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ως αντίδωρο στα πολυποίκιλα δώρα τους. 



  

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
 

«…Και τον περικαλώ να µου δώσει άρµατα καλά κι’ ασηµένια και δεκαπέντε πουγγιά 

χρήµατα και εγώ θα τον φκιάσω ένα µεγάλο καντήλι ασηµένιο…».  Ο απαίδευτος παιδείας, 

κατά Σεφέρη, Μακρυγιάννης, οιονεί διεθνολόγος, καταγράφει τη δυναµική του όρου 

“ισχύς” στις ∆ιεθνείς Σχέσεις. Ζητά από τον Άη-Γιάννη άρµατα και χρήµατα, δηλαδή 

στρατιωτική και οικονοµική ισχύ. Τα δε άρµατα ο αθεόφοβος τα ήθελε και καλά και 

ασηµένια, ήτοι όχι µόνο ποσοτική, αλλά και ποιοτική υπεροχή σε επιστηµονικούς όρους. 

Και µέσα σε όλα τα άλλα και διαπραγµατευτής. Κάνει συµφωνία µε τον Άη-Γιάννη. 

∆ώσε µου και θα σου δώσω. Εσύ δίνεις άρµατα και χρήµατα, εγώ θα δώσω ασηµένιο 

καντήλι. Βέβαια, η διαπραγµατευτική δεινότητα του Μακρυγιάννη εντοπίζεται 

ευκρινέστερα, στις διαπραγµατεύσεις µε τον Ιµπραήµ-Πασά κατά την παράδοση του 

Νεοκάστρου στους Παλαιούς Ναβαρίνους.  

Παρ’ ότι αγράµµατος ο Στρατηγός, τη σοφία την είχε. Άλλωστε απόγονος σοφού 

ανδρός δεν ήταν και αυτός;  Να τι λέει ο πρόγονός του Θουκυδίδης, «…χρυσόν γάρ καί 

άργυρον πλείστον κέκτηνται, όθεν ο τε πόλεµος και τ’ άλλα ευπορεί…». Πλήρης ταύτιση 

µε τον Μακρυγιάννη για την οικονοµική ισχύ. Η σοφία µεταλαµπαδεύεται ακόµα και στο 

θεωρητικό πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων. Και η κληρονοµικότητα της σοφίας του λαού 

µας είναι εµφανέστατη µέσα από τη δηµοτική του παράδοση. Να τι λέει ένα στίχος 

δηµοτικού τραγουδιού µας «…δεν ηύρα φίλο µπιστικό µηδ’ αδελφό καλλιάν του, σαν το 

σπαθάκι  µ’  αδελφό σαν το πουγγί µου φίλο…». 

Σοφούς προγόνους έχουµε. Αποµένει οι απόγονοί τους να φανούν αντάξιοι της 

κληρονοµιάς που άφησαν. Θα το επιχειρήσω µε την παρούσα διατριβή µου στην 

επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων. Πιστός στην παρακαταθήκη των παρακάτω κρητικών 

µαντινάδων…  

 

Η γνώση που ’χεις δάσκαλε, τόσων πολλών πραµάτων 

είναι σοφία που ’ρχεται κλουθώντας των γραµµάτων. 

Απ’ την γενιά µας πάρθηκε, και αν θέλω να σου µοιάσω, 

που ’χω µαγιά περίσεµα, θα πρέπει να την πλάσω. 
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ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

 

Το παρόν πόνηµα αποτελεί τη διδακτορική διατριβή µου, που 

πραγµατοποιήθηκε στα πλαίσια του διδακτορικού διπλώµατός µου στο Τµήµα 

∆ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονοµικών και Πολιτικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου 

Μακεδονίας. Συµπληρώνοντας τρία ακαδηµαϊκά έτη στις µεταπτυχιακές διδακτορικές 

µου σπουδές, ως υποψήφιος διδάκτορας του πιο πάνω τµήµατος και πανεπιστηµίου, 

καταθέτω το τελικό κείµενο της διδακτορικής διατριβής µου για εξέταση και κρίση 

από την αρµόδια γι’ αυτό συσταθείσα επιτροπή. Στο κείµενο αυτό περιλαµβάνεται 

όλο το συγγραφικό έργο που εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησής 

µου και ήταν το αποτέλεσµα της καθηµερινής ενασχόλησής µου µε την ακαδηµαϊκή 

έρευνα, µελέτη και συγγραφή των επιστηµονικών απόψεων, ιδεών, καθώς και 

συµπερασµάτων στα γνωστικά αντικείµενα του ενδιαφέροντος της διατριβής. Στις 

σελίδες που ακολουθούν και αποτελούν τα προλεγόµενα του όλου διδακτορικού 

έργου, καταγράφεται η ακαδηµαϊκή προσπάθεια που καταβλήθηκε από την έναρξη 

των σπουδών µου για το διδακτορικό δίπλωµα έως και τη στιγµή της ολοκλήρωσης 

της συγγραφής του κειµένου, καθώς και η περιγραφή της ακαδηµαϊκής πορείας και 

των σηµαντικότερων βηµάτων που συντελέστηκαν κατά τη διάρκειά της και είναι 

άξια µνείας. 

Το θέµα που επέλεξα να πραγµατευθώ αφορά στη συνένωση δύο γνωστικών 

αντικειµένων, των ∆ιεθνών Σχέσεων (Θεωρίας και Στρατηγικής) και της Οικονοµίας 

(Οικονοµία της Άµυνας). Η επιλογή των πιο πάνω επιστηµονικών πεδίων 

παρουσιάσθηκε στην πρώτη πρόταση που υπέβαλα στους αρµόδιους καθηγητές για 

την εισαγωγή µου ως υποψήφιου διδάκτορα στο τµήµα.  Ακολούθως, µέσα από τις 

συζητήσεις που είχα µε τα µέλη της τριµελούς επιτροπής, η οποία επέβλεπε το έργο 

µου, καθ’ όλη τη διάρκεια του πτυχίου και τις διορθωτικές τους εισηγήσεις, κατέληξα 

στον εξής θεµατικό τίτλο: “Τα Οικονοµικά της Άµυνας Ελλάδας - Τουρκίας και οι 

µεταξύ των κρατών σχέσεις. Μία θεωρητική προσέγγιση στον πολιτικό ρεαλισµό και 

στη στρατηγική των διεθνών σχέσεων”.  Ο παρών τίτλος αντιπροσωπεύει µε ευκρίνεια 

το περιεχόµενο της διατριβής χωρίς, ταυτόχρονα, να δηµιουργεί στεγανά στο επίπεδο 

της έρευνας αλλά και στην τελική έκβαση του διδακτορικού πονήµατος. Άλλωστε, οι 

έννοιες που εµπεριέχει αποτέλεσαν το εφαλτήριο για την υλοποίηση της έως τώρα 

δουλειάς µου στη διατριβή, η οποία και περιγράφεται παρακάτω. 
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Η διαδικασία διεκπεραίωσης της εν λόγω διδακτορικής εργασίας πέρασε από 

πολλές φάσεις. Άµα τη ενάρξει του πτυχίου υπέβαλα στην τριµελή επιτροπή την 

αρχική µου πρόταση (Σεπτέµβριος 2002), η οποία  αναφερόταν στο θέµα που θα µε 

απασχολούσε, στα γνωστικά αντικείµενα που το θέµα αυτό εµπίπτει,  στον σκοπό και 

τους στόχους της εργασίας, αλλά και στον τρόπο µε τον οποίο αυτή θα 

διεκπεραιωνόταν. Με την υποβολή της προτάσεως και την τελική έγκριση της 

έναρξης του πτυχίου η συστηµατική µελέτη για επιτυχή ολοκλήρωση άρχισε να 

παίρνει σάρκα και οστά, περνώντας από πολλά σταδία καθ’ όλη τη διαδροµή της. 

Αρχικά, η µελέτη µου επικεντρώθηκε στην κατανόηση και αφοµοίωση των 

θεωρητικών πλαισίων της οικονοµίας και των διεθνών σχέσεων, ως αντικειµένων που 

σχετίζονται µε το επιστηµονικό µου έργο. Η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε στη 

συστηµατική µελέτη (ακόµη και πριν από την έναρξη των διδακτορικών µου 

σπουδών) εισαγωγικών εγχειριδίων των ∆ιεθνών Σχέσεων και των Οικονοµικών της 

Άµυνας. Εν συνεχεία, η έρευνα περιστράφηκε γύρω από το ειδικότερο αντικείµενο 

της διατριβής µου, µε αποτέλεσµα τη συλλογή βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας 

σχετικά µε τα ελληνοτουρκικά ζητήµατα και τα θέµατα εξοπλιστικών δαπανών, αλλά 

και σχετικά µε τη θεωρία της οικονοµίας της άµυνας, της στρατηγικής και του 

πολιτικού ρεαλισµού.  Ακολούθως, η συλλογή θεωρητικών και εµπειρικών στοιχείων 

τέθηκε στο µικροσκόπιο της µελέτης µου. 

Η συνεχής µελέτη της θεµατολογίας που αφορά στο αντικείµενο της διατριβής 

άνοιξε νέους ερευνητικούς ορίζοντες και οδήγησε στην επέκταση της αναζήτησης 

στοιχείων σε πληθώρα ερευνητικών πηγών. Οι πηγές αυτές χρησιµοποιήθηκαν για 

συλλογή αριθµητικών δεδοµένων, επιπρόσθετη κριτική στα ελληνοτουρκικά, 

εξειδικευµένα εγχειρίδια των θεωρητικών προσεγγίσεων των διεθνών σχέσεων, της 

στρατηγικής και των οικονοµικών της άµυνας, όπως επίσης και κατευθυντήριες 

µεθοδολογικές γραµµές.  Επιστέγασµα της όλης ερευνητικής µου προσπάθειας και 

µελέτης των συλλεχθέντων στοιχείων, ήταν ο εντοπισµός των ειδικών ζητηµάτων που 

τελικά θα πραγµατευόµουν στη διδακτορική διατριβή µου.  

Κατάληξη της πιο πάνω διεργασίας ήταν, στο τέλος του πρώτου έτους, να 

υποβάλω στους καθηγητές µου µια αναθεωρηµένη πρόταση (Ιούνιος 2003) 

αναφορικά µε το αντικείµενο  µελέτης, σαφώς βελτιωµένη και ακριβέστερη από την 

πρώτη πρόταση.  Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου έρευνας, µε τη συνεχή 

καθοδήγηση των καθηγητών µου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ακολούθησε η 

κατάρτιση του σκελετού πάνω στον οποίο θα στηριζόταν η όλη εργασία. Ο σκελετός 
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αυτός αφορούσε στη δοµική υπόσταση της εργασίας και στην αναφορά των 

ζητηµάτων, για τα οποία θα κατέβαλλα προσπάθεια συζήτησης.  Έτσι, το δοµικό 

περίγραµµα περιελάµβανε τέσσερις ενότητες, που αφορούσαν, η πρώτη στα 

εισαγωγικά και µεθοδολογικά ζητήµατα, η δεύτερη στα θέµατα οικονοµίας και 

εξοπλιστικού ανταγωνισµού, η τρίτη στα θέµατα στρατηγικής, µε αναφορά στην 

περιπτωσιολογική µελέτη και η τέταρτη στην ερµηνεία της θεωρίας του πολιτικού 

ρεαλισµού. Οι τέσσερις αυτές ενότητες µε τη συνοχή και τη µεταξύ τους συνέχεια θα 

εκπλήρωναν τον σκοπό του κύριου στόχου της διατριβής, που ήταν ο έλεγχος 

αξιωµάτων, όπως αυτός καταγράφεται στο Α΄ και στο Β΄ προσχέδιο.   

Με την έναρξη του δεύτερου έτους σπουδών, κατόπιν συστηµατικής έρευνας 

και µελέτης, άρχισε σιγά σιγά η καταγραφή σηµειώσεων. Οι σηµειώσεις αυτές 

περιελάµβαναν απόψεις των διάφορων επιστηµόνων που είχα µελετήσει, αναφορά 

στη βιβλιογραφία που χρησιµεύει για τη διατριβή, αριθµητικά δεδοµένα της 

περιπτωσιολογικής µελέτης που επέλεξα να ερευνήσω, διατύπωση ορισµών ως 

ερµηνευτικών εργαλείων, παράθεση µεθοδολογικών διεργασιών που θα 

επικουρούσαν τη µελέτη, κριτική άποψη των θεµάτων που µελετούσα και µία πρώιµη 

δική µου κριτική σκέψη.  Όλα αυτά, κατά τη διάρκεια του δευτέρου έτους, άρχισα να 

τα τοποθετώ σε µία τάξη και, µε βάση το σκελετό που ήδη είχα δηµιουργήσει, να 

πραγµατοποιώ αυτοτελή µικρά κείµενα µε συνοχή ως προς τις ιδέες.   

Ωστόσο, η συνέχιση της έρευνας κατά το δεύτερο έτος και η µελέτη 

επιπρόσθετης βιβλιογραφίας είχαν ως αποτέλεσµα τις συνεχείς αλλαγές στα κείµενα, 

είτε µε την επιπρόσθετη παράθεση καινούριων δεδοµένων είτε µε τη διαγραφή µη 

κατάλληλων στοιχείων.  Μετά τη διαπίστωση ότι η πληθώρα της βιβλιογραφικής 

αναφοράς είναι αδύνατο να καλυφθεί και η πανσπερµία πηγών αδύνατο να 

εξερευνηθεί, επικεντρώθηκα στην ουσιαστική µελέτη των θεµάτων που ήταν 

πλησιέστερα στη διατριβή µου.  Οδηγήθηκα έτσι στη δηµιουργία ενός κειµένου, µε 

όλα τα κεφάλαια που ήµουν σε θέση να καταγράψω έως τότε.  Το κείµενο εκείνο 

αποτέλεσε το Α΄ προσχέδιο (Οκτώβριος  2004) της διδακτορικής µου διατριβής, το 

οποίο περιελάµβανε τέσσερις ενότητες µε οκτώ κεφάλαια, το παράρτηµα µε τους 

πίνακες των οικονοµικών δεδοµένων και τα σχεδιαγράµµατα, καθώς και τη 

βιβλιογραφία που είχε µέχρι στιγµής χρησιµοποιηθεί.  

Το Α΄ προσχέδιο δόθηκε στους καθηγητές της τριµελούς επιτροπής, καθώς και 

σε άλλους καθηγητές του τµήµατος για καταγραφή των επισηµάνσεων και των 

παρατηρήσεών τους.  Οι υποδείξεις των καθηγητών µου αποτέλεσαν το εφαλτήριο 
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για µια προοδευτική διόρθωση του κειµένου και εµβάθυνση της ανάλυσης.  Έτσι, µε 

κύριο άξονα την επαναδιατύπωση των υποθέσεων εργασίας, τη διευκρίνιση της 

µεθοδολογίας και τη διαλεύκανση της αποδεικτικής διαδικασίας του κειµένου, η όλη 

εργασία έγινε πιο ξεκάθαρη και σαφής.  Επιπροσθέτως, επεκτάθηκε η ανάλυση σε 

όλα τα ζητήµατα της διατριβής, χρησιµοποιήθηκε επιπρόσθετη βιβλιογραφία, 

αναπτύχθηκαν θέµατα που δεν είχαν µέχρι τότε συζητηθεί και βέβαια 

επανεξετάστηκαν ζητήµατα που τέθηκαν στην κρίση των καθηγητών.   

Με τις παρατηρήσεις των καθηγητών του τµήµατος αλλά και µε τη συνεχή 

επίβλεψη των µελών της τριµελούς επιτροπής συνέχισα την ερευνητική πορεία της 

διατριβής και τη συγγραφή επιπρόσθετου υλικού, είτε αυτό ήταν επεξεργασία του Α΄ 

προσχεδίου, είτε ήταν νέες ιδέες και απόψεις που προέκυπταν από τη µελέτη νέων 

κειµένων.  Με βάση αυτά, αλλά και γνωρίζοντας τις ελλείψεις που υπήρχαν 

αναφορικά µε ζητήµατα που έχρηζαν περισσότερης εµβάθυνσης και ανάλυσης, 

καθώς και περισσότερα οικονοµικά δεδοµένα που ενδεχοµένως έπρεπε να 

παρουσιαστούν, αναζήτηση και µελέτη επιπρόσθετης βιβλιογραφίας, µεγέθυνση των 

σελίδων µε απόψεις και κριτικές που µπορούσα να πραγµατοποιήσω, περαιτέρω 

µεθοδολογική αποσαφήνιση της εισαγωγικής ενότητας, πληρέστερο έλεγχο των 

θεωρητικών αξιωµάτων και αναµόχλευση και άλλων πτυχών της περιπτωσιολογικής 

µελέτης, συνέχισα την προσπάθεια για την υλοποίηση της διδακτορικής εργασίας. 

Μία ανανεωµένη και πιο πλήρης εικόνα της συγγραφικής µου δουλειάς  αποτέλεσε το 

επιστέγασµα της ακαδηµαϊκής προσπάθειας που περιγράφηκε πιο πάνω. Αυτό ήταν 

το Β΄ προσχέδιο της διδακτορικής διατριβής, που ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 

2005.  Το προσχέδιο αυτό, ως αυτοτελής εργασία, υποδιαιρέθηκε στις ακόλουθες 

τέσσερις ενότητες: α) Εισαγωγικά και Μεθοδολογικά (Κεφάλαια 1 και 2), β) 

Οικονοµικά της Άµυνας (Κεφάλαια 3 και 4), γ) Στρατηγική των ∆ιεθνών Σχέσεων 

(Κεφάλαια 5, 6 και 7) και δ) Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων (Κεφάλαια 8 και 9). 

Επιπρόσθετα σε αυτό παρουσιάστηκαν οι Πίνακες των οικονοµικών δεδοµένων και 

τα Σχεδιαγράµµατα που επιβοηθούν στην ανάλυση. Επίσης παρουσιάστηκε η 

βιβλιογραφική και αρθρογραφική αναφορά που χρησιµοποιήθηκαν ως παραποµπές 

στα κεφάλαια του κειµένου. Το κείµενο αυτό είχε παραδοθεί στους καθηγητές της 

τριµελούς επιτροπής, για να µου υποβάλουν τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά τους.   

Οι παρατηρήσεις όλων όσων είχαν δει και κρίνει το Β΄ προσχέδιο έδωσαν το 

έναυσµα για την ετοιµασία και την παρουσίαση του τελικού σχεδίου, που θα 

αποτελούσε (µε τις απαραίτητες διορθώσεις βέβαια) την τελική µορφή της 
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διδακτορικής µου εργασίας.  Γνωρίζοντας τις ανάγκες που προϋποθέτει µια πλήρης 

πρόταση για κρίση διδακτορικής διατριβής, άρχισα να ολοκληρώνω το κείµενο που 

είχα ήδη ετοιµάσει. Η ανάγκη της πληρότητας µίας διατριβής τόσο ως προς τη 

µεθοδολογική της πορεία όσο και ως προς την επιχειρηµατική της τοποθέτηση στα 

θεωρητικά και εµπειρικά αντικείµενα µε οδήγησαν σε µεταβολές των κεφαλαίων του 

Β΄ προσχεδίου, αλλά και στην εισαγωγή δύο νέων κεφαλαίων. Ενώ διατήρησα την 

ίδια δοµή στις ενότητες, όπως αυτές αναφέρθηκαν πιο πάνω, πρόσθεσα άλλη µία ως 

επίλογο στην όλη διατριβή, αλλά και ένα νέο κεφάλαιο στην τέταρτη ενότητα, που 

αφορούσε την περιπτωσιολογική µελέτη. Επίσης προστέθηκαν επιπλέον πίνακες που 

αφορούσαν αριθµητικά δεδοµένα και ιστορικά στοιχεία της περιπτωσιολογικής 

µελέτης αλλά και επικουρικά, ως προς τη µεθοδολογική ανάλυση, σχεδιαγράµµατα. 

Πέραν των πιο πάνω εισαγωγών και καθ’ όλο το διάστηµα από την κατάθεση του 

τελευταίου προσχεδίου µέχρι και την ολοκλήρωση της διατριβής, εργάστηκα 

επισταµένα για να παρουσιάσω ένα πλήρες διδακτορικό κείµενο. Η προσπάθεια αυτή, 

που καθοδηγήθηκε και από τις κρίσεις των καθηγητών, περιελάµβανε τα ακόλουθα: 

επιπρόσθετη µελέτη σε όλα τα θεωρητικά αντικείµενα του ενδιαφέροντος της 

διατριβής, διόρθωση των στοιχείων που έχρηζαν αναπροσαρµογής, πρόσθεση 

επιχειρηµατολογικών στοιχείων για την επικουρία της αποδεικτικής διαδικασίας των 

υποθέσεων εργασίας, περισσότερη εµβάθυνση στη διεθνολογική ανάλυση της 

ιστορικής πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τέλος, τη διατύπωση µίας 

κριτικής θέσης ως επιλόγου, η οποία πήγαζε µέσα από την όλη θεωρητική συζήτηση 

του κειµένου.   

Η τελική αυτή προσπάθεια που έχει περιγραφεί στην προηγούµενη παράγραφο 

συνέβαλε στην ολοκλήρωση του ανά χείρας διδακτορικού πονήµατος. Η δύσκολη και 

επίπονη διαδικασία εκπλήρωσής του διαφαίνεται στη συνέχεια και επισφραγίζει τους 

κόπους που κατεβλήθησαν. Τα γνωστικά αντικείµενα και το θέµα µε το οποίο 

ασχολείται, οι λόγοι επιλογής των συγκεκριµένων θεµάτων, η βιβλιογραφία που 

ερευνήθηκε, η µεθοδολογική πορεία που ακολουθήθηκε και οι υποθέσεις εργασίας 

που εξετάστηκαν παρουσιάζονται στην πρώτη ενότητα. Το γνωστικό αντικείµενο της 

Οικονοµίας της Άµυνας αλλά και αυτό της Πολιτικής Οικονοµίας, µε τις 

παραµέτρους των δαπανών για στρατιωτικούς εξοπλισµούς, της οικονοµικής και 

τεχνολογικής ισχύος, του εξοπλιστικού ανταγωνισµού των κρατών, της οικονοµικής 

ισχύος των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας εξετάζονται στη δεύτερη ενότητα. Οι 

θεωρίες στρατηγικής και η στρατηγική του κράτους στο διεθνές σύστηµα, η 
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στρατηγική των κρατών Τουρκίας (περιφερειακή δύναµη), Ελλάδας (αποτρεπτική 

δύναµη), Κύπρου (µικρή κρατική δύναµη), όπως και η εξωτερική πολιτική τους, αλλά 

και ζητήµατα της θεωρίας παιγνίων είναι τα θέµατα που απασχολούν την τρίτη 

ενότητα. Η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού µε τις θεωρίες του κλασικού 

ρεαλισµού, του δοµικού ρεαλισµού (νεορεαλισµού) και του τροποποιηµένου δοµικού 

ρεαλισµού, αλλά και µε τα θεωρητικά της εργαλεία ανάλυσης, όπως η ισχύς, η 

αναρχία, η κρατική κυριαρχία, το εθνικό-κρατικό συµφέρον, τα διλήµµατα ασφαλείας 

και η συνεργασία, καθώς και η κριτική παράθεση της ιστορικής πορείας των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων υπό το πρίσµα της θεωρίας, παρατίθενται και συζητούνται 

στην τέταρτη ενότητα. Ως επίλογος, µε συµπερασµατικά σχόλια και µε την κριτική 

σκέψη να αναµοχλεύει τα συζητηθέντα, καταλήγει η πέµπτη και τελευταία ενότητα.   

Ευελπιστώ ότι η ακαδηµαϊκή προσπάθεια που καταβλήθηκε για την παραγωγή 

αυτής της επιστηµονικής δουλειάς θα ανταποκριθεί στους στόχους που αυτή έχει 

θέσει αλλά και θα µπορεί να είναι άξια µνείας από τους καθηγητές και σπουδαστές 

που καταπιάνονται µε τα θέµατά της.   

 

Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου 

Θεσσαλονίκη, Οκτώβριος 2005 
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

 

Για την ολοκλήρωση µιας διδακτορικής διατριβής απαιτείται µια µεγαλόπνοη 

αλλά συνάµα και δύσκολη προσπάθεια. Η προσπάθεια αυτή κατά κύριο λόγο 

καταβάλλεται από τον υποψήφιο διδάκτορα, ο οποίος µοχθεί για να φέρει εις πέρας 

το έργο το οποίο ανέλαβε. Πέραν την προσωπικής του, όµως, κατάθεσης υπάρχει και 

η επικουρία άλλων ανθρώπων, που µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνδράµουν και 

βοηθούν για την εκπλήρωση της διατριβής καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησης του. 

Μιας τέτοιας κατάστασης δε θα µπορούσα να αποτελέσω εξαίρεση. Πολλοί άνθρωποι 

µε βοήθησαν και θα ήταν παράλειψη µου να µην τους εκφράσω τις ευχαριστίες µου 

για την συνδροµή τους αυτή.  

Αρχής γενοµένης, θέλω να ευχαριστήσω το δάσκαλό µου κ. Κουσκουβέλη Ηλία 

για την εµπιστοσύνη που µου έδειξε και δέχτηκε να αναλάβει την επίβλεψη της 

διατριβής µου. ∆εν ήταν, όµως, µόνο η αποδοχή αλλά και η συνεχής στήριξη του, µε 

τις ακαδηµαϊκές του συµβουλές, που συνέβαλλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση του 

πονήµατος. Ήταν η αµέριστη συµπαράσταση του όταν για πρώτη φορά µπήκα στο 

δαιδαλώδη δρόµο των θεωριών των διεθνών σχέσεων και αυτός ήταν ο άνθρωπος που 

έπρεπε να µε καθοδηγήσει, πράγµα που έκανε µε καλή διάθεση και πίστη, αλλά και 

µε περισσή υποµονή. 

Επίσης, ευχαριστίες οφείλω και στα άλλα δύο µέλη της εποπτικής επιτροπής 

τους καθηγητές του τµήµατος κ. Θερµό Ηλία και κ. Απέργη Νικόλαο για την 

ακαδηµαϊκή βοήθεια που µου παρείχαν.  Η εποικοδοµητική κριτική που ασκούσαν 

αποτέλεσε βαρόµετρο για τη βήµα προς βήµα εξέλιξη του έργου µου, ενώ οι 

συµβουλές που αφειδώλευτα µου προσέφεραν υπήρξαν σηµαντικό εργαλείο και 

αναντικατάστατο στήριγµα σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς µου. 

Ακόµη, πρέπει να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Τµήµατος, αλλά και 

αυτούς άλλων Τµηµάτων και Πανεπιστηµίων, στους οποίους κατέφυγα για βοήθεια 

και εκµεταλλεύτηκα την πείρα τους. Συγκεκριµένα, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. 

Γεωργόπουλο Νένο για τις συζητήσεις στα ζητήµατα της πολιτικής φιλοσοφίας, τους 

κ.κ. Καραγιάννη Γιάννη και Παπασυριόπουλο Νικόλαο, για τις συµβουλές τους επί 

των οικονοµικών θεµάτων του έργου, τον κ. Φουσέκη Παναγιώτη, για τη βοήθειά του 

στα παίγνια και τη θεωρία τους και τον κ. Σπυρόπουλο Γεώργιο για τις πολύτιµες 

συµβουλές του επί των ζητηµάτων των διεθνών σχέσεων, συµβουλές που σε πολλές 
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περιπτώσεις βοήθησαν στην αποσαφήνιση των πολυδιάστατων εννοιών και 

καταστάσεων που εντάσσονται στο αντικείµενο αυτό.  

Επιπροσθέτως, τον καθηγητή κ. Ήφαιστο Παναγιώτη, η βοήθεια του οποίου 

υπήρξε ανεκτίµητη σε ζητήµατα της θεωρίας των διεθνών σχέσεων και ειδικότερα 

του πολιτικού ρεαλισµού, όπου µέσα από τις πολύωρες συζητήσεις µας αναδείχθηκαν 

θεµελιώδεις προτάσεις του έργου µου και τον καθηγητή κ. Παπασωτηρίου, του 

οποίου η βοήθεια σε θέµατα στρατηγικής ανάλυσης και θεωρίας διεθνών σχέσεων 

υπήρξε σηµαντική. Επίσης τη Γραµµατεία και το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό 

του Τµήµατος, και τo προσωπικό της βιβλιοθήκης, για την πρόσφορη και 

ενδιαφέρουσα συνεργασία που αναπτύξαµε όλα αυτά τα χρόνια. 

Ένα µεγάλο ευχαριστώ οφείλω στη θεία µου Φλώρα, η οποία ανέλαβε 

αγόγγυστα τη φιλολογική επιµέλεια των κειµένων µου, όπως και στον προπτυχιακό 

φοιτητή Μερτζανίδη Νικόλαο για την επιµέλεια ύλης και την τεχνική υποστήριξη. 

Πέραν των άλλων πρέπει να ευχαριστήσω, τους συναδέλφους µου που µε τις 

συζητήσεις µας, µου έδωσαν ώθηση για νέες αναζητήσεις. Επίσης, πολλούς άλλους 

φίλους που µε παρέπεµψαν σε νέες βιβλιογραφικές πηγές και βάσεις δεδοµένων για 

τη συλλογή επιστηµονικού υλικού (πολλές φορές µε την ανταλλαγή ηλεκτρονικών 

µηνυµάτων) και µε βοήθησαν στην αναζήτηση πηγών στις βιβλιοθήκες των 

πανεπιστηµίων του εξωτερικού.  

Τελευταίο, αλλά ίσως πιο σηµαντικό από όλα, ένα µεγάλο ευχαριστώ καταθέτω 

στα µέλη της οικογένειας µου, τον πατέρα µου Λουκά και την µητέρα µου Αντωνία 

για τη συνετή καθοδήγησή τους που διαµόρφωσε την προσωπικότητά µου, καθώς και 

τις σοφές παραινέσεις τους που είχα, έχω και θα έχω φυλαγµένες στην καρδιά και το 

µυαλό µου, φωτεινό φάρο σε όλη την πορεία της ζωή µου. Αυτούς µαζί και µε τον 

αδερφό µου Ανάσταση, ευγνωµονώ για την ποικιλόµορφη προσφορά τους, αλλά και 

την αστείρευτη αγάπη τους που έκαναν τις δυσκολίες και τα προβλήµατα όχι 

ακατόρθωτα να υπερβληθούν.  
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Κεφάλαιο 1 

Εισαγωγικά και Προσδιορισµός Αντικειµένου Εργασίας 

 

1.1. Εισαγωγή 

Η παραγωγή επιστηµονικής σκέψης είναι προϊόν έρευνας, µελέτης, σύγκρισης 

και ανάλυσης, κρίσης, καταγραφής απόψεων και ιδεών. Τα στοιχεία αυτά βοηθούν 

στη δηµιουργία ενός ακαδηµαϊκού έργου. Στα πλαίσια της προσπάθειας δηµιουργίας 

ενός ακαδηµαϊκού έργου εµπίπτει και η διδακτορική διατριβή. Όλα τα 

χαρακτηριστικά της επίπονης και επίµονης προσπάθειας, που απαιτεί µία διδακτορική 

διατριβή, αποτυπώνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Πρόκειται για µια ακαδηµαϊκή 

εργασία ενασχόλησης µε διεθνολογικά ζητήµατα, που περιλαµβάνουν την πολιτική 

και την οικονοµία, τη στρατηγική και τις σχέσεις των κρατών. 

Η επιλογή της ενασχόλησης µε τα διεθνολογικά ζητήµατα γενικότερα και 

ειδικότερα µε τις διακρατικές σχέσεις και τα θέµατα οικονοµίας των κρατών σε µια 

διδακτορική διατριβή κάνει το αντικείµενο της έρευνας συναρπαστικό και 

ενδιαφέρον, παρά τις δυσκολίες που συνεπάγεται µια τέτοια διαδικασία. Η 

διαπίστωση αυτή πηγάζει από την αίσθηση που προκαλεί η ενασχόληση µε τα θέµατα 

αυτά, καθώς η σχέση τους µε την καθηµερινή ζωή είναι τόσο στενή.  Και ο πιο απλός 

πολίτης θα εκφράσει άποψη για τα πολιτικά και οικονοµικά γεγονότα, καθώς η επαφή 

του µε αυτά είναι στενότατη λόγω της συχνής και πολύµορφης πληροφόρησης που 

λαµβάνει γι’ αυτά.  Από τον απλό όµως πολίτη λείπει το θεωρητικό υπόβαθρο και 

έτσι η γνώµη του για τα πολιτικά δρώµενα παραµένει µια υποκειµενική µη 

τεκµηριωµένη κρίση. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο ο στόχος µιας επιστηµονικής 

εργασίας είναι να συµπληρώσει αυτό το θεωρητικό έλλειµµα και να συσχετίσει, µε 

τρόπο επιστηµονικό και ακριβή, τα εµπειρικά γεγονότα µε τη θεωρητική ανάλυση.  

 

1.2. Ο Συγκερασµός της Οικονοµίας και των ∆ιεθνών Σχέσεων 

Το ραγδαία µεταβαλλόµενο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον δεν αφήνει τίποτα 

σχεδόν ανεπηρέαστο στον πλανήτη µας.  Οι µεταβολές του πολιτικού σκηνικού σε 

ένα αλληλοεπηρεαζόµενο διεθνές σύστηµα κρατών αποτελούν καθηµερινό 

φαινόµενο. Η συνεχής δράση και οι αντιδράσεις των κύριων, αλλά και 

δευτερευόντων παικτών του διεθνούς συστήµατος τυγχάνουν επιστηµονικής 

ανάλυσης και ερµηνείας από τους επαΐοντες στα θέµατα αυτά ακαδηµαϊκούς και 

ερευνητές. Η αρµόδια επιστήµη που µπορεί να αναλύσει και να ερµηνεύσει 
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διεθνολογικά ζητήµατα είναι αυτή των ∆ιεθνών Σχέσεων. Όταν µάλιστα οι 

διεθνολογικές σχέσεις έχουν χαρακτήρα οικονοµικό, τότε η εµπλοκή της επιστήµης 

της οικονοµίας είναι αναπόφευκτη. Και τα δύο γνωστικά αντικείµενα ανήκουν στον 

ευρύτερο κλάδο των κοινωνικών επιστηµών, καθώς οι κοινωνικές επιστήµες 

ασχολούνται µε τις σχέσεις µεταξύ ανθρώπων και πραγµάτων ή µε τις σχέσεις µεταξύ 

των ανθρώπων, µε το ενδιαφέρον τους να στρέφεται προς τις ανθρώπινες πράξεις και 

στόχο τους έχουν την εξήγηση των µη ηθεληµένων και µη σκοπούµενων 

αποτελεσµάτων των πράξεων πολλών ανθρώπων1. 

Πέραν όµως από τον οριακά καθαρό διαχωρισµό των “συνόρων” µεταξύ των 

επιστηµονικών πεδίων, υπάρχει και η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κοινωνικών 

φαινοµένων, που για την επεξήγησή τους απαιτείται ο συγκερασµός διάφορων 

ακαδηµαϊκών απόψεων.  Όπως σηµειώνουν αρκετοί µελετητές, προβλήµατα που 

αναφέρονται στον πόλεµο και την ειρήνη, τους εξοπλισµούς και τον αφοπλισµό, τις 

σχέσεις των κρατών σε όλα τα επίπεδα, αλλά και θέµατα που σχετίζονται µε την 

πολιτικοοικονοµική ανάπτυξη και την οικονοµία του αµυντικού τοµέα προσφέρονται 

µόνο για διεπιστηµονικές οµάδες εργασίας που στηρίζονται στις γνώσεις πολλών 

επιστηµονικών κλάδων2. Ο συγκερασµός των γνωστικών αντικειµένων δηµιουργεί 

νέα εργαλεία ανάλυσης µε ικανές θεωρητικές συνθήκες για την ερµηνεία των 

προαναφερθέντων ζητηµάτων, µε αποτέλεσµα ο συγκερασµός των επιστηµονικών 

επιτευγµάτων διάφορων ακαδηµαϊκών πεδίων να είναι εκ των ων ουκ άνευ. 

Ένας τέτοιος συγκερασµός επιστηµονικών γνώσεων παρατηρείται µεταξύ των 

επιστηµών των ∆ιεθνών Σχέσεων και της Οικονοµίας.  Η επίδραση της οικονοµίας 

στις αµιγώς πολιτικές σχέσεις των κρατών είναι παραδοχή πολλών σύγχρονων 

επιστηµόνων, καθώς τα οικονοµικά ζητήµατα και η ασφάλεια των κρατών είναι από 

τα πιο κρίσιµα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα τελευταία3. Ζητήµατα που 

αφορούν στην πολιτική δραστηριότητα των παικτών του διεθνούς συστήµατος 

σχετίζονται άµεσα µε την οικονοµική δραστηριότητα, είτε αυτή παρατηρείται στο 

εσωτερικό των κρατών, είτε αυτή έχει παγκόσµιο χαρακτήρα και η µελέτη τους ως 

ενιαίο επιστηµονικό πεδίο αποτελεί προσπάθεια από τη γέννηση της επιστήµης των 

                                                 
1 Hayek (1979: 41) και (1996: 245).  
2 Holsti (1992: 5) και Κουσκουβέλης (1997α: 37). 
3 Mastanduno (1998: 825) και Gilpin (2002: 102).  
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διεθνών σχέσεων4.  Έτσι, πέραν της σύγκρουσης5 των κρατών, η οποία γίνεται 

αντιληπτή µε πολιτικoστρατηγικά κριτήρια, παρουσιάζεται και ο όρος οικονοµικός 

πόλεµος-σύγκρουση (economic warfare), που αναφέρεται στη χρησιµοποίηση 

οικονοµικών όπλων για στρατηγικούς σκοπούς, καθώς η στρατηγική ανάλυση πρέπει 

να περιλαµβάνει ένα µείγµα από στρατιωτικές, πολιτικές και οικονοµικές θεωρήσεις 

(considerations)6.  Άλλωστε και πέραν των πιο πάνω, έχουµε ήδη από παλιότερα 

προσπάθειες σύγκλισης πολιτικής και οικονοµίας µε τη µερκαντιλιστική θεωρία, η 

οποία έτυχε ιδιαίτερης µελέτης, καθώς επιχειρούσε να ταυτίσει την κρατική πολιτική 

τακτική και το εθνικό συµφέρον µε την οικονοµική προσπάθεια του κράτους για 

οικονοµική αυτονοµία, η οποία και στηρίχθηκε πρωταρχικά στη βάση της πολιτικής 

προτεραιότητας7. 

Οι διεθνείς οικονοµικοί συνασπισµοί, οι µεγάλες παγκόσµιες επιχειρήσεις, το 

διεθνές εµπόριο και η οικονοµική αλληλεξάρτηση, αλλά και η οικονοµική ευρωστία 

ενός κράτους και η δυνατότητα παραγωγής οικονοµικού πλούτου αποτελούν κρίκους 

που συνδέουν πολιτικές και οικονοµικές σχέσεις κρατών και θέµατα διεθνολογικής 

ανάλυσης.  Ήδη, από τις αρχές του αιώνα µας o Carr, αναφερόµενος στη στρατιωτική 

και οικονοµική ισχύ, µιλά για την ψευδή ιδέα του διαχωρισµού ανάµεσα στην 

πολιτική και την οικονοµία, η οποία έχει πάψει να ανταποκρίνεται στην τρέχουσα 

                                                 
4 Για την εξελικτική πορεία της µελέτης από τους διεθνολόγους των οικονοµικών ζητηµάτων σε 

συνάρτηση µε τα διεθνολογικά από τις αρχές του 20ού αιώνα έως και το τέλος του βλέπε  Mastanduno 

(1998). Για το πώς  δηµιουργείται η πολιτική οικονοµία ως γνωστικό αντικείµενο που συνδυάζει την 

πολιτική και την οικονοµία βλέπε στις µελέτες των Gilpin (1987) και Gill and Law (1988). Εν 

συντοµία και για τις ανάγκες αυτής της µελέτης, υιοθετείται ο ορισµός του Gilpin (1975: 43), 

σύµφωνα µε τον οποίο η πολιτική οικονοµία σηµαίνει την αµοιβαία και δυναµική αλληλεπίδραση στις 

διεθνείς σχέσεις της αναζήτησης του πλούτου και της αναζήτησης της δύναµης.  
5 Με τον όρο “σύγκρουση” στο εξής και σε όλη την εργασία εννοείται η αντιπαράθεση ή η διαµάχη ή η 

διαφωνία ή η αντιπαλότητα µεταξύ των µονάδων του συστήµατος, όποια µορφή και να έχει αυτή, είτε 

είναι χαµηλής έντασης είτε έχει µορφή πολέµου. Όπου στο κείµενο χρήζει περισσότερης ερµηνείας ο 

εν λόγω όρος αυτό πραγµατοποιείται. Για τη σύγκρουση των κρατών γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο 

Κεφάλαιο 5, όπου αναλύεται και η έννοια του όρου. 
6 Shubik and Verkerke (1989: 482-483).  
7 Gill and Law (1988: 3). O Gilpin (1987: 31) αναφέρει ότι «…η έννοια του οικονοµικού εθνικισµού 

κάτω από τις διάφορες µεταµορφώσεις που αυτός προσλαµβάνει τις τελευταίες δεκαετίες έχει πάρει 

πολλά ονόµατα (ετικέτες) ξεκινώντας από τον µερκαντιλισµό και φτάνοντας µέχρι σήµερα στο νέο 

προστατευτισµό…». Για τη θεωρία του µερκαντιλισµού, η οποία συνδέεται µε την ίδρυση του κράτους, 

βλέπε µια περιληπτική αναφορά στους Jackson and Sorensen (1999: 178-180). 
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πραγµατικότητα, καθώς ολόκληρη η πρόοδος του πολιτισµού υπήρξε στενά 

συνδεδεµένη µε την οικονοµία8.  Η παραδοχή του Carr, ενός κορυφαίου µελετητή 

των διεθνολογικών ζητηµάτων στις αρχές του 20ού αιώνα, για την επίδραση της 

οικονοµίας στην πολιτική γίνεται αποδεκτή και από τους σύγχρονους µελετητές, 

καθώς το γεγονός της διαχρονικότητας της διαπίστωσης αυτής είναι αυτό που 

κατοχυρώνει το επιχείρηµα υπεράσπισής της. Ο Gilpin αναφέρεται στην µελέτη από 

όλους τους κλασικούς ρεαλιστές των οικονοµικών παραγόντων και το ρόλο που 

παίζουν αυτοί στην πολιτική9, ενώ ο Mastanduno υπογραµµίζει ότι πολλοί µελετητές 

από τη δεκαετία του ’30, παρατηρώντας τους στενούς δεσµούς µεταξύ της οικονοµίας 

και της εθνικής ασφάλειας του κράτους, έκριναν την ακαδηµαϊκή µελέτη τους ως 

αναγκαία και φυσιολογική10.  Έτσι, η συνένωση του επιστηµονικού πλούτου της 

οικονοµίας µε αυτόν των διεθνών σχέσεων, που εκ φύσεως ακαδηµαϊκής υφίσταται, 

θα βοηθήσει στην ερµηνεία και ανάλυση των θέσεων που θα αναπτύξει η παρούσα 

διδακτορική εργασία. 

Μέσα από αυτή τη συνένωση καλείται η ακαδηµαϊκή σκέψη να εξετάσει 

ζητήµατα που αφορούν από τη µια την παγκόσµια ολοκλήρωση που οδηγεί στην 

παγκοσµιοποίηση της κοινωνίας και από την άλλη την ετερογένεια των κοινωνικών 

συνόλων που απαρτίζουν την παγκόσµια κοινωνία και την επιθυµία των συνόλων 

αυτών για αυτονοµία και ανεξαρτησία. Χαρακτηριστική της πιο πάνω διαπίστωσης 

είναι η επισήµανση του Gilpin σύµφωνα µε την οποία η σύγκρουση µεταξύ της 

εξελισσόµενης οικονοµικής και τεχνικής αλληλεξάρτησης της παγκοσµίας 

κοινωνικής σφαίρας και του συνεχιζόµενου διαχωρισµού του παγκόσµιου πολιτικού 

συστήµατος, που αποτελείται από τα κυρίαρχα κράτη, είναι ένα κύριο µοτίβο των 

σύγχρονων γραφών στη διεθνή πολιτική11. 

 

1.3. Το Αντικείµενο της Μελέτης 

Υποστηρίζεται ευρέως ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις βρίσκονται στο 

επίκεντρο των διεθνών εξελίξεων, τουλάχιστον όσον αφορά στην ευρύτερη περιοχή 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Στις σχέσεις αυτές ενυπάρχει το στοιχείο της 

σύγκρουσης, όπως καταγράφεται και τεκµηριώνεται από πολλούς συγγραφείς που 
                                                 
8 Carr (2000: 159 και 163). 
9 Gilpin (1984: 293-297). 
10 Mastanduno (1998: 830 και 835). 
11 Gilpin (1987: 11). 
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ασχολούνται µε τα ελληνοτουρκικά12. Η ανταγωνιστικότητα αυτή των κρατών 

επικεντρώνεται στα ζητήµατα κρατικής κυριαρχίας και στις επιµέρους διαφορές που 

πηγάζουν από αυτή και αφορούν στην οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας, 

της θαλάσσιας και εναέριας γεωγραφικής περιοχής13. Ως αποτέλεσµα της 

σύγκρουσης δηµιουργείται ένα πλέγµα σηµείων από διµερή ζητήµατα στα οποία οι 

δύο δρώντες ανταγωνίζονται.  

Ένα σηµείο του πλέγµατος, κατά τεκµήριον από τα πιο σηµαντικά της 

σύγκρουσης, είναι τα θέµατα εξοπλισµών και, ως προέκταση, τα οικονοµικά των 

αµυντικών δαπανών των δύο κρατών. Αυτό έχει ως συνέπεια να προκύπτουν 

ζητήµατα για τα οικονοµικά των εξοπλισµών, τα οποία διερευνά και πραγµατεύεται η 

εργασία τούτη.  Τα ζητήµατα αυτά έχουν θιγεί από διάφορους επιστήµονες και από 

τους δύο επιστηµονικούς κλάδους, των ∆ιεθνών Σχέσεων και της Οικονοµίας της 

Άµυνας, και, ως εκ τούτου, το πρόσφορο ακαδηµαϊκό έδαφος που ήδη υπάρχει 

παρέχει την ευκαιρία για περαιτέρω έρευνα και εµβάθυνση. 

Ένα άλλο ζήτηµα που προκύπτει από τη σύγκρουση των δύο χωρών είναι αυτό 

του στρατηγικού σχεδιασµού. Τα θέµατα στρατηγικής πηγάζουν από τα ερωτήµατα 

για το τι είναι στρατηγική στις διεθνείς σχέσεις και πώς αυτή διαµορφώνεται από τον 

κάθε παίκτη στο διεθνές σύστηµα ως προσπάθεια για να αποκοµισθούν οφέλη.  Έτσι, 

µε βάση τη θεωρία στρατηγικής γενικότερα και ειδικότερα τη θεωρία στρατηγικής 

των κρατών, αναλύεται και καταγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο διαµορφώνεται η 

στρατηγική των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας για την απόκτηση πλεονεκτηµάτων για 

κρατικό όφελος και παράλληλα υποστηρίζεται ένα γενικό πλάνο ορθολογικής 

συµπεριφοράς των κρατών στο διεθνές σύστηµα. 

Ένας τρίτος πυλώνας που θα αποτελέσει το κύριο αντικείµενο µελέτης της 

διατριβής είναι ο έλεγχος θεωρίας των βασικών αξιωµάτων της ευρύτερης θεώρησης 

του ρεαλισµού που θα πραγµατοποιηθεί.  Η θεώρηση του ρεαλισµού14 ως εργαλείου 

                                                 
12 Αναφορές, µεταξύ πολλών άλλων, από τους Clogg (1991), Kramer (1991), Ήφαιστο και Πλατιά 

(1992), Λυµπέρη (1993), Σταυρινό (1997), Bahcheli (1997), Τσάκωνα (1998), Κυριαζή και Σωµάκο 

(1999), Aydin (1999), Krebs (1999),  Larrabee and Lesser (2003).  
13 Για τη λεπτοµερή αναφορά των επιµέρους διαφορών βλέπε στις εργασίες των Clogg (1991) και 

Larrabee (1992). 
14 Με τον όρο “πολιτικός ρεαλισµός” (ή “ρεαλιστική θεώρηση”) θα αναφερόµαστε στην ευρύτερη  

θεώρηση του ρεαλισµού (ως οµαδοποίησης αξιωµάτων), που περιλαµβάνει τις θεωρίες του “κλασικού 

ρεαλισµού” (ή “παραδοσιακού”), του “δοµικού ρεαλισµού” (ή “νεορεαλισµού”) και του 
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ερµηνείας διεθνολογικών καταστάσεων που αφορά στις διακρατικές σχέσεις αλλά και 

στο σύστηµα στο οποίο αυτές λαµβάνουν χώρα θα τύχει ελέγχου µε βάση την 

ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης (case study).  Αφού παρουσιασθεί η 

θεωρητική εικόνα της γενικότερης θεώρησης του ρεαλισµού και διατυπωθούν τα 

αξιώµατά της, θα γίνει προσπάθεια για κριτική των βασικών εργαλείων ανάλυσης της 

θεώρησης. Στη συνέχεια, θα ελεγχθεί το αν τα αξιώµατα αυτά ανταποκρίνονται 

ικανοποιητικά στο υπό µελέτη παράδειγµα και το κατά πόσο η περιπτωσιολογική 

µελέτη επιβεβαιώνει ή απορρίπτει την ισχύ τους. Η θεώρηση του πολιτικού 

ρεαλισµού βρίσκεται στο επίκεντρο της διεθνολογικής συζήτησης, καθώς ως 

κυριαρχούσα θεώρηση ερµηνείας των σχέσεων των κρατών στο διεθνές σύστηµα 

τυγχάνει πλήρους ακαδηµαϊκής αναφοράς. 

 

1.3.1. Οριοθέτηση Σχετικότητας Αντικειµένου Εργασίας 

Ένα διδακτορικό στις ∆ιεθνείς Σχέσεις το οποίο δεν ασχολείται µε τα βασικά 

και κλασικά θεωρητικά διλήµµατα της επιστήµης (η µορφή και ο χαρακτήρας του 

διεθνούς συστήµατος, ο ρόλος του κράτους, το δίκαιο και η ισχύς, οι υποχρεώσεις και 

τα φιλοσοφικά ηθικά διλήµµατα, το εθνικό συµφέρον, ο ηγεµονισµός και τα αίτια 

πολέµου) είναι όχι µόνο απώλεια χρόνου αλλά επίσης αθεράπευτη στοχαστική 

στρέβλωση15.  Έτσι, και µε βάση την πιο πάνω επισήµανση, η εν λόγω έρευνα µελετά 

την θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού από µια κριτική σκοπιά, για να 

επαναπροσδιορίσει, στο βαθµό που της επιτρέπεται, τα µεγάλα ζητήµατα που 

αφορούν στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η σύγχρονη µορφή των κρατικών σχέσεων 

επικεντρώνει την έρευνα σε επανεξέταση των βασικών αρχών της θεώρησης του 

πολιτικού ρεαλισµού, προσθέτοντας τη σχετικοποίηση των θεµατικών ενοτήτων 

“πολιτικός ρεαλισµός”, “στρατηγική” και “οικονοµία της άµυνας”.  

Αδιαµφισβήτητα, στις σύγχρονες αναλύσεις των διεθνολογικών φαινοµένων η 

ετερότητα των κοινωνικών οµάδων, η κατανοµή ισχύος µεταξύ τους, ο φόβος της 

επιβίωσης, η αναζήτηση πολιτικής κυριαρχίας και η µη ύπαρξη ρυθµιστικής αρχής, η 

ανάγκη για απόλυτα όσο και σχετικά κέρδη αποτελούν τους παράγοντες που 

                                                                                                                                            
“τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού”, ενώ για την κάθε θεωρία ξεχωριστά θα αναφερόµαστε µε τους 

αυτούς όρους αντίστοιχα για την καθεµιά. Περισσότερα για το τι είναι θεώρηση και τι θεωρία στο 

Κεφάλαιο 2, όπου γίνεται εννοιολογική ανάλυση των συγκεκριµένων όρων. 
15 Ήφαιστος (1999α: 31). 
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προσδιορίζουν το χαρακτήρα της διεθνούς αναρχίας, δηλαδή τη φυσική κατάσταση16.  

Η χρησιµοποίηση των όρων “πολιτική κυριαρχία”, “ισχύς”, “απόλυτα και σχετικά 

κέρδη”, ως εργαλείων ανάλυσης διεθνολογικών φαινοµένων παραπέµπει στην 

κυρίαρχη για τα ακαδηµαϊκά δρώµενα θεώρηση των διεθνών σχέσεων, αυτή του 

πολιτικού ρεαλισµού17.  Υπό αυτήν τη θεώρηση και τη σηµασία του αγώνα για 

επιβίωση που διεξάγουν τα κράτη, η παρούσα εργασία εξετάζει τη δράση Ελλάδας 

και Τουρκίας προς αυτή την κατεύθυνση µέσω της οικονοµικής ισχύος και ειδικότερα 

των εξοπλισµών. 

Από το όλο πολιτικό σκηνικό ξεχωρίζει η στρατιωτική δραστηριότητα των δύο 

χωρών και η οικονοµική πολιτική τους στα θέµατα των στρατιωτικών δαπανών.  Οι 

πολιτικές αποφάσεις για ενίσχυση των ενόπλων δυνάµεων και η βελτίωση του 

στρατιωτικού εξοπλισµού δηµιουργεί ζητήµατα στρατιωτικής και οικονοµικής 

ισχύος.  Τα ζητήµατα αυτά αποτελούν θέµατα υψηλής πολιτικής, δηλαδή πολιτικής 

που ασκείται από τους ηγέτες των κρατών και άλλους ανώτερους κρατικούς 

λειτουργούς, και σχετίζονται µε την ασφάλεια του κράτους, τον πόλεµο και την 

ειρήνη, το χειρισµό των στρατιωτικών θεµάτων και γενικότερα τις πολιτικές σχέσεις 

των κρατών18 και, ως εκ τούτου, πρέπει να τυγχάνουν ιδιαίτερης σηµασίας και 

έρευνας. Η σηµασία τους γίνεται περισσότερο κρίσιµη, όταν αυτά συνδεθούν µε τη 

στρατηγική που σχεδιάζει το κάθε κράτος, για να υλοποιήσει του εθνικούς στόχους 

που θέτει.  Έτσι, η συγκεκριµένη διατριβή, µε τη µελέτη και ανάλυση της 

στρατηγικής των κρατών Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου συνδέει τις κρατικές 

επιλογές για δαπάνες εξοπλισµών µε το γενικότερο εθνικό σχεδιασµό δράσης και την 

κρατική συµπεριφορά στο διεθνές σύστηµα.   

Όπως σηµειώνει ο Intriligator, αναλυτής της στρατηγικής, παρόλο που το τέλος 

του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου έδωσε την ευκαιρία στα κράτη να µειώσουν τα ποσά 

τους σε στρατιωτικές δαπάνες και να κερδίσουν οφέλη επενδύοντας σε άλλους 

τοµείς, η ένταση και η σύγκρουση παρουσιάζονται ακόµη σε µεγάλο βαθµό µεταξύ 

πολλών κρατών19, γεγονός που έχει αντίκτυπο και στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς.  

Μια εστία του διεθνούς συστήµατος όπου ακόµα η σύγκρουση ενυπάρχει, και 
                                                 
16 Ήφαιστος (1999α: 35 και 53). Για το ποια είναι πραγµατικά η φυσική κατάσταση στις διεθνείς 

σχέσεις, ως θέση της παρούσας εργασίας , περισσότερα στην ανάλυση και στα τελικά συµπεράσµατα. 
17 Ήφαιστος (2003: 359-364). 
18 Kegley and Wittkopf (1999: 14 και 207). 
19 Intriligator (1995).  
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µάλιστα σε µεγάλη κλίµακα, είναι αυτή που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της 

Ευρώπης. Η εστία αυτή αναφέρεται στις σχέσεις Ελλάδας–Τουρκίας, που 

οµολογουµένως απασχολούν την κοινότητα των διεθνολόγων ακαδηµαϊκών σε 

µεγάλο βαθµό και τυγχάνουν διεθνολογικής ανάλυσης σε επιστηµονικά πεδία ανά το 

παγκόσµιο.  Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι εδώ και αρκετές δεκαετίες οι σχέσεις 

των δύο κρατών βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και ο χαρακτήρας τους 

διαφοροποιείται αναλόγως της έντασης που υπάρχει στις σχέσεις αυτές. Οι 

επικρατούσες συνθήκες µεταξύ των δύο κρατών επηρεάζουν άµεσα και τους 

στρατιωτικούς παράγοντες και κυρίως αυτούς των εξοπλιστικών δαπανών. Τα µεγέθη 

και οι ρυθµοί µεταβολής των αµυντικών δαπανών της Ελλάδας και της Τουρκίας 

αντανακλούν τη σοβαρή καµπή των ελληνοτουρκικών σχέσεων, οι οποίες 

διαµόρφωσαν το στρατηγικό περιβάλλον των δύο χωρών τις τελευταίες δεκαετίες20.  

Μια ιστορική διαδροµή, όπως αυτή που επιχειρείται στο Κεφάλαιο 10, στις σχέσεις 

Ελλάδας και Τουρκίας καταδεικνύει την ανταγωνιστική διάθεση των δύο κρατών για 

την απόκτηση ισχύος και την επιβολή ή υπεράσπιση των εθνικών συµφερόντων της 

κάθε  χώρας.  

Οι προσπάθειες των µελετητών να ερµηνεύσουν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

κινούνται σε πολλά επίπεδα και δεν παραµένουν στα αµιγώς στρατιωτικά ζητήµατα.  

Νέες µεταβλητές, όπως τα οικονοµικά ζητήµατα, έρχονται να προστεθούν στις 

διεθνολογικές αναλύσεις για την παραγωγή επιστηµονικών ερµηνειών αναφορικά µε 

το πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  Παρατηρείται αυτό που ονοµάσαµε πιο 

πάνω συγκερασµός επιστηµών.  Σε ένα τέτοιο διεπιστηµονικό πεδίο προσδοκά να 

κινηθεί και η παρούσα εργασία, µε σκοπό να αναλύσει κατά πρώτο λόγο την κρατική 

συµπεριφορά στις διακρατικές ελληνοτουρκικές σχέσεις και κατά δεύτερο λόγο ένα 

κρίσιµο σηµείο των σχέσεων, που είναι αυτό της οικονοµίας και των στρατιωτικών-

εξοπλιστικών δαπανών των δύο χωρών.  

 

1.4. Η Σηµαντικότητα του Θέµατος  

Η σηµαντικότητα του θέµατος έγκειται στην αέναη προσπάθεια των εθνών-

κρατών για απόκτηση στρατιωτικής ισχύος και στην εισχώρηση µιας νέας σχετικά 

µεταβλητής στις διεθνείς σχέσεις, αυτής της οικονοµίας. Η µελέτη των εννοιών 

                                                 
20 Αντωνάκης (2002: 75). Εκτός από την παρούσα παραποµπή, αποτελεί διαπίστωση όλων όσων έχουν 

ασχοληθεί µε τα οικονοµικά των εξοπλισµών και τις στρατηγικές επιλογές των δύο χωρών. 
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“οικονοµία”, “αµυντικές δαπάνες”, “κόστος εξοπλισµών”, “οικονοµική ισχύς” 

αφενός µεν  αποτελεί µέρος του επιστηµονικού κλάδου των οικονοµικών της άµυνας 

(defence economics) αφετέρου δε έχει εισχωρήσει και στην επιστήµη των διεθνών 

σχέσεων. Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, η σύνδεση της οικονοµικής 

δραστηριότητας µε την πολιτική στον παγκόσµιο χώρο είναι παραδεκτή από όλους 

τους πολιτικούς επιστήµονες. Μια προσπάθεια έρευνας και καταγραφής ιδεών για 

τέτοιας µορφής ζητήµατα βοηθά στην αποσαφήνιση του γνωστικού αντικειµένου και 

σίγουρα εµπλουτίζει τη γνώση. 

