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Εισαγωγή  

 

Η παρούσα μελέτη εξετάζει τις σινοαμερικανικές σχέσεις στον 21
ο
 αιώνα, υπό 

το πρίσμα του διλήμματος ασφαλείας, όπως αυτό περιγράφεται από τον Θουκυδίδη 

στο έργο του για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.   

Κίνητρο για την επιλογή του θέματος ήταν η δυναμική ανάδυση της Κίνας τον 

21
ο
 αιώνα και η ανάδειξή της ως μία από τις σημαντικότερες οικονομικές, 

στρατιωτικές και πολιτικές δυνάμεις του διεθνούς συστήματος. Η Κίνα αποτέλεσε 

διαχρονικά ένα από τα σημαντικότερα κέντρα πολιτισμού, ενώ πολλοί αναφέρονται 

όχι στην ανάδυση της Κίνας, αλλά στην επάνοδό της ως μία μεγάλη δύναμη. Ο 

Ναπολέων Βοναπάρτης, αναφερόμενος στην Κίνα και την δυναμική που θα 

μπορούσε να αποκτήσει στο μέλλον, αναφέρει μάλλον προφητικά τον 17
ο
:  «Αφήστε 

την Κίνα να κοιμηθεί∙ γιατί αν ξυπνήσει θα σειστεί ο κόσμος».
1
  

Το έργο του Θουκυδίδη μέχρι και σήμερα παραμένει τόσο διαχρονικό όσο και 

επίκαιρο καθώς η Ιστορία του Πελοποννησιακού πόλεμου μπορεί να μας βοηθήσει να 

κατανοήσουμε τη δυναμική της παγκόσμιας ιστορίας και να αποκωδικοποιήσουμε τη 

σύγχρονη διεθνή πολιτική.
2
  Στη βάση αυτή η ανάλυση των σινοαμερικανικών 

σχέσεων θα γίνει με βάση το δίλημμα ασφάλειας, όπως αυτό παρουσιάζεται από τον 

Θουκυδίδη στο έργο του ως η πραγματική και ανομολόγητη αιτία του πολέμου. Για 

τους Ρεαλιστές, ο Θουκυδίδης θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους 

θεωρητικούς της Επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων. 

 Η Ιστορία του  Πελοποννησιακού Πολέμου αναλύει τον ανταγωνισμό που 

αναπτύχτηκε ανάμεσα στις δύο ισχυρότερες πόλεις- κράτη της Ελλάδας του 5
ου

 

αιώνα, της Αθήνας και της Σπάρτης,  και περιγράφει για πρώτη φορά μία από τις 

                                                

1 J. Kynge, China shakes the world. Boston, Houghton Mifflin, 2006, σ. xiv.  
2  Πλατιάς Αθ., Η συνεισφορά του Θουκυδίδη στις διεθνείς σχέσεις και στις στρατηγικές 

σπουδές, CIPT, Θεσσαλονίκη, Ανάκτηση από  
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σημαντικότερες έννοιες της Ρεαλιστικής Θεώρησης, την έννοια του διλήμματος 

ασφάλειας την βαθύτερη ουσία του οποίου αποδίδει με μία μόνο φράση: «Η μεγάλη 

ανάπτυξη της Αθήνας φόβισε τους Λακεδαιμόνιους και τους ανάγκασε να 

πολεμήσουν.»
3
 

 Για τον Θουκυδίδη ο ανταγωνισμός και η σύγκρουση των δύο πόλεων 

οφείλεται στον  φόβο της  Σπάρτης για την  αύξηση της ισχύος  της Αθήνας, η οποία 

γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν ισχυρό αντίπαλο και αμφισβήτησε την ηγεμονία της. Το 

δίλημμα ασφάλειας έχει γίνει μία βασική έννοια της Θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων 

και είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την φύση του διεθνούς συστήματος και την 

άναρχη δομή του.  Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος και η διαπίστωση του Θουκυδίδη 

σχετικά με την επίδραση του διλήμματος ασφαλείας στις διακρατικές σχέσεις, 

παραμένουν επίκαιρα, όσο δεν μεταβάλλονται τα δύο βασικά χαρακτηριστικά του 

διεθνούς συστήματος∙ τα στοιχεία της αναρχίας και του ανταγωνισμού. Στόχος αυτής 

της μελέτης είναι να δείξει πως η ανάλυση του Θουκυδίδη δεν περιορίζεται μόνο 

στην εξήγηση ιστορικών γεγονότων, αλλά βοηθά καθοριστικά στην κατανόηση των 

σύγχρονων διακρατικών σχέσεων, μέσα  όπως οι σινοαμερικανικές σχέσεις, οι οποίες 

έχουν αναδειχθεί στις σημαντικότερες διμερείς σχέσεις του 21
ου

 αιώνα.   

Η μελέτη των σινοαμερικανικών σχέσεων στο πλαίσιο του Θουκυδίδειου 

διλήμματος ασφαλείας κρίθηκε εφικτή καθώς όπως παρατηρεί ο Καθηγητής   

Παναγιώτης Ήφαιστος «τα κλασικά χαρακτηριστικά του διεθνούς χώρου απέκτησαν 

τη θεμελιώδη μορφή τους κατά τη διάρκεια του διεθνούς συστήματος πόλεων κρατών 

της κλασικής Ελλάδας, όταν μάλιστα υπάρχουν ελάχιστες έως και μηδενικές 

                                                

3 Waltz K, Ο Άνθρωπος, το  Κράτος και ο Πόλεμος: Μια Θεωρητική Ανάλυση, Εκδόσεις 

Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ 205 
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διαφορές του κλασικού συστήματος των πόλεων, με το σύγχρονο διεθνές σύστημα».
4
 

Όπως και στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία του 

συστήματος των πόλεων κρατών ήταν η αναρχία και ο ανταγωνισμός, πηγή 

σταθερότητας του συστήματος ήταν η ισορροπία ισχύος, ενώ η άνιση ανάπτυξη της 

ισχύος, οδήγησε όπως θα δούμε στη συνέχεια της μελέτης στην ανάπτυξη του φόβου 

και του διλήμματος ασφαλείας, απότοκο του οποίου ήταν ο Πελοποννησιακός 

Πόλεμος.        

 Η ασφάλεια στον 21ο αιώνα παραμένει η κυρίαρχη επιδίωξη των κρατών 

καθώς το διεθνές σύστημα συνεχίζει να παραμένει άναρχο και ανταγωνιστικό. 

Παράλληλα ο 21
ος

 αιώνας χαρακτηρίζεται από την άνοδο νέων περιφερειακών 

δυνάμεων, μία εκ των οποίων είναι η Κίνα, η οποία φαίνεται πως θέλει να 

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές σύστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες  

αντίθετα διανύουν μία δύσκολη περίοδο, καθώς μετά την 11η Σεπτεμβρίου και τους 

δύο διαδοχικούς πολέμους σε Αφγανιστάν(2001) και Ιράκ(2003) δέχθηκαν ένα 

ισχυρό πλήγμα όσον αφορά το γόητρο τους αλλά και το καθεστώς τους ως 

υπερδύναμη.  

Στην ανατολική Ασία από την άλλη, υποσύστημα στο οποίο ανήκει και η 

Κίνα, οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν μία εξαιρετικά σημαντική στρατηγική πρόκληση.  Η 

ανάδυση της Κίνας ως μία μεγάλη δύναμη αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες 

εξελίξεις της διεθνούς πολιτικής για τον 21
ο
 αιώνα, και μία σημαντική στρατηγική 

πρόκληση για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξαιρετικά σημαντικό ερώτημα είναι από την 

πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών εάν η άνοδος της Κίνας αποτελεί απειλή για τα 

αμερικανικά συμφέροντα, ενώ βασική ανησυχία της Κίνας παραμένει το αν οι ΗΠΑ 

θα χρησιμοποιήσουν τη δύναμή τους για να πλήξουν την Κίνα. Στη βάση αυτή οι 

                                                

4  Π. Ήφαιστος, Ιστορία, Θεωρία και Πολιτική Φιλοσοφία των Διεθνών Σχέσεων, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 1999,   
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σινοαμερικανικές σχέσεις έχουν μονοπωλήσει το ενδιαφέρον πολλών μελετητών και 

σίγουρα δεν αποτελούν ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να αγνοηθεί καθώς οι σχέσεις 

των δύο κρατών αναμένεται να επηρεάσουν την εξέλιξη των διεθνοπολιτικών 

δεδομένων τα επόμενα χρόνια.    

 Η εργασία είναι δομημένη σε τρία κεφάλαια. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί 

μία θεωρητική περιδιάβαση στην έννοια του διλήμματος ασφαλείας. Κεντρικός 

άξονας του κεφαλαίου είναι ο Θουκυδίδης και η Ιστορία του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. Ξεκινώντας με την περιγραφή του Θουκυδίδη για την έννοια του 

διλήμματος ασφαλείας, η ανάλυση περνά στους σύγχρονους θεμελιωτές της έννοιας 

καθώς και στην δύο βασικότερων στοιχείων της έννοιας αυτής.  

Το δεύτερο κεφάλαιο πραγματεύεται το ζήτημα της ανόδου της Κίνας τον 21
ο
 

αιώνα. Στο πλαίσιο της ανάλυσης προσεγγίζεται η κινεζική υψηλή στρατηγική η 

οποία προσεγγίζεται κυρίως μέσα από πρωτογενείς πηγές, όπως οι κινεζικές Λευκές 

Βίβλοι, οι οποίες εκδίδονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από το κινεζικό κράτος 

και   παρέχουν πληροφορίες  για τις στρατηγικές στοχεύσεις της Κίνας, και για την 

αμυντική της πολιτική, την εξέλιξη και προσαρμογή της στις διεθνείς εξελίξεις. Το 

κεφάλαιο αυτό επίσης αναφέρεται στους τρεις σημαντικότερους συντελεστές ισχύος 

του Πεκίνου: την οικονομική, στρατιωτική, και πολιτική της ισχύ,  θέλοντας να 

τονιστεί η σημασία που έδωσε η Κίνα στην οικονομία για την χρηματοδότηση του 

στρατιωτικού της εκσυγχρονισμού. Το τελευταίο υποκεφάλαιο της ενότητας αυτής 

αναφέρεται εν συντομία στις σχέσεις του Πεκίνου με τα υπόλοιπα κράτη της 

Νοτιοανατολικής Ασίας, η οποία μέχρι και σήμερα παραμένει ένα ετερογενές 

μωσαϊκό πολλών και διαφορετικών κρατών, και κυρίως στις υφιστάμενες εδαφικές 

και συνοριακές διαφορές του Πεκίνου με τους γείτονές του,  οι οποίες μπορούν να 

αποτελέσουν τροχοπέδη στην πραγμάτωση των κινεζικών στοχεύσεων.    
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Τέλος, το τρίτο κεφάλαιο αναλύει τις σινοαμερικανικές σχέσεις υπό το πρίσμα 

του Θουκυδίδειου διλήμματος ασφάλειας. Στόχος του κεφαλαίου δεν ήταν η απλή 

καταγραφή και ανάλυση γεγονότων, αλλά η παροχή μίας δυναμικής εικόνας για τις 

σινοαμερικανικές σχέσεις καταγράφοντας και αναλύοντας την ανησυχία των ΗΠΑ 

σχετικά με την ανάδυση του Πεκίνου. Σημαντικό σημείο ανταγωνισμού για τα δύο 

κράτη   είναι το υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ασίας όπου και καταγράφονται 

αντικρουόμενα συμφέροντα και υποβόσκοντα διλήμματα ασφαλείας. Ειδικότερα 

επιλέχθηκε να αναλυθεί το ζήτημα της Ταϊβάν ως ένα από τα σημαντικότερα σημεία 

τριβής στις σχέσεις των δύο κρατών, το οποίο παραμένει για περισσότερο από  μισό 

αιώνα ανεπίλυτο. Οι δύο τελευταίες υποενότητες αναφέρονται στις στρατηγικές 

συμμαχίες των κρατών στην περιοχή. Από τη μία πλευρά υφίσταται η στρατηγική 

συμμαχία των ΗΠΑ με την Ιαπωνία, η οποία αποτελεί έναν παραδοσιακό εχθρό για 

το Πεκίνο, ενώ από την άλλη πλευρά υφίσταται η ανάπτυξη μίας στρατηγικής 

προσέγγισης ανάμεσα στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και την σύγχρονη Ρωσία, οι 

οποίες δεν δίστασαν τα τελευταία χρόνια να παρουσιάσουν μία κοινή  πορεία σε 

κρίσιμα ζητήματα της διεθνούς πολιτικής, ακόμη και ενάντια στις αμερικανικές 

επιδιώξεις.     
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Κεφάλαιο 1ο 

To Θουκυδίδειο Δίλημμα Ασφάλειας 

 

1.1 Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο θα προσεγγιστεί το δίλημμα ασφάλειας ως η βασική 

γενεσιουργός αιτία του πολέμου. Τα βασικά ερωτήματα τα οποία θα διερευνηθούν 

είναι: Τι είναι το δίλημμα ασφάλειας; Ποιες οι διαστάσεις του στο έργο του 

Θουκυδίδη; Ποιες είναι οι βασικές σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις; Ποια είναι η 

σχέση του με τη στρατηγική του παρεμποδιστικού πολέμου; Ποιος είναι ο ρόλος της 

ισχύος  και του φόβου στη δημιουργία διλημμάτων ασφαλείας;  

1.2  Το Θουκυδίδειο  Δίλημμα Ασφάλειας ως Αίτιο Πολέμου  

 Η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου σήμερα αποτελεί ένα από τα 

σημαντικότερα εργαλεία ανάλυσης των αιτιών του πολέμου. Η ανάλυση του 

Θουκυδίδη ξεφεύγει από τα στενά πλαίσια της ιστορικής καταγραφής, εμβαθύνει στα 

γεγονότα, και διαχωρίζει τα αίτια από τις αφορμές. Το έργο του Θουκυδίδη όπως 

σημειώνουν μεταγενέστεροι μελετητές του, χαρακτηρίζεται από τη διαχρονική του 

αξία ως ένα ερμηνευτικό εργαλείο των μεγάλων πολεμικών συγκρούσεων και 

εντάσεων,
5
 καθώς και από την αυστηρή φιλοσοφική του διάθεση.

6
  Συμμετέχοντας 

στον Πελοποννησιακό πόλεμο με την ιδιότητα του στρατηγού και με βάση τις 

πληροφορίες που ο ίδιος συνέλλεξε μεταγενέστερα μετά το τέλος του πολέμου
7
  

                                                

5 Σπυρίδων  Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σ. 190 

6 Perez Zagorin, Θουκυδίδης: μία πλήρης εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2006, σ. 28 

7  Ο Θουκυδίδης αυτοεξορίστηκε μετά την καταδίκη του σε θάνατο από τους Αθηναίους με την 

κατηγορία της προδοσίας, για την αποτυχημένη εκστρατεία των Αθηναίων στη Θράκη και τη Θάσο το 
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κατέληξε πως η «πραγματική και ανομολόγητη αιτία του πολέμου ήταν η μεγάλη 

ανάπτυξη της Αθήνας η οποία φόβισε τους Λακεδαιμόνιους και τους ανάγκασε να 

πολεμήσουν». 
8
 

Σύγχρονοι θεωρητικοί των διεθνών σχέσεων χρησιμοποιούν αυτό το 

απόσπασμα από το έργο του Θουκυδίδη για να αναφερθούν σε μία θεμελιώδη έννοια 

της ρεαλιστικής θεώρησης των Διεθνών Σχέσεων, το δίλημμα ασφάλειας (security 

dilemma, dilemme de sécurité). Μέσα από την εξιστόρηση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου, ο Θουκυδίδης παρουσιάζει το δίλημμα ασφάλειας ως την πραγματική αίτια 

του πολέμου και γίνεται ο πρώτος θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων που αναδεικνύει 

τη σχέση του πολέμου με την άνιση κατανομή της ισχύος ανάμεσα στα κράτη.  

Στο Πρώτο Βιβλίο του Πελοποννησιακού Πολέμου, ο Θουκυδίδης 

παρουσιάζει τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στον ελλαδικό χώρο πριν τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο και σκιαγραφεί πώς η Αθήνα και η Σπάρτη αναδύθηκαν ως 

οι δύο ισχυρότερες πολιτείες στην Ελλάδα τον 5
ο 
αιώνα π.Χ.  Εξετάζει την κατανομή 

ισχύος ανάμεσά τους, εξηγεί πως αυτή δημιουργήθηκε και αναζητά τα πραγματικά 

αίτια του πολέμου.  

 Η ανάπτυξη της Σπάρτης όπως εξηγεί ο Θουκυδίδης, προηγήθηκε χρονικά. 

Αναφέρει πως η ανάπτυξή της οφείλεται στο γεγονός πως γνώρισε μία μακροχρόνια 

εσωτερική σταθερότητα η οποία της επέτρεψε να αυξήσει τη δύναμή της και να 

ηγηθεί των Ελλήνων στη σύγκρουση με τους Πέρσες.
9
  Ωστόσο, σύντομα μετά τη 

λήξη του πολέμου η κατανομή της ισχύος, σύμφωνα με την αφήγηση του Θουκυδίδη, 

                                                                                                                                       

424 π. Χ. Κατά την περίοδο αυτή ταξίδεψε πολύ και συγκέντρωσε μαρτυρίες  σχετικά με τα γεγονότα 

του πολέμου με βάση τα οποία συνέγραψε την Ιστορία του  Πελοποννησιακού Πολέμου.  

8  Θουκυδίδης, Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου, Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 2008,  

μτφ. Άγγελος Βλάχος, τόμ. Α 23. 

9
 Θουκυδίδης,  ο.π.  Α,18. 



13 

 

ξεκίνησε να μεταβάλλεται υπέρ των Αθηνών. Η ισχυροποίηση της αθηναϊκής 

πολιτείας οφείλεται σύμφωνα με τον Θουκυδίδη στην ανάπτυξη της ναυτικής της 

ισχύος,
10

  καθώς  σε σύντομο χρονικό διάστημα ανέπτυξε τον ισχυρότερο στόλο στον 

ελληνικό χώρο και ταυτόχρονα αναδείχθηκε ως μία δυναμική οικονομία και κυρίαρχη 

εμπορική δύναμη. Αναφέρει σχετικά: 

« Στο διάστημα αυτό οι Αθηναίοι εδραίωσαν την ηγεμονία τους και έγιναν μεγάλη 

δύναμη…. Η κατάσταση αυτή εξακολούθησε έως τη στιγμή που αναπτύχθηκε πάρα πολύ η 

δύναμη της Αθήνας και άρχισε να βλάπτει τους συμμάχους της Σπάρτης.»
11

 

Στο έργο του ο Θουκυδίδης αναλύει πως η αύξηση της αθηναϊκής ισχύος ήταν 

το αποτέλεσμα μίας συνειδητής πολιτικής επιλογής των αθηναίων ηγετών με 

απώτερο στόχο την αύξηση της ασφάλειάς της απέναντι σε εξωτερικές απειλές. Οι 

Πέρσες παρέμεναν για τους Αθηναίους μία υπαρκτή απειλή, ενώ την ίδια στιγμή η 

Αθήνα δεχόταν και μικρότερες απειλές προερχόμενες από γειτονικές πόλεις, όπως η 

Αίγινα. Για να αντιμετωπίσουν αυτές τις απειλές, οι Αθηναίοι έλαβαν την απόφαση 

να δημιουργήσουν ισχυρές ναυτικές δυνάμεις
12

 και μετά την λήξη των περσικών 

πολέμων προχώρησαν στην οικοδόμηση των τειχών της πόλης, ώστε να αποκτήσει 

ισχυρή άμυνα απέναντι σε μελλοντικές εισβολές.
13

 

Καθώς ο Θουκυδίδης σκιαγραφεί σταδιακά την άνοδο της αθηναϊκής ισχύος 

αποκαλύπτει τη διαλεκτική σχέση μεταξύ ισχύος και  φόβου καθώς και την επίδρασή 

της  στη δημιουργία  διλημμάτων ασφάλειας. Όπως εξιστορεί ο Θουκυδίδης, μετά τη 

                                                

10 Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως η Αθήνα απέκτησε ισχυρές ναυτικές δυνάμεις λίγο πριν από τη λήξη 

των περσικών πολέμων, μετά την πολιτική επικράτηση του Θεμιστοκλή. Ο Θεμιστοκλής πίστευε πως 

η επερχόμενη περσική απειλή μπορούσε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μόνο στη θάλασσα και για 

αυτό έπεισε τους Αθηναίους να ναυπηγήσουν πολεμικά πλοία.  

11 Θουκυδίδης, , ο.π. Α 118. 

12 Θουκυδίδης, ο. π. Α 14. 

13
 Θουκυδίδης, ο.π. Α 90. 
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λήξη των Περσικών πολέμων, η Αθήνα δημιούργησε μία ισχυρή ηγεμονία από την 

διακυβέρνηση του χαρισματικού ηγέτη Περικλή. Σύμφωνα με τον Perez Zagorin o 

Περικλής ξεκίνησε το μεγαλειώδες οικονομικό πρόγραμμα της Αθήνας και προώθησε 

με επιμονή τη δημιουργία της αθηναϊκής ηγεμονίας. Για τον Περικλή η ναυτική 

κυριαρχία και η εγκαθίδρυση της αθηναϊκής ηγεμονίας ήταν τα μεγαλύτερα 

πλεονεκτήματα τα οποία κατείχε η αθηναϊκή πολιτεία
14

 

 Η κατοχύρωση της ασφάλειας της Αθήνας και η προστασία της από 

εξωτερικές απειλές, την ίδια στιγμή αποτέλεσε απειλή για την ασφάλεια και την 

ανεξαρτησία της Σπάρτης όπως και των υπολοίπων  κρατών της Πελοποννησιακής 

Συμμαχίας. Η Σπάρτη, όπως και οι σύμμαχοι της, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα 

την Κόρινθο, εξέλαβαν την αθηναϊκή επέκταση ως απειλή για τη δική τους 

ανεξαρτησία. Όπως σημειώνει ο Perez Zagorin «η απώλεια της ανεξαρτησίας μέσω 

έξωθεν κυριαρχίας ή κατάκτησης ήταν για κάθε πόλη η υπέρτατη καταστροφή και 

θεωρείτο ως υποδούλωση, και για αυτό το λόγο ο Θουκυδίδης καταδεικνύει ότι αυτό 

ήταν ένα από τα κυριότερα ζητήματα στον Πελοποννησιακό πόλεμο».
15

  Η  πρόταση 

της Σπάρτης για να σταματήσει η ανέγερση των εξωτερικών τειχών της Αθήνας και η 

απόρριψή της, οδηγεί στην όξυνση του διλήμματος ασφάλειας της Σπάρτης και 

επιτείνει την ανασφάλεια και το φόβο της. Σύμφωνα με την Jacqueline De Romilly, 

αυτό που απασχολούσε πραγματικά τη Σπάρτη δεν ήταν τόσο οι προθέσεις της 

Αθήνας για το μέλλον, όσο το προβάδισμα ισχύος που σταδιακά αποκτούσε. 
16

  

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα η Σπάρτη και οι πόλεις της Πελοποννησιακής 

Συμμαχίας πίστευαν πως σύντομα η αθηναϊκή ισχύς θα στρεφόταν εναντίον τους με 

στόχο την απορρόφησή τους από την αθηναϊκή ηγεμονία.  

                                                

14 Zagorin, .ο.π.σ σ. 120-123 
15 Perez Zagorin,  ό.π., σ. 31  

16 J. De Romilly, Ο Θουκυδίδης και ο Αθηναϊκός Ιμπεριαλισμός, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαδήμα, 2000   
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1.3 Σύγχρονες Προσεγγίσεις στο Δίλημμα Ασφάλειας 

O Θουκυδίδης έχει κερδίσει το σεβασμό των ρεαλιστών για την διορατικότητά 

του σε πολλά ζητήματα της διεθνούς πολιτικής.
17

 Στο έργο του αναφέρεται με 

σαφήνεια στο πραγματικό αίτιο του πολέμου ανάμεσα στις πολιτείες του 5
ου

 αιώνα 

π.Χ, το οποίο όπως είδαμε είναι ο φόβος των Λακεδαιμονίων για την αύξηση της 

ισχύος της Αθήνας.  

Ο Καθηγητής Παναγιώτης Ήφαιστος σημειώνει πως «κανένα άλλο διεθνές 

σύστημα του παρελθόντος δεν βρίσκεται εγγύτερα στο σύγχρονο διεθνές σύστημα, 

τουλάχιστον ως προς τη μορφή και τον χαρακτήρα του, από το κλασικό σύστημα των 

ελληνικών πόλεων».
18

  Όπως και το σύστημα πόλεων του 5
ου

 αιώνα, το διεθνές 

περιβάλλον χαρακτηρίζεται από την έλλειψη της οργανωμένης τάξης. Καθώς δεν 

υπάρχει μία κεντρική υπερεθνική εξουσία για να επιβάλλει την τάξη και για αυτό το 

λόγο το σύστημα έχει χαρακτηριστεί ως άναρχο. Σε ένα τέτοιο σύστημα όπου όλες οι 

κρατικές οντότητες επιζητούν την επιβίωση και ανεξαρτησία τους και βρίσκονται για 

αυτό το λόγο σε συνεχή επαγρύπνηση για τους κινδύνους κατά της ασφάλειάς τους, η 

ανάπτυξη του στοιχείου του ανταγωνισμού είναι αναπόφευκτη. 

 Σύμφωνα με την αρχή της αυτοβοήθειας πρέπει πάντοτε τα κράτη να 

προνοούν για την επιβίωση τους μέσω της απόκτησης ισχύος. Σε αντίθετη περίπτωση, 

όπως σχολιάζει ο Robert Gilpin, «αν ένα κράτος δεν προβεί σε αυτή την προσπάθεια, 

υπάρχει η πιθανότητα άλλα κράτη να αυξήσουν τις σχετικές θέσεις ισχύος τους και ως 

εκ τούτου θα θέσουν σε κίνδυνο την ύπαρξη ή τα ζωτικά συμφέροντα του εν λόγω 

κράτους».
19

  Στην προσπάθειά τους αυτή να αποκτήσουν περισσότερη ασφάλεια, 

                                                

17 T. Dunn, B. Schmidt, Ρεαλισμός στο «H Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής: μια εισαγωγή 

στις Διεθνείς Σχέσεις», Επιμ. J. Baylis, St. Smith, Αθήνα, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2007, σ. 238.    
18  Π. Ήφαιστος, Ιστορία, θεωρία και πολιτική φιλοσοφία των διεθνών σχέσεων, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 1999 σ.  
19  R. Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Εκδόσεις Ποιότητα, 2006, σ. 154.  
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ξεκινούν να συσσωρεύουν ολοένα και περισσότερη ισχύ με στόχο να ξεφύγουν από 

επιρροή της ισχύος των άλλων κρατών.  

Στο διεθνές περιβάλλον η ισχύς ενός κράτους έρχεται σε ευθεία σύγκριση με 

το επίπεδο ισχύος των άλλων κρατών, το οποίο σημαίνει πως ένα κράτος δεν μπορεί 

να προσδιορίσει την ισχύ του ή την ισχύ των ανταγωνιστών του μονομερώς.  

Αντιθέτως, τα κράτη αποτιμούν την ισχύ με σχετικούς και όχι με απόλυτους όρους 

και γι’ αυτό το λόγο, αναπόφευκτα ίσως,  η αύξηση της ισχύος ενός κράτους συνιστά 

μείωση της ισχύος ενός άλλου. Η κατάσταση αυτή ορίστηκε από τον John Herz ως το 

«δίλημμα ασφάλειας και ισχύος».
20

   

O John Herz έχει χαρακτηριστεί από μεταγενέστερους μελετητές του 

φαινομένου, ως ο επινοητής του όρου διλήμματος ασφάλειας. 
21

 Ξεκίνησε να 

εργάζεται πάνω στην έννοια αυτή στα τέλη της δεκαετίας του 1930 και δημοσίευσε 

την πρώτη του μελέτη πάνω στο θέμα το 1950, με τίτλο «Idealist Internationalism and 

the Security Dilemma». Κατέληξε στο συμπέρασμα πως τα μέτρα που το ένα κράτος 

λαμβάνει για την ασφάλειά του μειώνουν ταυτόχρονα την ασφάλεια ενός άλλου.  

Την ίδια περίοδο με τον John Herz πάνω στο δίλημμα ασφάλειας ασχολείται 

και ο βρετανός ιστορικός Herbert Butterfield. Ο Butterfield αναφέρεται σε ένα 

«αμείωτο δίλημμα» (irreducible dilemma) και εστιάζει την ανάλυσή του στην 

επίδραση που έχει στη συμπεριφορά των κρατών η αβεβαιότητα προθέσεων και 

κυρίως η δυσκολία των πολιτικών ηγετών να κατανοήσουν και κυρίως να 

αντιληφθούν τις πραγματικές προθέσεις των ανταγωνιστών τους. Εξαιτίας της 

παρανόησης, όπως αναφέρει, μπορεί να προκύψει ακόμη και η μεγαλύτερη 

                                                

20 John H. Herz ,Idealist Internationalism and the Security Dilemma. World Politics, 2 1950, σσ. 157-

180 
21 Ken Booth and Nicolas J. Wheeler, The Security Dilemma: Fear, Cooperation and Trust in World 

Politics, New York, Palgrave Macmillan, 2008, σ. 21 
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σύγκρουση ανάμεσα σε κράτη τα οποία απεγνωσμένα επιθυμούν την διατήρηση της 

ειρήνης και την αποφυγή οποιασδήποτε σύγκρουσης. Την ίδια θέση ακολουθεί και ο 

Charles Glaser μεταγενέστερα, ο οποίος υποστηρίζει πως το δίλημμα ασφάλειας 

μπορεί να εξηγήσει με ποιο τρόπο κράτη με συμβατούς στόχους τελικά οδηγούνται 

στον ανταγωνισμό και τη σύγκρουση, 
22

  χωρίς να είναι αυτή η αρχική τους 

πρόθεση.
23

    

Σημαντική είναι και η ανάλυση του Robert Jervis πάνω στο δίλημμα 

ασφάλειας. Ο ορισμός του Jervis για το δίλημμα ασφάλειας δεν απομακρύνεται από 

τον ορισμό του Herz, ωστόσο τονίζει πως η ουσία του διλήμματος ασφάλειας είναι 

πως η αύξηση της ασφάλειας ενός κράτους μειώνει την ασφάλεια των άλλων, όχι 

λόγω παρανοήσεων ή μίας φαντασιακής εχθρότητας αλλά εξαιτίας του άναρχου 

χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων. Σύμφωνα με τον Jervis, ακόμα και αν τα κράτη 

είναι σίγουρα για τις ειρηνικές προθέσεις των άλλων δεν μπορούν να αγνοήσουν την 

πιθανότητα ότι ένα κράτος μπορεί να εκδηλώσει επιθετική συμπεριφορά στο 

μέλλον.
24

 Ο Jervis εισήγαγε στη θεωρία του διλήμματος ασφαλείας το μοντέλο 

σπιράλ. Σύμφωνα με την ανάλυση του Jervis το δίλημμα ασφάλειας αποτελεί μία 

δυναμική και όχι μία στατική κατάσταση, κατά την οποία, τα κράτη στο πλαίσιο του 

ανταγωνισμού για περισσότερη ισχύ και ασφάλεια εισέρχονται σε μία σπειροειδή 

διαδικασία εξοπλισμών και επανεξοπλισμών, η οποία προοδευτικά είναι εξαιρετικά 

πιθανό να  τα οδηγήσει τελικά στη σύγκρουση χωρίς να είναι αυτή η πρόθεσή τους.  

                                                

22  Ch. Glaser, The Security Dilemma Revisited, World Politics, τομ.1, τεύχ.50, σ. 171.   

23 John Baylis, James J. Wirtz, Eliot A. Cohen, Colin S. Gray, Strategy in the Contemporary World: An 

Introduction to Strategic Studies, Oxford, Oxford University Press, 2007, σ. 32 και Ken Booth and 

Nicolas J. Wheeler, όπ, σ.29. 
24  John Herz, Perception and Misperception in International Politics, New Jersey, Princeton University 

Press, 1976, σ.76 
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Η σπειροειδής αυτή διαδικασία είναι εύκολο να ενεργοποιηθεί καθώς η αύξηση της 

ισχύος ενός εθνοκρατικού παράγοντα διαχέεται μέσα στο διεθνές σύστημα.
25

    

Τέλος, ένα θεμελιώδες χαρακτηριστικό του διλήμματος ασφάλειας είναι ο 

αναλλοίωτος χαρακτήρας του, καθώς είναι ιδιαίτερα δύσκολο να μηδενιστεί. Ο 

μηδενισμός του διλήμματος ασφάλειας μπορεί να προκύψει μόνο αν τα κράτη 

περάσουν μέσα από μία κανονιστική διαδικασία, και  μεταβούν από την περίοδο της 

ειρήνης στη χρήση βίας και τη σύγκρουση.  Η σύγκρουση ανάμεσα στα κράτη 

πηγάζει από την ίδια τη δομή του διεθνούς συστήματος και την ανάγκη των κρατών 

να αντιμετωπίσουν τη συστημική τους ανασφάλεια.
26

  Η σύγκρουση αυτή μπορεί να 

θεωρηθεί ως «η εκδήλωση του δομικού φόβου που αισθάνεται στη διεθνή αρένα 

λόγω της συστημικής φύσης αυτού και ως η προσπάθεια του κράτους να επιβιώσει εις 

βάρος των υφιστάμενων και μελλοντικών απειλών».
27

 Καθώς τα κράτη συγκρούονται 

το δίλημμα ασφάλειας τερματίζεται. Αυτό που είναι ιδιαίτερα σημαντικό είναι πως 

μετά από τη λήξη της σύγκρουσης ο ανταγωνισμός των κρατών δεν εξαλείφεται αλλά 

ξεκινά ξανά από την πρώτη στιγμή της ειρηνικής περιόδου. Αυτή η κατάσταση 

οφείλεται στο γεγονός πως το δίλημμα ασφάλειας αποτελεί ένα εγγενές 

χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος καθώς είναι άμεσο αποτέλεσμα της 

άναρχης δομής του.
28

      

1.4  Το Δίλημμα Ασφάλειας και η Στρατηγική του Παρεμποδιστικού Πολέμου  

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η σχέση του διλήμματος ασφάλειας με την 

στρατηγική επιλογή του παρεμποδιστικού πολέμου. Ο Robert Gilpin αναφέρει πως ο 

παρεμποδιστικός πόλεμος αποτελεί μία διαχρονική στρατηγική επιλογή, η οποία 

                                                

25 K.J. Holsti, The Necrologists of International Relations, Canadian Journal of Political Science, Τόμ. 

18, Τεύχ. 4 σσ. 657-695, σ. 691.   
26 Σπ. Λίτσας, όπ. σ. 91 
27 Στο ίδιο σ. 38.  
28 Στο ίδιο σ. 89  
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ακολουθείται από δυνάμεις οι οποίες συχνά βρίσκονται σε παρακμή και αποφασίζουν 

να συγκρουστούν με τον αντίπαλό τους όσο ακόμη διατηρούν την απαραίτητη ισχύ 

για το πράξουν.
29

   

Ο πρωταρχικός στόχος ενός κράτους όταν καταφεύγει στην στρατηγική του 

παρεμποδιστικού πολέμου είναι να διακόψει απότομα την ισχυροποίησή του 

αντιπάλου του όσο έχει ακόμη τη δυνατότητα.  Ο Θουκυδίδης αποτέλεσε τον πρώτο 

θεωρητικό που ασχολήθηκε με την έννοια του παρεμποδιστικού πολέμου. 

