

βελτίωση συνεργασίας µε περιοχές κοµβικής σηµασίας , το Βιετνάµ ,την Σιγκαπούρη 

και τις Φιλιππίνες.  

Μετά την περιγραφή και την αναφορά πολλών κοµβικών γεγονότων και 

σηµαντικών στοιχείων µπορούµε να καταλήξουµε σε ένα συµπέρασµα που 

χαρακτηρίζει την σχέση των δύο χωρών. Συνοψίζοντας, κατανοούµε πως πρόκειται 

για µία ιδιαίτερη σχέση καθώς υπάρχει συνεργασία και καχυποψία ταυτοχρόνως. Οι 

δύο χώρες συνδέονται µε µακροχρόνιες οικονοµικές συναλλαγές και εµπορικές 

συµφωνίες, από τις οποίες το κέρδος είναι τεράστιο και για τις δύο χώρες. Η Κίνα 

από αυτήν την συνεργασία καλύπτει το κενό εισοδήµατος που προκαλείται από την 

µείωση της εσωτερικής κατανάλωσης και την έλλειψη πόρων που προκλήθηκε από 

την έντονη ανάπτυξη της χώρας τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι φανερό ότι υπάρχει 

σχέση αλληλεξάρτησης αλλά η Κίνα είναι σε µεγαλύτερο βαθµό εξαρτηµένη από τις 

Η.Π.Α. οπότε δέχεται και την µεγαλύτερη πίεση. 

Επίσης, εκτός από συνεργασία υπάρχει και ο φόβος στην µεταξύ τους σχέση, 

βέβαια η κάθε µία για διαφορετικούς λόγους. 76
Οι Η.Π.Α. αντιµετωπίζουν µε 

καχυποψία την τεράστια ανάπτυξη τα Κίνας , όπως επίσης και της στρατιωτικής της 
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ανάπτυξης, η οποία βέβαια ήταν αναµενόµενη καθώς λόγω ανάπτυξης ενισχύθηκε ο 

ρόλος του κράτους της Κίνας στο ∆ιεθνές Σύστηµα.  Η στρατιωτική ανάπτυξη δίνει 

την αίσθηση ότι η Κίνα έχει σκοπό να αναδειχθεί σε ηγεµόνα όπως και για 

οποιαδήποτε χώρα θα ίσχυε το ίδιο µετά από µια θεαµατική ανάπτυξη 30 ετών αν 

στρεφόταν στην πραγµατοποίηση τέτοιου είδους ενεργειών. 

Στην περίπτωση της Κίνας όµως δεν ισχύει κάτι τέτοιο για πολλούς λόγους. 

Πρώτον η Κίνα έχει να αντιµετωπίσει πάρα πολλά εσωτερικά ζητήµατα που δεν έχει 

την δυνατότητα να προκαλέσει τέτοιες ανατροπές ώστε να αποκτήσει επιπλέον 

εξωτερικά προβλήµατα. ∆εύτερον, γνωρίζουµε πως η Κίνα δεν είναι ανεξάρτητη ούτε 

από άποψη οικονοµική αλλά ούτε από πλευράς ενέργειας , οπότε δεν µπορεί να 

συγκρουστεί µε χώρες από τις οποίες εξαρτάται η επιβίωση της χώρας. 

Επιπλέον, το κινεζικό ναυτικό είναι σχεδόν ανύπαρκτο ενώ το αµερικανικό 

ναυτικό κυριαρχεί στην λεκάνη του Ειρηνικού και δεν υπάρχει καµία προοπτική 

εξισορρόπησης των δύο δυνάµεων στον συγκεκριµένο τοµέα, λόγω έλλειψης 

δυνατότητας αλλά και κίνδυνος λήψης προληπτικών µέτρων από την µεριά των 

Η.Π.Α. τα οποία δεν µπορούµε να γνωρίζουµε πόσο καταστροφικά µπορεί να είναι 

για την περιοχή της Κίνας.  

Επίσης, τις σχέσεις των δύο χωρών κλονίζει ιδιαίτερα η εµπλοκή τους σε ένα 

πολύ λεπτό ζήτηµα για την Κίνα το οποίο αποτελεί η επανένωση της Ταϊβάν. Το 

γεγονός ότι ο 777ος αµερικανικός στόλος βρίσκεται στο νησί µε σκοπό την προστασία 

του από οποιαδήποτε στρατιωτική παρέµβαση και κυρίως επέµβαση της Κίνας για 

αναγκαστική επανένωση, προκαλεί µεγάλη νευρικότητα στην συµπεριφορά της Λ∆Κ 

απέναντι στις Η.Π.Α.  

∆εδοµένου ότι η Ταϊβάν αποτελεί το σηµείο τρωτότητας της Κίνας για78 

ψυχολογικούς και στρατηγικούς λόγους , προκαλείται µεγάλο άγχος στην κινεζική 

ηγεσία για την θέση που επρόκειτο να πάρουν οι Η.Π.Α. στο ζήτηµα της επανένωσης 

της Ταϊβάν. 
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Το συµπέρασµα είναι ότι παρά τις οικονοµικές σχέσεις που έχουν χτίσει οι 

δύο χώρες µεταξύ τους τα τελευταία χρόνια δεν µπόρεσαν ποτέ να καλύψουν το κενό 

εµπιστοσύνης που δηµιουργήθηκε µετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης και 

ενισχύθηκε µε µεταγενέστερα γεγονότα. Η Κίνα δεν συµφωνεί µε τον ρόλο που 

προσπαθούν να έχουν οι Η.Π.Α. στο διεθνές σύστηµα ως παγκόσµιος ηγεµόνας, 

καθώς προτιµούν ένα πολυπολικό σύστηµα και όχι µονοπολικό όπως αυτό που 

επιδιώκουν να εγκαθιδρύσουν οι Η.Π.Α., αλλά δεν µπορούν να ανατρέψουν την 

κατάσταση κατά πως επιθυµούν καθώς έχουν σοβαρότερα ζητήµατα να επιλύσουν 

και θα χρειαστεί να αφιερώσουν πολλά χρόνια ακόµα.  

Εν κατακλείδι , πρέπει να τονίσουµε πως για όλους τους παραπάνω λόγους η 

Λ∆Κ δεν έχει σκοπό να αναδειχθεί σε παγκόσµιο ηγεµόνα ούτε θα επιδιώξει την 

ανατροπή του υπάρχοντος συστήµατος.    

3.2. Σχέσεις Κίνας – Ρωσίας. 
  

Οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας δεν χαρακτηρίζονται από σταθερότητα καθώς έχουν 

υπάρξει καλές και κακές στιγµές µεταξύ τους. Η σχέση αυτή ξεκίνησε από το 1950 µε 

πρωτοβουλία του Μάο Τσε Τουνγκ. Εκείνο το διάστηµα ο Μάο ήταν πεπεισµένος 

πως στο κοντινό µέλλον θα πραγµατοποιούνταν επίθεση από τις Η.Π.Α. Από τη 

στιγµή που βγήκε νικητής ο Μάο και ανέλαβε τα ηνία της ηγεσίας άλλαξε την 

συµπεριφορά της χώρας απέναντι στις Η.Π.Α., σε αντίθεση µε την προηγούµενη 

ηγεσία η οποία διατηρούσε µια καλή συνεργασία µε την δυτική δύναµη. 