Στα υπό µελέτη θέµατα της διατριβής θα θιγούν ζητήµατα των οικονοµικών των 

εξοπλισµών, του ρόλου της οικονοµίας στην πολιτική, της διαµόρφωσης στρατηγικής 

από δύο χώρες κράτη, αλλά και τα βασικά εργαλεία ανάλυσης των θεωρήσεων των 

διεθνών σχέσεων.  Όλα αυτά κάνουν τη µελέτη κρίσιµη και συνάµα ενδιαφέρουσα ως 

προς το γεγονός της αλληλοκάλυψης των προαναφερθέντων στοιχείων.  Όπως 

σηµειώνει και ο Gilpin, οι πολιτικοί σκοποί και οι επιδιώξεις των κρατών, οι 

αντιπαλότητες και οι συνεργασίες που µπορεί να προκύψουν αλληλεπιδρούν, για να 

δηµιουργήσουν το πλαίσιο των πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων µέσα στο οποίο 

λειτουργούν τα κράτη ως πολιτικές και οι οικονοµικές δυνάµεις21.  Μέσα στο πλαίσιο 

αυτό, οι σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας βρίσκονται στο σηµείο αιχµής της 

διεθνολογικής ανάλυσης.  Έτσι, και ως απόρροια του διεθνούς συστήµατος, ο 

συγκρουσιακός χαρακτήρας των κρατών οδήγησε τους ερευνητές να ασχοληθούν µε 

τον τρόπο µε τον οποίο ενεργούν οι υπό σύγκρουση χώρες, γεγονός που θα οδηγήσει 

και το παρόν µελέτηµα στις ίδιες ερευνητικές ατραπούς. 

Επιπρόσθετα, άλλοι παράγοντες που καθιστούν την εργασία ουσιαστική είναι η 

προσπάθεια να ενταχθούν στην έρευνα και άλλες πτυχές της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης, που δε συναντιούνται σε µεγάλο βαθµό στην επιστηµονική ανάλυση 

των επαϊόντων σε τέτοια θέµατα.  Αυτές οι πτυχές αφορούν στα εξής: Πρώτον, στο 

γενικότερο ζήτηµα του κυπριακού προβλήµατος και στα ειδικότερα θέµατά του, που 

είναι οι στρατηγικές των κρατών Ελλάδας, Τουρκίας, Κύπρου για την εξυπηρέτηση 

των κρατικών τους συµφερόντων. ∆εύτερον, στη µοντελοποιηµένη ανάλυση των 

δραστηριοτήτων των παικτών κρατών, όπως είναι τα παίγνια και η ανάλυση 

στρατηγικής µε τη µήτρα SWOT.  

                                                 
21 Gilpin (2002: 32).  
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Μια τελευταία επισήµανση που αφορά στο ενδιαφέρον του παρόντος 

πονήµατος έχει να κάνει µε το φαινόµενο της σύµπτυξης διαφορετικών 

επιστηµονικών κλάδων για την παραγωγή επιστηµονικής γνώσης, φαινόµενο που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, παρόλο που η διαπίστωση της σχέσης οικονοµίας 

και διεθνών σχέσεων είναι, όπως έχει αναφερθεί, παλιά.  Παρουσιάζουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον οι προσπάθειες που γίνονται για να συµπληρωθούν κενά ενός γνωστικού 

αντικειµένου από ένα άλλο, έτσι ώστε να περιορισθούν οι πιθανότητες λάθους στην 

παρατήρηση ενός κοινωνικού φαινοµένου και αυτό λόγω της χρήσης πολλών 

µεταβλητών. Μια τέτοια προσπάθεια καταβάλλεται και στις σελίδες που ακολουθούν, 

µε το σµίξιµο της οικονοµικής θεωρίας και των θεωριών των ∆ιεθνών Σχέσεων για 

την εξαγωγή επιστηµονικών συµπερασµάτων. 

Η σηµαντικότητα µίας διατριβής είναι συνάρτηση της καινοτοµίας που αυτή 

εισαγάγει. Λαµβάνοντας υπόψη τους λόγους για τους οποίους η παρούσα έρευνα 

είναι σηµαντική, η καινοτοµία της εν λόγω διατριβής επικεντρώνεται στα παρακάτω:  

α) Έρευνα στα νέα ακαδηµαϊκά πεδία που προκύπτουν από την αλληλεπίδραση της 

οικονοµίας και της πολιτικής, και ιδιαίτερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. 

β) Πλήρης καταγραφή όλων των στοιχείων που αφορούν στα οικονοµικά των 

εξοπλισµών των δύο χωρών µέχρι σήµερα, αλλά και στα οικονοµικά µεγέθη που 

σχετίζονται µε τις δύο χώρες.  

γ) Ανάλυση και ερµηνεία των οικονοµικών στοιχείων µε την ενσωµάτωση  

διεθνολογικών όρων, δίνοντας έτσι µια νέα προσέγγιση στα ζητήµατα ανάλυσης 

οικονοµικών δεδοµένων. 

δ) Εννοιολογική διευκρίνιση του όρου “στρατηγική” στις διεθνείς σχέσεις από την 

πλευρά του κράτους µε τη χρήση τυποποιηµένων µαθηµατικών κατασκευών, όπως 

είναι τα παίγνια και η SWOT ανάλυση. 

ε) Καταγραφή της στρατηγικής που διαµορφώνεται από τα κράτη της Τουρκίας ως 

περιφερειακής δύναµης, της Ελλάδας ως αποτρεπτικής δύναµης και της Κύπρου ως 

µικρής κρατικής δύναµης. 

στ) Μια σύγχρονη κριτική τοποθέτηση στον πολιτικό ρεαλισµό και στα ερµηνευτικά 

του εργαλεία για τη µελέτη των διεθνών σχέσεων. 

ζ) Μελέτη των ελληνοτουρκικών σχέσεων ειδικά υπό το πρίσµα της θεωρητικής 

προσέγγισης του δοµικού ρεαλισµού. 

η) Έλεγχος των βασικών αξιωµάτων της ευρύτερης θεώρησης του ρεαλισµού µε 

επίκεντρο το δοµικό ρεαλισµό και µε τη χρήση συγκεκριµένης περιπτωσιολογικής 



  Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 1 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 12

µελέτης. Η προσπάθεια αυτή θα καταλήξει σε διαπιστώσεις που αποτελούν ένα νέο 

βήµα στη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού. 

 

1.4.1. Σκοπός της Μελέτης και Προσφορά της  

Ο βασικός στόχος της διατριβής είναι η δηµιουργία επιστηµονικού έργου που 

θα πληρεί τα κριτήρια εκείνα που θέτει η επιστηµονική οικογένεια του πεδίου 

έρευνάς της. Οι επιµέρους στόχοι, όπως αυτοί αναφέρονται στις πιο κάτω 

παραγράφους, είναι εξίσου σηµαντικοί για την ολοκλήρωση της διατριβής και η 

επίτευξή τους θα συµβάλει στην προσπάθεια εκπόνησης της διατριβής.  

Η έρευνα και συλλογή των στοιχείων που αφορούν στις οικονοµικές δαπάνες 

για την άµυνα και η συγκριτική τους µελέτη στόχο έχουν να καταδείξουν το ισοζύγιο 

δυνάµεων των υπό µελέτη χωρών και να παρουσιάσουν την εικόνα που υπάρχει στον 

ανταγωνισµό των εξοπλισµών.  Ως προέκταση τούτου θα προσδιοριστεί η στρατηγική 

που επιλέγει να ακολουθήσει η µία χώρα έναντι της άλλης και θα σχολιασθεί αν αυτή 

η στρατηγική αιτιολογείται από τις ∆ιεθνείς Σχέσεις.  Η αναφορά στη θεωρητική 

προσέγγιση του πολιτικού ρεαλισµού ως εργαλείου ανάλυσης της περιπτωσιολογικής 

µελέτης που επιλέγεται στην εργασία στόχο έχει να καταδείξει κατά πόσο το 

συγκεκριµένο θεωρητικό εργαλείο ερµηνεύει ικανοποιητικά µία συγκρουσιακή σχέση 

στο διεθνές σύστηµα. ∆ηλαδή, θα πραγµατοποιηθεί έλεγχος θεωρίας, όπως 

αναφέρεται πιο κάτω στη µεθοδολογία. 

Στηρίζοντας τη µελέτη στη βασική θεωρητική θέση του Kaplan ότι µπορούµε 

να επισηµάνουµε σταθερές µεταβλητές στο διεθνές σύστηµα, οι οποίες µας 

επιτρέπουν να διακρίνουµε και να προβλέψουµε µοντέλα παγιωµένης και 

επαναλαµβανόµενης συµπεριφοράς22, επιλέγω το δίδυµο των κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας σε µια συγκρουσιακή µορφή, ως εµπειρικό αντικείµενο µελέτης, για να 

διατυπώσω συµπεράσµατα που να ερµηνεύουν παρόµοιες καταστάσεις στο διεθνές 

σύστηµα, έξω από τις παραµέτρους του χρόνου και του χώρου.  Στόχος είναι τα 

συµπεράσµατα που θα εξαχθούν από την έρευνά µου σε ένα επίπεδο να µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία ανάλυσης παρόµοιων διεθνολογικών αναλύσεων σε 

διαφορετικό χωροχρονικό από το συγκεκριµένο περιβάλλον, στο πνεύµα που ο 

Θουκυδίδης επισηµαίνει στο µνηµειώδες έργο του: «…θα είµαι ικανοποιηµένος αν το 

έργο µου κριθεί ωφέλιµο από όσους θελήσουν να έχουν ακριβή γνώση των γεγονότων 

                                                 
22 Kaplan (1957: 684). 
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που συνέβησαν και εκείνων που πρόκειται να συµβούν στο µέλλον, τα οποία από την 

πλευρά της ανθρώπινης φύσης θα είναι όµοια ή παραπλήσια. Έγραψα την Ιστορία µου 

για να µείνει αιώνιο κτήµα των ανθρώπων και όχι σαν έργο επίκαιρου διαγωνισµού για 

ένα πρόσκαιρο ακροατήριο…»23. 

Επιπρόσθετα, στην παρούσα εργασία πραγµατοποιείται ένας συγκερασµός 

θεωρητικής ανάλυσης και εµπειρικής πραγµατικότητας. ∆ηλαδή, αφού 

διατυπώνονται και αναλύονται θεωρητικές συζητήσεις στα τρία γνωστικά 

αντικείµενα που αφορούν στη διατριβή, συντελείται και µια µεταφορά της θεωρίας 

στην πρακτική, όπως αυτή δηµιουργείται από την περιπτωσιολογική µελέτη της 

ελληνοτουρκικής διένεξης. 

Συνοψίζοντας τις πιο πάνω παραγράφους επιγραµµατικά, ο σκοπός της 

διατριβής αλλά και η προσφορά της επικεντρώνονται στα πιο κάτω: 

α) Να καταδειχθεί η σχέση της οικονοµίας µε την άµυνα (εξοπλισµοί) και την 

πολιτική δράση των κρατών. 

β) Να ορισθεί η οικονοµική ισχύς, δηλαδή τι είναι οικονοµική ισχύς και µε ποία 

κριτήρια µπορεί να µετρηθεί και να ορισθεί.  Να συγκριθεί η ελληνική µε την 

τουρκική οικονοµική ισχύ. 

γ) Να ορισθεί ο εξοπλιστικός ανταγωνισµός των κρατών.  Να περιγραφεί η 

δραστηριότητα (οικονοµική και πολιτική) των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας στα 

θέµατα εξοπλισµών µε µία συγκριτική σκοπιά, µέσα από τη συλλογή των 

αριθµητικών δεδοµένων που αφορούν στους εξοπλισµούς των δύο κρατών. 

δ) Να σκιαγραφηθεί η µορφή σύγκρουσης µεταξύ των κρατών (γενικό) και µε βάση 

αυτό να αναλυθεί η ελληνοτουρκική σύγκρουση (ειδικό).  Να εξηγηθεί η σύγκρουση 

µε την παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων για τις αµυντικές δαπάνες. 

ε) Να περιγραφεί η έννοια της στρατηγικής και να καταδειχθεί τι περιλαµβάνει ο 

όρος, δηλαδή πώς υλοποιείται η στρατηγική.  

στ) Να προσδιορισθεί η ανάγκη για σχεδιασµό στρατηγικής από τα κράτη. Να 

εντοπισθεί το πώς τα κράτη σχεδιάζουν τη στρατηγική τους (γενικό) και µε βάση 

αυτό το πώς η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κύπρος σχεδιάζουν τη στρατηγική τους 

(ειδικό), η πρώτη µε τη µορφή περιφερειακής δύναµης, η δεύτερη ως αποτρεπτική 

δύναµη και η τρίτη ως πολύ µικρό κράτος.  

                                                 
23 Θουκυδίδης (1998α: 29, Α΄ 22). 
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ζ) Να συζητηθούν διάφορα θέµατα που άπτονται του όρου στρατηγική ως γενικού 

πλαισίου (όπως τα παίγνια, η υψηλή στρατηγική, η SWOT ανάλυση, η στρατηγική 

µικρών κρατών), µε σκοπό να διαφωτίσουν το ειδικό που είναι η ελληνοτουρκική 

σύγκρουση και η στρατηγική των δύο κρατών. 

η) Να πραγµατευθεί η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού.  Να περιγραφεί, να 

σχολιασθεί, να κριθεί και να κατατεθεί η αντίληψη του γράφοντος για τις βασικές 

έννοιες της θεώρησης (αναρχία, ισχύς, ισορροπία ισχύος, κρατική κυριαρχία, εθνικό 

συµφέρον, διλήµµατα ασφαλείας, σύγκρουση και συνεργασία) µε βάση το ειδικό της 

ελληνοτουρκικής σύγκρουσης (ως περιπτωσιολογικής µελέτης). 

θ) Να συζητηθούν διάφορα θέµατα, θεωρητικού κυρίως περιεχοµένου, που άπτονται 

της θεώρησης (ικανότητά της για ερµηνεία και πρόβλεψη, η θέση της στο σύγχρονο 

παγκόσµιο περιβάλλον, τις θέσεις ακαδηµαϊκών του ρεαλισµού και τη συµβολή του 

στη θεώρηση, παρακλάδια της θεώρησης, αντιπαράθεσή της µε άλλες θεωρήσεις 

διεθνών σχέσεων). 

ι) Να παρουσιαστεί η γενικότερη θεώρηση του ρεαλισµού µε εστίαση στον δοµικό 

ρεαλισµό και να ελεγχθεί αν τα βασικά αξιώµατά της ισχύουν. ∆ηλαδή, να γίνει 

έλεγχος θεωρίας αφενός στην ειδική περίπτωση (ελληνοτουρκική σύγκρουση) 

αφετέρου σε γενικό πλαίσιο (διεθνείς σχέσεις). 

 

1.5. Γνωστικά Αντικείµενα και Επιστηµονικά Πεδία 

Όπως έγινε αντιληπτό από τα πιο πάνω, τα γνωστικά αντικείµενα µε τα οποία  

θα καταπιαστεί η παρούσα διατριβή είναι αυτά των Οικονοµικών της Άµυνας, της 

Στρατηγικής και της Θεωρίας των ∆ιεθνών Σχέσεων. Ακολούθως, δίνεται µια 

περιληπτική εικόνα για το κάθε γνωστικό αντικείµενο ξεχωριστά.  Θεωρώ 

απαραίτητη τη θεωρητική αποσαφήνιση του επιστηµονικού χώρου που θα 

απασχολήσει το παρόν µελέτηµα, καθώς η διεργασία τούτη θα βοηθήσει στην 

εισαγωγική αποσαφήνιση ορισµών και εννοιών.  Περισσότερο όµως απαραίτητη 

κρίνω την ύπαρξη θεωρητικών κανόνων για τη διατύπωση επιστηµονικών 

συµπερασµάτων, καθώς οι άνευ θεωρητικών κανόνων αναλύσεις, κυρίως 

διεθνολογικές, αποτελούν αξιολογικές κρίσεις καταστάσεων και γεγονότων στις 

οποίες µπορεί ο καθένας να προβεί χωρίς µάλιστα να είναι καταρτισµένος 

ακαδηµαϊκά.  Όπως χαρακτηριστικά τονίζει ο LeRoy «…χωρίς τη θεωρία η µελέτη 

των ∆ιεθνών Σχέσεων και της διεθνούς οργάνωσης δεν εµπεριέχει την αίσθηση της 

κατεύθυνσης που πρέπει να χαρακτηρίζει κάθε µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων.  
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Είναι βεβαίως γεγονός ότι η θεωρία παρέχει την απλουστευµένη και περιεκτική 

απεικόνιση της πραγµατικότητας, η οποία όµως είναι απαραίτητη για την εξήγηση των 

σύνθετων παγκοσµίων φαινοµένων...»24. 

 

1.5.1. ∆ιεθνείς Σχέσεις 

Οι ∆ιεθνείς Σχέσεις, όπως σηµειώνει ο Schwarzenberger, αποτέλεσαν ένα ειδικό 

κοµµάτι της κοινωνιολογίας στις αρχές του αιώνα, το οποίο επικεντρωνόταν στα 

φαινόµενα τα οποία επηρέαζαν ουσιωδώς τη διεθνή κοινότητα25. Κατά τους Jackson 

and Sorensen, ο κύριος λόγος που µελετούµε τις διεθνείς σχέσεις είναι το γεγονός ότι 

όλος ο ανθρώπινος πληθυσµός διαιρείται σε διαφορετικές εδαφικές πολιτικές 

κοινότητες ή ανεξάρτητα κράτη τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι 

ζουν26. ∆ηλαδή η ετερογένεια του παγκόσµιου πληθυσµού δηµιουργεί κοινωνικές 

σχέσεις µεταξύ των µονάδων του οι οποίες χρήζουν διεθνολογικής (αφορά στο 

παγκόσµιο) ανάλυσης. Κατά συνέπεια, το θεµελιώδες επιστηµονικό Παράδειγµα 

(Θεώρηση) στις διεθνείς σχέσεις είναι αυτό που αναλύει τις τελευταίες υπό συνθήκες 

κρατικής κυριαρχίας και συνεπακόλουθα συνθήκες διεθνούς αναρχίας27. 

Η επιστήµη των ∆ιεθνών Σχέσεων ασχολείται µε το πολιτικό φαινόµενο αυτό 

καθαυτό στο διεθνές επίπεδο και ερευνά τα αίτια που, στα πλαίσια του διεθνούς 

συστήµατος, οδηγούν σε ανταγωνισµούς, συγκρούσεις, πολέµους ή, αντίθετα, σε 

συνεργασίες28.  Ο Hoffmann ορίζει τη σύγχρονη θεωρία των ∆ιεθνών Σχέσεων ως τη 

«…συστηµατική µελέτη παρατηρήσιµων φαινοµένων, η οποία προσπαθεί να 

ανακαλύψει τις κύριες µεταβλητές, να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά και να αποκαλύψει 

τους χαρακτηριστικούς τύπους των σχέσεων που έχουν δηµιουργηθεί µεταξύ εθνικών 

οµάδων…»29.  Η παρατήρηση αυτών των διεθνολογικών φαινοµένων έχει οδηγήσει 

στη δόµηση κάποιων παραδειγµάτων για τη θεωρητική βάση που απαιτείται για κάθε 

επιστηµονικό πεδίο έρευνας. Έτσι, τα παραδείγµατα στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 

προσπαθούν να δώσουν απαντήσεις σε θεµελιώδη ερωτήµατα τα οποία αφορούν, 

µεταξύ άλλων, στη δοµή και στο χαρακτήρα του διεθνούς συστήµατος, στους 

                                                 
24 LeRoy (1991: 20). 
25 Schwarzenberger (1941: 25). 
26 Jackson and Sorensen (1999: 2). 
27 Ήφαιστος (2003: 323). Για το τι είναι Παράδειγµα (Θεώρηση) βλέπε κεφάλαιο 2. 
28 Lasswell and Kaplan (1950) και Κουσκουβέλης (1997β). 
29 Hoffmann (1969: 30). 
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κεντρικούς δρώντες, τους στόχους και τις σχέσεις των διάφορων κρατικών και µη 

κρατικών δρώντων, την ευαισθησία του διεθνούς συστήµατος σε αλλαγή ή σε 

συνέχεια και διατήρηση30. 

Μια βάση ανάλυσης των παρατηρήσιµων φαινοµένων στο διεθνές σύστηµα 

είναι η ρεαλιστική θεώρηση που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις έννοιες “ισχύς” και 

“συµφέρον”. Η θεώρηση του ρεαλισµού κυριάρχησε στην ανάλυση των διεθνών 

ζητηµάτων από τη δεκαετία του ’40 έως και τη δεκαετία του ’60, αµέσως µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο, κατά κύριο λόγο στις Η.Π.Α. και στη Μεγάλη Βρετανία31.  Η 

κυριαρχία του πολιτικού ρεαλισµού είναι έκδηλη στον πανεπιστηµιακό χώρο.  

Σύµφωνα µε µια σχετικά πρόσφατη µελέτη, πάνω από το 90% των αναλύσεων που 

τίθενται σε εµπειρική δοκιµασία στον ακαδηµαϊκό χώρο αντλούν από τη ρεαλιστική 

σχολή σκέψης32.  Το γεγονός αυτό αποτελεί παραδοχή ακόµα και από αυτούς που 

αντιτίθενται στο ρεαλισµό33. Θεωρητικοί του ρεαλισµού, κυρίως από τις 

προαναφερθείσες χώρες, έχουν ασκήσει κριτική στις παραδοχές της θεώρησης, µε 

αποτέλεσµα αυτή να τροποποιηθεί σε αρκετά σηµεία, έτσι ώστε να περιλαµβάνει και 

άλλες παραµέτρους στην ανάλυσή της.  Μια προέκταση της κριτικής αυτής αποτελεί 

ο δοµικός ρεαλισµός, που αποτελεί το κύριο πεδίο της ανάλυσης και τη θεωρία που 

θα τεθεί σε έλεγχο. 

Ο δοµικός ρεαλισµός ή νεορεαλισµός, όπως αναλύεται και πιο κάτω, αποτελεί 

µια βελτιστοποίηση των θεωριών του κλασικού ρεαλισµού.  Η συγκεκριµένη θεωρία 

εισήχθη στον επιστηµονικό κλάδο των ∆ιεθνών Σχέσεων ως εργαλείο ανάλυσης από 

τον Waltz µε το έργο του “Theory of International Politics”34.  Αν και έχει δεχθεί 

κριτική35, παραµένει ένα ισχυρό θεωρητικό εργαλείο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων 

και πιο ειδικά των διακρατικών σχέσεων.  Τα συζητηθέντα, έως τώρα, ζητήµατα για 
                                                 
30 Μπουραντώνης και Τσάκωνας (1998: 21). 
31 Dougherty and Pfaltzgraff (1992α: 20) και Mastanduno (1998: 826). 
32 Βλέπε στη µελέτη του Vasquez (1983). 
33 Βλέπε Rosecrance and Stein (1993: 14). Κατά κύριο λόγο το γεγονός αυτό είναι έµµεση παραδοχή 

όσων ακαδηµαϊκών επιχειρούν να ασκήσουν κριτική στις θεωρίες που στηρίζονται στον ρεαλισµό και 

θέτουν ως βάση της ανάλυσής τους τα βασικά αξιώµατα των θεωριών του. Περισσότερα γι’ αυτό και 

σχετική βιβλιογραφία παρατίθενται στο Κεφάλαιο 8. 
34 Waltz (1979). 
35 Η κριτική στον δοµικό ρεαλισµό γίνεται κυρίως από τους ακαδηµαϊκούς του νεοφιλελευθερισµού, 

κονστρουκτιβισµού και ιδεαλισµού. Για τη βιβλιογραφία που στέκεται κριτικά στον πολιτικό ρεαλισµό 

γίνεται αναφορά στα Κεφάλαια 8 και 9. 
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τον δοµικό ρεαλισµό θα ανασκοπηθούν στο παρόν έργο µε τον έλεγχο θεωρίας που 

θα διεξαχθεί, τα οποία θα στηριχθούν στην περιπτωσιολογική µελέτη που έχει 

επιλεγεί για το σκοπό αυτό. 

 

1.5.2. Οικονοµικά της Άµυνας 

Η Αµυντική Οικονοµία ή Οικονοµικά της Άµυνας (Defence Economics) είναι 

ένας σχετικά καινούριος κλάδος στη θεωρία των οικονοµικών επιστηµών, ο οποίος  

προσπαθεί να ερµηνεύσει τις οικονοµικές δραστηριότητες σε θέµατα στρατιωτικών 

εξοπλισµών και δηµιουργίας άµυνας από ένα κράτος. Στις αρχές της δεκαετίας του 

’70 οι ακαδηµαϊκοί των ∆ιεθνών Σχέσεων επικεντρώθηκαν περισσότερο στα 

ζητήµατα των οικονοµικών και η µελέτη της διεθνούς πολιτικής οικονοµίας τέθηκε 

στην εµπροσθοφυλακή της επιστήµης36. 

Η µελέτη των Hitch and McKaen37, στην οποία εφαρµόσθηκαν για πρώτη φορά 

οικονοµικά στοιχεία της αποτελεσµατικότητας στην ανάλυση του αµυντικού τοµέα, 

αποτέλεσε το κοµβικό σηµείο για την ενασχόληση των οικονοµολόγων µε θέµατα 

που σχετίζονται µε την άµυνα.  Σύµφωνα µε τους Shubik and Verkerke, τα 

οικονοµικά της άµυνας αποτελούν την εφαρµογή της οικονοµικής ανάλυσης στα 

εθνικά αµυντικά ζητήµατα και, καθώς τα οικονοµικά είναι επιστήµη επιλογών, τα 

οικονοµικά της άµυνας είναι µια συστηµατική µελέτη των επιλογών ανάµεσα σε 

ανταγωνιστικές επιλογές38.   

Η αµυντική οικονοµία, σύµφωνα µε τον Intriligator, ασχολείται µε εκείνο το 

τµήµα της συνολικής οικονοµίας το οποίο επικεντρώνεται σε θέµατα σχετικά µε την 

άµυνα39.  Τα θέµατα αυτά περιλαµβάνουν το επίπεδο των αµυντικών δαπανών, τις 

επιδράσεις των αµυντικών δαπανών στην οικονοµία, τους λόγους ύπαρξης και τους 

προσδιοριστικούς παράγοντες του µεγέθους του αµυντικού τοµέα, τη σχέση των 

αµυντικών δαπανών µε την τεχνολογική ανάπτυξη και τις επιπτώσεις των αµυντικών 

δαπανών και του αµυντικού τοµέα στη διεθνή σταθερότητα ή αστάθεια. Για τους 

Sandler and Hartley οι οικονοµολόγοι που ασχολούνται µε την άµυνα τείνουν το 

                                                 
36 Mastanduno (1998: 826). 
37 Hitch and McKaen (1963). 
38 Shubik and Verkerke (1989: 482). 
39 Intriligator (1990: 3).  
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ενδιαφέρον τους στο να κατανοήσουν τη δυναµική των στρατιωτικών δαπανών, των 

συγκρούσεων και τις οικονοµικές όψεις που σχετίζονται µε τον στρατιωτικό τοµέα40.  

Το γνωστικό αντικείµενο των οικονοµικών της άµυνας θα λειτουργήσει 

επικουρικά στην εργασία.  Οι διατυπωθείσες θεωρίες της επιστήµης θα βοηθήσουν 

στην ανάλυση και ερµηνεία των συλλεχθέντων οικονοµικών δεδοµένων για τα 

εξοπλιστικά προγράµµατα των δύο χωρών.  Παράλληλα µε τις οικονοµικές θεωρίες 

θα επιχειρηθεί να ορισθεί η οικονοµική ισχύς µε διεθνολογικούς όρους.  Επιπλέον, 

λαµβάνοντας υπόψη ότι η κούρσα των εξοπλισµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας 

έχει µελετηθεί και από οικονοµετρικής σκοπιάς από αρκετούς µελετητές41, θα 

καταγραφούν τα συµπεράσµατα των κυριότερων ερευνών (χωρίς εµπλοκή σε 

οικονοµετρικά µοντέλα), τα οποία και θα τεθούν προς µελέτη στην προσπάθεια να 

ερµηνευθεί ο ανταγωνισµός εξοπλισµών που υφίσταται µεταξύ της Ελλάδας και της 

Τουρκίας.  Τέλος, θα επιχειρηθεί η διασύνδεση της οικονοµίας της άµυνας και µε 

άλλους παράγοντες, όπως είναι οι σχέσεις των κρατών και οι στρατηγικές που 

διαµορφώνουν τα κράτη. 

Η επιλογή της Οικονοµίας της Άµυνας ως θεωρητικού υπόβαθρου στη διατριβή 

επιχειρείται για να χρησιµοποιηθούν τα εργαλεία της οικονοµικής επιστήµης στην 

ανάλυση των θεµάτων που αφορούν στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς των υπό 

µελέτη χωρών και γενικότερα στα ζητήµατα της οικονοµικής ισχύος.  Επίσης το 

γνωστικό αντικείµενο της οικονοµικής επιστήµης θα µας βοηθήσει στο να 

συζητηθούν τα αξιώµατα και να ελεγχθούν οι υποθέσεις εργασίας οικονοµικού 

περιεχοµένου.  

 

1.5.3. Θεωρίες Στρατηγικής  

Το αντικείµενο της στρατηγικής σκέψης κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος 

σε παγκόσµιο επίπεδο εξαιτίας της ιδιαίτερης πρακτικής γνώσης που παρέχει. Η 

Στρατηγική42 είναι η επιστήµη που εξετάζει την τέχνη µε την οποία προσπαθεί κανείς 

                                                 
40 Sandler and Hartley (1995: 5). 
41 Για τη σχετική βιβλιογραφία βλέπε περιληπτικά παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο, όπου γίνεται 

ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, και αναλυτικά στο Κεφάλαιο 3.  
42 Ο όρος “στρατηγική” λαµβάνει πολλές σηµασίες: τη στρατηγική ως κλάδο των διεθνών σχέσεων , τη 

στρατηγική ως πολιτική των κρατών, τη στρατηγική ως τακτική κίνηση, και άλλες. Στο παρόν κείµενο 

η αναφορά του όρου µε κεφαλαίο το πρώτο γράµµα αναφέρεται στη στρατηγική ως επιστήµη που είναι 

και µέρος των ∆ιεθνών Σχέσεων και µε µικρό το πρώτο γράµµα στη στρατηγική που ακολουθεί το 
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να αποκοµίσει πλεονεκτήµατα µέσα από ανταγωνιστικές καταστάσεις43.  Το κύριο 

στοιχείο της στρατηγικής στο οποίο εδράζεται και η δόµηση της επιστήµης είναι η 

υπόθεση της ορθολογικής συµπεριφοράς.  Όπως τονίζει ένας σύγχρονος αναλυτής της 

Στρατηγικής ο Schelling, η ορθολογική συµπεριφορά υποκινείται από έναν 

υποκειµενικό υπολογισµό των πλεονεκτηµάτων (και όχι απλά έξυπνης 

συµπεριφοράς), που µπορεί να αποδώσει οφέλη44, και το στοιχείο αυτό πρέπει να 

τεθεί ως αυστηρή προϋπόθεση στη µελέτη. 

Από τις θεωρίες της Στρατηγικής των ∆ιεθνών Σχέσεων θα χρησιµοποιηθούν 

αρκετά στοιχεία, όπως ο στρατηγικός σχεδιασµός, η θεωρία παιγνίων, η στρατηγική 

για περιφερειακή ενδυνάµωση ενός κράτος, η στρατηγική αποτροπής και η 

στρατηγική µικρής κρατικής δύναµης.  Έτσι, µε τη βοήθεια των στρατηγικών όρων 

και ορισµών, θα επιχειρηθεί η κατανόηση της συµπεριφοράς των διεθνών δρώντων, 

αλλά και η αναζήτηση των ορθολογιστικών αποφάσεων που λαµβάνονται σε µια 

σύγκρουση δύο κρατών. Τα εργαλεία της στρατηγικής σκέψης θα βοηθήσουν στην 

ερµηνεία των στρατηγικών κινήσεων των αντιπάλων του υπό µελέτη παραδείγµατος. 

Επιπρόσθετα, θα βοηθήσουν στην ερµηνεία της δράσης των κρατών γενικότερα, αλλά 

και των θεµάτων των εξοπλισµών ειδικότερα.   

 

1.6. Ανασκόπηση Βιβλιογραφίας 

Η επιλογή της ενασχόλησης µε τα ελληνοτουρκικά και ιδιαίτερα µε τα 

οικονοµικά των εξοπλισµών των δύο χωρών κρίνεται ως εγχείρηµα δύσκολο, κυρίως 

γιατί είναι ένα θέµα µε το οποίο έχουν ασχοληθεί αρκετοί και για το οποίο έχουν 

διατυπωθεί διάφορες γνώµες.  Βέβαια, το συγκεκριµένο πεδίο (η οικονοµική ισχύς, οι 

εξοπλιστικές δαπάνες και η στρατηγική που διαµορφώνεται µε βάση αυτά), ιδιαίτερα 

από διεθνολογικής, πολιτικής σκοπιάς, δεν έχει ερευνηθεί από τους επιστήµονες.  Η 

αποσπασµατική ενασχόληση µε το αντικείµενο των εξοπλισµών αλλά και µε τις 

οικονοµίες των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας συσκοτίζει παρά φωτίζει την ανάλυση 

που σχετίζεται µε τα συγκεκριµένα.  Η απλή καταγραφή των αριθµών που αφορούν 

στις ανάγκες των εξοπλισµών ή η εφαρµογή οικονοµετρικών µοντέλων για την 

                                                                                                                                            
κράτος ως δραστηριότητα της εξωτερικής του πολιτικής. Σε κάθε άλλη περίπτωση η αναφορά του 

όρου διευκρινίζεται. 
43 Βαρβαρούσης (1998: 21-22). 
44 Schelling (1960: 108). 
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ερµηνεία της εξοπλιστικής δράσης των χωρών δεν επαρκούν για µια ικανοποιητική 

ανάλυση, καθώς από αυτές απουσιάζει η διεθνολογική σκοπιά των γεγονότων. 

Από την άλλη, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν τεθεί στο µικροσκόπιο των 

ακαδηµαϊκών των διεθνών σχέσεων χωρίς όµως να δίνεται ιδιαίτερη σηµασία τόσο σε 

γενικότερα οικονοµικά θέµατα όσο και σε ειδικότερα, όπως στα θέµατα των 

εξοπλισµών. Η παρούσα διατριβή επικεντρώνεται στη σύζευξη αυτών των δύο 

πλευρών, έτσι ώστε να δοθεί µία πληρέστερη εικόνα σχετικά µε τα δύο αντικείµενα 

και πάνω από όλα να τοποθετηθούν σε µία επιστηµονικά ορθή κατά το δυνατόν βάση. 

Η προσπάθεια να χρησιµοποιηθεί η ελληνοτουρκική σύγκρουση ως 

περιπτωσιολογική µελέτη στην κρίση των αξιωµάτων του πολιτικού ρεαλισµού 

εµφανίζεται για πρώτη φορά.   

Αν και η βιβλιογραφία στα επιµέρους θέµατα που αφορούν την εν λόγω µελέτη 

είναι πλούσια και αρκετά επαρκής45 για τη συλλογή στοιχείων, ιδεών και απόψεων, 

δύσκολα απαντά ακαδηµαϊκή εργασία που να συνενώνει και τα τρία αντικείµενα, την 

οικονοµία της άµυνας, τη στρατηγική και τις διεθνείς σχέσεις. Αναφέροµαι ιδιαίτερα 

στη µη ύπαρξη διεθνολογικής αξιολόγησης και ανάλυσης των οικονοµικών 

δεδοµένων που αφορούν στους εξοπλισµούς των δύο κρατών, αλλά και της 

στρατηγικής των κρατών στο διεθνές σύστηµα. Στον ελλαδικό χώρο οι αναλυτές, 

λόγω και της ιδιαίτερης υφής των πολιτικών σχέσεων της Ελλάδας µε τους γείτονές 

της, παρατηρούν αυτά τα θέµατα πολύπλευρα εντάσσοντας στην ανάλυσή τους και 

διεθνολογικά ζητήµατα, όπως αυτό της στρατηγικής του κράτους, και τη στρατιωτική 

ισχύ46.  Παρά την πλούσια βιβλιογραφική αναφορά όµως, η ακαδηµαϊκή ερµηνεία 

είναι µονόπλευρη (είτε οικονοµική είτε διεθνολογική) και η εξέταση τέτοιων 

ζητηµάτων στερείται της σύζευξης πολιτικής και οικονοµίας.  Η επιστηµονική 

παρατήρηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από όλες τις οπτικές γωνίες σε ένα 

πλαίσιο αλληλοσύνδεσης αναζητεί τα πραγµατικά αίτια που δηµιουργούν την 

αντιπαλότητα των δύο κρατών και πιο πειστικά ερµηνεύει τη δράση τους.  Έτσι, η 

αναζήτηση των οικονοµικών αιτιών της διεθνολογικής δράσης είναι επιβεβληµένη 

στην παρούσα διατριβή.  

                                                 
45 Η παράθεση της εν λόγω βιβλιογραφίας γίνεται στα κεφάλαια που ακολουθούν και αφορούν την 

κάθε θεωρητική ενότητα ξεχωριστά. 
46 Βλέπε τις εργασίες των κυριότερων Ελλήνων επιστηµόνων που ασχολήθηκαν µε την οικονοµία και 

την άµυνα, όπως, µεταξύ άλλων, αυτές των Αντωνάκης (2001), Κόλλιας (2001), Κάντας (2002). 



  Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 1 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 21

Παρατηρείται επίσης βιβλιογραφικό κενό στη θεωρητική ανάλυση των 

κρατικών σχέσεων Ελλάδας–Τουρκίας.  Ειδικότερα στον ελληνικό χώρο δεν έχει 

αναπτυχθεί ιδιαίτερα η συζήτηση για την θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού 

(ιδιαίτερα για τα εργαλεία ανάλυσης της) ή και άλλων διεθνολογικών 

παραδειγµάτων, παρόλο που στο διεθνή ακαδηµαϊκό στίβο η τριβή µε τις 

διεθνολογικές θεωρήσεις είναι εντονότατη.  Έτσι παρατηρούµε να υπάρχει πληθώρα 

συγγραµµάτων για τα ελληνοτουρκικά, αλλά πολύ λίγες µελέτες επιζητούν την 

θεωρητική στήριξη των παρατηρήσεων και κρίσεών τους.  Το κενό αυτό επιχειρεί να 

καλύψει στο µέτρο του εφικτού το παρόν πόνηµα µε ιδιαίτερη έµφαση στη θεωρία 

του δοµικού ρεαλισµού – και στα µεθοδολογικά της εργαλεία –  και τη σύνδεσή της 

µε το εξεταζόµενο παράδειγµα. Η προσπάθεια αυτή στηρίζεται στην ανασκόπηση της 

θεωρητικής βιβλιογραφίας των κλασικών ακαδηµαϊκών του ρεαλισµού, όπως αυτής 

των Carr, Morgenthau, Waltz, Jervis, Keohane and Nye, Gilpin, Grieco47, και στην 

κριτική ανάλυση των θέσεών τους στα µεγάλα ζητήµατα των διεθνών σχέσεων. 

Στα θέµατα στρατηγικής που αφορούν στα ελληνοτουρκικά έχει αναφερθεί η 

πλειονότητα των Ελλήνων, Τούρκων, αλλά και ξένων συγγραφέων48.  Η ελληνική 

βιβλιογραφία εστιάζεται κυρίως στο πώς πρέπει να διαµορφωθεί η στρατηγική τής 

Ελλάδας σε σχέση µε την Τουρκία, είτε αυτή είναι στρατηγική αποτροπής είτε είναι 

στρατηγική κατευνασµού. Οι τουρκικές αναλύσεις εστιάζονται στο πώς η Τουρκία 

πρέπει να διαµορφώσει τη στρατηγική της έναντι της Ελλάδας, αλλά και τη 

γενικότερη εξωτερική της πολιτική µε άλλους κρατικούς και µη φορείς. Οι αναλύσεις 

αυτές αφορούν όλα τα επίπεδα, πολιτικό, στρατιωτικό και οικονοµικό. 

Ελλιπής είναι η βιβλιογραφία στον ελληνικό χώρο όσον αφορά στη στρατηγική 

που εφαρµόζει η Τουρκία στο γενικότερο πλαίσιο της εξωτερικής της πολιτικής, αλλά 

και στο ειδικότερο, που είναι οι εξοπλισµοί.  Ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο δεν έχει 

µελετηθεί και αναλυθεί η στρατηγική της γείτονος χώρας υπό το πρίσµα της 

ανερχόµενης περιφερειακής δύναµης.  Αυτό κυρίως εντοπίζεται στη θεωρητική 

                                                 
47 Κατά κύριο λόγο οι κλασικές τους µελέτες Carr (1946), Waltz (1959) και (1979), Jervis (1976), 

Keohane and Nye (1977), Gilpin (1981) και  (2002), Grieco (1990), Morgenthau (1993), αλλά και 

άλλες όπως επίσης και άλλων ακαδηµαϊκών.  
48 Βλέπε τις αναφορές στις εργασίες των ακαδηµαϊκών που αναφέρονται αναλυτικά στα σχετικά 

παρακάτω κεφάλαια. Το γεγονός ότι ακόµα και η τουρκική εξωτερική πολιτική, υπό το πρίσµα των 

διεθνών σχέσεων και εν σχέσει µε τους άλλους παίκτες της διεθνούς πολιτικής, δεν έχει µελετηθεί ούτε 

από τους ίδιους τους Τούρκους ακαδηµαϊκούς καταγράφεται από τον Aydin  (2004: 6 και 8). 
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ανάλυση, στο πώς δηλαδή διαµορφώνεται στρατηγική από µια περιφερειακή δύναµη, 

όπως φαίνεται να είναι η Τουρκία, σε γενικό πλαίσιο (ευρύτερη γεωγραφική 

περιοχή), και εν συνεχεία στο ειδικό (σύγκρουση µε την Ελλάδα).   

Στην παρούσα µελέτη, αφού αναφερθεί η ανάλυση που έχει γίνει µέχρι τώρα 

στον ελλαδικό, τουρκικό αλλά και ξένο χώρο, επιχειρείται µια προέκταση σε 

ειδικότερα σηµεία που αφορούν κυρίως διεθνολογικές αναλύσεις σε θέµατα 

στρατηγικής.  Αυτό γίνεται µε γνώµονα το γεγονός ότι η αντικειµενικότητα επιτάσσει 

τη θέαση των διεθνολογικών φαινοµένων µε µάτι ουδέτερο, καθώς στόχος είναι η 

όσο το δυνατό πληρέστερη παρατήρηση και η εξαγωγή αντικειµενικών 

συµπερασµάτων.  Στοιχεία τα οποία τηρούνται για να παρουσιαστεί η στρατηγική 

µιας περιφερειακής δύναµης και η στρατηγική µιας αποτρεπτικής δύναµης, χωρίς να 

εµπλέκεται η πίστη µας για το πιο είναι σωστό ή ηθικό για την κάθε περίπτωση.  

Οι µέχρι τώρα αναλύσεις των επιστηµόνων που ασχολούνται µε τα οικονοµικά 

της άµυνας κινούνται σε ένα καθαρά αµιγώς οικονοµικό πεδίο ανάλυσης που εξετάζει 

τη ζήτηση και την προσφορά του προϊόντος της άµυνας µέσα από µακροοικονοµικά 

µεγέθη. Κυρίως αυτό απαντά σε ξένους συγγραφείς που παρατηρούν τον τοµέα της 

άµυνας από τη σκοπιά του δηµόσιου αγαθού και καταπιάνονται µε ζητήµατα 

δηµόσιας οικονοµικής πολιτικής49.  Αυτή η µερίδα των επιστηµόνων αναφέρεται σε 

αυτό που οι Shubik and Verkerke εντοπίζουν ως την ανάλυση των οικονοµικών της 

άµυνας η οποία επικεντρώνεται στα στενά όρια κόστους και παραγωγής50. Έτσι, 

επεκτείνοντας την ανάλυση ενσωµατώνονται πολιτικές και στρατηγικές µεταβλητές 

στις οικονοµικές αναλύσεις για µια πληρέστερη ερµηνεία των πολυµορφικών 

παρατηρήσεων.  

Επίσης, εντοπίζεται έλλειψη επιστηµονικής ανάλυσης πολιτικής υφής στον 

τοµέα των στρατιωτικών εξοπλισµών και της οικονοµικής ισχύος των δύο χωρών.  Η 

παραδοχή του Antonakis ότι η εµπειρική-οικονοµική εξέταση του ανταγωνισµού σε 

εξοπλισµούς των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας πρέπει να στηρίζεται σε πολλούς 

στρατηγικούς παράγοντες, πολιτικούς και οικονοµικούς, καταδεικνύει την 

ανεπάρκεια της µοντελοποιηµένης έρευνας να δώσει ορθά συµπεράσµατα51.  Η 
                                                 
49 Βλέπε τις µελέτες των κυριότερων επιστηµόνων που ασχολήθηκαν µε τα οικονοµικά της άµυνας, 

όπως αυτές των Benoit (1973), Hartley (1991), Sandler and Hartley (1995) και άλλων. 
50 Shubik and Verkerke (1989: 482). Το γεγονός της έλλειψης γενικότερης ανάλυσης στις µελέτες των 

οικονοµικών της άµυνας υποστηρίζεται και από την παρούσα παραποµπή. 
51 Antonakis (1997: 94). 
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υφιστάµενη επιστηµονική αναφορά επικεντρώνεται στην απλή παράθεση 

οικονοµικών µοντέλων για τη ζήτηση στρατιωτικών εξοπλισµών ή τη θεωρία 

παιγνίων παραλείποντας τη διεθνολογική προέκταση του ζητήµατος.  Αναφέροµαι 

µεταξύ πολλών άλλων στις οικονοµικές-οικονοµετρικές µελέτες των Smith, Kollias 

and Makrydakis, Stavrinos, Georgiou, Majeski and Jones, στις οποίες έχει επιχειρηθεί 

η εµπειρική-οικονοµετρική διερεύνηση και τεκµηρίωση του εξοπλιστικού 

ανταγωνισµού των δύο χωρών χρησιµοποιώντας είτε το υπόδειγµα του Richardson 

είτε το παίγνιο του διλήµµατος των φυλακισµένων52. 

Αναφορικά µε τα οικονοµικά και οικονοµετρικά υποδείγµατα που εξετάζουν 

την ελληνοτουρκική σύγκρουση στους εξοπλισµούς, σχετική βιβλιογραφία, και 

µάλιστα πλουσιότατη, υπάρχει στην επιστήµη των Οικονοµικών, στην οποία 

παρουσιάζεται η αµιγώς οικονοµική πλευρά της σύγκρισης σε θέµατα εξοπλισµών 

των δύο κρατών.  Αν και η βιβλιογραφία είναι πλούσια σχετικά µε τους αριθµούς και 

τα οικονοµετρικά υποδείγµατα για τις ελληνικές και τουρκικές εξοπλιστικές δαπάνες, 

αυτές παραµένουν σε ένα επιφανειακό στάδιο ανάλυσης, γιατί δεν ενσωµατώνουν και 

άλλες µεταβλητές ποιοτικού κυρίως χαρακτήρα που σχετίζονται µε τη διεθνολογική 

ανάλυση53. Καταβάλλεται προσπάθεια, µε ανασκόπηση της βιβλιογραφίας, η 

παρούσα έρευνα και ερµηνεία να εµβαθύνουν την ανάλυση περιλαµβάνοντας εκτός 

από τις ποσοτικές µεταβλητές και τις ποιοτικές. 

Ανακεφαλαιώνοντας τα πιο πάνω, η βιβλιογραφία που θα χρησιµοποιηθεί στην 

ανά χείρας εργασία αφορά στα γνωστικά αντικείµενα των ∆ιεθνών Σχέσεων και της 

Στρατηγικής, αλλά και σε αυτό της θεωρίας της Αµυντικής Οικονοµίας.  Η 

βιβλιογραφία αυτή κατά κύριο λόγο περιλαµβάνει τα πιο κάτω: µελέτες σε θέµατα 

στρατιωτικών εξοπλισµών και κυρίως µελέτες που αφορούν στις χώρες Ελλάδας και 

Τουρκίας.  Επίσης ποικιλία πηγών που αναφέρονται στις σχέσεις των δύο κρατών και 

αναφέρονται στις στρατηγικές τους δραστηριότητες. Παράλληλα χρησιµοποιούνται 

οικονοµικές µελέτες που αποτυπώνουν τον ελληνοτουρκικό ανταγωνισµό.  Στο 

µικροσκόπιο της µελέτης τίθεται πληθώρα θεωρητικών εργασιών για τον κλασικό και 

δοµικό ρεαλισµό, καθώς και για τα οικονοµικά της άµυνας.  Η βιβλιογραφία κατά 

κύριο λόγο στηρίζεται στα ξενόγλωσσα εγχειρίδια, αλλά και στα ελληνικά.  Η 

                                                 
52 Majeski and Jones (1981), Majeski (1985), Georgiou (1990), Stavrinos (1992), Georgiou et al. 

(1996), Kollias (1996), Kollias and Makrydakis (1997α), Smith et. al. (2000). 
53 Αναφορά των βιβλιογραφικών αυτών παραποµπών στα σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα κεφάλαια. 
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συλλογή των οικονοµικών στοιχείων γίνεται κατά κύριο λόγο από πρωτογενείς πηγές, 

όπως είναι οι οργανισµοί διαχείρισης τέτοιων στοιχείων – Ν.Α.Τ.Ο., Ο.Ο.Σ.Α. 

(O.E.C.D.), SIPRI54. 

 

1.7. Περιληπτικό Περιεχόµενο της ∆ιατριβής  

Με την παρουσίαση του εισαγωγικού κεφαλαίου και τον προσδιορισµό του 

αντικειµένου εργασίας, µπορεί να αναφερθεί ότι το πλήρες κείµενο της διατριβής, 

περιληπτικά, θα περιλαµβάνει τα εξής:  

α) Ανάλυση του επιστηµονικού πεδίου στο οποίο θα στηριχθεί η εργασία.  Όπως έχει 

αναφερθεί, το επιστηµονικό πεδίο συνίσταται από τον πολιτικό ρεαλισµό και τις 

θεωρίες στρατηγικής όσον αφορά στο πεδίο των ∆ιεθνών Σχέσεων και των θεωριών 

της Οικονοµίας της Άµυνας όσον αφορά στο πεδίο της οικονοµικής επιστήµης. 

β) ∆ιατύπωση των υποθέσεων εργασίας και αξιωµάτων προς συζήτηση (πολιτικού 

και οικονοµικού περιεχοµένου). ∆ιατυπώνονται οι τρεις βασικές υποθέσεις εργασίας,   

οι οποίες και τίθενται στον αυστηρό έλεγχο, καθώς και τα αξιώµατα και οι 

υποβοηθητικές υποθέσεις εργασίας που επικουρούν τον κυρίως στόχο, που είναι ο 

έλεγχος των βασικών υποθέσεων.  

γ) Παράθεση οικονοµικών δεδοµένων για τα εξοπλιστικά προγράµµατα των δύο 

χωρών και άλλα οικονοµικά στοιχεία για τη µελέτη των υποθέσεων εργασίας.  

δ) Ανάλυση των παρατεθέντων οικονοµικών δεδοµένων και στοιχείων για εξαγωγή 

συµπερασµάτων µε βάση αυτά.  Χρήση οικονοµικών θεωρητικών προσεγγίσεων για 

τις στρατιωτικές δαπάνες.  

ε) Ανάλυση του όρου “στρατηγική” στις διεθνείς σχέσεις και διατύπωση υπάρχουσας 

θεωρίας ανάλυσης συγκρουσιακής µορφής καταστάσεων. 

στ) Παράθεση της στρατηγικής των κρατών Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου (υπό το 

πρίσµα αποτρεπτικής, περιφερειακής δύναµης και µικρής κρατικής δύναµης 

αντίστοιχα) και εξαγωγή συµπερασµάτων από αυτές µε τη στήριξη του θεωρητικού 

µέρους της στρατηγικής.  

                                                 
54 N.A.T.O.: North Atlantic Treaty Organization, Ο.Ο.Σ.Α. (O.E.C.D.): Οργανισµός Οικονοµικής 

Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Organisation for Economic Co-operation and Development), SIPRI: 

Stockholm International Peace Research Institute. 
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ζ) Συζήτηση για τα αξιώµατα και τα θεωρητικά εργαλεία του πολιτικού ρεαλισµού µε 

επίκεντρο τον νεορεαλισµό ή δοµικό ρεαλισµό. Έλεγχος της θεωρίας για την 

ερµηνευτική της ικανότητα στην περιπτωσιολογική µελέτη. 

η) Έλεγχος των υποθέσεων εργασίας που έχουν διατυπωθεί µε βάση τα 

συµπεράσµατα της ανάλυσης. 

Πέραν όµως των πιο πάνω στοιχείων, η διατριβή σε πιο εξειδικευµένη 

διαδικασία θα περιέχει ερµηνευτικά σχεδιαγράµµατα και πίνακες παρουσίασης 

στοιχείων. Θα περιλαµβάνει βιβλιογραφικές παραποµπές για τις πηγές του 

προβληµατισµού, αλλά και αναφορές σε ζητήµατα που ναι µεν άπτονται των 

συζητηθέντων θεµάτων της διατριβής, αλλά δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν στην 

παρούσα εργασία διεξοδικά. 

 

1.8. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Στο πρώτο αυτό κεφάλαιο διατυπώθηκε µια εισαγωγική διεργασία στο 

µελέτηµα που ακολουθεί και θα αποτελέσει το προϊόν µίας διδακτορική διατριβής.  

Επιχειρήθηκε µια πρώτη επαφή µε τα θεωρητικά αντικείµενα, που στη συνέχεια θα 

αναλυθούν εις βάθος, των ∆ιεθνών Σχέσεων, της Οικονοµίας της Άµυνας και της 

Στρατηγικής.  Προσδιορίσθηκε το αντικείµενο της µελέτης και εκφράσθηκε η 

σχετικότητά του µε τη θεωρητική και εµπειρική του βάση. Ακολούθως, 

αιτιολογήθηκε η σηµαντικότητα των θεµάτων που θα ερευνηθούν και ταυτοποιήθηκε 

ο σκοπός και η προσφορά της µελέτης. 

Στις γραµµές που προηγήθηκαν και αποτέλεσαν το πρώτο κεφάλαιο της 

εισαγωγικής ενότητας τέθηκαν οι θεωρητικές κατά κύριο λόγο βάσεις της 

µεθοδολογικής υποδοµής, που ολοκληρώνεται µε το δεύτερο κεφάλαιο.  

∆ιασαφηνίστηκαν οι νέες πτυχές που δηµιουργούνται µε τη σύζευξη της οικονοµίας 

και των ∆ιεθνών Σχέσεων, στοιχείο που θα αποτελέσει ρηξικέλευθη προσπάθεια 

ερµηνείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων.  Η προσπάθεια αυτή µεθοδεύεται στο 

επόµενο κεφάλαιο, όπου αναλύονται οι υποθέσεις εργασίας και ανοίγονται οι πύλες 

για την κυρίως ανάλυση. 
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Κεφάλαιο 2 

Μεθοδολογική ∆ιεργασία και Υποθέσεις Εργασίας 

 

2.1. Εισαγωγή 

Με τον προσδιορισµό του γνωστικού αντικειµένου που προηγήθηκε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο, διατυπώθηκαν τα θεωρητικά σύνορα της εργασίας.  Εντός 

των θεωρητικών συνόρων που απαρτίζουν το γνωστικό αντικείµενο µιας επιστήµης 

υπάρχουν οι υποθέσεις εργασίας (δηλαδή εικασίες για µια αιτιώδη σχέση). Οι 

υποθέσεις εργασίας µπορούν να αποτελέσουν τα συγκεκριµένα σηµεία ελέγχου της 

θεωρίας και αναφέρονται σε γενικές υποθέσεις, που πηγάζουν από την παρατήρηση 

του όλου ως συστήµατος, και σε ειδικές υποθέσεις, που δηµιουργούνται από τη 

συγκεκριµένη περίπτωση. Οι γενικές προτάσεις που αποτελούν το σώµα της θεωρίας 

έχουν αµοιβαίες λογικές σχέσεις µεταξύ τους υπό την έννοια ότι οποιαδήποτε 

ουσιαστική αλλαγή στη δήλωση µιας πρότασης του όλου συστήµατος (σώµατος) έχει 

λογικά επακόλουθα για τη δήλωση των υπολοίπων. Οι προτάσεις αυτού του 

συστήµατος αναφέρονται σε εµπειρικά γεγονότα1.  Στο κείµενο που ακολουθεί και 

συνιστά το δεύτερο κεφάλαιο της εισαγωγικής ενότητας παρατίθενται και αναλύονται 

οι υποθέσεις εργασίας που θα γίνουν αντικείµενο επεξεργασίας στη διατριβή.  

Στόχος µιας επιστηµονικής έρευνας στα γνωστικά αντικείµενα των ∆ιεθνών 

Σχέσεων και της Οικονοµικής Επιστήµης είναι, µε τα θεωρητικά εργαλεία που της 

παρέχονται από τις πιο πάνω επιστήµες, να αναζητήσει τα αίτια που οδηγούν στην 

πραγµάτωση µίας πράξης και µετέπειτα να κατηγοριοποιήσει τις παρατηρήσεις των 

εµπειρικών γεγονότων.  Η διεργασία αυτή απαιτεί τις απαντήσεις στα ερωτήµατα του 

τύπου “πόσο”, “πώς”, “γιατί”, “ποιος και µε ποιο τρόπο”2. Η επικέντρωση σε 

συγκεκριµένα ερωτήµατα αναφορικά µε την περιπτωσιολογική µελέτη που θα 

ερευνηθεί – παρατίθενται στην εισαγωγική ενότητα κάθε κεφαλαίου – στόχο έχει να 

αναζητηθούν τα αίτια πραγµάτωσης µίας πράξης και εν συνεχεία να ταυτιστεί ή όχι 

µε το θεωρητικό υπόδειγµα που τίθεται προς έλεγχο.  

Με γνώµονα τα πιο πάνω, παρουσιάζεται ακολούθως ο µεθοδολογικός δρόµος 

που θα ακολουθηθεί, για να δοθούν απαντήσεις στα ερωτήµατα που πηγάζουν από τις 

                                                 
1 Parsons (1996: 216).  
2 Περισσότερα για τη µεθοδολογική διατύπωση των ερωτηµάτων στους κλάδους των κοινωνικών 

επιστηµών βλέπε Lasswell and Kaplan (1950) και Van Evera (2000). 
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υποθέσεις εργασίας που διατυπώνονται στο παρόν κεφάλαιο.  Αρχικά η εργασία θα 

παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο της Οικονοµίας της Άµυνας για την 

επιβεβαίωση των αξιωµάτων οικονοµικής υφή. Μετέπειτα θα στηριχθεί στη συλλογή 

δευτερογενών – τα στοιχεία λαµβάνονται από άλλες πηγές που είναι πρωτογενείς – 

οικονοµικών στοιχείων που αφορούν τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς, αλλά και σε 

γενικότερα οικονοµικά µεγέθη των δύο χωρών.  Στη συνέχεια, θα αναλυθούν τα 

στοιχεία αυτά για την εξαγωγή συµπερασµάτων.  Σε ένα τρίτο στάδιο, µε βάση τα 

συµπεράσµατα που θα εξαχθούν, θα γίνει ανάλυση των υποθέσεων εργασίας όπως 

ορίζονται πιο κάτω.  Σε ένα τέταρτο στάδιο θα παρουσιαστεί η στρατηγική που 

ακολουθούν οι χώρες κράτη της περιπτωσιολογικής µελέτης, µε άξονα τη µεταξύ 

τους σύγκρουση, ιδιαίτερα στα θέµατα οικονοµίας και εξοπλισµών, για να 

αναζητηθούν δηλαδή τα αίτια της κρατικής δράσης.  Ακολούθως, και µε βάση τα πιο 

πάνω στάδια, θα πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος θεωρίας που αφορά στα αξιώµατα της 

ευρύτερης θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού µε κέντρο βάρους το δοµικό 

ρεαλισµό, αφού προηγουµένως συζητηθούν οι εννοιολογικοί ορισµοί της θεώρησης. 