Αναφερόμενος στην προτροπή των Κορινθίων προς τη Σπάρτη να αντιμετωπίσει την 

αθηναϊκή απειλή σκιαγραφεί για πρώτη φορά το δόγμα του παρεμποδιστικού 

πολέμου, στο οποίο δίνει μία λειτουργική διάσταση, η οποία αναφέρεται στην βίαιη 

παύση της ανόδου ή της ενδυνάμωσης ενός αντιπάλου.
30

 

Έτσι όπως προκύπτει από το έργο του Θουκυδίδη, ο Πελοποννησιακός 

Πόλεμος ήταν ένας παρεμποδιστικός πόλεμος∙ η υπέρμετρη ανάπτυξη της ισχύος των 

Αθηνών, οδήγησε τη Σπάρτη να καταφύγει σε πόλεμο κατά της αθηναϊκής 

αυτοκρατορίας με στόχο να διακόψει την συνέχιση της ισχυροποίησής της, όσο αυτό 

ήταν ακόμη εφικτό. Για τον Θουκυδίδη άλλωστε, όπως και για μεταγενέστερους 

στρατιωτικούς θεωρητικούς, ο πόλεμος αποτελεί μία πολιτική πράξη, καθώς 

περιγράφει τον Πελοποννησιακό πόλεμο ως το απότοκο της πολιτικής διαμάχης 

μεταξύ δύο πολιτειών.
31

   

Το σημαντικότερο ίσως χαρακτηριστικό του παρεμποδιστικού πολέμου είναι 

η βεβαιότητα η οποία διακατέχει το κράτος που επιτίθεται πρώτο, πως ο πόλεμος 

είναι αναπόφευκτος και η επίθεση επικείμενη.   Πέρα από τον Θουκυδίδη σημαντικοί 

                                                

29 R. Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, σ. 167.  

30 Σπ. Λίτσας, ΄ό.π. σ. 341 
31

 Perez Zagorin, ό.π.  σ. 56.  
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μεταγενέστεροι θεωρητικοί όπως ο Gentilli, o Montesquieu, και ο Emer De Vattel 

έχουν αναλύσει την στρατηγική του παρεμποδιστικού πολέμου. Ο Gentilli αναφέρει 

πως ο πόλεμος αποτελεί μία αναγκαία στρατηγική για ένα κράτος το οποίο 

αντιμετωπίζει έναν αντίπαλο ο οποίος αμφισβητεί την επιβίωσή του. Τα κράτη δεν 

πρέπει να περιμένουν μία απειλή να εκδηλωθεί αλλά αντιθέτως για τον Gentilli, η 

επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα. Κοντά στην ανάλυση του Gentilli βρίσκεται και η 

ανάλυση του Montesquieu, ο οποίος υποστηρίζει επίσης τον θεμελιώδη χαρακτήρα 

του πολέμου ως μέσο για την εξασφάλιση της επιβίωσης ενός κράτους. Προσθέτει 

πως ο παρεμποδιστικός πόλεμος είναι ένα δικαίωμα το οποίο έχουν τα λιγότερο 

ισχυρά κράτη, τα οποία και αισθάνονται μεγαλύτερη ανασφάλεια για την επιβίωσή 

τους, λόγω του μεγάλου αριθμού απειλών που δέχονται από το συστημικό τους 

περιβάλλον. Τέλος, ο Vattel παρουσιάζει τον παρεμποδιστικό πόλεμο ως μία μορφή 

επιθετικού πολέμου, ο οποίος μάλιστα έχει δίκαιο χαρακτήρα όταν εξαπολύεται 

εναντίον ενός κράτους με επιθετικές τάσεις. Κατ΄ επέκταση, ο παρεμποδιστικός 

πόλεμος κατά τον Vattel ορίζεται με καθαρά πολιτικά κριτήρια και απαλλάσσεται 

από θρησκευτικές επιρροές.
32

 

Η στρατηγική του παρεμποδιστικού πολέμου συνδέεται άμεσα με το 

φαινόμενο του διλλήματος ασφάλειας, και για αυτό το σκοπό στο πλαίσιο της 

μελέτης αυτής θεωρείται ως εξελικτικό του μέρος.  Όπως είδαμε βασικός στόχος του 

παρεμποδιστικού πολέμου, όταν αποτελεί μία ορθολογική στρατηγική επιλογή, είναι 

η αποδυνάμωση των πυλώνων ισχύος ενός αντιπάλου και η απότομη παύση της 

ισχυροποίησής του.
33

 Ένας παρεμποδιστικός πόλεμος σύμφωνα με τον Κ. 

Κολιόπουλο, πραγματοποιείται όταν ένα κράτος Α θεωρεί πως η ισορροπία ισχύος 

                                                

32 Σπ. Λίτσας, ό.π. σσ. 342-6 

33  Στο  ίδιο σ. 339 
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έναντι ενός κράτους Β, στο μέλλον θα εξελιχθεί εις βάρος του, και θέλει με αυτό τον 

τρόπο να αποφύγει το ενδεχόμενο να βρεθεί σε δυσμενέστερη θέση καταφεύγοντας 

σε μία επίθεση, πριν η ισορροπία ισχύος μεταβληθεί εναντίον του.
34

   Το ξέσπασμα 

ενός παρεμποδιστικού πολέμου πηγάζει τελικά όχι μόνο από την επιθυμία της βίαιης 

ανακοπής της ισχυροποίησης ενός αντιπάλου, αλλά έχει βαθύτερα αίτια τα οποία 

εντοπίζονται στον Θουκυδίδειο φόβο επιβίωσης. Ο παρεμποδιστικός πόλεμος 

εκδηλώνεται στο υψηλότερο επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ δύο κρατικών 

δρώντων, και αποτελεί μία αναγκαιότητα η οποία επιβάλλεται από την άναρχη δομή 

του διεθνούς συστήματος και της δομικής  αβεβαιότητας.  Αποτελεί με άλλο λόγια  

μία πρακτική συνέπεια του Θουκυδίδειου διλήμματος ασφάλειας και λειτουργεί ως 

ένα μέσο βίαιης παύσης του.
35

  

1.5 Η διάσταση της Ισχύος στο Δίλημμα Ασφάλειας 

Η ισχύς αποτελεί θεμελιώδη έννοια της Ρεαλιστικής θεώρησης και κατέχει 

σημαντική θέση στη θουκυδίδεια ανάλυση.  Ο Θουκυδίδης είναι ο πρώτος 

θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων ο οποίος αναλύει τον ρόλο της ισχύος στη διεθνή 

πολιτική. Στο έργο του υπογραμμίζει τη σημασία της ισχύος, γράφοντας πως ο 

ισχυρός είναι πάντα σε θέση να επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμή του και ο 

αδύναμος αναγκάζεται να υποχωρήσει όσο του το επιβάλλει η αδυναμία του.
36

  Η 

φράση αυτή για τον Θουκυδίδη αποτελεί μια διαχρονική αρχή σύμφωνα με την οποία 

τα ισχυρά κράτη είναι σε θέση να χαράσσουν την πολιτική τους ανεμπόδιστα και να 

                                                

34 Κ. Κολιόπουλος, Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2008  
35 Σπ. Λίτσας, ό.π. σ. 349 
36

 Θουκυδίδης, Πελοποννησιακός Πόλεμος,. ο.π .  Ε87. 
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επιβάλλουν τις αποφάσεις τους στα λιγότερα ισχυρά κράτη, ανεξάρτητα από αρχές 

όπως η δικαιοσύνη και ηθική.
37

  

H μελέτη της διάστασης της ισχύος και των συντελεστών της, αποτελεί    

θεμελιώδη  προϋπόθεση για την κατανόηση του φαινομένου του διλήμματος 

ασφάλειας. Σύμφωνα με τη θεωρία του διλήμματος ασφαλείας, τα μέτρα που ένα 

κράτος λαμβάνει  για την αύξηση της ασφάλειάς του, συχνά προκαλούν ανασφάλεια 

σε ένα άλλο κράτος. Η ανάγκη αυτή των κρατών για την διασφάλιση της επιβίωσής 

τους μπορεί να ικανοποιηθεί μόνο μέσα από την αύξηση της ισχύος του και ιδιαίτερα 

μέσα από την  διεύρυνση του επιπέδου σκληρής ισχύος του.   Η ισχύς αποτιμάται 

μέσα από την κατηγοριοποίησή της σε συντελεστές ισχύος, ενώ είναι εξαιρετικά 

σημαντικό πως οι βασικότεροι συντελεστές ισχύος, με πρωταρχικούς τους υλικούς 

συντελεστές παραμένουν απαράλλακτοι μέχρι και σήμερα.  
38

  

Η βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων περιλαμβάνει πολυάριθμους ορισμούς 

για την έννοια της ισχύος. Ένας γενικός ορισμός είναι η δυνατότητα να ενεργεί κανείς 

θετικά ή αρνητικά, μέσω διαταγής ή απαγορεύσεως, πάνω σε κάποιον ή σε κάτι.
39

  Ο 

Hans Morgenthau ανέλυσε την πολιτική ως έναν αγώνα για ισχύ και την ισχύ 

αντίστοιχα, ως τον έλεγχο που μπορεί να ασκηθεί στις σκέψεις και τις πράξεις των 

άλλων ανθρώπων. 
40

  

Ο Nicholas Spykman υποστηρίζει ότι  ισχύς είναι η ικανότητα να στραφεί μία 

ατομική ή ανθρώπινη συλλογικότητα προς κάποιο επιθυμητό πρότυπο, μέσα από τη 

χρήση της πειθούς, της αγοράς, της ανταλλαγής ή και του καταναγκασμού καθώς 

                                                

37 Η αρχή αυτή αναφέρεται στο Θουκυδίδης, Πελοποννησιακός Πόλεμος, Α76 

38 Ο R. Gilpin αμφισβήτησε το κατά πόσο οι σύγχρονοι μελετητές των Διεθνών Σχέσεων γνωρίζουν 

κάτι το οποίο δεν γνώριζε ο Θουκυδίδης σχετικά με την συμπεριφορά των κρατών όταν συνέγραφε τον 

Πελοποννησιακό Πόλεμο.  
39 Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2004, σ. 140. 

40
 Η. Morgenthau, Politics among  nations, New York, Εκδόσεις Knopf, 1948, σ. 25-6. 



23 

 

κάθε πολιτισμένη ζωή, στηρίζεται σε τελική ανάλυση στην ισχύ,
41

 ενώ διαχωρίζει την 

ισχύ σε αμυντική και πολιτική.
42

  Ακόμη, η ισχύς έχει συσχετιστεί με την δυνατότητα 

πρόκλησης αλλαγών ή την δημιουργία αποτελεσμάτων τα οποία δεν θα μπορούσαν 

να συμβούν διαφορετικά. Τέλος, ο Charles Kindleberger ορίζει ως ισχύ τη δύναμη 

που κατέχει ένα κράτος και την οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά για 

την επίτευξη των σκοπών του. 
43

  

Οι παραπάνω ορισμοί οδηγούν στο συμπέρασμα πως η ισχύς δεν έχει σταθερό 

χαρακτήρα∙ αντιθέτως ο χαρακτήρας της ισχύος είναι δυναμικός και υπόκειται σε 

συνεχείς μεταβολές. Η ισχύς αυξομειώνεται ανάλογα με τις μεταβολές των 

συντελεστών που την αποτελούν και πάντοτε σε σχέση με τις μεταβολές στην ισχύ 

των άλλων κρατών. Δεδομένου ότι αυτό που ενδιαφέρει τα κράτη είναι η σχετική και 

όχι η απόλυτη ισχύς, αποτιμούν και προσδιορίζουν την δική τους ισχύ πάντα 

συγκριτικά με την ισχύ των άλλων κρατών και ιδιαίτερα των ανταγωνιστών τους.  

Παρά το γεγονός πως η ισχύς κατέχει κεντρική θέση στην ρεαλιστική 

θεώρηση, συχνά οι ρεαλιστές διαφωνούν για τους λόγους για τους οποίους τα κράτη 

επιδιώκουν την αύξηση της ισχύος τους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Hans 

Morgenthau, η επιδίωξη των κρατών για ισχύ πηγάζει από την ανθρώπινη φύση και 

την επιθυμία του ανθρώπου να κυριαρχήσει επί των άλλων. Ο δομικός ρεαλισμός 

                                                

41 J. Dougherty- R. Pfaltzgraff, Ανταγωνιστικές θεωρίες διεθνών σχέσεων: μια συνολική αποτίμηση, Α’  

Τόμος, Αθήνα, Εκδόσεις Παπαζήση,1992, σ. 119 

42  Γ. Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ενωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Εκφάνσεις Ισχύος, 

αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σ. 263.      
43

 Η. Κουσκουβέλης, ο.π. σ. 140-1.  
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αντίθετα, απορρίπτει την ανθρωποκεντρική προσέγγιση του κλασικού ρεαλισμού και 

αποδίδει την επιδίωξη των κρατών για ισχύ στη δομή του διεθνούς συστήματος. 
44

 

Γενικότερα, η ισχύς μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις ομάδες συντελεστών, 

οι οποίοι στη συνέχεια αναλύονται σε επιμέρους συστατικά στοιχεία. Οι κατηγορίες  

αυτές είναι οι υλικοί ή αντικειμενικοί συντελεστές, οι λειτουργικοί και οι 

υποκειμενικοί.
45

  Οι υλικοί συντελεστές αναφέρονται σε απτά στοιχεία όπως η 

γεωγραφία, ο πληθυσμός, οι πηγές πλούτου, και οι ένοπλες δυνάμεις. Οι λειτουργικοί 

συντελεστές αναφέρονται σε ειδικότερους παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν άμεσα 

τη λειτουργία του κράτους. Οι παράγοντες αυτοί είναι το πολιτικό σύστημα, ο τρόπος 

διοίκησης του κράτους, η στρατιωτική του κινητοποίηση, αλλά και η θέση του 

κράτους στο διεθνές σύστημα. Οι υποκειμενικοί συντελεστές τέλος αναφέρονται στην 

ηγεσία του κράτους καθώς και στο κύρος που αυτό διαθέτει στο διεθνές σύστημα.  

Ο κατάλογος των συντελεστών της ισχύος είναι ανεξάντλητος και είναι 

δύσκολο να υπάρξει μία σταθερή κατηγοριοποίηση της, εξαιτίας του δυναμικού και 

πολυδιάστατου χαρακτήρα που αυτή διαθέτει. Στο κείμενο του Θουκυδίδη όπως θα 

δούμε και στη συνέχεια εντοπίζονται και οι περισσότεροι από τους παραπάνω  

συντελεστές ισχύος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από του Θουκυδίδη στους 

συντελεστές της στρατιωτικής και οικονομικής ισχύος. Ο Θουκυδίδης αναφέρει πως 

η ισχύς μία πόλης πρέπει να αποτιμάται με βάση τους πραγματικούς συντελεστές 

ισχύος που κατέχει και όχι με βάση την εξωτερική της όψη.
46

  Το πρώτο κριτήριο 

αποτίμησης της ισχύος που χρησιμοποιεί είναι η στρατιωτική ισχύς, η οποία 

αναλύεται σε χερσαίες και ναυτικές δυνάμεις. Η στρατιωτική ισχύς μίας 

                                                

44 Για μία πλήρη ανάλυση του Δομικού Ρεαλισμού, βλ K. Waltz Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, 

Εκδόσεις Ποιότητα, 2010 και Ηλ. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2004, σσ. 64-70.     
45 Η. Κουσκουβέλης, ο.π σ.  148 

46
 Θουκυδίδης,  ο.π Α 10 
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οργανωμένης πολιτικής οντότητας στηρίζεται στο μέγεθος και την οργάνωση των 

ενόπλων δυνάμεων της.
47

 Οι Κορίνθιοι αναφερόμενοι στην στρατιωτική ισχύ 

αναφέρουν τρία πολύ σημαντικά χαρακτηριστικά τα οποία την προσδιορίζουν: τον 

αριθμό των δυνάμεών τους, την πολεμική πείρα καθώς και την πειθαρχία ενός 

στρατεύματος. Αναφέρουν χαρακτηριστικά: 

 «Είναι φανερό ότι θα νικήσομε, και τούτο για πολλούς λόγους. Πρώτ’ απ’ όλα 

υπερέχομε και σε αριθμό και σε πολεμική πείρα. Έπειτα, επειδή όλοι ανεξαίρετα πειθαρχούμε 

στις διαταγές.»
48

  

Ωστόσο ο Θουκυδίδης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην κατοχή ναυτικών 

δυνάμεων η οποία επιτρέπει την κυριαρχία στη θάλασσα. Για τον Θουκυδίδη η 

ναυτική υπεροχή αποτελεί για μία πολιτεία στρατηγικό πλεονέκτημα. Τη 

σπουδαιότητα της ναυτικής ισχύος αποδέχονται τόσο ο Περικλής όσο και ο βασιλιάς 

Αρχίδαμος. Ο Περικλής αναφέρεται στη σημασία της στρατιωτικής ισχύος λέγοντας: 

«Ή κυριαρχία στην θάλασσα είναι τεράστιο πλεονέκτημα.» 
49

 

και  

 «Εγώ όμως σας λέω ότι, από τα δύο μέρη του κόσμου πού μπορεί να χρησιμοποιεί ο 

άνθρωπος, την γη και την θάλασσα, εξουσιάζετε απόλυτα την δεύτερη, όχι μόνο στις περιοχές 

όπου σήμερα κυριαρχείτε, αλλά και σ’ εκείνες όπου, στο μέλλον, θ’ αποφασίζατε να εκταθείτε. 

Με το ναυτικό πού έχετε σήμερα, ούτε ο Μέγας Βασιλεύς ούτε άλλο κανένα έθνος μπορεί να 

σας εμποδίσει να πάτε όπου θέλετε. Η ναυτική αυτή δύναμη έχει πολύ μεγαλύτερη αξία από τα 

σπίτια και τα χωράφια σας, που η στέρησή τους σας φαίνεται τόσο φοβερή.»
50

 

                                                

47 Η. Κουσκουβέλης, ο.π. σ. 168 

48 Θουκυδίδης, ο.π Α 121 

49 Θουκυδίδης, ο.π  Α 143 

50
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Η σημασία της ναυτική ισχύος υπογραμμίζεται και στη δημηγορία του 

Βασιλιά της Σπάρτης Αρχιδάμου. Υποστηρίζει πως η Σπάρτη θα μπορούσε να 

στηριχτεί μόνο στην στρατιωτική δύναμη των οπλιτών της σε αντίθεση με την 

αθηναϊκή πολιτεία η οποία διέθετε ισχυρές ναυτικές δυνάμεις και κατείχε την τέχνη 

του πολέμου στη θάλασσα και αναφέρει: 

«Αν δεν αποκτήσουμε την υπεροπλία κατά θάλασσαν και αν δεν τους στερήσομε τις 

προσόδους με τις οποίες συντηρούν το ναυτικό τους τότε εμείς θα παθένωμε περισσότερες 

συμφορές.» 
51

  

O Θουκυδίδης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον πυλώνα της οικονομικής ισχύος 

καθώς τονίζει τη σημασία της ύπαρξης πλούτου όχι μόνο για τη διεξαγωγή αλλά και 

για την τελική έκβαση ενός πολέμου και για να υποστηρίξει τη θέση του παραθέτει 

τις δημηγορίες του Περικλής προς τους Αθηναίους όπως και του βασιλιάς Αρχιδάμου 

προς τους Σπαρτιάτες. Έτσι σύμφωνα με τον Αρχίδαμο: 

«Ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με όπλα και περισσότερο με χρήματα τα οποία πρέπει να 

ξοδεύει κανείς για να είναι πιο αποτελεσματική η πολεμική προσπάθεια, κυρίως όταν μια 

ηπειρωτική δύναμη αγωνίζεται εναντίον μιας ναυτικής»
52

  

Αντίστοιχα ο Περικλής αναφέρει: 

«Οι Πελοποννήσιοι, καλλιεργούν οι ίδιοι τη γη τους και δεν έχουν ούτε ιδιωτικές ούτε 

δημόσιες περιουσίες. Έπειτα, δεν έχουν καμιά πείρα για μακρούς πολέμους και υπερπόντιες 

εκστρατείες και τούτο επειδή ή φτώχεια τους αναγκάζει να περιορίζονται σε σύντομους 

πολέμους ο ένας εναντίον του άλλου. Τέτοιοι άνθρωποι ούτε στόλο μπορούν να επανδρώσουν 

ούτε στρατό να στέλνουν συχνά σε εκστρατείες, αφού πρέπει να εγκαταλείπουν τα κτήματά τους 

και να ξοδεύουν ο καθένας από τα εισοδήματά του, ενώ ταυτόχρονα τους εμποδίζομε κάθε 
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κίνηση στη θάλασσα. Αλλά τον πόλεμο τον συντηρούν τα μεγάλα αποθέματα και όχι οι 

αναγκαστικές εισφορές..»
53

  

Η οικονομική υπεροχή των Αθηνών φαίνεται πως προβληματίζει τους 

Σπαρτιάτες καθώς πέρα από την υπεροχή των Αθηναίων στην θάλασσα, η Σπάρτη δεν 

διαθέτει τους απαιτούμενους πόρους για την υποστήριξη των αναγκών του πολέμου 

καθώς ένας πόλεμος γίνεται περισσότερο με χρήματα παρά με όπλα όπως πιστεύει ο 

Σπαρτιάτης Βασιλιάς Αρχίδαμος. Την πραγματικότητα αυτή γνωρίζει από την πλευρά 

των Αθηνών και ο Περικλής ο οποίος είναι αισιόδοξος για την έκβαση του πολέμου 

με τη Σπάρτη, καθώς οι Λακεδαιμόνιοι δεν διαθέτουν την απαραίτητη κρατική 

περιουσία, ανεπτυγμένες εμπορικές δραστηριότητες όπως και την δυνατότητα 

απόσπασης πόρων από τους συμμάχους τους.  Η ύπαρξη πηγών πλούτου συνεπάγεται 

την οικονομική ανεξαρτησία και αυτάρκεια ενός  κράτους, ιδιαίτερα σε περιόδους 

κρίσεως. Η κατοχή σημαντικής οικονομικής ισχύος τίθεται στην υπηρεσία της 

εθνικής στρατηγικής ενός κράτους το οποίο μπορεί να εξυπηρετήσει καλύτερα τις 

ανάγκες της εξωτερικής και αμυντικής του πολιτικής.
 54

 

Η δημιουργία συμμαχιών είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό στρατηγικό 

πλεονέκτημα στο θουκυδίδειο έργο. Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στις προσπάθειες των 

δύο ισχυρότερων πόλεων να διευρύνουν το συμμαχικό τους δίκτυο με στόχο την 

απόσπαση βοήθειας καθώς και συμμάχων πριν την έναρξη του πολέμου όσο και κατά 

τη διάρκεια του. Ο Θουκυδίδης αναφέρει: 
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« Και οι δύο παρατάξεις (ενν. Αθηναίοι και Λακεδαιμόνιοι) ετοιμάζονταν να στείλουν 

πρέσβεις στο Βασιλιά των Περσών και σε άλλες βαρβαρικές χώρες από τις οποίες ο καθένας 

από τους εμπόλεμους είχε την ελπίδα να εξασφαλίσει κάποια ωφέλεια.» 
55

 

Η στρατηγική σημασία των συμμαχιών υφίσταται μέχρι και σήμερα.  Η 

ένταξη ενός κράτους σε μία συμμαχία συνεπάγεται την αναβάθμιση της σχετικής του 

ισχύος ενώ αποκομίζει και άλλα σημαντικά πλεονεκτήματα μέσα από τη συνεργασία 

με άλλα κράτη. Για τον Θουκυδίδη μάλιστα φαίνεται πως η μη συμμετοχή σε μία 

συμμαχία μπορεί να αποτελέσει παράγοντα αδυναμίας καθώς αναφέρει σχετικά με 

την απόφαση των Κερκυραίων να συμμαχήσουν με την Αθήνα :  

« Έτσι εκείνο που άλλοτε θεωρούσαμε σωφροσύνη, δηλαδή να μην μετέχομε σε 

συμμαχίες … είναι τώρα  αφροσύνη και αιτία αδυναμίας.»  

 Παράλληλα είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως ότι η βασική προϋπόθεση για τη 

δημιουργία αλλά και για τη διατήρηση μίας συμμαχίας, που είναι η ύπαρξη κοινών 

συμφερόντων, δεν έχει μεταβληθεί από τον 5
ο
 αιώνα μέχρι και σήμερα. Ο 

Θουκυδίδης παραθέτει τα επιχειρήματα των Κερκυραίων για την αναγκαιότητα 

δημιουργίας μίας συμμαχίας με την Αθήνα το κυριότερο εκ των οποίων είναι η 

ύπαρξη ενός κοινού εχθρού. Αναφέρει:  

« Και το καλύτερο θα ήταν να μας δεχτείτε φανερά στη συμμαχία σας και να μας 

βοηθήσετε. Όπως σας είπαμε στην αρχή πολλά είναι τα πλεονεκτήματα της πρότασής μας και το 

κυριότερο είναι ότι οι Κορίνθιοι είναι κοινοί δικοί μας και δικοί σας εχθροί και τούτο είναι η 

ασφαλέστερη εγγύηση της πίστης μας ..»
56

 

Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποιεί και ο Θουκυδίδης για να εξηγήσει τη βοήθεια 

των Κορινθίων προς την αποικία της Επιδάμνου  και αναφέρει: 

                                                

55 Θουκυδίδης, ο.π.  Β 7. 

56
 Θουκυδίδης, ο.π Α 35 



29 

 

«Οι Κορίνθιοι υποσχέθηκαν να βοηθήσουν, τόσο επειδή ήταν δικαίωμα τους 

όσο και επειδή μισούσαν τους Κερκυραίους οι οποίοι αν και δικοί τους άποικοι 

παραμελούσαν την μητρόπολή τους.»
57

 

Επιπρόσθετα, ο Θουκυδίδης εντοπίζει τη σημασία του παράγοντα της 

γεωγραφίας και ειδικότερα του στρατηγικού βάθους μίας πολιτείας, όπου τα 

στρατεύματά της θα μπορέσουν να υποχωρήσουν, να ανασυνταχθούν και να 

ανεφοδιαστούν και αναφέρει:  

« Ο πόλεμος δεν θα κριθεί στην Αττική… αλλά στις περιοχές από τις οποίες η Αττική 

αντλεί τους πόρους της.» 
58

 

Στον παράγοντα γεωγραφία θα πρέπει να προστεθεί και η γειτνίαση ως η 

γεωγραφική θέση μίας πόλης, η οποία μπορεί να είναι πηγή απειλών για την 

ασφάλεια της, καθώς πολλές συγκρούσεις έχουν πραγματοποιηθεί ανάμεσα σε 

γειτονικές πόλεις η κράτη. Ο Θουκυδίδης αναφέρθηκε στη γειτνίαση ως πηγή 

προβλημάτων όσον αφορά τις ελληνικές πόλεις καθώς σημειώνει πως : 

«Όλοι οι πόλεμοι που έγιναν ήταν πόλεμοι μεταξύ γειτόνων.» 

Ο πληθυσμός είναι ένας ακόμη συντελεστής ισχύος ο οποίος αναφέρεται από 

το Θουκυδίδη. Το μέγεθος και η ποιότητα του πληθυσμού αποτελούν συντελεστή 

ισχύος για ένα σύγχρονο κράτος όπως και για τις πόλεις-κράτη του 5
ου

 αιώνα για την 

αμυντική και εξωτερική τους πολιτική.
59

 Επιπρόσθετα, αναφερόμενος στην ήττα των 

Αθηναίων υπογραμμίζει και την διάσταση του πληθυσμού της Αθήνας ο οποίος λόγω 

εσωτερικών διαμαχών αποδεκατίστηκε. 
60
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Ο Θουκυδίδης αναφερόμενος στον πληθυσμό ως συντελεστή ισχύος αναφέρει: 

« …γιατί και ατομικά οι γιοι που θα γεννηθούν κατόπιν θα κάμουν μερικούς να ξεχάσουν 

αυτούς που δεν υπάρχουν και στην πόλη θα είναι αυτό ωφέλιμο διπλά, και γιατί δε θα 

ερημώνεται και γιατί θα είναι ασφαλής»
61  

 

Πέρα από την ανάλυση υλικών συντελεστών ο Θουκυδίδης αναφέρεται και σε 

λειτουργικούς συντελεστές ισχύος όπως το πολιτικό σύστημα και η λειτουργία του ως 

συντελεστής ισχύος. Αναφέρει το  ολιγαρχικό πολίτευμα των Λακεδαιμονίων ως ένα 

παράγοντας σταθερότητας,
62

  ο οποίος επέτρεψε την ισχυροποίησή τους λέγοντας 

πως:  

«Για τετρακόσια χρόνια και λίγο περισσότερα πριν από τον τέλος του πολέμου που 

εξιστορώ οι Λακεδαιμόνιοι έχουν το ίδιο πολίτευμα και χάρη σε αυτό έγιναν δυνατοί και 

μπόρεσαν να ρυθμίζουν τα πράγματα και των άλλων πόλεων.»
63

 

Τέλος, ο Θουκυδίδης αναφέρεται και στο γόητρο μίας πολιτείας ως έναν 

σημαντικό συντελεστή ισχύος. Το γόητρο μίας πολιτείας συνδέεται άμεσα με τη 

φήμη της και μπορεί αντίστοιχα να μεγεθύνει ή να μειώσει την φορτίο της σχετικής 

της ισχύος της. Ειδικότερα αναφέρεται στην αξιολόγηση της ισχύος της από τους 

ανταγωνιστές της και για αυτό το λόγο τα ισχυρότερα κράτη φροντίζουν να 

προβάλλουν την υπεροχή τους και τα λιγότερα ισχυρά προσπαθούν να προβληθούν 

ως ισχυρότερα από ότι είναι στην πραγματικότητα.
64

  

Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στην αναγκαιότητα διαφύλαξης του κύρους και της 

φήμης μίας πόλης αναφέροντας 
65

: 
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« Αν γινόταν ένα τέτοιο πράγμα όλοι θα έλεγαν … ότι αποδεικνυόμαστε κατώτεροι από 

τους πατέρες μας, οι οποίοι ελευθέρωσαν την Ελλάδα, ενώ εμείς αντίθετα σταθήκαμε ανίκανοι 

και τη δική μας ελευθερία να διασφαλίσουμε.»  

 « Αν υποχωρήσετε, αμέσως θα προσταχτείτε κάτι άλλο μεγαλύτερο, γιατί θα νομίζουν 

ότι από φόβο υποκύψατε και σε κείνο, αν όμως κοφτά αρνηθείτε θα τους δώσετε να 

καταλάβουν ότι μάλλον πρέπει να σας φέρονται σαν ίσοι προς ίσους»
66

 

Όπως θα δούμε στη συνέχεια της εργασίας η άνοδος της Κίνας στο λόμπυ των 

μεγάλων δυνάμεων στηρίχτηκε ακριβώς στον συνδυασμό των συντελεστών ισχύος 

που επέτρεψε την άνοδο της πόλης της Αθήνας∙ ανάπτυξη ισχυρής οικονομίας και 

πλούτου η οποία επέτρεψε την κατακόρυφη αύξηση της σκληρής της  ισχύος. 

Επιπρόσθετα, σημαντικοί συντελεστές ισχύος οι οποίοι βοήθησαν την άνοδο της 

σύγχρονης Κίνας και οι οποίοι εντοπίζονται και στο θουκυδίδειο έργο είναι το 

στρατηγικό βάθος και πληθυσμός, η σταθερότητα του πολιτικού συστήματος, το 

οποίο παραμένει αμετάβλητο στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας  από την ίδρυσή της 

μέχρι και σήμερα, η ικανή ηγεσία καθώς και το κύρος ενός κράτους, το οποίο η Κίνα 

υποστηρίζει πως πηγάζει από την εποχή του Μέσου Βασιλείου. 
67

     

 

1.6  Η διάσταση του Φόβου  

Ο Θουκυδίδης αναφέρεται στα τρία σημαντικότερα κίνητρα τα οποία 

διαμορφώνουν τη στρατηγική συμπεριφορά των πόλεων-κρατών. Τα κίνητρα αυτά 

είναι ο φόβος, η τιμή και το συμφέρον. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο το 

σημαντικότερο κίνητρο εκ των τριών είναι ο φόβος μίας πολιτείας για την επιβίωσή 
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της.
68

  Η Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου αποτελεί μία σημαντική 

σκιαγράφηση της έννοιας του φόβου και του ρόλου που διαδραματίζει στις διεθνείς 

σχέσεις∙ περιγράφει τον αναλλοίωτο του χαρακτήρα, την συνεχή του παρουσία στις 

διακρατικές σχέσεις και τη δυναμική του ως ένα σημαντικό αίτιο πολέμου.  