 Ο νέος πια ηγέτης της Κίνας , ο Μάο Τσε Τουνγκ, πιστός στην ιδεολογία του 

τον κοµµουνισµό αλλά και στο ίδιο το κοµµουνιστικό κόµµα της Κίνας αποφάσισε 

πως δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί οποιαδήποτε συνεργασία µε την ∆ύση, οπότε 

παύει οποιαδήποτε επαφή. Στόχος ήταν η εγκαθίδρυση ενός πολυπολικού 

συστήµατος περιορίζοντας την εξάπλωση της δυτικής δύναµης και επιρροής. Ο Μάο 

µη έχοντας εµπιστοσύνη στις Η.Π.Α. για τους µελλοντικές τους ενέργειες έπρεπε να 

προετοιµαστεί σε περίπτωση επίθεσης, όµως η οικονοµική κατάσταση της Κίνας ήταν 

σε τέτοιο άσχηµο επίπεδο που δεν µπορούσε µόνη της να φτιάξει την άµυνα της και 

να περιορίσει την ισχύ των Η.Π.Α. 
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 Η λύση ήταν η ανάπτυξη κάποιων συµµαχιών και ποιος θα ήταν καλύτερος 

σύµµαχος από την Σοβιετική Ένωση όπου κυριαρχεί ο κοµµουνισµός και έχουν τις 

ίδιες φιλοδοξίες για την διαµόρφωση του διεθνούς συστήµατος ως προς το κοµµάτι 

του περιορισµού ισχύος των Η.Π.Α. 

79 Στις πρώτες επαφές που πραγµατοποιήθηκαν ο Στάλιν συµβούλεψε την 

κινεζική ηγεσία να διαδώσει στην Ασία την επανάσταση κατά των ιµπεριαλιστών, 

στην προκειµένη αναφέρεται στις Η.Π.Α. , δηλαδή ότι έκανε και η Σοβιετική Ένωση 

στην Ευρώπη. Βέβαια δεν µπορούµε να την χαρακτηρίσουµε και ως καλή συµβουλή 

διότι αν λάβουµε υπόψη την οικονοµική και εσωτερική κατάσταση της Κίνας εκείνο 

το διάστηµα , καταλαβαίνουµε ότι µία χώρα µε τόσα προβλήµατα που έχει να λύσει 

δεν θα µπορούσε να αναλάβει µια ακόµα µεγάλη ευθύνη. Ουσιαστικά στόχος της 

προσέγγισης της ΕΣΣ∆ από την Λ∆Κ ήταν η λήψη βοήθειας και όχι η επιβάρυνση µε 

περαιτέρω υποχρεώσεις.   

Όταν ξεκίνησαν οι επαφές µεταξύ των δύο χωρών δεν µπορούµε να πούµε 

πως όλα πήγαιναν καλά καθώς υπήρξαν διάφορες παρεξηγήσεις τις οποίες βέβαια τις 

ξεπέρασαν στο τέλος και κατέληξαν σε συµφωνία.80 Ο Μάο τελικά επέτυχε τον στόχο 

του για την σύναψη συµµαχίας µε την Σοβιετική Ένωση, η οποία υπογράφηκε τον 

Φεβρουάριο του 1950.  

Σύµφωνα µε την συνθήκη συµµαχίας , η Ιαπωνία θεωρούνταν επίσηµα 

δυνητικός εχθρός όπως επίσης και οι σύµµαχοί τους οι Η.Π.Α.. Ο Μάο κατάφερε να 

εξασφαλίσει την βοήθεια των σοβιετικών σε περίπτωση που οι Η.Π.Α. 

πραγµατοποιήσουν κάποια επίθεση ενάντια στη Κίνα, αυτός ήταν και ο απώτερος 

σκοπός της προσέγγισης της ΕΣΣ∆ . 

 Αργότερα τέθηκε το ζήτηµα της Κορέας , όπου ο Κιµ Ιλ Σουνγκ, 

κοµµουνιστής δικτάτορας της Βόρειας Κορέας , ζήτησε την άδεια από τον Στάλιν να 

ενώσει την Κορέα κάνοντας χρήση βίας µε στρατιωτικά µέσα , τα οποία µάλιστα 

ζήτησε από τον Στάλιν να του τα εξασφαλίσει.  
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Ο Στάλιν συµφώνησε και τον εφοδίασε µε στρατιωτικό εξοπλισµό, αλλά 

ξεκαθάρισε την θέση της Σοβιετικής Ένωσης η οποία ήταν ότι θα παραµείνει 

ουδέτερη σε περίπτωση που επέµβουν  οι Η.Π.Α. και αν χρειαστούν βοήθεια θα 

πρέπει να την ζητήσουν από τους κινέζους.81 Όταν ο ίδιος ο Κιµ επισκέφτηκε τον 

Μάο παρουσίασε τον Στάλιν πολύ θετικό σε αυτό το εγχείρηµα και ιδιαίτερα 

πρόθυµο, σε αυτό το σηµείο η Κίνα επιβεβαιώθηκε για την βοήθεια των Σοβιετικών 

σε πιθανή επίθεση εναντίον της Κίνας.   

Πραγµατικά ακολούθησε εισβολή στην Νότια Κορέα από την Βόρεια µε 

στόχο την επανένωση της χώρας. Τελικά οι Η.Π.Α. αναγκάστηκαν να επέµβουν  

καθώς το µέγεθος της εισβολής ήταν µεγάλο, δηλαδή αναφερόµαστε σε µία µαζική 

εισβολή, οπότε δεν µπορούσαν να µείνουν αδιάφοροι µπροστά σε µία τέτοια 

κατάσταση. Η επέµβαση των Η.Π.Α. ήταν δυσάρεστο γεγονός κυρίως για τον Μάο , 

διότι ένιωθε πως µετά την Κορέα ίσως έπαιρνε σειρά η Κίνα. Όταν οι αµερικανικές 

δυνάµεις κατάφεραν να απωθήσουν τις κοµµουνιστικές δυνάµεις της Βόρειας Κορέας 

και να περάσουν τα σύνορά τους η Κίνα ένιωθε την απειλή να πλησιάζει. 

Καθώς ο Μάο παρατηρούσε τις εξελίξεις στην περιοχή της Κορέας και έβλεπε 

τις αµερικανικές δυνάµεις να πλησιάζουν όλο και πιο πολύ στα κινεζικά σύνορα η 

ανησυχία µεγάλωνε όλο και πιο πολύ. Ο Μάο βέβαια θεωρούσε πως δεν υπήρχε 

λόγος ανησυχίας καθώς ο Στάλιν θα έστελνε άµεσα βοήθεια σε περίπτωση εισβολής 

στην Κίνα. Κάποια στιγµή ο Κίµ, ο δικτάτορας της Βορείου Κορέας , απελπισµένος 

από την κατάσταση καθώς µέρα µε την µέρα πλησίαζε όλο και πιο κοντά στην ήττα, 

ζήτησε βοήθεια από τον Στάλιν ο οποίος την αρνήθηκε κατηγορηµατικά καθώς ήθελε 

να παραµείνει ουδέτερος σε αυτόν τον πόλεµο καθώς η Κορέα δεν αποτελούσε 

περιοχή µεγάλης στρατηγικής σηµασίας ώστε να ρισκάρει µία ρήξη µε τις Η.Π.Α. 