 

2.2. Έλεγχος Θεωρίας και Μέθοδος Υλοποίησής του 

Με βάση την κατηγοριοποίηση του Van Evera για την αποστολή που µπορεί να 

έχει µια διατριβή3, η παρούσα διδακτορική εργασία θα αποτελέσει διατριβή ελέγχου 

θεωρίας η οποία χρησιµοποιεί εµπειρικά στοιχεία, προκειµένου να αποτιµήσει 

προϋπάρχουσες θεωρίες. Μια θεωρία είναι ένα διανοητικό κατασκεύασµα που βοηθά 

κάποιον να επιλέξει τα γεγονότα και να τα ερµηνεύσει µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διευκολυνθεί η εξήγηση και η πρόβλεψη σχετικά µε τις τακτικότητες και τις 

επανεµφανίσεις ή τις επαναλήψεις των παρατηρηθέντων φαινοµένων4. Αντίθετα µε 

τις θεωρίες υπάρχουν οι θεωρήσεις (ή παράδειγµα, από την αγγλική βιβλιογραφία 

που χρησιµοποιεί το όρο “paradigm”), οµαδοποιήσεις αξιωµάτων που εκφράζουν 

δογµατικά απόψεις περί λειτουργίας µιας κοινωνικής σχέσης και συνιστούν εν 

πολλοίς φιλοσοφική θέση και προοπτική ανάλυση που δεν υπόκεινται στο κριτήριο 

                                                 
3 Van Evera (2000: 147-156). Βλέπε για τους υπόλοιπους τύπους µιας διατριβής που µπορούν να 

εκπονηθούν στην πολιτική επιστήµη στην παρούσα παραποµπή. 
4 Ορισµός των Viotti and Kauppi (1998: 3). Σύµφωνα µε τον ορισµό αυτόν, έχουµε τις τρεις θεωρίες 

(κλασικό ρεαλισµό, δοµικό ρεαλισµό, τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό) που εξηγούν και προβλέπουν 

παρατηρήσιµα εµπειρικά συµβάντα και µπορούν να ελεγχθούν ως προς την ισχύ τους. 
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της διαψευσιµότητας από την εµπειρική παρατήρηση5.  Στις θεωρήσεις στηρίζονται 

οι θεωρίες που είναι ερµηνείες των φαινοµένων που ανακύπτουν ή παρατηρούνται σε 

ευρεία ή περιορισµένη κλίµακα και, σε αντίθεση µε τις θεωρήσεις µπορούν να 

υποβληθούν σε έλεγχο6. Οι θεωρίες, ως αιτιώδεις σχέσεις δύο ή περισσότερων 

φαινοµένων, δηµιουργούνται από την παρατήρηση των εµπειρικών γεγονότων που 

τείνουν να επαναλαµβάνονται. Έτσι, δηµιουργείται ένα πλέγµα αλληλοσύνδεσης 

γεγονότων που πηγάζουν από τα εµπειρικά δεδοµένα της περιπτωσιολογικής µελέτης 

και των αξιωµάτων της θεωρίας. Από τη στιγµή που οι προσδοκίες από τη θεωρία 

συµφωνούν µε τα ευρεθέντα παρατηρήσιµα γεγονότα, τότε η θεωρία επαληθεύεται. 

Εάν αυτό δεν συµβαίνει, είτε τα γεγονότα δεν συµφωνούν µε τις θεωρητικές 

προσδοκίες είτε τα γεγονότα δεν έχουν καµία θέση στο συγκεκριµένο θεωρητικό 

σύστηµα7.  

Ο έλεγχος της θεωρίας θα γίνει µε τη µέθοδο της παρατήρησης και θα 

χρησιµοποιηθεί το είδος της ανάλυσης περιπτωσιολογικής έρευνας (η 

ελληνοτουρκική σύγκρουση).  Με τη µέθοδο της παρατήρησης η έρευνα κάνει 

προβλέψεις στη βάση µιας θεωρίας και κατόπιν παρατηρούνται παθητικά τα στοιχεία 

χωρίς να επιβαρύνεται η κατάσταση µε εξωτερικό ερέθισµα, θέτοντας το ερώτηµα αν 

οι παρατηρήσεις είναι σύµφωνες µε τις προβλέψεις8. Αποτελεί µεθοδολογική 

απαίτηση τα γεγονότα που είναι το υλικό µιας επιστηµονικής θεωρίας να είναι δυνατό 

να προσδιοριστούν µε ακρίβεια επαρκή για τους θεωρητικούς σκοπούς του 

συστήµατος. ∆ηλαδή τα γεγονότα πρέπει να τα αποκοµίζουµε µέσω ενός σαφώς 

ορίσιµου χειρισµού 9.  

Η επιλογή της µεθόδου της παρατήρησης σε µία περιπτωσιολογική έρευνα – η 

µέθοδος του πειράµατος αποκλείεται λόγω µη ύπαρξης δυνατότητας να 

πραγµατοποιηθεί στην Πολιτική Επιστήµη – εδράζεται στο γεγονός ότι η δοµή των 

στοιχείων της συγκεκριµένης περίπτωσης που επιλέγουµε είναι τέτοια, που την κάνει 

ισχυρή ως προς την ικανότητά της να επαληθεύσει ή όχι τη θεωρία. Αυτό γιατί τα 

                                                 
5 Κουσκουβέλης (2004: 57). Σύµφωνα µε αυτό, έχουµε τη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού που 

εκφράζει µια φιλοσοφική αντίληψη για τη λειτουργία του διεθνούς συστήµατος των κρατών  και δεν 

τίθεται στο κριτήριο της διαψευσιµότητας. 
6 Κουσκουβέλης (2004: 57-58).  
7 Parsons (1996: 218). 
8 Van Evera (2000: 52). 
9 Parsons (1996: 233-234). 
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στοιχεία της είναι πολλά και ακριβή. Ως γεγονός νοείται και ορίζεται στην παρούσα 

µελέτη «…µια εµπειρικά επαληθεύσιµη απόφανση γύρω από φαινόµενα, από την 

άποψη ενός εννοιολογικού σχήµατος…»10. 

Τα στοιχεία αναφέρονται κυρίως στη συλλογή των οικονοµικών δεδοµένων και 

στη σύγκριση των µεγεθών που αφορούν τις δύο χώρες, στην καταγραφή πολιτικών 

χειρισµών σε θέµατα εξοπλισµών, στην αποτίµηση τακτικών κινήσεων, στη 

στρατηγική των κρατών, στην ερµηνεία της σχέσης των χωρών του υπό µελέτη 

παραδείγµατος, στην ιστορική παρακολούθηση των γεγονότων. Τα αξιώµατα της 

θεωρίας θα κριθούν για την επάρκεια της ερµηνείας και της προβλεπτικότητάς τους 

µε βάση τις παρατηρήσεις των πιο πάνω στοιχείων και διαµέσου των απαντήσεων 

στις υποθέσεις εργασίας.   

Σύµφωνα µε τους Κώνστα και Αρβανιτόπουλο, έξι φάσεις οριοθετούν τη 

µεθοδολογία ενός ερευνητή για την υλοποίηση του ερευνητικού του έργου στα 

πλαίσια των κοινωνικών επιστηµών11. Σύµφωνα λοιπόν µε τις φάσεις αυτές, 

διαµορφώνεται η εξής µεθοδολογική πορεία που ακολουθείται και στην παρούσα 

διατριβή: 

α) ∆ιατύπωση της θεώρησης και της θεωρίας: Γίνεται επιλογή της θεώρησης του 

πολιτικού ρεαλισµού (κρατικοκεντρικού παραδείγµατος12) µε τις θεωρίες του όπως 

αναφέρθηκαν πιο πάνω, για να αναλυθεί η σύγκρουση Ελλάδας-Τουρκίας, της 

Οικονοµίας της Άµυνας, για να ερµηνευθούν τα οικονοµικά των εξοπλισµών, και των 

θεωριών Στρατηγικής, για να αναλυθούν οι σχεδιασµοί των υπό µελέτη χωρών. 

β) Εξαγωγή υποθέσεων:  Σε αυτό το στάδιο οι συγγραφείς αναφέρονται στην 

ύπαρξη υποθέσεων εργασίας γενικής υφής, που αποτυπώνονται στη θεωρητική 

προσέγγιση, η οποία απασχολεί τη διατριβή. Παραδείγµατος χάριν, ένα είδος γενικής 

υφής υπόθεσης εργασίας13 είναι η εξής: “η ασυµµετρία ισχύος µεταξύ δυο παικτών 

                                                 
10 Ορισµός του Joseph L. Henderson που παρατίθεται στον Parsons (1996: 235). 
11 Κώνστας και Αρβανιτόπουλος (1997: 101-105). 
12 Η έννοια “παράδειγµα” σηµαίνει ένα σύνολο κυρίαρχων τρόπων παρατήρησης ενός συγκεκριµένου 

ζητήµατος και αναφέρεται σε ένα υπόδειγµα ή σε µία θεµελιώδη µορφή (πρότυπο) που δοµεί ιδέες 

σχετικά µε µια περιοχή συστηµατικής έρευνας. Ερµηνεία των Kegley and Wittkopf (1999: 22). 
13 Η γενική υπόθεση εργασίας αναφέρεται στη µακροθεωρητική (ή µακροσκοπική) ανάλυση και η 

ειδική στη µικροθεωρητική (ή µικροσκοπική). Για το διαχωρισµό των επιπέδων ανάλυσης των διεθνών 

φαινοµένων σε µικροθεώρηση και µακροθεώρηση βλέπε αναλυτικά Singer (1961).  Ο Singer ονοµάζει 

µικροθεώρηση την ανάλυση του συγκεκριµένου διεθνολογικού φαινοµένου (εδώ σύγκρουση Ελλάδας–
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οδηγεί στην επιβολή του ενός (του πιο ισχυρού) έναντι του άλλου”.  Η εξαγωγή των 

υποθέσεων εργασίας, που θα ερευνηθούν στη διατριβή, παρουσιάζεται πιο κάτω. 

γ) Εξειδίκευση των υποθέσεων και λειτουργικός ορισµός των µεταβλητών: Η 

εξειδίκευση αφορά στην περιπτωσιολογική µελέτη που επιλέγεται να µελετηθεί.  

Έτσι, στις υποθέσεις εργασίας που ακολουθούν συγκεκριµενοποιούνται οι 

µεταβλητές και ορίζονται τα χρονικά πλαίσια, καθώς και τα πλαίσια χώρου του 

παραδείγµατος. Βάσει της γενικής υπόθεσης εργασίας, στο παραπάνω στάδιο 

παράγεται η εξής εξειδικευµένη υπόθεση εργασίας: “η ασυµµετρία ισχύος που 

παρατηρείται στο µέγεθος των εξοπλισµών µεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας θα οδηγήσει 

στην κυριαρχία της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας στο Αιγαίο την επόµενη 

δεκαετία”14. 

δ) Συλλογή των στοιχείων: Η συλλογή στοιχείων αφορά κατά κύριο λόγο στα 

οικονοµικά δεδοµένα, στις δαπάνες των εξοπλισµών Ελλάδας-Τουρκίας, αλλά και 

στα γενικότερα οικονοµικά µεγέθη που αφορούν τις δύο χώρες.  Επίσης, στοιχεία από 

το σχεδιασµό της στρατηγικής των δύο χωρών είτε αυτά αφορούν παρελθούσες 

επιδιώξεις είτε µελλοντικούς οριοθετηµένους στόχους των κρατών. Επιπρόσθετα, 

όσον αφορά τη θεωρητική συζήτηση, άντληση στοιχείων από θεωρητικές 

πραγµατείες που καταπιάνονται µε τα εργαλεία ερµηνείας των κοινωνικών 

φαινοµένων. 

ε) Επεξεργασία των στοιχείων: Στο παρόν στάδιο θα γίνει ανάλυση των 

συλλεχθέντων στοιχείων από την προηγούµενη φάση.  Θα γίνει συσχετισµός των 

οικονοµικών δεδοµένων και των δύο χωρών, για να εξαχθούν τα συµπεράσµατα από 

την όλη µελέτη, ως στόχος της εργασίας.  Σε ό,τι αφορά τα θέµατα στρατηγικής, θα 

τύχουν σχολιασµού και ανάλυσης τα έως τώρα στρατηγικά δεδοµένα. Για τον έλεγχο 

των θεωριών του ρεαλισµού θα γίνει ιστορική αναφορά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

και την εξωτερική πολιτική των κρατών. 

στ) Επαλήθευση-διάψευση και ερµηνεία των αποτελεσµάτων: Στην τελευταία 

αυτή φάση θα εκτιµηθεί κατά πόσο τα αποτελέσµατα της έρευνας επαληθεύουν ή 

διαψεύδουν τις υποθέσεις εργασίας και τα αξιώµατα της θεώρησης.  Επίσης, µέσα 
                                                                                                                                            
Τουρκίας) και µακροθεώρηση το γενικό φαινόµενο του διεθνούς συστήµατος (εδώ σύγκρουση δύο 

κρατών).  Επίσης, για το συγκεκριµένο βλέπε στις µελέτες των Waltz (1959), Rosenau (1996) και 

Hayek (1979: 112) και (1996). Περισσότερα για τα επίπεδα ανάλυσης βλέπε πιο κάτω στον παρόν 

κεφάλαιο. 
14 Για την πλήρη παρουσίαση των υποθέσεων εργασίας βλέπε παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο. 



  Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 2 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο Μακεδονίας   31

από τον έλεγχο της θεωρίας που θα έχει πραγµατοποιηθεί, θα γίνουν εκτιµήσεις 

σχετικά µε τη συµβολή της µελέτης στην ευρύτερη θεωρία που έχει διερευνηθεί.  

Αναφορικά µε τη µεθοδολογία της θεωρητικής προσέγγισης των Οικονοµικών 

της Άµυνας, οι Sandler and Hartley15 σηµειώνουν ότι οι αναλυτές της επιστήµης 

επικεντρώνονται στην εφαρµογή θεωριών, για να προσδιορίσουν τη βέλτιστη 

πολιτική, η οποία θα αποδώσει τα επιθυµητά αποτελέσµατα.  Συνεπώς, στην εργασία, 

µε αποδοχή των θεωριών των Οικονοµικών της Άµυνας, γίνεται έλεγχος κατά πόσο οι 

κυβερνήσεις των υπό µελέτη χωρών ακολουθούν τα βελτιστοποιητικά µοντέλα των 

οικονοµικών στη λήψη αποφάσεων για τα θέµατα εξοπλισµών.  Επιπρόσθετα, τα 

θεωρητικά εργαλεία των Οικονοµικών της Άµυνας θα µας βοηθήσουν να 

ερµηνεύσουµε τα συλλεχθέντα οικονοµικά στοιχεία που αφορούν στις στρατιωτικές 

δαπάνες, αλλά και τα γενικότερα οικονοµικά στοιχεία των κρατών του υπό µελέτη 

παραδείγµατος.  Σε ένα τρίτο στάδιο η Αµυντική Οικονοµία θα µας βοηθήσει να 

επεξεργαστούµε και να δώσουµε απαντήσεις στις υποθέσεις εργασίας της διατριβής 

που έχουν οικονοµικό περιεχόµενο. 

 

2.3. Επίπεδα Ανάλυσης 

Κρίνεται απαραίτητο στο παρόν στάδιο να διευκρινιστούν τα επίπεδα ανάλυσης 

που θα χρησιµοποιηθούν στη διατριβή και αυτό για τους εξής κύριους λόγους: 

Πρώτον, η έννοια “επίπεδο ανάλυσης” µας βοηθά να περιγράψουµε τις επιρροές στις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων από τα κράτη. ∆εύτερον, η κύρια θεωρία της εργασίας 

(που τίθεται σε έλεγχο) είναι ο δοµικός ρεαλισµός που είναι κατεξοχήν συστηµική 

θεωρία και αυτό που τον κάνει σε κάποιο βαθµό να διαφοροποιείται από τον κλασικό 

ρεαλισµό και τον τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό16. Τρίτον, η συγκριτική ανάλυση 

των οικονοµικών µεγεθών και της οικονοµικής ισχύος των κρατών, αλλά και η 

ερµηνεία των θεµάτων που σχετίζονται µε τις εξοπλιστικές δαπάνες εµπίπτουν στο 

κρατικό επίπεδο ανάλυσης. Τέλος, επισηµαίνεται ότι στην εργασία δε 

χρησιµοποιείται καθόλου το επίπεδο ανάλυσης της µονάδος (προσωπικό) και το 

γεγονός αυτό πρέπει να διευκρινιστεί ως προς την εξαγωγή των συµπερασµάτων.  

                                                 
15 Sandler and Hartley (1995: 10). 
16 Για το πως διαφοροποιούνται οι τρεις αυτές θεωρίες βλέπε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 8 και για το 

πως από αυτές τους τις διαφοροποιήσεις προκύπτουν οι τρεις βασικές υποθέσεις εργασίας της 

διατριβής βλέπε παρακάτω στο παρόν κεφάλαιο.  



  Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 2 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο Μακεδονίας   32

Η ερµηνεία των κοινωνικών φαινοµένων (κατά συνέπεια και των 

διεθνολογικών) πραγµατοποιείται στη βάση τριών διαφορετικών µεταξύ τους 

επιπέδων ανάλυσης. Τα επίπεδα ανάλυσης αποτελούν µεθόδους κατηγοριοποίησης 

των δρώντων και ερµηνείας του πώς αυτοί σχετίζονται µεταξύ τους στο διεθνές 

σύστηµα. Για την ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και της 

στρατηγικής τους συµπεριφοράς τα τρία αυτά επίπεδα ανταποκρίνονται σε τρεις 

αντίστοιχες κατηγορίες17: Το πρώτο επίπεδο είναι το συστηµικό-παγκόσµιο, όπου 

λαµβάνονται υπόψη οι συστηµικοί παράγοντες επιρροής των αποφάσεων των 

κρατών, δηλαδή οι οπτικές του διεθνούς συστήµατος, όπως η πρωτοκαθεδρία των 

διακρατικών πολέµων και η ύπαρξη εκτεταµένης οικονοµικής αλληλεξάρτησης, η 

δοµή και η µορφή συστήµατος, η κατανοµή ισχύος). Το δεύτερο επίπεδο είναι το 

κρατικό ή εσωτερικό, όπου σηµαίνοντα ρόλο για την ερµηνεία της εξωτερικής 

πολιτικής έχουν οι εσωτερικοί παράγοντες του κράτους (πολιτικό σύστηµα, 

κοινωνικές επιλογές της κυβέρνησης, οικονοµικές σχέσεις εσωτερικών παραγόντων, 

λαός και κοινή γνώµη, κόµµατα). Το τρίτο επίπεδο είναι το ατοµικό, όπου τον 

καθοριστικό ρόλο παίζουν οι προσωπικοί παράγοντες για την ανάλυση της 

διαδικασίας λήψης αποφάσεων για την εξωτερική πολιτική (τα γνωρίσµατα και η 

προσωπικότητα ηγέτη, η ιδεολογία και ο χαρακτήρας των ατόµων που αποφασίζουν, 

προσωπικές επιθυµίες)18. Και τα τρία επίπεδα παραγόντων επηρεάζουν ταυτοχρόνως 

τις αποφάσεις (βλέπε τα βέλη), αλλά το ειδικό τους βάρος (βλέπε το µέγεθος των 

βελών) συνήθως βασίζεται στις περιπτώσεις και τις καταστάσεις τη στιγµή της 

απόφασης19. 

Σηµειώνεται ότι το κρατικό επίπεδο (κάλυψη των εσωτερικών 

χαρακτηριστικών) και το σφαιρικό σύστηµα (διεθνές επίπεδο συστηµάτων, κάλυψη 

των διακρατικών σχέσεων και των αλλαγών σε αυτές τις σχέσεις κατά τη διάρκεια 

του χρόνου) αποτελούν δύο ευδιάκριτα επίπεδα, όπου οι δύο αυτές παραδοσιακά 

ιδιαίτερες σφαίρες έχουν γίνει όλο και περισσότερο ταυτόσηµες σε αυτό που έχει 

                                                 
17 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 1. 
18 Επίσης, για µια διευκρίνιση του διαχωρισµού των τριών επιπέδων ανάλυσης, των εξαρτηµένων και 

ανεξάρτητων µεταβλητών που το καθένα χρησιµοποιεί, αλλά και την ιδιαίτερη εστίαση του κάθε 

επιπέδου βλέπε Κουλουµπής (1988: 57-59). 
19 Kegley and Wittkopf (1999: 45).  
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γίνει γνωστό ως ενδιάµεση πολιτική20. Για τους σκοπούς όµως της ανάλυσης, αυτή η 

µεταξύ τους διάκριση και κατηγοριοποίηση είναι ακόµα χρήσιµες. 

Για να καθορίσουµε τον σχετικό αντίκτυπο των ειδικών παραγόντων κάτω από 

τις διαφορετικές περιστάσεις, πρέπει πρώτα να κάνουµε διάκριση µεταξύ των 

σφαιρικών και εσωτερικών επιρροών στις πολιτικές επιλογές. Το πρώτο επίπεδο 

ανάλυσης, η συστηµική θεωρία, στις διεθνείς σχέσεις συνίσταται από τη δοµή του 

συστήµατος και τις µονάδες του που διαντιδρούν µέσα σε αυτό. Ως εκ τούτου, η δοµή 

του πρέπει να µελετηθεί ιδίω δικαιώµατι όπως και οι µονάδες του21. Κατά συνέπεια, η 

θεωρία του δοµικού ρεαλισµού που αναφέρεται στη συστηµικότητα των κρατικών 

αποφάσεων χρήζει ιδιαίτερης σηµασίας και προσοχής και βέβαια πλήρους 

διαχωρισµού από τα άλλα επίπεδα ανάλυσης. Και αυτό γιατί η συνολική 

συµπεριφορά του συστήµατος δε σχετίζεται µε τη συµπεριφορά, τις προσδοκίες και 

τις προτεραιότητες των επιµέρους µονάδων του22. Το δεύτερο επίπεδο ανάλυσης θα 

µας βοηθήσει σε δύο κατευθύνσεις. Η πρώτη αφορά στα σηµεία που διαφοροποιούν 

τον δοµικό ρεαλισµό από τον κλασικό και στο βάρος που δίνεται στην αναζήτηση 

των πραγµατικών αιτιών της κρατικής δράσης και η δεύτερη στην κατανόηση των 

εσωτερικών διεργασιών που συντελούνται στο κράτος και αναφέρονται στις επιλογές 

για τις εξοπλιστικές δαπάνες, την οικονοµική ενδυνάµωση και την κατανοµή των 

οικονοµικών πόρων.   

  

2.4. Υποθέσεις Εργασίας  

Όπως έχει προαναφερθεί, ο βασικός σκοπός της διατριβής είναι ο έλεγχος των 

υποθέσεων εργασίας που αυτή θέτει. Κατά συνέπεια, είναι σκόπιµο πριν από τη 

διατύπωσή τους να διευκρινιστούν η ορολογία και οι ορισµοί που σχετίζονται µε 

αυτές. Υπόθεση είναι µια εικασία για τις σχέσεις ανάµεσα σε δύο οι περισσότερες 

έννοιες23 ή ένας θεωρητικός συλλογισµός που συνδέεται µε την παρατήρηση 

ορισµένων γεγονότων24.  Σε µια έρευνα όπου αναζητείται η αιτιώδης σχέση µεταξύ 

                                                 
20 Kegley and Wittkopf (1999: 45-46). 
21 Waltz (1979: 78). Για την συστηµική κατανόηση του δοµικού ρεαλισµού αλλά και για το πως 

παράγουν θεωρητικά αποτελέσµατα οι συστηµικές θεωρίες, εν αντιθέσει µε τις αναλύσεις του 

ατοµικού επιπέδου (unit-level analysis), βλέπε Keohane (1984: 26-27). 
22 Jervis (1979α: 212). 
23 MacMiller and Wilson (1983: 58). 
24 Κώνστας και Αρβανιτόπουλος (1997: 103). 
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των προς µελέτη εννοιών µε τη χρήση µεταβλητών, η υπόθεση εργασίας εκφράζει τη 

σχέση µεταξύ των ανεξάρτητων και των εξαρτηµένων µεταβλητών ενός φαινοµένου 

το οποίο ελέγχεται για την ισχύ του25. Ως µεταβλητή ορίζεται ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό ή γνώρισµα, το οποίο διακυµαινόµενο προσλαµβάνει ποικίλα µεγέθη 

ή αποκτά διαφορετική αξία κάτω από µεταβαλλόµενες συνθήκες26.  Σύµφωνα λοιπόν 

µε τα πιο πάνω, οι υποθέσεις εργασίας είναι οι σχέσεις φαινοµένων που τίθενται σε 

έλεγχο, που εξετάζεται δηλαδή η ισχύς τους ή όχι.   

Στις κοινωνικές επιστήµες η κυρίως ποιοτική υφή των θεµάτων δηµιουργεί 

υποθέσεις εργασίας γενικού χαρακτήρα που δεν µπορούν να συγκεκριµενοποιηθούν 

απλώς σε απόρριψη ή αποδοχή µιας υπόθεσης.  Υπό αυτόν τον περιορισµό παρακάτω 

παρουσιάζονται τα βασικά ζητήµατα τα οποία θα ελεγχθούν στη διατριβή, αλλά και 

τα αξιώµατα που θα επικουρήσουν την αποδεικτική διαδικασία. Η προσπάθεια να 

συζητηθούν τα αξιώµατα, να απαντηθούν τα ερωτήµατα που τίθενται σε κάθε 

κεφάλαιο και να εξακριβωθεί η ισχύς των υποθέσεων εργασίας που διατυπώνονται 

πιο κάτω θα οδηγήσει στην υλοποίηση του στόχου της διατριβής, όπως έχει 

καταγραφεί πιο πάνω. ∆ηλαδή, αφενός να πραγµατοποιηθεί ο έλεγχος θεωρίας 

(αποδοχή ή απόρριψη των βασικών αξιωµάτων της ευρύτερης θεώρησης του 

ρεαλισµού) και αφετέρου να εξαχθούν τα συµπεράσµατα που αφορούν τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις στα επίπεδα της στρατηγικής, της οικονοµίας και των 

εξοπλισµών. 

Έχει επισηµανθεί και πιο πάνω ότι την παρούσα ακαδηµαϊκή εργασία θα 

απασχολήσουν υποθέσεις εργασίας τόσο οικονοµικής όσο και πολιτικής υφής.  Αν 

και ο διαχωρισµός των κοινωνικών ζητηµάτων σε οικονοµικά και πολιτικά είναι 

δύσκολος, όπως καταφαίνεται και ακολούθως στην ανάλυση για την ταυτοποίηση ή 

απόδειξη των υποθέσεων εργασίας, επιχειρείται ένας διαχωρισµός µεταξύ των δύο 

αντικειµένων για διευκόλυνση της ανάλυσης. Η πραγµατεία των οικονοµικών της 

δεύτερης ενότητας θα απαντήσει στα αµιγώς οικονοµικά ζητήµατα και η ανάλυση 

των στρατηγικών και διεθνολογικών ζητηµάτων θα συµπληρώσει τα όποια κενά. 

 

 

 

                                                 
25 Van Evera (2000: 23). 
26 Κουσκουβέλης (1997α: 65). 
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2.4.1. Παρουσίαση Βασικών Υποθέσεων Εργασίας 

Κύρια προσπάθεια του παρόντος µελετήµατος αποτελεί ο έλεγχος των 

αξιωµάτων που πηγάζουν από τις θεωρίες της ευρύτερης θεώρησης του πολιτικού 

ρεαλισµού, καθώς ο έλεγχος των υποθέσεων, η διαπίστωση δηλαδή αν οι προβλέψεις 

επαληθεύονται από τις παρατηρήσεις-µετρήσεις της πραγµατικότητας αποτελεί το 

βασικό έργο ενός επιστήµονα27.  Για να προσδιορίσουµε τις τρεις βασικές υποθέσεις 

εργασίας, λαµβάνουµε ως βάση τον δοµικό ρεαλισµό προσθέτοντας κρίσιµα 

θεωρητικά εργαλεία της ευρύτερης ρεαλιστικής θεώρησης που διατυπώνονται στις 

θεωρίες του κλασικού ρεαλισµού και του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού. Με 

βάση λοιπόν την περιπτωσιολογική µελέτη της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και τη 

δραστηριότητα των κρατών Ελλάδας-Τουρκίας µέσα σε αυτή, η µεθοδολογία οδηγεί 

στην προσπάθεια να πιστοποιηθεί η ισχύς (ή όχι) των ακόλουθων υποθέσεων 

εργασίας που πηγάζουν από την κρίση των τριών βασικών αξιωµάτων της 

γενικότερης θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού: 

1) Τα κράτη είναι κυρίαρχοι δρώντες στο διεθνές σύστηµα: 

α) Σύµφωνα µε την παραδοσιακή µορφή του ρεαλισµού, που συνδέεται µε τον 

Θουκυδίδη, τον Machiavelli, και τον Morgenthau28, τα κράτη είναι οι κύριοι 

παράγοντες στις διεθνείς υποθέσεις και ως κυρίαρχες πολιτικές µονάδες καθορίζουν 

σε απόλυτο και πλήρη βαθµό τη συµπεριφορά της δράσης τους.  

β) Σύµφωνα µε τους δοµικούς ρεαλιστές, όπως τους Waltz, Gilpin, Mearsheimer29, τα 

κράτη είναι οι κύριοι παίκτες στις διεθνείς υποθέσεις, αλλά η συµπεριφορά τους ως 

προς τη δράση (η στρατηγική) καθορίζεται από τη δοµή του συστήµατος. Οι µη 

κρατικοί φορείς είναι αποτέλεσµα της δοµής και της κατανοµής ισχύος µεταξύ των 

κρατών. 

γ) Κατά τον τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό που εκφράζεται κυρίως από τους 

Keohane και Nye30, τα κράτη είναι κυρίαρχοι παίκτες στο διεθνές σύστηµα, αλλά όχι 

οι µοναδικοί, και η δράση τους καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό από µη κρατικούς 

φορείς, διακυβερνητικούς και οικονοµικούς οργανισµούς και τους διεθνείς θεσµούς. 

 

 
                                                 
27 Κώνστας και Αρβανιτόπουλος (1997: 103). 
28 Morgenthau (1946) και (1993), Machiavelli (1970) και (1981), και Θουκυδίδης (1998). 
29 Waltz (1979), Gilpin (1981) και Mearsheimer (2001). 
30 Keohane and Nye (1977). 
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2) Η δράση του κράτους στόχο έχει την εκπλήρωση του εθνικού συµφέροντος: 

α) Όπως υποστηρίζουν οι Waltz και Grieco, τα κράτη ορίζουν ως εθνικό συµφέρον τη 

διατήρηση και επιβίωσή τους και αρκούνται σε αυτά (αµυντικός δοµικός 

ρεαλισµός)31. Έτσι, η δράση του κράτους καθορίζεται από την επίτευξη και 

διατήρηση της επιβίωσής του, υπάρχουν δηλαδή status quo κράτη.  

β) Όπως υποστηρίζει ο Mearsheimer, τα κράτη δεν ικανοποιούνται µε την 

εξασφάλιση της επιβίωσής τους, αλλά είναι επιθετικά και επιζητούν την επέκταση32, 

καθώς οι βαθιές αιτίες της σύγκρουσης είναι οι επιθετικές και οι άπληστες διαθέσεις 

των κρατικών συµφερόντων33. Έτσι, η δράση των κρατών καθορίζεται από τις 

επιθετικές και επεκτατικές διεκδικήσεις τους, υπάρχουν δηλαδή αναθεωρητικά 

κράτη. 

3) Η ισχύς είναι το εργαλείο υλοποίησης του εθνικού συµφέροντος: 

α) Κατά τον κλασικό ρεαλισµό, η ισχύς είναι η απόλυτη και µοναδική ανάγκη για το 

κράτος συνέπεια της ανθρώπινης φύσης. Η ισχύς γίνεται αυτοσκοπός για το κράτος 

και η ίδια η ύπαρξή του να εξαρτάται από αυτήν34. 

β) Κατά τον δοµικό ρεαλισµό, η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό για το κράτος, αλλά 

είναι το µέσο (όργανο) για να εκπληρωθεί το εθνικό συµφέρον35. 

γ) Σύµφωνα µε τον τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό, τα κράτη δεν επιζητούν πάντα 

την ισχύ, αλλά στρέφουν την προσοχή τους και σε άλλα ενδιαφέροντα όπως η 

οικονοµία36. 

 

2.4.2. Παρουσίαση Επικουρικών Υποθέσεων Εργασίας 

Στην προσπάθεια να ερευνηθούν οι πιο πάνω βασικές υποθέσεις εργασίας, 

απαιτείται µια µακρά αποδεικτική διαδικασία η οποία στηρίζεται σε άλλες 

βοηθητικές υποθέσεις εργασίας, αλλά και σε βασικά αξιώµατα. Όπως έχει αναφερθεί 

και στο προηγούµενο κεφάλαιο, για να προσεγγίσουµε το θεωρητικό πεδίο του 
                                                 
31 Waltz (1979: 126-127) και Grieco (1988: 499-500) και (1990: 37-40). ∆ηλαδή τα κράτη, ως ενιαίοι 

φορείς δράσης, είναι αµυντικογενείς εκ θέσεως καθορισµένες µονάδες (defensive positionalist). Ο 

ορισµός από τον Grieco (1990: 40). 
32 Mearsheimer (1994-5: 11). ∆ηλαδή τα κράτη είναι επιθετικογενείς µονάδες από την ανθρώπινη 

φύση και δοµικότητα του συστήµατος. 
33 Donnelly (1998: 400). 
34 Carr (1946), Morgenthau (1993) και Hobbes (1996). 
35 Waltz (1979), Gilpin (1981) και Mearsheimer (2001). 
36 Keohane and Nye (1977) και Keohane (1984). 



  Ενότητα Α΄ - Κεφάλαιο 2 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο Μακεδονίας   37

πολιτικού ρεαλισµού – µε βάση την περιπτωσιολογική µελέτη της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης – θέτουµε ως εφαλτήριο την Οικονοµία της Άµυνας και ως ένα 

ενδιάµεσο στάδιο τη Στρατηγική των ∆ιεθνών Σχέσεων. Έτσι, υπάρχουν επιµέρους 

υποθέσεις εργασίας, οι οποίες και παρουσιάζονται ξεχωριστά και αναλυτικά σε κάθε 

ένα από τα κεφάλαιο της εργασία. Οι πλέον κρίσιµες από αυτές, που ανταποκρίνονται 

στις δύο ενότητες των οικονοµικών της άµυνας και της στρατηγικής, συνίστανται στις 

παρακάτω: 

1) Η οικονοµία είναι φορέας ισχύος για ένα κράτος, γεγονός που µεταφράζεται σε 

ικανότητα αγοράς στρατιωτικών εξοπλισµών για ικανοποίηση της ανάγκης του 

δηµόσιου αγαθού της άµυνας.  

2) Υπάρχει σύγκρουση στις σχέσεις των κρατών, που περιλαµβάνει και την 

κούρσα εξοπλισµών, και επιβάλλεται ο σχεδιασµός στρατηγικής (που 

αναφέρεται ως υψηλή στρατηγική) από πλευράς τους για τη βελτιστοποίηση της 

θέσης τους στο διεθνές σύστηµα.   

Πέραν των βοηθητικών υποθέσεων εργασίας, υπάρχουν και τα επικουρικά 

αξιώµατα στα οποία θα στηριχθεί η µεθοδολογική απόδειξη. Τα αξιώµατα αυτά δεν 

τίθενται σε έλεγχο, αλλά θεωρείται δεδοµένη η ισχύς τους. Η συζήτηση των 

αξιωµάτων αυτών αποσαφηνίζει ζητήµατα που άπτονται της µελέτης µε τρόπο τέτοιο, 

ώστε τα αξιώµατα αυτά να αποτελούν συνδετικό κρίκο στην όλη µεθοδολογική 

διαδικασία. Έτσι, γίνεται αξιωµατική παραδοχή των πιο κάτω: 

1) Η οικονοµία είναι φορέας ισχύος για ένα κράτος. 

2) Υπάρχει στενή σχέση µεταξύ οικονοµίας και πολιτικής, που περιλαµβάνει και 

τις στρατιωτικές δαπάνες.  

3) Η στρατηγική των κρατών αποτελεί µέρος των διεθνών σχέσεων. 

 

2.5. Μεθοδολογικά Προβλήµατα 

Οι κοινωνικές επιστήµες παρουσιάζουν ιδιαίτερα µεθοδολογικά προβλήµατα, 

καθώς τείνουν να αναφέρονται σε ανθρώπινες πράξεις που προσλαµβάνουν ιδιαίτερο 

χαρακτήρα και πολλές φορές πολλαπλώς ερµηνευµένο, εν αντιθέσει µε τις φυσικές 

επιστήµες. Επιπρόσθετα, και ειδικότερα στα παρόντα γνωστικά αντικείµενα της 

διατριβής, ο χαρακτήρας των θεµάτων που θα µελετηθούν (θέµατα εξοπλισµών, 

στρατηγική και σχέσεις κρατών στην περίπτωση της Ελλάδας-Τουρκίας), αλλά και η 

εν γένει διεθνολογική ανάλυση παρουσιάζουν αρκετά µεθοδολογικά προβλήµατα.  

Ενδεικτικά αναφέρονται αυτά που πολλοί µελετητές επισηµαίνουν και είναι σχετικά 
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µε τα θέµατα που εξετάζονται στο παρόν έργο37.  Προβλήµατα ποσοτικοποίησης των 

πληροφοριών, που είναι απαραίτητες για µελέτη, περιορισµοί στα αποτελέσµατα της 

ποσοτικής σύγκρισης, το φαινόµενο της ελλείψεως των πληροφοριών, αλλά και η 

δυσκολία ανεύρεσής τους, προβλήµατα στην παρουσίαση των δεδοµένων, αδυναµίες 

στον ακριβή προσδιορισµό ποιοτικών δεδοµένων. 

Επιπλέον, η σύγκριση µεταξύ των πολιτικών των δύο κρατών εµπερικλείει 

πολλά µεθοδολογικά προβλήµατα που δυσχεραίνουν την ανάλυση.  Τέτοια µπορεί να 

είναι τα παρακάτω: Τα περιορισµένα όρια της ποσοτικής ανάλυσης, καθώς το 

στατικό µοτίβο της δεν εκφράζει τη δυναµική που αποκρύπτουν οι αριθµοί και τα 

µοντέλα.  Επιπλέον, η έλλειψη πληροφοριών, που δυσχεραίνει την ανάλυση της 

στρατηγικής, αλλά και τον τρόπο και λόγο λήψης µια απόφασης.  Τέλος, η έλλειψη 

βιβλιογραφίας σχετικής µε τη σύµπτυξη των θεµάτων διεθνών σχέσεων, οικονοµίας 

και στρατηγικής, όπως αναλύθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο.  

Επιπρόσθετα και σε σχέση µε την ανάλυση πολλών παραγόντων που άπτονται 

των οικονοµικών και της πολιτικής, πρέπει να αναφερθεί ένα κύριο πρόβληµα που 

αντιµετωπίζουν οι κοινωνικές επιστήµες γενικότερα. Όπως και o Hayek σηµειώνει, 

παρατηρείται µία σύγχυση σχετικά µε το γεγονός ότι οι εκφραζόµενες ιδέες 

παρουσιάζονται µε δύο ιδιότητες, είτε ως το αντικείµενο αυτό καθαυτό είτε ως η ιδέα 

του αντικειµένου που προσδιορίζουν38. Αυτή η προβληµατική κατά κύριο λόγο θα 

απασχολήσει την έρευνα στην τέταρτη ενότητα στην οποία επιχειρείται η προσπάθεια 

αποσαφήνισης των βασικών εννοιών των θεωριών του πολιτικού ρεαλισµού, αλλά 

και της υλιστικής υφής που αυτά εξ ορισµού στη ρεαλιστική θεώρηση φέρουν. 

Εξαιτίας ακριβώς των αναφερόµενων πιο πάνω δυσκολιών και λαµβανοµένου 

υπόψη ότι µια θεωρία, για να είναι βάσιµη, πρέπει να ταιριάζει µε τα (παρατηρήσιµα) 

γεγονότα39 απαιτείται µεθοδολογική έρευνα και επιστηµονικά στοιχειοθετηµένη 

µελέτη, για να παραχθεί ένα αξιόλογο επιστηµονικό έργο.  Τηρώντας τις βασικές 

αυτές προϋποθέσεις, στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται η κατά το δυνατόν 

καλύτερη µελέτη των προαναφερθέντων ζητηµάτων. 

 

 
                                                 
37 Για µια πλήρη αναφορά των µεθοδολογικών προβληµάτων που παρουσιάζονται στις κοινωνικές 

επιστήµες βλέπε Hayek (1979) και περιληπτικά Κουσκουβέλης (2000: 43-46). 
38 Hayek (1979: 61). 
39 Parsons (1996: 216). 
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2.6. Μεθοδολογική και Αποδεικτική Πορεία της ∆ιατριβής 

Συνοψίζοντας τις πιο πάνω παραγράφους, περιληπτικά η πορεία της 

µεθοδολογικής απόδειξης στα κεφάλαια του παρόντος πονήµατος θα έχει την 

ακόλουθη µορφή:  

Στο Κεφάλαιο 1 επιχειρείται µία περιγραφική παρουσίαση, ως εισαγωγή, του 

επιστηµονικού αντικειµένου που ενδιαφέρει τη διατριβή και παρουσιάζεται το τι 

πρόκειται να πραγµατευθεί αυτή. Στο Κεφάλαιο 2 αναλύεται η µεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί για την εκπλήρωση του σκοπού του έργου, µε αναφορά στην 

αποσαφήνιση των ορισµών της µεθοδολογίας και τη διευκρίνιση των υποθέσεων 

εργασίας.  

Στο Κεφάλαιο 3 επιβεβαιώνεται, µε τη θεωρητική συζήτηση, η στενή σχέση 

µεταξύ οικονοµίας (οικονοµικής ισχύος), τεχνολογίας, πολιτικής δράσης (άµυνας 

ενός κράτους) και στρατιωτικών εξοπλισµών και εντοπίζονται οι επιπτώσεις των 

αµυντικών δαπανών στην οικονοµία. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται η θέση ότι η 

άµυνα ενός κράτους είναι δηµόσιο αγαθό και το κράτος είναι ο φορέας που υλοποιεί 

τις εξοπλιστικές δαπάνες (την παραγωγή-αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών). Στο 

Κεφάλαιο 4 παρουσιάζεται η θέση ότι µεταξύ δύο κρατών που βρίσκονται σε 

σύγκρουση υπάρχει κούρσα εξοπλισµών που ωθεί στην αύξηση των εξοπλιστικών 

δαπανών. Με τη χρήση της περιπτωσιολογικής µελέτης επισηµαίνεται ότι µεταξύ των 

κρατών Ελλάδας και Τουρκίας υπάρχει εξοπλιστικός ανταγωνισµός, γεγονός που 

επιβεβαιώνει την πιο πάνω θέση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζεται µε την ανάλυση των 

οικονοµικών δεδοµένων το επίπεδο του Α.Ε.Π. των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας 

και η οικονοµική τους κατάσταση (επίπεδο οικονοµικής ισχύος) που προσδιορίζουν 

σε σηµαντικό βαθµό το ύψος των αµυντικών τους δαπανών. 

Στο Κεφάλαιο 5 επιβεβαιώνεται η θέση ότι στις σχέσεις µεταξύ δύο κρατών 

υπάρχει συγκρουσιακός χαρακτήρας και αυτό επαληθεύεται εµπειρικά µε την 

ελληνοτουρκική σύγκρουση. Επίσης γίνεται αναφορά στο τι είναι στρατηγική στις 

διεθνείς σχέσεις και στο τι περιλαµβάνει ο όρος “στρατηγική”. Με τη χρήση της 

περιπτωσιολογικής µελέτης επιβεβαιώνεται η θέση ότι τα κράτη σχεδιάζουν 

στρατηγική που αναφέρεται ως υψηλή στρατηγική.  Στο Κεφάλαιο 6 περιγράφονται 

οι θέσεις ότι υπάρχουν κράτη επιθετικά που προσπαθούν να µεταβάλουν το status 

quo, ότι υπάρχουν κράτη που απειλούνται και προσπαθούν να αποτρέψουν τον 

αντίπαλό τους και ότι υπάρχουν µικρές κρατικές δυνάµεις που προσπαθούν να 

επιβιώσουν. Με τη χρήση της περιπτωσιολογικής µελέτης επιβεβαιώνονται οι πιο 
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πάνω θέσεις και αποδεικνύεται ότι η Τουρκία είναι επιθετικό κράτος, η Ελλάδα 

ακολουθεί στρατηγική αποτροπής, για να διατηρήσει το status quo, και η Κύπρος 

είναι πολύ µικρή κρατική δύναµη που προσπαθεί να επιβιώσει (κρίση δεύτερης 

υπόθεσης εργασίας). Στο Κεφάλαιο 7 µε τη χρήση υποδειγµάτων, όπως αυτά των 

παιγνίων και της SWOT ανάλυσης καταδεικνύεται, πως µε ορθολογικά κριτήρια τα 

κράτη της Ελλάδας και Τουρκίας συµπεριφέρονται (στρατηγικές επιλογές) στη 

µεταξύ τους σύγκρουση. 

Στο Κεφάλαιο 8 υποστηρίζεται το γιατί επιλέγεται η θεώρηση του πολιτικού 

ρεαλισµού για την ερµηνεία της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και επιβεβαιώνεται το 

ότι ο πολιτικός ρεαλισµός αποτελεί µια θεωρία ικανή για να ερµηνεύει τη 

διεθνολογική δράση και τις διακρατικές συγκρούσεις. Ακολούθως, παρουσιάζονται οι 

τρεις θεωρίες (του κλασικού ρεαλισµού, του δοµικού ρεαλισµού και του 

τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού) µε σκοπό να αναλυθούν οι υποθέσεις εργασίας 

που τίθενται προς έλεγχο και, τέλος, παρουσιάζεται µία κριτική στη θεώρηση του 

πολιτικού ρεαλισµού. Στο Κεφάλαιο 9 συζητούνται τα βασικά εργαλεία ανάλυσης 

του ρεαλισµού και η µορφή που λαµβάνουν σε καθεµιά από τις τρεις θεωρίες 

ξεχωριστά.  Μέσω της συζήτησης αυτής παρουσιάζονται οι θέσεις ότι τα κράτη 

επιζητούν την ισχύ ως µέσο και όχι ως αυτοσκοπό (τρίτη υπόθεση εργασίας), τα 

κράτη είναι οι µοναδικοί και κύριοι παίχτες στο διεθνές σύστηµα, αλλά υπάρχουν και 

άλλοι φορείς που αποτελούν µέρος της δοµής του συστήµατος (πρώτη υπόθεση 

εργασίας). Ως εθνικό συµφέρον ορίζεται κατά πρώτο λόγο η εξασφάλιση της 

επιβίωσης και της ασφάλειας του κράτους και κατά δεύτερο λόγο η επέκταση έναντι 

άλλων κρατών. Τα διλήµµατα ασφάλειας είναι αποτέλεσµα του φόβου των κρατών 

που εµποδίζουν τη διακρατική συνεργασία που θα άµβλυνε το πρόβληµα της 

σύγκρουσης. Στο Κεφάλαιο 10 παρουσιάζεται η ιστορική πορεία των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων (από το 1923 έως και σήµερα) που επιβεβαιώνει, ως 

περιπτωσιολογική µελέτη, τις πιο πάνω θέσεις.  Η διατριβή κλείνει µε το Κεφάλαιο 

11 όπου σε αυτό συνοψίζονται τα θεωρητικά και περιπτωσιολογικά ζητήµατα που 

αναλύθηκαν στα προηγούµενα κεφάλια και κατατίθεται η θέση του γράφοντος για 

όλα αυτά. 

 

2.5. Σύνοψη Κεφαλαίου 

Κλείνοντας το παρόν κεφάλαιο, επισηµαίνεται η ανάγκη της εισαγωγικής και 

µεθοδολογικής διευκρίνισης, καθώς το γεγονός αυτό αποτελεί τη βάση του 
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οικοδοµήµατος µιας ακαδηµαϊκής εργασίας. Με την αναφορά των υποθέσεων 

εργασίας και του τρόπου έρευνας που θα ακολουθηθεί, αλλά και τις επισηµάνσεις 

που θεωρούνται κρίσιµες για τη µεθοδολογική απόδειξη (εννοιολογικοί 

προσδιορισµοί, µεθοδολογικά προβλήµατα, ανάλυση ορισµών, διευκρίνιση επιπέδων 

ανάλυσης), ολοκληρώνεται το δεύτερο κεφάλαιο και η πρώτη ενότητα.   

Στις παρακάτω ενότητες παρατίθεται η ανάλυση των θεµάτων θεωρητικού και 

εµπειρικού χαρακτήρα. Με τη δεύτερη ενότητα και το Κεφάλαιο 3 η εργασία 

εισέρχεται στην κυρίως ανάλυση και αποδεικτική διαδικασία. Ακολούθως, γίνεται 

µία θεωρητική συζήτηση για τα Οικονοµικά της Άµυνας και τα όσα σχετίζονται µε 

τις εξοπλιστικές δαπάνες.  
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Κεφάλαιο 3  

Η Θεωρητική Προσέγγιση στην Οικονοµία της Άµυνας  

και ο Προσδιορισµός των Οικονοµικών Εργαλείων Ερµηνείας 

 

3.1. Εισαγωγή 

Η παρούσα ενότητα καταπιάνεται µε τα οικονοµικά ζητήµατα της εργασίας, 

καθώς στα κεφάλαια που ακολουθούν παρουσιάζονται τα οικονοµικά στοιχεία που 

αφορούν στα δύο υπό µελέτη κράτη περιβαλλόµενα από µια οικονοµική θεωρητική 

προσέγγιση που βοηθά στην ανάλυση και παρουσία τους. Κατά κύριο λόγο, 

παρατίθενται τα ζητήµατα που αφορούν στις στρατιωτικές δαπάνες και τη σχέση τους 

µε την οικονοµία, τα οικονοµικά στοιχεία των δαπανών των δύο χωρών για 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς, αλλά και η γενικότερη οικονοµική κατάσταση των 

κρατών συνυφασµένη µε την πολιτική τους για αµυντικές δαπάνες.  

Για να γίνει κατορθωτή η εξέταση του εµπειρικού κοµµατιού της 

περιπτωσιολογικής µελέτης που αφορά στα οικονοµικά ζητήµατα, θα πρέπει πρώτα 

να οριοθετηθεί το θεωρητικό υπόβαθρο. Έτσι, στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά 

στον κλάδο των Οικονοµικών της Άµυνας, αλλά και σε κάθε οικονοµικό θεωρητικό 

εργαλείο που θα βοηθήσει στην εξέταση των δεδοµένων. Η εξέταση των παραγόντων 

που άπτονται των θεµάτων περί οικονοµίας της άµυνας θα αποτελέσει µια 

ευκολότερη µετάβαση στην εµπειρική ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης που 

επιλέγεται για να συζητηθεί.  Με τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω 

παρουσιάζονται τα οικονοµικά εργαλεία που απαιτούνται για την εξέταση των 

ζητηµάτων που ενδιαφέρουν τη µελέτη και συντελούν στη θεωρητική ερµηνεία των 

υποθέσεων εργασίας που θέσαµε στην προηγούµενη ενότητα. ∆ίνεται επίσης έµφαση 

στον τοµέα της τεχνολογίας και συνδυάζεται µε την ικανότητα παραγωγής ισχύος από 

τα κράτη. 

Στο παρόν κεφάλαιο συζητιούνται οι αξιωµατικές παραδοχές της οικονοµικής 

ανάλυσης, οι οποίες και τίθενται ως µεθοδολογική βάση για την εξέταση των 

υποθέσεων εργασίας που έχουν παρατεθεί στην εισαγωγική ενότητα. Μέσα από αυτή 

τη συζήτηση καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις σε ορισµένα 

ερωτήµατα, που είναι τα ακόλουθα: Υπάρχει επιστηµονικός συγκερασµός 

οικονοµικών και πολιτικής; Είναι η άµυνα ενός κράτους δηµόσιο αγαθό; Πώς 

αντιµετωπίζει η οικονοµική σκέψη τις δαπάνες για άµυνα; Ποιος φορέας δράσης 

λαµβάνει την απόφαση για τις αγορές εξοπλισµών και µε ποια κριτήρια; Τι 
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περιλαµβάνει η παραγωγή άµυνας και ποιο είναι το κόστος της; Ποιο είναι το 

κοινωνικό κόστος από την αγορά εξοπλισµών και τι προτιµούν να θυσιάσουν οι 

κυβερνήσεις των κρατών; Ποιο είναι το τίµηµα της επένδυσης στην άµυνα για τη 

διαφύλαξη και αύξηση του πλούτου µιας χώρας; Ποια είναι η επίδραση του 

στρατιωτικού παράγοντα στη ανάπτυξη και στην κοινωνική και οικονοµική ευηµερία 

των πολιτών ενός κράτους; Τι είναι η οικονοµική ισχύς και πώς αυτή αξιοποιείται για 

ενίσχυση των στρατιωτικών εξοπλισµών µε τις αµυντικές δαπάνες – ο νόµος του 

Wagner – για  ενδυνάµωση της στρατιωτικής ισχύος; Ποια είναι η σχέση της 

τεχνολογίας µε τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς και πώς αυτή αναγνωρίζεται ως 

παράγοντας ισχύος;  Η προσπάθεια να απαντηθούν τα πιο πάνω ερωτήµατα αλλά και 

η θεωρητική συζήτηση που θα ακολουθήσει θα καταλήξουν, µε τη συµπλήρωση του 

παρόντος κεφαλαίου, στη µεθοδολογική επιβεβαίωση των αξιωµάτων που τίθενται 

προς ερµηνεία.  

 

3.2. Συνένωση Οικονοµίας και Άµυνας 

Στο σύγχρονο ακαδηµαϊκό περιβάλλον οι συνενώσεις διαφορετικών 

επιστηµονικών πεδίων για την εξέταση κοινωνικών συµβάντων είναι κοινός τόπος.  

Και αυτό, γιατί η χρησιµοποίηση πολλών οπτικών γωνιών για την ανάλυση των 

σύγχρονων πολύπλοκων θεµάτων δίνει εγκυρότερα και ακριβέστερα επιστηµονικά 

αποτελέσµατα. Η συνένωση διαφορετικών γνωστικών αντικειµένων δηµιουργεί νέα 

επιστηµονικά πεδία.  Ένα από αυτά τα διεπιστηµονικά πεδία είναι και η Οικονοµία 

της Άµυνας που ενσωµατώνει αφενός την πολιτική σκέψη και αφετέρου τις 

οικονοµικές θεωρίες. Οι οικονοµολόγοι Sandler and Keith θα αναφέρουν ότι τα 

Οικονοµικά της Άµυνας είναι µια επιστήµη πολιτικών µε την έννοια ότι οι αναλυτές 

ενδιαφέρονται να διαµορφώσουν θεωρίες που θα τους βοηθήσουν να αποφασίσουν 

την καλύτερη κυβερνητική πολιτική, που θα αποφέρει τα πλέον επιθυµητά 

αποτελέσµατα1. 

Η µονόπλευρη και ξεχωριστή ανάλυση των ζητηµάτων που αφορούν την άµυνα, 

είτε αυτή ήταν οικονοµικής είτε πολιτικής υφής, δεν έδινε µια πλήρη εικόνα της 

πραγµατικής κατάστασης, µε αποτέλεσµα να στερείται η ερµηνεία κριτηρίων και από 

τα δύο επιστηµονικά πεδία. Τα τελευταία όµως χρόνια σηµειώνεται µια µεταστροφή 

στην τάση να αναλύονται ξεχωριστά οικονοµικά και πολιτικά-διεθνολογικά 

                                                 
1 Sandler and Keith (1995: 10). 
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ζητήµατα. Όπως καταγράφεται στις µελέτες των Shubik and Verkerke και 

Mastanduno2, αρκετοί διεθνολόγοι καταπιάνονται µε ζητήµατα που αφορούν την 

οικονοµία της άµυνας και την επίδραση των οικονοµικών θεωριών στις πολιτικές 

αποφάσεις που αφορούν στην ασφάλεια. 

Η ύπαρξη του θεωρητικού διλήµµατος αν προηγείται η στρατιωτική ή η 

οικονοµική ισχύς ενδυναµώνει την άποψη για τη σχετικότητα της οικονοµίας µε τη 

διεθνή πολιτική δράση.  Από τη µια µεριά, υποστηρίζεται η άποψη ότι το ζητούµενο 

για ένα διεθνή δρώντα (κράτος), στα πλαίσια του άναρχου (ρεαλιστική προσέγγιση) 

διεθνούς συστήµατος, είναι η στρατιωτική ενίσχυση που θα διαφυλάξει την 

οικονοµική του ανάπτυξη. Από την άλλη µεριά υποστηρίζεται το γεγονός ότι για το 

κράτος αναγκαία είναι η οικονοµική ενδυνάµωση, που θα φέρει και τους 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς.  Εν πολλοίς δεν υφίσταται το παρόν δίληµµα, γιατί 

οικονοµική και στρατιωτική ενδυνάµωση είναι αναγκαίο να συµβαίνουν παράλληλα 

και ταυτόχρονα, καθώς η µια συµπληρώνει την άλλη. Ο Θουκυδίδης, 

επιβεβαιώνοντας τον ισχυρό δεσµό οικονοµίας και πολέµου, µε την επισήµανσή του 

ότι «…ο πόλεµος γίνεται λιγότερο µε τα όπλα και περισσότερο µε τα χρήµατα, τα οποία 

πρέπει να ξοδεύει κανείς για να είναι πιο αποτελεσµατική η πολεµική προσπάθεια…»3, 

επαληθεύει την παράλληλη σχέση και όχι τη διληµµατική εκδοχή του οικονοµικού 

πλούτου και της στρατιωτικής δύναµης.  

Η αλληλεπίδραση µεταξύ άµυνας και οικονοµίας βασίζεται στο ότι η διεθνής 

ασφάλεια σχετίζεται άµεσα µε τα οικονοµικά κίνητρα που αντιµετωπίζουν τα έθνη-

κράτη, µε το κυνήγι δηλαδή του πλούτου και της ευηµερίας4.  Η αναζήτηση πλούτου 

από τα κράτη, όπως ορίζεται παρακάτω, χαρακτηρίζεται ως προσπάθεια απόκτησης 

οικονοµικής ισχύος.  Η αναζήτηση της οικονοµικής ισχύος από τους διεθνείς δρώντες 

στηρίζεται στην πεποίθηση ότι η οικονοµία παίζει πρωτεύοντα ρόλο στην 

ενδυνάµωση των κρατών και αποτελεί ισχυρό όπλο κατά του αντιπάλου.  Όπως 

καταδεικνύει και ο P. Kennedy µε την µελέτη του, η σχέση οικονοµίας και πολεµικού 

                                                 
2 Shubik and Verkerke (1989) και Mastanduno (1998). Στις παρούσες παραποµπές υπάρχει πλήρης 

αναφορά στις εργασίες που ασχολήθηκαν µε τα Οικονοµικά της Άµυνας εντάσσοντας και τη 

διεθνολογική ανάλυση στα ζητήµατα. 
3 Θουκυδίδης (1998α: 73, Α΄ 83).  
4 Κάντας (2002: 38) και Gilpin (2002: 25). 
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αποτελέσµατος είναι µονοσήµαντη5, έτσι ώστε το αποτέλεσµα της πολεµικής 

σύρραξης κλασικού τύπου να κρίνεται υπέρ της πιο ισχυρής οικονοµικά χώρας.  

Πέρα όµως από την αναζήτηση οικονοµικής ισχύος, τα κράτη επιδιώκουν και τη 

στρατιωτική ισχύ, η οποία επιτυγχάνεται µε εξοπλισµούς.  Η απόκτηση όµως 

στρατιωτικών εξοπλισµών απαιτεί οικονοµική δαπάνη, γεγονός που επηρεάζει 

πολύπλευρα τις δοµές του κράτους και όχι απαραίτητα µόνο τη στρατιωτική.  

Συνεπώς, µία από τις κυριότερες ανάγκες του κράτους, η απόκτηση εξοπλισµών, είναι 

άµεσα συνυφασµένη µε την οικονοµία και επηρεάζει αλληλένδετα κριτήρια στις 

στρατηγικές του αποφάσεις.  Όπως εύστοχα παρατηρεί ο Hassner, «…οι ανάγκες για 

άµυνα υποχρεώνουν σε αλλαγή των προτεραιοτήτων που αφορούν όχι µόνο τους 

προϋπολογισµούς αλλά επίσης πολιτικές και κοινωνικές δοµές, ηθικούς και νοµικούς 

κανόνες και κριτήρια…»6.  Κατά συνέπεια, η ανάγκη για ασφάλεια οδηγεί στη 

δηµιουργία άµυνας για προστασία του κράτους. Η άµυνα απαιτεί οικονοµική δαπάνη 

και αυτή µε τη σειρά της επηρεάζει όλες τις κοινωνικές δοµές ενός κράτους. 