Στον Πελοποννησιακό Πόλεμο του Θουκυδίδη βλέπουμε πως  ο φόβος επιδρά 

καταλυτικά στη διαμόρφωση των πολιτικών γεγονότων και ιδιαίτερα στην εξέλιξη 

τους. Στο Πρώτο Βιβλίο της Ιστορίας του Πελοποννησιακού Πολέμου οι αναφορές 

του Θουκυδίδη στο φόβο είναι πολυάριθμες. Η αφήγηση του Θουκυδίδη στο Βιβλίο 

της Αρχαιολογίας ξεκινά με την αναφορά του στις αρχαιότερες πόλεις οι οποίες, 

ωθούμενες από το φόβο για την ασφάλειά τους, χτίστηκαν τειχισμένες ή σε ισθμούς, 

ενώ όπως αναφέρει στη συνέχεια οι περισσότερες παλαιότερες πολιτείες χτίστηκαν 

μακριά από τη θάλασσα εξαιτίας του φόβου της πειρατείας.
69

 Μέσα από την 

εξιστόρηση των γεγονότων ο Θουκυδίδης αναλύει τις συνθήκες υπό τις οποίες 

αυξήθηκε ο φόβος της Σπάρτης για την αθηναϊκή πολιτεία και την ισχύ της.  Όπως 

αναφέρει ο Θουκυδίδης στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την αποχώρηση 

του Ξέρξη έως το ξέσπασμα του μεγάλου πολέμου το 431π.Χ οι Αθηναίοι κατάφεραν 

να εδραιώσουν την ηγεμονία τους και έγιναν μία μεγάλη δύναμη. Όπως αναφέρει:  

 «Οι Λακεδαιμόνιοι το έβλεπαν αυτό αλλά μόνο σπασμωδικές προσπάθειες έκαναν για 

να τους σταματήσουν … Η κατάσταση αυτή εξακολούθησε έως τη στιγμή που αναπτύχθηκε 

πάρα πολύ η δύναμη της Αθήνας και άρχισε να βλάπτει τους συμμάχους της Σπάρτης. Τότε 

θεώρησαν ότι δεν μπορούσαν να ανεχτούν πια την κατάσταση και ότι έπρεπε να δράσουν 

αποφασιστικά και να καταστρέψουν, αν μπορούσαν τη δύναμη των Αθηναίων προκαλώντας τον 

πόλεμο αυτό.» 
70

   

Ο φόβος της Σπάρτης όπως αφηγείται ο Θουκυδίδης ενισχύθηκε από μία 

σειρά παραγόντων όπως ο θρίαμβος και οι επιτυχίες του αθηναϊκού στόλου κατά των 
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Περσών καθώς η ανοικοδόμηση των αθηναϊκών τειχών, η οποία μάλιστα έγινε υπό 

άκρα μυστικότητα από τους Αθηναίους.
71

 Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη, η Σπάρτη 

φοβήθηκε επίσης την τόλμη και την προοδευτικότητα των Αθηναίων, όπως τονίζει 

κατά την εξιστόρηση των γεγονότων  της Ιθώμης. Οι Σπαρτιάτες έχοντας ζητήσει την 

ενίσχυση των Αθηναίων κατά την πολιορκία της Ιθώμης, σύντομα έλαβαν την 

απόφαση να απομακρύνουν μόνο τους Αθηναίους από την πολιορκία και ο 

Θουκυδίδης σχολιάζει πως η απόφαση αυτή πάρθηκε από τη Σπάρτη υπό την 

επίδραση του φόβου. Αναφέρει:  

  «οι Σπαρτιάτες φοβήθηκαν μήπως, εάν μείνουν εκεί πολύ καιρό οι Αθηναίοι, οι 

οποίοι ήσαν τολμηροί και προοδευτικοί και άνηκαν σε άλλη φυλή, παρασυρθούν από τους 

πολιορκημένους της Ιθώμης και επιχειρήσουν κανένα πραξικόπημα.»     

Ο Θουκυδίδης στο Πρώτο Βιβλίο της Ιστορίας του Πελοποννησιακού 

Πολέμου αναφέρεται στη διάσταση του φόβου, ως της πραγματικής και 

ανομολόγητης αιτίας η οποία ανάγκασε τους Σπαρτιάτες να πολεμήσουν.  Ο φόβος 

ως η βαθύτερη αιτία του πολέμου παρουσιάζεται στο χωρίο Α23 του Πρώτου Βιβλίου 

και επαναλαμβάνεται ξανά στο χωρίο Α88
72

: 

«Οι Λακεδαιμόνιοι ψήφισαν έτσι...επειδή φοβούνταν ότι οι Αθηναίοι θα αυξήσουν 

ακόμη περισσότερο τη δύναμή τους, γιατί έβλεπαν ότι  είχαν κιόλας υποτάξει το μεγαλύτερο 

μέρος της Ελλάδας.»  

Για τον Θουκυδίδη, τα αίτια του πόλεμου μπορούν να εξηγηθούν ως το 

απότοκο της αλληλεπίδρασης δύο στοιχείων: του φόβου και της ισχύος. Και πράγματι, 

το επίπεδο του φόβου που ένα κράτος προκαλεί, συνδέεται άμεσα με το φορτίο 

ισχύος που αυτό κατέχει και κατά συνέπεια με την ανασφάλεια και το φόβο που 
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προκαλεί στα υπόλοιπα κράτη. Η κατανόηση αυτής της σχέσης αποδεικνύεται 

ιδιαίτερα σημαντική για την κατανόηση του διλήμματος ασφάλειας.   

Ο Θουκυδίδης αντιλαμβάνεται τον φόβο ως μία ψυχολογική αντίδραση, η 

οποία προκαλείται στον άνθρωπο από την αίσθηση του κινδύνου.
73

 Ο Martin Wight 

περιγράφει το φόβο ως «μία λογική ανησυχία για το μελλοντικό κακό, η οποία και 

αποτελεί ένα πρωτεύον κίνητρο της διεθνούς πολιτικής». Υπογραμμίζει επίσης στην 

ανάλυσή του, πως διαχρονικά «όλες οι δυνάμεις ενδιαφέρονται πρώτα για την 

ασφάλειά τους, ενώ η αίσθηση της απειλής υπάρχει πάντα».
74

 Ο Βύρων 

Θεοδωρόπουλος σχολιάζει πως το συναίσθημα του φόβου «μπορεί να προκληθεί από 

μία πραγματική, ενδεχόμενη ή απλώς εικαζόμενη απειλή από κάποια εξωτερική δύναμη 

ακόμη και σε περιπτώσεις που η απειλή αυτή δεν είναι στρατιωτική ή οικονομική».
75

    

 Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος ξεκίνησε σύμφωνα με το Θουκυδίδη γιατί η 

Σπάρτη φοβήθηκε πως η εξάπλωση της αθηναϊκής ηγεμονίας αποτελούσε μία απειλή 

για την επιβίωσή της. Όπως είδαμε η απουσία μίας ανώτερης ρυθμιστικής αρχής στο 

διεθνές σύστημα οδηγεί στην δημιουργία ενός μόνιμου αισθήματος ανασφάλειας στα 

κράτη και την συνεχή επαγρύπνηση τους για νέες απειλές. Η αντίληψη της απειλής 

και το αίσθημα του φόβου, δεν υπάρχουν μόνο στην πολιτεία της Σπάρτης. Οι 

Αθηναίοι πρέσβεις στη Σπάρτη δηλώνουν πως η ηγεμονία της πόλης τους είναι το 

αποτέλεσμα πρωταρχικά του φόβου της, εξαιτίας της «έχθρας» πολλών προς την 

αθηναϊκή πολιτεία.
76

  

                                                

73  Perez Zagorin, ό.π. σ. 94 

74  Martin Wight, Power Politics, Harmondsworth, Εκδόσεις Penguin, 1979, σσ.124-138, όπως 

παρατίθεται στο Lawrence Freedman, Πόλεμος, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2001, σ. 133 

75 Βύρων Θεοδωρόπουλος, Το Παράλογο στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Σιδέρη, 2000, σ. 64 
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Ο φόβος στο έργο του Θουκυδίδη αποτελεί αδιαμφισβήτητα ένα πρωταρχικό 

κίνητρο για τη διαμόρφωση της στρατηγικής συμπεριφοράς και έχει δύο συνιστώσες. 

Η πρώτη συνιστώσα είναι ο φόβος επιβίωσης, και αναφέρεται στη δομική 

ανασφάλεια των κρατών για την επιβίωσή τους, και είναι το κίνητρο το οποίο ωθεί τις 

πολιτείες να μεγιστοποιήσουν την ασφάλεια τους και κατά συνέπεια τις πιθανότητές 

τους να επιβιώσουν. Η δεύτερη συνιστώσα είναι ο αμοιβαίος φόβος ως η βάση για τη 

σύναψη συμμαχιών. Ο αμοιβαίος φόβος σύμφωνα με τον Θουκυδίδη είναι ο 

ισχυρότερος δεσμός ανάμεσα στα μέλη μίας συμμαχίας καθώς η εξάλειψή του 

παρέχει κίνητρα αποστασίας.
77

   

Η βαρύτητα που δίνει ο Θουκυδίδης στη διάσταση του φόβου, εντοπίζεται και 

σε μεταγενέστερους θεωρητικούς, όπως στο έργο του Thomas Hobbes. Στον 

Leviathan, ένα από τα σημαντικότερα έργα του Hobbes, τα άτομα ζουν και 

λειτουργούν υπό το καθεστώς του διαρκούς φόβου και της απειλής του θανάτου. O 

χομπεσιανός φόβος αναφέρεται ακριβώς στο φόβο των ατόμων για την επιβίωσή τους, 

τα οποία διαβιούν σε μία φυσική κατάσταση, όπως την περιγράφει στο έργο του. Ο 

άνθρωπος σύμφωνα με τον Hobbes διακατέχεται από εγωιστικά κίνητρα όπως το 

προσωπικό του συμφέρον και η επιθυμία της αυτοσυντήρησης. Στη βάση αυτή και 

για εξασφαλίσει την επιβίωσή του οφείλει να συσσωρεύει περισσότερη δύναμη υπό 

το καθεστώς του διαρκούς φόβου. Η «φυσική κατάσταση» δεν διαφέρει σημαντικά 

από την κατάσταση της αναρχίας, η οποία επικρατεί και στο διεθνές σύστημα. Η 

πρόταση του Hobbes για να ξεπεραστεί η φυσική κατάσταση και κατ’ επέκταση ο 

φόβος της επιβίωσης είναι η δημιουργία του κράτους. Αντίθετα, σε διακρατικό 

επίπεδο καθώς δεν υφίσταται μία ανώτερη ιεραρχικά διεθνής ρυθμιστική αρχή, η 

                                                

77 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 

2000, σ. 31 
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αναρχία παραμένει μέχρι και σήμερα, πηγή φόβου και ανασφάλειας για τα κράτη. Η 

επίδραση του φόβου απασχόλησε και μεταγενέστερους θεωρητικούς, οι οποίοι και 

επηρεάστηκαν από το έργο του Θουκυδίδη. Ο Alberico Gentilli, αποδίδει ιδιαίτερη 

σημασία στο φόβο που νιώθουν τα κράτη εξαιτίας απειλών και κινδύνων που 

ελλοχεύουν συνεχώς, ως απότοκα της δομικής ανασφάλειας του συστήματος της 

εποχής του.
78

  

Σήμερα η διάσταση του φόβου εξακολουθεί να επηρεάζει τη στρατηγική 

συμπεριφορά των κρατών καθώς το σημαντικότερο δεδομένο στη σχέση αυτή είναι 

πως ο φόβος είναι σχεδόν αδύνατο να εξαλειφθεί. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου, οι μεγάλες δυνάμεις δεν κατόρθωσαν να αισθανθούν ασφαλείς ακόμη και 

κάτω από το καθεστώς της Βέβαιης Αμοιβαίας Καταστροφής(MAD) καθώς για μισό 

αιώνα  δεν έπαψαν να ανταγωνίζονται για περισσότερους εξοπλισμούς, συμμαχίες και 

υπερπόντιες βάσεις.
79

  Ο φόβος ως πηγή διλημμάτων ασφαλείας δεν έπαψε να 

υφίσταται ούτε στον 21
ο
 αιώνα όπως θα επιχειρήσει να αποδείξει και η παρούσα 

εργασία, μέσα από τη μελέτη και ανάλυση των σινο-αμερικανικών σχέσεων κατά την 

περίοδο αυτή.   

Σημαντικοί μελετητές του έργου του Θουκυδίδη δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη 

σύνδεση της διάστασης του φόβου με την έννοια της ανάγκης.
80

 Ο φόβος σύμφωνα 

με τον ίδιο πηγάζει από την ανάγκη της επιβίωσης, επηρεάζει τις αποφάσεις των 

αρχαίων ηγετών και καθορίζει άμεσα την εξέλιξη των γεγονότων. Επιδρά καταλυτικά 

στις πολιτικές αποφάσεις των πόλεων-κρατών της κλασικής Ελλάδας, καθώς τις 

υποχρεώνει να αντιλαμβάνονται και να αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα με ένα 

                                                

78 Σπ. Λίτσας, ο.π. σ. 342 
79 J.J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2006, σ. 281. 
80  Για περισσότερα βλ στο Perez Zagorin, Θουκυδίδης: μία πλήρης εισαγωγή για όλους τους 

αναγνώστες, ο.π. σ. 284 
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συγκεκριμένο και απόλυτο τρόπο μέσα από το φόβο για την επιβίωση τους και την 

ανάγκη για την κατοχύρωση της ασφάλειας τους. Υπό το πρίσμα αυτό, η ανάγκη 

ώθησε τους Σπαρτιάτες να αντιμετωπίσουν την ενδυνάμωση της Αθήνας ως απειλή 

ως απειλή η οποία και έπρεπε να καταστραφεί. Η ίδια ανάγκη για επιβίωση, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, οδήγησε τους Αθηναίους να δημιουργήσουν την ηγεμονία τους. 

Ο J.J. Mearsheimer τονίζει πως ο φόβος εξακολουθεί να είναι ένα κυρίαρχο 

θέμα της σύγχρονης διεθνούς πολιτικής. Σύμφωνα με τον Mearsheimer ένα κράτος το 

οποίοι λειτουργεί και λαμβάνει αποφάσεις υπό το καθεστώς του φόβου είναι βέβαιο 

πως θα προσπαθήσει με κάθε τρόπο να ενισχύσει την ασφάλειά του, ακόμη και μέσω 

ριψοκίνδυνων πολιτικών. Για αυτό το λόγο, όπως ο ίδιος αναφέρει, είναι ιδιαίτερα 

σημαντικό να απαντηθεί το ερώτημα γιατί τα κράτη φοβούνται το ένα το άλλο. Ο 

ίδιος ανάμεσα στους παράγοντες που αυξάνουν το φόβο των κρατών συγκαταλέγει 

την αναρχία και την δυσκολία διάκρισης των πραγματικών προθέσεων, υποθέτοντας 

ότι όλα τα κράτη ανεξαιρέτως διαθέτουν επιθετικές στρατιωτικές ικανότητες.
81

 

Επιπρόσθετα, τονίζει πως το επίπεδο του φόβου προσδιορίζεται με βάση το φορτίο 

ισχύος που κατέχουν τα κράτη καθώς «η ικανότητα που έχουν τα κράτη για να 

απειλούν το ένα το άλλο ποικίλλει σε κάθε περίπτωση, και αποτελεί τον βασικό 

παράγοντα του που αυξάνει και μειώνει τα επίπεδα του φόβου».
82

 Το πόσο τα κράτη 

φοβούνται το ένα το άλλο έχει ιδιαίτερη σημασία για τον Mearsheimer, καθώς το 

επίπεδο του φόβου προσδιορίζει το επίπεδο του ανταγωνισμού μεταξύ τους καθώς 

και την πιθανότητα του πολέμου.
83

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τον Mearsheimer, το 

επίπεδο του φόβου επηρεάζεται σημαντικά και από την κατανομή της ισχύος στο 

                                                

81 J.J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2006, σ. 104. 
82 J.J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, ό.π.  σ. 105  
83  J.J. Mearsheimer, Power and Fear in Great Power Politics στο «One Hundred Year 

Commemoration to the Life of Hans Morgenthau» (1904-2004), Επιμέλεια G.O. Mazur, New York, 

Semenenko Foundation, 2004, σ. 187 
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διεθνές σύστημα.
84

  Όταν η ισχύς είναι ισότιμα κατανεμημένη ανάμεσα στα κράτη 

τότε το επίπεδο του φόβου μετριάζεται καθώς οι δυνατότητες των κρατών κινούνται 

σε ίδια περίπου επίπεδα. Αντίθετα, όταν στο σύστημα παρατηρηθούν σημαντικές 

ασυμμετρίες στον τρόπο με τον οποίο η ισχύς είναι κατανεμημένη ανάμεσα στα 

κράτη, τότε η αύξηση του φόβου και η δημιουργία διλημμάτων ασφαλείας είναι 

αναπόφευκτη. 
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Κεφάλαιο 2ο 

Η Άνοδος της Κίνας 

1. Εισαγωγή  

To κεφάλαιο  της εργασίας θα προσεγγίσει το ζήτημα της ανόδου της Κίνας.  

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία θα διερευνηθούν είναι: Ποια είναι η κινεζική υψηλή 

στρατηγική; Ποιοι είναι οι σημαντικότεροι συντελεστές ισχύος του κινεζικού 

κράτους; Ποιες είναι οι σχέσεις της Κίνας με το υποσύστημα της Νοτιοανατολικής 

Ασίας;   

2. Η Κινεζική Υψηλή Στρατηγική για τον 21
ο
 αιώνα  

Η Υψηλή Στρατηγική, αποτελεί σύμφωνα με τον Αθανάσιο Πλατιά «τη 

θεωρία ενός κράτους για το θα πώς μπορέσει να προκαλέσει ασφάλεια για τον εαυτό 

του».
85

  Ένας σημαντικός ορισμός για την υψηλή στρατηγική έχει δοθεί από τον 

Barry Posen, ο οποίος στο έργο του την αντιλαμβάνεται ως μία αλυσίδα η οποία 

συνδέει πολιτικό-στρατιωτικούς σκοπούς και μέσα και βοηθά με αυτό τον τρόπο ένα 

κράτος να παράξει ασφάλεια για τον εαυτό του.
86

  

Με άλλα λόγια, η υψηλή στρατηγική αναφέρεται στη στρατηγική ενός 

κράτους σε ένα επίπεδο υψηλότερο από αυτό του πολέμου, η οποία κατευθύνει τις 

μείζονες εθνικές ενέργειες, και έχει ως ρόλο το συντονισμό και τη διεύθυνση όλων 

των πόρων και δυνάμεων του έθνους, για την επίτευξη του πολιτικού αντικειμενικού 

σκοπού όπως αυτός καθορίζεται από την εθνική του πολιτική.
87

   Παράλληλα ένα 

κράτος οφείλει να σχεδιάζει την υψηλή του στρατηγική, μέσα από την ανάλυση του 

                                                

85 Αθ. Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Αθήνα, Εκδόσεις Εστία, 

2000, σ. 82.  
86 B.  Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain and Germany between the two 

World Wars,   London, Cornell University Press, σ. 13.  
87 Χρ. Λυμπέρης, Εθνική στρατηγική και χειρισµός κρίσεων, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, σ. 

61.  
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εξωτερικού του περιβάλλοντος, τον εντοπισμό των ενδεχόμενων απειλών, καθώς και 

από τη μελέτη της αντίστοιχης υψηλής στρατηγικής των ανταγωνιστών του, των 

υποκειμενικών συντελεστών ισχύος του, όπως και των εσωτερικών πολιτικών και 

κοινωνικών δεδομένων που διαμορφώνουν τον οντολογικό του πυρήνα.  

Η κινεζική υψηλή στρατηγική αποτελεί ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον ζήτημα 

ανάλυσης για τη σύγχρονη διεθνή πολιτική. Εξαιρετικά  σημαντικά στοιχεία για την 

υψηλή στρατηγική της Κίνας μπορούν να εντοπισθούν σε επίσημα κινεζικά έγγραφα, 

τα οποία δημοσιεύονται ηλεκτρονικά από το Πεκίνο σε τακτά χρονικά διαστήματα, 

τα οποία καλούνται «Λευκές Βίβλοι»(White Books).
88

  Οι Λευκές Βίβλοι αποτελούν 

μία επίσημη πηγή σχετικά με τις κινεζικές εκτιμήσεις για τις εξελίξεις του διεθνούς 

περιβάλλοντος, τις απειλές που διαβλέπει για την ασφάλειά της, και τέλος αποτελούν 

πηγή πληροφόρησης για την αμυντική της πολιτική, την εξέλιξη και προσαρμογή της 

στις διεθνείς εξελίξεις. Ωστόσο δεν παρέχουν μία πλήρως συνεκτική εικόνα για την 

υψηλή στρατηγική του κράτους και ειδικότερα για τους στρατηγικούς της στόχους 

και τα μέσα, με τα οποία αυτοί θα υλοποιηθούν.   

Οι Κινέζοι διαμορφωτές της υψηλής της στρατηγικής σπανίως αναφέρονται  

σε μέσα και σκοπούς, όπως είναι η συνήθης πρακτική στα δυτικά κράτη. Η 

διαφορετική κουλτούρα της Κίνας έχει οδηγήσει στην καθιέρωση ενός διαφορετικού 

συστήματος αντίληψης για την στρατηγική από το τρίπτυχο μέσα-σκοπός-αντίπαλος. 

Αντιθέτως, η κινεζική προσέγγιση στην υψηλή στρατηγική γίνεται μέσα δύο 

θεμελιώδεις έννοιες, την Ολοκληρωμένη Εθνική Ισχύ (Comprehensive National 

                                                

88  Peoples Republic of China,  White Papers of the Government, Ανάκτηση από 

http://www.china.org.cn/e-white.   Οι Λευκές Βίβλοι που δημοσιεύονται σε αυτό τον κατάλογο δεν 

περιορίζονται μόνο σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας και στρατηγικής.  Η ΛΔΚ συνηθίζει 

ανά διετία να εκδίδει μία ειδική Βίβλο με θέμα την εθνική της άμυνα, ενώ για σημαντικά θέματα όπως 

η Ταιβάν και οι διαστημικές της δραστηριότητες εκδίδονται εξειδικευμένες Βίβλοι.    
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Power/ zonghe guoli—综合国力) και τη Στρατηγική Διευθέτηση της Ισχύος (Strategic 

Configuration of Power/shi) . 
89

 

Η Ολοκληρωμένη Εθνική Ισχύς αποτελεί έναν όρο ο οποίος αναφέρεται στο 

άθροισμα των συντελεστών ισχύος ενός κράτους, όπως οι ένοπλες δυνάμεις και οι 

στρατιωτικοί του εξοπλισμοί, η οικονομία, η επιστήμη, η τεχνολογία, καθώς και η 

επιρροή που το κράτος αυτό ασκεί στη διεθνή σκακιέρα. Η Ολοκληρωμένη Εθνική 

Ισχύς είναι στην πραγματικότητα μία κατάταξη των κρατών, με βάση το άθροισμα 

των συντελεστών της ισχύος τους, με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό της θέσης 

της Κίνας στην κατάταξη αυτή.
90

   Η Στρατηγική Διευθέτηση της Ισχύος σύμφωνα με 

τη μετάφραση του αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας, αναφέρεται στην αποτύπωση 

της ισχύος των κρατών.
91

 Οι υπεύθυνοι για τον στρατηγικό σχεδιασμό του κινεζικού 

κράτους αποτιμούν συνεχώς την στρατηγική διευθέτηση της ισχύος σε διεθνές 

επίπεδο με στόχο να εντοπίσουν πιθανές απειλές αλλά και ευκαιρίες οι οποίες μπορεί 

να απαιτήσουν αλλαγές στην κινεζική στρατηγική.
92

  

Οι πρώτες δύο δεκαετίες του 21
ου

 αιώνα χαρακτηρίστηκαν από την Κίνα ως 

μία στρατηγική ευκαιρία καθώς κατά την περίοδο αυτή, τόσο οι διεθνείς όσο και οι 

εσωτερικές συγκυρίες μπορούσαν να διαδραματίσουν θεμελιώδη ρόλο για την 

επέκταση της κινεζικής Ολοκληρωμένης Εθνικής Ισχύος. Αναφερόμενος σε αυτή την 

στρατηγική ευκαιρία, το 2010 ο Υπουργός Άμυνας του κινεζικού κράτους Liang 

                                                

89 U.S Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military Power of the 

Peoples Republic of China, Washington, 2007, σ. 6. 
90 H.Angang & Μ. Honghua, The Rising of Modern China:Comprehensive National Power 

and Grand Strategy, Άρθρο δημοσιευμένο στα Κινεζικά στο Strategy & Management, No. 3, 2002, σσ. 
2-3.  Ανάκτηση αγγλικής έκδοσης από http://myweb.rollins.edu/tlairson/china/chigrandstrategy.pdf 

91 Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ένας δυτικός όρος για την μετάφραση του shi. H μετάφραση για 

αυτό το σκοπό γίνεται περιφραστικά.  

92 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2007, σ. 7. 
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Guanglie, δήλωσε πως όταν η Κίνα  «γίνει ισχυρότερη τόσο από πλευράς σκληρής 

ισχύος όσο και από πλευράς οικονομίας, θα επιτευχθεί η μεγάλη αναγέννηση του 

κινεζικού κράτους».
93

  

Πρωταρχικός στόχος της υψηλής στρατηγικής της Κίνας είναι η αντιμετώπιση 

των δυνητικών απειλών για τα εθνικά της συμφέροντα. Οι σημαντικές αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στο διεθνές σύστημα μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου 

επηρέασαν σημαντικά και τη διαμόρφωση της υψηλής της στρατηγικής και 

πρόσθεσαν σε αυτή έναν ακόμη σημαντικό στόχο∙ να γίνει η Κίνα μία πραγματικά 

μεγάλη δύναμη, η οποία θα είναι σε θέση να επηρεάζει τις διεθνείς εξελίξεις και όχι 

μόνο να προσαρμόζεται σε αυτές. Η στόχευση αυτή συνδέεται φυσικά και με την 

ιστορική διαδρομή του κινεζικού κράτους, τον αιώνα της ταπείνωσης 
94

αλλά και την 

ψυχροπολεμική του εμπειρία κατά την οποία το κινεζικό κράτος ήταν αναγκασμένο 

να προσαρμόσει την πολιτική του στην διεθνείς εξελίξεις όπως αυτές 

διαμορφώνονταν από τις δύο υπερδυνάμεις. 
95

     

                                                

93U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011 σ. 19.  

94  Ο Αιώνας της Ταπείνωσης αναφέρεται στην ιστορική περίοδο παρακμής της κινεζικής 

αυτοκρατορίας και διαρκεί από τον 1ο Πόλεμο του Οποίου μέχρι και την επικράτηση του Μάο το 

1949(1839–1949). Αναφέρεται στην «εισβολή» των ξένων δυνάμεων στην αυτοκρατορική μέχρι τότε 

Κίνα, και αφορά μία περίοδο όπου η ουράνια αυτοκρατορία γνώρισε την εσωτερική κατάρρευση. Η 

Κίνα θεωρεί πως κατά την περίοδο αυτή έπεσε θύμα του ιμπεριαλισμού των δυτικών δυνάμεων, οι 

όποιες διαμέλισαν την εδαφική της ακεραιότητα καθώς  αναγκάστηκε να παραχωρήσει στις ξένες 

δυνάμεις τον έλεγχο παράκτιων περιοχών και τον έλεγχο ουσιαστικά του κινεζικού εμπορίου. Η 

αποσύνθεση της κινεζικής αυτοκρατορίας, την οδήγησε στις αρχές του 20ου αιώνα σε έναν 

παρατεταμένο εμφύλιο, ο οποίος έδωσε την ευκαιρία στην Ιαπωνία να     
China perceives itself as a victim of Western imperialism that began with the First Opium War 

and the British acquisition of Hong Kong in 1842 and lasted until the end of World War II in 1945, 

during which it suffered humiliating losses of sovereignty.   

 A. A. Kaufman, The “Century of Humiliation,” Then and Now: Chinese Perceptions of the 

International Order, Pacific Focus, Volume 25, Issue 1, pages 1–33, April 2010.  
95 A. Goldstein, ό.π. σ. 24.   
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Σύμφωνα με τις αμερικανικές εκτιμήσεις, η κινεζική ηγεσία αναμένει πως η 

ανάπτυξη της Ολοκληρωμένης Εθνικής της Ισχύος θα επιτρέψει στο κράτος τους να 

υλοποιήσει τους στρατηγικούς του στόχους οι οποίοι είναι: 
96

 

 H υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και εδαφικής 

ακεραιότητας 

 Η διατήρηση της οικονομικής ανάπτυξης  και ευημερίας 

 Η διατήρηση της εσωτερικής της σταθερότητας και της 

κυριαρχίας του Κινεζικού Κομμουνιστικού κόμματος 

 Η εδραίωση της Κίνας ως μία μεγάλη δύναμη στο διεθνές 

σύστημα  

 Η υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και εδαφικής 

ακεραιότητας 

 Η διατήρηση της οικονομικής της  ανάπτυξης 

 Η διατήρηση της εσωτερικής της σταθερότητας και της 

κυριαρχίας του Κινεζικού Κομμουνιστικού κόμματος 

 Η εδραίωση της Κίνας ως μία μεγάλη δύναμη στο διεθνές 

σύστημα 

Η στρατιωτική ασφάλεια παραμένει στο επίκεντρο του κινεζικού δόγματος 

ασφάλειας. Όπως υποστηρίζει η τελευταία Λευκή Βίβλος αποτελεί στρατηγικό 

καθήκον της  Κίνας να δημιουργήσει μία ισχυρή άμυνα, η οποία θα στηρίζεται σε 

ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, ώστε να περιφρουρηθεί η ασφάλεια της απέναντι και να 

επιτευχθέν τα εθνικά της συμφέροντα. Η Κίνα διαβλέπει την ύπαρξη παραδοσιακών 

και μη προκλήσεων για την ασφάλειά της, οι οποίες συχνά διαπλέκονται μεταξύ τους 

και αλληλεπιδρούν. Ιδιαίτερα την απασχολεί η αύξηση του διεθνούς ανταγωνισμού 

                                                

96 U.S. Office of the Secretary of Defence, ό.π.  2011  σ. 9.   
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στο στρατιωτικό τομέα όπου πλέον υφίστανται διεθνή θέματα ασφάλειας, τα οποία 

μάλιστα αυξάνονται συνεχώς.    