Αυτή η άρνηση θορύβησε πολύ τον Μάο αλλά έκανε υποµονή σε περίπτωση 

που ο Στάλιν αλλάξει γνώµη. Κυριολεκτικά ο Μάο βρισκόταν σε µία σύγχυση διότι 

από την µία πλευρά φοβόταν τις επόµενες ενέργειες των Η.Π.Α. και ήθελε να τους 

προλάβει µε µια επίθεση , από την άλλη όµως δεν ένιωθε σίγουρος ώστε να 

αντιµετωπίσει µόνος τις αµερικανικές δυνάµεις. 
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 Τελικά ο Μάο πήρε την µεγάλη απόφαση και ανέλαβε να βοηθήσει τα 

στρατεύµατα της Βορείου Κορέας προκειµένου να εµποδίσει τις αµερικανικές 

δυνάµεις να πλησιάσουν στα κινεζικά σύνορα και ακόµα περισσότερο να τους 

αποτρέψουν από µελλοντική καταπάτηση κινεζικού εδάφους. 

Τελικά αυτή η κίνηση κατέληξε σε κάτι καλό αφού οι κινεζικές δυνάµεις 

κατάφεραν να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και ουσιαστικά το αποτέλεσµα να 

είναι το ίδιο και για τις δύο χώρες. Η µόνη διαφορά είναι ότι αν και είχαν το ίδιο 

αποτέλεσµα, ούτε νίκη ούτε ήττα, οι απώλειες που υπέστη η Κίνα ήταν πολύ 

µεγαλύτερες σε σχέση µε αυτές που υπέστησαν οι Η.Π.Α. 

Επιστρέφοντας στις σινο- σοβιετικές σχέσεις πρέπει να πούµε πως οι 

Σοβιετικοί προσπάθησαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Κίνας καθώς πρόσφεραν 

πόρους αλλά και τεχνοκράτες συµβούλους οι οποίοι θα βοηθούσαν πάρα πολύ για την 

βελτίωση των πραγµάτων. Γενικά ο Μάο προσπάθησε να µιµηθεί σε αρκετά σηµεία 

την Σοβιετική Ένωση ως προς την κολεκτιβοποίηση του αγροτικού τοµέα, την 

εθνικοποίηση της βιοµηχανίας, τα σχέδια για την οικονοµική ανάπτυξη αλλά ακόµα 

υπήρχαν αρκετές οµοιότητες και στις πολιτικές εκστρατείες. Αυτό το στοιχείο 

αποδεικνύει πόσο κοντά βρίσκονταν οι χώρες ακόµα περισσότερο δε στον ιδεολογικό 

τοµέα. 

Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι ρήξεις στις σινο-σοβιετικές σχέσεις. Το 1957 οι 

Η.Π.Α. τοποθέτησαν πυραύλους στην Ταϊβάν, οι οποίοι απειλούσαν άµεσα την Κίνα, 

ο Μάο βέβαια δεν έδειξε σηµάδια ανησυχίας όσο κι αν τον κατέκλυζε ο φόβος και 

δεν έκανε τίποτα περισσότερο από το να επικοινωνήσει την ίδια στιγµή µε τον πιο 

βασικό σύµµαχό του την Σοβιετική Ένωση. Σκοπός αυτής της επαφής ήταν να πείσει 

τον Χρουστσόφ να προσφέρει στην Κίνα ατοµικές βόµβες προκειµένου να ετοιµαστεί 

για θερµοπυρηνική σύγκρουση µε τις Η.Π.Α. 

82
Οι Σοβιετικοί όµως δεν ένιωθαν ασφάλεια που ο Μάο αντιµετώπιζε µια 

τέτοιου είδους σύγκρουση µε τέτοια ελαφρότητα και παρορµητισµό. Η αλήθεια  είναι 

ότι δεν έδειξαν να είναι και πολύ γενναιόδωροι αντιθέτως έδειχναν έντονα την 

αµφισβήτησή τους . 
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 Το τελειωτικό χτύπηµα που κλόνισε εντελώς την εµπιστοσύνη µεταξύ των 

δύο χωρών ήταν η προσπάθεια επίδειξης ισχύος του Μάο απέναντι στις Η.Π.Α. 

πραγµατοποιώντας βοµβαρδισµούς στο νησί Κεµόι το οποίο βρίσκεται ανάµεσα στην 

Ταϊβάν και την Κίνα. 

 Με αυτήν την κίνηση ο Μάο ήθελε να περάσει ένα µήνυµα στις Η.Π.Α., ότι 

δηλαδή η Λ∆Κ της Κίνας δεν θα δίσταζε να πραγµατοποιήσει επίθεση ενάντια σε 

όποιον προσπαθήσει να της προκαλέσει οποιοδήποτε πλήγµα. Ουσιαστικά η Κίνα 

προσπάθησε να τροµοκρατήσει τις Η.Π.Α. αλλά τελικά κατάφερε να τροµοκρατήσει 

την Σοβιετική Ένωση , η οποία άρχισε να θεωρεί πως η Κίνα δεν συµπεριφέρεται µε 

ωριµότητα και προκειµένου να εξασφαλίσει το κύρος της µπορεί να πλήξει την 

διεθνή ειρήνη , οι σοβιετικοί είχαν χάσει πλέον την εµπιστοσύνη τους απέναντι στην 

κοµµουνιστική συµµαχική δύναµη.  

Η απογοήτευση δεν υπήρξε µόνο από την µεριά της Σοβιετικής Ένωσης αλλά 

και από την πλευρά του Μάο, ο οποίος είχε πια συνειδητοποιήσει ότι οι σοβιετικοί 

δεν επρόκειτο να τους βοηθήσουν σε περίπτωση αµερικανικής επίθεσης, άρα δηλαδή 

ο κύριος σκοπός της Κίνας σε αυτήν την συµµαχία ναυάγησε ολοσχερώς. Η 

Σοβιετική Ένωση διάλεξε ουδέτερη στάση σε πολλά γεγονότα και αυτό αποτέλεσε 

στοιχείο ότι ο κινεζικός λαός δεν µπορεί να στηριχτεί στην σινο- σοβιετική συµµαχία 

στην περίπτωση που υποστεί οποιοδήποτε πλήγµα. 

Ακόµα και το σοβιετικό µοντέλο ανάπτυξης που υιοθέτησε η Κίνα 

προκειµένου να αντιµετωπίσει τα οικονοµικά της προβλήµατα , το οποίο τέθηκε σε 

εφαρµογή µε την βοήθεια σοβιετικών συµβούλων δεν είχε πια την απόδοση που 

έπρεπε. Ο Μάο αποµακρύνθηκε εντελώς από το Σοβιετικό µοντέλο και στράφηκε στο 

Μεγάλο Άλµα προς τα Εµπρός , δηλαδή την ανάπτυξη της οικονοµίας στηριζόµενη 

αποκλειστικά και µόνο στην κινεζική κοινωνία, η οποία φανατισµένη και 

επαναστατικά ενθουσιασµένη θα µπορούσε να επιτύχει την επιθυµητή αύξηση της 

παραγωγής. 

 Πλέον η πολιτική που ακολουθούσε ο Μάο για ανάπτυξη ήταν η στήριξη της 

καθαρά και µόνο στον83 λαό , η λύση δηλαδή βρισκόταν στο εσωτερικό και όχι σε 

                                                           
83
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κάποιον εξωτερικό παράγοντα, έτσι λοιπόν η Κίνα στράφηκε σε πλήρη 

αποµονωτισµό. 

84
Στόχος του Μάο ήταν να πάρει την θέση που έχει η Σοβιετική Ένωση στο 

παγκόσµιο κοµµουνιστικό κίνηµα. Να ξεπεράσει µε κάθε τρόπο τους σοβιετικούς και 

να καταφέρει να φτάσει µέχρι την Αγγλία και να συνεχίσει για τις Η.Π.Α. αφήνοντας 

πίσω το λενινιστικό κόµµα και όποια πρόοδο υπήρξε µε την Οκτωβριανή 

επανάσταση, άρα πλέον από ένα κλίµα συνεργασίας µπαίνουµε σε κλίµα 

ανταγωνισµού µεταξύ των δύο χωρών. 