Μια άλλη σύζευξη εννοιών που παρατηρείται από τη συνένωση οικονοµίας και 

διεθνούς πολιτικής, επιβεβαιωτική της αλληλοσύνδεσης των εν λόγω γνωστικών 

αντικειµένων, είναι το σύµπλεγµα των εννοιών της γεωστρατηγικής (άµυνα και 

ασφάλεια) και της γεωοικονοµίας που σε ένα πλαίσιο σύνθεσης και διαπλοκής 

ορίζουν την έννοια της γεωπολιτικής. Έτσι, η ανάγκη κατανόησης του όρου 

“γεωστρατηγική” απαιτεί και την εστίαση της ανάλυσης στον τοµέα της οικονοµίας.  

Η γεωοικονοµία συνίσταται στις οικονοµικές-εµπορικές στρατηγικές που τα κράτη 

αναπτύσσουν στο πλαίσιο των προσπαθειών τους αφενός να υποστηρίξουν την 

εθνική τους οικονοµία και αφετέρου να αποκτήσουν τεχνογνωσία αιχµής ή να 

ελέγξουν τοµείς της διεθνούς αγοράς οι οποίοι σχετίζονται µε την εµπορευµατική 

κυκλοφορία προϊόντων των οποίων η κατοχή προσδίδει στο κράτος ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα ισχύος και συνεισφέρει στη µεγιστοποίηση του οικονοµικού και 

κοινωνικού δυναµικού7.  Με άλλα λόγια, ο όρος γεωοικονοµία εµπεριέχει την 

οικονοµική ισχύ σε συνδυασµό µε την έκταση του χώρου στον οποίο η ισχύς αυτή 

µπορεί να εκδηλωθεί.  

                                                 
5 Kennedy P. (1987). 
6 Hassner (1994: 740). 
7 Κάντας (2002: 56). 
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Εν τέλει, χαρακτηριστικό της διαπλοκή οικονοµίας και άµυνας είναι η 

πλεγµατική δοµικότητα της εσωτερικής δοµής του φορέα δράσης, γεγονός που 

επισηµαίνει µε την αναφορά του και ο Keohane, ο οποίος αναφέρει ότι «…η 

βαθύτερη κατανόηση των µακροοικονοµικών γεγονότων θα επιτευχθεί µόνο από τον 

συνδυασµό των οικονοµικών επιχειρηµάτων µε την ανάλυση των συγκρούσεων των 

συµφερόντων και την άσκηση της εξουσίας, καθώς αυτές λαµβάνουν χώρα στο 

εσωτερικό διαφορετικών εθνικών κοινωνιών και στην εθνική πολιτική οικονοµία …»8.  

Αν και λίγο βοηθά ο εσωτερικός έλεγχος της µονάδας δράσης για την ερµηνεία της 

εξωτερικής του δράσης, όπως υποστηρίζεται στην παρούσα διατριβή, γίνεται 

αποδεκτό ότι οικονοµικά δεδοµένα και πολιτικά κριτήρια σχηµατίζουν τον εσωτερικό 

ιστό µίας κρατικής µονάδας δράσης.  

 

3.3. Εννοιολογικοί Προσδιορισµοί στα Ζητήµατα Άµυνας και Οικονοµίας 

Όπως έχει αναφερθεί, τα δρώµενα στον αµυντικό τοµέα αντανακλούν στις 

οικονοµικές δραστηριότητες του κράτους και δηµιουργούν ένα πλέγµα 

αλληλεξάρτησης µεταξύ τους. Στο παρόν σηµείο εντοπίζονται και σκιαγραφούνται τα 

κύρια ζητήµατα που άπτονται των αµυντικοοικονοµικών θεµάτων και που τα κράτη 

εξετάζουν για να πάρουν τις στρατηγικές τους αποφάσεις.  Κρίνεται σκόπιµη µια 

µικρή αναφορά στην έννοια του δηµόσιου αγαθού της άµυνας και στις οικονοµικές 

θεωρητικές προσεγγίσεις για τις στρατιωτικές δαπάνες, γιατί αυτό θα βοηθήσει στην 

κατανόηση της αµεσότητας ανάµεσα στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς και την 

οικονοµία και θα δικαιολογήσει την οποιαδήποτε στρατηγική ακολουθείται που 

αφορά στα οικονοµικά των εξοπλισµών.  

 

3.3.1. Το ∆ηµόσιο Αγαθό της Άµυνας 

Σύµφωνα µε τους Gill and Law, δηµόσια αγαθά είναι τα εµπράγµατα αγαθά ή 

υπηρεσίες που προσφέρονται από κοινού και χαρακτηρίζονται από µια αδυναµία, να 

αποκλείσουν τους ευεργετούµενους δικαιούχους µε µια επιλεκτική βάση, έτσι ώστε 

τα αγαθά αυτά να µην µπορούν να προσφερθούν περιορισµένα σε αυτούς που τα 

επιθυµούν και είναι πρόθυµοι να πληρώσουν γι’ αυτά9. Ως αποτέλεσµα αυτών των 

ιδιοτήτων τους είναι να προσφέρονται τα αγαθά αυτά από το κράτος.  

                                                 
8 Keohane (1978: 116).  
9 Gill and Law (1988: 44). 
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Η παροχή από το κράτος ασφάλειας από τις εξωτερικές απειλές, δηλαδή η 

προσφορά του αγαθού της εθνικής άµυνας, αποτελεί το χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα δηµόσιου κοινωνικού αγαθού10.  Το κράτος αναλαµβάνει να προστατέψει 

το κοινωνικό σύνολο που βρίσκεται εντός των ορίων των συνόρων του από 

οποιαδήποτε εξωτερική απειλή (µε το ανάλογο κόστος) και η παροχή αυτή 

ανταποκρίνεται στην προσφορά του αγαθού της άµυνας.  Η δραστηριότητα αυτή του 

κράτους, της παραγωγής και παροχής του αγαθού της άµυνας σε όλους ανεξαιρέτως 

τους πολίτες της επικράτειάς του, αποτελεί υποχρέωσή του στο βαθµό που πληροί τις 

δύο βασικές προϋποθέσεις που απορρέουν από την οικονοµική θεωρία για τα αµιγώς 

κοινωνικά αγαθά, την αρχή της από κοινού κατανάλωσης και την αρχή του µη 

αποκλεισµού11. Η σηµασία του ως δηµόσιου αγαθού είναι σηµαντικότατη για το 

κράτος, γιατί οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισµούς είναι οι πλέον πολυέξοδες 

και επικίνδυνες, καθώς κοστίζουν σε πλούτο και ανθρώπινο δυναµικό, αλλά συνάµα 

µπορούν να προσφέρουν πολλά ωφελήµατα12.   

Ο φορέας, λοιπόν, που αναλαµβάνει να παράγει – στο µέτρο που παράγει ή το 

προµηθεύεται – και εν συνεχεία να προσφέρει το αγαθό της άµυνας (ή και τα δύο 

ταυτόχρονα, αν υποθέσουµε ότι η άµυνα ως προϊόν είναι υπηρεσία) είναι το κράτος 

(στην περιπτωσιολογική µελέτη η Ελλάδα και η Τουρκία). Η παραγωγή άµυνας από 

ένα κράτος µπορεί να υλοποιηθεί µε δύο τρόπους. Ο πρώτος αφορά στην αυτοδύναµη 

παραγωγή από το κράτος των εξοπλισµών που είναι αναγκαίοι για την άµυνά του και 

ο δεύτερος στην αγορά και εισαγωγή των εξοπλισµών από ξένο φορέα.   

Ο A. Smith προσδίδει στην άµυνα τις ιδιότητες εκείνες που την καθιστούν ως 

ένα αµιγές δηµόσιο αγαθό και η πολιτεία οφείλει να διαθέσει τους πόρους για την 

πληρωµή του13.  Τα ονοµαζόµενα αµιγή δηµόσια αγαθά (pure public goods) έχουν 

την ιδιότητα της από κοινού κατανάλωσης ή της µη ανταγωνιστικότητας στην 

κατανάλωση14, καθώς η κατανάλωσή τους από ένα άτοµο δε στερεί κανένα ποσοστό 

ωφελιµότητας από ένα άλλο άτοµο που καταναλώνει το ίδιο αγαθό την ίδια στιγµή.  

Επιπρόσθετα, αν υποθέσουµε ότι το πρωταρχικό αντικείµενο της άµυνας είναι η 

                                                 
10 Για το χαρακτηρισµό της άµυνας ως δηµόσιου αγαθού βλέπε Kennedy G. (1983). 
11 Μοσχόβης (2000: 11). 
12 Art (2003: 4). 
13 Smith A. (1976: 213-231). 
14 Για την πατρότητα του όρου και για τις ιδιότητες των δηµόσιων αγαθών βλέπε στο έργο του 

Musgrave (1969β).  
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παροχή στην κοινωνία του “αποτελέσµατος αναχαίτισης” (deterrent effect), τότε η 

άµυνα πληροί το βασικό κριτήριο ενός αµιγούς δηµόσιου αγαθού, δηλαδή το 

κριτήριο της µη ανταγωνιστικότητας στην κατανάλωση15.   

Οι παραπάνω ιδιότητες καθιστούν την άµυνα βασικό δηµόσιο αγαθό που την 

προσφορά του αλλά και την οικονοµική του διαχείριση καλείται να καλύψει η 

εκάστοτε κυβέρνηση ενός κράτους. Από τη µια µεριά η άµυνα πρέπει να αποτελεί 

βασικό δηµόσιο αγαθό που το παράγει το κράτος, γιατί είναι ο πλέον αρµόδιος 

φορέας σε σύγκριση µε άλλους ιδιωτικούς να χειρίζεται την πολιτική δράση ενός 

κοινωνικού συνόλου που καλείται να προστατέψει, και από την άλλη αποτελεί τον 

οικονοµικό διαχειριστή της όλης διαδικασίας που στη διαχείρισή της πρέπει να 

λαµβάνονται υπόψη και ποιοτικά κριτήρια πλην των ποσοτικών. Συµπερασµατικά και 

υπό αυτές τις συνθήκες, κάνει τη διαχείρισή του πολύ δύσκολη, καθώς η εµπλοκή της 

οικονοµίας στην πολιτική είναι αναπόφευκτη. 

 

3.3.2. Θεωρητικές Προσεγγίσεις της Οικονοµικής Σκέψης για τις ∆απάνες Άµυνας 

Οι οικονοµικές επιπτώσεις των στρατιωτικών δαπανών είναι πολλές και 

σύνθετες σε διάσταση που να επηρεάζουν το ύψος και τον καταµερισµό των 

κρατικών δαπανών, να έχουν άµεσες επιπτώσεις στη φορολογία, να ανταγωνίζονται 

τις επενδύσεις και τις δαπάνες για την παιδεία και την οικονοµική πρόνοια, να 

επιβαρύνουν το ισοζύγιο πληρωµών και να επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό όχι µόνο 

τους συνολικούς ρυθµούς οικονοµικής µεγέθυνσης αλλά και την ανάπτυξη και το 

επίπεδο διαβίωσης των πολιτών γενικότερα16. Λαµβάνοντας υπόψη την τελευταία 

παρατήρηση, επισηµαίνεται η ανάγκη ύπαρξης κρατικής πολιτικής που αφορά στην 

αγορά στρατιωτικού εξοπλισµού. Την ανάγκη αυτή µελετά η δηµοσιονοµική θεωρία, 

που έχει ως στόχο την εξέταση των οικονοµικών του κράτους, µε βασικό αποτέλεσµα 

του ενδιαφέροντός της να στρέφεται στην προσφορά δηµόσιων αγαθών17, ένα εκ των 

οποίων είναι και η προσφορά του αγαθού της άµυνας.  Παρακάτω παρουσιάζεται η 

εικόνα του πώς η οικονοµική σκέψη αντιµετωπίζει την προσφορά του δηµόσιου 

αγαθού της άµυνας, για να αιτιολογήσει την κρατική πολιτική που αφορά σε αυτό.  

                                                 
15 Αντωνάκης (2001: 38).  Περισσότερα για τις ιδιότητες του δηµόσιου αγαθού της άµυνας και για το 

πότε αυτό θεωρείται αµιγές ή µη αµιγές βλέπε Sandler (1977: 443-445) και Αντωνάκης (2001: 38-40).   
16 Σταυρινός (1997: 56). 
17 Κάντας (2002: 32). 
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Ο µερκαντιλισµός αποτελεί µια οικονοµική φιλοσοφική πρακτική που 

υποστηρίζει τις κυβερνητικές πρακτικές για τη ρύθµιση της οικονοµικής ζωής µε 

σκοπό την αύξηση της δύναµης και της ασφάλειας του κράτους, πρακτικές που 

εστιάζονται κυρίως στις στρατηγικές εµπορίου για συγκέντρωση του πλούτου και της 

ισχύος του κράτους ενθαρρύνοντας τις εξαγωγές και αποτρέποντας τις εισαγωγές18.  

Στην οικονοµική του έκφανση ο ρεαλισµός ταυτίζεται µε τον µερκαντιλισµό, καθώς 

ξεκινά από την υπόθεση ότι ο διεθνής βίος είναι έµφυτα συγκρουσιακός µε κανόνα 

την αναρχία και τη σταθερότητα και τη δικαιοσύνη ως εξαιρέσεις19, σταθερές τις 

οποίες προκρίνει και ο µερκαντιλισµός ως οικονοµική σκέψη. Άλλωστε ο 

µερκαντιλισµός ως οικονοµικό ρεύµα σκέψης, ενοποιώντας την πολιτική και την 

οικονοµία που βασιζόταν στην πρωταρχικότητα της πολιτικής δράσης, υιοθετούσε το 

γεγονός ότι ο υπέρτατος στόχος των πολιτικών ενεργειών ήταν η εθνική ασφάλεια και 

η εξωτερική αυτονοµία, µε συνέπεια ο κεντρικός στόχος της κρατικής πολιτικής να 

είναι η δηµιουργία εθνικής ισχύος20. 

Σύµφωνα µε τους Κεϋνσιανούς, µέσω των δηµόσιων δαπανών, µέρος των 

οποίων αποτελούν και οι δαπάνες για την άµυνα, πρέπει να αποφεύγονται ή να 

ελέγχονται οι οικονοµικές διακυµάνσεις και να τονώνουν την ενεργό ζήτηση21.  Έτσι, 

µε την τόνωση της ενεργούς ζήτησης προκαλείται εντατικότερη απασχόληση της 

εργασίας και του κεφαλαιουχικού αποθέµατος.  Υπό τις συνθήκες αυτές, οι αµυντικές 

δαπάνες προκαλούν µακροχρόνια ανάπτυξη και το κράτος αφενός υλοποιεί το στόχο 

της στρατιωτικής ενίσχυσης και αφετέρου βοηθά και την οικονοµία του.  Με το 

κενσυανό αυτό επιχείρηµα αιτιολογείται η παρακάτω συµπερασµατική θέση της 

θετικής σχέσης δαπανών και ανάπτυξης που εξετάζουν τα µοντέλα ζήτησης. 

Η νεοκλασική σχολή οικονοµικής σκέψης22 θεωρεί τη δράση του κράτους για 

υλοποίηση των δαπανών για άµυνα αποδεκτή, παρά τις αντιρρήσεις της για τον 

κρατικό παρεµβατισµό στην οικονοµία.  Επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι το κράτος 

                                                 
18 Kegley and Wittkopf (1999: 110). 
19 Gill and Law (1988: 25). 
20 Gill and Law (1988: 5). 
21 Keynes (1936: 129). 
22 Με τον όρο “νεοκλασικά οικονοµικά” εννοείται η προσπάθεια περιγραφής των παραδοσιακών, 

ορθόδοξων ή συµβατικών οικονοµικών που χρησιµοποιεί τα οικονοµικά εργαλεία της κενσυανής, 

µονεταριστικής και άλλων σύγχρονων σχολών σκέψης µε υποθέσεις σχετικά µε τη φύση της αγοράς. 

Ερµηνεία που παρατίθεται από τον Gilpin (2002: 55-56). 
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υποχρεούται να υπερασπίζεται την οµαλή λειτουργία της αγοράς από οποιαδήποτε 

απειλή, καθώς τούτο αποτελεί καθορισµένο εθνικό συµφέρον.  Οι νεοκλασικοί 

αντιµετωπίζουν τις δαπάνες για άµυνα, όπως και όλα τα αγαθά, σύµφωνα µε το 

κόστος ευκαιρίας του αγαθού έναντι των οφελών που προσφέρει.  Έτσι, το κράτος 

αντιµετωπίζει το πρόβληµα µεγιστοποίησης µιας συνάρτησης διαχρονικής 

κοινωνικής ευηµερίας, στην οποία αποτυπώνεται η ιεράρχηση των εναλλακτικών 

προτιµήσεων των πολιτών του23.  Με τις νεοκλασικές συνθήκες όχι µόνο 

επιβεβαιώνεται η ανάγκη της στρατιωτικής ενίσχυσης από το κράτος, αλλά και η 

οικονοµική επιταγή της βέλτιστης ωφελιµότητας του κοινωνικού συνόλου από την 

αγορά ή παραγωγή στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Οι µαρξιστές θεωρούν τις στρατιωτικές δαπάνες ως ιστορικό γεγονός και 

δικαιολογούν τη διενέργειά τους στη βάση των καθαρά οικονοµικών λειτουργιών 

τους στο πλαίσιο µιας ανάλυσης υποκατανάλωσης, της οποίας ουσιαστικό στοιχείο 

είναι το ότι οι αµυντικές δαπάνες είναι αναγκαίες, για να αντισταθµίσουν την τάση 

της οικονοµίας για στασιµότητα και κατάρρευση24.  Άρα από την πραγµάτωση των 

αµυντικών δαπανών  διατηρείται η σταθερότητα της οικονοµίας µε την ένταση της 

κατανάλωσης. 

O Α. Smith στο έργο του “Ο Πλούτος των Εθνών” θεωρεί την άµυνα ως έναν 

από τους τρεις βασικούς τοµείς της κοινωνίας (µαζί µε τη δικαιοσύνη και τα δηµόσια 

έργα) οι οποίοι χρειάζονται χρηµατοδότηση από το κράτος και, ως εκ τούτου, 

δικαιολογεί την κρατική παρέµβαση στην οικονοµική δραστηριότητα25.  Η κρατική 

παρέµβαση θα διασφαλίσει την ανάγκη για ασφάλεια χωρίς να εµποδίζει την οµαλή 

οικονοµική λειτουργία του συστήµατος.  

Συµπερασµατικά, από τις παραπάνω παρατηρήσεις εντοπίζεται η ταύτιση για 

την ανάγκη υλοποίησης της προσφοράς του αγαθού της άµυνας από το κράτος, είτε 

υποστηρίζεται ο κρατικός παρεµβατισµός στην οικονοµία είτε όχι.  Επιπρόσθετα, µε 

τα οικονοµικά κριτήρια και των τριών σχολών σκέψης κρίνεται, µε µακροοικονοµικά 

δεδοµένα, συµφέρουσα η οικονοµική δαπάνη για εξοπλισµούς από ένα κράτος, αρκεί 

η δαπάνη αυτή να είναι συµβατή ως προς τα κριτήρια του κόστους και του οφέλους.  

∆ηλαδή, η οικονοµική δράση του κράτους σχετικά µε την αγορά εξοπλισµών δεν 

                                                 
23 Smith R. (1980β: 811) και Μοσχόβης (2000: 14). 
24 Αντωνάκης (2002: 84-85). 
25 Smith A. (1976: 208-209). 
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αποτελεί αναγκαίο γεγονός µε οικονοµικό, και όχι µόνο, βάρος, αλλά είναι διεργασία 

από την οποία µπορεί να βελτιωθεί ή τουλάχιστο να µην επιβαρυνθεί µία οικονοµία.  

Κατά συνέπεια, µπορεί να υποστηριχθεί ότι αναζητείται από τους φορείς δράσης του 

κράτους η βέλτιστη οικονοµική επιλογή για την ικανοποίηση της ανάγκης του 

κοινωνικού συνόλου για άµυνα. 

 

3.4. Οροθέτηση των Σχέσεων Αµυντικών ∆απανών και Οικονοµικών 

Οι τεράστιες στρατιωτικές δαπάνες, που τις καθιστούν αναγκαίες, παράγοντες 

όπως η αδιάκοπη όξυνση του ανταγωνισµού των εξοπλισµών και η αλµατώδης 

άνοδος της τιµής του πετρελαίου, τείνουν να αναχαιτίσουν την οικονοµική ανάπτυξη 

και να στερήσουν ανθρώπινους και υλικούς πόρους από κοινωνικά προγράµµατα, 

όπως η δηµόσια εκπαίδευση και η υγεία26.  Από τα πιο πάνω γίνεται αντιληπτό ότι οι 

δαπάνες για εξοπλισµούς που υλοποιούνται µε βάση τα εξοπλιστικά προγράµµατα 

των κρατών αποτελούν γεγονός της διεθνούς πραγµατικότητας και δηµιουργούν µία 

αµφίδροµη σχέση µε οικονοµικά και αναπτυξιακά κριτήρια που κάνουν την εξέτασή 

τους πολύπλοκη. Με την έννοια του εξοπλιστικού προγράµµατος περιγράφεται µια 

διττή διαδικασία, η οποία περιλαµβάνει το εµπόριο των οπλικών συστηµάτων 

(εισαγωγές και εξαγωγές) και την παραγωγική διαδικασία, η οποία δεν οδηγεί απλώς 

στην ενίσχυση του οπλοστασίου της χώρας παραγωγού, αλλά µπορεί να έχει άµεσες 

επιδράσεις και επί της οικονοµίας και της κοινωνίας γενικότερα, µέσω της 

παραγωγής και της αναπαραγωγής της επιστηµονικής γνώσης27. 

Ένα από τα σηµαντικότερα ζητήµατα της οικονοµίας της άµυνας είναι η 

εκτίµηση των επιδράσεων των αµυντικών δαπανών στην αναπτυξιακή διαδικασία της 

οικονοµίας, η µέτρηση δηλαδή της θυσίας στην οποία υποβάλλεται το κοινωνικό 

σύνολο για τη χρηµατοδότηση της παραγωγής της άµυνας28. Η θεωρία της οικονοµίας 

της άµυνας προσπαθεί µε τη χρήση οικονοµικών και πολιτικών κριτηρίων να 

προσδιορίσει το τι περιλαµβάνει η χρηµατοδότηση της άµυνας ως δαπάνη, πώς 

επιδρά η δαπάνη αυτή στην αναπτυξιακή πορεία µιας οικονοµίας και το ποίες 

αντανακλάσεις παράγει στο γενικότερο κοινωνικό σύνολο. Τα ζητήµατα αυτά 

συζητούνται στις παραγράφους που ακολουθούν µε στόχο αφενός να διασαφηνιστεί 

                                                 
26 Κουλουµπής (1995α: 308).  
27 Λιούσης (2005: 115-116). 
28 Αντωνάκης (2001: 29). 
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το θεωρητικό πεδίο το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την ερµηνεία της 

περιπτωσιολογικής µελέτης και αφετέρου να κριθεί µέσω της τελευταίας η ικανότητα 

των θεωρητικών εργαλείων της οικονοµίας της άµυνας να αιτιολογούν τις 

πραγµατώσεις των εµπειρικών πράξεων που τις αφορούν. 

 

3.4.1. Οι Αµυντικές ∆απάνες ως Προϊόν της Παραγωγής Άµυνας 

Η σηµαντικότερη βασική αρχή της διοίκησης των δηµόσιων οικονοµικών είναι 

η επιµελής µέριµνα για την πρόληψη των αναγκών παρά για την αύξηση των εσόδων, 

που πηγάζει από τον κανόνα ότι ο σώφρων διαχειριστής, φροντίζοντας να βρει 

χρήµατα για την κάλυψη των υφιστάµενων αναγκών, δεν παραλείπει να αναζητά τον 

απώτερο λόγο αυτής της νέας ανάγκης29. Υπό αυτή την επισήµανση, θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι και η µέριµνα για εξασφάλιση των απαραίτητων στρατιωτικών 

εξοπλισµών πρέπει να τίθεται υπό το πρίσµα της σωστής διαχείρισης και της ικανής 

πρόβλεψης των αναγκών της άµυνας που θα αποδώσει τα βέλτιστα οικονοµικά και 

όχι µόνο οφέλη. Η εν λόγω διαδικασία κάνει τη διαχείριση των αµυντικών δαπανών 

ένα εξαιρετικά κρίσιµο και σηµαντικό ζήτηµα. 

Οι αµυντικές δαπάνες αναφέρονται στο κόστος διαχείρισης, συντήρησης και 

διατήρησης όλου του έµψυχου και άψυχου υλικού που προορίζεται για την παραγωγή 

της εθνικής άµυνας και ασφάλειας τόσο σε περιόδους ειρήνης όσο και σε περιόδους 

στρατιωτικής αντιπαράθεσης30.  Συνεπώς, αυτό το κόστος µπορεί µε οικονοµικά 

κριτήρια να ελαχιστοποιηθεί τόσο όσο να µπορεί να προσφέρει τη µεγαλύτερη 

δυνατή χρησιµότητα.  ∆ηλαδή, µπορεί και αυτό να τεθεί στο βασικό νόµο της 

οικονοµικής, όπου στην κατανάλωση ενός αγαθού επιδιώκεται η µέγιστη 

ωφελιµότητα µε το ελάχιστο δυνατό κόστος, µε τις εναλλακτικές επιλογές να 

περιορίζονται από τους περιορισµένους πόρους. Όπως άλλωστε επισηµαίνεται, η 

άµυνα και οι απαιτούµενες για την παραγωγή του αγαθού αυτού δαπάνες αποτελούν 

µια τυπική περίπτωση οικονοµικού προβλήµατος, δηλαδή επιλογής µεταξύ 

εναλλακτικών χρήσεων των εξ ορισµού περιορισµένων πόρων τους οποίους έχουν 

στη διάθεσή τους τα κράτη31. Υπό αυτό το πρίσµα, θα εξετάσουµε πιο κάτω στην 

                                                 
29 Rousseau (2004: 113). 
30 Ορισµός που παρατίθεται στον Μοσχόβης (2000: 17). 
31 Κόλλιας (1998: 11). 
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περιπτωσιολογική µελέτη πώς τα κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας λαµβάνουν τις 

αποφάσεις τους για τις εξοπλιστικές δαπάνες. 

Αν υποθέσουµε ότι το ποσά που δαπανώνται για ένα δηµόσιο αγαθό είναι 

καθορισµένα, τότε η διαδικασία ανεύρεσης της µέγιστης ωφελιµότητας ενός αγαθού 

µε συγκεκριµένο κόστος ανάγεται σε πρόβληµα µεγιστοποίησης της χρησιµότητάς 

του. ∆ηλαδή, µε δεδοµένη την οικονοµική δαπάνη για το αγαθό της άµυνας 

επιδιώκεται το όσο το δυνατό µεγαλύτερο όφελος από τη χρησιµότητα του αγαθού.  

Εδώ πρέπει να επισηµανθεί ότι, πέραν των ποσοτικών µεγεθών που χρησιµοποιούνται 

για τον προσδιορισµό της ωφελιµότητας ενός αγαθού, δεν µπορούν να 

παραβλέπονται και οι ποιοτικοί παράγοντες που επηρεάζουν το βαθµό χρησιµότητάς 

του και οι οποίοι είναι δύσκολα µετρήσιµοι.  Κατά συνέπεια, αφενός το αγαθό της 

άµυνας µε το συγκεκριµένο κόστος πρέπει να προσφέρει τη µέγιστη χρησιµότητα, 

που µεταφράζεται σε αναχαίτιση µίας εξωτερικής απειλής, αφετέρου τα ποιοτικά του 

χαρακτηριστικά δυσκολεύουν τον καθορισµό του επιπέδου αποδοτικότητάς του.  

Εν αντιθέσει µε το πιο πάνω, η παραγωγή άµυνας θα µπορούσε να εκληφθεί και 

ως µια επενδυτική διεργασία όπου το ζητούµενο είναι η ελαχιστοποίηση του κόστους 

της επένδυσης και η µεγιστοποίηση του οφέλους που προκύπτει32.  Υπό τη µορφή 

µιας τέτοιας διαδικασίας, ο φορέας που αναλαµβάνει την παραγωγή του αγαθού της 

άµυνας (στην περιπτωσιολογική µας µελέτη το κράτος) επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει 

τη δαπάνη για την παραγωγή του και να καρπωθεί το µεγαλύτερο δυνατό όφελος.  Η 

δράση αυτή ταυτίζεται µε την ορθολογικότητα των κρατών, ως οικονοµικών µονάδων 

από τη µια και ως πολιτικών δρώντων του διεθνούς συστήµατος από την άλλη, 

γεγονός που θα δούµε την εφαρµογή του στην πρακτική εξέταση των αποφάσεων 

στρατηγικής Ελλάδας και Τουρκίας. 

Όπως έχει αναφερθεί, το κόστος των στρατιωτικών εξοπλισµών για ένα κράτος 

αποτελείται από το οικονοµικό ύψος της επένδυσης για την αγορά των οπλικών 

συστηµάτων ή για την παραγωγή τους, αν αυτά παράγονται από το ίδιο το κράτος, 

και είναι µέγεθος άµεσα µετρήσιµο, καθώς µπορεί να µετρηθεί σε ποσοτικές µονάδες 

(αξία σε χρηµατικές µονάδες).  Τοποθετώντας όµως την απόδοση της δαπάνης µε 

πολιτικά και στρατιωτικά κριτήρια, η αποτελεσµατικότητα της επένδυσης µετριέται 

σε µονάδες αποτροπής και ως µέγεθος µπορεί µόνο να εκτιµηθεί µε βάση ορισµένες 

παραδοχές.  Πρώτον, τι πλήγµα µπορεί να επιφέρει στον αντίπαλο, δεύτερον, το 

                                                 
32 Κόλλιας (2001: 89). 
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µέγεθος της στρατιωτικής ικανότητας του οπλικού συστήµατος, τρίτον, το κόστος 

που δηµιουργείται στον αντίπαλο από τα αντίµετρα που πρέπει να λάβει33.  Έτσι, 

διαπιστώνουµε ότι η απόδοση της επένδυσης σε στρατιωτικό εξοπλισµό, αλλά και η 

επίδρασή της στο κοινωνικό σύνολο δεν µπορούν να κρίνονται µόνο µε οικονοµικούς 

και ποσοτικούς όρους, αλλά και µε πολιτικούς και ποιοτικούς.   

Οι δαπάνες για τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς αποτελούν µέγεθος που 

αντανακλά στο κόστος παραγωγής στρατιωτικής δύναµης.  Αποτελεί δηλαδή το 

κόστος των ανθρώπινων και υλικών πόρων που απαιτούνται για την παραγωγή του 

συλλογικού αγαθού της άµυνας34.  Το κόστος αυτό είναι σε συνάρτηση µε το 

Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.)35 της οικονοµίας, δηλαδή µε το ύψος της 

παραγωγής προϊόντων που συντελείται σε ένα κράτος και κατ’ επέκταση µε την 

οικονοµική αξία και τον πλούτο που δηµιουργείται από το κράτος αυτό.  Το δε 

επίπεδο του κόστους αυτού επηρεάζεται άµεσα από τα παραπάνω µεγέθη και ένα 

κράτος καθορίζει το µέγεθος του ποσοστού του Α.Ε.Π. που διαθέτει για την άµυνά 

του ανάλογα µε τις πολιτικές και οικονοµικές του προτεραιότητες36.  

Όπως προαναφέρθηκε πιο πάνω, οι αποφάσεις των χωρών για στρατιωτική 

ενίσχυση που αφορά στη δαπάνη των εξοπλισµών µπορούν να υλοποιηθούν µε δυο 

στρατηγικές.  Η πρώτη συνίσταται σε αγορές εξοπλισµών από το εξωτερικό από 

στρατιωτικές βιοµηχανίες άλλων χωρών και η δεύτερη σε παραγωγή στρατιωτικού 

υλικού από τις ίδιες τις χώρες µε εσωτερική πολεµική βιοµηχανική βάση.  Η πολιτική 

οικονοµία, µε τη θεωρία του συγκριτικού πλεονεκτήµατος, δίνει µια σχετική διέξοδο 

στο ποια στρατηγική από τις δύο είναι πιο ωφέλιµη.  Το υπόδειγµα του συγκριτικού 

πλεονεκτήµατος ή κόστους στηρίζει αξιωµατικά ότι ένα κράτος εξειδικεύεται στην 

παραγωγή και εξαγωγή εκείνων των προϊόντων στα οποία έχει ένα συγκριτικό 
                                                 
33 Κυριαζής (1997: 124). 
34 Κόλλιας (1998: 112). 
35 Το Aκαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (Α.Ε.Π.) εκφράζει τη συνολική νοµισµατική αξία όλων των 

τελικών  αγαθών και υπηρεσιών που έχουν παραχθεί µέσα σ’ ένα κράτος (οικονοµία) κατά τη διάρκεια 

µιας συγκεκριµένης περιόδου (συνήθως ενός έτους) και αποτελεί ένα κοινό µέτρο της εθνικής 

οικονοµικής ευηµερίας. Ορισµός που παρατίθεται στους Dornbusch and Fischer (1993: 55) και Kegley 

and Wittkopf (1999: 17). 
36 Για τους παράγοντες που καθορίζουν το ύψος των αµυντικών δαπανών βλέπε Μοσχόβης (2000: 21-

23). Για την εµπειρική επαλήθευση του συγκεκριµένου βλέπε παρακάτω στην ανάλυση της 

περιπτωσιολογικής µελέτης, όπου αναλύονται τα ποσοστά του Α.Ε.Π. που δαπανούν η Ελλάδα και η 

Τουρκία για την άµυνά τους. 
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πλεονέκτηµα κόστους έναντι των άλλων κρατών37.  Κριτήριο όµως δεν µπορεί να 

είναι µόνο το οικονοµικό όφελος για ένα κράτος, καθώς µεγάλο ρόλο σε τέτοιες 

αποφάσεις διαδραµατίζει η επιθυµία των κρατών-εθνών να διατηρήσουν την 

οικονοµική τους ανεξαρτησία και την πολιτική τους αυτονοµία.  Έτσι, µπορεί να 

δικαιολογείται οικονοµικό κόστος στην παραγωγή στρατιωτικού υλικού για ένα 

κράτος, αλλά να επιτυγχάνεται αυτονοµία και ανεξαρτησία από άλλες χώρες, ιδίως σε 

περιόδους πολεµικών αναµετρήσεων.  Από την άλλη, αν δεν υφίστανται κίνδυνοι 

πολιτικοί, το κράτος µπορεί να επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση της οικονοµικής 

του θέση µε την παραγωγή των αγαθών που κρίνονται πιο συµφέροντα γι’ αυτό.  

Στην περίπτωση που η παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισµού λαµβάνει χώρα στο 

εσωτερικό ενός κράτους πρέπει να αξιοποιούνται αποτελεσµατικά όλοι οι 

συντελεστές παραγωγής. Είναι γεγονός ότι η αµυντική ικανότητα µιας χώρας είναι 

ευθέως ανάλογη της χρησιµοποιηµένης ποσότητας και ποιότητας των συντελεστών 

παραγωγής “κεφάλαιο” και “εργασία”, καθώς η παραγωγή άµυνας και στρατιωτικής 

ισχύος απαιτεί την εισροή και διαχείριση αυτών των δύο συντελεστών παραγωγής38. 

Επιπροσθέτως, και ο συντελεστής παραγωγής “έδαφος” (η γη και γενικότερα ο 

φυσικός πλούτος µιας οικονοµίας) µπορούν να γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης για 

την παραγωγή του αγαθού της άµυνας. Όσο αυξάνεται η αποδοτική χρήση και των 

τριών συντελεστών παραγωγής, µε σταθερές τις αποδόσεις της κλίµακας, τόσο πιο 

χρήσιµη είναι η χρήση του παραγόµενου αγαθού της άµυνας σε οικονοµικούς και σε 

κοινωνικούς όρους.  

 

3.4.2. Το ∆ίληµµα Μεταξύ Κοινωνικής Ευηµερίας και Στρατιωτικών Εξοπλισµών  

Το κύριο µεθοδολογικό πρόβληµα που σχετίζεται µε τα έξοδα του κράτους για 

στρατιωτικό εξοπλισµό είναι αυτό που αφορά στην εναλλακτική διαθεσιµότητα των 

χρηµατικών πόρων που δαπανώνται για την άµυνα. Oι Dixon and Moon θέτουν το πιο 

πάνω πρόβληµα µε την πρώτη πρόταση στη µελέτη τους, που εξετάζει το βάρος των 

στρατιωτικών δαπανών για την κοινωνία39, για να υπογραµµίσουν τη σηµαντικότητά 

του, που πηγάζει κατά κύριο λόγο από την επιθυµία του κοινωνικού συνόλου για 

βελτιστοποίηση του βιοτικού του επιπέδου. 

                                                 
37 Gill and Law (1988: 235).  
38 Μοσχόβης (2000: 24). 
39 Dixon and Moon (1986: 660). 
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Οι δαπάνες για στρατιωτική προετοιµασία στερούν από την οικονοµία ενός 

κράτους πόρους που θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε άλλους τοµείς κυρίως 

κοινωνικού χαρακτήρα40. Έτσι, το κράτος βρίσκεται σε ένα δίληµµα µεταξύ δαπανών 

για στρατιωτικούς εξοπλισµούς και κοινωνικών δαπανών, δίληµµα που, όπως θα 

δούµε, σε κάποιο βαθµό αντιµετωπίζουν και τα κράτη Ελλάδας και Τουρκίας. Η 

πρώτη επιλογή επιβάλλεται από την ανάγκη για ασφάλεια του κράτους που 

εξασφαλίζεται µε επαρκή στρατιωτική ισχύ. Η δεύτερη επιλογή επιβάλλεται από την 

ανάγκη για την οικονοµική ευηµερία του κοινωνικού συνόλου του κράτους και τη 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του. Η εναλλακτική επένδυση ή 

κατανάλωση, αυτό δηλαδή που θυσιάζεται για την πρώτη επιλογή εις βάρος της 

δεύτερης, ονοµάζεται “αµυντικό βάρος”.  Με άλλα λόγια, το αµυντικό βάρος είναι το 

κόστος ευκαιρίας (ή εναλλακτικό κόστος) και ανταποκρίνεται στην αξία των αγαθών 

ή υπηρεσιών που δεν παράγονται για να χρηµατοδοτηθεί ο αµυντικός τοµέας µιας 

χώρας41. 

Το θεωρητικό δίληµµα “κοινωνική ευηµερία ή στρατιωτικοί εξοπλισµοί”, που 

τίθεται για την ανάλυση της σχέσης στρατιωτικής ισχύος και οικονοµικής ευµάρειας, 

ανταποκρίνεται σε αυτό που θέτει ο Brooks στην εργασία του, ως τη διεργασία 

ανεύρεσης του οριακού σηµείου υποκατάστασης µεταξύ οικονοµικής επάρκειας και 

στρατιωτικής ασφάλειας για ένα κράτος42. Με άλλα λόγια, το σηµείο αυτό 

ανταποκρίνεται στο επίπεδο εκείνο που συνδυάζει σε ικανοποιητικό βαθµό και την 

εθνική ασφάλεια, αλλά και την ευηµερία του κοινωνικού συνόλου. Το οριακό σηµείο 

υποκατάστασης είναι συνάρτηση των εξής µεταβλητών: του χαρακτήρα του κράτους, 

της έντασης του ανταγωνισµού εξοπλισµών, του επιπέδου της οικονοµικής 

ανάπτυξης, των πιέσεων του κοινωνικού συνόλου και του επιπέδου της στρατιωτικής 

ισχύος του αντιπάλου.  Έτσι, στην ερµηνεία της περιπτωσιολογικής µελέτης πρέπει 

να ληφθεί υπόψη ότι στα κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας καθορίζεται ένα 

σηµείο (οριακός λόγος υποκατάστασης) µεταξύ του οικονοµικού επιπέδου των 

εξοπλισµών και της οικονοµικής ευηµερίας των πολιτών τους, σηµείο το οποίο 

επηρεάζει τις στρατηγικές τους αποφάσεις. 
                                                 
40 Για µια περιληπτική αναφορά στην αντίστροφη σχέση που υφίσταται µεταξύ στρατιωτικής 

ασφάλειας και οικονοµικής δυνατότητας σε όλες τις υποθετικές περιπτώσεις βλέπε στην εργασία του 

Friedberg (1989). 
41 Αριστοτέλους (1995: 133). 
42 Brooks (1997). 
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Οι περισσότερες οικονοµετρικές εµπειρικές µελέτες που αφορούν στους 

ανταγωνισµούς εξοπλισµών µεταξύ των κρατών έχει δείξει ότι υφίσταται 

υποκατάσταση µεταξύ των αµυντικών δαπανών και των δαπανών κατανάλωσης, 

ιδιωτικής και δηµόσιας επένδυσης, εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας43. Αυτό 

σηµαίνει ότι το αγαθό της άµυνας έχει σηµαντικές επιπτώσεις σε άλλους κοινωνικούς 

τοµείς ενός κράτους.  Τούτο µπορεί να αποτελέσει κύριο λόγο µείωσης των 

στρατιωτικών δαπανών προς όφελος άλλων κοινωνικών τοµέων, απόρροια της 

κοινωνικής ευαισθησίας των δηµοκρατικών κυρίως κυβερνήσεων, αλλά και των 

πιέσεων του κοινωνικού συνόλου. 

Σε µια µακρύτερη προοπτική συσχέτισης, που περιλαµβάνει και τους 

µακροχρόνιους σχεδιασµούς ενός κράτους αλλά και τις επιδιώξεις και στόχους του, η 

επιλογή για στρατιωτικούς εξοπλισµούς καθορίζεται και από την ορισθείσα 

στρατηγική του κράτους.  Αυτή η στρατηγική δεν µπορεί να είναι µόνο αµυντική, 

αλλά µπορεί να διαπνέεται και από επιθετικούς και επεκτατικούς προσανατολισµούς, 

ειδικά όταν τα κράτη αυτά έχουν αναθεωρητικές τάσεις .  Άρα η διληµµατική εκδοχή 

της σχέσης στρατιωτικών εξοπλισµών και κοινωνικής ευηµερίας καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από τη µακροχρόνια στρατηγική του κράτους, στην περίπτωση δε που 

αυτή διαπνέεται από επιθετικές τάσεις η πλάστιγγα γέρνει προς τις δαπάνες για 

εξοπλισµούς. 

 

3.4.3. Σχέση Αµυντικών ∆απανών και Ανάπτυξης 

Οι οικονοµολόγοι που ασχολήθηκαν µε οικονοµετρικά κριτήρια, για να 

καταδείξουν τη σχέση των αµυντικών δαπανών και της οικονοµικής αναπτυξιακής 

δραστηριότητας, κατέληξαν σε διαφορετικά συµπεράσµατα. Από τη µια µεριά 

υπάρχουν τα υποδείγµατα ζήτησης που βασίζονται στην κεϋνσιανή έκφραση της 

συνολικής ζήτησης (το πραγµατικό προϊόν της οικονοµίας Y ή το δυνητικό προϊόν Q 

αποτελούν το άθροισµα των επιµέρους συστατικών στοιχείων ζήτησης για υλικά 

αγαθά και υπηρεσίες) και προβλέπουν κατά κανόνα µια αρνητική επίδραση των 

αµυντικών δαπανών στην οικονοµική ανάπτυξη.  Από την άλλη µεριά υπάρχουν τα 

υποδείγµατα προσφοράς που στηρίζονται στη νεοκλασική συνάρτηση παραγωγής (το 

εθνικό προϊόν Υ εκφράζεται ως συνάρτηση των εισροών µίας οικονοµίας) και 

                                                 
43 Συµπέρασµα από τις οικονοµετρικές µελέτες-έρευνες των Pryor (1968), Russett (1970), Smith R. 

(1977) και (1980β), Deger (1981), Hartley and McLean (1981). 
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προβλέπουν κατά κανόνα µια θετική επίδραση των αµυντικών δαπανών στην 

οικονοµική ανάπτυξη44.   

Έτσι, ο Benoit παρατηρεί στην έρευνά του ότι υπάρχει θετική σχέση στις 

δαπάνες άµυνας και στην οικονοµική ανάπτυξη45 και, ακολουθώντας τον Benoit, 

πολλές µελέτες, χρησιµοποιώντας νεοκλασικά µοντέλα ανάλυσης, επιβεβαίωναν τη 

θετική σχέση στις αµυντικές δαπάνες και στην οικονοµική ανάπτυξη, υποστηρίζοντας 

ότι οι στρατιωτικές δαπάνες λειτουργούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθούν την 

οικονοµική ανάπτυξη µέσω του συνδυασµού της κινητοποίησης των παραγωγικών 

πηγών και την παρακίνηση της ζήτησης46.  Όταν η συνολική ζήτηση είναι αρχικά 

ανεπαρκής να καλύψει τη δυνητική προσφορά, η ζήτηση στρατιωτικών εξοπλισµών 

µπορεί να αυξήσει ικανοποιητικά το κεφάλαιο εργασίας (employment of labour) ή 

την εκµετάλλευση του κεφαλαίου, µειώνοντας το λειτουργικό κόστος (resource 

cost)47.  

Οι θετικές απόψεις για την προσφορά των στρατιωτικών δαπανών στηρίζονται 

στο γεγονός ότι αυτές ως εκσυγχρονιστική δύναµη της κοινωνίας, λόγω της 

δυνατότητάς τους να κινητοποιούν αποδοτικά πόρους για παρατεταµένη οικονοµική 

ανάπτυξη, διατηρούν την απαραίτητη σταθερότητα για αποδοτική υλοποίηση των 

κρατικών πολιτικών και ασκούν έλεγχο πάνω σε άλλους δρώντες οι οποίοι θα 

αποθάρρυναν τις αλλαγές48. ∆ηλαδή, µέσα από τις στρατιωτικές δαπάνες 

αναθερµαίνεται ο οικονοµικός κύκλος, µε την κινητοποίηση των παραγωγικών 

πηγών, διατηρώντας την οµαλότητα στην οικονοµία προς όφελος της κρατικής 

πολιτικής. 

Οι Deger and Smith σηµειώνουν ότι η θετική σχέση ανάµεσα σε αµυντικές 

δαπάνες και δαπάνες ανάπτυξης παρατηρείται σε λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες (less 

developed countries) στις οποίες επιδιώκεται υψηλό ποσοστό ανάπτυξης, ενώ η 

                                                 
44 Για την τεκµηρίωση των συµπερασµάτων αυτών βλέπε τις µελέτες των Benoit (1973) και (1978), 

Muller and Atesoglou (1993), Sezgin (1997) για τη θετική επίδραση και Deger (1981), (1986), Deger 

and Smith (1983), Smith R. (1977) και (1980α) για την αρνητική επίδραση. 
45 Βλέπε την έρευνα του Benoit (1973) και (1978) για τη σχέση της άµυνας και της οικονοµικής 

ανάπτυξης. 
46 Αναφέροµαι στις µελέτες των Dixon and Moon (1986), Alexander (1995), Roux (1996), Antonakis 

(1997), στις οποίες αυτό τεκµηριώνεται µε πλήρη οικονοµική ανάλυση. 
47 Deger and Smith (1983: 337). 
48 Dixon and Moon (1986: 661). 
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αρνητική σχέση που ως συνέπεια οδηγεί στη µείωση του ρυθµού ανάπτυξης 

παρατηρείται σε χώρες όπου υπάρχει συγκέντρωση  ανάπτυξης κεφαλαίου49. ∆ηλαδή, 

σύµφωνα µε το νόµο του Wagner50, η επίδραση των αµυντικών δαπανών καθορίζεται 

από το αν η άµυνα είναι αγαθό πρώτης ανάγκης ή είναι αγαθό πολυτελείας. Με άλλα 

λόγια, εξαρτάται από το επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης των χωρών. Έτσι, αν το 

Α.Ε.Π. αυξηθεί κατά 1% ποσοστιαία µονάδα, η αύξηση των αµυντικών δαπανών θα 

είναι µικρότερη του 1% για ανεπτυγµένες χώρες και µεγαλύτερη του 1% για τις 

υποανάπτυκτες.  Το γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία για τις οικονοµίες των 

χωρών της περιπτωσιολογικής µελέτης που θα εξετάσουµε αργότερα ως προς το κατά 

πόσο οι αµυντικές δαπάνες έχουν θετική ή αρνητική επίδραση στις οικονοµίες τους. 

Εν αντιθέσει µε τις θετικές επιδράσεις, άλλοι αναλυτές, χρησιµοποιώντας 

υποδείγµατα προσφοράς, υποστηρίζουν ότι το βάρος των στρατιωτικών δαπανών 

µπορεί να εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη περιορίζοντας τις επενδύσεις και 

αυξάνοντας τους φόρους και τον πληθωρισµό λόγω της διόγκωσης των κυβερνητικών 

δαπανών51. Η κριτική που σχετίζεται µε τις αρνητικές συνέπειες των αµυντικών 

δαπανών αναφέρει ότι περιορίζουν την οµαλή λειτουργία του πολιτικού συστήµατος, 

οδηγούν κοινωνικούς και οικονοµικούς πόρους προς µη παραγωγικούς τοµείς και 

ακολουθούν καταπιεστικές πολιτικές που εν τέλει οδηγούν τα κυβερνητικά όργανα 

εναντίον του κοινωνικού συνόλου που υποτίθεται υπηρετούν52.  Κατά τον Hartley, οι 

στρατιωτικές δαπάνες επιδρούν αρνητικά στην οικονοµία για τους τέσσερις 

ακόλουθους λόγους: Πρώτον, έχουν σηµαντικό εναλλακτικό κόστος, µε αποτέλεσµα 

να θυσιάζονται άλλες κοινωνικές ανάγκες για τους εξοπλισµούς. ∆εύτερον, 

επιβαρύνουν τις δανειοληπτικές ανάγκες του δηµοσίου µε αρνητικές επιπτώσεις στα 

δηµοσιονοµικά ελλείµµατα. και το δηµόσιο χρέος του κράτους.  Τρίτον, εκτοπίζουν 

                                                 
49 Deger and Smith (1983: 335). 
50 Ο νόµος του Wagner αξιώνει ότι η κρατική (δηµόσια) οικονοµική δραστηριότητα συγκριτικά µε την 

ιδιωτική οικονοµική δραστηριότητα τείνει να αυξάνεται, καθώς αναπτύσσεται και αυξάνεται η 

οικονοµική δραστηριότητα.  ∆ηλαδή, υπάρχει συνεχής σχετική αύξηση των δηµοσίων δαπανών ως 

αποτέλεσµα της αναπτυξιακής διαδικασίας µιας οικονοµίας. Περισσότερα για τον ορισµό αλλά και για 

τον νόµο βλέπε τις µελέτες των  Pryor (1968), Musgrave (1969α) και Bird (1971). 
51 Για το συγκεκριµένο βλέπε τις µελέτες των  Smith and Smith (1980), Deger and Smith (1983), Deger 

(1986). 
52 Dixon and Moon (1986: 661). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 61

τις επενδύσεις µειώνοντας τους ρυθµούς µεγέθυνσης και, τέταρτον, αυξάνουν τις 

συναλλαγµατικές εκροές για την εισαγωγή στρατιωτικού υλικού53. 

Αποδεχόµενοι τις υπάρχουσες ενδείξεις υποστήριξης της άποψης ότι οι 

αµυντικές δαπάνες έχουν συνολικά θετικές επιδράσεις - χωρίς να παραβλέπονται οι 

αρνητικές - στην οικονοµική µεγέθυνση (όπως την ορίσαµε πιο πάνω) µέσω της 

ζήτησής τους54, η κατανάλωσή τους βοηθά γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και από 

οικονοµικής άποψης, παρά τις ενστάσεις για το αντίθετο, ιδιαίτερα σε ανεπτυγµένες 

κοινωνίες55. Αυτό σηµαίνει ότι µέσω των αναγκών για αγορά εξοπλισµών η 

οικονοµία ενός κράτους µπορεί να βοηθηθεί.  Κατά την άποψη αυτή, οι εξοπλιστικές 

δαπάνες, πέραν του ότι αποτελούν επένδυση στο δηµόσιο αγαθό της άµυνας και 

ασφάλειας, η κατανάλωση αυτού του αγαθού προϋποθέτει τη δηµιουργία και την 

εισροή αξίας στον οικονοµικό κύκλο, όπου “οικονοµικός κύκλος” ορίζεται γενικά µια 

µορφή διακύµανσης που συναντάται στη συνολική οικονοµική δραστηριότητα µίας 

χώρας και στηρίζεται στην επιχειρηµατική πρωτοβουλία56. 

Κατά το ίδιο πιο πάνω επιχείρηµα, υποστηρίζεται η δράση για παραγωγή από 

την οικονοµία των κρατών του αγαθού που καταναλώνεται, ώστε η εκµετάλλευση 

των συντελεστών παραγωγής να δηµιουργεί εισόδηµα και εν συνεχεία πλούτο.  

Επίσης, κατά την Deger, η διενέργεια αµυντικών δαπανών, αυξάνοντας τη ζήτηση, 

οδηγεί σε πιο αποτελεσµατική χρησιµοποίηση της παραγωγικής δυναµικότητας και 

σε αύξηση του ποσοστού κέρδους, η οποία τονώνει την επενδυτική δραστηριότητα 

και οδηγεί τελικά σε αύξηση του ρυθµού ανάπτυξης της οικονοµίας57.  Έτσι, οι 

λιγότερο ανεπτυγµένες χώρες µε τις εισαγωγές αµυντικών εξοπλισµών επιδιώκουν να 

οδηγηθούν σε ανάπτυξη, καθώς µε αυτές προσπαθούν να επιτύχουν ανασυγκρότηση 

της υποδοµής τους και να κερδίσουν σε άλλους τοµείς, όπως εκπαίδευση, µόρφωση 

και τεχνογνωσία, γεγονός που, όπως θα δούµε, µπορεί να ταυτισθεί και µε την 

περίπτωση της Τουρκίας. Οι αµυντικές δαπάνες µπορούν υπό ορισµένες 

προϋποθέσεις, µε κύρια αυτή που απαιτεί η χώρα να έχει τη δυνατότητα να παράγει 

σηµαντικό µέρος του εξοπλισµού που χρησιµοποιεί, να προσφέρουν πιθανά 

                                                 
53 Hartley (1991). 
54 Παραδοχή και από τους Αντωνάκης (2001: 42-43) και (2002: 145) και Κάντας (2002: 146). 
55 Για αυτό βλέπε Barro and  Sala-i-Martin (1999: 346-352). 
56 Ορισµός των Burns and Mitchell (1946: 1). 
57 Deger (1986). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 62

εξωτερικά οφέλη στην οικονοµία ενός κράτους ειδικά σε ό,τι αφορά τις υποδοµές, 

την τεχνολογική πρόοδο, τη βελτίωση του ανθρώπινου δυναµικού58. 

Επιπρόσθετα, επισηµαίνεται το γεγονός ότι οι αµυντικές προµήθειες 

αποσκοπούν στην αποτελεσµατική αγορά εξοπλισµού για την εθνική άµυνα και 

επιδιώκουν την επίτευξη ευρύτερων οικονοµικών και κοινωνικών στόχων, 

συµπεριλαµβανοµένης της προστασίας της βιοµηχανικής βάσης στην εθνική άµυνα59. 

Η στρατιωτική βιοµηχανία είναι σηµαντικότερη από άλλες για τη συνολική 

οικονοµία.  Οι κυβερνήσεις την επιλέγουν για ανάπτυξη, γιατί µε αυτή δηµιουργούν 

καλύτερες θέσεις εργασίας, παράγουν τεχνολογικές ή άλλες διαχύσεις για την 

οικονοµία. Ως κλάδος δηµιουργεί υψηλή “προστιθέµενη αξία”. Αν και το τελευταίο 

συµβαίνει κατά κόρον σε προηγµένα οικονοµικά κράτη (π.χ. Η.Π.Α. µέσω της 

NASA), µπορεί αναλογικά να υπάρξει και σε λιγότερο ανεπτυγµένα κράτη.  

Σύµφωνα µε τη “θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης” (ή “νέα θεωρία της 

ανάπτυξης”), η επένδυση σε κεφάλαιο και γνώση µπορεί να δώσει  ώθηση και να 

ενισχύσει η µία την άλλη σε έναν “ενάρετο κύκλο” συσσωρευτικής αιτιώδους 

σχέσης, έτσι ώστε η επιτάχυνση του ρυθµού κεφαλαιακής επένδυσης να µπορεί να 

αυξήσει τη µακροπρόθεσµη ανάπτυξη του κατά κεφαλήν εισοδήµατος60.  Συνεπώς, η 

θεωρία αυτή ενθαρρύνει τη χρήση κυβερνητικών πολιτικών, για να αυξηθεί ο 

µακροπρόθεσµος ρυθµός οικονοµικής ανάπτυξης (µέσω του αυξηµένου δείκτη 

εθνικών αποταµιεύσεων και επενδύσεων) και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω 

επενδύσεων σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς61.  Το παραπάνω ωθεί στην εξέταση αν οι 

δύο οικονοµίες των κρατών της περιπτωσιολογικής µελέτης ασκούν πολιτικές 

επενδύσεων σε εξοπλιστικά προγράµµατα, για να επωφεληθούν των πλεονεκτηµάτων 

που ορίζει η θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης. 

Συνοπτικά  µπορεί να ειπωθεί ότι οι στρατιωτικές δαπάνες µπορούν να 

επιδράσουν θετικά στην ανάπτυξη µέσω του κεϋνσιανού µοντέλου συνολικής 

                                                 
58 ∆ιαπίστωση και του Κάντα (2002: 140). 
59 Μάρδας (1999: 336). 
60 Gilpin (2002: 118). Περισσότερα για τη “θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης” βλέπε στην παρούσα 

παραποµπή Gilpin (2002: 114-122 ), όπου ο συγγραφέας παραθέτει και την πρωτότυπη βιβλιογραφία. 
61 Αντίθετα προς αυτό, οι Barro and Sala-i-Martin (1999: 32-49), µε ένα υπόδειγµα ενδογενούς 

οικονοµικής ανάπτυξης σε κρατικό τοµέα, καταλήγουν σε διαφορετικό από αυτό συµπέρασµα. Η 

παρούσα όµως εργασία υποστηρίζει ότι στο στρατιωτικό τοµέα οι θετικές επιδράσεις της ενδογενούς 

ανάπτυξης µπορούν να συµβαίνουν. 
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ζήτησης, η αύξηση της ζήτησης µέσω των στρατιωτικών δαπανών οδηγεί στην 

αύξηση της χρησιµότητας των αποθεµάτων κεφαλαίου και στην αύξηση της 

απασχόλησης. Η αύξηση της χρησιµότητας των αποθεµάτων κεφαλαίου οδηγεί στην 

αύξηση του επιτοκίου κερδών (profit rate) που µε τη σειρά του οδηγεί σε µεγαλύτερες 

επενδύσεις και έτσι δηµιουργούν βραχυπρόθεσµα πολλαπλασιαστικά αποτελέσµατα 

και µεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης.  Αντιθέτως, είδαµε ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 

έδειξαν να επιβραδύνουν τους ρυθµούς ανάπτυξης κυρίως µέσω της αποδυνάµωσης 

των επενδύσεων, να δηµιουργούν πληθωριστικές πιέσεις και να προκαλούν τη 

µείωση των διαθέσιµων δηµόσιων πόρων για κατανάλωση και επένδυση σε άλλους, 

ενδεχοµένως περισσότερο παραγωγικούς και αναπτυξιακούς, τοµείς62.  

Παρά τα όποια αρνητικά των αµυντικών δαπανών στην κοινωνία και την 

οικονοµία του κράτους, όπως έχουν επισηµανθεί από τις µελέτες που εξετάσαµε στο 

παρόν κεφάλαιο, µπορούµε να καταλήξούµε στη γενική παραδοχή των Dixon and 

Moon ότι πολύ συχνά ο στρατιωτικός τοµέας ως εκσυγχρονιστικός θεσµός έχει 

θεωρηθεί ως θετική δύναµη στην προώθηση της οικονοµικής ανάπτυξης και σε 

κάπως µικρότερο βαθµό ως ένα  είδος ισότητας η οποία αναµένεται να ενθαρρύνει 

την προµήθεια των βασικών οικονοµικών αναγκών63.  Άρα θα υποστηρίξουµε ως 

θεωρητική πρόταση για τις συνέπειες των στρατιωτικών δαπανών αυτή που 

καταθέτουν οι Dixon and Moon64 και αναφέρει ότι χρηµατικές µονάδες που 

ξοδεύονται για όπλα, κτίρια υπηρεσιών, λειτουργικούς εξοπλισµούς και 

υπερβολικούς µισθούς δηµιουργούν τις αρνητικές συνέπειες, όπως αναφέρθηκαν πιο 

πάνω. Αντιθέτως, χρηµατικές µονάδες που δαπανούνται για να κρατούν σε υψηλά 

επίπεδα το ενεργό ανθρώπινο δυναµικό συνεισφέρουν στα θετικά αποτελέσµατα του 

ανθρώπινου κεφαλαίου δυναµικού που σχετίζεται µε την εκσυγχρονιστική προοπτική. 