Στο πρώτο μέρος της τελευταίας Βίβλου υπό τον τίτλο «Νέα Πραγματικότητα, 

Νέες Προκλήσεις και Αποστολές» διαφαίνεται το ενδιαφέρον της Κίνας για τις 

εξελίξεις και τα νέα δεδομένα στο υποσύστημα της Νότιο-ανατολικής Ασίας, το ρόλο 

των Ηνωμένων Πολιτειών και τις πιθανές απειλές για τις στοχεύσεις της. Ανάμεσα 

στις σημαντικότερες προκλήσεις για την Κίνα είναι η στρατηγική υπεροχή στο 

διάστημα καθώς και στον κυβερνοχώρο.  Η Βίβλος τέλος, αναγνωρίζει τη στρατηγική 

σημασία της περιοχής αυτής  για την οικονομική ανάπτυξη και την συνεργασία των 

ισχυρών μεγάλων δυνάμεων.
97

  

Σύμφωνα με τη νέα Βίβλο, η Κίνα έχει ένα δύσκολο έργο όσον αφορά τη 

διαφύλαξη της εθνικής ενοποίησης, την εδαφική της ακεραιότητα και τα αναπτυξιακά 

της συμφέροντα.  Αναγνωρίζει έμμεσα την ύπαρξη σημαντικών απειλών στην 

περιφέρειά της, ανάμεσα στις οποίες ξεχωρίζει η περιγραφική αναφορά στις ΗΠΑ, οι 

οποίες σύμφωνα με το Πεκίνο έχουν ενισχύσει τις στρατιωτικές τους συμμαχίες στη 

περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού, έχουν επεκτείνει τη στρατιωτική τους 

παρουσία στην περιοχή ενώ πολύ συχνά σύμφωνα με τις κινεζικές θέσεις ευθύνονται 

για την πρόκληση εντάσεων στην περιφέρεια αυτή. Έμφαση δίνεται από την Κίνα και 

στις απειλές για την εδαφική της κυριαρχία, ενώ ιδιαίτερη μνεία γίνεται για τα 

κινεζικά θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντα στη θαλάσσια περιοχή, όπου όπως 

αναφέρει η Βίβλος «ορισμένες γειτονικές χώρες αναλαμβάνουν δράσεις που 

περιπλέκουν ή να επιδεινώσουν την κατάσταση», ενώ  εξαιρετικά σημαντικό κρίνεται 

και το ζήτημα διεκδίκησης από την Ιαπωνία των νήσων Senkaku/Diaoyu. Παράλληλα 

                                                

97  Ministry of National Defense, The People’s Republic of China, The Diversified 

Employment of China's Armed Forces, 2013 Ανάκτηση από http://www.china.org.cn/e-white 
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η Βίβλος αυτή αναγνωρίζει και απειλές προερχόμενες από τις « τρεις δυνάμεις », οι 

οποίες είναι εσωτερικής φύσεως και αναφέρεται στην τρομοκρατία, τις αποσχιστικές 

τάσεις και τον εξτρεμισμό,  οι οποίες τα τελευταία χρονιά βρίσκονται σε άνοδο, 

ανάμεσα στο οποία είναι φυσικά και το ζήτημα της «ανεξαρτησίας της Ταϊβάν».
98

   

Εξαιρετικά σημαντική είναι η ιδιόμορφη αντίληψη που έχει η Κίνα για το 

εξωτερικό της περιβάλλον και τους ενδεχόμενους κινδύνους που προέρχονται από 

αυτό για την ασφάλειά της. Η αντίληψη του Πεκίνου για τον εξωτερικό του κόσμο 

μπορεί να απεικονιστεί με τέσσερις ομόκεντρους δακτυλίους.  Στον πρώτο δακτύλιο 

τοποθετείται η Κίνα και η επικράτειά της, η οποία περιλαμβάνει για το Πεκίνο και 

αμφισβητούμενες περιοχές όπως η Ταιβάν. Σε αυτό τον δακτύλιο περιλαμβάνονται οι 

κίνδυνοι για την εσωτερική της σταθερότητα και την εδαφική της ακεραιότητα, οι 

οποίες απειλούνται από ξένους παράγοντες οι οποίοι δρουν στην κινεζική επικράτεια 

και επιχειρούν ή επιθυμούν να αλλάξουν την εξέλιξή της.
99

  

Ο δεύτερος δακτύλιος περιλαμβάνει τα γειτονικά κράτη της Κίνας στα οποία 

συγκαταλέγονται η Ρωσία, η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα, κράτη με τα οποία 

η Κίνα έχει συγκρουστεί στο παρελθόν ή και συνεχίζει μέχρι σήμερα να έχει εδαφικές 

διαφορές. Ο τρίτος δακτύλιος περιλαμβάνει τις απειλές για την ασφάλεια της Κίνας οι 

οποίες προέρχονται από τις περιβάλλουσες γεωπολιτικές περιφέρειες της Κίνας. Οι 

περιφέρειες αυτές είναι η ΒΑ Ασία, η ΝΑ Ασία, η Ωκεανία καθώς και η Κεντρική 

Ασία. Τέλος, ο τέταρτος και τελευταίος δακτύλιος περιλαμβάνει τα κράτη του 

                                                

98 Στο ίδιο ό.π.  
99  A. Nathan &A. Scobell, Η Αμερική μέσα από τα μάτια της Κίνας, Foreign Affairs, 

Οκτώβριος 2012, Τεύχος 9 σσ. 122-140, σ. 124. 
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διεθνούς συστήματος, στο πλαίσιο του οποίου η Κίνα είναι σήμερα ένα ισχυρός 

δρώντας με συμμάχους και ισχυρούς ανταγωνιστές,
100

 όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε πως η υψηλή στρατηγική της  Κίνας έχει 

να αντιμετωπίσει τρεις πολύ σημαντικές προκλήσεις. Η πρώτη πρόκληση είναι πως 

ενώ η πολικότητα του διεθνούς συστήματος έχει αλλάξει ριζικά στη 

μεταψυχροπολεμική εποχή, η βασική  του αρχή, δηλαδή το στοιχείο της αναρχίας έχει  

παραμείνει αναλλοίωτο. Αυτό σημαίνει πως παρά το γεγονός πως η απειλή της ΕΣΣΔ 

εξανεμίστηκε μετά το τέλος του διπολισμού, το στοιχείο της αναρχίας δεν 

εξαλείφθηκε. Το διεθνές σύστημα παρέμεινε άναρχο, και το στοιχείο της αναρχίας 

εξακολουθεί να είναι πηγή διλημμάτων ασφαλείας και ανταγωνισμών για ασφάλεια. 

Η ανάπτυξη της διεθνούς συνεργασίας την οποία η Κίνα ένθερμα υποστηρίζει δεν 

αποτελεί έναν παράγοντα ο οποίος μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλεια της,  καθώς 

το στοιχείο της αναρχίας, το οποίο παραμένει αναλλοίωτο, κάνει το ενδεχόμενο μίας 

αποστασίας από μία συμμαχία ή της αθέτησης μίας διεθνούς συμφωνίας, εξαιρετικά 

πιθανά. Αντιθέτως, το ίδιο το διεθνές σύστημα, επιβάλλει στην Κίνα να λειτουργήσει 

σύμφωνα με τις επιταγές της αρχής της αυτοβοήθειας και ταυτόχρονα επιβάλλει 

σημαντικούς περιορισμούς στις πολιτικές στοχεύσεις της, οι οποίες επηρεάζουν 

αναπόφευκτα την διαμόρφωση της υψηλής της στρατηγικής. 

Η δεύτερη πρόκληση για την υψηλή στρατηγική της Κίνας είναι το ζήτημα 

των πυρηνικών της όπλων. Η πυρηνική επανάσταση του Ψυχρού Πολέμου έχει 

κληρονομήσει στην Κίνα την υποχρέωση να διαμορφώνει τη στρατηγική της τόσο σε 

πυρηνικό όσο και σε τακτικό επίπεδο. Και αυτό γιατί ο φόβος της κλιμάκωσης μίας 

κρίσης και η πιθανή καταφυγή ενός κράτους στο πυρηνικό του οπλοστάσιο, έχει 

                                                

100 A. Nathan &A. Scobell, ό.π. σ. 124.  
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μεταβάλλει ριζικά τη σημασία των συμβατικών όπλων. Συνεπώς η ανάπτυξη των 

συμβατικών ικανοτήτων του κινεζικού κράτους κρίνεται απαραίτητη για να ενισχυθεί 

η αποτρεπτική ικανότητα της Κίνας απέναντι σε επιθετικές στοχεύσεις αντιπάλων.  Η 

τρίτη πρόκληση τέλος για την κινεζική υψηλή στρατηγική πηγάζει από το 

γεωπολιτικό περιβάλλον της Κίνας το οποίο στην ουσία έχει παραμείνει αναλλοίωτο. 

Η ΕΣΣΔ αντικαταστάθηκε από το κράτος της Ρωσίας και το οποίο επιθυμεί να 

διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο στις διεθνείς εξελίξεις, ενώ η περιφέρεια της Κίνας 

αποτελείται από κράτη τα οποία αποτελούν ισχυρούς διεθνείς δρώντες(όπως η 

Ιαπωνία και η Ινδία) και με τα οποία τον 20
ο
 αιώνα είχε συγκρουστεί, ενώ εκκρεμούν 

μέχρι σήμερα αρκετές εδαφικές διαφορές και ζητήματα μειονοτήτων τα οποία 

υπονομεύουν τις σχέσεις ανάμεσα στα κράτη αυτά και την Κίνα.
101

 

 

2.3 Η Άνοδος της Κίνας  

  

Η άνοδος της Κίνας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα ανάλυσης 

της διεθνούς πολιτικής του 21
ου

 αιώνα.  Διαχρονικά η Κίνα ήταν πάντα ένα από τα 

σημαντικότερα κράτη του διεθνούς συστήματος εξαιτίας της μεγάλης της 

επικράτειας, των απέραντων πόρων της και του μεγάλου πληθυσμού της.
102

 Τα 

θεμέλια για την άνοδο της Κίνας τον 21
ο
 αιώνα τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 

’70, όταν ο Deng Xiaoping διαδέχθηκε τον Mao.  

Η άνοδος του Deng στην εξουσία αποτέλεσε ένα κομβικό σημείο για την 

ανάπτυξη της Κίνας. Από το 1966 έως και το 1976 η εφαρμογή της Πολιτιστικής 

                                                

101 A. Goldstein, ό.π. σ. 27-9.  

 
102 Michael D. Swaine and Ashley J. Tellis, Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, 

and Future, RAND,  2000, σ. 1.  
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Επανάστασης του Μάο, η οποία έληξε με το θάνατο του το 1976,  οδήγησε την Κίνα 

σε μία περίοδο οικονομικής καταστροφής και εσωτερικής αναταραχής, βασικό αίτιο 

της οποίας ήταν οι εσωτερικές έριδες για την εξουσία στο Κινεζικό Κομμουνιστικό 

Κόμμα(ΚΚΚ).
103

 Η Πολιτιστική Επανάσταση ξεκίνησε επίσημα το 1966 όταν το 

ΚΚΚ ξεκίνησε να κατηγορεί ως αντεπαναστάτες στελέχη του κόμματος και 

αξιωματούχους, συγγραφείς και ιδεολόγους. Στόχος της επανάστασης ήταν να 

αποτραπεί η ανάδυση νέων ταξικών δομών καθώς και η απομάκρυνση του κόμματος 

από τις μάζες, ενώ η «επανάσταση» κορυφώθηκε μέσω της εφαρμογής εκστρατειών 

για την εκκαθάριση των ταξικών παρατάξεων, οι οποίες περιέλαβαν μαζικές 

εκτελεσεις και βασανιστήρια, όπως και φαινόμενα ακόμη και κανιβαλισμού.
104

  Τα 

σφοδρά αποτελέσματα της Πολιτιστικής Επανάστασης άνοιξαν τον δρόμο για την 

επάνοδο του Deng Xiaoping, ο οποίος είχε διωχθεί από το ΚΚΚ για τις 

καπιταλιστικές του ιδέες στα μέσα της δεκαετίας του’70 και επανήλθε οριστικά στην 

εξουσία το 1977, θέτοντας το στόχο να απαγκιστρωθεί η Κίνα από  τον μαοϊσμό της 

Πολιτιστικής Επανάστασης. 
105

 

  O πρόεδρος Deng έθεσε τέλος στην μαοϊκή οικονομική πολιτική των 

κλειστών θυρών, εκμεταλλεύτηκε την προσέγγιση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, και 

προσέγγισε ισχυρά οικονομικά γειτονικά κράτη -εφαρμόζοντας ουσιαστικά μία 

πολιτική ανοιχτών θυρών- και έκανε την Κίνα αποδέκτη πολλών άμεσων ξένων 

επενδύσεων και έναν σημαντικό εξαγωγέα, πάντα υπό τους κινεζικούς όρους. 
106

 Τα 

θεμέλια για  την προσέγγιση των δύο κρατών τέθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 

                                                

103  Αυτό που επιθυμούσε ο Μάο ήταν η αλλαγή των συσχετισμών στην κορυφή του 
καθεστώτος του ΚΚΚ, και πιο συγκεκριμένα ο εκτοπισμός του Λιου Σαοτσι από την ιεραρχία του 

κόμματος. Βλ Χ. Παπασωτηρίου, ό.π. σ. 272.   
104   Χ. Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την Ουράνια Αυτοκρατορία στην Ανερχόμενη 

Υπερδύναμη του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σσ. 271-298. 
105 Στο ίδιο σ. 327.  
106 J. Clegg, .ο. π. σσ. 125-7 
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’70, και επισφραγίστηκαν με την επίσημη επίσκεψη Νίξον στην Κίνα το 1972 όπου 

και συναντήθηκε με τον Μάο. 
107

 Στο τέλος της επίσκεψης υπογράφθηκε το 

Ανακοινωθέν της Σαγκάης το οποίο αναφέρεται στη βελτίωση των σχέσεων δύο 

κρατών, την πρόθεσή τους να αποφύγουν το ενδεχόμενο μίας στρατιωτικής 

σύγκρουσης, όπως και τις προθέσεις τους να μην εκδηλώσουν ηγεμονικές επιδιώξεις 

στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.
108

 Οι επαφές των δύο κρατών 

συνεχίστηκαν και από τον επόμενο αμερικανό πρόεδρο Carter και του νέου του 

συμβούλου  του Zbigniew Brzezinski από την πλευρά των Αμερικανών και του Deng 

Xiaoping από την πλευρά της ΛΔΚ.
109

 Το αποτέλεσμα των συνομιλιών ήταν ένα 

κοινό ανακοινωθέν σύμφωνα με το οποίο αναγνωρίστηκε επίσημα από τις ΗΠΑ η 

Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και το οποίο εγκαινίασε την ανάπτυξη των επίσημων 

διπλωματικών σχέσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΛΔΚ.   

Τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από την πολιτική που εφάρμοσε ο Deng 

ξεκίνησαν να γίνονται εμφανή στα μέσα της δεκαετίας του ’80, ενώ η δεκαετία του 

’90, ήταν η περίοδος κατά την οποία η Κίνα ξεκίνησε μέσα από την οικονομική της 

ανάπτυξη, να ενισχύει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία ήταν απαραίτητα για την 

σύνθεση της ολοκληρωμένης εθνικής της ισχύος.  Η περίοδος αυτή ήταν εξαιρετικά 

σημαντική για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και για ένα ακόμη λόγο, καθώς 

                                                

107
 Ο Nixon ήταν γνωστός για τα αντικομουνιστικά του αισθήματα όπως και για την 

αντιπαράθεση του λίγα χρόνια νωρίτερα με τον σοβιετικό ηγέτη Χρουστσόφ. Το 1959 στα πλαίσια 

μίας έκθεσης στη Μόσχα οι δύο πολιτικοί διαφώνησαν για τις αρετές του καπιταλισμού και του 

κομμουνισμού και η λογομαχία αυτή έμεινε γνωστή ως kitchen debate.  Ωστόσο μετά την εκλογή του 

σε συνεργασία με τον σύμβουλο του σε θέματα εξωτερικής πολιτικής Henry Kissinger αναγνώρισαν  

την ανάγκη επαναπροσέγγισης των ΗΠΑ με την ΛΔΚ σε μία νέα βάση με στόχο την εξισορρόπηση της 

ΕΣΣΔ, με την οποία η Κίνα είχε έρθει σε ρήξη  επίσημα το 1969.  
108 Η. Kissinger, Διπλωματία, Αθήνα, Εκδόσεις Α.Α. Λιβάνη, 1995, σ. 811  
109 Το 1976 απεβίωσαν οι δύο σημαντικότεροι ηγέτες της ΛΔΚ, Μάο και Ενλάι.   
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εξήλθε, από την σύντομη μεν αλλά σημαντική, διεθνή απομόνωση του 1989.
110

 Μέσα 

σε λίγα χρόνια κατάφερε να αναδειχθεί σε έναν από τους σημαντικότερους, 

στρατιωτικούς και οικονομικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος. Ο διάδοχος του 

Deng, Jiang Zemin εφάρμοσε και αυτός ένα δυναμικό πρόγραμμα οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων, το οποίο έδωσε μία ισχυρή ώθηση στην κινεζική ανάπτυξη η οποία 

συνεχίστηκε και κατά την θητεία του επόμενου προέδρου Hu Jintao.   Η οικονομική 

ανάπτυξη μετατράπηκε άμεσα σε στρατιωτική και πολιτική ισχύ για την Κίνα. Τα 

επόμενα χρόνια ακολούθησε η ποιοτική αναβάθμιση των κινεζικών ενόπλων 

δυνάμεων ενώ μέσα από το διεθνές εμπόριο και τη διπλωματία η Κίνα  

επαναπροσέγγισε πολλούς από τους γείτονές της, με στόχο την επίλυση ιστορικών 

διαφορών.
111

  

  Σήμερα, ο νεοεκλεγής πρόεδρος Xi Jinping της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας, αναφέρεται στο Κινεζικό Όνειρο(Chinese Dream) το οποίο πρεσβεύει την 

αναγέννηση του κινεζικού έθνους, η οποία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα του 

21
ου

 αιώνα.
112

  Το Κινεζικό Όνειρο του Xi παρουσιάστηκε από τον ίδιο τον  

Νοέμβριο του 2012, και αποτελεί το όραμα του νέου κινέζου ηγέτη για το μέλλον της 

Κίνας. Το Κινεζικό Όνειρο, αναφέρεται στην αναγέννηση του κινεζικού έθνους, την 

ευημερία του κινεζικού κράτους και του λαού του. O Xi με αυτό τον τρόπο επέλεξε 

να υιοθετήσει ένα φορτισμένο συναισθηματικά όραμα,  το οποίο για πρώτη φορά 

                                                

110 Το 1989 η Κίνα κατέστειλε βίαια μία φοιτητική εξέγερση στην Πλατεία Τιεν-αν-μεν. H 

αντίδραση αυτή οδήγησε προσωρινά στην διεθνή απομόνωση της χώρας, καθώς  «στιγμάτισε την Κίνα 

ως ένα καταπιεστικό καθεστώς» όπως δηλώνει ο Henry Kissinger στο βιβλίο του ΗΠΑ: Αυτοκρατορία 

ή ηγετική δύναμη; Εκδόσεις Λιβάνη, 2002, σ. 219 και οδήγησε για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα 

στην απομόνωση της Κίνας από τη διεθνή κοινότητα. 
111 A. Goldstein, ό.π. σσ. 46-7 
112 The Economist, Xi Jinping’s vision: Chasing the Chinese dream, 4 Μάιου 2013, Ανάκτηση 

από http://www.economist.com/news/briefing/21577063-chinas-new-leader-has-been-quick-

consolidate-his-power-what-does-he-now-want-his και The Economist, China's future Xi Jinping and 

the Chinese dream, Ανάκτηση από http://www.economist.com/news/leaders/21577070-vision-chinas-

new-president-should-serve-his-people-not-nationalist-state-xi-jinping  
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αναφέρεται και στην αναγκαιότητα μεταρρυθμίσεων,
113

 με στόχο να αυξήσει τη 

λαϊκή συσπείρωση γύρω από το κομμουνιστικό καθεστώς, το οποίο παρουσιάζεται ως 

ο μοναδικός εγγυητής της ευημερίας και προόδου. 
114

 

Η έντονη δραστηριοποίηση της Κίνας σε στρατιωτικό, οικονομικό, 

διπλωματικό επίπεδο προκάλεσε σύντομα την ανησυχία πολλών κρατών και ιδιαίτερα 

των Ηνωμένων Πολιτειών όπως και της Ιαπωνίας για την αυξανόμενη κινεζική 

επιρροή στο υποσύστημα της ΝΑ Ασίας.  Η ανησυχία αυτή, ωστόσο είχε βαθύτερα 

αίτια και οφειλόταν κυρίως στον εκσυγχρονισμό των κινεζικών ενόπλων δυνάμεων. 

Ο Joseph Nye ήδη το 1997, σχολιάζει πως η ισχυροποίηση του κινεζικού στρατού 

είναι ένας νέος παράγοντας στην Ανατολική Ασία, ο οποίος δεν θα πρέπει να 

αγνοηθεί.
115

   Αναπόφευκτα, ίσως η πραγματικότητα αυτή, οδήγησε πολλά κράτη στο 

συμπέρασμα σύμφωνα με τον Henry Kissinger πως «οι ενέργειες της Κίνας 

αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου γεωπολιτικού και ιδεολογικού σχεδιασμού». 
116

  

Η Κίνα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 προσπάθησε να κατευνάσει 

την ανησυχία αυτή, προωθώντας μία δική της ερμηνεία για την στρατηγική της 

                                                

113  Είναι αλήθεια πως σε εσωτερικό επίπεδο η Κίνα αντιμετωπίζει εξαιρετικά σημαντικές 

προκλήσεις όπως η διατήρηση των υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και απασχόλησης για το 

τεράστιο εργατικό δυναμικό, η διατήρηση του κομμουνιστικού καθεστώτος στην εξουσία, όπως και η 

αντιμετώπιση πολιτικών και οικονομικών σκανδάλων όπως η υπόθεση Bo Xilai.    
114  Ουσιαστικά, το όραμα του Xi δεν διαφέρει σημαντικά από τα οράματα που είχαν 

παρουσιάσει οι προκάτοχοι του. Ειδικότερα υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες με το όραμα του Deng 

το οποίο υποστήριζε την ανάγκη για την ανάπτυξη της Κίνας, και της  ευημερίας του κινεζικού λαού, 

όπως και με το όραμα του Jiang Zemin για την αναζωογόνηση της Κίνας. Ωστόσο από την εποχή του 

Hu Jintao ξεκινούν οι εσωτερικοί τριγμοί στην Κίνα, εξαιτίας των μεταρρυθμίσεων οικονομικού 
κυρίως χαρακτήρα που έγιναν στην κινεζική οικονομία, η αντιμετωπίση των οποίων επέβαλλε   την 

στροφή προς τον Κομφουκιανισμό και την ειρηνική συνύπαρξη. Για περισσότερα βλ στο Z.Wang,  

The Chinese Dream From Mao to Xi, The Diplomat, September 20, 2013, Ανάκτηση από 

http://thediplomat.com/china-power/the-chinese-dream-from-mao-to-xi/ 

 
115 Joseph S. Nye, China's re‐emergence and the future of the Asia‐Pacific, Survival: Global 

Politics and Strategy, τομ. 39, Τευχ. 4, 1997, σσ. 65-79, σ. 70.  

116 Henry Kissinger, ΗΠΑ: αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη; Για μια διπλωματία του 21ου 

αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σ. 219.  
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ανάπτυξής της. Η ερμηνεία αυτή η οποία επαναλαμβάνεται σχεδόν σε κάθε επίσημη 

διακήρυξη της Κίνας είναι πως ακολουθεί ένα μονοπάτι προς μία ειρηνική άνοδο και 

όχι μία επιθετική στρατηγική για την παγκόσμια ηγεμονία. Αντέκρουσε την άποψη 

αυτή με το επιχείρημα πως η ρητορική περί της απειλής της Κίνας αντανακλά 

ψυχροπολεμικές νοοτροπίες, και καταδεικνύει πως υφίσταται μία προκατάληψη προς 

το κινεζικό κράτος. 
117

 Στη Λευκή Βίβλο του 2011 με τίτλο  «Ειρηνική Ανάπτυξη της 

Κίνας», η Κίνα αυτοχαρακτηρίζεται ως μία ειρηνική δύναμη. Διακηρύσσει πως ο 

στόχος της είναι να συμβάλλει μέσω της διπλωματίας  στην δημιουργία ενός 

ειρηνικού και σταθερού διεθνούς περιβάλλοντος, ένας στόχος ο οποίος πρέπει να 

είναι κοινός για όλα τα κράτη. Για αυτό το σκοπό, το κινεζικό κράτος δεν έχει  

επιθετικές και ηγεμονικές στοχεύσεις, αλλά αντιθέτως παραμένει προσηλωμένο στην 

προώθηση της διεθνούς ειρήνης και της διεθνούς συνεργασίας. Παράλληλα 

υπογραμμίζει τη σημασία της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας για το κινεζικό 

κράτος, καθώς θα του επιτρέψει να ασχοληθεί απερίσπαστο την οικονομική του 

ανάπτυξη.  Στο πλαίσιο αυτό η Κίνα διακηρύσσει επίσης πως η οικονομική της 

ανάπτυξη έχει ως αποκλειστικό στόχο την ευημερία του κράτους και των πολιτών 

της, και όχι στην άσκηση περιφερειακής ηγεμονίας. Παράλληλα η Κίνα φροντίζει να 

διακηρύσσει πως αποτελεί μία υπεύθυνη δύναμη(responsible power). Η προώθηση 

της εικόνας της «υπεύθυνης δύναμης» εντάσσεται στο πλαίσιο της θεωρίας περί 

ειρηνικής ανόδου.  

Σχετικά με την άνοδο της Κίνας και τις επιπτώσεις της στη σύγχρονη διεθνή 

πολιτική υφίστανται δύο σημαντικά ερωτήματα: ποια θα είναι τα βασικά 

χαρακτηριστικά της και πόσο ειρηνική μπορεί να είναι τελικά.  Σαφώς και στα δύο 

                                                

117  Yong Deng, China’s Struggle for Status The Realignment of International Relations, 

Cambridge, Cambridge University Press, 2008, σ.114   
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ερωτήματα η ρεαλιστική θεώρηση δεν μπορεί να παρέχει μία μονάχα απάντηση. Από 

τη μία πλευρά σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό και τη συμπεριφορά των μεγάλων 

δυνάμεων η Κίνα αναμένεται να προσπαθήσει να μιμηθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

να επιδιώξει να αναδειχθεί ως ένας περιφερειακός ηγεμόνας στην περιοχή της Ασίας. 

Καθώς σύμφωνα με την επιθετικό ρεαλισμό, η επίτευξη της πλανητικής ηγεμονίας 

είναι αδύνατο να επιτευχθεί, εξαιτίας της δυσκολίας προβολής ισχύος διαμέσου των 

ωκεανών για μία μεγάλη δύναμη, οι μεγάλες δυνάμεις επικεντρώνονται στην 

επιδίωξη της περιφερειακής ηγεμονίας. 
118

 Εάν αυτό το ενδεχόμενο επαληθευτεί τότε 

αυτό θα σημαίνει πως αφενός η Κίνα θα επιχειρήσει να απωθήσει τις ΗΠΑ και την 

επιρροή τους,  από την Νοτιοανατολική Ασία και αφετέρου πως θα επιχειρήσει να 

μεγιστοποιήσει το χάσμα ανάμεσα στην δική της ισχύ και την ισχύ κρατών όπως η 

Ρωσία και η Ιαπωνία. Αναμφισβήτητα, οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν αυτή την εξέλιξη 

ως μία σημαντική πρόκληση και θα κάνουν οτιδήποτε κρίνουν απαραίτητο για να το 

αντιμετωπίσουν. Αν λάβουμε ως δεδομένα τα ιστορικά στοιχεία του 20
ου

 αιώνα 

σχετικά με την πολιτική των ΗΠΑ, τότε η Ουάσινγκτον δύσκολα θα ανεχτεί έναν νέο 

περιφερειακό ηγεμόνα.  
119

 Ο αμυντικός ρεαλισμός από την άλλη πλευρά φαίνεται 

πως παρέχει μία περισσότερο αισιόδοξη θέση σχετικά με την άνοδο της Κίνας και τις 

επιπτώσεις της. Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz θεμελιωτή του αμυντικού 

ρεαλισμού, ενώ το διεθνές σύστημα είναι από τη φύση του ανταγωνιστικό, ωστόσο τα 

κράτη είναι ευαίσθητα στο κόστος των ενεργειών τους και ο παράγοντας αυτός 

τελικά καθορίζει τη στρατηγική τους συμπεριφορά, καθώς τα ωθεί να 

συμπεριφερθούν ορθολογικά.
120

 Έτσι υπό αυτό το πρίσμα, είναι περισσότερο πιθανό 

                                                

118 J.J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα,  σ. 295.   
119 J.J. Mearsheimer, Structural Realism στο Dunne, T., Kurki, M. and Smith, S. International 

relations theories. Oxford, Oxford University Press, 2007, σ. 83.  
120 K. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2011, σ. 1-6 
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να μην οδηγηθούμε σε έναν έντονο ανταγωνισμό ασφάλειας Πεκίνου-Ουάσινγκτον.   

Βασικό σημείο της ανάλυσης του αμυντικού ρεαλισμού είναι και η δυνατότητα 

στρατηγικής εξισορρόπησης ενός αντιπάλου, πράγμα το οποίο σημαίνει πως μία 

ενδεχόμενη προσπάθεια της Κίνας να επικρατήσει στην περιφέρειά της, θα 

συναντήσει την αντίδραση των γειτονικών της κρατών. Ο  αμυντικός ρεαλισμός δεν 

απορρίπτει το ενδεχόμενο ένα κράτος να προσπαθήσει να αποκτήσει ισχύ εις βάρος 

των ανταγωνιστών του, ωστόσο υποστηρίζει πως στο πλαίσιο της αυτορρύθμισης οι 

αντίπαλοί του θα τον εξισορροπήσουν.  Τα κράτη αυτά είναι εξαιρετικά πιθανό να 

συσπειρωθούν σε έναν αντι-ηγεμονικό συνασπισμό εναντίον της, όταν μάλιστα ο 

συνασπισμός αυτός θα συμπεριλαμβάνει και πυρηνικές δυνάμεις όπως η Ρωσία,
121

 η 

Ινδία και η Ιαπωνία.
122

 Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα είναι η στάση που θα 

αποφασίσουν να κρατήσουν οι ΗΠΑ, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, οι οποίες  θα 

αντιδρούσαν εχθρικά απέναντι σε οποιαδήποτε προσπάθεια της Κίνας να ενισχύσει τη 

θέση της επιθετικά στην Νοτιοανατολική Ασία. 
123

 Ωστόσο ακόμη και οι αμυντικοί 

ρεαλιστές αποδέχονται το ενδεχόμενο ένα κράτος να υιοθετήσει ανορθολογικές 

στρατηγικές επιλογές, όπως για παράδειγμα έπραξε η Ναζιστική Γερμανία και η 

Αυτοκρατορική Ιαπωνία, αφήνοντας να εννοηθεί πως υφίσταται το ενδεχόμενο και  η 

Κίνα  να ακολουθήσει μία αντίστοιχα ανορθολογική πολιτική. 
124

 

  2.4  Η Κίνα και το Υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ασίας 

Τα τελευταία χρόνια στο υποσύστημα της ΝΑ Ασίας σημειώθηκαν 

σημαντικές μεταβολές στην κατανομή της ισχύος,  τόσο σε στρατιωτικό όσο και σε 

                                                

121  Η συμμετοχή της Ρωσίας σε έναν τέτοιο άξονα, δεν αποκλείεται παρά την πρόσφατη 

προσέγγιση Μόσχας-Πεκίνου. Ιστορικά κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου οι σχέσεις των δύο 
κρατών έφτασαν ακόμη και στη σύγκρουση, παρά το γεγονός της ιδεολογικής συγγένειας, της στενής 

οικονομικής και στρατιωτικής συνεργασίας, όταν ήρθαν στην επιφάνεια αποκλίνοντα πολιτικά 

συμφέροντα.   
122 J.J. Mearsheimer, Structural Realism, ό.π. σ. 84.  
123 Z. Brezinski, Η Μεγάλη Σκακιερα, Αθήνα, 1997, σ. 290.  
124 J.J. Mearsheimer, Structural Realism, ό.π. σ. 85.  



55 

 

οικονομικό επίπεδο, οι οποίες σχετίζονται άμεσα με την άνοδο της Κίνας. Η περιοχή 

αυτή χαρακτηρίζεται από υψηλή πολυπλοκότητα όπως και από ποικιλομορφία 

κρατικών δρώντων. Στην Νοτιοανατολική Ασία η Κίνα αλληλεπιδρά με κράτη όπως 

η Ιαπωνία η οποία είναι μία ανεπτυγμένη βιομηχανικά και τεχνολογικά χώρα, με την 

Νότιο Κορέα και τη Σιγκαπούρη οι οποίες έχουν σημαντικές οικονομικές και 

τεχνολογικές ικανότητες, με δύο ισχυρά αρχιπελαγικά κράτη την Ινδονησία και τις 

Φιλιππίνες  τα οποία ελέγχουν σημαντικές θαλάσσιες οδούς οι οποίες είναι εξαιρετικά 

σημαντικές για την Κίνα, την Ταϊλάνδη και τη Βιρμανία οι οποίες είναι ιδιαίτερα 

πολυπληθείς, την ιδιαίτερα προκλητική Βόρειο Κορέα η όποια έχει χαρακτηριστεί και 

ως ένα κράτος παρίας  όπως και το Βιετνάμ. 
125

 

Σήμερα η Κίνα διαδραματίζει έναν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ΝΑ Ασία 

και επηρεάζει σημαντικά τη διαμόρφωση των εξελίξεων στην περιοχή αυτή. Η 

συνεχώς αυξανόμενη οικονομική, στρατιωτική και πολιτική επιρροή της και η έντονη 

ανάμειξή που έχει το Πεκίνο σε περιφερειακούς οργανισμούς, αποτελούν ενδείξεις 

του ρόλου που διαδραματίζει σήμερα η Κίνα στο υποσύστημα αυτό. Ανάμεσα στα 

κράτη του υποσυστήματος, υφίσταται ένας  διάχυτος φόβος πως η αναδυόμενη ακόμη 

Κίνα, θα μπορούσε να αναδειχθεί σε έναν περιφερειακό ηγεμόνα  και μία  απειλή για 

την κυριαρχία των κρατών αυτών. Η αντίληψη αυτή για την Κίνα δεν ήταν αβάσιμη, 

εάν λάβουμε υπόψη μας πως κατά την ψυχροπολεμική περίοδο το Πεκίνο είχε 

πολυάριθμες εδαφικές διαφορές με γειτονικά της κράτη, οι οποίες πολλές φορές 

κατέληξαν σε σύγκρουση,
126

  ενώ είχε παρέχει και σημαντική υποστήριξη σε εθνικό-

απελευθερωτικά κινήματα τα οποία δρούσαν στο εσωτερικό των κρατών της 

                                                

125 Τα στοιχεία είναι από το H. Kissinger, ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη; Εκδόσεις 

Λιβάνη, 2002, σ. 165 
126 R. Sutter, Chinese Foreign Relations: power and policy since the cold war, Plymouth, 

Rowman and Littlefield Publishers, 2012, σ. 205 
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περιοχής αυτής. 
127

 Ωστόσο, σήμερα φαίνεται πως η απειλή αυτή έχει μειωθεί για 

πολλά από τα κράτη αυτά, τα οποία πλέον θεωρούν την Κίνα ως έναν εμπορικό και 

οικονομικό εταίρο,
128

 και μία ειρηνική δύναμη.  Παράλληλα εξαιρετικά σημαντικό 

στοιχείο το οποίο και υποδηλώνει την επιρροή που ασκεί η ανάδυση της Κίνας στο 

υποσύστημα αυτό είναι πως η άνοδος της Κίνας οδήγησε πολλά κράτη να 

αναπροσαρμόσουν την πολιτική τους  ως προς το κινεζικό κράτος, αλλά και μεταξύ 

τους, για να ανταπεξέλθουν στις νέες εξελίξεις.
129

  

Παρά την εμφανή βελτίωση των σχέσεων της Κίνας με τα κράτη της ΝΑ 

Ασίας, δεν θα πρέπει να παραβλεφθεί πως στο υποσύστημα αυτό η συνεργασία 

εξακολουθεί να είναι μία εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Στοιχεία όπως υποβόσκοντες 

εθνικισμοί, η ύπαρξη μειονοτήτων κατά μήκος των συνόρων γειτονικών κρατών όπως 

και η αμοιβαία εθνική καχυποψία, χαρακτηρίζουν τα περισσότερα από αυτά κράτη 

και καθιστούν δύσκολη τη συνεργασία ανάμεσά τους.  Η πραγματικότητα αυτή δεν 

περιορίζεται μόνο στο υποσύστημα της ΝΑ Ασίας αλλά στο σύνολο της ασιατικής 

επικράτειας. Ειδικότερα, ο Henry Kissinger αναγνωρίζει δύο πόλους στρατηγικής 

σημασίας στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Ο πρώτος αφορά την Βορειοανατολική 

Ασία και διαμορφώνεται ανάμεσα στην Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ρωσία και 

προσθέτει και τις Ηνωμένες Πολιτείες σε αυτό το συσχετισμό δυνάμεων. Ο δεύτερος 

αναπτύσσεται στην ΝΑ Ασία και αναπτύσσεται ανάμεσα στην Κίνα, την Ινδία, την 

                                                

127 Τα κράτη αυτά ήταν η Καμπότζη, η Μπούρμα, η Μαλαισία, το Ν. Βιετνάμ και η Ταϊλάνδη.     