Η απουσία των συµµαχικών σχέσεων µεταξύ των δύο χωρών επικυρώθηκε θα 

λέγαµε όταν το 1960 η Σοβιετική Ένωση διέκοψε την οικονοµική βοήθεια προς την 

Κίνα σε µια περίοδο που η Λ∆Κ αντιµετώπιζε µια µεγάλη εσωτερική καταστροφή 

καθώς πλέον ο κινεζικός λαός ζούσε κάτω από τα όρια της φτώχειας. Ο Χρουστσόφ 

όχι µόνο σταµάτησε να βοηθάει οικονοµικά την Κίνα αλλά απέσυρε ταυτόχρονα και 

τους σοβιετικούς πυραύλους, έκοψε δηλαδή οποιοδήποτε δεσµό µε την 

κοµµουνιστική δύναµη. 85
Πλέον στις διεθνείς κοµµουνιστικές συναντήσεις , οι δύο 

πλευρές δεν δίσταζαν να επιτίθενται η µία στην άλλη και ακόµα περισσότερο η 

κινεζική πλευρά, η οποία κατηγορούσε τους σοβιετικούς για αδιαφορία ή ακόµα και 

ανοχή απέναντι στον ιµπεριαλισµό των Η.Π.Α. . 

Ο Μάο θεωρούσε ότι πλέον ο Χρουστσόφ δεν πρεσβεύει τον πραγµατικό 

κοµµουνισµό και ότι ήρθε η ώρα να πάρει ο ίδιος την πρωτιά στο παγκόσµιο 

κοµµουνιστικό ρεύµα. Το κλίµα πλέον ήταν ψυχρό µεταξύ των δύο χωρών αλλά η 

Κίνα µε αυτόν τον τρόπο κατάφερε να προσθέσει άλλη µία στις εξωτερικές της 

απειλές, την Σοβιετική Ένωση.  

Τώρα πια η Λ∆Κ έπρεπε να είναι προετοιµασµένη και για πιθανή σοβιετική 

επίθεση.86 Το κεντρικό σηµείο της αντιπαράθεσης των δύο χωρών ήταν ότι υπήρχε 

διάσταση απόψεων στο ιδεολογικό κοµµάτι καθώς από ότι φαίνεται και οι δύο 

                                                                                                                                                                      

στα οποία την διαχείριση αναλάμβαναν οι ίδιοι οι εργάτες. Βέβαια αυτή η γενικότερη κινητοποίηση 
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υποστήριζαν διαφορετική εκδοχή, οπότε θεωρούσαν πως αποστασιοποιούνται και 

ιδεολογικά.   

Εκτός του ότι ο Μάο είχε συνειδητοποιήσει  πως οι σοβιετικοί δεν επρόκειτο 

να του προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση αµερικανικής επίθεσης, όπου αυτός ήταν 

και ο σκοπός της σύναψης συµµαχίας, δεν ανεχόταν πια να έρχεται δεύτερος µετά 

τους σοβιετικούς. Αν και η Κίνα ήταν πολύ πιο αδύναµη σε σχέση µε την Σοβιετική 

Ένωση από στρατιωτικής και οικονοµικής πλευράς, ωστόσο δεν µπορεί να 

προσπεραστεί το κύρος και η παράδοση της αυτοκρατορικής Κίνας. 

Ένα πολύ σηµαντικό ζήτηµα το οποίο θα µπορούσε να προκαλέσει επιθέσεις 

στο κινεζικό έδαφος από εξωτερικούς εχθρούς ήταν το κινεζικό πυρηνικό 

πρόγραµµα, αν και το µέρος όπου βρίσκονταν οι εγκαταστάσεις ήταν δυσεύρετο ο 

φόβος επίθεσης συνέχιζε να υπάρχει στο µυαλό του Μάο. Όταν το 1964 η Λ∆Κ 

πραγµατοποίησε την πρώτη87 επιτυχηµένη πυρηνική δοκιµή, προκλήθηκε 

ανασφάλεια και στις Η.Π.Α. αλλά και στους σοβιετικούς. 

 Είχε τεθεί ακόµα και η πρόταση αεροπορικής επιδροµής στις κινεζικές 

πυρηνικές εγκαταστάσεις , η οποία είχε γίνει σχεδόν αποδεκτή και από τις δύο, ενώ 

λίγο καιρό πριν η Σοβιετική Ένωση είχε αποκλείσει αυτήν την πιθανότητα 

κατηγορηµατικά. 

Ο Μάο ήταν πεπεισµένος πως θα ακολουθούσε πόλεµος µε τις Η.Π.Α. αλλά 

και την Σοβιετική Ένωση και θέλησε να είναι προετοιµασµένος. Θέλοντας να 

προστατεύσει τις κινεζικές στρατηγικές βιοµηχανίες , ο Μάο αποφάσισε να τις 

µεταφέρει από τις παραλιακές περιοχές στην ενδοχώρα, ούτως ώστε να µην 

αποτελούν εύκολο στόχο για αεροπορικούς βοµβαρδισµούς. 
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88
Οι προσπάθειες του Μάο όµως συνεχίζονταν ώστε οι διεθνείς υποστηρικτές 

της Σοβιετικής Ένωσης να αναγνωρίσουν την πρωτοκαθεδρία της Κίνας στο 

παγκόσµιο επαναστατικό κίνηµα. Η έντονη υποστήριξη που δεχόταν η Σοβιετική 

Ένωση δεν µπορούσε να χαθεί εύκολα καθώς ο Μάο δεν επηρέαζε έντονα στην 

διεθνή σκηνή. Η εµµονή του Μάο µε την Σοβιετική Ένωση, οδήγησε τους 

σοβιετικούς να προβούν σε µια ενέργεια η οποία θα αναστάτωνε σε µεγάλο βαθµό 

την κινεζική ηγεσία. Το 1966 οι σοβιετικοί σύναψαν αµυντική συµµαχία µε την 

Μογγολία, µε αποτέλεσµα να έχουν την δυνατότητα να τοποθετήσουν σοβιετικές 

µεραρχίες κοντά στα σύνορα µε την Κίνα. 

Η Λ∆Κ εξέλαβε αυτήν την κίνηση ως απειλή καθώς αισθανόταν πως οι 

σοβιετικοί προετοίµαζαν επίθεση εναντίον της.89 Η κατάσταση κλιµακώθηκε 

σηµαντικά όταν πραγµατοποιήθηκαν κάποιες µάχες µεταξύ των δύο χωρών, µε την 

Κίνα να κάνει το πρώτο βήµα. Το κλίµα οξύνθηκε ακόµα περισσότερο ανάµεσα στις 

δύο δυνάµεις καθώς υπήρξαν κι άλλες µάχες µεταξύ τους και οι σοβιετικοί συνέχισαν 

να πολλαπλασιάζουν τις µεραρχίες τους κοντά στα κινεζικά σύνορα. 

Οι σοβιετικοί είχαν αρχίσει να ανακοινώνουν στους αµερικάνους πως οι 

πιθανότητες για σοβιετική εισβολή σε κινεζικό έδαφος αυξάνονταν όλο και 

περισσότερο. Με αυτόν τον τρόπο οι σοβιετικοί ήθελαν να γνωρίζουν ποια θα είναι η 

στάση των αµερικανών σε µία τέτοια περίπτωση.  