Τέλος, σηµειώνουµε ότι οι αρνητικές επιπτώσεις, στο βαθµό που αυτές υπάρχουν, 

των αµυντικών δαπανών στους ρυθµούς ανάπτυξης της οικονοµίας στοιχειοθετούν 

την επιτακτική ανάγκη µείωσής τους, αλλά ταυτόχρονα πρέπει το µέγεθός τους να 

διατηρεί την αµυντική αξιοπιστία της χώρας.   

 

 
                                                 
62 Για την περιληπτική παρουσίαση των θετικών και αρνητικών επιδράσεων των στρατιωτικών 

δαπανών βλέπε Kollias et. al. (2004: 556). 
63 Dixon and Moon (1986: 662-663). 
64 Dixon and Moon (1986: 666). 
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3.5. Η Οικονοµία ως Φορέας Ισχύος  

Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι ο ρόλος της οικονοµικής ισχύος έχει 

αποκτήσει βαρύνουσα σηµασία στις διακρατικές σχέσεις. Η ικανότητα των κρατών 

να χρησιµοποιούν την οικονοµική τους ισχύ για να επηρεάσουν αποφάσεις άλλων 

κρατών που αφορούν στην εξωτερική τους πολιτική εξισώνεται από αρκετούς 

ρεαλιστές µε αυτή της στρατιωτικής ισχύος65.  Όπως σηµειώνει ο οικονοµολόγος 

Thurrow, το κύριο πεδίο ανταγωνισµού πλέον στο διεθνές σύστηµα και κυρίως 

ανάµεσα στις ανεπτυγµένες χώρες είναι η οικονοµία66.  

Η δύναµη του χρήµατος ως πλούτος και, κατ’ επέκταση, το υπόβαθρο της 

οικονοµικής ισχύος φαίνονται ξεκάθαρα από την αναφορά του Θουκυδίδη στον 

πλούτο που απέκτησε η Αθήνα απορροφώντας λεφτά από τους συµµάχους67.  Έτσι, η 

Αθήνα ήταν ισχυρή οικονοµικά για να εµπλακεί σε πολεµική σύγκρουση, ενώ οι 

σύµµαχοι αδυνατούσαν λόγω έλλειψης χρηµάτων να συντηρήσουν µια πολεµική 

αναµέτρηση.  Κρίνεται κρίσιµη η ικανότητα ενός κράτους στο σύγχρονο διεθνές 

σύστηµα να µπορεί να συντηρεί οικονοµικά µία πολεµική σύγκρουση ή ακόµα και σε 

καιρό ειρήνης να συντηρεί τη στρατιωτική του ικανότητα.  Όπως σηµειώνουν 

εύστοχα οι Shubik and Verkerke, ο πόλεµος ήταν πάντα µια πολυέξοδη επιχείρηση68.  

Χαρακτηριστική για την ανάγκη των χρηµάτων στον πόλεµο είναι και η αναφορά του 

∆ηµοσθένη στους Ολυνθιακούς: «…οπωσδήποτε χρειάζονται χρήµατα και χωρίς αυτά 

τίποτα δεν µπορεί να γίνει από όσα πρέπει...»69, ενώ συµπληρωµατικά ο Θουκυδίδης 

αναφέρει ότι η οικονοµική ισχύς είναι σηµαντική για ένα κράτος «…γιατί έχουν πολύ 

χρυσάφι και ασήµι και τούτο, στον πόλεµο όπως και σε κάθε τι άλλο, εξασφαλίζει  την 

επιτυχία…»70.  

Επιβεβαιώνεται ότι η στρατιωτική ισχύς δεν αποτελεί τη µοναδική παράµετρο 

που καθορίζει την κυριαρχία ενός κράτους και τη διαµόρφωση της στρατηγικής του, 

αλλά στον ίδιο βαθµό µε τη στρατιωτική συµβάλλει και η οικονοµική ισχύς. Κατά 

συνέπεια, η ακµαία εθνική οικονοµία και η οικονοµική ευρωστία, δηλαδή αυτή που 

δίνει την οικονοµική ισχύ, αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση (sine qua non) για τη 

                                                 
65 Βλέπε για παράδειγµα τους Gilpin (1977), Huntington (1993), Pollins (1994) και Lake (1996).  
66 Thurrow (1995: 40-41 και 63-64). 
67 Θουκυδίδης (1998).  
68 Shubik and Verkerke (1989: 492). 
69 ∆ηµοσθένης (1994: 78-79, Α΄ 20).  
70 Θουκυδίδης (1998γ: 110, Ζ΄ 34). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 65

στρατιωτική ισχύ71. Ο Σταυρινός εντοπίζει χαρακτηριστικά τα πιο πάνω αναφέροντας 

ότι πως καµιά χώρα δεν µπορεί να στηρίξει µια εντατική και παρατεταµένη 

στρατιωτική προσπάθεια, αν δε διαθέτει ισχυρή οικονοµική βάση, καθώς το ύψος του 

Α.Ε.Π., η βιοµηχανική παραγωγή, οι φυσικές πηγές πλούτου και το ανθρώπινο 

δυναµικό (µέτρα που καθορίζουν το επίπεδο της οικονοµίας) προσδιορίζουν τη 

δυνατότητα µιας χώρας να επωµισθεί το βάρος µιας πολεµικής αντιπαράθεσης και τη 

δυνατότητά της να διαθέσει στο στρατιωτικό τοµέα τους αναγκαίους ανθρώπινους 

και οικονοµικούς πόρους72. 

Όσο απλά και αν το παραθέτει ο Κονδύλης, έχει απόλυτο δίκαιο, όταν ορίζει 

την ακµαία οικονοµία ως εκείνη που παράγει µε ανοδικούς ρυθµούς απτά αγαθά, 

τόσο για την ικανοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερο εγχώριων αναγκών όσο και 

για την εξαγωγή προς αποπληρωµή άλλων αγαθών, τα οποία η εκάστοτε χώρα δεν 

µπορεί ή δε θεωρεί σύµφορο να παράγει η ίδια µε όσο το δυνατόν µεγαλύτερο 

πλεόνασµα73.  Μια ισχυρή οικονοµία αποτελεί προϋπόθεση (sine qua non) για την 

επιβίωση µιας χώρας, ιδιαίτερα όταν αυτή αντιµετωπίζει εξωτερικές απειλές74. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, και όπως θα εξετάσουµε πιο κάτω, Ελλάδα και Τουρκία 

επιδιώκουν τη βελτίωση της οικονοµικής τους θέσης για να αποκτήσουν τη σχετική 

οικονοµική ισχύ έναντι του αντιπάλου, που θα τους δίνει την ευχέρεια για την αγορά 

στρατιωτικών εξοπλισµών.  

Ανεξάρτητα από το βαθµό που µπορεί να κατέχει η οικονοµική ισχύς στην 

ιεράρχηση της διεθνούς πολιτικής αρένας, είναι γεγονός η συνεχής προσπάθεια των 

κρατών να την αποκτήσουν.  Η απόκτηση από τα κράτη οικονοµικής ισχύος, όπως 

αυτή ορίστηκε παραπάνω, σκοπό έχει να βοηθήσει στην υλοποίηση των στρατηγικών 

τους στόχων.  Η προσπάθεια αυτή εµπεριέχει οικονοµικές δυσκολίες που κυρίως 

εστιάζονται στην ικανότητα του κράτους να παράγει και να δηµιουργεί πλούτο.  Οι 

αδυναµίες αυτές κατά κύριο λόγο επηρεάζουν τη διαµόρφωση της στρατηγικής του 

κράτους στην προσπάθειά του να αποκτήσει ιδιαίτερη ισχύ έναντι του αντιπάλου.  

Η απλή συσσώρευση χρήµατος, δηλαδή η παραγωγή και η αποθήκευση 

πλούτου, δεν έχει καµιά αξία75, αν ο πλούτος αυτός δεν αξιοποιηθεί για τη 
                                                 
71 Κονδύλης (1999: 402) και Παπασωτηρίου (1999: 193-194). 
72 Σταυρινός (1997: 57).  
73 Κονδύλης (1999: 402). 
74 Υποστηρίζεται από τον Gilpin (2002: 162-163). 
75 Kindleberger (1970) και Machiavelli (1981). 
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δηµιουργία ισχύος που να µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά του αντιπάλου.  Ο πλούτος 

που παράγεται από ένα κράτος πρέπει να αξιοποιείται για την απόκτηση εκείνων των 

µέσων που θα του αποδώσουν ισχύ.  Κυρίως τα µέσα αυτά είναι στρατιωτικά και γι’ 

αυτό τα κράτη δαπανούν από τον παραγόµενο πλούτο τους στην αγορά εξοπλισµών.  

Επίσης ο πλούτος µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την ισχυροποίηση της οικονοµίας 

και αυτό µεταφράζεται σε εγχώριες και εξωτερικές επενδύσεις, είτε δηµόσιες είτε 

ιδιωτικές.  

Ο όρος “οικονοµική ισχύς” περιλαµβάνει ορισµένα στοιχεία που µπορούν να 

καθορίσουν το µέγεθός του και φυσικά ως µέγεθος µπορεί να προσλαµβάνει 

ορισµένες τιµές ή να επιµερίζεται σε επίπεδα, αν τα στοιχεία καθορισµού του ενέχουν 

και ποιοτικό χαρακτήρα. ∆εδοµένου ότι η οικονοµία ενός κράτους είναι φορέας 

ισχύος, τότε το επίπεδο της οικονοµικής ισχύος µπορεί να ορίζεται µε τους παρακάτω 

οικονοµικούς δείκτες: τον πληθωρισµό, την ανεργία, το Α.Ε.Π., το δηµόσιο χρέος, τη 

δανειοληπτική ικανότητα, τα συναλλαγµατικά αποθέµατα, την οικονοµική αξιοπιστία 

ενός εκάστου των κρατών76. Έτσι, στην εξέταση της οικονοµικής ισχύος της Ελλάδας 

και της Τουρκίας αυτή ορίζεται µε τη µέτρηση του επιπέδου το πιο πάνω δεικτών. 

Πέραν όµως των εσωτερικών δοµών για τον καθορισµό της οικονοµικής ισχύος 

υπάρχει η εξωτερική διάσταση που αφορά στις σχέσεις µεταξύ των κρατών και την 

οικονοµική επιρροή που µπορεί να έχει ένα κράτος έναντι κάποιου άλλου. Η 

οικονοµική ανάπτυξη ως συντελεστής που επιδρά θετικά στον παράγοντα της 

οικονοµική ισχύος υποδηλώνει ότι ο βαθµός της εξωτερικής ανεξαρτησία ενός 

κράτους αυξάνει77. Μια τέτοια διάσταση σχετίζεται µε το διεθνές εµπόριο των 

κρατών. Η νεοκλασική αντίληψη για το ελεύθερο εµπόριο, βασισµένη στην υπόθεση 

ότι τα κράτη δραστηριοποιούνται προς αυτή την κατεύθυνση, για να µεγιστοποιήσουν 

τα συνολική οικονοµική δυνατότητά τους78, επιβεβαιώνει την επιθυµία των κρατών 

για την απόκτηση οικονοµικής ισχύος. Η σχέση µεταξύ πολιτικής δύναµης και δοµής 

του παγκόσµιου εµπορίου µπορεί να αναλυθεί µε όρους σχετικότητας του κόστους 

ευκαιρίας για εµπόριο για τους συµµετέχοντες79, γεγονός που καταδεικνύει τη 

βούληση των κρατών να εκµεταλλευθούν το διεθνές εµπόριο, για να αποκοµίσουν 

οφέλη έναντι των άλλων κρατών. Έτσι, όσο υψηλότερο είναι το σχετικό κόστος 
                                                 
76 Τέτοιας µορφής στοιχεία παρέχουν οι οίκοι µέτρησης Standard & Poor και Moody’s.  
77 William (2000: 209). 
78 Krasner (1976: 318). 
79 Το συµπέρασµα αυτό εκφράζεται στα Waltz (1970) και Tucker (1972). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 67

εµπορίου τόσο αδύνατη είναι η πολιτική θέση των κρατών. Για αυτό άλλωστε 

υποστηρίζεται το ελεύθερο εµπόριο ως δίοδος ανάπτυξης και απόκτησης πολιτικής 

ισχύος από τα κράτη. 

Επιπρόσθετα, ένα άλλο µέτρο καθορισµού της οικονοµικής ισχύος αποτελεί το 

εµπορικό ισοζύγιο.  Το εµπορικό ισοζύγιο µίας χώρας από οικονοµικής άποψης 

δείχνει πόσα αγαθά εισάγει και πόσα αγαθά εξάγει αυτή η χώρα και έτσι πλεόνασµα 

(έλλειµµα) στο εµπορικό ισοζύγιο σηµαίνει ότι η χώρα εισάγει λιγότερα 

(περισσότερα) αγαθά από ό,τι εξάγει.  Από πολιτικής όµως απόψεως, µία χώρα µε 

πλεονασµατικό (ελλειµµατικό) ισοζύγιο θεωρείται, πρώτον, εξαιρετικά ανεξάρτητη 

από (εξαρτηµένη σε) τρίτες χώρες, δεύτερον, είναι µια χώρα που (δεν) µπορεί να βρει 

τους συναλλαγµατικούς πόρους να πληρώσει και, τρίτον, γενικά τα προϊόντα της (δε) 

θεωρούνται ανταγωνιστικά στις διεθνείς αγορές80.  Όλα τα πιο πάνω συνηγορούν στο 

ότι η πολιτική διάσταση της εξάρτησης από τρίτους υπονοµεύει την πολιτική 

κυριαρχία, ενώ ο έλεγχος σε τρίτους λόγω εξάρτησης αυξάνει την επιρροή και κατ’ 

επέκταση την ισχύ µίας χώρας. 

 

3.5.1. Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ως Συντελεστής της Οικονοµικής Ισχύος 

Ο πυλώνας της οικονοµικής ισχύος των κρατών είναι ο πλούτος, που 

αναφέρεται στο επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης και ευηµερίας και ως µέγεθος είναι 

µετρήσιµος µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν και το κατά κεφαλήν Εθνικό 

Εισόδηµα. Το Α.Ε.Π., όπως είδαµε πιο πάνω, µετρά τη συνολική αξία των τελικών 

αγαθών και των υπηρεσιών που παράγει µια οικονοµία κατά τη διάρκεια ενός 

ηµερολογιακού έτους. Παρά τις αδυναµίες του81 ως δείκτη µετρήσεως, έχει 

καθιερωθεί στην οικονοµική επιστήµη να χρησιµοποιείται ως το µέγεθος εκείνο που 

αποτυπώνει κατά κύριο λόγο το επίπεδο ανάπτυξης και ευηµερίας82 και κατά 

συνέπεια την οικονοµική ισχύ µιας χώρας. Ο Organski υποστηρίζει ότι το Α.Ε.Π. ως 

συντελεστής οικονοµικής ισχύος, είναι ίσως το καλύτερο κριτήριο για τον 

προσδιορισµό της εθνικής ικανότητας ενός κράτους83.  Στο παρόν σηµείο γίνεται 

αναφορά στο Α.Ε.Π. των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας για να καταδειχθεί η 

                                                 
80 Κουλουµπής (1995α: 442). 
81 Για τις αδυναµίες του δείκτη ως µέτρου σύγκρισης βλέπε Dornbusch and Fischer (1993: 56-63). 
82 Hicks and Streeten (1979). 
83 Organski (1968: 104). 
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δυναµική των δύο κρατών να παράγουν πλούτο και να παρουσιαστεί µια µεταξύ τους 

συγκριτική ανάλυση. 

Στον Πίνακα 1 παρατηρείται το µέγεθος του Α.Ε.Π. της Ελλάδας και της 

Τουρκίας από το 1970 έως και σήµερα εκφρασµένο σε τρέχουσες τιµές και µε 

µονάδα µέτρησης το δολάριο των Η.Π.Α.. Παρά την αδυναµία των ποσών να 

παρουσιάσουν την πλήρη και καθαρή οικονοµική εικόνα λόγω του πληθωρισµού και 

της αστάθειας των ισοτιµιών, όταν αφορά στην έκφραση σε µονάδες δολαρίων, 

µπορούν να εξαχθούν ορισµένα συµπεράσµατα.  Η βελτίωση των οικονοµιών των 

δύο κρατών από τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου αποτυπώνεται στην αυξητική 

πορεία των µεγεθών του Α.Ε.Π. τους. Έτσι, στις αρχές της δεκαετίας του 1970 το 

ύψος του Α.Ε.Π. της Ελλάδας ήταν 23,2 δις US $, ενώ το 2004 έφτασε σε εξαπλάσια 

επίπεδα φτάνοντας τα 237,1 US $.  Αντίστοιχα, η Τουρκία το 1970 είχε Α.Ε.Π. 35,5 

δις US $ για να παρουσιάσει µια δεκαπενταπλάσια αύξηση το 2004 και να φτάσει τα 

551,9 δις US $. ∆ιαπιστώνεται µια µεγάλη αυξητική τάση και στις δύο χώρες, 

γεγονός που µεταφράζεται σε πρόοδο της ικανότητάς τους να παράγουν πλούτο και 

να ισχυροποιούνται οικονοµικά (το Α.Ε.Π. σε πραγµατικούς όρους). Αυτό 

µεταφράζεται και σε ικανότητα για εξοπλιστικές δαπάνες, αν τεθεί ως βάση η 

υπόθεση ότι η αύξηση του πλούτου οδηγεί και στην αύξηση των στρατιωτικών 

δαπανών.  Κατά κύριο λόγο, όσο υψηλότερος είναι ο δείκτης του Α.Ε.Π. µιας χώρας 

τόσο µεγαλύτερη και η δυνατότητά της να διαθέσει περισσότερα κονδύλια για τη 

στήριξη των αµυντικών της δαπανών. 

Η υπεροχή της Τουρκίας στο ύψος του Α.Ε.Π. είναι φανερή, αλλά σε αυτό 

πρέπει να ληφθεί υπόψη και µια άλλη παράµετρος, αυτή που αφορά στον πληθυσµό 

της κάθε χώρας και στο κατά κεφαλήν Α.Ε.Π.  Το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π., παρά τις 

όποιες αδυναµίες του ως δείκτη, αποτελεί το µέγεθος εκείνο που αποτυπώνει το 

επίπεδο ανάπτυξης, ευηµερίας και συνεπώς οικονοµικής ισχύος µιας χώρας84. Στους 

Πίνακες 2 και 3 παρατηρείται η υπεροχή της Ελλάδας σε αυτό το µέτρο σύγκρισης, 

καθώς η συνολική παραγόµενη ποσότητα προϊόντος που αναλογεί σε κάθε Έλληνα 

πολίτη είναι τριπλάσια από αυτή που αναλογεί σε έναν Τούρκο πολίτη.  Η διαφορά 

αυτή παραµένει αναλλοίωτη τα τελευταία τριάντα χρόνια, καθώς το 1975 το κατά 

κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδας ήταν 6.311 US $, ενώ της Τουρκίας 2.016 US $ και 

αντίστοιχα το 1997 ήταν 9.057 US $ µε 3.091 US $.  Το 2000 η διαφορά ήταν σχεδόν 

                                                 
84 Κόλλιας (2001: 35). 
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τετραπλάσια, καθώς για το κατά κεφαλήν Α.Ε.Π. της Ελλάδας 12.938 US $  ήταν ενώ 

της Τουρκίας 3.068 US $.  Για την Τουρκία η µεγάλη αύξηση του κατά κεφαλήν 

Α.Ε.Π. λαµβάνει µεγαλύτερη σηµασία, αν αναλογιστεί κανείς και το γεγονός της 

ραγδαίας αύξησης του πληθυσµού της.   

Ένας άµεσα συνυφασµένος και συµπληρωµατικός µε τα πιο πάνω είναι ο 

δείκτης της ποσοστιαίας µεταβολής του συνολικού ή του κατά κεφαλήν Α.Ε.Π..  Ο 

δείκτης αυτός αποτελεί επιπρόσθετο εργαλείο για τη µέτρηση της οικονοµικής 

ανάπτυξης µίας χώρας και είναι ένας από τους ευρύτερα χρησιµοποιούµενους για 

τους σκοπούς της οικονοµικής και αναπτυξιακής πολιτικής85.  Στους Πίνακες 4 και 5 

παρατηρείται η ποσοστιαία µεταβολή του Α.Ε.Π. βασισµένη σε σταθερές τιµές. Για 

την Ελλάδα το ποσοστό ήταν µεγαλύτερο στη δεκαετία του 1970 (5,5% περίπου) και 

αρκετά µικρότερο τις δύο τελευταίες (2% περίπου), ενώ για την Τουρκία η µεταβολή 

είναι µεγαλύτερη στην περίοδο και των τριών τελευταίων δεκαετιών (πάνω από 5%). 

Η πιο πάνω επισήµανση είναι πιο ευδιάκριτη στο Πίνακα 6, όπου παρουσιάζεται ο 

µέσος όρος της ποσοστιαίας µεταβολής του Α.Ε.Π. των δυο χωρών ανά πενταετία. 

Όπως παρατηρείται, για την Τουρκία το ποσοστό φτάνει µέχρι και 6% τη δεύτερη 

πενταετία της δεκαετίας του 1980, ενώ για την Ελλάδα το υψηλότερο ποσοστό µετά 

την οικονοµική ανάπτυξη της δεκαετίας του 1970 είναι 2,9% (περίοδος 1995-1999). 

Έτσι, η τουρκική οικονοµία δείχνει τις τελευταίες δεκαετίες να κάνει µεγαλύτερα 

βήµατα από την ελληνική και αυτό έχει αντίκτυπο στην οικονοµική µεγέθυνση των 

δύο χωρών και στη µεταξύ τους σύγκριση. Βέβαια, δεν πρέπει να παραγνωρίζονται τα 

µεγάλα προβλήµατα που είχε στο παρελθόν η Τουρκία µε αποτέλεσµα η όποια 

προσπάθεια βελτίωσης της οικονοµίας σήµερα να αποτυπώνεται µε µεγάλους δείκτες.  

 

3.5.2. H Ανάπτυξη ως Μονάδα Μέτρησης της Οικονοµικής Ισχύος  

Ένα άλλο, επιπρόσθετο µέτρο για τον προσδιορισµό της οικονοµικής ισχύος 

είναι το επίπεδο ανάπτυξης που παρουσιάζει ένα κράτος. Το επίπεδο ανάπτυξης ενός 

κράτους είναι συναρτηµένο µε την οικονοµική µεγέθυνσή του.  Ο όρος “οικονοµική 

µεγέθυνση” ορίζει την αύξηση του προϊόντος η οποία προκαλείται από την αύξηση 

της ποσότητας των εισροών που χρησιµοποιούνται στην παραγωγή, καθώς και από 

την αύξηση της αποδοτικότητάς τους, δηλαδή ο ρυθµός µεγέθυνσης της οικονοµίας 

                                                 
85 Hicks and Streeten (1979). 
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είναι ο ρυθµός µε το οποίο αυξάνεται το πραγµατικό Α.Ε.Π.86.  Ο όρος “οικονοµική 

ανάπτυξη” ορίζει όχι µόνο την αύξηση του προϊόντος, αλλά και τις µεταβολές στη 

σύνθεση του, στην κατανοµή των εισροών κατά παραγωγικούς τοµείς, στην 

τεχνολογία, καθώς και στο θεσµικό πλαίσιο που διέπει τον τρόπο παραγωγής και 

διανοµής του προϊόντος87. Σε µια γενικότερη οικονοµική σκοπιά ανάπτυξη είναι οι 

διαδικασίες µέσα από τις οποίες µία χώρα αυξάνει τη δυνατότητά της να ικανοποιεί 

τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες των πολιτών της και να αυξάνει το βιοτικό τους 

επίπεδο88. 

Η οικονοµική ισχύς συνδέεται άµεσα µε την ανάπτυξη ενός κράτους, καθώς η 

τελευταία διοχετεύεται σε πολλούς άλλους παράγοντες. Έτσι, η ανάπτυξη βοηθά στην 

παραγωγή πλούτου που µπορεί να διοχετευθεί στη στρατιωτική ενίσχυση, στην 

οικονοµική δορυφοριοποίηση άλλων κρατών µε τη σύνδεση των οικονοµιών τους µε 

την αναπτυσσόµενη οικονοµία, µε τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του 

κοινωνικού συνόλου και την ευηµερία και την ικανότητα επηρεασµού οικονοµικών 

και µη κέντρων αποφάσεων, αλλά και άλλων µη κρατικών δρώντων στο διεθνές 

σύστηµα.  Όλα αυτά µεταφράζονται σε οικονοµική ισχύ η οποία χρησιµοποιείται µε 

τον έναν ή τον άλλο τρόπο για την εξυπηρέτηση του εθνικού συµφέροντος του 

κράτους. 

Σε µία άλλη οπτική θέση, η ανάπτυξη αφορά στη µετατροπή µέσα από 

κατάλληλες διαδικασίες παραγωγής των χρησιµοποιούµενων συντελεστών 

παραγωγής σε πλούτο, ο οποίος κατανέµεται από την εκάστοτε κοινωνία µε τρόπο 

τέτοιο, ώστε να φέρνει τη βελτίωση της συνολικής ευηµερίας των πολιτών της, χωρίς 

αυτό να σηµαίνει βέβαια ότι η βελτίωση αυτή είναι η ίδια για όλες τις κοινωνικές 

οµάδες89.  Ο ορισµός αυτός ανταποκρίνεται στα δύο µεγάλα και κύρια µεθοδολογικά 

ερωτήµατα της οικονοµικής επιστήµης.  Το πρώτο αφορά το πώς και µε ποια µέσα 

παράγουµε πλούτο και το δεύτερο στο πώς διανέµεται ο πλούτος στο κοινωνικό 

σύνολο.  Στην περίπτωση των στρατιωτικών εξοπλισµών στο µεν πρώτο ερώτηµα 

εξετάζεται το κατά πόσο παράγεται οικονοµική (και όχι µόνο) αξία µέσω της 

παραγωγής στρατιωτικών εξοπλισµών, στο δε δεύτερο η απάντηση είναι 

                                                 
86 Dornbusch and Fischer (1993: 29). 
87 Ορισµοί που παρατίθενται στον Kindleberger and Herrick (1982: 4). 
88 Kegley and Wittkopf (1999: 122). 
89 Κάντας (2002: 17). 
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προκαθορισµένη, καθώς η διάχυση του αγαθού της άµυνας προς το κοινωνικό σύνολο 

είναι ολοκληρωτική και ισοβαρής. 

Σύµφωνα µε τη νεοκλασική προσέγγιση, οικονοµική ανάπτυξη συντελείται όταν 

αυξάνεται η παραγωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών (δηλαδή το Α.Ε.Π.) χωρίς 

παράλληλα να αυξάνεται και το γενικό επίπεδο τιµών.  Έτσι, κατά τη νεοκλασική 

θεωρία η οικονοµική ανάπτυξη µίας χώρας συντελείται µε την εκβιοµηχάνισή της, 

δηλαδή την ανάπτυξη του βιοµηχανικού-µεταποιητικού τοµέα της οικονοµίας της και 

τούτο γιατί ο τοµέας αυτός θεωρείται ο πιο παραγωγικός της οικονοµίας 

συµβάλλοντας στην αύξηση της παραγωγής και της απασχόλησης και στην ανάπτυξη 

της τεχνολογίας90. Αν και ο τοµέας των υπηρεσιών είναι κυρίαρχος στην περίοδο της 

τεχνολογικής επανάστασης, η ανάπτυξη παράλληλα του βιοµηχανικού-σταρτιωτικού 

τοµέα είναι κρίσιµη, και αυτό λόγο της αλλολοσύνδεσης βιοµηχανίας τεχνολογίας και 

υπηρεσιών. 

Κατά συνέπεια, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι ένα µέρος του βιοµηχανικού 

µεταποιητικού τοµέα µπορεί να είναι και ο στρατιωτικός, καθώς εκτός από το αγαθό 

της άµυνας θα µπορούσε να προσφέρει και στην ανάπτυξη. Για τα κράτη η αµυντική 

βιοµηχανική βάση µε την αποτελεσµατικότητα στην προσφορά εξοπλισµού και την 

ανάπτυξη της έρευνας και της τεχνολογίας αποτελεί το κύριο και βασικό δεδοµένο σε 

αυτό που ονοµάζουµε “εθνική προστασία”91. Η λογική της παρέµβασης του κράτους 

στη βιοµηχανική δραστηριότητα σχετίζεται µε το γεγονός ότι ορισµένοι βιοµηχανικοί 

τοµείς είναι σηµαντικότεροι από κάποιους άλλους και αυτό γιατί αυτοί που 

επιλέγονται δηµιουργούν καλύτερες θέσεις εργασίας, παράγουν τεχνολογικές ή άλλες 

διαχύσεις για τη συνολική οικονοµία και έχουν υψηλή προστιθέµενη αξία92. Ένας 

από τους τοµείς αυτούς είναι η αµυντική βιοµηχανία και αυτό γιατί συνδέεται µε την 

εθνική ασφάλεια. Η παραπάνω θεωρητική θέση θα µας βοηθήσει να ερµηνεύσουµε 

τις πολιτικές των κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας εν σχέσει µε την παρέµβαση 

του κράτους στη βιοµηχανία και ιδιαίτερα αυτή των στρατιωτικών εξοπλισµών. 

 

 

 
                                                 
90 Αντωνάκης (2001: 36). 
91 Sandler and Hartley (1995: 177 και 185-188). Για µια ανάλυση των ωφεληµάτων της αµυντικής 

βιοµηχανίας στα κράτη βλέπε στην παρούσα παραποµπή. 
92 Gilpin (2002: 157). 
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3.6. Τεχνολογία, Οικονοµία και Εξοπλισµοί 

Ένας σοβαρός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη στην έρευνα-µελέτη 

είναι η τεχνολογία και ως συνέπεια αυτής οι τεχνολογικές εξελίξεις.  Οι τεχνολογικές 

εξελίξεις µετασχηµατίζουν όλες τις πλευρές των οικονοµικών, πολιτικών και 

κοινωνικών υποθέσεων, καθώς η τεχνολογική καινοτοµία έχει γίνει ο κύριος 

παράγοντας καθορισµού της οικονοµικής ανάπτυξης στις προηγµένες οικονοµίες, 

καθώς και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας µεταξύ των εκβιοµηχανισµένων 

οικονοµιών93. Παράλληλα και εν πολλοίς συνυφασµένοι µε τον παράγοντα 

“τεχνολογία” είναι και οι επίσης ποιοτικώς προσµετρήσιµοι παράγοντες της γνώσης 

και της πληροφόρησης. Η σηµαντικότητά τους για ένα κράτος είναι τεράστια ως προς 

την ικανότητα επιβολής έναντι των άλλων κρατών και αυτό γίνεται περισσότερο 

πειστικό από το γεγονός ότι η πληροφορία-γνώση είναι σήµερα ο βασικός 

οικονοµικός πόρος που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό την κατάταξη των κρατών 

στον παγκόσµιο ανταγωνισµό94.   

Ο συσχετισµός δυνάµεων µεταξύ δύο κρατών στο διεθνές σύστηµα πρέπει να 

στηρίζεται σε δυο συγκριτικούς πυλώνες.  Ο πρώτος αφορά στην ποσοτική διάσταση 

και ο άλλος στην ποιοτική. Σε περιπτώσεις που υπάρχει ποσοτική ανισορροπία 

µεταξύ δύο κρατών, όπως ισχύει µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ο παράγοντας 

“ποιότητα” αναδεικνύεται ως καθοριστικής σηµασίας στο συσχετισµό και στην 

ισορροπία των δυνάµεων µεταξύ των κρατών95, καθώς η ισορροπία στρατιωτικής 

ισχύος εξαρτάται κατά πολύ από το βαθµό εκµετάλλευσης από τις δύο χώρες  των 

δυνατοτήτων που προσφέρουν τα οπλικά συστήµατα νέας τεχνολογίας96.  Αυτή η 

ποιοτική διαφορά επικεντρώνεται σε αυτό που ονοµάζεται “τεχνολογία” και κατ’ 

επέκταση η τεχνολογική υπεροχή έναντι του αντιπάλου καταµετράται µε ποιοτικά 

κριτήρια τα οποία δύνανται να εξισορροπούν και να υπερτερούν των ποσοτικών. 

Συνεπώς, στην ποιοτική διάσταση της συγκριτικής µελέτης εντάσσεται και ο 

παράγοντας “τεχνολογία” ο οποίος θα εξεταστεί πιο κάτω στην ανάλυσης της 

περιπτωσιολογική µελέτης.  Η σηµαντικότητα του τεχνολογικού παράγοντα όσον 

                                                 
93 Gilpin (2002: 113). 
94 Ντόκος (2001: 28). 
95 Κόλλιας (2001: 71). 
96 Ντόκος (1996: 155). 
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αφορά στη σύγκρουση γενικότερα και ειδικότερα στο στρατιωτικό τοµέα εντοπίζεται 

από πολλούς ρεαλιστές αναλυτές των διεθνών σχέσεων97.  

Η επισήµανση των παραγόντων “τεχνολογία και τεχνογνωσία” σε συνάρτηση 

µε τους όρους “οικονοµία και εξοπλισµοί” είναι καίριας σηµασίας, γιατί η τεχνολογία 

στο σύγχρονο πολιτικό περιβάλλον παίζει καθοριστικό ρόλο στις διακρατικές 

σχέσεις, είτε αφορά στην τεχνολογική εξάρτηση είτε στην τεχνολογική υπεροχή που 

µπορεί να κρίνει µια πολεµική αναµέτρηση. Όπως αναφέρει ο Majeski, η τεχνολογία 

είναι αναπόσπαστο κοµµάτι της κούρσας εξοπλισµών και η τεχνολογική καινοτοµία 

αυξάνει το εύρος των επιλογών των συµµετεχόντων προσφέροντάς τους νέες 

δυνατότητες και ευκαιρίες να αναδιαρθρώσουν σπάνιους πόρους98. Η σηµαντικότητά 

της επίσης έγκειται και στο γεγονός ότι η τεχνολογική πρόοδος αποτελεί κύριο 

χαρακτηριστικό των αγορών αµυντικού εξοπλισµού, καθώς οι τεχνικές εξελίξεις που 

οδηγούν στην παραγωγή νέων προϊόντων δηµιουργούν προοπτικές υπέρ των 

προϊόντων εκείνων που ενσωµατώνουν όλο και µεγαλύτερη τεχνολογική έρευνα.  

Επιπρόσθετα, όπως διαπιστώνεται και από τη νέα θεωρία της ανάπτυξης που είδαµε 

πιο πάνω, η γνώση, η τεχνολογία και η τεχνογνωσία συνιστούν έναν ξεχωριστό 

συντελεστή παραγωγής πέρα από τους κλασικούς του κεφαλαίου και της εργασίας99. 

Τα πιο πάνω επιβεβαιώνει η διαπίστωση ότι οι κυβερνήσεις των κρατών δίνουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και βάρος στην τεχνολογία αλλά και στους τοµείς που είναι 

άµεσα συνυφασµένοι µε αυτή. Όπως σηµειώνουν οι Gill and Law, οι βιοµηχανίες 

υψηλής τεχνολογίας, ειδικά όταν συνδέονται µε τις  αµυντικές ανάγκες ενός κράτους 

και την παραγωγή όπλων, είναι συχνά επιδοτούµενες ή επιβοηθούµενες µέσω των 

εθνικών προτιµήσεων για αγορές από το κράτος100. Είναι επίσης γεγονός ότι ο 

στρατιωτικός τοµέας είναι άµεσα συνυφασµένος µε τη γενικότερη βιοµηχανική δοµή 

µιας κοινωνίας και η παραγωγή στρατιωτικών εξοπλισµών δεν µπορεί να αποκλειστεί 

από τη βιοµηχανική παραγωγή. Όπως αναφέρουν οι Buzan and Herring, η κάθε 

βιοµηχανική κοινωνία που αναπτύσσεται υποκρύπτει µια στρατιωτική δυναµική, 

δυναµική η οποία απλώνεται στις παραµέτρους της γνώσης (stock of knowledge), του 

                                                 
97 Μεταξύ άλλων βλέπε τους Jervis (1978: 196), Glaser (1994-5: 87), Buzan and Herring (1998: 4), 

Zagare and Kilgour (2000: 9) και Quester (2003: 45). 
98 Majeski (1986: 175). 
99 Gilpin (2002: 118). 
100 Gill and Law (1988: 27-28). 
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εξοπλισµού, των υλικών, της τεχνικής και του κεφαλαίου101. Μέσα από αυτό το 

πρίσµα θα µελετήσουµε ακολούθως το πώς τα κράτη της παρούσας µελέτης 

επιδιώκουν τις πρακτικές αυτές επιβεβαιώνοντας παράλληλα τη διαπίστωση αυτή. 

Είδαµε και πιο πάνω ότι οι αµυντικές δαπάνες µπορούν να ασκούν θετική 

επίδραση στο βαθµό εκσυγχρονισµού της οικονοµίας. Η επίδραση αυτή προκαλείται 

κυρίως µέσω της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στον αµυντικό τοµέα και η οποία 

υπό ορισµένες προϋποθέσεις µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποιους άλλους κλάδους 

της οικονοµίας102.  Όπως αναφέρει και ο Benoit, ο στρατιωτικός τοµέας είναι συχνά ο 

πρώτος που δηµιουργεί επαφή µε την τεχνολογία και µέσω αυτού µεταφέρεται στους 

υπόλοιπους τοµείς της οικονοµίας103. Αυτό συµβαίνει γιατί ο τοµέας τον εξοπλισµών 

είναι άκρως σηµαντικός για την ασφάλεια του κράτους, γεγονός που ωθεί στην 

πρωταρχικότητα των ενεργειών ενός κράτους για την ενίσχυσή του. Η τεχνολογία, 

που κατά κύριο λόγο αφορά στην ενίσχυση του στρατιωτικού εξοπλισµού ενός 

κράτους που θα του επιφέρει στρατιωτική υπεροχή έναντι του αντιπάλου, διαχέεται 

και σε άλλους κοινωνικούς φορείς που αφορούν το γενικότερο κοινωνικό σύνολο. 

Όπως αναφέρουν οι Deger and Smith, ο στρατιωτικός τοµέας αποτελεί το κανάλι 

µέσω του οποίου η νέα τεχνολογία εισάγεται στην κοινωνία και πληθώρα µεγάλων 

υποδοµών, όπως δρόµοι και τηλεπικοινωνίες, αναπτύσσονται προς όφελος της 

παραγωγικότητας104.  Έτσι, και παρά τα όποια µειονεκτήµατα των στρατιωτικών 

δαπανών, επισηµαίνεται ότι ο αµυντικός βιοµηχανικός τοµέας και η έρευνα και η 

τεχνολογία αποτελούν τη µόνη δίοδο, µέσω της οποίας ο µηχανισµός της ανάδρασης 

άµυνας και οικονοµίας µπορεί να τεθεί σε λειτουργία.105. ∆ηλαδή και τα δύο µπορούν 

να αυξήσουν τα τεχνολογικά πλεονεκτήµατα που µπορούν να διαχυθούν σε όλη την 

οικονοµία. 

Μια άλλη επισήµανση που εδραιώνει τη µεγάλη σηµασία της τεχνολογίας και 

τεχνογνωσίας για το κράτος, καθώς η επίδρασή της στην οικονοµία, διά µέσου των 

στρατιωτικών εξοπλισµών, είναι πολυποίκιλη και πολυµορφική, είναι αυτή που 

αφορά στην εσωτερική προµήθεια στρατιωτικού εξοπλισµού. Η εγχώρια 

                                                 
101 Buzan and Herring (1998: 22). 
102 Αντωνάκης (2001: 43-44). Κατά κύριο λόγο αυτό συµβαίνει στην περίπτωση των Η.Π.Α. µε την 

N.A.S.A.. 
103 Βλέπε Benoit (1973) και (1978). 
104 Deger and Smith (1983: 338). 
105 Kollias et. al. (2004: 564). 
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(συµ)παραγωγή-συνεργασία (license) του κρατικού φορέα µε ιδιωτικούς φορείς της 

βιοµηχανίας όπλων-στρατιωτικών εισροών, πέρα από την προστιθέµενη αξία, την 

απασχόληση και τη ζήτηση που δηµιουργεί, συµβάλλει, µέσω της µεταφοράς και της 

διάχυσης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας, στον πολιτικό τοµέα της οικονοµίας, στον 

εκσυγχρονισµό και στην ανάπτυξη και άλλων τοµέων της παραγωγικής βάσης της 

εθνικής οικονοµίας106, γεγονός που όπως θα δούµε και παρακάτω δε συµβαίνει σε 

µεγάλο βαθµό στην Ελλάδα και την Τουρκία. Επιπροσθέτως, η επιλογή της εγχώριας 

παραγωγής µπορεί να προωθηθεί και από το γεγονός ότι η εισαγωγή οπλικών 

συστηµάτων κοστίζει. Η ζήτηση οπλικών συστηµάτων ανώτερης απόδοσης (κυρίως 

του Ν.Α.Τ.Ο.) οδηγεί σε συνεχή αύξηση του κόστους έρευνας και ανάπτυξης, που 

αποτελεί το σηµαντικότερο παράγοντα αύξησης του κόστους παραγωγής και των 

τιµών των οπλικών συστηµάτων107. 

Η αναφορά στην τεχνολογική αναβάθµιση των ενόπλων δυνάµεων  στηρίζεται 

στην πεποίθηση των υποστηρικτών της διεθνούς δοµής ότι ένα κράτος θα σχεδιάσει 

επιθετική στρατηγική, αν η τεχνολογική ικανότητά του ευνοεί την επίθεση ή 

τουλάχιστο δεν ευνοεί την άµυνα του αντιπάλου108.  Επιδίωξη του επιτιθεµένου είναι 

να κερδίσει το τεχνολογικό πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου, ώστε να µπορεί να 

του επιβληθεί σε µια πολεµική αναµέτρηση χρησιµοποιώντας το τεχνολογικό του 

πλεονέκτηµα.  Κατά τον ίδιο τρόπο, επιδίωξη του αµυνοµένου είναι το τεχνολογικό 

του πλεονέκτηµα να αποτρέπει την εις βάρος του νίκη του αντιπάλου. Στη σύγχρονη 

εποχή, όπου η ακρίβια των όπλων αυξάνει τη σηµασία του τεχνολογικού παράγοντα, 

η κατοχή της γνώσης είναι καθοριστική για την έκβαση µιας µάχης και η σηµασία της 

πληροφορίας για τη θέση και τις κινήσεις του αντιπάλου αποκτά µεγαλύτερη 

σηµασία109.  

Η τεχνολογική επανάσταση έχει επιφέρει ραγδαίες µεταβολές στα οπλικά 

συστήµατα και η πολεµική τεχνολογία συνεχώς εξελίσσεται. Ειδικότερα, οι 

σηµαντικότερες τεχνολογικές καινοτοµίες κυριαρχούν στον τοµέα της διαχείρισης 

                                                 
106 Κόλλιας (2001: 155). 
107 Hartley (1983). 
108 Βλέπε µελετητές που στηρίζουν την άποψη αυτή και εντάσσονται στην κατηγορία των θεωρητικών 

του νεορεαλισµού και της διεθνούς δοµής, όπως µεταξύ άλλων, οι Jervis (1978), Snyder (1984) και 

Quester (2003).  Περισσότερα για τη διεθνή δοµή του συστήµατος και την επίδρασή της στις 

στρατηγικές των κρατών βλέπε στα Κεφάλαια 8 και 9. 
109 Κάντας (2002: 29). 
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πληροφοριών µε ιδιαίτερο βάρος στις εξελίξεις στη δορυφορική τεχνολογία και τον 

πληροφοριακό πόλεµο110.  Μια τέτοια κατάσταση, όπου η τεχνολογία βρίσκεται στο 

σηµείο αιχµής και µπορεί να κρίνει το αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης, αναγκάζει τα 

κράτη όχι µόνο να αναζητούν τεχνολογία που θα τους βελτιώσει τη στρατιωτική τους 

ικανότητα, αλλά να βρίσκονται στο προσκήνιο των τεχνολογικών καινοτοµιών για να 

αποκτούν το συγκριτικό πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου. Εκεί που τα ποσοτικά 

µειονεκτήµατα είναι αδύνατον να αντισταθµιστούν µε ποσοτική εξισορρόπηση είναι 

αναπόφευκτο να αναζητείται το ποιοτικό πλεονέκτηµα.   

Τέλος, τα πιο πάνω µπορούν να έχουν χρήση, αν η ικανότητα της τεχνολογίας 

µπορεί να τεθεί στο επίπεδο της σύγκρουσης.  Η µεγάλη έµφαση που δίνεται στην 

τεχνολογική υπεροχή σε µία συγκρουσιακή σχέση και κυρίως στον τοµέα των 

πληροφοριών εδράζεται σε δύο παραµέτρους, όπως τις αναφέρει ο Πλατιάς111: 

Πρώτον, η έµφαση στην τεχνολογική υπεροχή αποσκοπεί στη µείωση των απωλειών, 

µέσω της χρησιµοποίησης προηγούµενων τεχνολογικών συστηµάτων τα οποία ο 

αντίπαλος δεν µπορεί να πλήξει µε ευχέρεια. ∆εύτερον, η έµφαση στην τεχνολογία 

για τη συλλογή, επεξεργασία και µετάδοση πληροφοριών σε πραγµατικό χρόνο 

συχνά αποτελεί τον πραγµατικό τρόπο µε τον οποίο µπορούν να αντιµετωπιστούν 

αντίπαλοι που δε διαθέτουν µεγάλες ένοπλες δυνάµεις ή αξιόλογη οικονοµική βάση.  

Η ανάγκη της τεχνολογικής υπεροχής στηρίζεται στο γεγονός ότι αυτή θα οδηγήσει 

µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο στη νίκη κατά του αντιπάλου.  

 

3.7. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκε µια πρώτη εικόνα της αλληλοσύνδεσης 

που υφίσταται µεταξύ της οικονοµίας και της άµυνας.  Αναπτύχθηκε το θεωρητικό 

υπόβαθρο που αφορά στα οικονοµικά των στρατιωτικών εξοπλισµών και 

οριοθετήθηκαν οι εννοιολογικοί προσδιορισµοί που κρίνονται αναγκαίοι για τη 

στήριξη της ερµηνείας της περιπτωσιολογικής µελέτης.  Έγινε αναφορά στο δηµόσιο 

αγαθό της άµυνας, παρουσιάστηκε το δίληµµα κοινωνικής ευηµερίας και 

στρατιωτικών εξοπλισµών και επισηµάνθηκε η επίδραση των αµυντικών δαπανών 

στην ανάπτυξη.  Επιπρόσθετα, ορίστηκε η έννοια της οικονοµικής ισχύος που µπορεί 

                                                 
110 Ντόκος (1999: 212-213). Περισσότερα για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τοµέων βλέπε στη 

συγκεκριµένη παραποµπή. 
111 Πλατιάς (1999: 201). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 3 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 77

ένα κράτος να έχει, µε εστίαση στο µέτρο σύγκρισης του Α.Ε.Π., και τέλος 

αναδείχθηκε η σηµαντικότητα του παράγοντα της τεχνολογία σε συνάρτηση µε την 

οικονοµία και τους εξοπλισµούς. 

Με βάση τις απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις της εισαγωγής του 

κεφαλαίου και της συζήτησης των σχετικών ζητηµάτων της πιο πάνω παραγράφου, 

ακολουθήθηκε η παρακάτω µεθοδολογική αποδεικτική διαδικασία. Υποστηρίχθηκαν 

οι θέσεις ότι υπάρχει στενή σχέση µεταξύ οικονοµίας και πολιτικής δράσης 

(άµυνας ενός κράτους) και ότι η οικονοµία ενός κράτους είναι άµεσα 

συνδεδεµένη µε την άµυνά του. Επιβεβαιώθηκε το γεγονός ότι η άµυνα ενός 

κράτους είναι δηµόσιο αγαθό και παρουσιάσθηκε ότι, σύµφωνα µε την οικονοµική 

σκέψη, το κράτος είναι ο φορέας που υλοποιεί τις εξοπλιστικές δαπάνες. 

Απαντώντας στο ερώτηµα τι είναι οι αµυντικές δαπάνες ως προϊόν που παράγεται 

από το κράτος για την ανάγκη της άµυνας, επαληθεύθηκε ότι η ανάγκη για άµυνα 

του κράτους ικανοποιείται από την παραγωγή-αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Η εξέταση της διληµµατικής εκδοχής του ερωτήµατος “κοινωνικές δαπάνες ή 

στρατιωτικοί εξοπλισµοί” επιβεβαίωσε τη θέση ότι το κράτος αντιµετωπίζει ένα 

πρόβληµα υποκατάστασης µεταξύ κοινωνικών δαπανών και στρατιωτικών 

εξοπλισµών και συµπέρανε ότι υπάρχει θετική σχέση ανάµεσα στις δαπάνες για 

άµυνα και στην οικονοµία ενός κράτους χωρίς να εξαλείφονται πλήρως οι 

αρνητικές επιπτώσεις των αµυντικών δαπανών. Παρουσιάσθηκε η θέση ότι η 

ακµαία οικονοµία ενός κράτους είναι φορέας ισχύος και υποστηρίχθηκε ότι το 

επίπεδο του Α.Ε.Π. και το επίπεδο ανάπτυξης ενός κράτους προσδιορίζουν το 

επίπεδο της οικονοµικής ισχύος του κράτους αυτού και κατ’ επέκταση το ύψος 

των αµυντικών δαπανών.  Τέλος, επισηµάνθηκε ότι η τεχνολογία αποτελεί 

συντελεστή ισχύος που προσδίδει συγκριτικό πλεονέκτηµα µεταξύ των κρατών 

και µπορεί να αποκτηθεί µέσω των στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Τα πιο πάνω, µε επιστέγασµα τη θεωρητική συζήτηση, θα αποτελέσουν τη 

γέφυρα για τη µετάβαση στην ανάλυση που θα ακολουθήσει στο επόµενο κεφάλαιο 

και θα αναφέρεται στην περιπτωσιολογική µελέτη του εξοπλιστικού ανταγωνισµού 

Ελλάδας και Τουρκίας.  Η ανάλυση και τα συµπεράσµατα του παρόντος κεφαλαίου 

θα λειτουργήσουν υποβοηθητικά στην ανάπτυξη του επόµενου κεφαλαίου. 
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Κεφάλαιο 4 

Η Κούρσα Εξοπλισµών Μεταξύ των Κρατών 

Η Περίπτωση Ελλάδας και Τουρκίας 

 

4.1. Εισαγωγή 

Με βάση το θεωρητικό υπόβαθρο του προηγούµενου κεφαλαίου, στο κεφάλαιο 

που ακολουθεί παρουσιάζεται ολοκληρωµένη η εικόνα των οικονοµικών δεδοµένων 

που αφορούν στις σχέσεις εξοπλισµών Ελλάδας και Τουρκίας, αλλά και άλλα 

µακροοικονοµικά µεγέθη από τις οικονοµίες των δύο χωρών.  Βάσει αυτών των 

δεδοµένων, παρουσιάζεται η οικονοµική κατάσταση των δύο χωρών και αναλύεται το 

πώς διαµορφώνεται η οικονοµική ισχύς τους.  Πραγµατοποιείται µία συγκριτική 

ανάλυση µε πολιτικοοικονοµικά κριτήρια, στην οποία προσδιορίζονται τα στοιχεία 

που θα βοηθήσουν τη µετάβαση στο επόµενο στάδιο της µελέτης, που είναι αυτό της 

στρατηγικής.  Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην κούρσα των εξοπλισµών µεταξύ των 

κρατών γενικά και ειδικότερα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Η µελέτη των 

εξοπλισµών είναι κρίσιµη για την ερµηνεία των διακρατικών σχέσεων, αφ’ ης 

στιγµής η στρατιωτικοποίηση, δηλαδή η αύξηση των εξοπλισµών, οι στρατιωτικές 

δαπάνες και γενικά η προτεραιότητα ενός κράτους στη στρατιωτική-αµυντική του 

θωράκιση βρίσκονται στον πυρήνα του πολιτικού ρεαλισµού και της πολιτικής της 

ισχύος1.  

Οδηγός στην πραγµάτωση των πιο πάνω είναι η προσπάθεια να απαντηθούν τα 

κάτωθι ερωτήµατα, τα οποία µε τη σειρά τους θα βοηθήσουν στην αποδεικτική 

διαδικασία που συνοψίζεται στο τέλος του κεφαλαίου: Τι είναι ο εξοπλιστικός 

ανταγωνισµός και πώς επιδρά στη σύγκρουση; Η συσσώρευση εξοπλισµών οδηγεί 

στη χρήση τους; Κινούνται προς την κατεύθυνση της πολεµικής αναµέτρησης οι 

αποφάσεις των κυβερνήσεων Ελλάδας και Τουρκίας για απόκτηση στρατιωτικού 

εξοπλισµού και χρησιµοποίησής του; Ποιο χρηµατικό ποσό από τον ετήσιο 

προϋπολογισµό (και ως ποσοστό του Α.Ε.Π.) δαπανούν η Ελλάδα και η Τουρκία για 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς;  Πώς κατανέµεται το ποσό αυτό και σε ποιους ειδικούς 

τοµείς;  Ποια είναι η οικονοµική ισχύς των δύο χωρών; Πώς αυτά τα οικονοµικά 

δεδοµένα (θέσεις) των δύο κρατών επηρεάζουν την οικονοµική πολιτική τους σε 

θέµατα εξοπλισµών; Είναι τέτοια που να τους επιτρέπει την αγορά στρατιωτικών 

                                                 
1 Ηρακλείδης (2001: 181). 



  Ενότητα Β΄ - Κεφάλαιο 4  

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 79

εξοπλισµών και σε ποιο επίπεδο; Τα ποσά για τις αµυντικές δαπάνες της Ελλάδας και 

της Τουρκίας επιδρούν θετικά ή αρνητικά στην αναπτυξιακή πορεία της οικονοµίας 

τους; Από ποιες χώρες γίνεται προµήθεια των εξοπλισµών (άρα και τεχνολογίας) στα 

δύο κράτη και πώς αυτό διαµορφώνει τη µεταξύ τους σχέση, αλλά και τη σχέση τους 

µε τους τρίτους; 

 

4.2. Ο Εξοπλιστικός Ανταγωνισµός των Κρατών 

Ανταγωνισµό (κούρσα) εξοπλισµών παρατηρούµε, όταν δύο ή περισσότερα 

κράτη ή συµµαχίες µε συγκρουσιακούς στόχους εµπλακούν σε έναν αγώνα αύξησης 

των οπλικών τους συστηµάτων και του στρατιωτικού ανθρώπινου δυναµικού τους. Οι 

κούρσες εξοπλισµών χαρακτηρίζονται συχνά ως µια διαδικασία δράσης-αντίδρασης 

στην οποία ένα κράτος αυξάνει το στρατιωτικό του οπλοστάσιο ως ανταπόδοση της 

ενδεχόµενης αύξησης του αντίπαλου οπλοστασίου2.  Οι Intriligator and Brito ορίζουν 

την κούρσα εξοπλισµών ως µια δυναµική διαδικασία αλληλεπίδρασης µεταξύ κρατών 

για την απόκτηση όπλων3.  Η κατάσταση του ανταγωνισµού των εξοπλισµών µεταξύ 

των κρατών στο διεθνές σύστηµα δηµιουργείται σε ανταγωνιστικό περιβάλλον 

(ύπαρξη σύγκρουσης) λόγω της πεποίθησης από όλα τα µέρη ότι η στρατιωτική ισχύς 

καθορίζει εν πολλοίς το αποτέλεσµα µιας σύγκρουσης. Το διεθνές σύστηµα και οι 

εξωτερικές απειλές που δηµιουργούνται µέσα σε αυτό επηρεάζουν το αίσθηµα 

ανασφάλειας που νιώθουν τα κράτη, µε συνέπεια να οδηγούν στην αύξηση των 

εξοπλισµών.  

Ο Karp ορίζει ως κούρσα εξοπλισµών «...την κατάσταση εκείνη όπου δύο ή 

περισσότερα µέρη διακρίνουν ότι συµµετέχουν σε µια αντίπαλη σχέση, στην οποία 

αυξάνουν ή βελτιώνουν τους εξοπλισµούς τους µε γρήγορους ρυθµούς και, αλλάζοντας 

τη δοµή της στρατιωτικής του κατάστασης αντιστοίχως, µε γενική εστίαση στην 

παρελθοντική, παρούσα και προβλεφθείσα στρατιωτική και πολιτική συµπεριφορά των 

αντίπαλων µερών…»4.  Στον ορισµό αυτό διακρίνεται, πρώτον, η έννοια της 

σύγκρουσης ως αντίπαλης σχέσης (ή έστω της υποτιθέµενης σύγκρουσης) και η 

ανταγωνιστική σχέση των κρατών ως αίτιο της ύπαρξης µιας κούρσας εξοπλισµών, 

δεύτερον, η διαδικασία πραγµάτωσης της κούρσας των εξοπλισµών (δηλαδή ο τρόπος 

                                                 
2 Sandler and Hartley (1995: 73).  
3 Intriligator and Brito (1984: 65) και (1990: 59). 
4 Karp (1996: 14 -15). 
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που αυτή υλοποιείται) και, τρίτον, το στρατηγικό πνεύµα που τη διακατέχει ως πράξη 

κανονιστικής συµπεριφοράς δύο αντιπάλων. 

Τα κράτη προχωρούν στην απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισµού, γιατί αυτό τους 

παρέχει στρατιωτική ισχύ την οποία και χρησιµοποιούν εναντίον του αντιπάλου.  Ο 

αντίπαλος, αντιλαµβανόµενος την απειλή από τη δράση του άλλου παίκτη (αύξηση 

στρατιωτικού εξοπλισµού), προχωρεί και αυτός στη στρατιωτική ενίσχυση.  Κατά 

αυτόν τον τρόπο, δηµιουργείται ένας κύκλος αντιπαράθεσης που µεταφράζεται σε 

στρατιωτική ενίσχυση5.  Έτσι, η ανάγκη για απόκτηση στρατιωτικού εξοπλισµού 

είναι το αποτέλεσµα των ανταγωνιστικών σχέσεων των κρατών και όχι το αίτιο της 

µεταξύ τους σύγκρουσης.  Όπως αναφέρει ο Holsti, παρόλο που ο έλεγχος των 

εξοπλισµών και τα αφοπλιστικά µέτρα θα ήταν ωφέλιµα για όλα τα ενδιαφερόµενα 

µέρη, η αποτυχία πραγµάτωσής τους συµβαίνει, είτε επειδή κάθε µέρος του 

ανταγωνισµού αναζητά µονοµερή πλεονεκτήµατα είτε επειδή και τα δύο µέρη 

επιθυµούν πλήρη ασφάλεια6.  

Η αύξηση ή η µείωση των εξοπλισµών µπορεί να συµβαίνει και σε καιρό 

ειρήνης. Στην κλασική και πρωτοπόρα για το είδος της εργασία, ο Richardson, 

χρησιµοποιώντας µαθηµατικά µοντέλα, αξιώνει τρία κίνητρα τα οποία οδηγούν τα 

κράτη στην αύξηση ή µείωση των εξοπλισµών τους κατά την περίοδο ειρήνης7.  

Πρώτον, υπάρχει το κίνητρο της εκδίκησης ή της εχθρότητας το οποίο είναι 

ανεξάρτητο από τον υπάρχοντα εξοπλισµό και το οποίο τείνει να είναι διαρκές και 

σταθερό.  ∆εύτερον, υπάρχει το πολύ ισχυρό κίνητρο του φόβου, το οποίο οδηγεί 

κάθε σύνολο (κράτος) να αυξήσει τους εξοπλισµούς του λόγω της ύπαρξης αυτών του 

αντίπαλου συνόλου (κράτος). Τρίτον, υπάρχει πάντα µία ροπή για κάθε σύνολο να 

µειώνει τους εξοπλισµούς του για να εξοικονοµήσει έξοδα και προσπάθεια. Και τα 

τρία κίνητρα µπορεί να υπάρχουν παράλληλα και το ένα από τα τρία να είναι πιο 

σηµαντικό από τα άλλα, έτσι ώστε να καθορίζει και την ανάλογη πορεία του κράτους 

στη µείωση ή την αύξηση των εξοπλισµών.  