128 Σημαντικό ρόλο σε αυτό διαδραμάτισε η κίνηση της Κίνας να στηρίξει τα κράτη της ΝΑ 

Ασίας κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση του  ‘97-8, η οποία κλόνισε το ασιατικό οικονομικό θαύμα.  

129  David Shambaugh, China Engages Asia: Reshaping the Regional Order, International 

Security, Vol. 29, No. 3 (Winter, 2004/2005), pp. 64-99, σ. 67. 



57 

 

Ιαπωνία, την Ινδονησία και τις ΗΠΑ, στις οποίες προσθέτει το Βιετνάμ, την 

Ταϊλάνδη, την Αυστραλία και τις Φιλιππίνες.  
130

   

Βασικό στοιχείο της πολιτικής της Κίνας για το υποσύστημα της ΝΑ Ασίας 

είναι η ειρηνική επίλυση των εδαφικών της διαφορών με τα γειτονικά της κράτη, και 

γι’ αυτό ακολουθεί τα τελευταία χρόνια  μία πολιτική μηδενικών προβλημάτων στην 

γεωστρατηγική της περιφέρεια. Αποτέλεσμα αυτής της πολιτικής ήταν η ρύθμιση 

πολλών από εδαφικά ζητήματα τα οποία προκαλούσαν για αρκετά χρόνια τριβές στις 

εξωτερικές της σχέσεις και ήταν πηγές απειλών για την ασφάλειά της. Σε αυτό τον 

τομέα η πολιτική της Κίνας κινείται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει 

προσπάθειες να τεθούν στο περιθώριο ζητήματα στα οποία υπάρχουν αντικρουόμενα 

συμφέροντα, το δεύτερο επίπεδο περιλαμβάνει την ανάπτυξη στενότερων δεσμών 

συνεργασίας και ανάπτυξης με τα κράτη αυτά και το τελευταίο επίπεδο περιλαμβάνει 

την οικονομική συνεργασία σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με τα γειτονικά της 

κράτη.
131

  

 Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η Κίνα κατάφερε να επιλύσει ορισμένες από 

τις εδαφικές της διαφορές με ορισμένα από τα γειτονικά της κράτη, καθώς από το 

1998 μέχρι και σήμερα, το Πεκίνο έχει επιλύσει συνολικά  έντεκα συνοριακές 

διαφορές, με έξι διαφορετικά  κράτη.
132

 Ωστόσο στο υποσύστημα της ΝΑ Ασίας 

υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές οι οποίες παραμένουν άλυτες και αφορούν 

άμεσα τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Η επιθετική πολιτική που το Πεκίνο 

ακολουθεί στον τομέα αυτό, υπονομεύει την εικόνα της «ειρηνικής δύναμης», ενώ η 

υψηλή συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων θέτει σε κίνδυνο την σταθερότητα της 

                                                

130  H. Kissinger, ΗΠΑ: Αυτοκρατορία ή ηγετική δύναμη; Εκδόσεις Λιβάνη, 2002, σ.170.ν 

131 Bergsten, China: the balance sheet, ό.π. σ. 120.   

132  U.S. Department of State, Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China, Annual Report to Congress, 2013, σ. 21. 
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περιοχής. Η συνεχιζόμενη ένταση στην Νοτιοανατολική Ασία συνεπώς υπογραμμίζει 

πως οι ιστορικές διαφορές ανάμεσα σε διαφορετικά κράτη οδηγούν σε αποκλίνουσες 

αντιλήψεις, επίμονα διλήμματα ασφάλειας και συνεχιζόμενες εδαφικές και 

συνοριακές διαφορές. 
133

 

Το ζήτημα των νήσων Πάρασελ και Σπάρτλυ στη θάλασσα της νότιας Κίνας, 

τα οποία αποτελούν αντικείμενο διεκδίκησης ανάμεσα στην Κίνα και αρκετά κράτη 

της ΝΑ Ασίας είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό πρόβλημς  στρατηγικής σημασίας για 

την Κίνα.  Η θάλασσα της νότιας Κίνας θα πρέπει να σημειωθεί πως έχει εξαιρετικά 

σημαντική οικονομική σημασία, καθώς αποτελεί κομβικό σημείο για την διεθνή 

ναυσιπλοΐα και ιδιαίτερα για την διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων πετρελαίου, από 

τα οποία εξαρτάται η οικονομία των κρατών της περιοχής. Η Κίνα διεκδικεί τα δύο 

αυτά νησιά, τα οποία υποστηρίζει πως βρίσκονται εντός της «Γραμμής των Εννέα 

Σημείων». 
134

 Το Πεκίνο προβάλλει εδαφικές διεκδικήσεις και για τα νησιά 

Σενκάκου, τα οποία διεκδικεί και η Ιαπωνία. Τα νησιά αυτά τα οποία για το κινεζικό 

κράτος αποτελούν επίσημα ένα ζήτημα τιμής, ανήκουν στην Ανατολική Κινεζική 

Θάλασσα, και βρίσκονται υπό ιαπωνικό έλεγχο μέχρι και σήμερα μετά και την 

εθνικοποίησή τους το 2012 από το ιαπωνικό κράτος. 
135

 Τέλος η Κίνα δεν έχει 

καταφέρει να επιλύσει όλες τις εδαφικές της διαφορές με την Ινδία, μία εξίσου 

σημαντική και αναδυόμενη οικονομία της Νοτιοανατολικής Ασίας. Σημαντικές είναι 

ακόμη οι διαφορές τους σχετικά με αμφισβητούμενα σημεία  στα κοινά τους σύνορα, 

                                                

133Zheng Wang,  Perception gaps, identity clashes, στο Νational Ιdentities: China, Japan, and 

the East China Sea Territorial Dispute, T. Arai, S. Goto, και Z.Wang (Επιμ.) Wilson Center, 2012, σ. 

17  

 
134 Η Γραμμή των Εννέα Σημείων περικλείει περίπου το 90% της Νότιας Κινεζικής Θάλασσας, 

ύδατα τα οποία σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του Πεκίνου ανήκουν στην Κίνα, καθώς αποτελούν 

τμήμα της κινεζικής πολιτιστικής κληρονομιάς.   
135 Η θαλάσσια αυτή περιοχή αποτελεί αντικείμενο έριδας ανάμεσα στα δύο κράτη καθώς 

υπολογίζεται πως στο υπέδαφός της περιλαμβάνει επτά τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια φυσικού αερίου 

και περίπου 100 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου.      
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τα οποία φτάνουν τα 4.057 χιλιόμετρα. Τριβές υπάρχουν σχετικά με την 

αμφισβητούμενη περιοχή Arunachal Pradesh, η οποία για την Κίνα αποτελεί τμήμα 

της επαρχίας του Θιβέτ, αλλά και για την περιοχή Aksai Chin στο δυτικό άκρο του 

οροπεδίου του Θιβέτ. 
136

  

 

2.5  Οι Πυλώνες της Κινεζικής Ισχύος  

 Η άνοδος της Κίνας και η ανάδειξή της σήμερα σε μία πραγματικά μεγάλη 

δύναμη δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί χωρίς την επαρκή ανάπτυξη των  

πυλώνων της ισχύος της. Όπως σημειώνει ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης, 

πάντοτε «η ισχύς και οι συναφείς της έννοιες απορρέουν από συντελεστές ισχύος».
137

  

Η κινεζική ισχύς στηρίζεται κυρίως σε τρεις συντελεστές, τη στρατιωτική και 

οικονομική ισχύ αλλά και την πολιτική ισχύ.   

2.5.1  Στρατιωτική Ισχύς  

Η ποιοτική αναβάθμιση της στρατιωτικής της ισχύος αποτέλεσε βασική 

προτεραιότητα για την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας στη μεταψυχροπολεμική εποχή. 

Η εσωτερική ενδυνάμωση ενός κράτους αποτελεί τη στρατηγικού ορισμό του 

άναρχου και ανταγωνιστικού συστήματος, καθώς πρωταρχικό μέλημα ενός κράτους 

πρέπει να είναι η αυτόνομη εξασφάλιση της στρατιωτικής του ισχύος. 
138

  

Η Κίνα έχοντας πλήρη επίγνωση της υποχρέωσης αυτής, καθώς και του 

διεθνούς περιβάλλοντος στο οποίο πρέπει να λειτουργήσει, επιδόθηκε όπως έχει 

προαναφερθεί σε μία εκτεταμένη πολιτική οικονομικής μεταρρύθμισης η οποία της 

                                                

136  U.S. Department of State, Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China, ό.π. σ. 21.  
137 Η. Κουσκουβέλης, 2004, ό.π. σ. 147.  
138 Η. Κουσκουβελης, 2004, ό.π. σ. 213. 



60 

 

επέτρεψε να χρησιμοποιήσει την οικονομική της ανάπτυξη για την ποιοτική 

αναβάθμιση πλέον της σκληρής της ισχύος.  

Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 η Κίνα χαρακτηρίζεται από τον 

Zbigniew Brzezinsky ως η κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη στην περιοχή της Ασίας, η 

οποία κατέχει ένα σημαντικό πυρηνικό οπλοστάσιο και μεγάλες ένοπλες δυνάμεις. 
139

 

Το 2007 η ετήσια αναφορά του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας προς το Κογκρέσο 

αναφέρει πως «η Κίνα αναβαθμίζει τις στρατιωτικές της δυνάμεις με ένα σταθερό 

ρυθμό μέσω συνεχών επενδύσεων στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας αλλά και στην 

ανάπτυξη της κινεζικής πολεμικής βιομηχανίας. Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει 

αποκτήσει οπλικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και έχει προβεί σε ριζικές 

μεταρρυθμίσεις στον τομέα των ενόπλων δυνάμεων».
140

  Η Κίνα έχει προχωρήσει 

επίσης στην ενδυνάμωση της πολεμικής της βιομηχανίας, επιδιώκοντας να παράγει η 

τους στρατιωτικούς εξοπλισμούς που χρειάζεται. Στον τομέα αυτό σύμφωνα με 

αμερικανικές πηγές
141

 η Κίνα προώθησε κατά τη δεκαετία του ΄90 σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις στην αμυντική της βιομηχανία, η οποία παραμένει κεντρικά 

ελεγχόμενη με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, την εξειδίκευση στην 

παραγωγή συστημάτων υψηλής τεχνολογίας, την αύξηση των ποιοτικών στάνταρντ, 

καθώς και στην εισαγωγή τεχνολογίας από και προς άλλους τομείς. Σήμερα, η 

κινεζική αμυντική βιομηχανία δραστηριοποιείται στους παρακάτω τομείς:  

 Πυραυλικής και διαστημικής τεχνολογίας 

 Ναυπηγικής  

 Εξοπλισμών  

                                                

139 Z. Brzezinski, 1998, ό.π. σ. 268 
140 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2007 
141 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011, σ. 41 
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 Αεροναυπηγικής 

Σημαντικό θέμα ανάλυσης, αποτελεί ο κινεζικός προϋπολογισμός ο οποίος 

δαπανάται για τον τομέα της άμυνας. Ο προϋπολογισμός αυτός ανακοινώνεται από το 

κινεζικό κράτος σε ετήσια βάση, το μήνα Μάρτιο. Ωστόσο αυτό που έχει ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον είναι πως η Κίνα δεν ανακοινώνει ποτέ τον καταμερισμό των κονδυλίων 

του αμυντικού της προϋπολογισμού. Τον Μάρτιο του 2013 η Κίνα ανακοίνωσε πως 

σκοπεύει να αυξήσει τον προϋπολογισμό για την άμυνά της κατά  10.7% και να 

δαπανήσει συνολικά 720.2 δις yuan, όταν το 2012 είχε δαπανήσει συνολικά 650 δις 

yuan και το 2011 670 δις yuan.
142

 Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία 

που δημοσίευσε το SΙPRΙ η Κίνα είναι η δεύτερη χώρα στον τομέα των αμυντικών 

δαπανών πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεπερνώντας κράτη όπως η Ρωσία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιαπωνία.
143

  Μάλιστα το SIPRI στον προϋπολογισμό που 

ανακοινώνει η Κίνα για τις αμυντικές της δαπάνες, προσθέτει επιπλέον ένα ποσοστό 

50% για να υπολογίσει και τις κρυφές δαπάνες κυρίως στους τομείς έρευνας και 

ανάπτυξης. 
144

  

Οι αμυντικές δαπάνες της Κίνας κατά μεγάλο ποσοστό κατευθύνονται και 

προς των συγχρονισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας ή People’s 

Liberation Army(PLA).  Η μεγάλη μεταρρύθμιση που πραγματοποιήθηκε στον PLA 

ήταν η σημαντική μείωση των δυνάμεών του και η ποιοτική του αναβάθμιση. Η 

αλλαγή στην στρατιωτική στρατηγική της Κίνας διαδραμάτισε θεμελιώδη ρόλο σε 

αυτή την απόφαση, καθώς οι ΗΠΑ εικάζουν πως η Κίνα έχει αναπτύξει τις 

                                                

142  China's Defense Budget, Global Security, 

http://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm 

143 SIPRI, Yearbook 2012,   

144  China’s military rise, The dragon’s new teeth, The economist, 7 April 2013, 

http://www.economist.com/node/21552193  
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δυνατότητές της στον τομέα της στρατηγικής Αντί-πρόσβασης/Άρνησης 

Περιοχής(Α2/AD). 
145

 Ωστόσο παρά τον σημαντικό περιορισμό των δυνάμεων του, ο  

PLA σήμερα εξακολουθεί να αριθμεί περισσότερα από 2.3 εκατομμύρια μέλη
146

 τα 

οποία μοιράζονται ανάμεσα στον στρατό ξηράς, το ναυτικό και την αεροπορία.  

Τέσσερις τομείς ξεχωρίζουν στην αναβάθμιση των δυνάμεων του PLA. Ο 

πρώτος τομέας είναι η ανάπτυξη των πυραυλικών και βαλλιστικών συστημάτων 

κρουαζιέρας και εδάφους, εκ των οποίων 1.100 περίπου πύραυλοι είναι στραμμένοι 

προς την Ταιβάν. Ο δεύτερος τομέας που ξεχωρίζει είναι ο στόλος των υποβρυχίων 

που κατέχει η Κίνα και ο οποίος αριθμεί περίπου 66 υποβρύχια ηλεκτροκίνητα και 

πυρηνικά. Οι εκτιμήσεις είναι πως μέχρι το 2030 η Κίνα θα έχει αποκτήσει 85-100 

υποβρύχια. Ο τρίτος τομέας περιλαμβάνει τον κυβερνοχώρο και τον τομέα των 

σύγχρονων επικοινωνιών και της πληροφορίας, στους οποίους, η Κίνα 

δραστηριοποιείται έντονα τα τελευταία χρόνια. 
147

 

Το 2011 με βάση τα στοιχεία που παρουσίασε το αμερικανικό Υπουργείο 

Άμυνας η Κίνα έχει αναπτύξει νέα πυραυλικά συστήματα και έχει προχωρήσει στην 

αναβάθμιση των παλαιότερων συστημάτων πυραύλων κρουαζιέρας και εδάφους. 

Επιπρόσθετα, η Κίνα έχει επιδοθεί στην συνεχή βελτίωση των πυραυλικών της 

συστημάτων όσον αφορά το φορτίο, την εμβέλεια και την ακρίβεια τους με στόχο να 

                                                

145 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011, σ. 2.  

146 China’s military rise, The dragon’s new teeth, The economist, 7 April 2013,  

147 The fourth modernization: China is becoming a military force to reckon with in the western 

Pacific. How should America respond?, The Economist, Dec 2nd 2010, 

http://www.economist.com/node/17601487  
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αποκτήσει ένα αναβαθμισμένο συστήματα διηπειρωτικών πυραύλων μεγάλου 

βεληνεκούς, τα οποία θα είναι σε θέση να πλήξουν μακρινούς στόχους.
148

  

 Η Κίνα έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη ισχυρών ναυτικών 

δυνάμεων.  Σήμερα  έχει στην κατοχή της περισσότερα από 60 υποβρύχια και 200 

περίπου πολεμικά πλοία και άλλα σκάφη.  Παράλληλα η δημιουργία σύγχρονων 

βάσεων όπως αυτή της Yulin, η υποστηρίζει την κρυφή στάθμευση πλοίων και 

υποβρυχίων, αποτελεί στρατηγικό πλεονεκτήμα για την κινεζική άμυνα. Οι ναυτικές 

της δυνάμεις έχουν ενισχυθεί επίσης και μέ πυρηνικά υποβρύχιε, έχουν ευρύ πεδίο 

δραστηριοτήτων που ξεκινούν από την παρακολούθηση έως και την καταστροφή 

πλοίων επιφάνειας. Εξαιρετικά σημαντικό είναι πως ο νέος στόλος πολεμικών πλοίων 

επιφάνειας της Κίνας είναι σε θέση να  επιχειρήσει σε μεγάλες αποστάσεις, 

ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο την κινεζική  άμυνα. Παράλληλα η Κίνα έχει στρέψει 

την προσοχή της στην κατασκευή και απόκτηση αεροπλανοφόρων με στόχο την 

αύξηση της ναυτικής ισχύος και της αύξησης των δυνατοτήτων της.
149

   

Τέλος, η αεροπορική άμυνα της Κίνας στηρίζεται σε πεντακόσια περίπου 

πολεμικά αεροσκάφη. Επιπρόσθετα, η Κίνα έχει εισάγει στα αεροσκάφη του PLA 

συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και ασχολείται τελευταία χρόνια έντονα με την 

δημιουργία  αεροσκαφών υψηλής τεχνολογίας με χαρακτηριστικά stealth, προηγμένα 

ηλεκτρονικά συστήματα και ταχύτερες μηχανές.  Τέλος, οι αεροπορικές δυνάμεις του 

PLA επεκτείνονται συνεχώς με αυξημένες δυνατότητες παρακολούθησης, έγκαιρης 

προειδοποίησης  και συλλογής πληροφοριών καθώς η Κίνα τα τελευταία χρόνια έχει 

                                                

148 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011 
149 U.S.-China Economic and Security Review Commission, Report to Congress, 2012, σ. 6 

Ανάκτηση http://origin.www.uscc.gov/sites/default/files/annual_reports/2012-Report-to-Congress.pdf  
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εξοπλιστεί με αεροσκάφη τρίτης και τέταρτης γενιάς.
150

   

Η στρατιωτική ισχύς της Κίνας στηρίζεται επίσης στο πυρηνικό της 

οπλοστάσιο. Η Κίνα αποτελεί μία μεσαία πυρηνική δύναμη, εάν χαρακτηρίσουμε τις 

ΗΠΑ και τη Ρωσία ως υπερδυνάμεις σε αυτό τον τομέα. Τα στοιχεία του SIPRI 

επιβεβαιώνουν την πραγματικότητα αυτή. Η Κίνα βρίσκεται στην 6
η
 θέση σε 

παγκόσμια κατάταξη, χωρίς να υπάρχει όμως ένας επίσημος αριθμός για τις 

πυρηνικές κεφαλές που κατέχει. Και αυτό γιατί η Κίνα διατηρεί και στον τομέα των 

πυρηνικών την αδιαφάνεια σχετικά με τη σύνθεση του, και το πυρηνικό της δόγμα.
151

  

To κινεζικό πυρηνικό οπλοστάσιο  σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις φυλάσσεται 

σε υπόγειες εγκαταστάσεις και επεκτείνεται με στόχο την απόκτηση ενός ακόμη πιο 

ισχυρού αμυντικού συστήματος το οποίο θα στηρίζεται σε βαλλιστικούς πυραύλους, 

θα περιέχει αντί-δορυφορικά συστήματα, πυραύλους με πολλαπλές κεφαλές.
152

  

O έλεγχος των πυρηνικών βρίσκεται στα χέρια της Κεντρικής Στρατιωτικής 

Επιτροπής του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Σύμφωνα με μελετητές το 

πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας βρίσκεται διάσπαρτο σε έξι περιφερειακές βάσεις και 

μία κεντρική, στις οποίες στεγάζεται το 2
ο
 Πυροβολικό του PLA το οποίο και είναι 

υπεύθυνο για τη διαχείριση του οπλοστασίου. Η κυρίαρχη άποψη για την 

αποθήκευση του κινεζικού πυρηνικού οπλοστασίου είναι πως οι πυρηνικές κεφαλές 

                                                

150 U.S. Office of the Secretary of Defence, Annual Report to Congress, Military and Security 

Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011 

151  U.S. Department of Defence, Annual Report to Congress Nuclear Posture  Review, 

Washington, 2010, σ. 5.  
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Developments Involving the People’s Republic of China, Washington, 2011 
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αποθηκεύονται ξεχωριστά από τα συστήματα μεταφοράς τους.
153

  Σύμφωνα με την 

κινεζική Βίβλο του 2011, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Κίνας έχει αναπτυχθεί με 

στόχο την άμυνά της και η Κίνα παραμένει σταθερή στο δόγμα της μη πρώτης 

χρήσης(no first use), και προτρέπει και τις υπόλοιπες πυρηνικές δυνάμεις να 

εγκαταλείψουν το αντίστοιχο δόγμα της πρώτης χρήσης ως αποτρεπτική 

στρατηγική.
154

  

Στον τομέα του διαστήματος η Κίνα είναι από τα πρωτοπόρα κράτη στην 

έρευνα και ανάπτυξη. Το διαστημικό της πρόγραμμα είναι από τα παλαιότερα, καθώς 

ο πρώτος κινεζικός δορυφόρος εκτοξεύτηκε το 1970. Η Κίνα σήμερα έχει θέσει σε 

τροχιά ένα μεγάλο αριθμό δορυφόρων με ένα ευρύ πεδίο εξειδίκευσης, όπως 

δορυφόροι πλοήγησης, μετεωρολογικοί, δορυφόροι ανίχνευσης και επικοινωνίας κ.α. 

Η πλειοψηφία των δορυφόρων αυτών είναι διπλής χρήσης, καθώς  χρησιμοποιούνται 

τόσο για πολιτικούς όσο και για στρατιωτικούς σκοπούς.
155

  

2.5.2 Οικονομική Ισχύς  

Οι βάσεις για το κινεζικό οικονομικό θαύμα τέθηκαν στα τέλη της δεκαετίας 

του ’70 όταν ο διάδοχος ηγέτης του Μάο Τσε Τουνγκ, Ντένγκ Ζιαοπινγκ προχώρησε  

σε βασικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο λειτουργίας της κινεζικής οικονομίας, 

εγκαταλείποντας το παραδοσιακό σοβιετικού τύπου μοντέλου της απόλυτα κεντρικά 

σχεδιαζόμενης οικονομίας.       

                                                

153Shannon N. Kile, Phillip Schell and Hans M. Kristensen, Chinese nuclear forces, στο SIPRI, 
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154 Information Office of the State Council of the People's Republic of China, China's National 
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Οι μεταρρυθμίσεις του Ντενγκ είχαν ως στόχο να θέσουν ένα τέλος στην 

εσωστρέφεια της κινεζικής οικονομίας, αλλά και στον κιτρικό σχεδιασμό με στόχο τη 

συμμετοχή στο διεθνές εμπόριο αλλά και την προσέλκυση διεθνών επενδύσεων. Η 

πολιτική των μεταρρυθμίσεων, η οποία συνεχίστηκε με εντονότερους ρυθμούς κατά 

τη δεκαετία του ΄80,
156

  οδήγησε στην αλματώδη αύξηση του κινεζικού ΑΕΠ με 

ρυθμό που έφτασε το 10% ετησίως. Από το 1980 μέχρι και το 2008 οι οικονομικές 

μεταρρυθμίσεις  οδήγησαν στον δεκατετραπλασιασμό της κινεζικής οικονομίας, ενώ 

το πραγματικό ΑΕΠ κατά κεφαλήν αυξήθηκε 11 φορές. 
157

 

Τον 21
ο
 αιώνα η Κίνα αναδέχθηκε σε μία παγκόσμια οικονομική και εμπορική 

δύναμη, ενώ ξεπερνώντας την Ιαπωνία το 2011 έγινε η δεύτερη ισχυρότερη 

οικονομία μετά τις ΗΠΑ. Η Κίνα είναι μέχρι σήμερα, η μεγαλύτερη εξαγωγική 

οικονομία,  είναι το δεύτερο κράτος σε εισαγωγές καθώς και το δεύτερο κράτος σε 

εισροές ξένων άμεσων επενδύσεων(FDI). Η Κίνα σήμερα αποτελεί επίσης έναν 

σημαντικό διεθνή πιστωτή, και για πρώτη φορά στην διεθνή οικονομία μία 

αναπτυσσόμενη χώρα
158

 δανείζει ισχυρότερα οικονομικά κράτη, όπως οι ΗΠΑ.  Το 

2009 μάλιστα κατείχε συναλλαγματικά αποθέματα ύψους $1.9 τρις ξεπερνώντας κατά 

πολύ χώρες όπως η Ιαπωνία και η Ρωσία.
159

 Εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα είναι πως 

η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο πιστωτή των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Bloomberg η 

                                                

156 Yi.  Wong, From Deng Xiaopoing To Jiang Zemin: Two Decades Of Political Reform In 

The People's Republic of China, Lanham,  University Press of America, 2005, σ. 287 
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Κίνα σήμερα κατέχει περίπου το 11% του αμερικανικού χρέους, το οποίο 

υπολογίζεται σε $ 1.25 τρις.
160

 

Σημαντικό είναι και το ζήτημα της κινεζικής νομισματική πολιτικής, και η 

εσκεμμένη υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος. Υπολογίζεται πως η υποτίμηση του 

νομίσματός της Κίνας, η οποία ξεκίνησε από το 2002 μέχρι το 2010 οδήγησε στην 

δημιουργία εμπορικού πλεονάσματος $400 δισεκατομμυρίων. Η νομισματική 

πολιτική της Κίνας και η άρνηση της να υπερτιμήσει το εθνικό της νόμισμα είναι ένα 

μείζον ζήτημα για την παγκόσμια οικονομία αλλά και για τις ΗΠΑ, όταν μάλιστα το 

κινεζικό renminbi είναι κατά 25% υποτιμημένο με βάση τα διεθνή δεδομένα.
161

 Η 

νομισματική πολιτική που ασκεί η Κίνα έχει ως στόχο να χειραγωγήσει την ισοτιμία 

τους για κερδοσκοπικούς λόγους και να διατηρήσει παράλληλα το χαμηλό κόστος 

των προϊόντων που παράγει και εξάγει. Παράλληλα η Κίνα επεμβαίνει στις διεθνείς 

αγορές καθημερινά αγοράζοντας renminbi –το οποίο είναι το εθνικό νόμισμα της 

Κίνας- αντί αμερικανικών δολαρίων με στόχο να διατηρήσει χαμηλά την αξία του 

νομίσματός της. 
162

 

1.5.3 Πολιτική Ισχύς  

 

Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990 η Κίνα έχει αυξήσει σημαντικά την 

πολιτική της επιρροή στο διεθνές σύστημα. Έχει επεκτείνει και σταθεροποιήσει τις 

                                                

160 Daniel Kruger, China Retains Position as the Largest Foreign Creditor of U.S., May 16, 
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J. Evenett (Επιμ.), The US-Sino Currency Dispute: New Insights from Economics, Politics and Law. 

London, Centre for Economic Policy Research, 2010, σ. 9.  
162  C. Fred Bergsten, Correcting the Chinese Exchange Rate, Congressional Testimony, 

Testimony before the Hearing on China’s Exchange Rate Policy, Committee on Ways and Means, US 

House of Representatives September 15, 2010, Ανάκτηση 

http://www.iie.com/publications/testimony/bergsten20100915.pdf 



68 

 

διμερείς της σχέσεις με πολλά κράτη του διεθνούς συστήματος, έχει προσχωρήσει σε 

πολυάριθμες διεθνείς συμφωνίες σε θέματα ασφάλειας, και έχει δραστηριοποιηθεί 

έντονα σε επίπεδο εθνών οργανισμών.
163

  

Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90 και έπειτα η Κίνα ξεκίνησε να ενισχύει τις 

διμερείς της σχέσεις με άλλα κράτη, και έγινε μέλος σε πολυμερείς οργανισμούς με 

στόχο τη συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο αλλά και η ασφάλεια.
164

  Η 

εξωτερική πολιτική της Κίνας γίνεται περισσότερο δραστήρια κατά την προεδρία του 

Jiang Jemin, καθώς η εξωστρέφεια της ξεκινά να επιβάλλεται από την οικονομική της 

ανάπτυξη και την ολοένα και αυξανόμενη αλληλεπίδραση της με άλλα κράτη. Κατά 

την εποχή του Zemin, η Κίνα προώθησε την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών με 

τα ισχυρότερα κράτη του πλανήτη,  όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία, η Ρωσία, η Ινδία και η 

Βραζιλία, αλλά και με την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία αποτελούσε και αυτή έναν από 

τους ισχυρότερους δρώντες της παγκόσμιας οικονομίας. 
165

 

Σημαντικό επίτευγμα για το Πεκίνο ήταν η εισδοχή της Κίνας το 2001, στον 

Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου(ΠΟΕ), η οποία σηματοδότησε και το ξεκίνημα για 

τη ενεργή συμμετοχή της Κίνας στην πολυμερή διπλωματία. Η συμμετοχή στον ΠΟΕ 

έδωσε στην Κίνα τη δυνατότητα να αναπτύξει περαιτέρω τις οικονομικές της 

δραστηριότητες και την επιρροή της σε παγκόσμιο επίπεδο, και ιδιαίτερα στην 

Νοτιοανατολική Ασία και να αναπτύξει περισσότερο και τον πολιτικό της διάλογο με 
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τα κράτη του υποσυστήματός της.
166

 Τέλος, σε επίπεδο περιφερειακών οργανισμών η 

Κίνα συμμετέχει και στη Διάσκεψη των Χωρών της Ανατολικής Ασίας, η οποία 

συνέρχεται σε ετήσια βάση με αντικείμενο τη συνεργασία σε οικονομικά και 

ενεργειακά θέματα, και στην οποία συμμετέχουν οι ΗΠΑ κ η Ρωσία.  

Η βασική έκφραση της κινεζικής πολιτικής ισχύος είναι η κατοχή της θέσης  

του Μόνιμου Μέλους
167

 στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και η 

δυνατότητα άσκησης του δικαιώματος της αρνησικυρίας.
168

  Η πεποίθηση της Κίνας 

για τα Ηνωμένα Έθνη είναι πως αποτελεί ένα διεθνές όργανο, μέσα από το οποίο τα 

κράτη του αναπτυσσόμενου κόσμου μπορούν να ακουστούν, και εν μέρει ο 

Οργανισμός μπορεί να περιορίσει τις ηγεμονικές στοχεύσεις των ισχυρότερων 

κρατών.
169

 Η Κίνα έχει έντονη παρουσία στο Συμβούλιο Ασφαλείας και έχει 

χρησιμοποιήσει το δικαίωμα της αρνησικυρίας σε αρκετές περιπτώσεις όταν το 

έκρινε σκόπιμο, όπως έγινε και πρόσφατα στην περίπτωση της Συρίας όπου άσκησε 

βέτο από κοινού με τη Ρωσία.   