Οι αµερικανικές δυνάµεις ξεκαθάρισαν πως αν συµβεί κάτι τέτοιο δεν θα 

µείνουν αδιάφοροι, αλλά δεν θα ενεργήσουν υπέρ των σοβιετικών. Ο Μάο 

συνειδητοποίησε πως η µαζική σοβιετική εισβολή βρισκόταν στο κατώφλι του και 

δεν είχε την δυνατότητα να την αντιµετωπίσει µόνος του , οπότε κρίθηκε απαραίτητη 

η επαναπροσέγγιση των Η.Π.Α. αλλά µε διακριτικότητα. 

Τελικά δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ σοβιετική εισβολή αλλά για τις επόµενες 

δεκαετίες η Κίνα κατάφερε να σταθεροποιήσει την κατάσταση ανάµεσα στην ίδια και 

την Σοβιετική Ένωση. Με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης χάθηκε και ο 

σηµαντικότερος λόγος της συµµαχίας µεταξύ Κίνας – Η.Π.Α.. 
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 Αν και η Κίνα είχε λίγο άσχηµο παρελθόν µε την πρώην Σοβιετική Ένωση 

αποφάσισε να ξανακάνει προσπάθειες ώστε να αναπτυχτούν ξανά σχέσεις µε την 

Ρωσία καθώς συνέχισε να αποτελεί σηµαντική πυρηνική δύναµη. 

Οι σχέσεις βελτιώθηκαν κατά πολύ, η Κίνα ήθελε να στραφεί πάλι σε έναν 

σύµµαχο που αφουγκράζεται την ιδεολογία της και στηρίζει τους στόχους της. Οι 

Η.Π.Α. αποτελούσαν πλέον την µοναδική υπερδύναµη και ήταν σίγουρο πως θα 

επιδίωκαν την ανάπτυξη ενός µονοπολικού συστήµατος. Η Κίνα ερχόταν αντίθετη σε 

αυτήν κατάσταση καθώς δική της φιλοδοξία είναι η ανάπτυξη ενός πολύ- πολικού 

συστήµατος . Επιπλέον δεν µπορούµε να ξεχνάµε πως η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά 

ιδεολογικά µε την Κίνα σε αντίθεση µε τις Η.Π.Α. που αποτελούν καθαρά µία 

καπιταλιστική δύναµη. 

Ερχόµενοι στο σήµερα αντιλαµβανόµαστε πως δεν υπάρχει καµία πιθανότητα 

η Κίνα να στραφεί ενάντια στις Η.Π.Α. καθώς έχει επωφεληθεί σε µεγάλο βαθµό µε 

το διεθνές οικονοµικό σύστηµα που έχουν αναπτύξει µεταπολεµικά οι Η.Π.Α. και 

επιπλέον η Κίνα έχοντας να αντιµετωπίσει όλες τις εσωτερικές προκλήσεις  που 

έχουµε αναφέρει σε προηγούµενες σελίδες, δεν θα ήθελε να προκαλέσει µε 

οποιονδήποτε τρόπο την συσπείρωση µεγάλων δυνάµεων γύρω από αυτήν. Η Ρωσία 

αποτελεί µια χώρα που προσπαθεί να αποκτήσει πάλι την παλιά της δύναµη και 

φυσικά το κύρος που είχε πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης.  

Ο ζωτικός στόχος της Ρωσίας είναι αποκαταστήσει την επιρροή που είχε στο 

παρελθόν στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης ώστε να αποκτήσει και πάλι 

το παλιό στρατηγικό της βάθος. 

 Μέσα σε αυτές τις περιοχές δεν βρίσκεται η Κίνα αν και δεν είναι εντελώς 

αδιάφορη στην χάραξη της ρωσικής εξωτερικής πολιτικής. Η Κίνα από την µεριά της 

δεν θα έκανε οποιαδήποτε ανησυχητική ενέργεια σε συνεργασία µε την Ρωσία , η 

οποία θα προκαλούσε ανασφάλεια στις Η.Π.Α.. Η Κίνα αναπτύσσει ορισµένες 

εµπορικές συναλλαγές ούτως ώστε να εισάγει περεταίρω πόρους. 

Υπάρχει µια σταθερότητα στις σχέσεις Κίνα- Ρωσία, αν και  η Ρωσία είναι 

επιφυλακτική απέναντι στην στρατιωτική ανάπτυξη της Κίνας. Θεωρεί πως ίσως είναι 

δυνητικός κίνδυνος η Κίνα αλλά η ίδια η Λ∆Κ δεν δίνει δικαιώµατα ούτε προκαλεί 

τις εξωτερικές δυνάµεις µε κάποιο τρόπο. 
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 Ακολουθεί το µονοπάτι της ειρήνης διότι οι εσωτερικές προκλήσεις που έχει 

να αντιµετωπίσει δεν τις αφήνουν περιθώρια για ρήξη µε οποιαδήποτε χώρα και γι 

αυτούς τους λόγους επιλέγει τον δρόµο της ουδετερότητας.   

 

3.3. Οι σχέσεις Κίνα- Ταϊβάν : η πιο σηµαντική 
πρόκληση που έχει να αντιµετωπίσει η Κίνα. 
 

 90
Τον Ιούλιο του 1946 ξεκίνησε ο γενικευµένος κινεζικός εµφύλιος πόλεµος 

µεταξύ του Κοµµουνιστικού Κόµµατος και του καθεστώτος των Γκουόµινταγκ. Ο 

Τσιαγκ Καισεκ στην προσπάθεια του να πάρει υπό τον έλεγχό του τις περιοχές του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος οδηγήθηκε στο σηµείο να απλωθεί τόσο πολύ ο στρατός 

ώστε να αποκτήσει πολλά τρωτά σηµεία. 

 Οι κοµµουνιστές επέλεξαν να ακολουθήσουν τον ανταρτοπόλεµο τον οποίο 

γνώριζαν πάρα πολύ καλά λόγω του ότι είχαν ήδη κάνει προετοιµασία εναντίον της 

Ιαπωνίας. Ο εµφύλιος βέβαια προκάλεσε µεγάλη ζηµιά στην οικονοµική κατάσταση 

της χώρας καθώς όσο διαρκούσε ο εµφύλιος τόσο αυξανόταν και ο πληθωρισµός. 

 Το 1949 είχε αρχίσει να ξεκαθαρίζει  το τοπίο και να φαίνεται ποιος θα ήταν 

τελικά ο νικητής σε αυτόν πόλεµο. Ο Τσιάνγκ Καισεκ είχε αρχίσει ήδη να χάνει την 

δύναµη του και να είναι περισσότερο ευάλωτος απέναντι στο Κοµµουνιστικό Κόµµα  

το οποίο όσο περνούσε ο καιρός όλο και κατέβαινε στην Νότια Κίνα. Ο Τσιάνγκ δεν 

είχε άλλη επιλογή από το να υποχωρήσει , να εγκαταλείψει δηλαδή και να φύγει από 

την περιοχή. Παίρνοντας το ναυτικό του και την αεροπορία του αποφάσισε να 

µεταφερθεί στην Ταϊβάν και να εγκατασταθεί εκεί.91
Ο Τσιάνγκ πήρε µαζί του 

2.000.000 ανθρώπους εκ των οποίων κάποιοι ήταν οπλίτες, αξιωµατούχοι και 

φανατικοί οπαδοί του ίδιου του Τσιάνγκ.  
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 Ο ίδιος πίστευε πως ο92 Τρίτος Παγκόσµιος Πόλεµος ήταν θέµα χρόνου να 

αρχίσει καθώς πίστευε πως οι Η.Π.Α. δεν θα επέτρεπαν την κυριαρχία του 

κοµµουνιστικού κόµµατος στην Κίνα και θα επιδίωκαν να το ανατρέψουν.  Πλέον 

στην Ταϊβάν κυριαρχούσε το καθεστώς των Γκουόµινταγκ το οποίο δεν πρέπει να 

ξεχνάµε πως είχε στενή συνεργασία µε τις Η.Π.Α. για πολύ καιρό. 