Όσον αφορά στην περιπτωσιολογική µελέτη, όπου έχουµε ένα κράτος που 

υλοποιεί επιθετική στρατηγική και ένα κράτος που ακολουθεί αµυντική αποτρεπτική 

στρατηγική, επισηµαίνεται η ακόλουθη σχέση της µε τον εξοπλιστικό ανταγωνισµό. 

                                                 
5 Wallace (1979: 3). 
6 Holsti (1985: 691). 
7 Richardson (1960: 13). 
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Σύµφωνα µε τον Jervis, τα επιθετικά στρατιωτικά δόγµατα εντείνουν τις κούρσες 

εξοπλισµών κατά δύο τρόπους.  Πρώτον, ένα αξίωµα του επιθετικού δόγµατος 

προϋποθέτει ότι το αποτελεσµατικό πρώτο κτύπηµα γρήγορα, χωρίς κόστος και µε 

επιτυχία θα τερµατίσει τον πόλεµο. Έτσι, το επιθετικό κράτος (Τουρκία) αναγκάζεται 

να ενισχύει την αποτελεσµατικότητα του πρώτου κτυπήµατος µε µεγάλους πόρους. 

∆εύτερον, καθώς τα επιθετικά δόγµατα υποθέτουν την πίστη της ανωτερότητας του 

επιτιθεµένου έναντι του αµυνοµένου, τα κράτη αισθάνονται την έντονη απειλή των 

δυνατοτήτων του ενός έναντι του άλλου και µε την αύξηση των στρατιωτικών 

δυνατοτήτων τους ενεργούν µε έντονο τρόπο στις εξοπλιστικές αυξήσεις8. Αντίθετα, 

τα αµυντικά και αποτρεπτικά δόγµατα επιτρέπουν στα αµυντικά κράτη (Ελλάδα) που 

υπερασπίζονται το status quo να διαφοροποιούνται ως προς τη δράση, αλλά να 

διατηρούν τον εξοπλιστικό ανταγωνισµό.  Έτσι, τείνουν να επιδιώκουν τους µακρούς 

πολέµους, που θα φέρουν σε δυσχερή θέση τον επιτιθέµενο, µε µεγάλους χρόνους 

επιστράτευσης, που απαιτούν µικρές στρατιωτικές ανάγκες9, αλλά είναι σίγουρα 

ικανές να αποτρέπουν τον αντίπαλο. 

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι για την ερµηνεία του φαινοµένου του αγώνα 

εξοπλισµών έχουν αναπτυχθεί τρεις προσεγγίσεις10.  Η πρώτη υποστηρίζει ότι οι 

αγώνες εξοπλισµών είναι σε µεγάλο βαθµό αποτέλεσµα της ζήτησης, δηλαδή τα 

κράτη λόγω της ανάγκης για απόκτηση στρατιωτικής ισχύος ζητούν εξοπλισµούς, και 

το γεγονός αυτό, σε ένα πλαίσιο διλήµµατος ασφαλείας, οδηγεί τον αντίπαλο σε 

περισσότερους εξοπλισµούς και όξυνση της ζήτησής τους. Η εργασία αυτή εστιάζεται 

στην παρούσα ερµηνεία ως τη σηµαντικότερη παράµετρο από τις τρεις, γιατί αυτή 

απαιτείται να εξεταστεί. Οι άλλες δύο µπορούν να αποτελέσουν εφαλτήριο για 

µελλοντική έρευνα ή και αντικείµενο διατριβών. 

Η δεύτερη αναφέρεται στο ρόλο που έχουν οι στρατιωτικές δαπάνες για τη 

ρύθµιση και την προώθηση της εν γένει οικονοµικής δραστηριότητας, δηλαδή οι 

                                                 
8 Jervis (1978: 188). 
9 Posen (1984: 19) 
10 Κάντας (2002: 190-192). Οι Buzan and Herring (1998: 81-82) αναφέρονται σε δύο βασικά µοντέλα 

ερµηνείας των στρατιωτικών εξοπλισµών, αυτό της δράσης-αντίδρασης (action-reaction model) - 

βλέπε τη δυναµική των εξοπλισµών µέσα από τις ανταγωνιστικές σχέσεις των κρατών - και αυτό της 

εσωτερικής δοµής  (domestic structure model) που εστιάζεται στους παράγοντες της εσωτερικής 

οικονοµίας, των οργανισµών και των πολιτικών δραστηριοτήτων του κράτους. Περισσότερα για τα δύο 

µοντέλα βλέπε στην παρούσα παραποµπή.  
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στρατιωτικές επενδύσεις ωθούν τα κράτη να δηµιουργήσουν βιοµηχανικές ευκαιρίες 

αναζητώντας την τεχνολογική αλλαγή, µε αποτέλεσµα να εντείνεται ο ανταγωνισµός 

µεταξύ των βιοµηχανικών κρατών.  Το βιοµηχανικό-στρατιωτικό σύνδροµο (military 

industrial complex) υφίσταται σε όλες τις κοινωνίες που η επιρροή είναι δεµένη µε τις 

υψηλές αµυντικές δαπάνες, καθώς η αντίδραση σχεδιαστών των στρατιωτικών 

προγραµµατιστών και των ειδικών της άµυνας στη µείωση των κανονιών, 

επιβεβαιώνει τη συνεχή ροπή των ειδικών της άµυνας και των παραγωγών των όπλων  

να προτείνουν ότι η σύνεση συνιστά την προετοιµασία για το χειρότερο ενδεχόµενο, 

µε τη διατήρηση της στρατιωτικής προετοιµασίας όσο το δυνατό σε υψηλότερο 

επίπεδο11. 

Η τρίτη προσέγγιση υποστηρίζει ότι οι αγώνες εξοπλισµών είναι αποτέλεσµα 

της προσφοράς, δηλαδή τα ισχυρά στρατιωτικά συγκροτήµατα, που περιλαµβάνουν 

και τους προµηθευτές και τους καταναλωτές, κατευθύνουν τους οικονοµικούς πόρους 

των κρατών προς τις εξοπλιστικές κατευθύνσεις, µε αποτέλεσµα να υπάρχει συνεχής 

ζήτηση εξοπλισµών. Ο Hirst, αναφερόµενος στις στρατιωτικές βιοµηχανίες, 

αναφέρθηκε στο ρόλο που µπορούν να διαδραµατίσουν για τη ζήτηση και 

κατανάλωση του προϊόντος τους από τα κράτη: εφόσον η ζήτηση για οπλικά 

συστήµατα και πολεµοφόδια είναι µεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των πολεµικών 

συγκρούσεων, τότε βασικός σκοπός, αν όχι αυτός καθαυτός ο σκοπός, ύπαρξης των 

βιοµηχανιών αυτών, είναι ο πόλεµος και προκειµένου να εξασφαλίσουν διαρκή 

ζήτηση για τα προϊόντα τους πρέπει να πείσουν τους πολίτες ότι έχουν ανάγκη τους 

εξοπλισµούς και να καταδείξουν ότι τα άλλα κράτη συνιστούν µόνιµη απειλή12. 

 

4.2.1. Εξοπλιστικός Ανταγωνισµός και Σύγκρουση 

Υποστηρίζεται ότι ως λογική συνέπεια της συγκέντρωσης στρατιωτικού 

εξοπλισµού είναι η χρησιµοποίησή του. Ως εκ τούτου, µία κούρσα εξοπλισµών 

µεταξύ δυο κρατών θα µπορούσε να οδηγήσει στον αναµεταξύ τους πόλεµο13. Η 

στρατιωτικοποίηση των κρατών φέρνει τον πόλεµο πολύ εγγύτερα, αντί να τον 

αποµακρύνει, και αποτελεί σηµαντικό βήµα προς τον πόλεµο και όχι προς την 
                                                 
11 Kegley and Wittkopf (1999: 498). 
12 Αναφορά του Francis Wrigley Hirst (1916) όπως παρατίθεται στους Κόλλιας (1998: 114-115) και 

Κάντας (2002: 142). 
13 Βλέπε περισσότερα στο Buzan and Herring (1998: 77) για τους ακαδηµαϊκούς που υποστηρίζουν 

αυτή την εκδοχή. 
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ειρήνη14. Κατά κανένα τρόπο δε θα µπορούσαµε να υποστηρίξουµε ότι ο 

εξοπλιστικός ανταγωνισµός οδηγεί µε απόλυτη βεβαιότητα στην πολεµική 

αναµέτρηση µεταξύ των ανταγωνιζόµενων µερών και αυτό γιατί το αποτέλεσµα µιας 

σύγκρουσης δεν κρίνεται απαραίτητα µε πόλεµο15.  Ένας ανταγωνισµός εξοπλισµών 

οδηγεί στην ισορροπία ισχύος ή, αντίθετα, η στρατιωτική υπεροχή του ενός κράτους 

του δίνει τη δυνατότητα να επιβληθεί χωρίς πολεµική σύγκρουση. Στη µελέτη του ο 

Richardson υποστηρίζει ότι ο βαθµός έντασης του ανταγωνισµού των εξοπλισµών 

είναι αυτός που δηµιουργεί τις προϋποθέσεις και καθιστά τον πόλεµο αναπόφευκτο16.  

Αν όµως λάβουµε υπόψη το γεγονός ότι ο ανταγωνισµός είναι χρονικά περιορισµένος 

και εξαρτάται κυρίως από την ικανότητα, ιδιαίτερα την οικονοµική, που έχουν τα 

κράτη να διατηρήσουν αυτό τον ανταγωνισµό17, µάλλον µπορούµε να υποστηρίξουµε 

ότι ο πόλεµος αποφεύγεται σε πρώτο στάδιο, λόγω αποτροπής, µε την εξισορρόπηση 

ισχύος και σε ένα δεύτερο στάδιο µε τον αφοπλισµό του ηττηµένου της αναµέτρησης 

ή και των δύο. 

Ο Morgan σε µια ιστορική ανασκόπηση του ανταγωνισµού των εξοπλισµών 

δείχνει ότι η µορφή αυτή της διεθνούς αντιπαράθεσης συχνά τερµατίζεται ειρηνικά µε 

την αναγνώριση της στρατιωτικής ανωτερότητας της µίας πλευράς ή της άλλης18.  Η 

αντίθετη άποψη, όµως, υποστηρίζει ότι µε τον εξοπλιστικό ανταγωνισµό είναι εφικτή 

και η πολεµική σύρραξη.  Ο Tertrais υποστηρίζει ότι, και αν ακόµα υποθέσουµε ότι 

µια κούρσα εξοπλισµών δεν οδηγεί στον πόλεµο, δεν είναι παράλογο να µπορεί να 

ενθαρρύνει τις δυνάµεις που κατευθύνουν τις αποφάσεις των κρατών σε τέτοιο 

σηµείο, ώστε µια σύγκρουση να είναι εφικτή19. Υποστηρικτικό του πιο πάνω είναι 

και η άποψη του Wallace ο οποίος στην έρευνά του υποστηρίζει την πολύ στενή 

                                                 
14 Vasquez (1993: 183-184). 
15 Για τη διάκριση µεταξύ αυτών που υποστηρίζουν ότι η κούρσα εξοπλισµών οδηγεί στον πόλεµο και 

αυτών που υποστηρίζούν ότι δεν οδηγεί απαραίτητα στον πόλεµο, αλλά λειτουργεί ως αποτρεπτικό 

εργαλείο έναντι του αντιπάλου, βλέπε στα Wallace (1979: 4-7) και (1982: 50-51). 
16 Richardson (1960: 100). 
17 Βαρβαρούσης (1998: 152). 
18 Morgan (1972: 255). Επίσης βλέπε τη µελέτη των Intriligator and Brito (1984), όπου υποστηρίζεται 

ότι µια κούρσα εξοπλισµών σε µερικές περιπτώσεις µπορεί να οδηγήσει στον πόλεµο και σε άλλες όχι.  

Το δεύτερο συµβαίνει λόγω της αµοιβαίας αποτροπής και των δύο µερών από το σταθερό ισοζύγιο 

δυνάµεων που δηµιουργούν και αντί πολέµου υπάρχει αναδιανοµή των πόρων. 
19 Tertrais (2001: 126). 
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σχέση µεταξύ κούρσας εξοπλισµών και πολέµου20.  Βέβαια, υπάρχει το ενδεχόµενο 

του πολέµου σε ένα ασταθές διεθνές σύστηµα, αλλά αυτό δεν είναι απόρροια της 

συγκέντρωσης στρατιωτικού εξοπλισµού. Μπορεί να υποστηριχθεί ότι ο πόλεµος δεν 

παροτρύνεται από τη συγκέντρωση εξοπλισµού, αλλά µάλλον αποτρέπεται από την 

επίδραση του φόβου στους αντιπάλους. 

Ο ίδιος ο Wallace ελέγχει και διαπιστώνει την ισχύ της υπόθεσης ότι η 

στρατιωτική ενίσχυση, παρόλο που είναι χρήσιµη για την επίτευξη άλλων εθνικών 

στόχων, έχει λίγη ή καθόλου ικανότητα στο να εµποδίσει µια κρίσιµη διαµάχη να 

εξελιχθεί σε πόλεµο21 και ένας ανταγωνισµός εξοπλισµών µεταξύ δύο κρατών 

συνδέεται συχνά µε κλιµάκωση σε πλήρους έντασης εχθροπραξίες, όταν αυτά έχουν 

εµπλακεί σε διαφορές22.  Αυτό µπορεί να συµβαίνει για µια σειρά από λόγους όπως οι 

ακόλουθοι: οι εξοπλισµοί ενισχύουν την ένταση και την αίσθηση απειλής, 

χειροτερεύουν το κλίµα µεταξύ των αντίπαλων χωρών, δίνουν την εντύπωση ότι ο 

αντίπαλος δεν επιδιώκει ανάσχεση και αποτροπή αλλά στρατιωτική κλιµάκωση και 

επιβολή διά της στρατιωτικής ισχύος23, µε αποτέλεσµα η αντίπαλη πλευρά 

(ανταγωνιστικό κράτος ή συµµαχία κρατών) να αδυνατεί να κατανοήσει ότι οι 

ενέργειες του αντιπάλου είναι για αµυντικούς σκοπούς και για αποτροπή του 

πολέµου. 

Ο κύριος λόγος που οδηγεί τα κράτη σε αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών είναι 

η ανασφάλεια του διεθνούς συστήµατος και κατ’ επέκταση οι απειλές από τους εν 

δυνάµει αντιπάλους.  Οι αποφάσεις των κρατών για την κούρσα εξοπλισµών µε έναν 

αντίπαλο επηρεάζονται από καθαρά εξωτερικούς λόγους που αφορούν στη δοµή του 

διεθνούς συστήµατος, αλλά και στον επιθετικό χαρακτήρα της συµπεριφοράς των 

κρατών24.  Η επιλογή των κρατών για δαπάνες σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς 

αποβλέπει στην ενίσχυση της στρατιωτικής ισχύος, που αποτελεί έναν από τους 

κύριους πυλώνες εξασφάλισης του κράτους. Ένα κράτος µπορεί να νιώθει ήσυχο από 

την αύξηση των στρατιωτικών δυνάµεων του αντιπάλου µόνο αν πιστεύει ότι του 

                                                 
20 Βλέπε τις µελέτες του Wallace (1979) και (1982).  Αντισταθµιστικά µε τον Wallace βλέπε την 

αντίθετη άποψη στην εργασία των Intriligator and Brito (1984).  
21 Wallace (1979: 39-43). 
22 Wallace (1979: 7). 
23 Ηρακλείδης (2001: 181-182). 
24 Παράλληλα µε αυτό βλέπε Morrow (1993) για τους εσωτερικούς παράγοντες που επηρεάζουν τις 

αποφάσεις των κρατών για εξοπλισµούς ή συνεργασίες. 
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προσφέρεται µια λειτουργική συλλογική ασφάλεια από το σύστηµα25. Ακόµα και αν 

αυτό συµβαίνει όµως, είναι τολµηρά επικίνδυνο ένα κράτος να στηρίζει την ασφάλεια 

στην κατανοµή ισχύος του συστήµατος και όχι στις δικές του δυνάµεις. 

Τα αλµατώδη βήµατα στην πρόοδο της τεχνολογίας καθιστούν ανέφικτο το 

διεθνή αφοπλισµό και κατ’ επέκταση τον αφοπλισµό των µεµονωµένων κρατών 

Ελλάδας και Τουρκίας.  Με δεδοµένη την παραδοχή ότι το διεθνές σύστηµα θα 

παραµείνει άναρχο, η απειλή του πολέµου (συµπεριλαµβανοµένης και της 

ελληνοτουρκικής σύγκρουσης) µπορεί να αποτραπεί µόνο όπου τα κράτη διαθέτουν 

εκατέρωθεν τα µέσα που καθιστούν τον πόλεµο απαγορευµένη επιλογή για την 

επίλυση των διαφορών τους26.  Η τεχνολογία και κυριότερα η ανάγκη για απόκτησή 

της, αφενός µεν συντηρεί τη σύγκρουση µεταξύ των κοινωνικών οµάδων (στη µελέτη 

τα κράτη), αφετέρου δε αποτρέπει την πολεµική αναµέτρηση και την ολοκληρωτική 

καταστροφή, καθώς λειτουργεί ως αποτρεπτικός παράγοντας στον αντίπαλο. 

Σε ένα σηµαντικό βαθµό η αµυντική ικανότητα ενός κράτους κρίνεται από το 

επίπεδο της επιχειρησιακής ανεξαρτησίας των ενόπλων δυνάµεών του, δηλαδή από το 

βαθµό στον οποίο το κράτος µπορεί να ελαχιστοποιήσει την εξάρτησή του από τρίτες 

χώρες στην εισαγωγή στρατιωτικού εξοπλισµού.  Έτσι, η επιχειρησιακή ανεξαρτησία 

είναι συνυφασµένη τόσο µε την επέκταση της παραγωγής και τη βελτίωση της 

ποιότητας των εγχώριων παραγόµενων οπλικών συστηµάτων, όσο και µε την αύξηση 

της ανταγωνιστικότητάς τους27.  Η ανάγκη αυτή οδηγεί µοιραία στην ένταση του 

ανταγωνισµού και της κούρσας εξοπλισµών, µε αποτέλεσµα η σύγκρουση να µην 

αποκλιµακώνεται αλλά αντίθετα να εντείνεται.  Στην προσπάθεια λοιπόν των κρατών 

να διατηρούν τη στρατιωτική τους ανεξαρτησία, αναζητούν συνεχώς τη νέα ποιότητα, 

που η µεταβολή της είναι ραγδαία, µε αποτέλεσµα να διατηρείται µεταξύ τους ο 

εξοπλιστικός ανταγωνισµός και η σύγκρουση. 

 

4.3. Συγκριτική Ανάλυση των ∆απανών για Άµυνα των Κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας 

Στο παρόν σηµείο γίνεται παρουσίαση των οικονοµικών δεδοµένων που 

αφορούν στους εξοπλισµούς των δύο κρατών. Κρίνεται αναγκαία αυτή η παρουσίαση 

                                                 
25 Jervis (1978: 176). 
26 Waltz (1988: 41-42).  
27 Αντωνάκης (2002: 277). 
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όχι τόσο γιατί άλλοι ερευνητές δεν το έχουν πράξει28, αλλά για να τονιστούν 

ορισµένα στοιχεία που σε άλλες ακαδηµαϊκές δουλειές δεν έχουν θιγεί. Η 

παρουσίαση και αναφορά στους αριθµούς των δαπανών για την άµυνα θα 

καταδείξουν την πραγµατική εικόνα της συγκρουσιακής σχέσης των κρατών Ελλάδας 

και Τουρκίας, αλλά και θα πιστοποιήσουν την κούρσα εξοπλισµών που υφίσταται 

µεταξύ των δύο κρατών, όπως έχει παρουσιαστεί πιο πάνω. 

Η αξία της ποσότητας του αγαθού της άµυνας η οποία παρέχεται στο κοινωνικό 

σύνολο, στη διάρκεια µίας χρονικής περιόδου, προσεγγίζεται από το µέγεθος των 

αµυντικών δαπανών, στη διάρκεια της ίδιας περιόδου, εκφρασµένο σε πραγµατικές 

τιµές.  Με άλλα λόγια, οι ετήσιες αµυντικές δαπάνες µιας χώρας είναι το άθροισµα 

των κονδυλίων τα οποία διατίθενται κάθε χρόνο στη χώρα για την κάλυψη των 

µισθών και λοιπών παροχών του προσωπικού της άµυνας, καθώς και για την αγορά, 

λειτουργία και συντήρηση του κεφαλαιουχικού και µηχανολογικού εξοπλισµού των 

ενόπλων δυνάµεων29.  Παρά τις αδυναµίες του ως ορισµού (όπως αυτές αναφέρονται 

στην επόµενη παράγραφο), αποτελεί ένα καλό εχέγγυο για να προσδιορισθούν τα 

µεγέθη σε απόλυτους αριθµούς και βοηθά στην ερµηνεία των δεδοµένων. 

Ενώ οι Hollist και Ward υποστηρίζουν ότι οι δαπάνες για στρατιωτικούς 

εξοπλισµούς αποτελούν ένα καλό µέτρο στρατιωτικής ικανότητας ενός κράτους ή 

τουλάχιστον ένα από τα καλύτερα30, οι McCubbins και Anderton υποστηρίζουν ότι τα 

µέτρα αυτά (το ύψος των δαπανών) µπορεί να είναι παραπλανητικά και ανεπαρκή για 

τον προσδιορισµό της αµυντικής ικανότητας31.  Εδώ πρέπει να επισηµανθεί το 

γεγονός ότι δηµιουργούνται προβλήµατα σχετικά µε τον υπολογισµό των αµυντικών 

δαπανών τόσο ως προς τα απόλυτα τους µεγέθη όσο και ως αναλογία στο Α.Ε.Π. και 

αυτό λόγω της ύπαρξης πολλών τρόπων για τη µέτρηση αφενός των δαπανών για την 

άµυνα και αφετέρου για τον υπολογισµό του Α.Ε.Π.32.   

                                                 
28 Όπως αναφέρουν οι Smith et. al. (2000: 737) ο ανταγωνισµός µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας έχει 

παρακινήσει ένα µεγάλο αριθµό µελετών που στηρίζονται στα οικονοµικά της άµυνας. 
29 Αντωνάκης (2001: 41-42).  Για έναν πιο εξειδικευµένο ορισµό των αµυντικών δαπανών βλέπε 

Kennedy G. (1983: 50), όπου παρατίθενται οι ορισµοί του SIPRI, του Ν.Α.Τ.Ο. και του Υπουργείου 

Άµυνας των Η.Π.Α. 
30 Hollist (1977) και Ward (1984).  
31 McCubbins (1983) και Anderton (1989). 
32 Kennedy G. (1983: 50-51), Αντωνάκης (2001: 59-60) και Αριστοτέλους (1995: 135). 
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Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οριοθέτησης του τι περιλαµβάνει ο όρος 

“στρατιωτικές δαπάνες” πραγµατοποιείται µια προσπάθεια να αποσαφηνιστεί το 

επίπεδο της στρατιωτικής ισχύος, όπως αυτή µπορεί να καταδειχθεί µε το χρηµατικό 

ύψος για τις δαπάνες άµυνας που πραγµατοποιούν η Ελλάδα και η Τουρκία, και 

συνάµα να παρουσιαστεί η εικόνα των αριθµών που αφορούν στους εξοπλισµούς των 

δύο χωρών33.  

Σηµαντικό και κρίσιµο είναι το ερώτηµα για την ύπαρξη εξοπλιστικού 

ανταγωνισµού µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  Βέβαια, οι απόψεις, κυρίως της 

οικονοµετρικής έρευνας, διίστανται για το ζήτηµα αυτό, καθώς η οικονοµετρική 

έρευνα των Kollias and Makrydakis κατέδειξε ότι υπάρχει εξοπλιστικός αγώνας34, 

ενώ αντίθετα η έρευνα του Georgiou κατέδειξε ότι δεν υπάρχει εξοπλιστικός 

ανταγωνισµός35.  Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έρευνα της µελέτης των Smith et. al. που 

χρησιµοποιεί το παίγνιο του διλήµµατος των φυλακισµένων έχει καταδείξει ότι οι 

αυξήσεις ή µειώσεις των αµυντικών δαπανών των δύο χωρών δεν οφείλεται στη 

µεταξύ τους σύγκρουση αλλά σε άλλους παράγοντες, καθώς η στρατηγική της 

αύξησης ή της µείωσης των στρατιωτικών δαπανών δεν οφείλεται στην ανάλογη 

στρατηγική του αντιπάλου36.  Αυτή η διάσταση γνωµών στα συµπεράσµατα κάνει 

περισσότερο αναγκαία την ξεχωριστή και ειδική άποψη της παρούσας εργασίας για 

τα θέµατα αυτά, γιατί, όπως έχει ειπωθεί και παραπάνω, πέραν των οικονοµικών 

µεγεθών, ενσωµατώνονται στην ανάλυση και πολιτικά κριτήρια. 

Η ένταση της προσπάθειας των δύο χωρών για ενίσχυση του στρατιωτικού τους 

εξοπλισµού καταδεικνύει το συγκρουσιακό χαρακτήρα των σχέσεών τους.  Η 

δραστηριότητα Ελλάδας και Τουρκίας στον τοµέα των στρατιωτικών δαπανών 

αποτυπώνεται στη µελέτη του Σταυρινού, σε µια συγκριτική ανάλυση για το κόστος 

των εξοπλιστικών προγραµµάτων των δύο χωρών την περίοδο 1980-199537. 

Ενδεικτικό του εξοπλιστικού ανταγωνισµού και της συσσώρευσης οπλικών 

συστηµάτων εκατέρωθεν του Αιγαίου είναι το γεγονός ότι οι ελληνικές και τουρκικές 

στρατιωτικές δαπάνες, εκφρασµένες ως ποσοστό του Α.Ε.Π., είναι τα τελευταία έτη 

                                                 
33 Περισσότερα για τους δείκτες της στρατιωτικής ικανότητας Ελλάδας και Τουρκίας σε 

ποσοτικοποιηµένα µετρήσιµα µεγέθη βλέπε Kollias (1996: 222-225). 
34 Kollias and Makrydakis (1997β). 
35 Georgiou (1990). 
36 Smith et. al. (2000: 739 και 749). 
37 Βλέπε την ποσοτική ανάλυση που πραγµατοποιείται στην εργασία του Σταυρινού (1997). 
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περίπου υπερδιπλάσιες του αντίστοιχου µέσου όρου τόσο του Ν.Α.Τ.Ο. όσο και της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης38. Η επισήµανση αυτή επιβεβαιώνεται και από τους Πίνακες 14 

και 15. Την τελευταία πενταετία σταθερά και οι δύο χώρες δαπανούν για 

στρατιωτικές δαπάνες σχεδόν διπλάσιο ποσοστό, εν σχέσει µε το Α.Ε.Π. (σε 

τρέχουσες τιµές), από τον µέσο όρο των χωρών µελών του Ν.Α.Τ.Ο..  Το 1999 η 

Ελλάδα δαπανούσε το 4,8% του Α.Ε.Π. και η Τουρκία το 5,4%, τη στιγµή που ο 

µέσος όρος των κρατών του Ν.Α.Τ.Ο. ήταν 2,5%, ενώ το 2002, αν και υπάρχει µια 

µείωση στη διαφορά, και της Ελλάδας (4,2%) και της Τουρκίας (4,8%) τα ποσοστά 

ήταν σαφώς µεγαλύτερα από τον µέσο όρο του Ν.Α.Τ.Ο. (2,7%). Σε σταθερές τιµές 

(Πίνακας 15) η υπερδιπλάσια διαφορά µεταξύ των ελληνοτουρκικών ποσοστών από 

αυτό του µέσου όρου του Ν.Α.Τ.Ο. είναι πιο ευδιάκριτη. 

Πέραν όµως της διαδικασίας αγοράς ή παρασκευής του αγαθού της άµυνας, 

υπάρχουν και τα θέµατα που αφορούν στους πόρους για την υλοποίηση της 

διαδικασίας αυτής. Οι αγορές στρατιωτικών εξοπλισµών απαιτούν µεγάλες 

οικονοµικές δαπάνες και προϋποθέτουν την ύπαρξη µεγάλων χρηµατικών κονδυλίων 

και πηγών άντλησης πόρων, τα οποία δαπανώνται προς αυτή την κατεύθυνση.  Οι 

πηγές χρηµατοδότησης της ελληνικής και τουρκικής άµυνας39 είναι ένα ζήτηµα 

καίριας σηµασίας για την ανάδειξη της ικανότητας των δύο χωρών να µπορούν να 

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των στρατιωτικών τους αναγκών.  Και οι δύο χώρες 

προµηθεύονται οπλισµό από τις Η.Π.Α.40, ως συµµαχικές µε αυτές χώρες, µέσω των 

προγραµµάτων στρατιωτικής βοήθειας που συνδέονται µε πιστώσεις υπό τη  µορφή 

δανείων των F.M.S. (Foreign Military Sales)41 για αγορά στρατιωτικού υλικού, αλλά 

και από άλλες χώρες όπως είναι η Γερµανία42.  Το ακριβές αλλά όχι το πραγµατικό 

                                                 
38 Κόλλιας  (2001: 98).  
39 Για την προέλευση των πόρων χρηµατοδότησης βλέπε αναλυτικά Στάθης (1992: 59-72). 
40 Για το µέγεθος της αµερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στην Ελλάδα και την Τουρκία βλέπε 

Κώνστας (1988: 50-51). 
41 Στάθης (1992: 66) και Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 55).  Περισσότερα για τα δάνεια F.M.S. 

(Ξένες Στρατιωτικές Πωλήσεις ) βλέπε Στάθης (1992: 66-69). 
42 Σύµφωνα µε τον Βερέµης (1995: 21), το 1994 η γερµανική βοήθεια στην Τουρκία ανερχόταν σε 1,5 

δις µάρκα, ενώ, σύµφωνα µε τον Robins (2003: 194), η Τουρκία στο διάστηµα µεταξύ του 1964 και 

του 1992 έλαβε γερµανική στρατιωτική βοήθεια 2,6 δις γερµανικών µάρκων, µε αποτέλεσµα το 1992 η 

Γερµανία να καλύπτει το 20% των συνολικών τουρκικών αγορών. Περισσότερα για τις στρατιωτικές 

και οικονοµικές εµπορικές σχέσεις της Τουρκίας µε την Γερµανία βλέπε στην παρούσα παραποµπή 

Robins (2003: 194-196). 
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ύψος των αµυντικών δαπανών µπορεί να προσδιορισθεί µε έρευνα του ετήσιου 

προϋπολογισµού των κρατών για άµυνα, αλλά κρίνονται άκρως σηµαντικά για το 

ακριβές πόσο των στρατιωτικών δαπανών τα άλλα έσοδα των κρατών από τρίτους 

φορείς (Ευρωπαϊκή Ένωση, Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης), αλλά και άλλους αφανείς, 

αν υπάρχουν, πόρους. 

 

4.3.1. Τα Ποσά των ∆απανών για Άµυνα 

Αφ’ ης στιγµής το ενδεχόµενο του πολέµου είναι ένας από τους κυριότερους 

παράγοντες στη διεθνή πολιτική, η στρατιωτική δύναµη καθίσταται ένα 

αναγνωρισµένο κριτήριο των πολιτικών αξιών43, η οποία µπορεί να µετρηθεί µε βάση 

το ύψος των δαπανών για την άµυνα και την ασφάλεια. Το ύψος των στρατιωτικών 

δαπανών εκφρασµένο σε χρηµατικές µονάδες αποτελεί ένα σηµαντικό (αν και όχι το 

απόλυτο) µέτρο αφενός του καθορισµού της στρατιωτικής δύναµης ενός κράτους και 

αφετέρου της αντίδρασης του κράτους αυτού στις εξοπλιστικές δραστηριότητες των 

αντιπάλων του. Το γεγονός αυτό καθιστά την ερµηνεία των ποσών για άµυνα 

σηµαντική ως προς το βαθµό που η ερµηνεία αυτή ανταποκρίνεται στην αναζήτηση 

των αιτιών πραγµάτωσης των εξοπλιστικών προγραµµάτων. Επιπρόσθετα, η 

σπουδαιότητα της µελέτης των αριθµητικών δεικτών που αφορούν στην άµυνα 

έγκειται στο ότι η διαχρονική εξέλιξη του όγκου των στρατιωτικών δαπανών µιας 

χώρας αποτελεί µέτρο µε το οποίο µπορούν να ερµηνευθούν σηµαντικές 

στρατιωτικές πολιτικές και οικονοµικές πλευρές της εθνικής ασφάλειας και επιπλέον, 

οι στρατιωτικές δαπάνες συνδέουν τις εσωτερικές εξελίξεις µε θέµατα εξωτερικής 

πολιτικής44. 

Μια πρώτη εικόνα των ποσών που τα κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας 

δαπανούν για την άµυνα δίνεται στον Πίνακα 7.  Σε σχετικά µεγέθη (τα ποσά είναι σε 

τρέχουσες τιµές) η Ελλάδα (σε δραχµές) και η Τουρκία (σε τουρκικές λίρες) 

αυξάνουν τις δαπάνες για άµυνα.  Είναι άµεσα παρατηρήσιµο το γεγονός της 

αυξητικής τάσης των ποσών για άµυνα και από τις δύο χώρες45.  Από τις αρχές της 

                                                 
43 Carr (2000: 155). 
44 Σταυρινός (1997: 61-62). Επίσης, στην παρούσα παραποµπή βλέπε τους σηµαντικότερους λόγους 

χρησιµότητας της ερµηνείας των στρατιωτικών δαπανών.  
45 Επισηµαίνεται ότι τα συµπεράσµατα τίθενται υπό την αίρεση του µεθοδολογικού προβλήµατος  που 

θέλει τα ποσά σε τρέχουσες τιµές και σε ηµεδαπή νοµισµατική µονάδα να µην είναι 

αποπληθωρισµένα, γεγονός που δηµιουργεί δυσκολίες κυρίως στη συγκριτική ανάλυση. 
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δεκαετίας του ’70 έως και σήµερα τα δύο κράτη, ανεξάρτητα από το κλίµα των 

σχέσεών τους, τείνουν να δαπανούν περισσότερα χρήµατα χρόνο µε το χρόνο για την 

άµυνά τους.  Αυτό καταδεικνύει την πεποίθηση των κρατών ότι οι εθνικοί στόχοι 

είναι άµεσα συνυφασµένοι µε τη στρατιωτική ισχύ η οποία επιτυγχάνεται µε την 

αγορά στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Στο ίδιο µε το πιο πάνω συµπέρασµα οδηγεί και η παρατήρηση των Πινάκων 8 

και 9.  Στους πίνακες αυτούς, όπου παρουσιάζονται τα απόλυτα µεγέθη των δαπανών 

(τα ποσά σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 1990 και 1995 αντίστοιχα), η αυξητική τάση 

των δαπανών για άµυνα είναι απόλυτη (αν και όχι καθαρή από χρόνο σε χρόνο), αν 

συγκρίνουµε τα ποσά της δεκαετίας του ’70 µε τα σηµερινά ποσά.  Η παρούσα 

διαπίστωση επιβεβαιώνει την ανησυχία και των δύο κρατών για άµυνα, αλλά και το 

γεγονός του κύκλου του εξοπλιστικού ανταγωνισµού, όπου η αύξηση των 

εξοπλιστικών δαπανών του ενός παίκτη οδηγεί στην αύξηση των εξοπλιστικών 

δαπανών του αντιπάλου. 

Στον Πίνακα 10 δίνεται η ευκαιρία για µια συγκριτική παρατήρηση των 

δαπανών για άµυνα µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  Πέραν της αυξητικής πορείας 

που παρατηρείται στις αµυντικές δαπάνες και των δύο κρατών46, βλέπουµε ότι η 

αυξητική πορεία στις δαπάνες της Τουρκίας είναι µεγαλύτερη από αυτήν της 

Ελλάδας. Ιδιαίτερα από το 1984 και µετά παρατηρείται αυξανόµενη τουρκική 

υπεροχή σε δαπάνες εξοπλισµών47.   Ενώ στα τέλη της δεκαετίας του ’80, Ελλάδα και 

Τουρκία, ξόδευαν περίπου ίσο ποσό για την άµυνά τους, στις αρχές της νέας χιλιετίας 

η Τουρκία διπλασίασε τις δαπάνες της (8.885 εκατοµµύρια US $) και η Ελλάδα τις 

αύξησε κατά 25% (5.577 εκατοµµύρια US $).  Είναι γεγονός ότι µεταξύ 1985 και 

1988 οι τουρκικές αµυντικές δαπάνες είχαν αυξηθεί περισσότερο από το διπλάσιο 

(από 3,2 δις US $ σε 8,1 δις US $) και καταλάµβαναν το 4,4% µε 4,5% σε σταθερή 

βάση του Α.Ε.Π., την ίδια στιγµή που η Ελλάδα αύξανε σε πραγµατικούς αριθµούς 

τις στρατιωτικές της δαπάνες (από 3,3 δις US $ το 1985 σε 5,7 δις US $ το 1988), 

αλλά τις µείωνε ως ποσοστό του Α.Ε.Π. της (από 7% σε 4,4%)48. Έτσι, η Τουρκία 

δείχνει να στηρίζεται στη στρατιωτική ισχύ, για να υλοποιεί τους στρατηγικούς της 

στόχους και τείνει να αυξάνει τις δαπάνες της, παρά τα οικονοµικά της προβλήµατα, 
                                                 
46 Οι Majeski and Jones (1981: 279) υποστηρίζουν ότι οι ελληνικές αµυντικές δαπάνες συµβαίνουν 

λόγω των τουρκικών αµυντικών δαπανών. 
47 Βλέπε Παπασωτηρίου (1999: 181). 
48 Triantaphyllou (2001: 67). 
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ενώ η Ελλάδα κρίνει ότι η στρατιωτική απειλή του αντιπάλου µπορεί να αποτραπεί 

και µε άλλο τρόπο και όχι απαραίτητα στρατιωτικό, ο οποίος οδηγεί στην αύξηση των 

στρατιωτικών εξοπλισµών. 

Μπορούµε να παρατηρήσουµε ότι στη µεταπολεµική περίοδο και µέχρι τις 

αρχές της δεκαετίας του 1990 (µε εξαίρεση την περίοδο 1980-1985) παρουσιάζεται 

µία αύξηση στις δαπάνες των εξοπλισµών και από τις δύο χώρες, που εντείνουν την 

κούρσα των εξοπλισµών. Αυτό θα µπορούσε να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι  τις 

περιόδους αυτές κατασκευάζονται νέα και ισχυρά οπλικά συστήµατα και αρχίζει η 

έρευνα και η ανάπτυξη τεχνολογιών, οι οποίες εξασθενούσαν το ισοζύγιο του 

τρόµου49.  Η προσπάθεια των δύο χωρών να ανταποκριθούν σε αυτές τις νέες οπλικές 

απαιτήσεις µε επιτυχία, που θα τους εξασφάλιζαν τους επιδιωκόµενους στόχους, 

ενέτειναν την κούρσα εξοπλισµών. 

Σε  γενικές γραµµές, όπως διαφαίνεται και από τον Πίνακα 7, τη δεκαετία του 

1980 οι δύο χώρες βρέθηκαν σε έναν πολύ έντονο ανταγωνισµό εξοπλισµών, από το 

1988 όµως η Τουρκία εµφανίζει αυξανόµενους στρατιωτικούς εξοπλισµούς, ενώ η 

Ελλάδα από την πλευρά της φάνηκε να προσαρµόζεται στη συγκράτηση των 

στρατιωτικών εξοπλισµών, τουλάχιστον µέχρι το 1991 (Πίνακας 10). Η Τουρκία 

µεταξύ του 1992 και του 2001 αύξησε τις στρατιωτικές της δαπάνες κατά 37% 

περνώντας από τα 6,5 δις US $στα 8,9 δις US $50, µε αποτέλεσµα η πλήρης εφαρµογή 

των τουρκικών εξοπλιστικών προγραµµάτων να απειλεί να αλλάξει πλήρως την 

ελληνοτουρκική ισορροπία ισχύος σε διµερές επίπεδο. Η Ελλάδα ουσιαστικά αρχίζει 

να αυξάνει τις αµυντικές δαπάνες της από το 1995 σε µια προοπτική να αντιµετωπίσει 

τη συνεχή επέκταση του αντίστοιχου τουρκικού τοµέα, καθώς και την επιθετική 

στρατιωτική στρατηγική της Άγκυρας που εκφράζεται σε διάφορα µέτωπα51.   

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 έως και τα µέσα της δεκαετίας του 1990 

παρατηρείται µια στασιµότητα (Πίνακες 7, 8, 9 και 10) στα ποσά των δαπανών για 

άµυνα της Ελλάδας.  Αυτό µάλλον οφείλεται στα αλλεπάλληλα σταθεροποιητικά 

προγράµµατα και στα δηµοσιονοµικά προβλήµατα αλλά και στις οικονοµικές 

δυσχέρειες του κράτους τη συγκεκριµένη περίοδο και κυρίως στην προσπάθεια 

επίτευξης των κριτηρίων συµµετοχής στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση 

                                                 
49 Constas (1991: 130). 
50 Λιούσης (2005: 110). 
51 Λιούσης (2005: 112). 
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(Ο.Ν.Ε.) µε την απαιτούµενη πειθαρχία στους όρους και την περιοριστική πολιτική52. 

Το τελευταίο µάλιστα αποτελεί ένα καίριο επιχείρηµα για να αιτιολογηθεί η επίδραση 

των διεθνών οργανισµών στη στρατηγική συµπεριφορά των κυρίως δρώντων (κράτη). 

Αντίθετα, την επόµενη δεκαετία (1990 µε 2000) παρατηρείται µία αύξηση των 

ελληνικών αµυντικών δαπανών.  Η αύξηση αυτή µπορεί να επισηµανθεί στους 

Πίνακες 8 και 9, όπου σε σταθερές τιµές τη δεύτερη πενταετία της εν λόγω δεκαετίας 

παρατηρείται µια αύξηση περίπου 30% (ενώ το 1995 ήταν 1.171.377 ελληνικές 

δραχµές, το 2000 ήταν 1.569.031).  Επισηµαίνεται ωστόσο ότι, ενώ το ποσοστό 

αύξησης των ελληνικών αµυντικών δαπανών ήταν µεγαλύτερο από εκείνο της 

Τουρκίας (41% περίπου), σε απόλυτο µέγεθος οι εν λόγω δαπάνες κυµαίνονταν σε 

χαµηλότερο επίπεδο από εκείνες της γείτονός της, από τα 4,7 δις US $ στα 6,5 δις US 

$53. 

Εν σχέσει µε τους απόλυτους αριθµούς των στρατιωτικών δαπανών και την 

αυξητική τους τάση, κρίσιµη είναι και η παρατήρηση του Πίνακα 11.  Με εξαίρεση 

κάποια έτη την τελευταία δεκαετία (όπως το 2001) και τα δύο κράτη παρουσιάζουν 

αύξηση των στρατιωτικών τους δαπανών στο επίπεδο του 4% ανά έτος περίπου.  

Παρατηρείται έντονος και κλιµακούµενος ανταγωνισµός στρατιωτικών εξοπλισµών 

µεταξύ των δύο χωρών, ιδίως µετά το 1974, ανταγωνισµός που αναµένεται να 

οξυνθεί στο άµεσο µέλλον, καθώς η Ελλάδα προσπαθεί να επαναφέρει το ισοζύγιο 

δυνάµεων (το οποίο βαίνει προς ανατροπή λόγω του γιγαντιαίου προγράµµατος 

προµηθειών και εκσυγχρονισµού των τουρκικών ένοπλων δυνάµεων) σε επίπεδα που 

να επιτρέπουν την αποτροπή54. Πρέπει όµως να σηµειωθεί ότι, η Ελλάδα επιχειρεί να 

ισοσταθµίσει την ποσοτική στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας, µε ποιοτική, πράγµα 

που τα τελευταία χρόνια το επιτυγχάνει. 

Τα ποσά που διατίθενται για την άµυνα πρέπει να εξετάζονται και υπό το 

πρίσµα του κατά κεφαλήν κόστους που δαπανά ένα κράτος για να προσφέρει το 

αγαθό της άµυνας στους πολίτες του.  Στους Πίνακες 12 και 13 (σε σταθερές τιµές 

1990 και 1995 αντίστοιχα) παρατηρούµε το κατά κεφαλήν κόστος των αµυντικών 

δαπανών Ελλάδας και Τουρκίας.  Η πορεία µεταβολής του (αύξηση ή µείωση) είναι 
                                                 
52 Κόλλιας (2001: 138). 
53 Λιούσης (2005: 111). Η παρούσα επισήµανση επιβεβαιώνεται και από τον Πίνακα 10. Σε αυτόν 

παρατηρείται ότι ενώ το 1995 οι ελληνικές αµυντικές δαπάνες ήταν 4.742 εκατοµµύρια US $ το 2000 

έφτασαν στα 6.449 εκατοµµύρια US $. 
54 Ντόκος (2001: 148). 
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απολύτως ανάλογη των µεγεθών των αµυντικών δαπανών και του πληθυσµού του 

κράτους.  Αν αναλογιστούµε ότι ο πληθυσµός της Τουρκίας είναι οκτώ φορές 

µεγαλύτερος από αυτόν της Ελλάδας, τότε εύκολα δικαιολογείται η µεγάλη διαφορά 

που παρατηρείται στις κατά κεφαλήν αµυντικές δαπάνες των δύο χωρών, παρόλο 

που, όπως είδαµε, η Τουρκία ξοδεύει περισσότερα για άµυνα σε απόλυτους αριθµούς.  

Έτσι, η Ελλάδα δαπανά για άµυνα κατά µέσο όρο από το 1975 έως και σήµερα 400 

US $ ανά κάτοικο, ενώ η Τουρκία την ίδια περίοδο 100 US $. Στο ίδιο µήκος µε την 

πιο πάνω παρατήρηση είναι και το γεγονός της ραγδαίας αύξησης τους τουρκικού 

πληθυσµού εν αντιθέσει µε τη µικρή ως στάσιµη αύξηση του ελληνικού πληθυσµού.  

 

4.3.2. Οι Αµυντικές ∆απάνες σε Σχέση µε το Α.Ε.Π. 

Το σχετικό βάρος των στρατιωτικών δαπανών, δηλαδή ο λόγος των αµυντικών 

δαπανών προς το Α.Ε.Π., αποτελεί έναν τρόπο να µετρηθεί η θυσία που η 

στρατιωτική δαπάνη απαιτεί55. Το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο Α.Ε.Π. 

εκφράζει το βαθµό συµµετοχής της εθνικής άµυνας στη συνολική οικονοµική 

δραστηριότητα µιας χώρας ή διαφορετικά, εκφράζει το µέτρο της αφαίµαξης 

παραγωγικών πόρων από τον αµυντικό τοµέα της οικονοµίας56. Η σηµασία του είναι 

µεγάλη, όπως έχει επισηµανθεί στο προηγούµενο κεφάλαιο, γι’ αυτό και επιβάλλεται 

η αναφορά και ερµηνεία του ποσοστού του Α.Ε.Π. που δαπανούν Ελλάδα και 

Τουρκία για τις στρατιωτικές τους ανάγκες. 

Τα απόλυτα µεγέθη των στρατιωτικών εξοπλισµών είναι λιγότερο σηµαντικά 

από τα µεγέθη των εξοπλισµών που εκφράζονται σε σχέση µε το Α.Ε.Π. και αυτό 

γιατί από τα πρώτα µπορούµε να παρατηρήσουµε µια στατική κατάσταση των 

επιπέδων των ποσών που δαπανώνται για την άµυνα και από τα δεύτερα µπορούµε να 

εξάγουµε συµπεράσµατα που αφορούν τη σχετικότητα των στρατιωτικών δαπανών 

µε την οικονοµία του κράτους. Έτσι, το γεγονός ότι οι στρατιωτικές δαπάνες 

αυξάνονται ως ποσοστό του Α.Ε.Π. σηµαίνει ότι το κράτος αυξάνει το επίπεδο των 

στρατιωτικών του δυνατοτήτων εν σχέσει µε τις άλλες δραστηριότητές του57. 

                                                 
55 Kegley and Wittkopf (1999: 407). 
56 Ορισµός που παρατίθεται στο Αντωνάκης (2002: 75). Για τις συνέπειες των τεράστιων αµυντικών 

δαπανών στις επενδυτικές δαπάνες ως µερίδιο του Ελληνικού Α.Π.Ε., βλέπε µεταξύ πολλών άλλων, 

Kollias and Refenes (1996).  
57 Buzan and Herring (1998: 89). 
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Η ένταση του ανταγωνισµού µεταξύ των δύο χωρών, αλλά και η σηµασία που 

επιδεικνύουν στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς η Ελλάδα και η Τουρκία 

καταφαίνονται και στους Πίνακες 14, 15 και 16 όπου παρουσιάζονται τα ποσοστά 

του Α.Ε.Π. που δαπανώνται για την άµυνα (σε σταθερές και σε τρέχουσες τιµές).  Το 

ποσοστό της συνολικής παραγωγής το οποίο δαπανάται για αµυντικές δαπάνες, 

δηλαδή το ποσοστό των αµυντικών δαπανών στο Α.Ε.Π., ονοµάζεται “αµυντικό 

βάρος” (defence burden).  Την τελευταία δεκαετία (1990-2000) η Ελλάδα δαπανά 

5,74% του Α.Ε.Π. και η Τουρκία 4,42% του Α.Ε.Π. σε σχέση µε το µέσο όρο όλων 

των µελών του Ν.Α.Τ.Ο., που είναι 3,5% του Α.Ε.Π.  Σε άµεση σύγκριση µε τις 

προηγούµενες δύο δεκαετίες (1970, 1980), τα αντίστοιχα ποσά για τα δυο κράτη ήταν 

6% και 4,7% σε σχέση µε το µέσο όρο του Ν.Α.Τ.Ο. που ήταν 3,3%.  Η Ελλάδα  από 

το 1990 έως και το 2003 δαπανά σταθερά πάνω από 4% έως και 5% του Α.Ε.Π. της 

(βασισµένο σε τρέχουσες τιµές) για αµυντικές δαπάνες, ενώ η Τουρκία την ίδια 

περίοδο από ένα ποσοστό της τάξης του 3% το 1988 έφτασε στο 5% του Α.Ε.Π. το 

2001.  

Συγκριτικά, και η Ελλάδα και η Τουρκία είναι οι πιο στρατιωτικοποιηµένες 

χώρες από την άποψη των ανθρώπινων και υλικών πόρων που διαθέτουν για την 

εθνική τους υπεράσπιση. Παραδείγµατος χάριν το 1999 το ελληνικό και τουρκικό 

αµυντικό βάρος (στρατιωτικές δαπάνες που εκφράζονται ως µερίδιο του ΑΕΠ) ήταν 

4,8% και 5,4% αντιστοίχως ενώ ο µέσος όρος του Ν.Α.Τ.Ο. για το ίδιο έτος ήταν 

2,5%, ενώ το 2003 τα ποσοστά παρέµειναν στα ίδια περίπου επίπεδα58. Από τα 

ποσοστά πιστοποιείται το γεγονός ότι οι δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισµούς και 

άµυνα Ελλάδας και Τουρκίας (και οι δύο χώρες µέλη του Ν.Α.Τ.Ο.), την τελευταία 

δεκαετία, παραµένουν οι ψηλότερες από τις δαπάνες όλων των χωρών µελών του 

οργανισµού59.  Αντίθετα µε τις υπόλοιπες χώρες µέλη, τα δύο κράτη τείνουν να 

δαπανούν περισσότερο ποσοστό του Α.Ε.Π. τους για την άµυνα, ως αποτέλεσµα της 

ανάγκης τους για στρατιωτική ενίσχυση σε βάρος άλλων εθνικών αναγκών.   

Το γεγονός που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο καταδεικνύει την 

αµεσότητα της απειλής που δέχονται τα δύο κράτη στο πεδίο της µεταξύ τους 

σύγκρουσης, αλλά και την πεποίθησή τους ότι η άµυνα για την απειλή αυτή 

εκφράζεται µε στρατιωτική ενίσχυση.  Η ανοδική τάση στην αύξηση των δαπανών 

                                                 
58 Βλέπε Πίνακα 14. 
59 Για τα συγκριτικά µεγέθη µεταξύ των κρατών µελών του Ν.Α.Τ.Ο. βλέπε Αντωνάκη (2002: 43-57). 
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για εξοπλισµούς και από τις δύο χώρες καταδεικνύει ότι και οι δυο αντιλαµβάνονται 

τον κίνδυνο που προέρχεται από τον αντίπαλο. Αποδεχόµενα και τα δύο µέρη ότι η 

ισχύς κυρίως οικοδοµείται µε στρατιωτικούς εξοπλισµούς τείνουν να αυξάνουν τις 

δαπάνες τους60. 

Αναφορικά µε τη σχέση της Ελλάδας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να 

σηµειωθεί ότι η Ελλάδα το 2000 δαπανούσε το υψηλότερο ποσοστό σε σχέση µε το 

Α.Ε.Π. (4,9%) για αµυντικές δαπάνες συγκρινόµενο µε αυτά των υπόλοιπων 

δεκαπέντε τότε κρατών µελών (µέσος όρος κρατών µελών 1,8%)61. Την περίοδο 

µεταξύ του 1961 και του 2000 η Ελλάδα δαπανούσε κατά µέσο όρο 5,2% του ΑΕΠ 

για στρατιωτικές δαπάνες, όταν ο µέσος όρος των κρατών µελών της Κοινότητας 

ήταν 2,8%62. 

 

4.3.3. Οι Επιµέρους Κατηγορίες των Αµυντικών ∆απανών 

Στους Πίνακες 17 και 18 παρατηρούµε τα ακριβή ποσά που δαπανούν τα δύο 

κράτη σε προσωπικό και σε εξοπλισµούς ξεχωριστά από το συνολικό ποσό που 

αφορούν στις δαπάνες για άµυνα.  Βαρύνουσα σηµασία έχουν οι Πίνακες 18 και 19, 

καθώς αυτοί ανταποκρίνονται στα ποσά που δαπανώνται άµεσα σε εξοπλιστικά 

προγράµµατα και σηµειώνουν την πολιτική ενός κράτους ως προς την ιδιαιτερότητα 

που προσδίδει στη στρατιωτική του ισχύ.  Και αυτό γιατί, η στρατιωτική ισχύς 

συναρτάται άµεσα µε το εξοπλιστικό υλικό ενός κράτους, αλλά και µε την ανάγκη 

ενίσχυσης ή αναβάθµισής του. Παρατηρήσαµε ότι η τεχνολογία των νέων οπλικών 

συστηµάτων είναι ένας σηµαίνοντας συντελεστής ισχύος που µπορεί να κρίνει το 

αποτέλεσµα µίας πολεµικής αναµέτρησης.  

Από τον Πίνακα 17 επισηµαίνεται ότι η Τουρκία διατηρεί τις δαπάνες σε 

προσωπικό την τελευταία δεκαετία σταθερές (4.500 εκατοµµύρια US $ περίπου) και 

παρουσιάζει την ίδια περίοδο µια αυξητική τάση στα ποσά για εξοπλισµό (από 1.745 

εκατοµµύρια US $ το 1993 σε 3.326 εκατοµµύρια US $ το 2002).  Αντίθετα, η 

Ελλάδα την τελευταία δεκαετία παρουσιάζει µια µικρή αύξηση στα ποσά για το 

προσωπικό και µια σηµαντική µείωση στα ποσά των εξοπλισµών ιδιαίτερα από το 

2000 και µετά.  Είναι καταφανές ότι η Τουρκία όχι µόνο υπερέχει συγκριτικά της 

                                                 
60 Το επιχείρηµα αυτό υποστηρίζεται και από τη µελέτη του Τσάκωνα (1998).  
61 Κollias et. al. (2004: 554). 
62 Κοllias et. al. (2004: 555). 
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Ελλάδας σε ποσά που αφορούν εξοπλιστικά προγράµµατα, αλλά η αυξητική τάση 

των εξοπλιστικών της δαπανών µε τη µειωτική τάση της Ελλάδας δείχνουν ότι το 

ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύος γέρνει προς το µέρος της Τουρκίας.  Χαρακτηριστικό 

είναι το γεγονός ότι η Ελλάδα το 2002 ξόδεψε σε εξοπλιστικά προγράµµατα 750 

εκατοµµύρια US $, ενώ η Τουρκία 3.326 εκατοµµύρια US $, δηλαδή η Ελλάδα 

ξόδεψε ποσό 4,5 φορές µικρότερο από αυτό που ξόδεψε η Τουρκία. 

Η πιο πάνω αναλυθείσα κατάσταση επιβεβαιώνεται ξεκάθαρα στον Πίνακα 20, 

όπου παρουσιάζεται η ποσοστιαία κατανοµή των συνολικών αµυντικών δαπανών στις 

κατηγορίες του προσωπικού, των εξοπλισµών, των υποδοµών και των λοιπών 

λειτουργικών δαπανών.  Όπως διαπιστώνεται, και οι δύο χώρες δαπανούν το 

µεγαλύτερο µέρος του συνολικού ποσού για άµυνα (περίπου 80%) σε έξοδα 

προσωπικού και λειτουργικών δαπανών.  Παρατηρείται όµως µια τάση από την  

Τουρκία να περικόπτει από αυτές τις κατηγορίες και να αυξάνει το ποσοστό για 

εξοπλισµούς. Έτσι, ενώ το 1986 δαπανούσε σε εξοπλιστικά προγράµµατα µόνο το 

17,9% του αµυντικού της προϋπολογισµού, το 2001 δαπάνησε για εξοπλισµούς το 

36,7%.  

 

4.3.4. Το Στρατεύσιµο Ανθρώπινο ∆υναµικό 

Σηµαίνοντα ρόλο στη µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας σύγκριση 

παίζει και το µέγεθος του ανθρώπινου δυναµικού που η κάθε χώρα διαθέτει και 

απασχολεί στο στρατό της. Από τον Πίνακα 21 µπορούµε να παρατηρήσουµε το 

επίπεδο του ανθρώπινου δυναµικού το οποίο απασχολείται στις ένοπλες δυνάµεις των 

δύο κρατών κατά την τελευταία εικοσαετία. Είναι έκδηλο, από τα µεγέθη των 

αριθµών, ότι ο τουρκικός στρατός είναι υπέρτερος του ελληνικού. Έτσι, βλέπουµε 

από το 1980 έως και σήµερα στο τουρκικό στράτευµα να βρίσκονται υπό τα όπλα 

περίπου 800.000 άντρες (µε µικρές αυξοµειώσεις ανά έτος), ενώ στο ελληνικό 

στράτευµα να βρίσκονται περίπου 200.000.  

Στη σύγκριση όµως αυτή πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, πλην 

αυτών των απόλυτων αριθµών. Πρέπει να ληφθεί υπόψη το γεωγραφικό µέγεθος της 

Τουρκίας το οποίο πρέπει να καλυφθεί, αλλά και οι πολλοί συνοριακοί αντίπαλοι που 

πρέπει αυτή να αντιµετωπίσει. Επίσης, οι επιλογές της Τουρκίας για επιθετική και 

αναθεωρητική πολιτική προς όλους τους γείτονές της της επιβάλλει ένα µεγάλο σε 

µέγεθος αριθµό, ενώ η Ελλάδα, που εφαρµόζει πολιτική αποτροπής µε µόνο έναν 

κύριο αντίπαλο, µπορεί να υλοποιήσει το στόχο της και µε µικρό αριθµό στρατιωτών. 
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Πέραν των πιο πάνω, υπάρχει και ο παράγοντας “τεχνολογία”, που επισηµάνθηκε πιο 

πάνω, καθώς αυτός µπορεί να µειώσει τον αριθµό των στρατευσίµων µε την παροχή 

σύγχρονων τεχνολογικών όπλων που να αντικαθιστούν το ανθρώπινο δυναµικό.  