Σε περιφερειακό επίπεδο συμμετέχει σε πολυάριθμους περιφερειακούς 

οργανισμούς μαζί με άλλα ασιατικά κράτη. Στον Οργανισμό Συνεργασίας της 

Σαγκάης/ Shanghai Cooperation Organization(SCO), συμμετέχει μαζί με τη Ρωσία, το 

Τατζικιστάν, το Κιργιστάν, το Ουζμπεκιστάν και το Καζακστάν. Ο Οργανισμός αυτός 

δημιουργήθηκε αρχικά με στόχο τη συνεργασία σε θέματα ασφάλειας και ρύθμισης 

συνοριακών διαφορών ενώ σήμερα έχει εξελιχθεί σε ένα περιφερειακό forum το 

                                                

166 Jenny Clegg, 2009, ό.π. σ. 177 
167 Η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας ξεκίνησε να εκπροσωπεί  την Κίνα στο Σ.Α. μόλις το 1971, 
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οποίο επικεντρώνεται  στην ενεργειακή και οικονομική συνεργασία μεταξύ των 

κρατών μελών του.
170

 Ο οργανισμός αυτός, έχει χαρακτηριστεί ως το κινεζικό 

ΝΑΤΟ, και στρέφεται εναντίων των τριών απειλών  που αντιμετωπίζουν τα μέλη του, 

οι οποίες είναι η τρομοκρατία, τα αποσχιστικά κινήματα, και ο εξτρεμισμός. 
171

  

 Η Κίνα συμμετέχει παράλληλα στην ASEAN+ 3 στην οποία συμμετέχει  μαζί 

με τα κράτη της ASEAN, την Ιαπωνία και τη Νότιο Κορέα. Ο στόχος της διεύρυνσης 

αυτής ήταν να ενισχυθεί η συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή με τη συμμετοχή 

ισχυρών οικονομικών χωρών όπως οι παραπάνω. Τα κράτη της ASEAN  παράλληλα 

προχώρησαν από το 2002 στη θέσπιση μίας ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου με την Κίνα, 

η οποία ξεκίνησε να ισχύει από το 2010.
172

   Τέλος ιδιαίτερα σημαντική είναι η 

συμμετοχή της Κίνας στο Regional Forum της ASEAN(ARF), στην Ομάδα που 

συστάθηκε για τις εξαμερείς συνομιλίες για το πυρηνικό πρόγραμμα της Β. Κορέας 

καθώς και στο G20, τον ομάδα των 20 ισχυρότερων κρατών του πλανήτη.
173

  

 Συνεπώς τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σημαντική στροφή στην 

εξωτερική πολιτική και τη διπλωματία της Κίνας, ιδιαίτερα στην προσέγγισή της προς 

τους διεθνείς οργανισμούς. Η συμμετοχή της Κίνας σε διεθνείς οργανισμούς τα 

τελευταία χρόνια ήταν ωστόσο εξαιρετικά επιλεκτική και οι κινήσεις της Κίνας είχαν 
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ως στόχο τους την στρατηγική χρήση των διεθνών οργανισμών με τον βέλτιστο τρόπο 

για την προώθηση των κινεζικών συμφερόντων και την αύξηση της κινεζικής 

επιρροής. 
174
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Κεφάλαιο 3
ο 

Οι Σινο-αμερικανικές Σχέσεις και το Δίλημμα Ασφάλειας 

3.1 Εισαγωγικά  

Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να αναλύσει τις σινοαμερικανικές σχέσεις 

όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στον 21
ο
 αιώνα, και τα διλήμματα ασφαλείας που 

δημιουργούνται ανάμεσα στα δύο κράτη. Βασικά ερωτήματα τα οποία θα επιχειρηθεί 

να απαντηθούν στο κεφάλαιο αυτό είναι:   Υπάρχουν λόγοι για την αιτιολόγηση της 

ύπαρξης διλημμάτων ασφάλειας στις σύγχρονες σινοαμερικανικές σχέσεις; Πως 

διαμορφώνονται οι σχέσεις των δύο κρατών στο υποσύστημα της Νοτιοανατολικής 

Ασίας; Ποια είναι η επίδραση της σινορωσικής προσέγγισης στις σινοαμερικανικές 

σχέσεις και ποια είναι η επίδραση της ιαπωνοαμερικανικής συμμαχίας;    

3.2 Το Δίλημμα Ασφάλειας και οι Σινο-αμερικανικές σχέσεις στον 21
ο
 αιώνα.  

Όπως είδαμε το δίλημμα ασφάλειας βρίσκεται στην καρδιά του ρεαλιστικού 

παραδείγματος και αποτελεί ένα θεμελιώδες πρόβλημα με διαχρονικό χαρακτήρα, για 

τις σχέσεις των κρατών. Το δίλημμα ασφαλείας, το οποίο παράγεται από τη 

διαλεκτική σχέση ισχύος και φόβου όπως αναλύθηκε στο πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, αντικατοπτρίζεται στην  ρήση του Θουκυδίδη σχετικά με τα πραγματικά 

αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου,  πως η μεγάλη ανάπτυξη της αθηναϊκής ισχύος 

προκάλεσε το φόβο της Σπάρτης και την ανάγκασε να πολεμήσει.
175

  

Ο  Graham Allison πρόσφατα έθεσε το καίριο ερώτημα εάν η Κίνα και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες θα καταφέρουν να ξεφύγουν από την θουκυδίδεια παγίδα και 

από τον κίνδυνο που αναφύεται όταν μία αναδυόμενη δύναμη απειλεί την 
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πρωτοκαθεδρία της κυρίαρχης δύναμης του διεθνούς συστήματος, όπως έπραξε η 

Αθήνα τον 5
ο
 αιώνα και η Γερμανία στα τέλη του 19

ου
 αιώνα αντίστοιχα. Στο 

παράδειγμα του Πελοποννησιακού Πολέμου η άνοδος των Αθηνών και η δραματική 

αύξηση της ισχύος της προκάλεσαν τον φόβο της Σπάρτης και ανάγκασαν τους 

Σπαρτιάτες ηγέτες να απαντήσουν σε αυτή την πρόκληση δυναμικά. Αναφορικά με 

την πρόκληση της Κίνας ο Allison σημειώνει πως κανένα έθνος δεν έχει αναπτύξει 

μέχρι σήμερα με αυτό το ρυθμό την ισχύ του όπως η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
176

 

Ο J. Nye αναφέρει επίσης πως η άνοδος μίας νέας δύναμης στο διεθνές 

σύστημα, σε κάθε περίοδο της ιστορίας, αντιμετωπίστηκε με καχυποψία και 

αβεβαιότητα, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις η εμφάνιση μίας νέας δύναμης ήταν η 

βασική αιτία διακρατικών συγκρούσεων,
177

 εξαιτίας των διλημμάτων ασφαλείας που 

παράγονται από την άνιση ανάπτυξη μίας νέας μεγάλης δύναμης και των προκλήσεων 

που επιφέρει για τις υπόλοιπες δυνάμεις του συστήματος. 

  Η άνοδος της Κίνας έχει συγκριθεί από πολλούς μελετητές τόσο με την 

άνοδο της Αθήνα τον 5
ο
 αιώνα όπως και με την άνοδο της Γερμανίας στις αρχές του 

20
ου

 αιώνα. Ο Arthur Wilson σημειώνει πως κάποια στιγμή εάν η παρούσα τάση 

συνεχιστεί, ένας πόλεμος είναι πιθανός στην Ασία, καθώς όπως υποστηρίζει η Κίνα 

σήμερα ενεργά επιχειρεί  να εκδιώξει τις ΗΠΑ από την Ανατολική Ασία, αντίστοιχα 

όπως έπραξε η Γερμανία κατά της Βρετανίας πριν το ξέσπασμα του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Ο Robert Kagan υποστηρίζει πως οι κινέζοι ηγέτες βλέπουν τον κόσμο με 

τον ίδιο τρόπο που τον έβλεπε και ο Κάιζερ Γουλιέλμος Β’ στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, 

θεωρώντας πως η Κίνα θα πρέπει να αλλάξει του κανόνες του διεθνούς συστήματος, 
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πριν το σύστημα τους αλλάξει πρώτο εις βάρος των συμφερόντων της.
178

 Η Αθήνα 

τον 5
ο
 αιώνα είχε πράξει κάτι αντίστοιχο όταν ακολούθησε μία πολιτική η οποία της 

επέτρεψε να δημιουργήσει τον μεγαλύτερο πολεμικό στόλο στον ελληνικό χώρο, 

όπως και να μετατρέψει την συμμαχία της Δήλου σε μία πραγματική αθηναϊκή 

ηγεμονία.    

Σημαντικός αριθμός μελετητών υποστηρίζει πως η Κίνα είναι εξαιρετικά 

πιθανό να μην έχει αποκαλύψει ακόμη τις πραγματικές τις προθέσεις, και αντίθετα να 

περιμένει να το πράξει μόλις θα έχει αποκτήσει το απαραίτητο φορτίο ισχύος, ιδίως 

σε οικονομικό επίπεδο και στρατιωτικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να εκδιώξει 

τις ΗΠΑ από την Ανατολική Ασία ή και ακόμη να διεκδικήσει μία ηγεμονική θέση 

στο διεθνές σύστημα εφόσον η ισχύς της το επιτρέψει.
179

 Ο J.J. Mearsheimer 

αναλύοντας τις σινοαμερικανικές σχέσεις θεωρεί πως η Κίνα είναι η κυριότερη  

αντίπαλος για τις ΗΠΑ στο υποσύστημα της Βορειοανατολικής Ασίας, ενώ 

υποστηρίζει επιπρόσθετα πως η μελλοντική ανάδειξη της Κίνας σε έναν περιφερειακό 

ηγεμόνα στην περιοχή αυτή αποτελεί το περισσότερο επικίνδυνο σενάριο για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς με αυτό τον τρόπο η Κίνα θα εξελιχθεί στην δυνητικά 

μεγαλύτερη απειλή που  αντιμετώπισαν μεταψυχροπολεμικά.
180

   

Τα δύο κράτη παράλληλα έχουν πολύ διαφορετικούς στόχους και αντιλήψεις 

αναφορικά με το διεθνές σύστημα και την ισορροπία ισχύος ανάμεσα στα κράτη μέλη 

του. Οι ΗΠΑ διαχρονικά υποστηρίζουν ένα μονοπολικό διεθνές σύστημα όπου θα 

κατέχουν την πρωτοκαθεδρία θέση και θα έχουν το πλεονέκτημα να λειτουργούν 

μονομερώς, ακόμη και μέσω της διενέργειας προληπτικών πολέμων όταν αυτό 
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εξυπηρετεί την αμερικανική πολιτική.  Αντίθετα, η Κίνα θεωρεί πως τα κινεζικά 

συμφέροντα μπορούν να ικανοποιηθούν αποτελεσματικά μόνο σε ένα πολυπολικό 

σύστημα, το οποίο αποτελεί τη βάση για την επιτυχία της κινεζικής εξωτερικής 

πολιτικής,
181

  καθώς προσφέρει ευκαιρίες για διακρατική συνεργασία, επίλυση 

διεθνών διαφορών με ειρηνικά μέσα και διαπραγματεύσεις, με αμοιβαία οφέλη. 
182

 Το 

Πεκίνο τα τελευταία χρόνια καλεί ανοιχτά τη διεθνή κοινότητα για τη δημιουργία 

ενός πολυπολικού κόσμου, μία προτροπή η οποία αποτελεί πρόκληση για την 

αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εξαιρετικά σημαντική είναι η πρωτοβουλία της Κίνας 

για τη δημιουργία περιφερειακών οργανισμών, στους οποίους όμως δεν συμμετέχουν 

οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ο Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης και η Σύνοδος 

της Ανατολικής Ασίας.  

Αξιωματούχοι και των δύο κρατών, αναφέρονται σε επίσημες δηλώσεις τους 

στις θετικές διαστάσεις των σινοαμερικανικών σχέσεων και την οικονομική 

συνεργασία των δύο κρατών, στη συνεργασία για την καταπολέμηση της διεθνούς 

τρομοκρατίας, καθώς και στη συνεργασία των δύο κρατών για την αντιμετώπιση του 

ζητήματος της Βορείου Κορέας.
183

  Τον 21ο αιώνα οι αμερικανικές κυβερνήσεις 

κατέβαλλαν σημαντικές προσπάθειες να εντάξουν την Κίνα στο διεθνές εμπόριο αλλά 

και σε διεθνείς πολυμερείς οργανισμούς, με απώτερο σκοπό την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη δέσμευσή της απέναντι στην διεθνή κοινότητα.  

Ωστόσο παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί κυρίως από την πλευρά της 

Ουάσινγκτον για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο κρατών, το στοιχείο της 

αβεβαιότητας εξακολουθεί να καθοδηγεί και να διαμορφώνει τις σχέσεις τους. Καθώς 
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έχουμε εισέλθει στην δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα, παρατηρούμε πως οι 

προσπάθειες των ΗΠΑ για μεγαλύτερη συνεργασία με την Κίνα, δεν είχαν τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε τους αμερικανούς πολιτικούς 

να γίνουν περισσότερο επιφυλακτικοί απέναντι στο Πεκίνο. Η ενίσχυση των 

οικονομικών σχέσεων των δύο κρατών κατά την προηγούμενη δεκαετία, οι 

πολιτιστικές ανταλλαγές και οι πρωτοβουλίες για  διμερείς επαφές μεταξύ των δύο 

κρατών δεν βοήθησαν ούτε την φιλελευθεροποίηση του κινεζικού κράτους, ούτε 

μείωσαν τις τριβές στις σινοαμερικανικές σχέσεις. Αντιθέτως η αμερικανική πλευρά 

κρίνει πως το Πεκίνο τα τελευταία χρόνια έχει επιλέξει να ακολουθήσει μία 

περισσότερο επιθετική στρατηγική, στο πλαίσιο της οποίας έχει γίνει περισσότερο 

δυναμική όσον αφορά τις επιδιώξεις της σχετικά με αμφισβητούμενες πιράνχες, 

ύδατα και φυσικούς πόρους. Παράλληλα το Πεκίνο δεν υποστήριξε τις ΗΠΑ στις 

πρωτοβουλίες που έλαβε για την αντιμετώπιση σημαντικών διεθνών ζητημάτων όπως 

τα πυρηνικά προγράμματα του Ιράν και της Βορείου Κορέας.
184

   

Στις ΗΠΑ κυριαρχούν δύο τάσεις σχετικά με την Κίνα και το ρόλο που 

φιλοδοξεί να διαδραματίσει στο διεθνές σύστημα. Η πρώτη τάση εκφράζεται από 

τους περισσότερο φιλελεύθερους, οι οποίοι υποστηρίζουν πως η άνοδος της Κίνας 

δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία απειλή και αντίθετα τονίζουν τη σημασία των 

εμπορικών σχέσεων, των επενδύσεων και της δημιουργίας σχέσεων αλληλεξάρτησης 

στον σύγχρονο παγκοσμιοποιημένο κόσμο. Η δεύτερη τάση όπως είναι αναμενόμενο 

εκφράζει τους πιο συντηρητικούς, οι οποίοι επιμένουν στην αναγκαιότητα της 

αντιμετώπισης της Κίνας ως μία δυνητική απειλή και προτείνουν την ανάληψη 
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διπλωματικών ενεργειών και ενδυνάμωση των συμμαχιών των Ηνωμένων Πολιτειών 

για την ανάσχεση της κινεζικής απειλής.  

 Για τις ΗΠΑ το δίλημμα ασφάλειας πηγάζει από την άνοδο της Κίνας, ως 

μίας νέας δύναμης στο διεθνές σύστημα, η οποία δυνητικά μπορεί να αμφισβητήσει 

στο μέλλον την αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Από την άλλη πλευρά, η Κίνα 

απειλείται από την δυναμική παρουσία των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά 

και από το δίκτυο συμμαχιών που έχουν αναπτύξει με γειτονικά της κράτη, στοιχεία 

τα οποία για το Πεκίνο αποτελούν δείγματα ύπαρξης μίας νέας στρατηγικής 

ανάσχεσης η οποία έχει ως στόχο την αποτροπή της ανάδυσης μίας ισχυρής Κίνας.  

Παράλληλα το Πεκίνο αντιλαμβανόμενο την υπεροχή της ισχύος των ΗΠΑ, 

αποφεύγει σταθερά να έρθει σε ευθεία αντιπαράθεση με την Ουάσινγκτον, και 

αντίθετα μέχρι και σήμερα έχει επικεντρωθεί στην ανάπτυξη της κινεζικής οικονομίας 

με στόχο την σύνθεση της ολοκληρωμένης εθνική του ισχύος.          

Από την πλευρά του Πεκίνου οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν ίσως τη 

σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει τον 21
ο
 αιώνα. Όπως είδαμε ενώ οι 

ΗΠΑ φοβούνται πως η άνοδος της Κίνας είναι πιθανό στο μέλλον να απειλήσει την 

αμερικανική ηγεμονία, βασικός φόβος της Κίνας είναι πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και 

οι σύμμαχοί τους στην Νοτιοανατολική Ασία θα προσπαθήσουν να αποτρέψουν την 

ανάδυσή της. Για το Πεκίνο είναι εξίσου δύσκολο να ξεχωρίσει τις αμερικανικές 

προθέσεις∙ αφενός σε επίσημες δηλώσεις τους οι Ηνωμένες Πολιτείες τονίζουν τη 

σημασία της συνεργασίας των δύο κρατών και αφετέρου την τελευταία δεκαετία 

έχουν ενισχύσει την παρουσία τους στην Νοτιοανατολική Ασία, έχουν ενδυναμώσει 

το δίκτυο των συμμάχων τους με απώτερο στόχο σύμφωνα με το Πεκίνο να 

αποτρέψουν την ανάδυση μίας ισχυρότερης Κίνας. Το Πεκίνο το οποίο μελετά τις 

δηλώσεις αμερικανών κυβερνητικών στελεχών σχετικά με τις σινοαμερικανικές 



78 

 

σχέσεις, διαπιστώνει πως αφενός οι ΗΠΑ μεταφέρουν ένα μήνυμα συνεργασίας στο 

Πεκίνο και αφετέρου διαβεβαιώνουν πως προτίθενται να μην επιτρέψουν την 

ανάδυση μίας Κίνας, η οποία θα έρθει σε αντίθεση με τα αμερικανικά συμφέροντα, 

δηλώσεις οι οποίες από το Πεκίνο εκλαμβάνονται ως φτιασιδωμένες απειλές.
185

   

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις προθέσεις του άλλου αποτελεί την κινητήριο 

δύναμη του διλήμματος ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Υπό την επίδραση της  

αβεβαιότητας κάθε πλευρά θεωρεί τις ενέργειές της ως αμυντικές, και αντίθετα τις 

πράξεις του αντιπάλου τους ως απειλητικές. Ειδικότερα, διαχρονικά οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θεωρούν πως η αμερικανική παρουσία στην Νοτιοανατολική Ασία 

εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη ειρήνη στην περιοχή, όταν για την Κίνα η 

παρουσία αυτή εκλαμβάνεται ως απειλή ως προς την κυριαρχία και την εδαφική της 

ακεραιότητα. Από την κινεζική πλευρά, το Πεκίνο προσπαθεί με κάθε τρόπο να 

διαβεβαιώσει τις ΗΠΑ για τον αμυντικό χαρακτήρα της συνεχούς αναβάθμισης των 

στρατιωτικών της δυνατοτήτων εδώ και δύο δεκαετίες, χωρίς όμως να καταφέρει να 

πετύχει το στόχο του και να καθησυχάσει την Ουάσινγκτον για τις προθέσεις της, 

καθώς οι ΗΠΑ παραμένουν ακόμη εξαιρετικά δύσπιστες ως προς τις πραγματικές 

κινεζικές προθέσεις.
186

     

Υπό την επίδραση του διλήμματος ασφαλείας η Κίνα έχει γίνει ο κύριος 

αντίπαλος (zhuyao duishou) των ΗΠΑ και της στρατηγικής τους στην Ασία, οι οποίες 

θεωρούν πως η άνοδος της Κίνας αναπόφευκτα θα έχει καθοριστικές επιπτώσεις για 

την αμερικανική ηγεμονία στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού.
187

 Ο 

εκσυγχρονισμός των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων θεωρείται η σημαντικότερη 
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απειλή για τις ΗΠΑ, καθώς επιτρέπει στην Κίνα να αυξήσει το φορτίο της σκληρής 

της ισχύος. Ειδικότερα, ο ρυθμός και το εύρος των μεταρρυθμίσεων που έχουν 

πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια σε αυτό τον τομέα έχουν προκαλέσει μεγάλη 

ανησυχία τόσο στις ΗΠΑ όσο και στα γειτονικά κράτη της Κίνας, η οποία εντείνεται 

από την άρνηση της Κίνας να εξηγήσει τη φύση των στρατιωτικών της 

στοχεύσεων.
188

  

Σύμφωνα με την ρεαλιστική θεώρηση, στο πλαίσιο του άναρχου και 

ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος, τα κράτη δεν μπορούν ποτέ να είναι βέβαια 

για τις προθέσεις των άλλων.  Στην περίπτωση των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, η 

Ουάσινγκτον δεν μπορεί να κρίνει λοιπόν με βεβαιότητα, εάν αποτελεί μία 

ρεβιζιονιστική νέα δύναμη ή μία δύναμη η οποία θα υποστηρίξει το status quo. Το 

πρόβλημα του προσδιορισμού των πραγματικών προθέσεων ενός κράτους είναι πως 

αντίθετα με τις στρατιωτικές δυνάμεις ενός κράτους, οι προθέσεις δεν μπορούν ποτέ 

να εξακριβωθούν με βεβαιότητα.
189

 Για τις ΗΠΑ μέχρι και σήμερα παραμένει 

εξαιρετικά δύσκολο να ανακαλύψουν τις κινεζικές προθέσεις τόσο για το παρόν όσο 

και για το άμεσο μέλλον, όταν και το φορτίο της ισχύος της θα έχει αυξηθεί 

περισσότερο. Ενισχυτικός παράγοντας του διλήμματος ασφαλείας, ιδιαίτερα όταν 

βρισκόμαστε στον τομέα των στρατιωτικών εξοπλισμών είναι ο αμφίβολος τους 

χαρακτήρας, και η δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα σύγχρονα κράτη να διαχωρίζουν 

τους αμυντικούς από τους επιθετικούς εξοπλισμούς. Στην περίπτωση του Πεκίνου, τα 

τελευταία χρόνια έχει επιδοθεί συστηματικά στην αύξηση των κινεζικών 

δυνατοτήτων προβολής ισχύος, σε κάθε επίπεδο και ιδιαίτερα στους τομείς του 

πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας(PLAN και PLAAF), τα οποία έχουν τόσο 

                                                

188  Αναφορά του αυστραλιανού υπουργείου Άμυνας η οποία αναφέρεται από τον J.J. 

Mearsheimer στο άρθρο του «China’s Challenge to US Power» σ. 383 
189 J. J. Mearsheimer, The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia, The 

Chinese Journal of International Politics, Vol. 3, 2010, 381–396, σ. 383 
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αμυντικές όσο και επιθετικές ικανότητες με στόχο την ανάπτυξη ασύμμετρων 

δυνατοτήτων αποτροπής διείσδυσης και απαγόρευσης περιοχής(A2/AD). Βασικό 

επιχείρημα της Κίνας είναι πως ανέπτυξε αυτές τις δυνατότητες για την άμυνά της, 

ωστόσο από την αμερικανική πλευρά αποτελούν μία απειλή ως προς τη δυνατότητά 

της να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε συμμάχους όπως η Ταϊβάν και η 

Ιαπωνία.  

Η συνεχής αναβάθμιση των στρατιωτικών ικανοτήτων της Κίνας παραμένει 

μέχρι σήμερα ο βασικότερος παράγοντας ανησυχίας των ΗΠΑ σχετικά με τις 

κινεζικές προθέσεις και βασικότερη πηγή του σινοαμερικανικού διλήμματος 

ασφαλείας. Η σταθερή αύξηση του κινεζικού αμυντικού προϋπολογισμού και η 

συνεχής αναβάθμιση των ικανοτήτων του PLA σε συνδυασμό με την αδιαφάνεια της 

κινεζικής στρατηγικής εντείνουν την αβεβαιότητα των ΗΠΑ, εάν λάβουμε υπόψη μας 

μία πρόσφατη δήλωση του Πενταγώνου η οποία δήλωσε την αναγκαιότητα η 

στρατιωτική ανάπτυξη του PLA να συνοδεύεται από μεγαλύτερη διαφάνεια σχετικά 

με την κινεζική στρατηγική και τις προθέσεις του Πεκίνου.
190

    

Εξαιρετικά ανησυχητικός παράγοντας για τις ΗΠΑ είναι και η αδιαφάνεια η 

οποία χαρακτηρίζει τον κινεζικό προϋπολογισμό άμυνας. Οι κινεζικές δαπάνες οι 

οποίες χρηματοδοτούν το πρόγραμμα των στρατιωτικών εξοπλισμών της Κίνας έχουν 

για τις ΗΠΑ εξαιρετική σημασία, καθώς μπορούν να παρέχουν σημαντικά στοιχεία 

για τις πραγματικές κινεζικές δραστηριότητες αλλά και για τις στρατηγικές της 

στοχεύσεις.  Παρά το γεγονός πως η Κίνα ανακοινώνει επίσημα το ύψος του 

προϋπολογισμού για τον τομέα της άμυνας σε ετήσια βάση, στην πραγματικότητα 

ήδη από τη δεκαετία του ’90 ξένες εκτιμήσεις ανεβάζουν κατά πολύ το ποσό που το 

                                                

190 U.S. Department of Defence, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st century 

Defence, Washington D.C., January 2012.   
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Πεκίνο ξοδεύει σε εξοπλισμούς αλλά και σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης. 

Τα πρώτα στοιχεία πως η Κίνα δεν είναι ειλικρινής σχετικά με τις στρατιωτικές της 

δαπάνες ξεκίνησαν να έρχονται στην επιφάνεια στα τέλη του 20
ου

 αιώνα. Ειδικότερα, 

είναι εξαιρετικά σημαντικό πως πολλές εξοπλιστικές δαπάνες χρηματοδοτήθηκαν στο 

παρελθόν όχι από τον επίσημο προϋπολογισμό αλλά από πηγές όπως το Κρατικό 

Συμβούλιο της Κίνας το οποίο χρηματοδότησε στο παρελθόν την αγορά πολεμικών 

αεροσκαφών, ή από το υπουργείο Ενέργειας το οποίο χρηματοδότησε δραστηριότητες 

έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της ανάπτυξης πυρηνικών όπλων.  To διεθνές 

ινστιτούτο SIPRI εκτιμά πως οι πραγματικές ετήσιες στρατιωτικές δαπάνες τις Κίνας 

μπορεί να ξεπερνούν τον  επίσημο προϋπολογισμό που ανακοινώνει το Πεκίνο κατά 

50%. Στο συμπέρασμα αυτό κατέληξε καθώς στις δαπάνες που ανακοινώνονται δεν 

περιλαμβάνονται κρίσιμοι τομείς, όπως η έρευνα και ανάπτυξη.
191

 Η αδιαφάνεια στον 

τομέα αυτό σε συνδυασμό με  την απόκρυψη του τρόπου καταμερισμού των 

στρατιωτικών και αμυντικών δαπανών από το Πεκίνο, διαμορφώνει και συντηρεί την 

αβεβαιότητα γύρω από τις πραγματικές στρατιωτικές ικανότητες της Κίνας, 

παράγοντας ο οποίος αρκεί για να προκαλέσει την ανησυχία τόσο των ΗΠΑ όσο και 

των περιφερειακών ανταγωνιστών της Κίνας, όπως η Ταϊβάν και η Ιαπωνία. 

 Το δίλημμα ασφάλειας των ΗΠΑ εντείνεται και από την νέα αμυντική 

στρατηγική της Κίνας η οποία έχει δώσει έμφαση στην ανάπτυξη ασύμμετρων 

δυνατοτήτων αποτροπής διείσδυσης και απαγόρευσης περιοχής(A2/AD), η οποία δεν 

στηρίζεται τόσο σε ιδιαίτερα πολυδάπανα οπλικά συστήματα, αλλά αντίθετα σε 

φθηνότερα συμβατικά βαλλιστικά συστήματα και συστήματα πυραύλων 

                                                

191 China’s military rise The dragon’s new teeth, The Economist, Apr 7th 2012, Ανάκτηση 

από http://www.economist.com/node/21552193 
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κρουαζιέρας.
192

 Η ιδέα πίσω από αυτή την στρατηγική είναι να αναπτυχθεί η 

δυνατότητα πραγματοποίησης στοχευόμενων επιθέσεων εδάφους και κατά πλοίων με 

τη χρήση πυραύλων, να αναπτυχθεί ο κινεζικός στόλος υποβρυχίων, όπως και η 

ανάπτυξη δυνατοτήτων κυβερνοπόλεμου ώστε να αποκτήσει η Κίνα ισχυρές 

αποτρεπτικές ικανότητες.
193

  Η απόκτηση των παραπάνω δυνατοτήτων θα σημαίνει 

πως το Πεκίνο θα δημιουργήσει για τον εαυτό του μία ισχυρή αμυντική οχύρωση, 

αλλά και από την άλλη, όπως τονίζει ο Aaron Friedberg θα είναι σε θέση να 

στοχεύσει ανά πάσα στιγμή να στοχεύσει βάσεις, αγκυροβόλια ακόμη και πλοία 

επιφάνειας στον Ειρηνικό, ακόμα και αν αυτά βρίσκονται εκατοντάδες μίλια από τις 

ακτές της.  

Πολύ σύντομα μετά την λήξη του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ ξεκίνησαν 

αντιλαμβάνονται πως στην περιοχή της Ασίας ξεκίνησε να αναδύεται ένας νέος 

δυνητικά ισχυρός ανταγωνιστής. Η σταδιακή ισχυροποίηση της Κίνας -κυρίως σε 

στρατιωτικό επίπεδο- προκάλεσε την έντονη ανησυχία των ΗΠΑ, οι οποίες παρά την 

υπογραφή της συμφωνίας περί «εποικοδομητικής στρατηγικής συνεργασίας» με την 

Κίνα το 1997,
194

 συνέχισαν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική 

Ασία και να επαγρυπνούν για την ανάδυση μίας ισχυρής Κίνας, η οποία θα ήταν σε 

θέση να  προκαλέσει την αμερικανική πρωτοκαθεδρία.  Το 2001 η αμερικανική 

«Τετραετής Αμυντική Αναθεώρηση» αναφέρεται πλέον στην πιθανότητα ανάδυσης 

ενός ισχυρού ανταγωνιστή στην περιφέρεια της Ασίας, την οποία οι Ηνωμένες 

Πολιτείες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μέσω της ενίσχυσης της παρουσίας τους στην 

                                                

192 Α. Friedberg, Προβάλλοντας Αντίσταση στο Πεκίνο, Foreign Affairs, Οκτώβριος 2012, σ. 

148  
193 China’s military rise The dragon’s new teeth, The Economist, ό.π.  
194 Στο ίδιο σ. 22. 
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περιοχή αυτή.
195

  Σε αυτό το πλαίσιο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών 

G.W.Bush, έσπευσε να χαρακτηρίσει την Κίνα ως έναν δυνητικό ανταγωνιστή και όχι 

ως έναν στρατηγικό εταίρο. Ο πόλεμος κατά της τρομοκρατίας και η συνεργασία των 

δύο κρατών σε αυτό τον τομέα, εξομάλυνε σημαντικά τις σχέσεις των δυο κρατών, οι 

οποίες δοκιμάστηκαν μετά τη σύγκρουσης ενός αμερικανικού κατασκοπευτικού και 

ενός κινεζικού πολεμικού αεροσκάφους το οποίο το καταδίωξε, φαινομενικά 

έστρεψαν την προσοχή της Ουάσινγκτον μακριά από το Πεκίνο. Στην 

πραγματικότητα όμως μετά το 2001 ενισχύθηκε περισσότερο η αμερικανική 

παρουσία στην Ασία και στον Ειρηνικό, ενώ συνεχίστηκε και η παρακολούθηση της 

εξέλιξης της κινεζικής ισχύος. Παρά την συνεργασία των δύο κρατών κατά της 

διεθνούς τρομοκρατίας, σημαντικά ζητήματα παρέμειναν ανοικτά τον 21
ο
 αιώνα, 

όπως η Ταϊβάν και η υποστήριξη που της παρείχε η Ουάσινγκτον στην επιδίωξη της 

οριστικής ανεξαρτησίας της, καθώς και η αμερικανική παρουσία στην 

Νοτιοανατολική Ασία η οποία για το Πεκίνο υποδήλωνε την ύπαρξη μίας 

στρατηγικής περικύκλωσης της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τις ΗΠΑ. Το 

2011 ο Πρόεδρος Ομπάμα και ο Πρόεδρος Χου Ζιντάο μέσα από ένα Κοινό 

Ανακοινωθέν αναφέρθηκαν στη δέσμευση τους σε μια «θετική, συνεργατική και 

πλήρη σχέση ΗΠΑ-Κίνας» στο πλαίσιο του οποίου, η Κίνα αναφέρθηκε και  στον 

ρόλο που διαδραματίζουν οι ΗΠΑ στην περιοχή του Ειρηνικού για την διατήρηση της  

ειρήνης, της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή,
196

 χωρίς ωστόσο να 

μειωθεί η ανησυχία των δύο πλευρών για το μέλλον των σινοαμερικανικών σχέσεων.  

Σημαντικός παράγοντας του σινοαμερικανικού διλήμματος ασφαλείας είναι 

και ο κινεζικός εθνικισμός. Σημαντικοί αναλυτές, ανάμεσα στους οποίους και ο 

                                                

195  U.S. Department of Defense, Quadrennial Defense Review 2001, Ανάκτηση από 

http://www.defense.gov/pubs/qdr2001.pdf 
196 Kissinger H.. Το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας: η σύγκρουση είναι μια επιλογή, όχι 

αναγκαιότητα, Foreign Affairs, Μάιος 2012 
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βετεράνος της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας Henry Kissinger 

αναφέρονται στην απειλή που πηγάζει από την εικόνα που η ίδια η Κίνα έχει για τον 

εαυτό της. Σύμφωνα με τον Kissinger ο εθνικισμός είναι ένας παράγοντας ο οποίος 

θα μπορούσε να οδηγήσει την Κίνα σε μία οξεία αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ. 
197

 Ο Χ. 