 Επιπλέον το γεγονός ότι το αµερικανικό ναυτικό είχε τον έλεγχο του 

Ειρηνικού, ο Μάο θεωρούσε πως οι Η.Π.Α. σύντοµα θα κάνουν επίθεση στην Ταϊβάν 

και ο ίδιος δεν θα µπορεί να αντιµετωπίσει µια τέτοια επίθεση, αυτός είναι και ο 

λόγος που η κινεζική ηγεσία προσέγγισε τους σοβιετικούς, ώστε να µπορεί να 

υπολογίζει στην βοήθεια τους. 

 Όταν ακολούθησε ο πόλεµος στην Κορέα , στον οποίο οι Η.Π.Α. 

ενεπλάκησαν τελικά καθώς το µέγεθος της εισβολής της Βόρειας Κορέας στην Νότια 

δεν µπορούσε να τους αφήσει αδιάφορους. Σε εκείνη την χρονική στιγµή είχε δοθεί 

µια µεγάλη ευκαιρία στον Μάο να πραγµατοποιήσει επανένωση της Ταϊβάν µε την 

«µαµά πατρίδα» κάνοντας χρήση στρατιωτικών µέσων. Η Κίνα θα µπορούσε να το 

επιτύχει µε αιφνιδιαστικές κινήσεις ούτως ώστε οι Η.Π.Α. να µην προλάβουν να 

αντιδράσουν καθώς εκείνο το διάστηµα ασχολούνταν αποκλειστικά µε τον πόλεµο 

στην Κορέα. 

 Σε αυτήν την περίπτωση ο Μάο προτίµησε να ασχοληθεί και ο ίδιος µε τον 

πόλεµο στην Κορέα διότι την δεδοµένη χρονική στιγµή φοβόταν µια πιθανή εισβολή 

των αµερικάνων σε κινεζικό έδαφος καθώς οι αµερικανικές δυνάµεις στην 

προσπάθεια τους να απωθήσουν τις δυνάµεις της Βορείου Κορέας πλησίαζε όλο και 

περισσότερο στα κινεζικά σύνορα, γεγονός που προκαλούσε µεγάλη ανησυχία στην 

κινεζική ηγεσία. Η Κίνα δεν θα σταµατήσει ποτέ να προσπαθεί την επανένωση της 

Ταϊβάν καθώς το συγκεκριµένο νησί διαµορφώνει την εξωτερική πολιτική της χώρας 

και χαρακτηρίζεται ως η αδυναµία της Κίνας.93
Η Ταϊβάν αποτελούσε το τρωτό 

σηµείο της Κίνας καθώς µπορούσε να χρησιµοποιηθεί ως µέσο άσκησης πίεσης από 

τις Η.Π.Α., όπως και έχει γίνει στο παρελθόν. 
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 Οι Η.Π.Α. το 1957 παίρνουν την πρωτοβουλία και τοποθετούν πυρηνικούς 

πυραύλους στην Ταϊβάν µε άµεσο στόχο την Κίνα, ουσιαστικά την απειλούσε ευθέως 

πως στην περίπτωση που έκανε κάποια προσπάθεια να διεκδικήσει την Ταϊβάν µέσω 

άσκησης στρατιωτικής ισχύος , θα υπάρξει απάντηση. Ο Μάο εκείνο το διάστηµα 

διένυε µία περίοδο κατά την οποία ήθελε να αναδείξει το κύρος της Λ∆Κ, οπότε δεν 

θα µπορούσε να το καταφέρει αυτό αν δεν αντιδρούσε στην άµεση απειλή των 

Η.Π.Α. 

 Ο Μάο παίρνει γι άλλη µια φορά την πρωτοβουλία να αντιµετωπίσει τις 

Η.Π.Α. µόνος του και αποφασίζει να αντιδράσει προκειµένου να αποδείξει ότι Λ∆Κ 

δεν ανέχεται τις απειλές και πως η Κίνα έχει ακόµα την ισχύ να αντιµετωπίσει 

οποιονδήποτε καταπατά τα δικαιώµατά της. 94
Ο Μάο αποφασίζει να προχωρήσει σε 

τροµερούς βοµβαρδισµούς στην νήσο Κεµόι , η οποία βρίσκεται ανάµεσα στην 

Ταϊβάν και την ηπειρωτική Κίνα και βρίσκεται επίσης κάτω από το καθεστώς των 

Γκουόµινταγκ. Αυτή η ενέργεια έστελνε το µήνυµα στις Η.Π.Α. ότι η κινεζική ηγεσία 

δεν υπολογίζει την αµερικανική στρατιωτική παρουσία και θα προχωρεί στις 

ενέργειες που επιθυµεί. 

Η Κίνα βέβαια άλλαξε εντελώς συµπεριφορά µετά τον Μάο και την διαδοχή 

του από τον Ντεγκ Ξιάοπιγκ, ο οποίος αυτό που ήθελε για την χώρα του ήταν να 

ανθίσει οικονοµικά και φυσικά να περιορίσει τις εξωτερικές απειλές. Το άνοιγµα 

στην δύση ήταν πολύ σηµαντικό για την νέα ηγεσία της Λ∆Κ , οπότε ο Ντεγκ 

αποφασίζει να προσεγγίσει τις Η.Π.Α. ώστε να προχωρήσουν σε µια συµφωνία ως 

προς το ζήτηµα της Ταϊβάν, όπως και έγινε.95 Η συµφωνία µεταξύ των δύο χωρών 

προέβλεπε ότι η Λ∆Κ είχε το δικαίωµα να πουλάει εξοπλισµούς στην Ταϊβάν 

απορρίπτοντας κάποια αιτήµατα εξοπλισµού για την Ταϊβάν και επιπλέον η Κίνα 

µείωσε τις δυνάµεις της απέναντι στην Ταϊβάν.    

 Αντιλαµβανόµαστε πως η λύση των προβληµάτων µεταξύ των δύο χωρών 

όσον αφορά το ζήτηµα της Ταϊβάν αποτελεί βασικό παράγοντα ώστε να 

προχωρήσουν σε κάποια συνεργασία. 
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 Επιπλέον ο Ντεγκ επιθυµούσε την εισροή ξένων κεφαλαίων για επενδύσεις, 

καθώς πολλές τριγύρω περιοχές είχαν ανθίσει οικονοµικά όταν η ίδια η Κίνα 

αντιµετώπιζε την παρακµή της οικονοµίας της. 

 Οπότε πλέον ξεκινούν οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ της 96
Ταϊβάν, καθώς 

και η ίδια είχε ανθίσει οικονοµικά και διέθετε ισχυρά κεφάλαια, αλλά και µε άλλες 

περιοχές. Για λίγο καιρό το θέµα της επανένωσης της Κίνας µε την νήσο πάγωσε 

καθώς η κινεζική ηγεσία είχε επικεντρωθεί πια στην ανάπτυξη της οικονοµίας και 

στην ευηµερία του λαού. 