Τέλος, υπόψη πρέπει να ληφθεί και το πληθυσµιακό µέγεθος των δύο χώρων. Η 

Τουρκία µε σχεδόν εφταπλάσιο πληθυσµό από τον πληθυσµό της Ελλάδας, που 

φτάνει σήµερα και τα 70.000.000, είναι σε θέση να έχει αριθµητικά ένα µεγαλύτερο 

στρατό από αυτό της Ελλάδας, που αριθµεί πληθυσµό 10.000.00063. Ο Πίνακας 22 

καταδεικνύει την κρισιµότητα της τελευταίας παρατήρησης, καθώς από τη µελέτη 

του βλέπουµε την  ποσοστιαία συµµετοχή του πληθυσµού (πολιτικό και στρατιωτικό 

προσωπικό) στο στράτευµα της κάθε χώρας. Για την Ελλάδα το ποσοστό είναι 

µεγαλύτερο, µε µειωτικές όµως τάσεις τα τελευταία είκοσι χρόνια (6,1% το 1980 και 

1985 και 5,1% το 2003), από το τουρκικό, που είναι περίπου στο 4% το 2003 (µε 

µείωση καθώς το 1985 ήταν 4,6%). Από τα πιο πάνω συµπεραίνουµε ότι η συµµετοχή 

του ελληνικού πληθυσµού είναι µεγαλύτερη από αυτή του αντιπάλου του, παρά τις 

ποιοτικές και ποσοτικές δυσαναλογίες µεταξύ των δυο κρατών που αναφέρθηκαν πιο 

πάνω. Επίσης, η µειωτική πορεία του ποσοστού για την Ελλάδα, που παραµένει 

σταθερός ο πληθυσµός της, µπορεί να ερµηνεύει την τεχνολογική αναβάθµιση που 

επιχειρείται στο στράτευµα και ως συνέπεια τη µείωση του στρατεύσιµου 

προσωπικού ενώ για την Τουρκία η µειωτική πορεία ερµηνεύεται από τη ραγδαία 

αύξηση του συνολικού πληθυσµού της. 

 

4.4. Η Ελληνική Οικονοµία 

Επισηµάνθηκε ότι η οικονοµία του κράτους αποτελεί έναν κρίσιµο συντελεστή 

ισχύος γι’ αυτό και η οικονοµική του κατάσταση µπορεί να επηρεάζει και την 

πολιτική του αναφορικά µε τους εξοπλισµούς. Έτσι, κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιµη στο 

παρόν στάδιο η αναφορά στις οικονοµίες των δύο κρατών της περιπτωσιολογικής 

µελέτης, αρχής γενοµένης από την ελληνική.  

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κατηγορία των αναπτυγµένων χωρών µε 

δηµοκρατικό πολίτευµα και ακολουθεί µια ικανοποιητική οικονοµική πορεία.  Το 

γεγονός ότι αποτελεί κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η συµµετοχή 

της στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, τής προσδίδουν τα χαρακτηριστικά της 

                                                 
63 Για τα πληθυσµιακά µεγέθη των δύο χωρών και την εξέλιξη τους από το 1923 έως και σήµερα βλέπε 

Κουσκουβέλης (2004: 160-162). 
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οικονοµικής σταθερότητας και ασφάλειας.  Η Ελλάδα έχει θέσει ως κύριο οικονοµικό 

στόχο τη σύγκλιση µε τις οικονοµίες των µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός 

που την οδηγεί σε αυστηρή οικονοµική πολιτική για περιορισµό όλων των µορφών 

των δαπανών και της κατανάλωσης, συµπεριλαµβανοµένων και αυτών για την άµυνα.  

Τα προβλήµατα που αφορούν στην οικονοµική πορεία της Ελλάδας σε σχέση µε την 

Ευρωπαϊκή Ένωση (σύγκλιση µε τους εταίρους)64 επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τις 

αποφάσεις του ελληνικού κράτους για τα θέµατα της στρατιωτικής ενίσχυσης. 

Οι αδυναµίες της ελληνικής οικονοµίας σε σύγκριση µε τους εταίρους της στη 

∆ύση είναι εµφανείς65.  Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα, έναντι του κύριου αντιπάλου 

της, έχει το απόλυτο πλεονέκτηµα στην οικονοµική ισχύ, η αδυναµία του ελληνικού 

κράτους να συναγωνιστεί µε επιτυχία τους δυτικούς εταίρους του τού στερεί σχετικά 

κέρδη στην απόκτηση ισχύος.  Έτσι, η οικονοµική λιτότητα που απαιτείται από την 

Ελλάδα, για να πετύχει τους οικονοµικούς αριθµούς των υπόλοιπων µελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, την εµποδίζει να χρηµατοδοτεί τους αµυντικούς της 

εξοπλισµούς που θα την καθιστούσαν ισχυρότερη στρατιωτικά.  Επιπλέον, η 

οικονοµική ανεπάρκεια του ελληνικού κράτους σε σχέση µε τους Ευρωπαίους 

εταίρους του τού στερεί πολιτική ισχύ στο να διαπραγµατευτεί και να αναζητήσει 

συµµάχους στη σύγκρουσή του µε την Τουρκία, καθώς η αναζήτηση ευρωπαϊκών 

συµµάχων από την Ελλάδα στόχο θα έχει τη δηµιουργία ισχυρότερης πολιτικής 

αποτροπής απέναντι στη στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας 66. 

Την περίοδο ’90-’98 η ελληνική οικονοµία είχε ως στόχο τη µείωση των 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων του ισοζυγίου των τρεχουσών συναλλαγών και του 

πληθωρισµού, προβλήµατα που είχαν δηµιουργηθεί από τις προηγούµενες 

οικονοµικές πολιτικές που χαρακτηρίσθηκαν από την επέκταση της συνολικής 

ζήτησης κυρίως την περίοδο 1974-199067.  Το γεγονός αυτό οδήγησε στον 

περιορισµό της δηµόσιας κατανάλωσης, µε αποτέλεσµα να επηρεάζεται ως ένα βαθµό 

και η ζήτηση στρατιωτικών εξοπλισµών.  Η αυστηρή οικονοµική πολιτική που 

επιβάλλεται για τη µείωση των προαναφερθέντων οικονοµικών δεικτών, σε ένα στενό 

                                                 
64 Βλέπε για την παραδοχή του συγκεκριµένου Antonakis (1999: 503) και για µια αναφορά στα 

προβλήµατα σύγκλισης της Ελλάδας βλέπε Τσάκωνας (1998).  
65 Παραδοχή και από τον Παπασωτηρίου (1999). 
66 Για τον ρόλο της συµµαχίας στις διεθνείς σχέσεις βλέπε Κεφάλαιο 5 όπου αναλύονται τα ζητήµατα 

στρατηγικής. 
67 Αντωνάκης (2002: 25-27). 
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και άµεσο πλαίσιο επηρεάζει την οικονοµική θέση της χώρας και των πολιτών της 

δυσχεραίνοντας τις οικονοµικές επιλογές και σε ένα ευρύτερο και έµµεσο πλαίσιο 

επηρεάζει την πολιτική των στρατιωτικών εξοπλισµών.  Οι τελευταίοι, όπως έχουµε 

επισηµάνει, είναι άµεσα συνυφασµένοι µε τις οικονοµικές δυνατότητες ενός κράτους, 

αλλά και µε τις κοινωνικές προτιµήσεις. 

Συγκριτικά η Ελλάδα αναπτυσσόταν πιο γρήγορα από την Τουρκία από τη 

µεταπολεµική περίοδο και µετά, ενώ από το 1973 και µετά συµβαίνει το αντίστροφο. 

Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την ελληνική υπεροχή σε αναπτυξιακή πορεία (έως το 

1973), που δικαιολογεί και την καλύτερη οικονοµική κατάσταση σε σύγκριση µε 

αυτή της Τουρκίας, και, παρά το γεγονός ότι την τελευταία τριαντακονταετία η 

Ελλάδα έχει χαµηλότερους ρυθµούς ανάπτυξης, παραµένει ισχυρότερη οικονοµικά 

από τον αντίπαλό της.  Το δεύτερο που επισηµαίνεται είναι ότι η δυσµενής (πάντα σε 

σύγκριση µε την Τουρκία) ελληνική ανάπτυξη επηρεάζει τον συσχετισµό σε δαπάνες 

εξοπλισµών, καθώς µε την αυξητική αναπτυξιακή πορεία της Τουρκίας αυξάνονται 

και οι δαπάνες σε εξοπλισµούς σε σηµείο που να υπερτερούν των ελληνικών (από το 

1983 και µετά).  

 

4.4.1. Οι Ελληνικοί Στρατιωτικοί Εξοπλισµοί 

Οι στρατιωτικές δαπάνες αποτελούν ένα βαρύ φορτίο για την ελληνική 

οικονοµία, τη στιγµή που η Ελλάδα προσπαθεί να ολοκληρώσει την εφαρµογή ενός 

οικονοµικού προγράµµατος αυστηρότητας και έχει συνάµα να ανταποκριθεί στις 

απαιτήσεις της συµµετοχής της στην Ευρωπαϊκή Νοµισµατική Ένωση68. Οι 

στρατιωτικές της δαπάνες επικεντρώνονται σε αµυντικούς εξοπλισµούς, µε σκοπό τη 

διαφύλαξη των συνόρων της (κυρίως ανατολικών) και την ισχυροποίησή της στους 

θαλάσσιους χώρους του Αιγαίου.  Τη δεκαετία του 1980 η Ελλάδα κατά ετήσιο µέσο 

όρο δαπανά το 6,5% του Α.Ε.Π. για αµυντικές δαπάνες, επίπεδο που αποτελεί το 

υψηλότερο ποσοστό στην Ευρώπη και ένα από τα υψηλότερα στον κόσµο. Το 

επίπεδο αυτό επιβεβαιώνει την αµεσότητα του κινδύνου που δέχεται το κράτος από 

τον αντίπαλο και την πεποίθηση ότι ο αντίπαλος θα εξισορροπηθεί και µε 

στρατιωτικά µέσα.  Παρά όµως τις απειλές της Τουρκίας και τους κινδύνους στα 

βόρεια σύνορά της, οι εξοπλιστικές της δαπάνες τείνουν να έχουν µείωση τα 

                                                 
68 Dokos (2003: 50). 
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τελευταία χρόνια εν σχέσει µε το Α.Ε.Π. της χώρας69.  Με βάση αυτό, όπως 

παρατηρήσαµε στην παραπάνω ανάλυση, οι οικονοµικές δαπάνες είναι 

επιβεβληµένες, για να διατηρούν την ισορροπία ισχύος σε σχέση µε τον αντίπαλο. 

Με οικονοµικά κριτήρια για την Ελλάδα οι δαπάνες για οπλικά συστήµατα 

συνιστούν σε µεγάλο βαθµό εισαγωγές από τρίτες χώρες και αποπληρώνονται µε 

συνάλλαγµα, καθώς η εγχώρια βιοµηχανία καλύπτει µόνο µικρό µέρος των αναγκών 

της70. Οι εξοπλιστικές και οι λειτουργικές δαπάνες θα µπορούσαν να αποτελέσουν το 

µέσο για αυτοδύναµη ανάπτυξη και εκσυγχρονισµό της βιοµηχανίας71. Το οικονοµικό 

αυτό καθεστώς που αφορά στους στρατιωτικούς εξοπλισµούς δεν ευνοεί την 

οικονοµική ανάπτυξη της χώρας, γιατί δε συνεισφέρει στην αύξηση του Α.Ε.Π. 

ελλείψει παραγωγής προϊόντος και δεν υποβοηθά άλλες παραγωγικές επενδύσεις σε 

άλλους τοµείς. 

Η εµπειρική µελέτη των Chletsos and Kollias, βασισµένη στον έλεγχο της 

υπόθεσης του νόµου του Wagner, όπως το είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

καταδεικνύει ότι στην περίπτωση της Ελλάδας, κατά την περίοδο 1958 – 1993, ο 

νόµος του Wagner επαληθεύεται µόνο στην περίπτωση των στρατιωτικών δαπανών72. 

Έτσι, η αύξηση του ελληνικού Α.Ε.Π. προκαλεί και την αύξηση των ελληνικών 

στρατιωτικών δαπανών, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης κρατικής δαπάνης.  Η 

εµπειρική επιβεβαίωση της σχετικότητας που υπάρχει µεταξύ της ελληνικής 

οικονοµικής δραστηριότητας και των ελληνικών στρατιωτικών δαπανών 

καταδεικνύει την επιθυµία του ελληνικού κράτους να εξοπλίζεται για να ισχυροποιεί 

την άµυνά του. Αυτό γίνεται µόνο όταν η οικονοµική του ισχύς το επιτρέπει.   

Συµπερασµατικά, για να προσδιοριστεί το αίτιο της αύξησης των ελληνικών 

εξοπλισµών, πρέπει αυτοί να συνδέονται µε το βαθµό αντίδρασης της Ελλάδας στους 

τουρκικούς εξοπλισµούς. Το ύψος και το είδος των ελληνικών δαπανών 

προσδιορίζονται κυρίως από την τουρκική πρόκληση, όπως αυτές γίνονται αντιληπτές 

από την Ελλάδα, ενώ αντίθετα οι τουρκικές αµυντικές δαπάνες εξυπηρετούν 

πολλαπλούς στρατηγικούς στόχους και δεν εξαρτώνται άµεσα από τις εξελίξεις στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις 73. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τις οικονοµικές 
                                                 
69 Βλέπε Πίνακες 14, 15 και 16. 
70 Στάθης (1992: 114) και Κυριαζής και Σωµάκος (1999: 29). 
71 Στάθης (1992: 114). 
72 Chletsos and Kollias (1997: 376). 
73 Τσιτσόπουλος και Βερέµης (1991: 208). 
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µελέτες των Majeski, Kapopoulos and Lazaretou και Kollias, που υποστηρίζουν µε 

εµπειρική απόδειξη ότι οι ελληνικές δαπάνες για εξοπλισµούς επηρεάζονται σε 

µεγάλο βαθµό από την πορεία των τουρκικών στρατιωτικών δαπανών74. Επίσης δεν 

πρέπει να παραλείπεται και η σύνδεσή τους µε τις φιλοδοξίες του κράτους (εν 

προκειµένω της Ελλάδας) ως προς την υλοποίηση των πολιτικών του στόχων75, 

καθώς οι πολιτικοί στόχοι επηρεάζονται άµεσα από τη στρατιωτική του ισχύ. 

Η εµπειρική µελέτη του Αντωνάκη, µε ανάλυση του τοµέα της προσφοράς και 

του τοµέα της ζήτησης, κατέληξε στο συµπέρασµα ότι η λειτουργία του αµυντικού 

τοµέα (δαπάνες για την άµυνα) έχει επιβραδύνει τους ρυθµούς ανάπτυξης της 

ελληνικής οικονοµίας, τεκµηριώνοντας την αρνητική επίδραση των αµυντικών 

δαπανών στην οικονοµία της Ελλάδας76.  Η θέση αυτή, µε την αναφορά στην 

ανάλυση ότι τα µοντέλα ζήτησης βοηθούν την ανάπτυξη, καταδεικνύει ότι η Ελλάδα 

αδυνατεί να εκµεταλλευτεί τις δαπάνες για άµυνα προς όφελος της οικονοµίας.  Έτσι, 

είναι ορθότερο το επιχείρηµα ότι η Ελλάδα δεν εκµεταλλεύεται τις δαπάνες για 

άµυνα προς όφελος της οικονοµίας της, παρά τη νοµοτελειακή θέση ότι οι αµυντικές 

δαπάνες δυσχεραίνουν την οικονοµία και, ως εκ τούτου, πρέπει να µειωθούν. 

Εντοπίζοντας τον κύριο ρόλο της τεχνολογίας στο προηγούµενο κεφάλαιο, 

σηµειώνεται η σηµαντικότητά του στην ελληνική οικονοµία και ειδικότερα στην 

αγορά εξοπλισµών από το ελληνικό κράτος.  Το πολύ χαµηλό µέγεθος των ελληνικών 

αµυντικών δαπανών σε έρευνα και τεχνολογία αποτελεί έναν από τους παράγοντες οι 

οποίοι έχουν καταστήσει την Ελλάδα µία από τις µεγαλύτερες χώρες σε εισαγωγές 

οπλικών συστηµάτων, καθώς, παρά το γεγονός ότι δαπανά τεράστια κονδύλια για την 

άµυνα σε σχέση µε την οικονοµία της, ένα µόνο µικρό ποσοστό διοχετεύεται στη 

χρηµατοδότηση της έρευνας και ανάπτυξης αµυντικών αγαθών77.  

Τα προβλήµατα της ελληνικής οικονοµίας στον τοµέα της παραγωγής 

επηρεάζουν άµεσα και την πολεµική βιοµηχανία, µέσω της οποίας η Ελλάδα θα 

µπορούσε να αποκτήσει κρίσιµα πλεονεκτήµατα σε οικονοµικούς όρους, αλλά και σε 

ποιοτικούς78.  Έτσι, διαπιστώνεται η ανάγκη για δράση σε θέµατα έρευνας και 

                                                 
74 Majeski (1985), Kapopoulos and Lazaretou (1993) και Kollias (1994) και (1996). 
75 Συµπέρασµα από την µελέτη του Richardson (1960). 
76 Αντωνάκης (2001: 178). 
77 Για τεκµηρίωση της διαπίστωσης βλέπε Αντωνάκης ( 2001: 109 και 2002: 50-52). 
78 Για τα προβλήµατα της ελληνικής αµυντικής οικονοµίας (ειδικότερα στα θέµατα ποιότητας και 

τεχνολογίας των στρατιωτικών εξοπλισµών), αλλά και προτάσεις για βελτίωσή της βλέπε Κυριαζής 
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τεχνολογίας, που θα προσφέρουν ποιοτική αναβάθµιση στην ελληνική οικονοµία και 

κατ’ επέκταση στο στρατό.  Η δράση αυτή θα ισχυροποιήσει το κράτος και θα 

προσφέρει σχετικά πλεονεκτήµατα έναντι των αντιπάλων. 

 

4.5. Η Τουρκική Οικονοµία 

Η επιθυµία της Τουρκίας να καταστεί µία οικονοµικά ανεπτυγµένη χώρα 

παραµένει κύρια υπόθεση για το κράτος, καθώς η οικονοµική της ανάπτυξη δεν 

αποτελεί µόνο κοινωνική ανάγκη, αλλά επιπρόσθετα είναι πηγή δύναµης για το 

κράτος79.  Η Τουρκία οικονοµικά βρίσκεται σε ενταξιακή πορεία προς την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και αν αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί80.  Η 

τουρκική οικονοµία µαστίζεται από µεγάλα και χρόνια προβλήµατα.  Η ανεπάρκεια 

των συντελεστών παραγωγής κεφαλαίου και εδάφους της χώρας οδηγεί το κράτος σε 

χαµηλά επίπεδα παραγωγικής ικανότητας.  Στα χαµηλά επίπεδα παραγωγής 

προστίθεται και ο άνισος καταµερισµός του παραγόµενου πλούτου, µε αποτέλεσµα 

τον οικονοµικό µαρασµό στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας.  Το τουρκικό κράτος 

µαστίζεται από συνεχείς οικονοµικές κρίσεις λόγω της παραπαίουσας οικονοµικής 

κατάστασης και παράλληλα η αναπτυξιακή της πολιτική δεν εκπέµπει ελπιδοφόρα 

µηνύµατα.  Προσδιορίζοντας, χαρακτηριστικά, τα οικονοµικά προβλήµατα του 

κράτους, ο Aydin αναφέρει ότι η Τουρκία διεκδικεί να έχει ένα φιλελεύθερο 

οικονοµικό σύστηµα, αλλά τα δυσµενή κατάλοιπα του οικονοµικού 

προγραµµατισµού της εµποδίζουν την ανάπτυξή της81.  

Η υιοθέτηση µίας νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής από το τουρκικό 

κράτος στις αρχές την προηγούµενης δεκαετίας, που στηριζόταν στη στρατηγική της 

εξωστρεφούς ανάπτυξης, µε προώθηση των εξαγωγών, απελευθέρωση του 

προϋπάρχοντος οικονοµικού καθεστώτος στο εµπόριο και τη µείωση του κρατικού 

παρεµβατισµού, είχε στόχο την αποφυγή των συχνών κρίσεων του ισοζυγίου 

                                                                                                                                            
(1997: 114 -130).  Η κρίση για την αξιοπιστία, αλλά και για το κατά πόσο οι προτάσεις είναι καλές δεν 

αποτελεί µέρος της διατριβής. 
79 Aydin (2004: 43). Για µια περιεκτική αναφορά στην οικονοµική πορεία της Τουρκίας βλέπε τη 

µελέτη των Onis and Riedel (1993). 
80 Για τις επιδιώξεις της Τουρκίας να γίνει µέλος της ∆υτικοευρωπαϊκής Ένωσης από τις αρχές της 

ίδρυσης του οργανισµού βλέπε Robins (2003: 143-145). 
81 Aydin (2003: 166). 
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πληρωµών82.  Αυτό έδωσε ώθηση στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας βελτιώνοντας 

την οικονοµική της κατάσταση µε τους ρυθµούς µεγέθυνσης να είναι ιδιαίτερα 

εντυπωσιακοί και τις µεταβολές στην αύξηση του Α.Ε.Π. να φτάνουν στο επίπεδο του 

9,3% το 1990 και το 7,4 % το 2000 (Πίνακας 5).  

Οι σοβαρές περικοπές των δηµόσιων δαπανών της Τουρκίας λόγω των 

σταθεροποιητικών προγραµµάτων (µε χαρακτηριστικά γνωρίσµατα τον περιορισµό 

των δανειακών αναγκών του δηµοσίου, τις µεγάλες αυξήσεις στις τιµές των δηµόσιων 

επιχειρήσεων και των οργανισµών, την αύξηση της φορολογίας και το πάγωµα των 

ονοµαστικών δηµόσιων δαπανών), στις αρχές της δεκαετίας του 1990, εξαιρούσαν το 

στρατιωτικό τοµέα και ιδιαίτερα τις δαπάνες για εξοπλισµούς83.  Το γεγονός αυτό 

αφενός µεν δείχνει την προσπάθεια βελτίωσης της τουρκικής οικονοµίας, αφετέρου 

δε καταδεικνύει ότι οποιαδήποτε προσπάθεια προς όφελος της οικονοµίας δεν µπορεί 

να επηρεάζει την πολιτική που αφορά στους εξοπλισµούς. 

Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 η συνεχής άνοδος του Α.Ε.Π. της 

Τουρκίας είχε άµεσες επιδράσεις και στο ρυθµό µεγέθυνσης, που το 1998 έφτασε το 

4,2%, αλλά και στις εξαγωγές, που µέσα σε µια δεκαετία (1988-1998) 

τριπλασιάστηκαν84. Έτσι, παρατηρείται και από τον Πίνακα 1 η αυξητική πορεία του 

τουρκικού Α.Ε.Π., που υποδηλοί τη βελτιστοποίηση της αναπτυξιακής πορείας της 

τουρκικής οικονοµίας αλλά όχι τη βελτιστοποίηση της οικονοµικής της θέση, αφού 

τα µεγάλα προβλήµατα που αφορούν κυρίως το βιοτικό επίπεδο παραµένουν. 

Επιπλέον, πρέπει να αναφερθεί και το γεγονός ότι το οικονοµικό θαύµα που 

συντελείται από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 δεν πρέπει να ξενίζει, καθώς αυτό 

επιβάλλεται από το τουρκικό κατεστηµένο εις βάρος της οικονοµικής ευηµερίας του 

συνόλου, επιτυγχάνοντας έτσι υψηλούς ρυθµούς ανάπτυξης, χωρίς όµως την αληθινή 

βελτιστοποίηση της πραγµατικής εικόνας της οικονοµίας85. 

Τη δεκαετία του 1980 η τουρκική οικονοµία έδωσε έµφαση στην απελευθέρωση 

του εµπορίου και στην προώθηση των εξαγωγών και ιδιαίτερα στα βιοµηχανικά 

προϊόντα, µε αποτέλεσµα αυτός ο εξωτερικός προσανατολισµός της οικονοµίας να 

αυξήσει αµέσως τη σηµασία των οικονοµικών θεµάτων στη διαµόρφωση της 

                                                 
82 Onis (1992: 9), Αθανασοπούλου (1995: 298 και 304), Νότης (1995:139) και William (2000: 208). 
83 Σταυρινός (1997: 60). 
84 William (2000: 208-209). 
85 Για την υποστήριξη του συγκεκριµένου βλέπε Νότης (1995: 188-204). 
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εξωτερικής της πολιτικής86. Η ανάπτυξη µίας ανταγωνιστικής, εξαγωγικής 

οικονοµίας έδωσε µια πρόσθετη διάσταση στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό της 

χώρας, καθώς η αναζήτηση νέων εξαγωγικών αγορών στη δεκαετία του 1980 

οδήγησε µοιραία τους Τούρκους βιοµήχανους στην Ευρώπη87. 

Τα προβλήµατα όµως της τουρκικής οικονοµίας, ως αποτέλεσµα της δυναµικής 

οικονοµικής δραστηριότητάς της για περιφερειακή επέκταση, ήταν εµφανή στις αρχές 

της δεκαετίας του 1990. Έτσι, το τρέχον έλλειµµα αυξήθηκε από 2.625 δις US $ το 

1990 σε 6.380 US $ το 1993, το εξωτερικό της χρέος ήταν 65.785 δις US $ το 1993 

(τα.16.453 δις US $ ήταν βραχυπρόθεσµο), τον Απρίλιο του 1994 η αξία της 

τουρκικής λίρας υποτιµήθηκε  περίπου 60% σε τέσσερις µήνες, συνθήκες που 

διαµόρφωσαν ένα όχι και τόσο ελπιδοφόρο µέλλον προς τον 21ο αιώνα για το κράτος, 

καθώς θα ήταν δύσκολο γι’ αυτό να επιδοθεί σε αξιόλογες οικονοµικές 

δραστηριότητες στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του88. 

Η Τουρκία επιχειρεί πέραν της ευρωπαϊκής της πορείας να αναπτύσσει 

εναλλακτικές οικονοµικές και εµπορικές συνεργασίες ιδιαίτερα µε τις χώρες που 

αναδύθηκαν µε τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης και της Γιουγκοσλαβίας, αλλά και 

µε µουσουλµανικές χώρες όπως το Ιράν και το Πακιστάν89.  Επιπρόσθετα, η τουρκική 

οικονοµία µε την παγίωση των οικονοµικών δεσµών µε τα κράτη στα 

βορειοανατολικά σύνορά της στοχεύει (και σε κάποιο βαθµό αυτό έχει υλοποιηθεί) 

στο να ανοίξει στην Τουρκία το δρόµο για τον απέραντο και ανεκµετάλλευτο φυσικό 

πλούτο της περιοχής, ιδίως όσον αφορά το φυσικό αέριο και το αργό πετρέλαιο90.  

Ο πληθωρισµός των ετών 2000 και 2001 έµεινε σταθερός σε επίπεδα 

µεγαλύτερα του 54%, ενώ το 2002 υπό την καθοδήγηση των ∆ιεθνών Οικονοµικών 

Οργανισµών και κυρίως του ∆.Ν.Τ., οι πληθωριστικές τάσεις µειώθηκαν στο 33%, σε 

µια περίοδο όπου στην Ευρωπαϊκή Ένωση το αντίστοιχο ποσοστό κυµαινόταν κάτω 

                                                 
86 Robins (2003: 208-209). 
87 Robins (2003: 212-213). Για την πορεία του τουρκικού κράτους στον ευρωπαϊκό προσανατολισµό 

µέσω της οικονοµίας αλλά και τις σχέσεις που δηµιουργούνται µε την Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπε 

Robins (2003: 213-220). 
88 Αθανασοπούλου (1995: 321-322). 
89 Αλεξανδρής (1995: 489-491). 
90 Αθανασοπούλου (1995: 303). Για τις απειλές που αντιµετωπίζει οι Τουρκία ως προς την 

εκµετάλλευση των πηγών αυτών από τρίτες χώρες βλέπε Ευρυβιάδης (1999: 297-298). 
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του 3%91. Προκειµένου η Τουρκία να αντιµετωπίσει την οικονοµική κρίση της 

περιόδου 2000-2002 χρηµατοδοτήθηκε από τους ∆ιεθνείς Οικονοµικούς 

Οργανισµούς και την οµάδα G-7 µε το ποσό των 31 δις US $ 92. 

 

4.5.1. Οι Τουρκικοί Στρατιωτικοί Εξοπλισµοί 

Η Τουρκία συνεχίζει να προβαίνει σε αγορές πολεµικού υλικού παρά τα 

οικονοµικά και πολιτικά προβλήµατα που ταλαιπωρούν το εσωτερικό της. 

∆εδοµένων των εγγενών αδυναµιών της τουρκικής οικονοµίας (όπως αυτό 

καταδεικνύεται από την παράθεση των οικονοµικών δεικτών), τίθεται εν αµφιβόλω 

το αν η Τουρκία θα µπορέσει να συνεχίσει να στηρίζει τα φιλόδοξα και 

µεγαλεπήβολα εξοπλιστικά της προγράµµατα93. Αποτελεί όµως αξιοσηµείωτο 

γεγονός το ότι το κράτος της Τουρκίας, µε τα οικονοµικά προβλήµατα που 

αναφέρθηκαν, συνεχίζει να εξοπλίζεται, να παραµένει µεγάλη δύναµη στην περιοχή 

του (λόγω κυρίως της στρατιωτικής του ισχύος), να επιβιώνει ως κράτος και δείχνει 

να επιβάλλεται επί του αντιπάλου του στο Αιγαίο.  Η διαπίστωση αυτή οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι το κράτος της Τουρκίας δείχνει να έχει επιτυχίες σε άλλους τοµείς 

που ισοσταθµίζουν τα προαναφερθέντα µειονεκτήµατα. Οι τοµείς αυτοί αφορούν 

στην πολιτική πρακτική της Τουρκίας στο διεθνές σύστηµα.  Έτσι, βλέπουµε ότι µια 

στρατηγική ενός κράτους σχεδιάζεται µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα µειονεκτήµατα να 

καλύπτονται από άλλους παράγοντες και οι στόχοι της στρατηγικής να υλοποιούνται 

παρά τις δυσκολίες που παρουσιάζονται. 

Η Τουρκία επιχειρεί να εκσυγχρονίσει και να αναπτύξει την τουρκική οικονοµία 

µέσω των εξοπλιστικών προγραµµάτων, καθώς στα περισσότερα εξ αυτών 

επιτυγχάνει έναν υψηλό βαθµό συµπαραγωγής και εγχώριας προστιθέµενης αξίας, µε 

τα συνεπαγόµενα οφέλη στην οικονοµία, αλλά και την ισχυρή ανταγωνιστικότητα της 

βιοµηχανίας της94. Ο εκσυγχρονισµός των ενόπλων δυνάµεων της Τουρκίας και η 

ανάπτυξη της εγχώριας πολεµικής της βιοµηχανίας στόχο έχει την επίτευξη 

αµυντικής αυτοδυναµίας και τη διατήρηση της στρατιωτικής υπεροχής έναντι των 

αντιπάλων της. Επιπρόσθετα όµως µια οικονοµία που επιθυµεί να αναπτύξει το 
                                                 
91 Λιούσης (2005: 96). 
92 Λιούσης (2005: 95, σηµ. 4). 
93 Κόλλιας (2001: 149). 
94 Κυριαζής (1997) και Νότης (1995: 149-150). Περισσότερα για τις εισαγωγές αλλά και την 

παραγωγή οπλικών συστηµάτων της Τουρκίας βλέπε Λιούσης (2005: 122-125). 
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βιοµηχανικό της τοµέα και να επεκτείνει την παραγωγική της δραστηριότητα σε 

προϊόντα εντάσεως κεφαλαίου, οφείλει να δώσει προτεραιότητα στην εκπαιδευτική 

της υποδοµή. Ωστόσο, οι σχετικές δαπάνες εξακολουθούν να είναι περιορισµένες 

στην Τουρκία, ενώ και το µορφωτικό επίπεδο του κοινωνικού σχηµατισµού 

εξακολουθεί να παραµένει χαµηλό, σε αντίθεση µε το αντίστοιχο ευρωπαϊκό95. 

Η αµυντική στρατηγική της Τουρκίας στηρίζεται κυρίως στις τεράστιες 

εισαγωγές οπλικών συστηµάτων από το εξωτερικό, γεγονός που επιβεβαιώνει την 

πετυχηµένη πολιτική του κράτους, υπό την έννοια ότι στο στρατιωτικό επίπεδο 

δηµιουργεί τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τόσο για τη συµπαραγωγή όπλων, όσο και 

για την πρόσβαση στη σύγχρονη τεχνογνωσία, ενώ στο διπλωµατικό επίπεδο κερδίζει 

τη συµπαράσταση και την αρωγή των ισχυρότερων κρατών96.  Η σύζευξη άµυνας και 

οικονοµίας εξασφαλίζει αντοχή σε βάθος χρόνου και εδραιώνει µια δύναµη σε ένα 

συγκρουσιακό εξοπλιστικό ανταγωνισµό. Αυτό εδραιώνει την Τουρκία ως 

περιφερειακή δύναµη και συνάµα κερδίζει το πλεονέκτηµα έναντι του κυρίως 

αντιπάλου της στο χώρο, της Ελλάδας, η οποία είναι το βασικότερο εµπόδιο στην 

εφαρµογή της στρατηγικής της και την υλοποίηση των στόχων της, όσον αφορά 

τουλάχιστο στα δυτικά της σύνορα.  

Από τα µέσα της δεκαετίας του 1980 παρατηρείται µια αυξανόµενη τουρκική 

υπεροχή σε δαπάνες εξοπλισµών97, γεγονός που ανάγει την Τουρκία σε κυρίαρχο 

δρώντα όσον αφορά τη διµερή στρατηγική ισορροπία.  Γνωρίζοντας το τουρκικό 

κράτος ότι ο στρατιωτικός εξοπλισµός παρέχει υψηλά επίπεδα ισχύος, κρίνει ότι 

πρέπει να επικεντρώσει την προσπάθειά του σε αυτόν τον τοµέα που θα του 

προσφέρει υπεροχή έναντι του αντιπάλου.  Επιπροσθέτως, σηµειώνεται και η 

ενδεχοµένη διαπίστωση της τουρκικής στρατηγικής ότι το µόνο σηµείο που µπορεί να 

της προσφέρει υπεροχή έναντι του αντιπάλου είναι το στρατιωτικό σκέλος, µε 

αποτέλεσµα οι προσπάθειές της να επικεντρώνονται σε αυτό.  Έτσι, ο πολιτικός 

στόχος της Τουρκίας για επεκτατική δράση σε βάρος των γειτονικών της χωρών 

(συµπεριλαµβανοµένης και της Ελλάδας) υποστηρίζονται από ένα φιλόδοξο 

πρόγραµµα εξοπλισµών98.   
                                                 
95 Λιούσης (2005: 186). 
96 Λιούσης (2005: 188). 
97 ∆ιαπίστωση και του Παπασωτηρίου (1999). 
98 Για την ποσοτική και ποιοτική αναβάθµιση του τουρκικού στρατιωτικού εξοπλισµού ως µέσου για 

επιβολή των πολιτικών στόχων της Τουρκίας βλέπε Κυριαζής (1997) και Λυµπέρης (1997). 
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Οι επιλογές στα εξοπλιστικά προγράµµατα της Τουρκίας στοχεύουν: α) µια 

επιθετική ενέργεια της Τουρκίας να φέρει γρήγορο αποτέλεσµα χωρίς µεγάλο 

οικονοµικό και πολιτικό κόστος και β) σε περίπτωση µη επίτευξης του πρώτου 

στόχου να µπορεί η Τουρκία να παραµείνει σε εµπόλεµη κατάσταση, ανεξάρτητα από 

εξωτερική υποστήριξη, ακόµη και σε σχετικά υψηλό για τα δεδοµένα της περιοχής 

επίπεδο τεχνολογίας 99.  Παρατηρείται µια εξειδίκευση στις εξοπλιστικές επιλογές της 

Τουρκίας, γεγονός που ως τακτική κίνηση µπορεί να προσφέρει ένα επίπεδο ισχύος 

ανώτερο από αυτό του αντιπάλου. Πρέπει  εδώ να σηµειωθεί ότι ο τουρκικός στρατός 

είναι µεγάλος και δυσκίνητος παρά την προσπάθεια εκσυγχρονισµού των δοµών και 

του εξοπλισµού του100, γεγονός που τον κάνει να µειονεκτεί έναντι των άλλων 

αντίπαλων στρατών, αλλά και να αποτελεί εµπόδιο για την υλοποίηση των 

επιδιώξεων της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής.  

Ένας επιπρόσθετος παράγοντας που ωθεί την Τουρκία σε υπέρογκα ποσά για 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς είναι το γεωγραφικό της µέγεθος.  Όσο µεγαλύτερη είναι 

η επικράτεια που πρέπει να υπερασπιστεί ένα κράτος (Τουρκία: πολλοί συνοριακοί 

αντίπαλοι, εσωτερικά προβλήµατα) τόσο περισσότερους πόρους (δαπάνες και οπλικά 

συστήµατα) πρέπει να αφιερώσει στην άµυνά του101. Μια παρατήρηση των 

συνοριακών γειτόνων της Τουρκίας και τα προβλήµατα που δηµιουργούν οι σχέσεις 

τους επιβεβαιώνουν τη διαπίστωση ότι είναι επιβεβληµένη η στρατιωτική ενίσχυση 

του κράτους. 

Η Τουρκία έχει προγραµµατίσει να δώσει έµφαση στην ποιοτική αναβάθµιση 

των ενόπλων δυνάµεών της102. Οι αυξηµένες δυνατότητες παραγωγής µηχανολογικού 

εξοπλισµού από την πλευρά της Τουρκίας µαρτυρούν σε σηµαντικό βαθµό την 

ανάπτυξη ισχυρής πολεµικής βιοµηχανίας103. Η εντυπωσιακή ανάπτυξη της 

τουρκικής πολιτικής βιοµηχανίας, πέρα από τα οικονοµικά οφέλη όπως τα είδαµε πιο 

πάνω, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για την επίτευξη και διατήρηση µιας 

µακροπρόθεσµης υπεροχής απέναντι στην Ελλάδα.  Η Τουρκία έχει αναπτύξει 

                                                 
99 Ντόκος (1996).  
100 Robins (2003: 191). Βλέπε την παρούσα παραποµπή για τους σχετικούς αριθµούς στρατευσίµων 

οπλιτών και τύπων οπλικών συστηµάτων. 
101 Κυριαζής (1997: 125). 
102 Πλατιάς (1993). 
103 Σταυρινός (1997). Για την εµπειρική και πρακτική ανάλυση της ανάπτυξης της τουρκικής 

πολεµικής βιοµηχανίας βλέπε Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 81-94)  
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αξιόλογες εµπορικές σχέσεις µε αρκετές χώρες της Κεντρικής Ασίας και µέχρι το 

2001 είχε πραγµατοποιήσει επενδύσεις της τάξης των 3 δις US $ υπογράφοντας 

πρωτόκολλα και συµφωνίες συνεργασίας µε έξι µουσουλµανικές δηµοκρατίες104. 

Η Τουρκία πάντα επιδιώκει να αναπτύξει την απαραίτητη βιοµηχανική βάση 

που θα της παρέχει αυτάρκεια όπλων, έτσι ώστε να εξασφαλίσει στρατιωτική ισχύ, 

ανεξάρτητη από το Ν.Α.Τ.Ο., µε άξονα τα τουρκικά εθνικά συµφέροντα στην 

περιοχή της, γεγονός άλλωστε που επικροτείται και υποστηρίζεται από το 

στρατιωτικό κατεστηµένο για µια ιθαγενή αµυντική πολεµική βιοµηχανία105.  Έτσι, η 

Τουρκία από τη δεκαετία του 1990 έθεσε ουσιαστικά τις βάσεις για την ανάπτυξη 

µίας δυναµικής πολεµικής βιοµηχανίας, η οποία θα µπορούσε να διαδραµατίσει ένα 

σηµαντικό ρόλο στην αναβάθµιση της χώρας στο πλαίσιο των γεωπολιτικών 

ανακατατάξεων της µεταψυχροπολεµικής συγκυρίας106. Το γεγονός αυτό 

επιβεβαιώνει την επισήµανση ότι τα κράτη επιδιώκουν την απεξάρτηση από τα άλλα 

έναντι οποιουδήποτε κόστους, επιζητούν την  ανεξαρτησία και την  αυτοβοήθεια και 

κυρίως στη στρατιωτική ισχύ, που είναι από τις πλέον αξιόπιστες στο διεθνή πολιτικό 

στίβο.  

Με βάση το επιχείρηµα ότι υπάρχει θετική σχέση στις δαπάνες για άµυνα και 

στην οικονοµική ανάπτυξη, όπως το είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, δε θα ήταν 

παράλογο να υποστηρίξουµε ότι η Τουρκία και κυρίως ο τουρκικός στρατός 

προσπαθούν µέσα από τις στρατιωτικές δαπάνες να δώσουν ώθηση και ανάπτυξη 

στην τουρκική οικονοµία.  Τούτο µαρτυρεί και η πολυδιάστατη δράση του τουρκικού 

στρατού σε µεγάλες βιοµηχανικές µονάδες της χώρας, οι συνεργασίες φορέων της 

τουρκικής οικονοµίας µε ξένες µεγάλες εταιρείες, καθώς και η προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων στη χώρα (κυρίως σε τοµείς της βαριάς βιοµηχανίας). 

Η διαχρονική τάση, κυρίως στις µεγάλες δυνάµεις, να υπερβαίνουν οι 

στρατιωτικές τους δαπάνες τις οικονοµικές τους ικανότητες, µε αποτέλεσµα την 

οικονοµική τους παρακµή και συνεπώς, στη συνέχεια, τη διεθνή τους υποχώρηση ή 

κατάρρευση, αποτελεί κεντρικό στοιχείο στη διαδικασία της ανόδου και της πτώσης 

των δυνάµεων κατά τη νεότερη εποχή107.  Αποδεχόµενοι το γεγονός ότι η Τουρκία 

επιδιώκει να καταστεί µεγάλη δύναµη (ηγεµόνας στην περιοχή), ενισχύοντας τη 
                                                 
104 Nation (1996: 105). 
105 Αθανασοπούλου (1995: 293). 
106 Λιούσης (2005: 122). 
107 Το κεντρικό επιχείρηµα της µελέτης του Kennedy P. (1987: 438-441 και 536-537). 
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στρατιωτική της δύναµη µε υπέρµετρες οικονοµικές δαπάνες, µελλοντικά θα έχει 

προβλήµατα συντήρησης του κράτους. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγούµαστε από τις 

εξής παραδοχές της παρούσας µελέτης: Πρώτον, η τουρκική οικονοµία έχει εγγενείς 

αδυναµίες και, εποµένως, δυσκολίες στη στήριξη των εξοπλιστικών της 

προγραµµάτων. ∆εύτερον, η πάγια εµµονή του κράτους να στηρίζει τις επιδιώξεις 

(αλλά και την ίδια την ύπαρξή του) του στη στρατιωτική του ισχύ, δικαιολογούν το 

γεγονός ότι τα πολυδάπανα εξοπλιστικά προγράµµατα αποτελούν µονόδροµο για το 

κράτος. 

Συµπερασµατικά, αν και από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 η τουρκική 

οικονοµία έχει επιτελέσει σηµαντικότατη πρόοδο, η ταυτόχρονη προσπάθεια αύξησης 

της στρατιωτικής της ισχύος µε αγορές εξοπλισµών που δεν αρµόζουν στο 

οικονοµικό της επίπεδο δυσχεραίνουν το αναπτυξιακό της πρόγραµµα και µειώνουν 

τα οφέλη των καλών οικονοµικών επιδόσεων σε βάρος της κοινωνίας της χώρας108.  

Η κούρσα εξοπλισµών για την Τουρκία συνεπάγεται επιβαρύνσεις οικονοµικού και 

κοινωνικού χαρακτήρα και τα εξαιρετικά υψηλά επίπεδα εξοπλισµών της 

εξυπηρετούν συγκεκριµένες βραχυπρόθεσµες επιδιώξεις αναθεωρητικού 

χαρακτήρα109.  

Παρά όµως τις µεγάλες οικονοµικές πιέσεις που πηγάζουν κατά κύριο λόγο από 

την οικονοµική δυσπραγία του τουρκικού πληθυσµού, φαίνεται αδύνατο να 

περικοπούν οι στρατιωτικές δαπάνες. Όπως αποδέχεται και ο Λιούσης, από τις 

υφιστάµενες ενδείξεις συνάγεται το συµπέρασµα ότι οι στρατιωτικές εξοπλιστικές 

φιλοδοξίες της Τουρκίας είναι δυνατόν να περικοπούν ελαφρώς (υπό την πίεση 

∆ιεθνών Οικονοµικών Οργανισµών), αλλά σε καµιά περίπτωση δεν θα πρέπει να 

θεωρείται ως πιθανή η δραστική τους µείωση110. 

Άµεσα συνυφασµένο µε την οικονοµία και τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς 

είναι το στρατιωτικό κατεστηµένο που εκφράζεται µέσω του Εθνικού Συµβουλίου 

Ασφαλείας. Η κυριότερη πολιτική δύναµη στην Τουρκία είναι ο στρατός και θα 

πρέπει να εξετάζεται ως ανεξάρτητος παράγων στη διαµόρφωση της εξωτερικής 

πολιτικής του κράτους111, σε µια χώρα όπου ο στρατός παίζει ένα µεγάλο ρόλο στη 

                                                 
108 ∆ιαπίστωση και των Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 105). 
109 Τσάκωνας (1999: 48). 
110 Βλέπε υποστήριξη του πιο πάνω και στο Λιούσης (2005: 107-108). 
111 Μούτσογλου (2000: 25). 
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διαµόρφωση του εθνικού συµφέροντος για το κράτος112. Ο ρόλος του τουρκικού 

στρατού και η εµπλοκή του στην οικονοµία και γενικότερα στην κοινωνία, µε σκοπό 

τη διαφύλαξη των κεµαλικών αρχών του κράτους, επιβεβαιώνεται από πολλούς 

µελετητές113. Οι ένοπλες δυνάµεις αποτελούν τον άγρυπνο φρουρό και προστάτη της 

Τουρκικής ∆ηµοκρατίας τόσο απέναντι σε εξωτερικές όσο και σε εσωτερικές απειλές 

και έχουν τόσο το δικαίωµα όσο και την υποχρέωση να επεµβαίνουν στις εσωτερικές 

υποθέσεις του κράτους, αν θεωρήσουν ότι απειλείται η εθνική ασφάλεια του κράτους.  

Άλλωστε, η διεθνής εµπειρία δείχνει ότι ένα ισχυρό στρατιωτικό κατεστηµένο όπως 

αυτό της Τουρκίας, µε τη βαρύνουσα επιρροή του στο εσωτερικό της χώρας, µπορεί 

να παίξει σηµαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για µεγάλη αύξηση των αµυντικών 

δαπανών114. 

Μια σηµαντική παράµετρος, που αφορά στις ένοπλες δυνάµεις, είναι ο ρόλος 

που κατέχει στην τουρκική οικονοµία γενικότερα και ειδικότερα στο χώρο της 

αγοράς των στρατιωτικών εξοπλισµών το Μετοχικό Ταµείο των Ενόπλων ∆υνάµεων 

(Ο.Υ.Α.Κ.).  Από ένα απλό ταµείο κοινωνικής πρόνοιας όταν πρωτοδηµιουργήθηκε 

στις αρχές της δεκαετίας του 1960 έχει µετατραπεί σε έναν από τους µεγαλύτερους 

οικονοµικούς παράγοντες στο τουρκικό κράτος µε συµφέροντα σε όλους τους 

κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας και ιδιαίτερα σε αυτόν των στρατιωτικών 

εξοπλισµών115.  Έτσι, βλέπουµε ότι τα οικονοµικά κριτήρια δεν είναι από µόνα τους 

ικανά να εξηγήσουν τις επιλογές για την αγορά εξοπλισµών από το τουρκικό κράτος, 

αλλά απαιτούνται και άλλα κριτήρια όπως η παρεµβολή των ενόπλων δυνάµεων που 

επηρεάζει τις επιλογές αυτές. 

Όπως αποδεικνύεται από τη σχέση επιρροής των ένοπλων δυνάµεων στον 

πολιτικό βίο ενός κράτους µπορεί να υποστηριχθεί ότι ένα ισχυρό στρατιωτικό 

κατεστηµένο επιδρά σε µεγάλο βαθµό στις αποφάσεις για σηµαντική αύξηση των 

στρατιωτικών  δαπανών.  Ως αντανάκλαση του πιο πάνω επισηµαίνεται ότι το 

στρατιωτικό κατεστηµένο στην Τουρκία µε τη σηµαντική επιρροή στο εσωτερικό της 

χώρας µπορεί να παίξει σηµαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στους 

στρατιωτικούς εξοπλισµούς, αλλά και να δηµιουργεί µεγάλα οικονοµικά κεκτηµένα 
                                                 
112 Aydin (2004: 92) 
113 Για τον εσωτερικό ρόλο του στρατού µεταξύ πολλών άλλων βλέπε Βερέµης (1995), Hershlag 

(1988), Narli (2000), Καραµπελιάς (2001), Aydin (2003) και Λιούσης (2005: 198). 
114 Ντόκος (2001: 49). 
115 Καραµπελιάς (2001: 265-267). 
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συµφέροντα116. Κατά συνέπεια, είναι ευδιάκριτη η παρατήρηση του γεγονότος ότι οι 

δοµές στην Τουρκία έχουν τέτοια µορφή, που επιτρέπουν ευκολότερα την επιβολή 

από την τουρκική ηγεσία αποφάσεων για δαπάνη µεγαλύτερου ποσοστού του Α.Ε.Π. 

για στρατιωτικές δαπάνες εις βάρος άλλων δαπανών σε σύγκριση µε µια δηµοκρατική 

χώρα, όπως είναι η Ελλάδα.  

 

4.6. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, ο εξοπλιστικός ανταγωνισµός όπως θεωρητικά 

παρουσιάζεται στη σχετική βιβλιογραφία µπορεί να ανταποκριθεί και στην ειδική 

περίπτωση της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.  Παρουσιάζοντας την οικονοµική 

κατάσταση των δύο κρατών αλλά και την οικονοµική τους δράση στην αγορά 

εξοπλισµών, υποστηρίχθηκαν τα ακόλουθα: Πρώτον, η ύπαρξη σύγκρουσης µεταξύ 

των δύο κρατών σε επίπεδο ανταγωνιστικής δράσης που αποκλείει τη συνεργασία σε 

ζωτικής σηµασίας ζητήµατα (ο ανταγωνισµός δεν αποκλείει πάντα τη συνεργασία, 

αλλά αυτή αφορά σε ζητήµατα χαµηλής πολιτικής).  ∆εύτερον, και ως συνέπειά του 

πρώτου, υπάρχει εξοπλιστικός ανταγωνισµός όπως αυτός έχει ορισθεί και αυτό 

επιβεβαιώνεται από την παρουσίαση των αριθµών για τις εξοπλιστικές δαπάνες των 

δύο κρατών.  Τρίτον, πολύ µικρή σηµασία έχει η κατάσταση της οικονοµίας για την 

επιλογή να συµµετέχουν τα δύο κράτη στον εξοπλιστικό ανταγωνισµό, καθώς η 

υλοποίηση του στόχου της ασφάλειας είναι για αυτά πρωταρχικής σηµασίας (όπως 

αποδεικνύεται από τη δράση της Τουρκίας και σε ένα βαθµό από αυτή της Ελλάδας 

συγκριτικά µε βάση δαπάνες άλλων κρατών). Τέταρτον, το δίληµµα µεταξύ 

κοινωνικής ευηµερίας και στρατιωτικών εξοπλισµών µάλλον δεν υφίσταται, γιατί στη 

µεν περίπτωση της Τουρκίας ο εξοπλισµός είναι µονόδροµος (λόγω επιθετικών 

επιλογών αλλά και κινδύνων), στη δε περίπτωση της Ελλάδας αναγκαία 

προτεραιότητα (λόγω της στρατηγικής αποτροπής ενός ισχυρότερου αντιπάλου). 

Πέµπτον, η σηµαντικότητα της τεχνολογίας ως επιπέδου ανταγωνισµού ισχύος 

µπορεί να µεταβάλει τα δεδοµένα µίας σύγκρουσης, καθώς η διάχυσή της µέσα από 

τους στρατιωτικούς εξοπλισµούς προσδίδει απόλυτα πλεονεκτήµατα στον κάτοχό 

της.  Έκτον, η οικονοµία ως διαδικασία παραγωγής πλούτου είναι άµεσα 

                                                 
116 Επιχείρηµα που υποστηρίζεται και από τους Βερέµη (1991: 95) και Ντόκο (2001: 49) και που 

αφορά την εσωτερική κρατική ανάλυση και όχι την συστηµική. Για τη διαφοροποίηση µεταξύ των 

επιπέδων ανάλυσης και στο πως αιτιολογούν την κρατική δράση βλέπε την Ενότητα ∆΄. 
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συνυφασµένη µε την πολιτική δράση, είτε ως οικονοµική ισχύς ενός κράτους είτε ως 

ικανότητα αγοράς εξοπλισµών. 

Συµπερασµατικά και µε γνώµονα την ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης, 

στο παρόν κεφάλαιο ακολουθήθηκε η εξής µεθοδολογική υποστήριξη: Απαντώντας 

στο ερώτηµα τι είναι η κούρσα εξοπλισµών και γιατί υφίσταται ανάµεσα στα 

κράτη, υποστηρίχθηκε η θέση ότι, όταν δύο κράτη βρίσκονται σε σύγκρουση 

υπάρχει µεταξύ τους κούρσα εξοπλισµών που συνεπάγεται την αύξηση των 

εξοπλιστικών δαπανών. Η πιο πάνω θέση επιβεβαιώθηκε εµπειρικά µε βάση την 

περιπτωσιολογική µελέτη, που υποστήριξε ότι µεταξύ των κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας υπάρχει εξοπλιστικός ανταγωνισµός και αυτό γιατί τα κράτη 

βρίσκονται σε σύγκρουση. Επίσης υποστηρίχθηκε ότι τα κράτη Ελλάδας και 

Τουρκίας ικανοποιούν την ανάγκη για άµυνα µε την παραγωγή και αγορά 

στρατιωτικών εξοπλισµών γεγονός που επαληθεύει τη θεωρητική θέση του 

προηγούµενου κεφαλαίου ότι οι αµυντικές δαπάνες είναι το προϊόν της παραγωγής 

άµυνας από τα κράτη. Ακολούθως, υποστηρίχθηκε ότι το επίπεδο του Α.Ε.Π. των 

κρατών Ελλάδας και Τουρκίας και η οικονοµική τους κατάσταση (επίπεδο 

οικονοµικής ισχύος) προσδιορίζουν σε σηµαντικό βαθµό για την Ελλάδα και σε 

ελάχιστο για την Τουρκία το ύψος των αµυντικών τους δαπανών επαληθεύοντας 

εµπειρικά τη θεωρητική θέση ότι το Α.Ε.Π. και η οικονοµική ανάπτυξη ενός 

κράτους είναι συντελεστές ισχύος. Αποδείχθηκε ότι η ελληνική και η τουρκική 

οικονοµία ως στοιχεία ισχύος επηρεάζουν και την άµυνα των κρατών Ελλάδας 

και  Τουρκίας, και τα τελευταία ως φορείς προσφέρουν το δηµόσιο αγαθό της 

άµυνας αντιµετωπίζοντας το πρόβληµα της υποκατάστασης µεταξύ κοινωνικών 

δαπανών και στρατιωτικών εξοπλισµών επιδιώκοντας µέσα από τις εξοπλιστικές 

δαπάνες να αποκτήσουν συγκριτικά πλεονεκτήµατα στην ανάπτυξη και την 

τεχνολογία επαληθεύοντας τις θεωρητικές θέσεις του προηγούµενου κεφαλαίου που 

αναφέρονται στη συνένωση της οικονοµίας και του δηµοσίου αγαθού της άµυνας, 

του διλήµµατος κοινωνικής ευηµερίας και στρατιωτικών εξοπλισµών και στη 

σχέση αµυντικών δαπανών και ανάπτυξης.  

Με τη συµπλήρωση του παρόντος κεφαλαίου ολοκληρώνεται η δεύτερη 

ενότητα, που αφορά στην πολιτικοοικονοµική εξέταση της περιπτωσιολογικής 

µελέτης της εργασίας.  Το υπόβαθρό της θα αποτελέσει το εισαγωγικό βήµα της 

επόµενης ενότητας, που πραγµατεύεται στρατηγικά ζητήµατα, µια που η 

αλληλοσύνδεσή τους, όπως υποστηρίχθηκε, είναι αδιαµφισβήτητη. Έτσι, στο επόµενο 
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κεφάλαιο και µε γνώµονα την οικονοµική πολιτική των κρατών για τους εξοπλισµούς 

θα συζητηθούν θεωρητικά ζητήµατα της στρατηγικής γενικότερα και ειδικότερα της 

στρατηγικής των ∆ιεθνών Σχέσεων. Το θεωρητικό υπόβαθρο του εποµένου 

κεφαλαίου θα διευκολύνει την ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης που 

ακολουθεί και αφορά τη στρατηγική των κρατών Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου στο 

διεθνές σύστηµα. 
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Κεφάλαιο 5 

Η Θεωρία της Στρατηγικής και η Μορφή Σύγκρουσης 

των Κρατών στο ∆ιεθνές Σύστηµα 

 

5.1. Εισαγωγή 

Στην προηγούµενη ενότητα εξετάστηκαν θέµατα οικονοµικής υφής και 

προσδιορίστηκε το επίπεδο της οικονοµικής ισχύoς των κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας εν σχέσει µε την ικανότητά τους για αµυντικές δαπάνες. Επίσης, 

παρουσιάστηκε η οικονοµική δράση των δύο χωρών σε θέµατα εξοπλισµών και 

τονίστηκε η διάδραση της οικονοµίας µε την άµυνα και γενικότερα µε το ρόλο της 

οικονοµίας στο πολιτικό γίγνεσθαι.  Μελετώντας και αναλύοντας τα οικονοµικά 

δεδοµένα της Ελλάδας και της Τουρκίας, ειδικότερα τα θέµατα άµυνας και τις 

δαπάνες για στρατιωτικούς εξοπλισµούς, δηµιουργούνται ζητήµατα στρατηγικής για 

τις δύο χώρες. 

Έτσι, η παρούσα ενότητα θα ασχοληθεί µε ζητήµατα στρατηγικής.  Τα θέµατα 

αυτά αφορούν σε θεωρητικές προσεγγίσεις των ζητηµάτων στρατηγικής και βοηθούν 

στην οριοθέτηση του επιστηµονικού πεδίου ανάλυσης.  Εν συνεχεία, θα ερµηνευθεί η 

περιπτωσιολογική µελέτη της εργασίας µε βάση τις θεωρητικές αναλύσεις 

στρατηγικής και θα γίνει εξαγωγή συµπερασµάτων από την ανάλυση.  Ακολούθως, 

θα επιχειρηθεί ο προσδιορισµός της στρατηγικής των κρατών Τουρκίας, Ελλάδας και 

Κύπρου, ως περιφερειακής δύναµης, ως χώρας που επιθυµεί να διατηρήσει το status 

quo και ως µικρής κρατικής δύναµης αντίστοιχα.  Θα εξετάσουµε, δηλαδή, το πώς 

διαµορφώνεται η στρατηγική των δύο δυνάµεων σε ό,τι αφορά στην πολιτική τους 

δράση στο διεθνές σύστηµα ως κρατικών δυνάµεων, αλλά και στη µεταξύ τους 

σύγκρουση. Σε ένα ειδικότερο πλαίσιο θα αναλυθούν εξειδικευµένα ζητήµατα 

στρατηγικής µε βάση την ερευνητική µελέτη, όπως τα θέµατα υψηλής στρατηγικής 

του κράτους, οι θεωρίες παιγνίων και οι τακτικές κινήσεις των κρατών µε ανάλυση 

SWOT. 

Αρχής αυτής της διαδικασίας αποτελεί το παρόν κεφάλαιο στο οποίο 

συζητούνται οι θεωρητικές προσεγγίσεις σε ζητήµατα στρατηγικής µε διεθνολογική 

χροιά που απορρέουν από τη σύγκρουση των κρατικών µονάδων.  Έτσι, στις 

παρακάτω γραµµές καταβάλλεται προσπάθεια να δοθούν απαντήσεις στα ακόλουθα 

θεωρητικά ερωτήµατα: Πώς δηµιουργείται η σύγκρουση µεταξύ των δύο κρατών και 

πώς αυτή διαµορφώνεται στην περιπτωσιολογική µελέτη της ελληνοτουρκικής 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 5 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 116

σύγκρουσης; Τι περιλαµβάνει ο γενικότερος όρος “στρατηγική” και ποια ειδική 

µορφή προσλαµβάνει στις διεθνείς σχέσεις; Πώς και µε ποιους άξονες σχεδιάζεται η 

στρατηγική του κράτους; Τι είναι η υψηλή στρατηγική και σε ποια θέµατα 

ανταποκρίνεται; Όπως και στα προηγούµενα κεφάλαια έτσι και σε αυτό η 

µεθοδολογική πορεία µέσα από τη συζήτηση των ερωτηµάτων θα καταλήξει στην 

αποδεικτική διαδικασία.  