Παπασωτηρίου θεωρεί πως ο συναισθηματικά φορτισμένος κινεζικός εθνικισμός  

λειτουργεί υπονομευτικά για τις κινεζικές διακηρύξεις περί ειρηνικής ανόδου.
198

  

Θεμελιώδη ρόλο στην έξαρση του κινεζικού εθνικισμού διαδραματίζει το βαρύ 

ιστορικό παρελθόν της Κίνας η οποία αποτέλεσε για πολλούς αιώνες ένα εκ των 

τεσσάρων μεγάλων κέντρων του πολιτισμού της Ανατολής. Η εικόνα του «μέσου 

βασιλείου» τοποθέτησε την Κίνα στο κέντρο των υπόλοιπων κοινωνιών, οι οποίες 

θεωρούνταν πολιτιστικά κατώτερες.  Η απώλεια του κινεζικού μεγαλείου, η οποία 

ξεκίνησε τον 19
ο
 αιώνα χαρακτηρίζεται από την Κίνα ως ο «αιώνας της ταπείνωσης», 

εξακολουθεί να έχει σημαντικές επιρροές τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό 

επίπεδο. Ανάμεσα σε αυτούς που βεβήλωσαν το Μέσο Βασίλειο, είναι για την Κίνα 

και οι Ηνωμένες Πολιτείες οι οποίες πέρα από στενός σύμμαχος της Ιαπωνίας, μέσα 

από την έντονη παρουσία τους στην Νοτιοανατολική Ασία θέτουν όρια στις κινεζικές 

βλέψεις.
199

 Ο κινεζικός εθνικισμός μπορεί να μην σημαίνει απόλυτα πως η Κίνα θα 

θέσει στο μέλλον σε εφαρμογή ρεβιζιονιστικές στοχεύσεις. Ωστόσο η ισχυροποίησή 

της σε συνδυασμό με τη ρητορική περί Μέσου Βασιλείου είναι πιθανό να ωθήσουν 

την Κίνα στο μέλλον να μην εφαρμόσει επεκτατικές στρατηγικές αλλά να προβάλλει 

εντονότερες διεκδικήσεις σε αμφισβητούμενα εδάφη.   

                                                

197 Η. Kissinger, HΠΑ Αυτοκρατορία ή Ηγεμονική Δύναμη; Για μια Διπλωματία του 21ου 

αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, 2002, σ. 223.  
198  Χ. Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την Ουράνια Αυτοκρατορία στην Ανερχόμενη 

Υπερδύναμη του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σ. 359.  
199 Z. Brzezinsky, H Μεγάλη Σκακιέρα: η αμερικανική υπεροχή και οι γεωστρατηγικές της 

επιταγές, Αθήνα, Εκδόσεις Λιβάνη, σ. 273 
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Πέρα από τις στρατιωτικές ικανότητες της Κίνας οι οποίες επιδρούν και 

αυξάνουν το δίλημμα ασφάλειας στις σχέσεις των δύο κρατών, η δυσπιστία η οποία 

έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στα δύο κράτη οφείλεται και στις χαρακτηριστικές διαφορές 

των πολιτικών τους συστημάτων. Ο απόλυτος τρόπος διακυβέρνησης ο οποίος 

εφαρμόζεται από το Κινεζικό Κομμουνιστικό Κόμμα και ο τρόπος με τον οποίο 

καταστέλλεται στο εσωτερικό του κινεζικού κράτους κάθε διαφωνία σύμφωνα με την 

αμερικανική πλευρά θεωρείται εξαιρετικά αναχρονιστικός και κάνει την Κίνα 

αναξιόπιστη. Από την πλευρά της Κίνας προβάλλεται το επιχείρημα πως η κριτική 

που ασκείται από την αμερικανική πλευρά προς το πολίτευμά της, αποτελεί μία 

συγκαλυμμένη προσπάθεια για την αποσταθεροποίηση του κινεζικού κράτους με 

στόχο την υπονόμευση του Κινεζικού Κόμματος και της εξουσίας του.  

Παράλληλα οι οικονομίες των δύο κρατών, οι οποίες λειτουργούν 

βασιζόμενες σε δύο πολύ διαφορετικά οικονομικά συστήματα, αποτελούν έναν εξίσου 

σημαντικό παράγοντα δυσπιστίας και αβεβαιότητας. Η κινεζική οικονομία, η οποία 

όπως είδαμε χρηματοδοτεί τις αμυντικές δαπάνες του κράτους, είναι από την ίδρυση 

της ΛΔΚ κεντρικά σχεδιαζόμενη, στηρίζεται στις εξαγωγές και στην χαμηλή αξία του 

νομίσματός της. Οι ΗΠΑ οι οποίες βλέπουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας 

να μειώνεται τελευταία χρόνια, εξαιτίας της κινεζικής ανόδου, πιστεύουν πως η 

οικονομική πρόοδος της Κίνας οφείλεται σε αθέμιτες πρακτικές του κινεζικού 

κράτους, το οποίο συχνά δεν ακολουθεί τους διεθνείς κανόνες. Για τις ΗΠΑ η 

πραγματικότητα αυτή οφείλεται στην καθοριστική ανάμειξη του κινεζικού κράτους 

στον σχεδιασμό της οικονομίας της ΛΔΚ και ιδιαίτερα στην πολιτική του Πεκίνου 

που με αθέμιτους τρόπους παρεμβαίνει στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος για να 

διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η αξία του νομίσματος της. Το Πεκίνο αντίθετα 

θεωρεί πως οι ΗΠΑ ασκούν προστατευτικές πολιτικές στον τομέα της οικονομίας και 
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του εμπορίου, οι οποίες στρέφονται κατά των κινεζικών προϊόντων, ενώ ασκούν 

κριτική στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το αμερικανικό οικονομικό σύστημα το 

οποίο στηρίζεται στην υψηλή κατανάλωση, τις χαμηλές καταθέσεις, αλλά και στο 

υψηλό εξωτερικό χρέος και δανεισμό. Στις ΗΠΑ οι ιθύνοντες χάραξης πολιτικής 

έχουν ήδη προβεί σε προειδοποιήσεις σχετικά με τους κίνδυνους που απορρέουν από 

το γεγονός πως η Κίνα κατέχει ένα σημαντικό ποσοστό του αμερικανικού χρέους. 

Βασική ανησυχία προκαλεί το γεγονός πως η Κίνα αποτελεί τον μεγαλύτερο 

εξωτερικό δανειστή των Ηνωμένων Πολιτειών τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα, οι 

αποσταθεροποιητικές συνέπειες που μπορεί να έχει για την αμερικανική οικονομία η 

κινεζική απόφαση για την μαζική πώληση των αμερικανικών ομολόγων. Οι ανησυχία 

αυτή εντείνεται και από το ενδεχόμενο το Πεκίνο να αποφασίσει στο μέλλον να 

χρησιμοποιήσει το αμερικανικό χρέος ως διαπραγματευτικό πλεονέκτημα στις 

σχέσεις του με την Ουάσινγκτον. 
200

  

 

3.4  Το Δίλημμα Ασφάλειας στην περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ασίας 

Η Νοτιοανατολική Ασία αποτελεί μία από τις πιο περιπλοκές και εύθραυστες 

περιφέρειες του διεθνούς συστήματος. Στην περιοχή αυτή συνυπάρχει ένας μεγάλος 

αριθμός κρατών, μικρών και μεγάλων -όπως και αναδυόμενων- δυνάμεων, ανάμεσα 

στις οποίες αναπτύσσεται ένα πολυσύνθετο δίκτυο συμμαχιών και ανταγωνιστών. Οι 

σχέσεις των κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας επηρεάζονται έντονα από ιστορικά 

γεγονότα, ιδεολογικές διαφορές και αντικρουόμενα συμφέροντα τα οποία σε 

συνδυασμό με τις συχνές αλλαγές στην κατανομή της ισχύος αποτελούν τις βασικές 

αιτίες για τη δημιουργία διλημμάτων ασφαλείας.  

                                                

200 W. M. Morrison, Marc Labonte, China’s Holdings of U.S. Securities: Implications for the 

U.S. Economy, CRS Report for Congress, August 19, 2013.  
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 Σήμερα τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Κίνα καταβάλλουν σημαντικές προσπάθειες, 

για τη διατήρηση και παράλληλα την αύξηση της επιρροής τους στα κράτη του 

υποσυστήματος αυτού. Και τα δύο κράτη στην προσπάθειά τους εκμεταλλεύονται την 

απουσία ισχυρών θεσμών συλλογικής ασφάλειας όπως και τον υψηλό βαθμό 

ανασφάλειας που επικρατεί στα κράτη του υποσυστήματος αυτού, καθώς τελικά 

οδηγούμαστε στην δημιουργία διλημμάτων ασφάλειας που χαρακτηρίζουν τόσο τις  

σινο-αμερικανικές σχέσεις όσο και τις σχέσεις των μικρότερων κρατών σε διμερές 

επίπεδο.  

Το δίλημμα της ασφάλειας στις σινοαμερικανικές σχέσεις εμφανίζεται 

αναπόφευκτα, καθώς οι ΗΠΑ φοβούνται πως η αύξηση της κινεζικής ισχύος θα 

οδηγήσει σύντομα στην μείωση ή την πλήρη εξάλειψη της αμερικανικής επιρροής 

στην περιοχή. Τα συμφέροντα αυτά περιλαμβάνουν την διατήρηση  της δυνατότητας 

ανεμπόδιστης δράσης που απολάμβαναν οι ΗΠΑ για χρόνια στην περιοχή, η 

απρόσκοπτη συνέχιση των εμπορικών και οικονομικών συναλλαγών τους με τα ίδια 

κράτη  και τέλος η διατήρηση της πολιτικής επιρροής που ασκούν οι ΗΠΑ σταθερά 

στην περιοχή αυτή ήδη από την εποχή του Ψυχρού Πολέμου, συμφέροντα που 

ανταποκρίνονται στον γενικότερο στόχο την διατήρησης της ασφάλειας και της 

οικονομικής ανάπτυξης της περιοχής. 
201

  

Οι ΗΠΑ απαντώντας στην πρόκληση της Κίνας, εντατικοποίησαν την 

στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή και ενίσχυσαν το συμμαχικό τους δίκτυο.   

Το πρώτο αμερικανικό υποβρύχιο μεταφέρθηκε στην περιοχή αυτή ένα χρόνο μετά τις 

κρίσεις στα Στενά τις Ταϊβάν κατά τη διετία 1996-7, όταν τα δύο κράτη ήρθαν αρκετά 

κοντά στη σύγκρουση, ενώ στη συνέχεια οι διαδοχικές κυβερνήσεις Κλίντον και 

                                                

201 Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, 

and Future. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000.  
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Μπους ενδυνάμωσαν την αμερικανική στρατιωτική παρουσία με την αποστολή στην 

ευρύτερη περιοχή μεγάλων ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων, και με την 

ενίσχυση των συμμαχικών δεσμών με κράτη όπως η Σιγκαπούρη, η Ιαπωνία και οι 

Φιλιππίνες.
202

 Πιο πρόσφατα, η δυναμική ανάπτυξη της κινεζικής ισχύος οδήγησε 

στην απόφαση του Πρόεδρου Ομπάμα για την «στροφή προς την Ασία».
203

 Η 

απόφαση αυτή πηγάζει από την συνειδητοποίηση από την πλευρά των ΗΠΑ πως οι 

περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού έχουν ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς 

αποτελούν την κινητήριο δύναμη για σημαντικές διεθνοπολιτικές και οικονομικές 

εξελίξεις, περιλαμβάνουν ορισμένες από τις ισχυρότερες οικονομικές δυνάμεις, αλλά 

και κράτη τα οποία είναι βασικοί σύμμαχοι των ΗΠΑ. Η περιφέρεια αυτή έχει όμως 

ιδιαίτερη σημασία για τις ΗΠΑ καθώς περιλαμβάνει τις τρεις ιδιαίτερα σημαντικές 

αναδυόμενες δυνάμεις όπως η Κίνα, η Ινδία και η Ινδονησία.
204

  

Η απόφαση των ΗΠΑ για την υιοθέτηση της στροφής προς την Ασία κρίθηκε 

απαραίτητη για την αντιμετώπιση της απειλής που εξέπεμψε η ισχυροποίηση της 

Κίνας η οποία μπορούσε να βλάψει «αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή αυτή 

αλλά και υπονομεύσει την περιφερειακή σταθερότητα»
205

 για την οποία οι ΗΠΑ είχαν 

εργαστεί τα προηγούμενα χρόνια, σύμφωνα με την αμερικανική θέση περί της 

σημασίας της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή. Ο βασικός φόβος των ΗΠΑ, ο 

οποίος οδήγησε στην υιοθέτηση αυτής της πολιτικής είναι πως η στρατιωτική 

ισχυροποίηση της Κίνας μπορεί εύκολα να της επιτρέψει να ασκήσει μία 

                                                

202 Robert S. Ross, Το πρόβλημα με την πολιτική Ομπάμα για την Ασία, Foreign Affairs, 19/02/2013, 

Ανάκτηση από http://www.foreignaffairs.gr/articles/69183/robert-s-ross/to-problima-me-tin-politiki-

ompama-gia-tin-asia?page=show 
203 Αποτελεί μετάφραση του όρου “Pivot to Asia” ο οποίος χρησιμοποιήθηκε για να αποδώσει 

την στροφή της αμερικανικής πολιτικής  προς την Ασία. Η αναγκαιότητα για την στροφή προς την 
Ασία αναλύεται στο H. Clinton,  America's Pacific Century, Foreign Policy November 2011 όπου 

αναλύεται πως το μέλλον της διεθνούς πολιτικής θα κριθεί για τις ΗΠΑ στην Ασία, και όχι στο 

Αφγανιστάν ή το Ιράκ, και όπου οι ΗΠΑ οφείλουν να είναι στο κέντρο των εξελίξεων.    
204 H. Clinton, America's Pacific Century, Foreign Policy, November 2011, Ανάκτηση από 

http://www.foreignpolicy.com/articles/2011/10/11/americas_pacific_century 
205   R. S. Ross, Το πρόβλημα με την πολιτική Ομπάμα για την Ασία, .ο.π.  
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επιθετικότερη πολιτική στις σχέσεις της με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας 

επιχειρώντας να αυξήσει την επιρροή της.  

  Oι ΗΠΑ, μεταψυχροπολεμικά, δημιούργησαν  ένα ευρύ δίκτυο συμμάχων 

στο υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Πέρα από τη στρατηγική συμμαχία με 

την Ιαπωνία και την Ταϊβάν, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προχωρήσει στη 

δημιουργία συμπράξεων ασφαλείας με πολυάριθμα κράτη της περιοχής όπως η 

Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες και η Σιγκαπούρη, ενώ προώθησε την ενίσχυση της 

συνεργασίας με κράτη όπως η Ινδονησία και η Μαλαισία, τα οποία ανήκουν στην 

νησιωτική περιφέρεια της Νοτιοανατολικής Ασίας.
206

 Η πραγματικότητα αυτή 

ανησυχεί ιδιαίτερα το Πεκίνο, και η ανησυχία αυτή καταγράφηκε στην τελευταία 

Αμυντική Βίβλο της Κίνας, όπου σημειώνεται χωρίς να γίνεται ρητή αναφορά στις 

ΗΠΑ, πως «ένα κράτος» έχει αυξήσει την στρατιωτική του παρουσία και τις 

στρατιωτικές του συμμαχίες στην περιοχή,  συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην 

αποσταθεροποίησή της. Σύμφωνα με την Αμυντική Βίβλο του 2013, η Κίνα πλέον 

αντιμετωπίζει πολλαπλές και πολυεπίπεδες απειλές και προκλήσεις για την ασφάλειά 

της, η οποίες έμμεσα αποτελούν το αποτέλεσμα της αμερικανικής παρουσίας και 

δράσης στην περιοχή αυτή.   

Τα δεδομένα αυτά για το Πεκίνο αποτελούν ενδείξεις για την ύπαρξη μίας 

αμερικανικής στρατηγικής ανάσχεσης κατά της Κίνας, η οποία έχει ως στόχο τη 

μείωση της οικονομικής και πολιτικής της ισχύος στο υποσύστημα της Νότιο-

ανατολικής Ασίας. Η λογική πίσω από την υιοθέτηση μίας τέτοιας στρατηγικής είναι 

πως η διατήρηση της επιρροής των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ασία, απαιτεί την 

ύπαρξη μίας λιγότερο ισχυρής ή και απομονωμένης Κίνας από την περιφέρεια της, 

                                                

206 CSIS, U.S. Alliances and Emerging Partnerships in Southeast Asia, July 2009, σ. 1 και 

Goldstein, A. Rising to the challenge, Califοrnia, Stanford University Press, 2005, σ. 102.  
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μέσα από  την επίτευξη στρατιωτικών, οικονομικών και διπλωματικών δεσμών με τα 

κράτη της περιοχής όπως συνέβη με την Ινδία και το Βιετνάμ.
207

  

Τα τελευταία χρόνια αρκετές κινήσεις της Ουάσινγκτον έχουν γίνει 

αντιληπτές από το Πεκίνο ως εχθρικές απέναντι στην Κίνα.   Ανάμεσα στις κινήσεις 

αυτές συγκαταλέγονται η ανάπτυξη αμερικανικών στρατευμάτων στην Αυστραλία, η 

προσπάθεια των ΗΠΑ να υποστηρίξουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην Νότιο 

Κινεζική θάλασσα, η ενίσχυση των αμερικανικών συμμαχιών με τις Φιλιππίνες, την 

Ιαπωνία και την Αυστραλία, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της ασφάλειας 

με το Βιετνάμ και την Ινδία, η ανάπτυξη διμερών σχέσεων των ΗΠΑ με κράτη όπως 

η Μυανμάρ,  καθώς και η ενίσχυση των βαλλιστικών πυραυλικών συστημάτων 

άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών  στην Ανατολική Ασία. 
208

 

 Σημαντική κριτική έχει δεχθεί από αμερικανούς αναλυτές και το δόγμα της 

στροφής προς την Ασία της κυβέρνησης Ομπάμα, κυρίως ως προς τον τρόπο με τον 

οποίο η στροφή αυτή υλοποιήθηκε, ο οποίος έδωσε υπερβολική έμφαση στον 

στρατιωτικό παράγοντα και στην οικοδόμηση της ασφάλειας στην Νοτιοανατολική 

Ασία, προκαλώντας την ανησυχία του Πεκίνου σχετικά με την αλλαγή των 

ισορροπιών στην περιφέρειά του. Εξαιρετικά ενδιαφέρον σχετικά με την δυναμική 

του σινοαμερικανικού διλήμματος ασφάλειας είναι πως η στρατηγική της στροφής 

προς την Ασία έχει ήδη γίνει αντιληπτή ως μία καλυμμένη προσπάθεια τουλάχιστον 

να περιορίσει και να εξισορροπήσει την ανάδυση της Κίνας. 
209

   

Η απαίτηση της Κίνας τα τελευταία χρόνια να σεβαστούν οι ΗΠΑ τα ζωτικά 

της συμφέροντα, αποτελεί μία σημαντική πρόκληση για τα αμερικανικά συμφέροντα 

                                                

207 Bergsten, C. 2006. China: the Balance Sheet, New York, Public Affairs, σ. 127 
208 Wang Dong, Addressing the U.S.-China Security Dilemma, January 17, 2013, Ανάκτηση 

από http://carnegieendowment.org/2013/01/17/addressing-u.s.-china-security-dilemma/f2rv 
209 Στο ίδιο 
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και την αμερικανική πολιτική στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας τα οποία 

είναι τα εξής:  

1. Οι υφιστάμενες δεσμεύσεις των ΗΠΑ απέναντι στην Ταιβάν  

2. Η συνθήκη ασφάλειας με την Ιαπωνία και η αμερικανική δέσμευση να παρέχει 

υποστήριξη στην Ιαπωνία στο  ζήτημα των αμφισβητούμενων νήσων στην Ανατολική 

Κινεζική Θάλασσα.   

3.  Η συμμαχία των ΗΠΑ με τις Φιλιππίνες οι οποίες έχουν επίσης εδαφικές διαφορές 

με την Κίνα   

4.  Το ενδεχόμενο η Κίνα να προσπαθήσει να πραγματοποιήσει τις διεκδικήσεις της 

μέσω της χρήσης βίας, θα θίξει άμεσα τα αμερικανικά συμφέροντα σχετικά με την 

διατήρηση της ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή, το σεβασμό του διεθνούς 

δικαίου, της ελευθερίας πλοήγησης στη Νότιο Κινεζική Θάλασσα όπου η Κίνα έχει 

επίσης σημαντικές εδαφικές διαφορές. 
210

 

 

3.5 Το ζήτημα της Ταϊβάν και οι Σινο-αμερικανικές Σχέσεις 

Σημαντική επιρροή στις σινοαμερικανικές σχέσεις ασκεί και το ζήτημα της 

Ταϊβάν. Βασική θέση του Πεκίνου είναι πως η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της εδαφικής 

επικράτειας της Κίνας, η οποία εκφράζεται με την «Αρχή της Μίας Κίνας».
211

 

Παράλληλα έχει διακηρύξει πως αποτελεί ένα αποκλειστικό του δικαίωμα να 

πραγματοποιήσει την ενοποίηση της νήσου της Ταϊβάν με την ηπειρωτική χώρα.
212

 Σε 

                                                

210  S. Lawrence,  U.S.-China Relations: An Overview of Policy Issues, Congressional 

Research Service,  2013, σ. 9 
211  The One-China Principle and the Taiwan Issue(2000), Ανάκτηση από 

http://english.gov.cn/official/2005-07/27/content_17613.htm 
212 P. Chow, The "one China" dilemma. New York, Palgrave Macmillan, 2008, σ. 19 
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αυτή τη βάση, το Πεκίνο έχει διακηρύξει πως η επίσημη ανακήρυξη της 

ανεξαρτησίας της Ταϊβάν, είτε μέσω διενέργειας δημοψηφίσματος είτε μέσω της 

τροποποίησης του συντάγματος της, θα ληφθεί ως casus belli. 
213

  

Η στάση της Ουάσιγκτον σχετικά με το ζήτημα αυτό δεν είναι αντίθετη με τη 

στάση του Πεκίνου, καθώς θεωρεί πως η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα του κινεζικού 

εθνικού εδάφους. Ωστόσο οι ΗΠΑ έχουν επίσης διακηρύξει πως θα εναντιωθούν σε  

προσπάθεια βίαιης προσάρτησης από το Πεκίνο της, ένα ενδεχόμενο το οποίο δεν 

μπορεί να αποκλειστεί μέχρι σήμερα. Από την πλευρά του το Πεκίνο κατά την 

τελευταία δεκαετία έχει προβεί σε μία μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων στην περιοχή και 

έχει θέσει ως βασικό του στόχο  να καταστήσει «απαγορευτικά υψηλό για τις ΗΠΑ το 

κόστος τυχόν στρατιωτικής εμπλοκής τους,  ενάντια σε προσπάθεια της ΛΔΚ να 

κυριαρχήσει στην Ταϊβάν με στρατιωτικά μέσα».
214

 

 Η Ταιβάν μέχρι σήμερα αποτελεί ίσως το σημαντικότερο σημείο τριβής στις 

σινοαμερικανικές σχέσεις. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου παρά την 

βελτίωση των σχέσεων Ουάσινγκτον-Πεκίνου, η Κίνα δεν υποχώρησε από τις θέσεις 

της σχετικά με την ενοποίηση και την ενσωμάτωση της Ταϊβάν στο κράτος της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Η παραβίαση από την αμερικανική πλευρά του 

Κοινού Ανακοινωθέντος του 1982, με το οποίο οι ΗΠΑ δεσμεύτηκαν να  περιορίσουν 

τις πωλήσεις όπλων προς την Ταϊβάν και ιδιαίτερα η κρίση που σημειώθηκε στα 

Στενά της Ταιβάν την περίοδο 1995/96, κλιμάκωσαν τις σινοαμερικανικές σχέσεις και 

ενέτειναν το δίλημμα ασφάλειας των δύο κρατών. Η απόφαση του Πεκίνου να 

διεξάγει στρατιωτικές ασκήσεις σε απόσταση 25 μιλίων από τις ακτές της Ταϊβάν την 

                                                

213 Χ. Παπασωτηρίου, Κίνα: από την ουράνια αυτοκρατορία στην αναδυόμενη υπερδύναμη 

του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013 
214 Χ. Παπασωτηρίου, Κίνα: από την ουράνια αυτοκρατορία στην αναδυόμενη υπερδύναμη 

του 21ου αιώνα, ό.π.  
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ίδια περίοδο προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ΗΠΑ, οι οποίες απέστειλαν στην 

περιοχή ισχυρές ναυτικές δυνάμεις. Η παρατεταμένη κρίση και η στάση των δύο 

κρατών, τα οποία δεν δίστασαν να δείξουν την πρόθεσή τους να καταφύγουν ακόμη 

και σε χρήση βίας, εάν το έκριναν απαραίτητο, έδειξε στο τέλος του 20
ου

 αιώνα την 

δυναμική που θα αποκτούσαν οι σινοαμερικανικές σχέσεις στο μέλλον. 
215

 

Η Ταϊβάν για τις ΗΠΑ έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία και για αυτό το 

λόγο, η Ουάσιγκτον παρέχει σταθερά στρατιωτική και οικονομική βοήθεια στην 

Ταιβάν. Η πρακτική αυτή ξεκίνησε κατά τον Ψυχρό Πόλεμο και συνεχίζεται έως 

σήμερα μετά και την υπογραφή του συμφώνου με το οποίο οι ΗΠΑ δεσμευτήκαν για 

την παροχή αμυντικών συστημάτων και οπλισμών στην Ταιβάν σε περίπτωση που 

κριθεί απαραίτητο.  Ωστόσο παρά τις επίσημες αμερικανικές διακηρύξεις για την 

ανάγκη ειρηνικής επίλυσης χωρίς μονομερείς επεμβάσεις η πραγματικότητα αυτή 

επιτείνει την κινεζική ανασφάλεια.
216

  

Σήμερα το ζήτημα της Ταϊβάν είναι ο βασικότερος στρατηγικός 

προσανατολισμός της Κίνας. Η Ταϊβάν έχει τόσο γεωστρατηγική όσο και οικονομική 

σημασία για την Κίνα. Από τη μία πλευρά αποτελεί ένα φυσικό σύνορο, από 

γειτονικά κράτη τα οποία διαχρονικά είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ, ενώ η ενοποίηση με 

την Ταϊβάν θα προσφέρει σημαντικά οικονομικά πλεονεκτήματα στο Πεκίνο από την 

αύξηση των εμπορικών και επενδυτικών ροών. Επιπρόσθετα, αποτελεί μία φυσική 

αβύθιστη ναυτική βάση  ή όπως έχει παρομοιαστεί ένα αβύθιστο αεροπλανοφόρο για 

όποιον το έχει στην κατοχή του. Κατά την κρίση του 1996 μάλιστα διαφάνηκε 

πλήρως η σημασία του νησιού και για την πλευρά των ΗΠΑ, οι οποίες έσπευσαν να 

αποστείλουν ναυτικές δυνάμεις για την γρηγορότερη επίλυση της κρίσης. Τέλος, η 

                                                

215 J. Clegg, China's global strategy, ό.π. σ. 21.  
216 Bergsten, C. 2006. China: the Balance Sheet, New York, Public Affairs, σ. 138 
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απώλεια της Ταϊβάν και η οριστική της ανεξαρτητοποίηση θα είναι ένα σημαντικό 

πλήγμα για το κύρος του κινεζικού κομμουνιστικού κόμματος, ένα πλήγμα που δεν 

έχει το περιθώριο να υποστεί.  

Η ενίσχυση της στρατιωτικής παρουσίας της Κίνας στην περιοχή της Ταιβάν 

γίνεται αντιληπτή από τις ΗΠΑ ως μία προσπάθεια για την στρατιωτική της 

ενδυνάμωση, με απώτερο στόχο την επικράτηση σε μία πιθανή μελλοντική κρίση 

στην περιοχή αυτή. Σε αυτή την περίπτωση οι στόχοι της Κίνας θα είναι πολλαπλοί, 

καθώς θα πρέπει να αποτρέψει, να καθυστερήσει και πιθανώς να εμποδίσει την 

εμπλοκή των ΗΠΑ σε περίπτωση σύγκρουσης.
217

 Είναι ιδιαίτερα σημαντικό πως 

παρά την σημαντική βελτίωση των διμερών σχέσεων με τις ΗΠΑ,  η στρατηγική της 

Κίνας για την Ταϊβάν δεν έχει μεταβληθεί μέχρι σήμερα. παράλληλα βελτιώνει τις 

ικανότητές της για την διενέργεια στρατιωτικών επιχειρήσεων anti-access and area 

denial (A2AD) στην περιοχή. Τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει ενισχύσει τις 

επιθετικές ικανότητες στην περιοχή της Ταϊβάν για την πραγματοποίηση πληγμάτων 

μέσω βαλλιστικών πυραύλων ενώ έχει αυξήσει την ναυτικής και αεροπορικής της 

παρουσίας.  

Το ζήτημα της Ταϊβάν έχει αποδειχθεί ακανθώδες για τις σινοαμερικανικές 

σχέσεις, καθώς παρά την γενικότερη βελτίωση των  σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών, 

δεν έχει επιτευχθεί κάποια συμφωνία για το μελλοντικό status της Ταϊβάν. Ειδικότερα 

δεν φαίνεται να υφίσταται οποιαδήποτε πρόοδος σχετικά με το πότε, και κυρίως με 

ποιο τρόπο θα επιλυθεί το ζήτημα της μελλοντικής υπόστασης της Ταϊβάν. Υπό αυτό 

το πρίσμα, η πιθανότητα μίας σύγκρουσης στην περιοχή της Ταϊβάν παραμένει 

                                                

217 U.S. Department of Defence, Military and Security Developments Involving the People’s 

Republic of China, 2011, σ. 2.   
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αρκετά υψηλή, όσο υφίστανται θεμελιώδεις διαφωνίες ανάμεσα στα εμπλεκόμενα 

μέρη. 
218

  

Σημαντικό σημείο τριβής στις σινοαμερικανικές σχέσεις είναι οι αμερικανικές  

πωλήσεις όπλων προς την Ταιβάν. Το Πεκίνο υποστηρίζει πως οι πωλήσεις 

αυτέςενθαρρύνουν τις αποσχιστικές τάσεις στην Ταϊβάν οι οποίες επιζητούν την 

επίσημη ανεξαρτησία της από την Κίνα. Επιχείρημα το Πεκίνου είναι πως με αυτό 

τον τρόπο παραβιάζεται από τις ΗΠΑ το Κοινό Ανακοινωθέν του 1982, στο πλαίσιο 

του οποίοι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμευτήκαν να μειώσουν τις πωλήσεις όπλων 

προς την Ταϊβάν. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ αντίθετα υποστηρίζει πως οι πωλήσεις 

αυτές έχουν ως στόχο να βοηθήσουν την ηγεσία της Ταϊβάν να αντιμετωπίσει τον 

εκφοβισμό του Πεκίνου, και αποτελούν μία υποχρέωση που ανέλαβαν οι ΗΠΑ μέσω 

του Taiwan Relations Act (PL 96-8) για την παροχή βοήθειας προς την Ταϊβάν «σε 

τέτοια ποσότητα που είναι αναγκαία για να επιτρέψει στην Ταϊβάν να διατηρήσει μία 

επαρκή ικανότητα άμυνας». 
219

  

Η Ουάσιγκτον από την πλευρά της, η οποία τα τελευταία χρόνια  επαγρυπνεί 

για μία πιθανή αλλαγή στην κατανομή της στρατιωτικής ισχύος υπέρ του Πεκίνου, 

ενώ διατηρούν την δέσμευσή τους για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας σε 

περίπτωση. Δεδομένης της στρατηγικής τοποθεσίας της Ταϊβάν, η οποία βρίσκεται 

στο κέντρο του υποσυστήματος της Ανατολικής Ασίας, η αμερικανική παρουσία στην 

περιοχή κρίνεται απαραίτητη, ενώ είναι εξαιρετικά αμφίβολο είναι το δεχόμενο η 

Ουάσινγκτον να υποχωρήσει από την Ταϊβάν, επιτρέποντας στο Πεκίνο να την 

προσαρτήσει στην ηπειρωτική χώρα. Αντίθετα, το ζήτημα της Ταϊβάν αναμένεται να 

                                                

218 James Dobbins War with China, Survival: Global Politics and Strategy, Τευχ. 54 Τόμος 4, 

2012, σσ.7-24 
219 S. Lawrence, D. MacDonald, U.S.-China Relations: Policy Issues, Congressional Research 

Services, August 2, 2012 
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διαδραματίσει έναν εξαιρετικά σημαντικό ρόλο για την δημιουργία ενός 

δυναμικότερου αντι-κινεζικού συνασπισμού κρατών, εξέλιξη η οποία θα πυροδοτήσει 

τον ανταγωνισμό στην περιοχή και θα εντείνει το υφιστάμενο δίλημμα ασφαλείας των 

δύο κρατών. 
220

   

  3.6  H Σινο-ρωσική προσέγγιση και οι επιπτώσεις της στις Σινο-

αμερικανικές σχέσεις 

 H Σινορωσική προσέγγιση  ξεκίνησε να διαφαίνεται εντονότερα στις αρχές 

του 21
ου

 αιώνα, όταν το 2001 τα δύο κράτη υπέγραψαν μία Συνθήκη Καλής Γειτονίας 

και Φιλικής Συνεργασίας. Η Συνθήκη αυτή προετοίμασε το έδαφος για την ανάπτυξη 

των διμερών τους σχέσεων και συμπληρώθηκε το 2004 με μία ακόμη 

συμπληρωματική συμφωνία.
221

   

Μεταψυχροπολεμικά οι σινορωσικές σχέσεις πέρασαν σε μία νέα εποχή 

προσέγγισης και συνεργασίας, όπου τα δύο κράτη έμαθαν να συνυπάρχουν το ένα με 

το άλλο και κατάφεραν να δομήσουν τις διμερείς τους σχέσεις σε νέα θεμέλια 

συνεργασίας και προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή ήταν αναμφισβήτητα μία 

στρατηγική επιταγή της μεταψυχροπολεμικής εποχής, η όποια χαρακτηρίστηκε από 

νέες ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή της Ασίας. Η προσέγγιση των δύο κρατών 

υλοποιήθηκε στη βάση κοινών συμφερόντων, το σημαντικότερο εκ των οποίων ήταν 

η δυναμική παρουσία και εμπλοκή των ΗΠΑ στην Νοτιοανατολική Ασία, η οποία 

δημιουργεί παρόμοια ζητήματα ασφάλειας για το Πεκίνο και τη Μόσχα. Κοινοί 

προβληματισμοί είναι ο ηγεμονισμός των ΗΠΑ και η ενίσχυση των αμερικανικών 

συμμαχιών στην περιοχή. Στην πρόσφατη διάσκεψη κορυφής των δύο κρατών 

                                                