 Η Κίνα σήµερα έχει άµεση ανάγκη να συνεχίσει την ανάπτυξή της ώστε να 

υπάρχει ισορροπία στο εσωτερικό της χώρας, οπότε σε καµία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να προκαλέσει καµία δύναµη ούτως ώστε να µπορεί να συνεχίζει να 

επωφελείται από τα διεθνή οικονοµικά συστήµατα αλλά υπάρχει και το ζήτηµα του 

κινεζικού εθνικισµού που πρέπει να ικανοποιηθεί και στα πλαίσια ικανοποίησης 

αυτού του εθνικισµού εντάσσεται και η µελλοντική ενοποίηση της Ταϊβάν. 

 Η Λ∆Κ πάντα θεωρούσε κινεζικό έδαφος την Ταϊβάν από τον 17ο αιώνα, από 

την κατάκτησή της από την δυναστεία των Τσινγκ. Ο εκδηµοκρατισµός της Ταϊβάν 

πραγµατοποιήθηκε στις δεκαετίες 1980 και 1990. 

 Στις εκλογές που πραγµατοποιήθηκαν το 2000 στην εξουσία ανήλθε το 

∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα , το οποίο το 2007 έθεσε το ζήτηµα της 

ανεξαρτητοποίησης της Ταϊβάν µε σκοπό να αποκτήσει δική της ταυτότητα. Αυτό το 

γεγονός προκάλεσε µεγάλη νευρικότητα στην Λ∆Κ , η οποία ξεκαθάρισε πως σε 

καµία περίπτωση δεν θα αναγνωρίσει την ανεξαρτησία της Ταϊβάν.  

 97
Οι Η.Π.Α. στήριξαν την άποψη πως η Ταϊβάν αποτελεί κινεζικό έδαφος και 

πως δεν θα υποστηρίξουν την ανεξαρτησία της σε καµία περίπτωση , αλλά επίσης δεν 

θα επέτρεπαν την επανένωση της µε βίαια µέσα από την πλευρά της Λ∆Κ.   98
Οι ίδιες 

συνθήκες επικρατούν µέχρι και σήµερα, αν και η Ταϊβάν προσπαθεί µε κάθε τρόπο να 
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αναγνωριστεί η ανεξαρτησία της. Σε πολλές περιπτώσεις η Ταϊβάν προσέφερε µεγάλα 

χρηµατικά ποσά σε χώρες προκειµένου να αναγνωρίσουν την ανεξαρτησία της. 

 Από την µεριά της η Λ∆Κ θεώρησε πως αναπτύσσοντας οικονοµικές σχέσεις 

µε την Ταϊβάν και δεδοµένου ότι οι κάτοικοι του νησιού είναι επίσης κινέζοι η 

επανένωση θα ερχόταν αβίαστα και σταδιακά, βέβαια κάτι τέτοιο δεν συνέβη.  

 99
Οι εµπορικές συµφωνίες και γενικότερα οι οικονοµικές συναλλαγές µεταξύ 

των δύο περιοχών πραγµατοποιούνται για µεγάλο χρονικό διάστηµα και εξυπηρετούν 

τα συµφέροντα και των δύο, καθώς τα κεφάλαια που επενδύονται είναι τεράστια και 

οι εξαγωγές που πραγµατοποιούνται µεταξύ τους προσφέρουν µεγάλα κέρδη και στις 

δύο. Επίσης οι πληθυσµοί των δύο περιοχών δεν είναι αποξενωµένοι καθώς υπάρχουν 

επισκέπτες και από τις δύο πλευρές, γεγονός που µας αποκαλύπτει ότι αναπτύσσονται 

κοινωνικές σχέσεις, υπάρχει όµως απουσία πολιτικών σχέσεων. 

 Καµία από τις ηγεσίες της Ταϊβάν δεν θεώρησε πως είναι απαραίτητη η 

επανένωση µε την ηπειρωτική Κίνα, βέβαια δεν προχώρησαν ποτέ σε ενέργειες που 

θα προκαλούσαν εκνευρισµό στην ηγεσία της Λ∆Κ διότι δεν επιθυµούσαν καµία 

σύγκρουση µαζί της και επιπλέον δεν ήθελαν σε καµία περίπτωση να καταστρέψουν 

την οικονοµική τους συνεργασία.   

 Παρατηρούµε ότι η Ταϊβάν παρά τις οικονοµικές και κοινωνικές σχέσεις που 

έχει αναπτύξει µε την ηπειρωτική Κίνα, αποµακρύνεται όλο και περισσότερο καθώς 

διαχωρίζει την πολιτική και πολιτισµική της ταυτότητα προσπαθώντας να αποκτήσει 

την µία και µοναδική της ταυτότητα που θα την χαρακτηρίζει σαν κράτος σε όλες τις 

υπόλοιπες περιοχές και δεν θα την συνδέει πια µε την Κίνα. Στόχος της πολιτικής 

ηγεσίας της Ταϊβάν είναι η ανεξαρτητοποίηση της περιοχής. Η στάση της Κίνας 

απέναντι σε αυτήν την περίπτωση είναι απόλυτη καθώς διαφωνεί κάθετα µε µια 

τέτοια προοπτική. Βέβαια , η Ταϊβάν από την πλευρά της δεν έχει προβεί σε ακραίες 

λύσεις προκειµένου να επιτύχει τους σκοπούς της .Γενικά, παρά το γεγονός ότι οι δύο 

περιοχές έχουν αναπτύξει κάποιους ισχυρούς δεσµούς µεταξύ τους, αυτό δεν 

σηµαίνει πως υπάρχει και πλήρης ισορροπία µεταξύ τους. 
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 Ο κίνδυνος για την χρήση στρατιωτικών µέσων για την επίλυση 

προβληµάτων που υπάρχουν µεταξύ τους είναι πολύ µεγάλος και γι αυτό το λόγο 

κάνουν προσεκτικές κινήσεις και οι δύο. 

 ∆εν υπάρχει εµπιστοσύνη µεταξύ τους και γι αυτό ανά πάσα στιγµή µπορεί 

να πραγµατοποιηθεί σύγκρουση µεταξύ των δύο περιοχών. 

 100
Οι πολιτικές ηγεσίες της νήσου δεν αποτελούν τον µοναδικό λόγο που δεν 

πραγµατοποιείται η επανένωση της Ταϊβάν αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 

επηρεάζουν µια τέτοια εξέλιξη. Ο εκδηµοκρατισµός της Ταϊβάν διαδραµάτισε πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην συγκρότηση ταυτότητας της νήσου καθώς αποµάκρυνε όλο και 

πιο πολύ τις δύο περιοχές. Οι δηµοκρατικές εκλογές ενίσχυσαν ακόµα περισσότερο 

την ταϊβανέζικη ταυτότητα και την ίδια στιγµή την αντί- κινεζική ταυτότητα, αυτό 

σηµαίνει πως οι δηµοκρατικές εκλογές έθεσαν την µεγάλη διαφορά µεταξύ των δύο 

περιοχών.  

 Επιπλέον δεν πρέπει να ξεχνάµε πως νιώθουν οι ίδιοι οι πολίτες, οι οποίοι την 

τελευταία δεκαετία νιώθουν µόνο ταϊβανέζοι ενώ κινέζοι σε πολύ µικρό ποσοστό. 

Όσο περνούσε ο καιρός οι ίδιοι οι άνθρωποι άρχισαν να νιώθουν όλο και 

περισσότερο πως ανήκουν στην Ταϊβάν και µόνο πως η ταϊβανέζικη ταυτότητα είναι 

και η µοναδική τους ταυτότητα, καθώς η γλώσσα που µιλούσαν πλέον ήταν µόνο 

ταϊβανέζικη και ενδιαφέρονταν µόνο για την κυβέρνηση του νησιού. 

 Το πιο σηµαντικό είναι ότι οι πολίτες πλέον ενδιαφέρονταν να µαθαίνουν 

µόνο για την ιστορία του νησιού καθώς η Ταϊβάν είναι πλέον η µοναδική τους 

πατρίδα. 

Αυτοί οι άνθρωποι θέλησαν επιτέλους να αποκτήσουν πατρίδα και να ξέρουν 

ότι βρίσκονται εκεί, γι αυτό και προσπαθούν να ενδιαφέρονται µόνο για την Ταϊβάν 

ούτως ώστε να συγκροτήσουν µία και µοναδική ταυτότητα προκειµένου να 

αποκτήσουν και αυτοί µία θέση στον κόσµο. Το γεγονός ότι επιθυµούν Ταϊβανέζικη 

ταυτότητα αυτό δεν σηµαίνει ότι επιθυµούν να προβούν σε ενέργειες ώστε να µπουν 

σε διαδικασία ανεξαρτητοποίησης διότι δεν θα ήθελαν να προκαλέσουν οποιαδήποτε 

ανατροπή στο ήδη υπάρχον status quo. 
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Η Κίνα από την µεριά της δεν αντιµετωπίζει µε κατανόηση την επιθυµία 

των κατοίκων της Ταϊβάν για ξεχωριστή δική τους ταυτότητα, καθώς πιστεύει πως αν 

υπάρξει µία και µοναδική Ταϊβανέζικη ταυτότητα η επανένωση της νήσου µε την 

ηπειρωτική Κίνα θα είναι ακόµα πιο δύσκολη και θα προσφέρει έδαφος για να 

ακολουθήσει και η ανεξαρτητοποίηση της, όπου σε αυτήν την περίπτωση η Λ∆Κ  δεν 

θα διστάσει να κάνει χρήση στρατιωτικής ισχύος.  

Οπότε µπορούµε να κατανοήσουµε πως η κατάσταση που υπάρχει µεταξύ των 

δύο περιοχών σήµερα είναι αρκετά περίπλοκη καθώς δεν µπορεί να δοθεί άµεση λύση 

χωρίς να υπάρξουν αντιδράσεις και επίσης η κατάσταση χαρακτηρίζεται και ως 

ασταθής διότι µπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγµή. 

 

3.4 Συµπέρασµα 
 

Μέσα από την περιγραφή των ιστορικών γεγονότων παρατηρούµε ότι την 

περίοδο που ο Μάο Τσε Τουγκ βρισκόταν στην εξουσία η συµπεριφορά της 

Κίνας ήταν τελείως διαφορετική από ότι σήµερα καθώς υπήρχε έντονη 

αντιπαράθεση µε τις µεγάλες δυνάµεις εκείνης της εποχής, οι οποίες ήταν οι 

Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία, καθώς ο Μάο ήταν καχύποπτος απέναντί τους 

και τις θεωρούσε µεγάλους εχθρούς.102 Επιπλέον , η αποστροφή της Κίνας σε 

αυτές τις δυνάµεις οφείλεται στην διαφορετική ιδεολογία που είχαν , από την µια 

µεριά ο κοµµουνισµός και από την άλλη ο καπιταλισµός και επίσης το γεγονός 

ότι η Κίνα οραµατιζόταν ένα πολυπολικό σύστηµα ενώ παρατηρούσε τις Η.Π.Α. 

να επιδιώκουν την δηµιουργία µονοπολικού συστήµατος στο οποίο θα είναι 

υπερδύναµη, αποτέλεσε κύριο παράγοντα της εχθρικής συµπεριφοράς της Κίνας 

απέναντι στις Η.Π.Α..Ο διάστηµα της εξουσίας του Μάο η Κίνα ήταν πλήρως 

αποµονωµένη από διεθνής οργανισµούς αλλά και από τις διεθνείς αγορές, 

διατηρώντας επαφές µόνο µε αναπτυσσόµενες περιοχές της ίδιας ιδεολογίας. 
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Η στάση αποµόνωσης που διατηρούσε η Κίνα το διάστηµα που βρισκόταν 

στην εξουσία ο Μάο, τελείωσε µε την διαδοχή του από τον Ντεγκ Ξιάοπιγκ ο οποίος 

οδήγησε την Κίνα στην αντίθετη πλευρά, βγάζοντάς την έξω από την αποµόνωση. Ο 

Ντεγκ θέλοντας να ανθίσει ξανά η Κίνα δηµιούργησε σχέσεις µε την ∆ιεθνή 

Κοινότητα, επέτυχε την συµµετοχή της χώρας σε διεθνείς οργανισµούς και κυρίως 

οικονοµικούς οργανισµούς ώστε να επέλθει ανάπτυξη και ευηµερία στην χώρα. 

Η Κίνα συνεχίζει µε τους ίδιους στόχους, δηλαδή επίτευξη διατήρησης 

ανάπτυξης και οικονοµικής ευηµερίας όχι µόνο στην ακτή αλλά και στην ενδοχώρα. 

Για να επιτευχθεί ευηµερία και στην ενδοχώρα κρίνεται απαραίτητη πολύ µελλοντική 

εργασία και διατήρηση οικονοµικών συνεργασιών µε εξωτερικούς παράγοντες. 

 Όπως αντιλαµβανόµαστε οι εσωτερικές προκλήσεις της χώρας δεν της 

επιτρέπουν οποιαδήποτε ρήξη στις σχέσεις της µε τις γειτονικές χώρες και µε τις 

υπόλοιπες µεγάλες δυνάµεις. Στόχος της Λ∆Κ είναι η επίτευξη ευηµερίας και στην 

ενδοχώρα , η διατήρηση της ανάπτυξης για την αποφυγή εσωτερικών αναταραχών 

και η ανάπτυξη υποδοµών στην χώρα. Οπότε καταλαβαίνουµε πως δεν υπάρχει 

χώρος για επιθετική εξωτερική πολιτική. 

 Η Ταϊβάν συνεχίζει να αποτελεί ένα λεπτό θέµα στην εξωτερική πολιτική της 

Κίνας αλλά δεν θα προβεί σε παρορµητικές κινήσεις χωρίς να είναι µεγάλη ανάγκη, 

δηλαδή δεν υπάρχει µεγάλη πιθανότητα να διεκδικήσει ξαφνικά η Κίνα την Ταϊβάν 

κάνοντας χρήση στρατιωτικών µέσων , διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε πως σε µία τέτοια 

περίπτωση θα πρέπει η Κίνα να αντιµετωπίσει και τις Η.Π.Α. ταυτόχρονα γεγονός 

που µπορεί να προκαλέσει ολοκληρωτική καταστροφή στην κινεζική οικονοµία. Άρα, 

η Κίνα δεν πρόκειται να αποκτήσει επιθετική συµπεριφορά για να ανατρέψει το 

διεθνές σύστηµα ή να πραγµατοποιήσει επεκτατική πολιτική. Στην µόνη περίπτωση 

που θα κάνει χρήση στρατιωτικής ισχύος θα είναι για να αµυνθεί και να εξασφαλίσει 

την εδαφική της κυριαρχία. 
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