220  J. J. Mearsheimer, The Rise of China Will Not Be Peaceful at All, The Australian, 

November 18, 2005 
221 Y Zhang, Rising China and world order, New Jersey, World Scientific Publications, 2010, 

σ. 65.  
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συζητήθηκε η πιθανότητα σχηματισμού μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής σχέσης 

ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο και επιβεβαίωσαν την αμοιβαία υποστήριξη του 

ενός προς τα στρατηγικά συμφέροντα του αλλού.  Βασική ανησυχία των δύο κρατών 

είναι η ανάπτυξη αμερικανικών αμυντικών συστημάτων βαλλιστικών πυραύλων στην 

περιφέρειά τους, δεδομένο το οποίο για τα δύο αυτά κράτη να υπονομεύσει την 

περιφερειακή ισορροπία δυνάμεων.222
   

 Την τελευταία δεκαετία τόσο η πολιτική της Κίνας όσο και της Ρωσίας 

κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η διατήρηση ομαλών σχέσεων με τις 

ΗΠΑ χωρίς την πρόκληση τριβών και εντάσεων ενώ ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει 

προσπάθειες για την μείωση της επιρροής των ΗΠΑ στις διεθνείς εξελίξεις.
223

 

Σημαντική είναι η δραστηριοποίηση των δύο κρατών στην περιοχή της Ασίας και η 

προσπάθειες που καταβάλλουν για την αύξηση της επιρροής τους στα γειτονικά τους 

κράτη. Τα τελευταία χρόνια η Κίνα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να 

διεισδύσει τόσο στην Ανατολική Ασία όσο και στην Μέση Ανατολή, δύο περιοχές οι 

οποίες έχουν ζωτική σημασία για τις ΗΠΑ και όπου καθώς κινεζικές κρατικές 

επιχειρήσεις πραγματοποιούν τα τελευταία χρόνια σημαντικές επενδύσεις σε κράτη 

όπως το Αφγανιστάν, και το Πακιστάν.
224

  Μέσα από τη χρήση ήπιας ισχύος 

παράλληλα προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της τόσο κατά μήκος του Ινδικού 

Ωκεανού όσο και στην Αφρική, όπου το κινεζικό κράτος χορηγεί δάνεια με ευνοϊκούς 

όρους.
225

 Από την άλλη πλευρά και η Μόσχα επιχειρεί να πραγματοποιήσει ένα 

άνοιγμα προς την Ασία, καθώς έχει ήδη προσεγγίσει κράτη -πέρα από τη ΛΔΚ- όπως 

                                                

222 A. Hess, US Snubs Russia, China Doesn’t, The Diplomat, August 22, 2013,  Ανάκτηση 

από http://thediplomat.com/china-power/us-snubs-russia-china-doesnt/ 
223 Menges, C. 2005. China: the gathering threat, Nashville, Nelson Current, σ. 420 
224 D. Zeng, China’s Use of Soft Power in the developing world στο C. McGiffert(Επιμ), 

Chinese Soft Power and Its Implications for the United States: Competition and Cooperation in the 

Developing World : a Report of the CSIS Smart Power Initiative, CSIS, 2009, σ. 6. 
225 Raffaello Pantucci, China’s Afghanistan Challenge, April 5 2013, 

http://thediplomat.com/2013/04/05/chinas-afghanistan-challenge/ 
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η Κορέα και το Βιετνάμ. Η Ρωσία αναφέρθηκε επίσημα στην νέα αυτή γραμμή της 

εξωτερικής της πολιτικής στην συνδιάσκεψη του APEC στο Βλαδιβοστόκ το 2012 

και στην ιδιαίτερη σημασία που έχει η Ασία για τη Μόσχα και τα συμφέροντά της. 
226

 

 Σταδιακά η μεταψυχροπολεμική σινορωσική προσέγγιση εξελίχθηκε τον 21
ο
 

αιώνα σε μία ουσιαστική στρατηγική συνεργασία. Ο στρατηγικός χαρακτήρας της 

συνεργασίας αυτής, επισφραγίστηκε τον Ιούλιο του 2013 με την διεξαγωγή μίας 

μεγάλης κοινής ναυτικής άσκησης. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε σημαντική ανησυχία 

στις ΗΠΑ, καθώς η βελτίωση των σχέσεων των δύο κρατών βλάπτει ουσιωδώς τα 

αμερικανικά συμφέροντα. Η ανησυχία που επικρατεί στις Ηνωμένες Πολιτείες 

σχετίζεται με την πιθανή δημιουργία ενός άξονα Μόσχας-Πεκίνου, με 

αντιαμερικανικό χαρακτήρα. Κινητήριος δύναμη αυτής της εξέλιξης πιθανώς να είναι 

η πολιτική ανάσχεσης που τα δύο κράτη πιστεύουν πως εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στην 

Ασία, η οποία αποσκοπεί  στην αποτροπή της αύξησης της επιρροής των δύο κρατών 

στην περιοχή αυτή. Παράλληλα η απόφαση των δύο κρατών να θέσουν τα θεμέλια 

για την ανάπτυξη μίας τέτοιας συνεργασίας, σημαίνει επίσης πως έχουν επίγνωση της 

αύξησης της σχετικής τους ισχύος, η οποία πλέον μπορεί να τους επιτρέψει να 

αναλάβουν σημαντικότερες πρωτοβουλίες πάνω σε διεθνή ζητήματα, όπως για 

παράδειγμα η κρίση στη Συρία.  Έντονη ήταν η εμπλοκή τους στην υπόθεση 

Snowden, η έφερε στην επιφάνεια νέα ερωτηματικά σχετικά με τις σχέσεις των δυο 

κρατών και την επιρροή τους στα αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εσωτερικά 

ζητήματα όπως το σκάνδαλο Snowden.
227

 Είναι σαφές πως η μετακίνηση του 

Snowden από το Πεκίνο στη Μόσχα, από όπου και τελικά του χορηγήθηκε 

                                                

226 V. Amirov, Russia’s Policy Towards Asia, στο P. Sherman (Επιμ), Power Transition and 

International Order in Asia: Issues and Challenges, Routledge, σ.90.  
227  E. Economy, Dagny Dukach: The Wary Partnership Between China and Russia, 

http://blogs.cfr.org/asia/2013/08/19/dagny-dukach-the-wary-partnership-between-china-and-russia/
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προσωρινό άσυλο, αποτέλεσε μία σαφή ένδειξη για την πρόθεση των δύο κρατών να 

ενασχοληθούν με ζητήματα τα οποία μπορεί να αντιβαίνουν προς τα αμερικανικά 

συμφέροντα, όπως και για το επίπεδο της συνεργασίας τους. Έντονη ήταν και η κοινή 

τοποθέτηση των δύο κρατών στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 

σχετικά με την επιβολή κυρώσεων στη Συρία με στόχο τον τερματισμό του εμφυλίου, 

η οποία εντάσσεται στην γενικότερη διαφωνία Μόσχας Πεκίνου σχετικά με την 

παραβίαση της αρχής μη-επέμβασης στο εσωτερικό των κρατών.  

Σύμπλευση της πολιτικής των δύο κρατών παρατηρείται τα τελευταία χρόνια 

σε δύο μείζονα  ζητήματα∙ της διεθνούς πολιτικής του πυρηνικού προγράμματος του 

Ιράν. Βασική θέση των δύο κρατών είναι πως το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν δεν 

αποτελεί απειλή για την διεθνή ασφάλεια, εφόσον έχει ειρηνικό χαρακτήρα, δηλαδή 

εφόσον δεν χρησιμοποιηθεί για την δημιουργία ενός πυρηνικού οπλοστασίου. Η θέση 

αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την αμερικανική στάση, καθώς η Ουάσινγκτον  

υποστηρίζει πως η απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, θα οδηγήσει σε μία 

περισσότερο επιθετική ιρανική εξωτερική πολιτική και θα αποσταθεροποιούσε την 

Μέση Ανατολή. 
228

  Σύμπλευση των δύο κρατών υφίσταται και στο ζήτημα της 

αντιμετώπισης της κρίσης της Συρίας,  όπου αντιτίθενται σταθερά στο πλαίσιο των 

Ηνωμένων Εθνών σε οποιοδήποτε ενδεχόμενο στρατιωτικής επέμβασης, ενώ 

υποστηρίζουν την διπλωματική επίλυση της κρίσης. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις   

παρατηρούμε πως υφίστανται σημαντικά κοινά συμφέροντα ανάμεσα σε Ρωσία και 

Κίνα, τα οποία επέτρεψαν το σχηματισμό μίας κοινής στάσης. Το Ιράν αποτελεί έναν 

σημαντικό οικονομικό εταίρο των δύο κρατών, καθώς αφενός η Ρωσία αποτελεί 

βασικό του προμηθευτή σε στρατιωτικό εξοπλισμό, και αφετέρου η Κίνα είναι ένας 

                                                

228  F. Procida, Overblown,  Foreign Affairs. 9 June 2009. Ανάκτηση από  

<http://www.foreignaffairs.com/articles/65127/frank-procida/overblown>. 
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από τους σημαντικότερους επενδυτές στο ιρανικό κράτος, με αντάλλαγμα την 

απρόσκοπτη πρόσβαση στο ιρανικό πετρέλαιο.
229

  Η περίπτωση της Συρίας από την 

άλλη, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς μαζί με τα δύο κράτη συμπλέει και το 

Ιράν.  Κινητήριος μοχλός της διαφοροποίησης της πολιτικής των κρατών  αυτών, 

είναι ξανά η ύπαρξη στρατηγικών, ενεργειακών και οικονομικών συμφερόντων, και 

στην περίπτωση του Ιράν, και θρησκευτικών παραγόντων.
230

  Τα δύο κράτη στην 

περίπτωση της Συρίας φαίνεται να έχουν ενισχύσει σημαντικά το καθεστώς Άσαντ.   

Η Κίνα ωθείται σε αυτή την πολιτική από σημαντικά γεωστρατηγικά συμφέροντα, 

όπως η διατήρηση του status quo  της περιοχής,  και στην αποτροπή της διείσδυσης 

δυτικών δυνάμεων τόσο στην Συρία όσο και στο Ιράκ. 
231

 

  Η σινορωσική προσέγγιση αποτελεί μία σημαντική στρατηγική πρόκληση 

για τις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες σύμφωνα με τη θέση αρκετών μελετητών θα 

πρέπει να αποτρέψουν την δημιουργία, εφόσον είναι αυτό ακόμη εφικτό, ενός 

σινορωσικού άξονα.
232

  Οι Ηνωμένες Πολιτείες από την πλευρά τους τείνουν να 

θεωρούν τόσο την Κίνα όσο και την Ρωσία «εν δυνάμει απειλές»
233

 για τα 

αμερικανικά συμφέροντα. Στην περίπτωση της Ρωσίας ειδικότερα, παρατηρείται μία 

έντονη τάση στις ΗΠΑ η οποία άμεσα ή έμμεσα την αντιμετωπίζει ως έναν αντίπαλο 

εξ ορισμού, αντίληψη η οποία στηρίζεται κατά κύριο λόγο σε ιστορικά και 

γεωπολιτικά δεδομένα και επηρεάζει κατ΄ επέκταση και την αμερικανική εξωτερική 

                                                

229  Iran and China :The latest invasion, The Economist, Aug 18th 2012,  Ανάκτηση από 

http://www.economist.com/node/21560614 
230 Το Ιράν είναι ένα σιιτικό κράτος και επιθυμεί να διατηρήσει ένα καθεστώς ελεγχόμενο από 

τους Αλαουίτες, και να αποτρέψει αντίστοιχα την άνοδο των σουνιτών στην εξουσία.    
231 H. Yan, Syria allies: Why Russia, Iran and China are standing by the regime, August 30, 

2013, Ανάκτηση από http://edition.cnn.com/2013/08/29/world/meast/syria-iran-china-russia-

supporters/ 
232  Leslie H. Gelb, A New Anti-American Axis?, The New York Times, 6 July 2013, 

http://www.nytimes.com/2013/07/07/opinion/sunday/a-new-anti-american-axis.html 
233  Γ. Βοσκόπουλος, Η Οικοδόμηση της Ευρώπης: Ειρήνη-Συμφιλίωση-Συνεργασία-

Ολοκλήρωση, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2008, σ. 447.  
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πολιτική προς τη Μόσχα.
234

 Φόβος των ΗΠΑ είναι πως η προσέγγιση των δύο χωρών 

είναι πιθανό να αποτελέσει τροχοπέδη στην υλοποίηση της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής, ιδιαίτερα σε σημεία όπου δεν υπάρχει σύμπνοια συμφερόντων. Τα δύο 

κράτη προωθούν τη συνεργασία αυτή ως μία νέα μορφή διακρατικής συνεργασίας, η 

οποία αποτελεί μία εναλλακτική μορφή οργάνωσης της παγκόσμιας τάξης, σε 

αντίθεση με τον αμερικανικό ηγεμονισμό. 
235

   Το δίλημμα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες  είναι εάν θα πρέπει να συνεχίσουν να διατηρούν μία 

συνεργατική προσέγγιση  με τις δύο δυνάμεις ή εάν θα πρέπει να αποδεχτούν πως 

αποτελούν δύο στρατηγικούς αντιπάλους τόσο για τις ίδιες όσο και για τους 

συμμάχους τους.  

Για τις ΗΠΑ η προσέγγιση αυτή κρύβει μία σημαντική απειλή, καθώς εάν ο 

άξονας αυτός πραγματοποιηθεί τότε για πρώτη φορά θα έχει δημιουργηθεί μία 

στρατηγική συμμαχία ανάμεσα σε δύο πυρηνικές δυνάμεις, η οποία θα περιλαμβάνει 

τον συντονισμό των δύο κρατών σε στρατιωτικό επίπεδο, καθώς και την παροχή 

αμοιβαίας υποστήριξης σε περίπτωση σύγκρουσης με τις ΗΠΑ ή κάποιο άλλο 

κράτος. Η σινορωσική Συνθήκη Φιλίας του 2001 η οποία θεμελίωσε την στρατηγική 

σχέση των δύο κρατών είναι εξαιρετικά πιθανό να αποτελέσει ένα μέσο με το οποίο 

το Πεκίνο θα μπορέσει να εμπλέξει την Μόσχα σε μία σύγκρουση με τις ΗΠΑ, η 

οποία δεν αποτελεί ένα απίθανο σενάριο για την Κίνα, ιδιαίτερα όσον αφορά την 

Ταιβάν. Τέλος μέσα από την στρατηγική συνεργασία με τη Μόσχα το Πεκίνο 

απέκτησε τα τελευταία χρόνια πρόσβαση σε προηγμένα οπλικά συστήματα τα οποία 

στρέφονται κατά της αμερικανικής στρατιωτικής υπεροχής στον Ειρηνικό. 
236

 

                                                

234 Στο ίδιο σ. 292 
235  B. Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing, and the New Geopolitics, Brookings 

Institution Press,  2009, σ. 1  
236 Menges, C. 2005. China: the gathering threat, Nashville, Nelson Current, σ. 452 
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3.7 Η Αμερικανό-ιαπωνική συμμαχία και η επίδραση της στις σινο-αμερικανικές 

σχέσεις.  

Σημαντικός παράγοντας o οποίος επιδρά στις σινο-αμερικανικές σχέσεις είναι 

η στρατηγική συμμαχία των ΗΠΑ με την Ιαπωνία.  Η  συμαμχία αυτή ιστορικά 

πηγάζει από την υπογραφή μίας Αμοιβαίας Συνθήκης Συνεργασίας και Ασφάλειας το 

1951, η οποία ανανεώθηκε εκ νέου το 1960, εναντίον της Κίνας. Με αυτό τον τρόπο 

οι ΗΠΑ εξασφάλισαν έναν στρατηγικό σύμμαχο εναντίον ενός σημαντικού 

ανταγωνιστή  και η Ιαπωνία τέθηκε υπό την προστασία των ΗΠΑ και της πυρηνικής 

τους ομπρέλας. 
237

  

H ανωτέρω συνθήκη ανάμεσα στα δύο κράτη,  βρίσκεται σε ισχύ μέχρι και 

σήμερα. Οι ΗΠΑ διατηρούν 53,000 αμερικανούς στρατιώτες στο έδαφος της 

Ιαπωνίας και έχουν πρόσβαση σε 89 τοποθεσίες κλειδιά στην θαλάσσια περιοχή του 

αρχιπελάγους της Ταϊβάν. Η συμμαχία των δύο κρατών ενισχύθηκε σημαντικά κατά 

τα τελευταία χρόνια, εξαιτίας δύο σημαντικών εξελίξεων, της προκλητικής δράσης 

της Βορείου Κορέας, και της διαμάχης της Ιαπωνίας με την Κίνα για τις 

βραχονησίδες Σενκακου/Ντιαογιου στη θάλασσα της ανατολικής Κίνας. Η Κίνα είναι 

ιδιαίτερα ευαίσθητη στο ζήτημα των βραχονησίδων, και από το 2008 λαμβάνουν 

χώρα επεισόδια ανάμεσα στα δύο κράτη στο θαλάσσιο αυτό χώρο,  όπου η ιαπωνική 

της ακτοφυλακή έχει απομακρύνει σε πολλές περιπτώσεις αλιευτικά σκάφη της 

Κίνας. 
238

   

Από την πλευρά των ΗΠΑ η ανάσχεση της αναδυόμενης Κίνας κάνει 

επιτακτική την διατήρηση της συμμαχίας με την Ιαπωνία. Οι σχέσεις των δύο κρατών 

                                                

237 R. Drifte, China and Japan: between co-operation and competition, στο S. Breslin(Επιμ). 

Handbook of China’s International Relations, London, Routledge, 2010, σ. 140.  
238 Χ. Παπασωτηρίου, Κίνα: από την ουράνια αυτοκρατορία στην αναδυόμενη υπερδύναμη 

του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2013, σ. 362-3.   
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έχουν περάσει από πολλά και σημαντικά στάδια και σήμερα η Ιαπωνία από ένα 

κράτος προστατευόμενο έχει εξελιχθεί σε ένα κράτος σύμμαχο για τις ΗΠΑ. Η 

συμμαχία των δύο κρατών ενισχύθηκε σημαντικά κατά την προεδρία του G.W. Bush, 

ενώ οι σχέσεις με την Ιαπωνία ήταν ένα από τα πρώτα ζητήματα στην ατζέντα της 

κυβέρνησης Obama.   Για την Κίνα η στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ-Ιαπωνίας θέτει σε 

κίνδυνο τα στρατηγικά συμφέροντά της στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας και 

θεωρεί παράλληλα πως η αμερικανική υποστήριξη προς την Ιαπωνία της επιτρέπει να 

ακολουθήσει μία περισσότερο ενεργή πολιτική ασφάλειας. Η άνοδος της Κίνας  έχει 

αφυπνίσει  τον φόβο της Ιαπωνίας για μία ενδεχόμενη  αλλαγή των ισορροπιών στην 

Ασία και ιδιαίτερα για το ενδεχόμενο η Κίνα να αναδειχθεί σε μία περιφερειακή 

ηγεμονική δύναμη. Σημαντικό πλήγμα για το γόητρο της Ιαπωνίας όταν το 2010 η 

κινεζική οικονομία ξεπέρασε την ιαπωνική και έγινε η 2
η
 ισχυρότερη μετά τις ΗΠΑ. 

To 2004 η Ιαπωνία αναγνώρισε  την Κίνα ως μία πιθανή απειλή για την 

ασφάλεια της στην επίσημη αμυντική της στρατηγική και ειδικότερα αναφέρθηκε 

στις ολοένα και βελτιούμενες στρατιωτικές της ικανότητες, ιδιαίτερα στον τομέα των 

πυρηνικών της εξοπλισμών.  Από την άλλη η σταδιακή ποιοτική και ποσοτική 

ενδυνάμωση της στρατιωτικής ισχύος της Ιαπωνίας, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, 

επηρεάζουν άμεσα τη δημιουργία διλλημάτων ασφαλείας και οι επιπτώσεις που 

μπορεί να συνεπάγεται αυτή για το ζήτημα της Ταϊβάν.
239

 

Στη θάλασσα της Ανατολικής Κίνας η ΛΔΚ βρίσκεται αντιμέτωπη με την 

Ιαπωνία για τις βραχονησίδες Ντιαογιού/Σενκάκου, οι οποίες μέχρι σήμερα είναι υπό 

ιαπωνικό έλεγχο.  Τα τελευταία χρόνια υπήρξε μία σημαντική αναθέρμανση των 

κινεζικών διεκδικήσεων, οι οποίες έχουν προκαλέσει σημαντική ανησυχία στο Τόκιο, 

                                                

239 Xinbo Wu, The End of the Silver Lining: A Chinese View of the U.S.-Japanese Alliance, 

The Washington Quarterly, 2005,  Τομ. 29, Τευχ. 1 σσ. 119–130, σ. 123 
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ιδιαίτερα σε συνδυασμό με την ολοένα και αυξανόμενη κινεζική ισχύ. Το ενδεχόμενο 

λανθασμένοι πολιτικοί υπολογισμοί στο Τόκιο ή στο Πεκίνο να οδηγήσουν σε μία 

κλιμάκωση στην περιοχή αυτή παραμένει ανοικτό, και αναπόφευκτα μία τέτοια 

εξέλιξη θα επηρεάσει και τις ΗΠΑ,
240

  οι οποίες θεωρούν μέχρι σήμερα την Ιαπωνία 

ως σύμμαχό τους μεν, αλλά και επιδιώκουν την διατήρηση ειρηνικών σχέσεων με την 

Κίνα.  Από την άλλη για τις Ηνωμένες Πολιτείες η διατήρηση της συμμαχίας με την 

Ιαπωνία έχει στρατηγική σημασία, καθώς προσφέρει την δυνατότητα να  

εξισορροπήσει της ολοένα αυξανόμενη κινεζική ισχύ στην περιοχή αφενός, και 

αφετέρου συμβάλλει στην αποτροπή μίας επιθετικότερης στάσης του Πεκίνου 

απέναντι  στην Ταϊβάν.
241

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

240Sh. Smith, A Sino-Japanese Clash in the East China Sea. Apr 2013. Council on Foreign 

Relations. Sep 2013. 
241 Xinbo Wu, The End of the Silver Lining: A Chinese View of the U.S.-Japanese Alliance, 

ό.π. σ. 125.  
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Συμπεράσματα 

 

Η ανάδυση της Κίνας ως μία νέα οικονομική δύναμη και κυρίως ως ένας νέος 

πόλος στρατιωτικής και πολιτικής ισχύος, αποτέλεσε αδιαμφισβήτητα μία από τις 

σημαντικότερες διεθνοπολιτικές εξελίξεις  του 21
ου

 αιώνα. Η Κίνα αποτελεί σήμερα 

μία μεγάλη δύναμη, χαρακτηρισμός ο οποίος αιτιολογείται από την έκταση και τον 

τεράστιο πληθυσμό της, την ανάπτυξη της οικονομίας της και την ολοένα 

αυξανόμενη στρατιωτική της ισχύ.  

Η ιστορική μελέτη των αλλαγών που επήλθαν στο διεθνές σύστημα και την 

κατανομή ισχύος από την ανάδυση μίας νέας δύναμης, από τον 5
ο
 αιώνα -και το 

παράδειγμα Αθήνας και Σπάρτης- έως και την εμφάνιση της ναζιστικής Γερμανίας 

στις αρχές του 20
ου

 αιώνα, αποδεικνύει πως πολύ συχνά μία ανερχόμενη δύναμη η 

οποία δεν είναι ικανοποιημένη από το υφιστάμενο στάτους κβο, είναι πιθανό να 

επιχειρήσει να το αλλάξει ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα δικά της 

στρατηγικά συμφέροντα.  Όταν ο φόβος κυριάρχησε στην Σπάρτη σχετικά με την 

αθηναϊκή ισχύ, το αποτέλεσμα ήταν μία ολοκληρωτική σύγκρουση η οποία 

εξαφάνισε την αναδυόμενη Αθήνα.    

Η κινεζική άνοδος και η δυναμική που αυτή παρουσιάζει αποτελούν για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες μία πρωτοφανή πρόκληση, ενώ η Κίνα είναι η μοναδική χώρα 

που αντιμετωπίζεται από την Ουάσινγκτον ως μία πιθανή απειλή.  Η άποψη αυτή 

υποστηρίζεται και από μία σημαντική μερίδα επιφανών διεθνολόγων όπως ο J.J. 

Mearsheimer οποίος και υποστηρίζει πως η κινεζική άνοδος δεν μπορεί να είναι 

ειρηνική, ενώ υποστηρίζει τη θέση πως τα δύο κράτη θα εμπλακούν σε έναν έντονο 
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ανταγωνισμό ασφάλειας, ο οποίος είναι πιθανό να κλιμακωθεί και να οδηγήσει σε 

σύγκρουση.  

Αναφορικά με τις κινεζικές επιδιώξεις σήμερα, αφενός υπάρχει η βεβαιότητα 

πως αυτό το Πεκίνο δεν επιθυμεί μία σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και 

αφετέρου η αύξηση της ισχύος της να δημιουργήσει μία συσπείρωση κρατών 

εναντίον της, παράγοντες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την συνέχιση της 

ισχυροποίησής της. 
242

 Από την άλλη πλευρά ο εκσυγχρονισμός των κινεζικών 

στρατιωτικών δυνάμεων, δεν έχει φτάσει ακόμη στο σημείο που να μπορέσει να 

απειλήσει ευθέως την στρατιωτική, συμβατική και πυρηνική, πρωτοκαθεδρία των 

ΗΠΑ.  Ωστόσο όπως σημειώνει ο Henry Kissinger είναι αλήθεια πως εάν η Κίνα 

χρειαστεί να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ στο μέλλον, το Πεκίνο έχει την δυνατότητα να 

δημιουργήσει απαράδεκτους κινδύνους σε μια σύγκρουση με την Ουάσιγκτον και 

αναπτύσσει όλο και περισσότερο εξελιγμένα μέσα για να αμφισβητήσει τα 

παραδοσιακά πλεονεκτήματα των ΗΠΑ. Παραθέτει ως παράδειγμα πως η άτρωτη 

πυρηνική ικανότητα «δεύτερου χτυπήματος» των ΗΠΑ μπορεί να αντισταθμιστεί από 

ένα διευρυνόμενο φάσμα βαλλιστικών πυραύλων κατά πλοίων και με ασύμμετρες 

δυνατότητες σε νέους τομείς όπως το διάστημα και ο κυβερνοχώρος.  
243

  Η 

σύγκρουση ωστόσο δύο κρατών, τα οποία αποτελούν ταυτόχρονα δύο από τις 

ισχυρότερες πυρηνικές δυνάμεις του διεθνούς συστήματος, φαίνεται πως θα είναι 

μάλλον ζήτημα πολιτικής επιλογής και όχι το αποτέλεσμα στρατηγικής 

αναγκαιότητας. Με άλλα λόγια δεν είναι υποχρεωτικό η ύπαρξη διλημμάτων 

ασφαλείας να οδηγήσει αναπόφευκτα σε μία σύγκρουση, η οποία μάλλον θα ζημιώσει 

                                                

242  Χ. Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την Ουράνια Αυτοκρατορία στην Ανερχόμενη 

Υπερδύναμη του 21ου αιώνα, Αθήνα, Εκδόσεος Ποιότητα, 2013, σ. 359.  
243 H. Kissinger, Το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας: η σύγκρουση είναι μια επιλογή, όχι 

αναγκαιότητα, Foreign Affairs, Ηλεκτρονική έκδοση, 10/05/2012 
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-στην παρούσα τουλάχιστον φάση- και τις δύο πλευρές. Όπως σημειώνει ο Joseph 

Nye εύστοχα, η ανάδυση των ΗΠΑ έγινε αποδεκτή ειρηνικά από την Μεγάλη 

Βρετανία στα τέλη του 19
ου

 αιώνα χωρίς να οδηγήσει σε μία στρατιωτική σύγκρουση. 

Ειδικότερα, η πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα αναμένεται να επηρεάσει 

σημαντικά την πορεία των σχέσεων των δύο δυνάμεων. Η Κίνα αποτελεί μία 

σημαντική πρόκληση για τις ΗΠΑ, και ταυτόχρονα μία σημαντική ευκαιρία, 

ιδιαίτερα στον τομέα της οικονομίας αλλά και της ασφάλειας. Το κατά πόσο τελικά η 

Κίνα θα αναδειχθεί σε απειλή ή σε έναν δυνητικό εταίρο, θα εξαρτηθεί από τις 

στρατηγικές επιλογές των ΗΠΑ και τον τρόπο με τον οποίο θα διαχειριστούν την 

κινεζική άνοδο. Κοινά στρατηγικά συμφέροντα υπάρχουν ανάμεσα στις δύο πλευρές∙ 

η αποτροπή της διάδοσης των πυρηνικών όπλων, το ζήτημα της Βορείου Κορέας 

όπως και  η  διεθνής οικονομική σταθερότητα είναι τα σημαντικότερα εξ΄ αυτών, 

ωστόσο δεν είναι τόσο ισχυρά ώστε να υπερκεράσουν τις υφιστάμενες διαφορές 

μεταξύ των δύο κρατών.    

Η βασικότερη ανησυχία του Πεκίνου είναι πως οι  Ηνωμένες Πολιτείες θα 

κάνουν ότι είναι απαραίτητο για να μην απολέσουν την πρωτοκαθεδρία τους ή 

διαφορετικά θα σταματήσουν με κάθε μέσο την κινεζική άνοδο.  Παρά τις πρόσφατες 

προσπάθειες για συνεργασία, τόσο επί της προεδρίας του G.W.Bush όσο και κατά την 

προεδρία του B. Obama,  η καχυποψία του Πεκίνου είναι πως ο βασικός στόχος των 

ΗΠΑ δεν είναι η προσέγγιση αλλά η χαλιναγώγηση του κινεζικού δράκου, μέσω 

διεθνών συμφωνιών αλλά και στρατιωτικής περικύκλωσης. 
244

 Στην αντίπερα όχθη οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ανησυχούν για τον εκτοπισμό τους από το Πεκίνο από την 

περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, για την οποία έχουν πολεμήσει ήδη τρεις φορές 

για να διατηρήσουν την επιρροή τους, ενώ έχουν και θυσιάσει σημαντικούς 

                                                

244 H. Kissinger, Το μέλλον των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας: η σύγκρουση είναι μια επιλογή, όχι 

αναγκαιότητα ό.π.  
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οικονομικούς πόρους για αυτό το σκοπό. 
245

  Φόβος των ΗΠΑ είναι επίσης το 

γεγονός πως το Πεκίνο, θα επιχειρήσει να επεκτείνει την επιρροή του στην περιοχή 

αυτή, μέσω της προβολής της στρατιωτικής του ισχύος, αλλά και μέσα από την 

δημιουργία οικονομικών δεσμών και συνεργασιών με τα κράτη της περιοχής.   

Η προειδοποίηση του Θουκυδίδη σχετικά με τις επιπτώσεις και τα 

αποτελέσματα της ανόδου μίας νέας μεγάλης δύναμης εξακολουθούν να ισχύουν.  Το 

Θουκυδίδειο αδιέξοδο ή η θουκυδίδεια παγίδα κατά τον G. Allison θα αποτελούν 

πάντα ένα  αίτιο πολέμου, όσο το διεθνές σύστημα θα διατηρεί τον άναρχο 

χαρακτήρα του.  Το γεγονός πως τα δύο αυτά κράτη αποτελούν δύο πυρηνικές 

δυνάμεις, απαιτεί η διερεύνηση της πιθανότητας σύγκρουσης των δύο κρατών, να 

εξετασθεί σε δύο επίπεδα∙ το συμβατικό και το πυρηνικό. Σε πυρηνικό επίπεδο σε ένα 

διεθνές σύστημα στο οποίο κυριαρχεί ακόμη η «αμοιβαία εξασφαλισμένη  

καταστροφή(MAD)» ανάμεσα στους πυρηνικούς δρώντες, είναι εξαιρετικά αμφίβολο 

εάν υπάρχουν για μία πυρηνική δύναμη κίνητρα να ξεκινήσει έναν πυρηνικό πόλεμο 

με ανυπολόγιστες συνέπειες, οι οποίες μάλλον θα μηδενίσουν τα οποιαδήποτε οφέλη 

θα μπορούσε να προσδοκά. Καθώς η πυρηνική υπεροχή αντικειμενικά είναι απίθανο 

ή εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί, αποτρεπτικός παράγοντας για την απόφαση μίας 

πυρηνικής δύναμης να καταφύγει σε χρήση πυρηνικών,  είναι πως η άλλη πλευρά 

είναι δυνατό να κατέχει μία επιβιώσιμη πυρηνική δύναμη για την εξαπόλυση 

αντιποίνων.
246

  Συνεπώς, υπό την επίδραση αυτού του παράγοντα,
247

 όταν πρόκειται 

για δυνάμεις με επιβιώσιμα πυρηνικά όπλα, ο ανταγωνισμός μεταφέρεται ξανά στο 

συμβατικό επίπεδο και στην χερσαία, θαλάσσια και εναέρια στρατιωτική ισχύ.  Το 

                                                

245 Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος, Πόλεμος της Κορέας και Βιετνάμ κατά τη διάρκεια του Ψυχρού 

Πολέμου.  
246 J.J. Mearsheimer , H  Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, σ. 278-280   
247 Θα πρέπει να σημειωθεί πως η επιλογή των πυρηνικών όπλων δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε 

κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, παρά το υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού.  
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συμπέρασμα αυτό επιβεβαιώνεται και από τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την 

αναβάθμιση της κινεζικής στρατιωτικής ισχύος, ιδίως σε επίπεδο θαλάσσιων και 

εναέριων δυνάμεων, ικανών να λειτουργήσουν και πέρα από τα κινεζικά ύδατα.    
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