 

5.2. Η Συγκρουσιακή Μορφή της Σχέσης ∆ύο Κρατών 

Σύµφωνα µε τους Dougherty and Pfaltzgraff, ο όρος  “σύγκρουση” αναφέρεται 

σε µια κατάσταση όπου µια αναγνωρίσιµη οµάδα ανθρώπων βρίσκεται σε συνειδητή 

αντίθεση µε µια άλλη ή µε άλλες αναγνωρίσιµες οµάδες ανθρώπων, επειδή οι οµάδες 

αυτές επιδιώκουν αντίθετους ή φαινοµενικά αντίθετους σκοπούς1. Όπως έχει 

επισηµανθεί και πιο πάνω, η σύγκρουση µεταξύ των κρατών απορρέει από την 

άναρχη µορφή του διεθνούς συστήµατος. Λόγω της έλλειψης µιας παγκόσµιας 

δύναµης (international government) που να µπορεί να επιβάλει την τάξη οι παίκτες 

του διεθνούς συστήµατος ωθούνται στη σύγκρουση, για να αποκοµίσουν κέρδη.  

Κατά τον Mearsheimer, η σύγκρουση µεταξύ των κρατών είναι συνηθισµένο 

φαινόµενο λόγω των ισχυρών κινήτρων τους για επιθετικότητα2, όπου από τη µια 

µεριά είναι ο επιτιθέµενος που επιδιώκει την επέκταση και από την άλλη ο 

αµυνόµενος που επιδιώκει τη διατήρηση των κεκτηµένων του.   

Η δηµιουργία και ύπαρξη της πολιτικής ζωής εδράζεται σε αυτό που ο 

Dahrendorf ονοµάζει “συγκρουόµενες οµάδες” (“conflict groups”)3.  Η κοινωνική 

(και ως συνέπεια διακρατική) ετερότητα (ετερογένεια) µεταξύ των συλλογικών 

οντοτήτων του διεθνούς χώρου ήταν πάντοτε και συνεχίζει να είναι σήµερα το 

κυριότερο ποιοτικό χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήµατος4.  Το γεγονός της 

ετερότητας των µονάδων οδηγεί µοιραία και στη µεταξύ τους σύγκρουση.  Αν 

µπορούσαν όλα τα ζητήµατα της πολιτικής δράσης να οδηγηθούν σε αυτό που 

επιθυµούµε, δηλαδή στη µη σύγκρουση, δε θα υπήρχε πολιτικός βίος.  Έτσι, δεν 

µπορεί να υπάρξει διεθνές σύστηµα χωρίς σύγκρουση, γιατί αυτό θα σταµατούσε την 
                                                 
1 Dougherty and Pfaltzgraff (1992α: 250). 
2 Mearsheimer (1990). 
3 Βλέπε το έργο και την ανάλυση του Dahrendorf (1959). 
4 Ήφαιστος (1999α: 34 και 78). Για την έννοια της ετερότητας ως φύση της διεθνούς κοινωνίας και την 

ετερογένεια των µελών της βλέπε την αναφορά του Wight (1998: 173-174). 
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πολιτική δράση των διεθνών δρώντων. Άρα ιδεολογικές µεθοδολογικές διεργασίες 

για εξάλειψη των συγκρούσεων, πέραν του ουτοπιστικού τους χαρακτήρα, δεν 

ενδείκνυνται για επιστηµονική σκέψη.  

Αντίθετα όµως, µε την άποψη της πιο πάνω παραγράφου, διατυπώνεται µια 

κριτική στάση αναφορικά µε τον χαρακτήρα της σύγκρουσης στις διεθνείς σχέσεις. 

Σύµφωνα µε τον Hoffmann, οι συγκρούσεις δεν είναι τόσο αποτέλεσµα 

αντικειµενικών διαφορών αλλά του τρόπου µε τον οποίο οι παίκτες αντιλαµβάνονται 

αυτές τις διαφορές5.  Με βάση το ίδιο επιχείρηµα, ο Wendt αναφέρει ότι, κατά τους 

κονστρουκτιβιστές, η πιθανότητα της σύγκρουσης εξαρτάται από την αίσθηση της 

κοινής αντίληψης µεταξύ των παικτών για τους κανόνες και την ταυτότητα της 

σύγκρουσης6.  Έστω και αν ίσχυε αυτή η µη ρεαλιστική άποψη για τη σύγκρουση των 

κρατών, η άποψη αυτή επιβεβαιώνει τη θέση ότι η σύγκρουση ενυπάρχει, είτε αυτή 

είναι αντικειµενική είτε δηµιουργείται από τους παίκτες.  Άλλωστε, ακόµα και οι 

πραγµατικές αντικειµενικές διαφορές είναι προϊόν ανθρώπινης σκέψης η οποία 

µεταβιβάζεται στη συνείδηση της εκάστοτε εξουσίας του κράτους και καθιερώνεται 

ως αντίληψη για τη δίκαιη διεκδίκηση πραγµάτων από έναν αντίπαλο. 

Κατάσταση σύγκρουσης παρατηρείται, όταν οι θέσεις των δύο αντιπάλων είναι 

µεταξύ τους ασυµβίβαστες και πλήρως αποκλειόµενες, ώστε η πραγµάτωση της µιας 

να καθιστά αδύνατη την πραγµάτωση της άλλης. Συχνά τα κράτη επιλέγουν 

ανταγωνιστική στρατηγική όχι γιατί αναµένουν κάποιο όφελος, αλλά γιατί δεν 

εµπιστεύονται τον αντίπαλό τους και δεν είναι βέβαια για τις µελλοντικές προθέσεις 

του7.  Συµπερασµατικά, ο Majeski καταλήγει στην έρευνά του ότι η αβεβαιότητα που 

δηµιουργείται από τον φόβο της ποιοτικής τεχνολογικής καινοτοµίας είναι 

πιθανότατα ο καταστρεπτικότερος παράγοντας  της συνεργασίας8.  Όπως αναφέρει 

χαρακτηριστικά και ο Mearsheimer, «...υπάρχει πολύ λίγος χώρος για εµπιστοσύνη 

µεταξύ των κρατών, γιατί ένα κράτος µπορεί να αποδειχθεί ανίκανο να ανακάµψει, αν 

η εµπιστοσύνη που δείχνει προδοθεί…»9.   

Αντίθετα µε τη στρατηγική της σύγκρουσης, τα κράτη µπορούν να επιλέξουν τη 

στρατηγική της συνεργασίας, αλλά και µέσω αυτής της οδού, της συνεργασίας και 
                                                 
5 Hoffmann (1960: 33). 
6 Wendt (1995: 71-81) 
7 Βαρβαρούσης (1998: 113). 
8 Majeski (1986: 188). 
9 Mearsheimer (1990: 12). 
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της αλληλεξάρτησης µεταξύ των κρατών, δηµιουργούνται ζητήµατα σχετικών και 

απόλυτων κερδών που οδηγούν στη σύγκρουση, καθώς τα κράτη ακόµη και στη 

συνεργασία αγωνιούν ότι ο αντίπαλος θα τους εξαπατήσει και µέσω αυτής θα 

αποκοµίσει περισσότερα οφέλη, που θα τον ισχυροποιήσουν στο µέλλον 10. Άλλωστε, 

όπως συµπεραίνει και ο Powell, είναι δύσκολο να επιτευχθούν µεταξύ των κρατών 

συνεργασίες, παρά τις αρχικές εκτιµήσεις για την επιτυχία τους, γιατί µέσα από αυτές 

µπορούν να αναζητηθούν σχετικά κέρδη που οδηγούν στη σύγκρουση11.   

Στο χαρακτήρα µίας σύγκρουσης δεν τίθεται θέµα δικαίου στις διεκδικήσεις 

ενός κράτους ή σε δίκαια που ο αµυνόµενος θέλει να διαφυλάξει. Άλλωστε, σε ένα 

άναρχο διεθνές σύστηµα (παραδοχή της ρεαλιστικής προσέγγισης που υιοθετείται) 

ποιος κρίνει για το δίκαιο των ενεργειών των κρατών;  Χαρακτηριστικά ο Hobbes 

αναφέρει ότι  «…σ’ όλες τις εποχές, οι ηγεµόνες και τα άτοµα, λόγω της κυρίαρχης 

εξουσίας τους και της ανεξαρτησίας τους, βρίσκονται σε διαρκή αντιδικία και στην 

κατάσταση και στη θέση των µονοµάχων, η οποία είναι κατάσταση πολέµου. (…) Σε 

αυτή την κατάσταση οι έννοιες του ορθού και του λανθασµένου ή δίκαιου και άδικου 

δεν έχουν θέση.  Όπου δεν υπάρχει κοινή εξουσία, δεν υπάρχει νόµος, όπου δεν υπάρχει 

νόµος, δεν υπάρχει δίκαιο και δικαιοσύνη.  Η ισχύς και η απάτη είναι στον πόλεµο τα 

δύο πρωτεύοντα προτερήµατα.  Το δίκαιο και το άδικο δεν έχουν θέση, επειδή δε 

σχετίζονται µε το µοναχικό άτοµο αλλά µε το άτοµο που ανήκει σε µια κοινωνία…»12.  

∆ηλαδή, ο Hobbes θεωρεί ότι η φυσική κατάσταση σηµαίνει πως τα κράτη ως 

συντελεστές του διεθνούς συστήµατος είναι ελεύθερα και δεν αναγνωρίζουν καµιά 

εξουσία πάνω από αυτά. Οι έννοιες του δικαίου και της αδικίας δεν υφίστανται στις 

µεταξύ των κρατών σχέσεις ούτε και οι λανθασµένες ή ορθές στρατηγικές επιλογές, 

γιατί δεν υπάρχει µία ανώτερη αρχή που να κρίνει τις αποφάσεις των κρατών. 

 

5.2.1. Η Σύγκρουση Μεταξύ των Κρατών Ελλάδας και Τουρκίας 

Ένα από τα βασικά προβλήµατα της διεθνούς πολιτικής, όπως τονίστηκε 

παραπάνω, αυτό του διακρατικού ανταγωνισµού, παρά τις δραµατικές τεχνολογικές 

αλλαγές, παραµένει αναλλοίωτο ανά τους αιώνες13.  Ένας έντονος διακρατικός 

ανταγωνισµός από τους πολλούς που λαµβάνουν χώρα στο παγκόσµιο πολιτικό 
                                                 
10 Επιχείρηµα που υποστηρίζεται στους Powell (1991: 1315-1316) και Grieco et. al. (1993: 729).  
11 Powell (1991: 1305). 
12 Hobbes (1996: 90). 
13 Nye (1993: 1) 
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περιβάλλον είναι αυτός µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας. Το παραπάνω 

επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι οι δύο χώρες µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, 

τουλάχιστο µια φορά κάθε δεκαετία, έφθαναν στα όρια της σύρραξης και πλήθος 

µεταξύ τους αντεγκλήσεων δηµιουργεί κλίµα αντιπαράθεσης και σύγκρουσης14. Είναι 

βέβαιο ότι ακόµη και σήµερα στη διένεξη για το Αιγαίο και την Κύπρο και τα δύο 

κράτη αναπτύσσουν αντιλήψεις περί απειλής, όπου Τούρκοι και Έλληνες 

αλληλοκατηγορούνται για επεκτατισµό15.  Η σύγκρουση των δύο κρατών πηγάζει 

από την ύπαρξη του διλήµµατος ασφαλείας στις µεταξύ τους δοµικές σχέσεις, καθώς 

όχι µόνο οι δύο παίκτες αναζητούν την ασφάλεια αλλά ο ένας από τους δύο τείνει να 

µεγιστοποιεί την ισχύ του µε αναθεωρητικούς στόχους και µε απώτερο σκοπό την  

επέκταση16.  

Όπως σηµειώνει ο Axelrod, τα κράτη αλληλεπιδρούν περισσότερο µε κράτη µε 

τα οποία γειτνιάζουν και λιγότερο µε κράτη που είναι µακριά τους, και αυτό γιατί 

µοιράζονται την ίδια γεωγραφική περιοχή και τον ίδιο φυσικό χώρο17.  Έτσι και οι 

σύγχρονες συγκρουσιακές σχέσεις των δύο χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, που 

πηγάζουν από το βαθύ τους ιστορικό παρελθόν, το οποίο επηρεάζει τον τρόπο που το 

ένα κράτος αντιλαµβάνεται το άλλο ως αντίπαλο, βρίσκονται στο επίκεντρο του 

ενδιαφέροντος στην ευρύτερη γειτονιά τους λόγω της κοινής γεωγραφικής περιοχής 

και του κοινού φυσικού χώρου που µοιράζονται. Οι ρίζες αυτής της ιστορικής 

σύγκρουσης ανταποκρίνονται άµεσα στη διαφορετικότητα της εθνικής τους 

ταυτότητας18. Τα δύο έθνη συνυπάρχουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή την 

τελευταία χιλιετία αλλά το βαθύ αίσθηµα της αντιπαλότητας διαπερνά τις σχέσεις 

τους, µία αντιπαλότητα που εντάθηκε από τον 19ο αιώνα µε την εδραίωση των 

διακριτών εθνικών και θρησκευτικών τους ταυτοτήτων19.  

                                                 
14 Ντόκος (1999: 202) και Krebs (1999: 343). Αναφορά στις χρονικές περιόδους 1955, 1963-64, 1967, 

1974, 1976, 1987, 1996 όπου οι δύο χώρες έφτασαν κοντά στη σύρραξη ή ακόµα πραγµάτωσαν 

πόλεµο όπως το 1974.  Για την ιστορικοχρονική παράθεση των γεγονότων βλέπε Clogg (1991). 
15 Γιαλλουρίδης (2000: 27 και 39). 
16 Ifantis (2001: 31). 
17 Axelrod (1984: 158).   
18 Βλέπε αναλυτικά στην εργασία του Kramer (1991: 58-59). Επίσης, οι Ντόκος και Πρωτονοτάριος 

(1999: 26) και Aydin (2004: 24) υποστηρίζουν ότι η διαµάχη εµπεριέχει και το στοιχείο της 

θρησκευτικής αντιπαράθεσης. 
19 Carley (1997: 2-3). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 5 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 120

Μεταξύ των δύο κρατών από το 1974 (οπότε έφθασαν στο σηµείο της 

πολεµικής αναµέτρησης) και µετά υφίσταται µια σύγκρουση χαµηλής έντασης (low 

intensity conflict), που άλλοτε φτάνει στα πρόθυρα του πολέµου (1976, 1987 

περιπτώσεις τουρκικών ερευνών για πετρέλαιο στο Αιγαίο και 1996 περίπτωση 

τουρκικών αµφισβητήσεων στα Ίµια) και άλλοτε παρουσιάζει διαλείµµατα ύφεσης 

(περίοδοι ελληνοτουρκικής φιλίας). Η σύγκρουση αυτή παραµένει ένας συνεχής 

κίνδυνος για την ασφάλεια στην ανατολική Μεσόγειο από τα µέσα της δεκαετίας του 

195020.  Το Κυπριακό και το Αιγαίο µε τα πολλαπλά ζητήµατα που έθεσε η Τουρκία 

ήδη από το 1973-74 αναφορικά µε την υφαλοκρηπίδα και την αποστρατιωτικοποίηση 

των νησιών οδήγησαν τις δύο χώρες επανειληµµένα στο χείλος του πολέµου και 

προκάλεσαν προβλήµατα και ανησυχίες στους συµµαχικούς οργανισµούς, στους 

οποίους και οι δύο συµµετείχαν21.  Και ενώ οι σχέσεις της Τουρκίας µε την Ελλάδα 

ακολουθούν µία συγκρουσιακή πορεία, µε την έκρηξη του πολέµου να αποφεύγεται 

πολλάκις την τελευταία στιγµή και αυτό λόγω των ζωτικών συµφερόντων του 

Ν.Α.Τ.Ο. και των στρατηγικών προτεραιοτήτων ασφάλειας των Η.Π.Α.22, συνεχίζουν 

αυτές να µονοπωλούν το ενδιαφέρον στη νοτιοανατολική πλευρά της Μεσογείου. 

Σύµφωνα µε τη γενική πολιτική ανάλυση, παρουσιάζεται η εξής εικόνα ως προς 

τη δράση των δύο χωρών σε ότι αφορά στα διµερή τους ζητήµατα23:  Σύµφωνα µε την 

ελληνική πλευρά, η Τουρκία έχει επιδοθεί σε µια προσπάθεια µεταβολής του status 

quo στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Μεσογείου (εισβολή και κατοχή στην Κύπρο, 

δηµιουργία έντασης µε την Ελλάδα αναφορικά µε την οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας και τον εναέριο χώρο του Αιγαίου24, ζήτηµα µουσουλµανικής 

                                                 
20 Για µια αναφορά στα κύρια ζητήµατα που διατηρούν τη σύγκρουση σήµερα βλέπε Larrabee and 

Lesser (2003: 71-72). 
21 Γιαλλουρίδης (2000: 72). 
22 Γιαλλουρίδης (2000: 76). 
23 Ο όρος “διµερή ζητήµατα” αφορά καθεστώτα που από τη φύση τους ρυθµίζονται είτε µε µονοµερείς 

δικαιοπραξίες ή µε διµερείς συµφωνίες και συνιστούν εθνικά κυριαρχικά δικαιώµατα ή αρµοδιότητες 

και, ενώ ενδιαφέρουν και επηρεάζουν την ευρύτερη διεθνή κοινότατα, ωστόσο δεν ιδρύονται για χάρη 

του κοινωνικού συµφέροντος αλλά για χάρη του εξατοµικευµένου συµφέροντος του κάθε κράτους που 

τα καθιερώνει στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Ορισµός που παρατίθεται στο Ροζάκης (1989: 22-

23). 
24 Περισσότερα για τη διαµάχη των δύο χωρών για τα ζητήµατα που αφορούν στο Αιγαίο βλέπε στους 

Wilson (1979) αναλυτικά και στον Ηρακλείδη (2001: 202-225) περιληπτικά. Για το πώς 

αντιλαµβάνεται η Τουρκία την κατάσταση στο Αιγαίο βλέπε Βερέµης (1991: 74-76) και Carley (1997: 
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µειονότητας στη δυτική Θράκη25, αµφισβήτηση του εύρους του ελληνικού εναέριου 

χώρου και των χωρικών υδάτων) και η Ελλάδα προσπαθεί να διαφυλάξει τα 

κυριαρχικά της δικαιώµατα, όπως αυτά ορίζονται από τις Συνθήκες της Λωζάνης 

(1923), του Montreux (1936) και του Παρισιού (1947). Όπως σηµειώνεται, από την 

ίδια την  ιστορική κίνηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων φαίνεται επίσης καθαρά ότι 

η τουρκική πλευρά έχει πάγια διεκδικητική και διανεµητική σε βάρος της Ελλάδας  

στρατηγική, το εύρος της οποίας περιλαµβάνει την αµφισβήτηση της ελληνικής 

εθνικής κυριαρχίας καθώς και τη διεθνή νοµιµότητα26. 

Η Ελλάδα –όπως και η Τουρκία– στο Αιγαίο έχει καθιερώσει ήδη από τον 

µεσοπόλεµο αιγιαλίτιδα ζώνη πλάτους έξι ναυτικών µιλίων σε όλες τις θάλασσες που 

την περιβάλλουν. Εκτός βέβαια από τις θαλάσσιες περιοχές που βρίσκονται ανάµεσα 

στα ελληνικά νησιά και τις τουρκικές ακτές, όπου σε όσες περιπτώσεις η απόσταση 

είναι µικρότερη των δώδεκα ναυτικών µιλίων ανάµεσα στα εδάφη των δύο κρατών 

έχει εφαρµοστεί ο χωρισµός της θάλασσας µε τον κανόνα της µέσης γραµµής27. Το 

ζήτηµα του καθορισµού της αιγιαλίτιδας ζώνης είναι ένα από τα φλέγοντα ζητήµατα 

της σύγκρουσης. 

Όπως ερµηνεύει και ο Ντόκος, η µη ουσιαστική απειλή από πλευράς της 

Ελλάδας και οι συνεχιζόµενες τούρκικες επιδείξεις ισχύος, σε συνδυασµό µε την 

επιθετική διάταξη των στρατιωτικών δυνάµεων της Τουρκίας στα δυτικά της σύνορα, 

οδηγούν στη διαπίστωση ότι στόχος της Τουρκίας είναι να “φιλανδοποιήσει” την 

Ελλάδα και να επιτύχει περιφερειακή κυριαρχία28.  Σηµειώνεται ότι, στην παρούσα 

ανάλυση δεν κρίνεται αν οι διεκδικήσεις της Τουρκίας, που είναι και ο κύριος λόγος 

της δηµιουργίας της σύγκρουσης σε βάρος της Ελλάδας, είναι δίκαιες ή άδικες, αλλά 

κατά πόσο η Τουρκία µπορεί να τις υλοποιήσει και η Ελλάδα να τις αποτρέψει. 

Οι τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο συνιστούν, ουσιαστικά, προσβολές του 

διεθνούς δικαίου, έτσι όπως αυτό έχει εξειδικευτεί και εφαρµοστεί στην περιοχή, 

                                                                                                                                            
3). Για τη νοµική διάσταση των ελληνοτουρκικών διαφορών στο Αιγαίο βλέπε Ροζάκης (1989) και 

(1991). 
25 Περισσότερα για το συγκεκριµένο ζήτηµα βλέπε Poulton (1993: 182-188).  
26 Ντούσκος (1996: 154). 
27 Ροζάκης (1989: 38). Αναλυτικά για το ζήτηµα της αιγιαλίτιδας ζώνης βλέπε Ροζάκης (1989: 38-42). 
28 Πλατιάς (1996: 18) και Ντόκος (2001: 106-107). Ο όρος “φιλανδοποίηση” αναφέρεται στην 

πολιτική προσαρµογής στη θέληση του ηγεµόνα κατά αντιστοιχία της πολιτικής της Φινλανδίας 

απέναντι στη Σοβιετική Ένωση, κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέµου.  
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καθώς οι διαδοχικές αµφισβητήσεις του νοµικού καθεστώτος στο Αιγαίο δε 

διατυπώνονται µόνο σε δηλώσεις αναθεωρητικού χαρακτήρα αλλά παίρνουν 

συχνότατα τη µορφή έµπρακτων παραβιάσεων των κανόνων συµπεριφοράς στη 

θάλασσα αυτή29. Το κύριο τουρκικό επιχείρηµα για την άρνηση προσφυγής της 

Τουρκίας στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο τόσο κατά τη µονοµερή ελληνική προσφυγή όσο 

και γενικότερα ήταν η φύση των ελληνοτουρκικών διαφορών, καθώς αυτές, σύµφωνα 

µε την τουρκική άποψη είναι φύσεως εξόχως πολιτικής, διότι απειλούν να 

διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία που επέβαλε η Συνθήκη της Λωζάνης30. Η 

πραγµατική εξήγηση της τουρκικής αρνήσεως του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου 

ανταποκρίνεται σε µία διπλή ερµηνευτική διεργασία, που αναφέρεται σε µία 

παλαιότερη αρνητική εµπειρία από απόφαση του ∆ιεθνούς ∆ικαστηρίου και µίας 

σύγχρονης αισθήσεως πολεµικής ισχύος και υπεροχής31. 

Αν και µε την παρούσα εικόνα η απειλή της Τουρκίας προς την Ελλάδα είναι 

ξεκάθαρη, η αντίθετη συνθήκη δεν είναι τόσο καθαρή και δηµιουργεί την εντύπωση 

ότι δεν υπάρχει απειλή από πλευράς της Ελλάδας όσον αφορά την ασφάλεια της 

Τουρκίας. Η εσφαλµένη αυτή αντίληψη προσκρούει στην πεποίθηση της Τουρκίας 

ότι η Ελλάδα αποτελεί απειλή για τη διαφύλαξη και διατήρηση του κράτους της και, 

όπως επισηµαίνουν οι Ντόκος και Πρωτονοτάριος, η πραγµατική απειλή εξαρτάται 

κυρίως από την περί απειλής αντίληψη µιας χώρας32.  Η Τουρκία υποστηρίζει ότι η 

Ελλάδα αποτελεί µία απειλή για το κράτος όχι τόσο λόγω των επιθετικών 

στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ελλάδας όσο λόγω της πρόθεσής της να µεταβάλει το 

Αιγαίο σε ελληνική λίµνη µε τη στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου κατά 

παράβαση της Συνθήκης της Λωζάνης του 192333, αλλά συνάµα υπάρχει και ο  φόβος 

της Τουρκίας ότι η ελληνική πλευρά βρίσκεται σε ετοιµότητα να εκµεταλλευτεί κάθε 

αδυναµία της και να της προξενήσει ζηµιά. Η τουρκική εξωτερική πολιτική βλέπει 

                                                 
29 Ροζάκης (1989: 21). Για τις παραβιάσεις αυτές βλέπε στη συγκεκριµένη παραποµπή. 
30 Συρίγος (1999: 406). 
31 Συρίγος (1999: 407). Η αρνητική εµπειρία προέρχεται από την γνωµοδοτική απόφαση που εξέδωσε 

το ∆ιαρκές ∆ικαστήριο ∆ιεθνούς ∆ικαιοσύνης και επιδίκασε οριστικώς την περιοχή της Μοσούλης στο 

Ιράκ. Για το συγκεκριµένο βλέπε στην ίδια παραποµπή Συρίγος (1999: 407-408). 
32 Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 37). 
33 Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 39). Για τις καταγγελίες της Τουρκίας, ως αντίθετες µε τις 

παραπάνω συνθήκες στρατιωτικοποιήσεις των νήσων του Αιγαίου από πλευράς Ελλάδας, βλέπε 

Βερέµης (1991: 120-121). 
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την ελληνική πολιτική στο Αιγαίο και την Κύπρο, όπως αυτή διαµορφώνεται, να 

οδηγεί µε σαφή σκοπό στο να κερδίσει τον ολοκληρωτικό έλεγχο της ναυτικής 

περιοχής που τα δύο κράτη πρέπει να µοιράζονται ισότιµα34.   

Κατά την ίδια τη λογική του τουρκικού κράτους, η αντίληψη που έχει το 

κεµαλικό κατεστηµένο ότι το Αιγαίο αποτελεί, τουλάχιστο κατά το ήµισυ, τουρκική 

λίµνη και ότι για το τουρκικό εθνικό συµφέρον είναι επιβεβληµένη η υπεράσπιση 

αυτού του δικαιώµατος35, αποδείκνυε την αίσθηση απειλής που έχει το τουρκικό 

κράτος από την Ελλάδα. Επιπρόσθετα, η Ελλάδα µε την προσπάθειά της να οδηγήσει 

την Τουρκία σε ευρωπαϊκούς προσανατολισµούς και σε εκδηµοκρατισµό της χώρας 

αποτελεί ένα επιπρόσθετο παράδειγµα για την αίσθηση απειλής που νιώθει η 

Τουρκία, καθώς δεν πρέπει να παραγνωρίζεται το γεγονός των εσωτερικών απειλών 

από διάφορες αποσχιστικές οµάδες.  ∆εν πρέπει όµως να παραβλέπεται και το 

γεγονός της πάγιας τουρκικής ανασφάλειας που έχει τις ρίζες της στις µακροχρόνιες 

κακές έως εχθρικές σχέσεις µε όλες σχεδόν τις γειτονικές της χώρες36.   

Για την Τουρκία η Ελλάδα είναι µία αναθεωρητική δύναµη η οποία προσπαθεί 

να µεταβάλει το status quo προς όφελός της και σε βάρος της Τουρκίας, σε όλα τα 

σηµεία της ελληνοτουρκικής διαµάχης (καθεστώς των νησιών, θαλάσσια κυριαρχία, 

εναέριος χώρος, υφαλοκρηπίδα)37. Είναι άµεσα αντιληπτό και το γεγονός ότι η 

Τουρκία θεωρεί την Ελλάδα αναθεωρητική δύναµη, καθώς µια ενδεχόµενη 

προέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων από έξι ναυτικά µίλια σε δώδεκα, αυτή 

θα αποτελούσε µια πράξη αναθεώρησης του status quo εις βάρος της Τουρκίας38. 

Κατά την τουρκική άποψη, η Τουρκία δεν είναι αναθεωρητικό κράτος και µάλλον η 

Ελλάδα δεν σέβεται το νοµικό καθεστώς του Αιγαίου το οποίο προήλθε µετά τη de 

facto αναθεώρηση του νόµιµου status quo39. 

                                                 
34 Carley (1997: 4). Πέραν του ελληνικού κινδύνου για την Τουρκία, υπάρχουν και άλλοι που 

πηγάζουν από τη γεωγραφική της θέση και την ανοµοιογένεια των πολλών γειτόνων από τους οποίους 

είναι περιτριγυρισµένη. Βλέπε γι’ αυτό Aydin (2004: 25).  
35 Platias (1991: 93). 
36 Ντόκος (1999: 203). Για το πώς αντιλαµβάνεται η Τουρκία τις εξωτερικές απειλές για το κράτος 

αλλά και για το ποιοι απειλούν την τουρκική ασφάλεια βλέπε Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 37-

45). 
37 Βλέπε Gunduz (2001: 86-92). 
38 Τσιτσόπουλος και Βερέµης (1991: 208). 
39 Gunduz (2001: 87).  
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Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω και µε την αποδοχή του γεγονότος ότι η Τουρκία 

επιδιώκει να γίνει περιφερειακή δύναµη, οι µικρότεροι σε ισχύ αντίπαλοί της 

αποτελούν απειλή για την υπέρτερη δύναµη και έτσι η Ελλάδα είναι εν δυνάµει 

απειλή. Χαρακτηριστικό ως προς την επιβεβαίωση του επιχειρήµατος αυτού είναι ο 

διάλογος των Αθηναίων µε τους Μήλιους, στην ιστορία του Πελοποννησιακού 

Πολέµου, όπου οι Αθηναίοι επιχειρηµατολογώντας για την αιτιολόγηση της 

καταστροφής της µικρότερης σε ισχύ από αυτούς δύναµης υποστήριξαν ότι για την 

επιβεβαίωση της κυριαρχίας τους ως µεγάλης δύναµης ήταν απαραίτητη η 

καταστροφή και επιβολή των αδύναµων αντιπάλων40. 

Η χρόνια αντιπαράθεση µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο 

χαρακτηρίζεται από την επίσηµη αποδοχή της Ελλάδας ότι σε αυτό υπάρχει µόνο ένα 

υφιστάµενο πρόβληµα, αυτό της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας, ενώ αντίθετα η 

τουρκική άποψη θεωρεί ότι, πέραν της υφαλοκρηπίδας, παραµένουν ανοιχτά προς 

διαπραγµάτευση θέµατα όπως το εύρος του ελληνικού εναερίου χώρου, τα όρια του 

FYR Αθηνών, η αύξηση των ελληνικών χωρικών υδάτων, η αποστρατιωτικοποίηση 

των ανατολικών νήσων του Αιγαίου και η κυριότητα επί αγνώστου αριθµού νησίδων 

στην περιοχή41. 

Όπως διαπιστώθηκε και στα προηγούµενα κεφάλαια, ένας από τους 

καθοριστικούς παράγοντες της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης αποτελεί και η 

δυνατότητα των κρατών να µπορούν να επιτυγχάνουν αρµονική σύζευξη άµυνας και 

οικονοµίας.  ∆ηλαδή, την αναµέτρηση µπορεί να την κρίνει σε απόλυτο βαθµό από τη 

µια πλευρά η στρατιωτική ικανότητα σε βραχυχρόνιο πλαίσιο και από την άλλη η 

οικονοµική ικανότητα σε µακροχρόνια βάση.  Το πιο πάνω ανταποκρίνεται σε αυτό 

που ο Κόλλιας εκτιµά ότι ο ελληνοτουρκικός ανταγωνισµός έχει, το στρατηγικό και 

µακροχρόνιο ορίζοντα, και η δυνατότητα διατήρησης αξιόλογης στρατιωτικής 

δύναµης θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητα των οικονοµιών των δύο χωρών να 

διαθέτουν πόρους στην άµυνα για όσο χρονικό διάστηµα αυτό απαιτείται42. 

Πέραν όµως της στρατιωτικής σύγκρισης, σε µια αναµέτρηση υπάρχουν και 

άλλα στοιχεία. Η αναµέτρηση που µπορεί να διεξάγεται ανάµεσα στην Ελλάδα και 
                                                 
40 Θουκυδίδης (1998γ: 75, Ε΄ 95 και Ε΄ 97). Για όλο τον διάλογο µεταξύ Αθηναίων και Μηλίων βλέπε 

Θουκυδίδης (1998γ: 72-82, Ε΄ 84-Ε΄ 116). Επίσης, βλέπε και την αναφορά του Bagby (1994: 146) για 

το λόγο της καταστροφής των Μηλίων. 
41 Συρίγος (1999: 403). 
42 Κόλλιας (2001: 101). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 5 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 125

την Τουρκία (και εφόσον επιβάλλεται από την Τουρκία) διεξάγεται και στο πεδίο των 

δεικτών του επιπέδου ζωής, της κατανοµής του εισοδήµατος, των δικαιωµάτων του 

πολίτη και της χρήσης της κρατικής βίας43. ∆ηλαδή άλλα στοιχεία µη στρατιωτικά 

που ως συντελεστές ισχύος µπορούν να επιδράσουν στη στρατηγική των κρατών και 

το µέγεθος επιρροής τους να καθορίσει το αποτέλεσµα και την έκβαση µιας διαµάχης. 

Κατά συνέπεια, λαµβάνοντας υπόψη όλα τα επίπεδα ισχύος (ως συντελεστές) αλλά 

και την όποια ελλιπή µέτρησή τους, µπορεί να προβλεφθεί η νίκη του ενός εκ των δύο 

σε µία σύγκρουση κρατών. 

Η προσπάθεια που γίνεται για υπέρβαση των διληµµάτων ασφαλείας µεταξύ 

Ελλάδας και Τουρκίας µε την υιοθέτηση “καθεστώτων ασφαλείας”, µε αποτέλεσµα 

τη µείωση της έντασης44, επαληθεύει τη θέση για την ύπαρξη σύγκρουσης µεταξύ 

των κρατών.  Η επιδίωξη να µειωθεί ο ανταγωνισµός και η ένταση µεταξύ των δύο 

κρατών προσκρούει στην επιλογή τους να διασφαλίσουν τα συµφέροντά τους.  Η 

κατά καιρούς µείωση της έντασης στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας, όπως είδαµε 

στην πορεία που διαγράφουν οι αµυντικές δαπάνες µε αυξοµειώσεις, δε σηµαίνει 

εξάλειψη των διαφορών ή υιοθέτηση καθεστώτων ασφαλείας µεταξύ τους.  Απλά 

σηµαίνει προσωρινή “ανακωχή” που επιβάλλεται είτε από τις εξελίξεις στο διεθνές 

πολιτικό περιβάλλον είτε από την προσήλωση των κρατών σε άλλα ζητήµατα πέραν 

της δικής τους σύγκρουσης.  Χαρακτηριστική είναι και η επισήµανση που αφορά τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και αναφέρει ότι «…οι σχέσεις των δύο κρατών θα 

συνεχίσουν στον πυρήνα τους να διατηρούν τα ανταγωνιστικά, ρηξιγενή και 

συγκρουσιακά χαρακτηριστικά, ασχέτως των όποιων βραχυχρόνιων ή µεσοπρόθεσµων 

διακυµάνσεων που θα παρουσιαστούν, γιατί παραµένει ακόµα η συγκρουσιακή µορφή 

στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας…»45. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια διαφορετική πολιτική προσέγγιση στις 

σχέσεις των δύο χωρών πράγµα το οποίο συνέβη και στο παρελθόν µε τις περιόδους 

τις ελληνοτουρκικής φιλίας.  Κυρίως από την πλευρά της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής δηµιουργείται ένα κλίµα φιλίας µεταξύ των κρατών, µε την πίστη ότι η 

φιλία αυτή θα υπερπηδήσει τα εµπόδια των προβληµάτων (αυτά που δηµιουργούν τη 

σύγκρουση όπως την ορίσαµε πιο πάνω) των δύο κρατών και θα τα οδηγήσει σε µια 

                                                 
43 Βερέµης (1998: 14). 
44 Βλέπε Τσάκωνας (1999).  Περισσότερα για τα διλήµµατα ασφαλείας στο Κεφάλαιο 7. 
45 Κόλλιας (2001: 11). 
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ειρηνική και εποικοδοµητική γειτνίαση της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης.  Η 

πολιτική αυτής της προσέγγισης και του κατευνασµού του υπέρτερου αντιπάλου 

σκοπό έχει να δηµιουργήσει µείωση των εξοπλισµών και, ως επακόλουθο, µείωση 

της έντασης µεταξύ των δύο χωρών.  Συνεπώς, εξετάζεται το ερώτηµα αν η πολιτική 

της προσέγγισης και του κατευνασµού υπέρτερου αντιπάλου οδηγεί στη µείωση των 

εξοπλισµών και της έντασης µεταξύ δύο κρατών.   

Μολονότι η ιστορία των ελληνοτουρκικών σχέσεων στον 20ό αιώνα 

περιλαµβάνει περιόδους βελτίωσης ή και παρατεταµένης ύφεσης, ο χαρακτήρας και 

τα κίνητρα των προσεγγίσεων αυτών διαφέρουν σηµαντικά. Στην πρώτη περίοδο 

φιλίας, µετά τη διευθέτηση των εκκρεµοτήτων της µικρασιατικής καταστροφής, 

σηµειώνεται ουσιαστική αποκατάσταση φιλικών σχέσεων το 1930, λόγω του ότι οι 

δύο χώρες αναζητούσαν έξοδο από τη διπλωµατική αποµόνωση µε διµερείς 

συνθήκες, αποφεύγοντας την εµπλοκή στους συνασπισµούς των µεγάλων δυνάµεων, 

ενώ µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο η επαναπροσέγγιση γίνεται λόγω της ένταξης σε 

έναν από τους δύο µεγάλους συνασπισµούς και του κοινού πλέον εχθρού46. 

Αναφορικά µε τη φιλελεύθερη άποψη και θέση ότι τα κράτη µε δηµοκρατικό 

πολίτευµα δεν πολεµούν47, ακόµα και αν υπάρχει χαµηλού επιπέδου σύγκρουση 

µεταξύ τους, θα µπορούσε να υποστηριχθεί ότι το ενδεχόµενο µιας πολεµικής 

αναµέτρησης µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας δεν υφίσταται και µελλοντικά θα είναι 

ανύπαρκτο. Μια τέτοια άποψη όµως είναι εσφαλµένη για τους εξής λόγους: Τα 

δηµοκρατικά κράτη πολεµούν όπως και κάθε άλλης µορφής κράτος, γιατί και αυτά 

έχουν συµφέροντα, τα οποία, αν θιγούν, θα πρέπει να τα υπερασπίσουν48.  Αυτό 

ισχύει και στην περίπτωση της Ελλάδας µε την Τουρκία.  ∆εύτερον, µια µελέτη του 

τουρκικού πολιτικού συστήµατος αποδεικνύει ότι η Τουρκία µόνο κατ’ όνοµα είναι 

δηµοκρατία.  Είναι ένα αυταρχικό κράτος, που δεν έχει ενδοιασµούς στο να 

                                                 
46 Βερέµης (1989: 8). 
47 Επιχείρηµα που υποστηρίζεται από τον Doyle (1997). Αντικρούεται το επιχείρηµα αυτό από τον 

Waltz (2000), ο οποίος αναφέρεται στην εξωτερική πολιτική της ∆ηµοκρατίας των Η.Π.Α. και τους 

επιθετικούς πολέµους που αυτή έχει πραγµατώσει. Βλέπε επίσης Πλατιά (1995: 35-36) όπου 

καταρρίπτεται σε θεωρητικό και σε εµπειρικό επίπεδο το νεοφιλελεύθερο επιχείρηµα ότι τα 

δηµοκρατικά κράτη δεν πολεµούν µεταξύ τους. 
48 Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Waltz (2000: 10) ότι «…οι δηµοκρατίες συχνά προωθούν πολέµους, 

επειδή κατά καιρούς αποφασίζουν ότι ο τρόπος διατήρησης της ειρήνης είναι µε πόλεµο και ήττα µη 

δηµοκρατικών κρατών και µετατροπή τους σε δηµοκρατικά…». 
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προχωρήσει στον πόλεµο, αν αυτό επιβάλλεται από το εθνικό συµφέρον.  

Επιπρόσθετα και σύµφωνα µε τον Rousseau49, οι κυριότεροι παράγοντες που οδηγούν 

στον πόλεµο είναι η διεθνής αναρχία και η κατοχή από τα κράτη των µέσων εκείνων 

που επιτρέπουν σε ένα κράτος να επιβληθεί σε ένα άλλο.  Έτσι, µε βάση την αναρχία 

του διεθνούς συστήµατος αλλά και την παραδοχή της ανάλυσης σχετικά µε την ισχύ 

των δύο κρατών και την ικανότητά τους να τη χρησιµοποιήσουν για να επιβληθούν, 

το ενδεχόµενο του πολέµου µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας δεν αποκλείεται, είτε 

αυτός θα είναι ολοκληρωτικός είτε θα είναι περιορισµένος50. 

Ο G. Snyder αποκλείει την πιθανότητα της ένοπλης σύγκρουσης µεταξύ 

συµµάχων υποστηρίζοντας ότι οι συµµαχίες δηµιουργούν πρότυπα φιλίας, 

υποστηρίζουν την ανάπτυξη ο ένας του άλλου και µέσα στις συµµαχίες τα κράτη 

αναπτύσσουν κοινά συµφέροντα51, έτσι και τα συµµαχικά κράτη της Ελλάδας και της 

Τουρκίας (µέλη του Ν.Α.Τ.Ο., πιθανά µέλη και τα δυο της Ε.Ε., συνεργασίες σε 

χαµηλής πολιτικής ζητήµατα) θα απέφευγαν τη σύγκρουση. Αντίθετα όµως και 

σύµφωνα µε το δοµικό ρεαλισµό, οι συµµαχίες, όπως το Ν.Α.Τ.Ο., δεν εξασφαλίζουν 

τη µη σύγκρουση δύο συµµάχων, γιατί αυτές θεωρούνται εργαλεία υλοποίησης 

κρατικών συµφερόντων που βασίζονται σε βραχυχρόνιες εξυπηρετήσεις σκοπών και 

απλώς αποτελούν αντανάκλαση της κατανοµής ισχύος στο διεθνές σύστηµα µη 

έχοντας ανεξάρτητη δράση να επηρεάζουν τη συµπεριφορά των κρατών52.  Έτσι, η 

συµµετοχή της Ελλάδας και Τουρκίας στη στρατιωτική συµµαχία του Ν.Α.Τ.Ο. 

σκοπό έχει να εξυπηρετήσει κρατικά συµφέροντα και όχι να αναπτύξει τη 

συνεργασία, έστω και στρατιωτική, των δύο κρατών.  Αν το κρατικό συµφέρον 

επιβάλλει την ανάγκη πολεµικής σύγκρουσης, αυτή θα πραγµατοποιηθεί στο βαθµό 

που το όφελος που θα προσφέρει θα υπερκαλύπτει το πολιτικό κόστος της 

σύγκρουσης µε ένα σύµµαχο.  Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Mearsheimer ότι «…µόνο 

προσωρινή ταύτιση θέσεων µπορεί να υπάρξει, καθώς ο σηµερινός σύµµαχος µπορεί να 

είναι ο αυριανός εχθρός και ο σηµερινός εχθρός ο αυριανός σύµµαχος…»53. Τρανό 

παράδειγµα που επιβεβαιώνει το επιχείρηµα είναι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του 

                                                 
49 Rousseau (1917). 
50 Για την έννοια του περιορισµένου πολέµου βλέπε Quester (2003: 163-170). 
51 Snyder G. (1997). 
52 Mearsheimer (1994-5: 7). 
53 Mearsheimer (1994-5: 11). 
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1974 στην Κύπρο, όταν Ελλάδα και Τουρκία, αν και µέλη µίας στρατιωτικής 

συµµαχίας, έφθασαν στην πολεµική σύγκρουση. 

Σε µια διµερή σύγκρουση πρέπει να λαµβάνονται υπόψη και οι τρίτοι παίκτες 

για µια εµπεριστατωµένη ανάλυση. ∆ηλαδή οι σύµµαχοι και οι εχθροί των δύο 

αντιπάλων άλλα και ο ρόλος που διαδραµατίζει στη σχέση αυτή η υπερδύναµη του 

συστήµατος.  Έτσι, δεν πρέπει να παραλείπεται το γεγονός ότι η Τουρκία έχει να 

αντιµετωπίσει και άλλους, συνοριακούς κυρίως αντιπάλους, όπως τη Συρία, το Ιράν, 

τη Ρωσία, ή να αντιµετωπίσει προβλήµατα που πηγάζουν από άλλα κράτη µε τα 

οποία συνορεύει, όπως το Ιράκ και οι τουρκογενείς χώρες στα ανατολικά της.  Μια 

υπερδύναµη µπορεί να αποτρέπει τον πόλεµο µεταξύ δύο αντίπαλων κρατών 

χρησιµοποιώντας ρυθµιστική στρατηγική54. Αντίστοιχα για την Ελλάδα οι 

συνοριακοί της αντίπαλοι στα βόρεια σύνορά της δεν αποτελούν ιδιαίτερη απειλή και 

δεν επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη σύγκρουσή της µε την Τουρκία και αυτό γιατί 

αφενός τα κράτη αυτά κατέχουν ασήµαντη ισχύ σε όλα τα επίπεδα εν σχέσει µε αυτή 

της Ελλάδας και αφετέρου τα κράτη αυτά εξαρτώνται κατά µεγάλο βαθµό από την 

Ελλάδα.  

Η περίπτωση του κράτους υπερδύναµης που µπορεί να επηρεάζει µια διµερή 

σύγκρουση στο διεθνές σύστηµα είναι αυτή των Η.Π.Α., που αποτελεί το κράτος 

ρυθµιστή. Ως κράτος ρυθµιστής οι Η.Π.Α. µπορούν να καθορίσουν σε µεγάλο βαθµό 

την πραγµάτωση µίας πολεµικής αναµέτρησης µεταξύ των δύο κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας. Από αυτό καταφαίνεται και η επιρροή του δοµικού διεθνούς συστήµατος 

στις στρατηγικές των κρατών. Η χρήση των µέσων της υπερδύναµης για να 

αποτρέψει τον πόλεµο µεταξύ δύο αντιπάλων φαίνεται από την ανάλυση του 

Crawford στην κρίση της Κύπρου το 63-67, που απέτρεψαν τον πόλεµο55. 

Η συµπεριφορά της υπερδύναµης απέναντι στην Ελλάδα και την Τουρκία περνά 

από διάφορα στάδια, εν σχέσει των πολλαπλών µεταβλητών του διεθνούς 

συστήµατος, και δεν έχει µόνιµο προσανατολισµό προς τη µία ή την άλλη χώρα56.  Το 

γεγονός ότι οι Η.Π.Α. ακολούθησαν µια φιλοτουρκική πολιτική µε σταθερή συνέπεια 

θα µπορούσε να αντικατοπτρίζει τις αµερικανικές εκτιµήσεις για τη σηµασία της 

Τουρκίας, όπου λαµβάνεται υπόψη η γεωστρατηγική της θέση, η στρατιωτική της 

                                                 
54 Για το πώς αυτό υλοποιείται βλέπε το έργο του Crawford (2003). 
55 Περισσότερα γι’ αυτό βλέπε την ανάλυση στον Crawford (2003: 100- 134). 
56 Βλέπε για την τεκµηρίωση του συγκεκριµένου Κουλουµπής (1995β: 11-42). 
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ισχύς, η έκταση της χώρας, το µέγεθος του πληθυσµού της και το αυταρχικό σύστηµα 

διακυβέρνησής της57, συντελεστές που επιδρούν καταλυτικά στην εκπλήρωση των 

αµερικανικών στόχων της εξωτερικής πολιτικής. 

Εν κατακλείδι και συµπερασµατικά, τα δύο κράτη Ελλάδα και Τουρκία, ως 

παίκτες του διεθνούς συστήµατος, βρίσκονται σε ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο το οποίο 

τους οδηγεί στη σύγκρουση.  Το γεγονός αυτό τα αναγκάζει να σχεδιάσουν τη 

στρατηγική του, µε σκοπό να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία τα δεδοµένα που 

δηµιουργεί η σύγκρουση58.  Ειδικότερα, καλούνται τα δύο κράτη να εστιάσουν το 

σχεδιασµό στα ζητήµατα στρατηγικής σύγκρουσης, όπως αυτή ορίζεται από τον 

Schelling, δηλαδή στην αναζήτηση κανόνων ορθολογικής συµπεριφοράς σε ένα 

πλαίσιο αναζήτησης της νίκης59.  Η υλοποίηση στρατηγικής από τις δύο δυνάµεις 

στηρίζεται στο γεγονός, το οποίο αποδεχόµαστε και ως πλαίσιο εργασίας, ότι ο 

διεθνής ανταγωνισµός δεν υπόκειται σε ρυθµίσεις.  Είναι αυτό δηλαδή που 

σηµειώνουν πολλοί ρεαλιστές, ότι οι ρίζες της στρατηγικής συµπεριφοράς των 

διεθνών δρώντων βρίσκονται στην άναρχη δοµή του διεθνούς συστήµατος.  Η 

αποδοχή από όλους τους ρεαλιστές της υπόθεσης ότι ουσιαστικά οι διεθνείς σχέσεις 

αποτελούν µια φυσική συγκρουσιακή πραγµατικότητα60 εδραιώνει το υπόβαθρο της 

ανάλυσής µας. 

 

5.3. Θεωρία Στρατηγικής και Προσδιορισµός του Όρου “Στρατηγική” 

Ο σχεδιασµός για µελλοντικά γεγονότα που επηρεάζουν άµεσα ή έµµεσα την 

πορεία ενός δρώντος µπορεί να ονοµαστεί στρατηγική.  Η στρατηγική είναι ένα 

πλέγµα υπαρχόντων δεδοµένων και πρόβλεψης µελλοντικών καταστάσεων που 

δηµιουργούν την ανάγκη για καθορισµό ενεργειών δράσης ή, όπως ο Ordeshook την 

ορίζει, η στρατηγική είναι ένα πλάνο από δράσεις και ενέργειες οι οποίες 

συγκεκριµενοποιούν το τι θα κάνει ένας παίκτης εν σχέσει µε το τι πληροφορίες έχει 

ο παίκτης αυτός για το όλο πλάνο61.  Οι ενέργειες αυτές θα εξοµαλύνουν τα 

µελλοντικά γεγονότα µε βάση τις προσδοκίες του σχεδιάζοντος και τα δεδοµένα της 

                                                 
57 Μούτσογλου (2000: 191).  
58 Περισσότερα για την ύπαρξη του ανταγωνισµού και της σύγκρουσης µεταξύ δύο κρατών, πώς αυτά 

δηµιουργούνται, αλλά και για τη µορφή τους στο διεθνές σύστηµα βλέπε Kεφάλαια 8 και 9. 
59 Schelling (1980: 3). 
60 Gilpin (1984). 
61 Ordeshook (1992: 39). 
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παρούσας κατάστασης. Έτσι, µε τη στρατηγική (γνώση και πληροφόρηση), 

καταβάλλεται προσπάθεια να περιοριστεί ο παράγοντας της τύχης, καθώς, όπως 

αναφέρει και ο Machiavelli, εκείνος που στηρίζεται λιγότερο στην τύχη (και 

περισσότερο στις ικανότητες) κάνει περισσότερο ισχυρή τη θέση του62.   

Η στρατηγική αποτελείται από πολλές κινήσεις που ένας παίκτης ακολουθεί για 

να µπορέσει να εξασφαλίσει την επιτυχία µέσα σε ένα πλαίσιο αντιπαλότητας µε τον 

άλλο παίκτη. Υπό αυτό το πλαίσιο, υπάρχουν οι στρατηγικές κινήσεις (ή καλύτερα 

τακτικές κινήσεις), το σύνολο και η ολοµελής εκτέλεσή των οποίων υπαγορεύει την 

πληρότητα της στρατηγικής. Έτσι, και σύµφωνα µε το Schelling, οι στρατηγικές 

κινήσεις µπορούν να οριστούν ως αυτές που επιδρούν στις επιλογές των άλλων 

παικτών µε τέτοιο τρόπο, που να εξυπηρετούν ίδιον όφελος, επηρεάζοντας τις 

προσδοκίες των άλλων παικτών στο πώς θα συµπεριφερθούν 63. 

Κατά το Schelling, η µελέτη της στρατηγικής συγκρουσιακού χαρακτήρα 

αποτελεί µια έρευνα για εξεύρεση εκείνων των κανόνων “ορθής” συµπεριφοράς  σε 

µια µορφή ανταγωνιστικού αγώνα που οδηγεί στη νίκη64.  Αφενός η παρατήρηση του 

Schelling και αφετέρου η διαπίστωση της συνεχούς δράσης των παικτών - αυτό που 

ονοµάζεται στρατηγική - οδηγούν σε επαναλαµβανόµενα µοτίβα συµπεριφοράς που 

τείνουν να αποτελέσουν κανόνα. Βάση αυτών αναζητούνται µέσω της παρούσας 

ανάλυσης εκείνα τα πάγια στοιχεία που οριοθετούν τα βήµατα µιας στρατηγικής 

πορείας και οδηγούν στην επιτυχία. Οι θεωρίες στρατηγικής εµπεριέχουν όχι απλώς 

την υπόθεση ότι ο φορέας δράσης διακατέχεται από έξυπνη συµπεριφορά αλλά 

επίσης διακατέχεται από συµπεριφορά που υποκινείται από σηµαντικούς 

υπολογισµούς που δίνουν πλεονεκτήµατα, δηλαδή της ορθολογικής συµπεριφοράς65. 

Η έννοια της στρατηγικής ενσωµατώνει µια συνεχή πορεία δράσης, αλλά και 

έναν αριθµό παραγόντων που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υλοποίησή της.  

Κατά συνέπεια και µέσα σε γενικά πλαίσια -υπάρχει και το στοιχείο της 

µοναδικότητας σε κάθε περίπτωση- για να υλοποιηθεί η στρατηγική, απαιτείται 

σχεδιασµός ο οποίος πρέπει να στηρίζεται στα παρακάτω:  

α) Στα δεδοµένα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης. Απαιτείται ο εντοπισµός 

όλων των παραµέτρων που διαµορφώνουν την παρούσα κατάσταση. Οι παράµετροι 
                                                 
62 Machiavelli (1981: 50) και (1970: 44). 
63 Schelling (1980: 160). 
64 Schelling (1960). 
65 Schelling (1980: 4). 
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αυτές αναφέρονται στον προσδιορισµό των στόχων και των κινήτρων της 

στρατηγικής, στα αίτια της δηµιουργίας της, στις υπάρχουσες συνθήκες, στις 

δυσκολίες της κατάστασης και στον προσδιορισµό των παικτών που επηρεάζονται 

από τη στρατηγική. 

β) Στα όπλα και τις αδυναµίες του παίκτη που σχεδιάζει τη στρατηγική. Απαιτεί µια 

µορφή SWOT ανάλυσης66, όπως αυτή απαντά στην επιστήµη του στρατηγικού 

σχεδιασµού των επιχειρήσεων και αναλύεται παρακάτω για την περίπτωση του 

κράτους. 

γ) Στα όπλα και τις αδυναµίες του αντιπάλου (ή των αντιπάλων). Αφού εντοπισθεί 

και ορισθεί ο δυνητικός αντίπαλος, ενδιαφερόµαστε για τους στόχους του, τις 

στρατηγικές του και τις τακτικές του κινήσεις µε τις οποίες προσδοκά να τους 

υλοποιήσει67.  Τα πιο πάνω επιβάλλουν την άριστη γνώση της κατάστασης του 

αντιπάλου-εχθρού αλλά και των συσχετισµών των δυνάµεων και αδυναµιών των δύο 

αντιµαχόµενων πλευρών.  Ο Κινέζος στρατηγιστής Sun Zu γράφει σχετικά: «…Αν 

γνωρίζεις τον εχθρό και τον εαυτό σου, δεν έχεις ανάγκη να φοβάσαι το αποτέλεσµα 

(ακόµη και) εκατό µαχών. Αν γνωρίζεις τον εαυτό σου αλλά όχι τον εχθρό, για κάθε 

νίκη που κερδίζεις θα έχεις και µια ήττα. Αν δε γνωρίζεις τον εαυτό σου ούτε τον εχθρό, 

θα νικηθείς σε κάθε µάχη…»68.  Συνταύτιση µε την άποψη αυτή αποτελεί και η 

επισήµανση του Machiavelli ότι «…τίποτα δεν είναι τόσο ουσιώδες και τόσο χρήσιµο 

για ένα στρατηγό από το να ανακαλύψει τι έχει αποφασίσει ο εχθρός και τι σχεδιάζει να 

κάνει…»69. 

δ) Σε στοιχεία από αναδροµή και µελέτη προηγούµενων ή άλλων στρατηγικών. Αυτά 

αναφέρονται σε επιτυχηµένες στρατηγικές ή τακτικές κινήσεις που δύνανται να 

επαναληφθούν και να οδηγήσουν σε επιτυχία ή σε λάθη και παραλείψεις 

παρελθουσών στρατηγικών που πρέπει να µην επαναληφθούν ή να αποφευχθούν. 

ε) Σε σχέδιο δράσης πάνω στο οποίο να εδράζεται η στρατηγική και, µε βάση αυτό, 

να υλοποιείται.  Όπως αναφέρει ο Kaplan, η στρατηγική πρέπει να αποτελείται από 

                                                 
66 Ο όρος SWOT αποτελείται από τα αρκτικά των αγγλικών λέξεων “strengthens” (δυνάµεις), 

“weaknesses” (αδυναµίες), “opportunities” (ευκαιρίες), “threats” (κίνδυνοι).  Βλέπε για αυτά στο 

Andrews (1980). 
67 Kaplan (1952: 561). 
68 Sun Zu (1995: 33). 
69 Machiavelli (1970: 455). Ο Machiavelli αναφέρει ότι τα λόγια αυτά συνήθιζε να τα λέει ο Θηβαίος 

στρατηγός Επαµεινώνδας.  
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εκείνα τα µακροχρόνια µέτρα τα οποία πρέπει να είναι κατάλληλα για την 

πραγµάτωση του τελικού στόχου της στρατηγικής70. Στο σχέδιο δράσης 

παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα πιθανά σενάρια.  Για όλα τα σενάρια υπάρχει 

πλαίσιο δράσης και αντίδρασης. 

στ) Στην ύπαρξη στόχων οι οποίοι να µπορούν να υλοποιηθούν.  Οι στόχοι µπορεί να 

είναι βραχυχρόνιοι, µεσοπρόθεσµοι και µακροχρόνιοι. Κατά τη διάρκεια 

υλοποιήσεως του στόχου πρέπει να υπάρχουν ενέργειες που θα υποβοηθούν την 

επίτευξή του (τακτικές κινήσεις). 

ζ) Στην ύπαρξη ανάδρασης (feedback). Μετά την ολοκλήρωση της στρατηγικής που 

τέθηκε για κάποιο σκοπό,  πρέπει να γίνει αποτίµηση της όλης διεργασίας για την 

υλοποίησή της. Τα στοιχεία αυτά θα βοηθήσουν στο σχεδιασµό µελλοντικών 

στρατηγικών. 

Το στοιχείο της πρόληψης σε ένα στρατηγικό σχεδιασµό, και ιδιαίτερα από ένα 

κράτος, είναι επίσης ένας σηµαντικός παράγοντας µιας επιτυχηµένης στρατηγικής και 

αυτό γιατί µε την πρόγνωση µπορούν να αποφευχθούν µεγάλες αποτυχίες. Η σωστή 

λήψη µιας απόφασης σε ένα προγενέστερο χρονικά στάδιο µπορεί να προλάβει 

ανεπανόρθωτες απώλειες,  καθώς αυτές θα είναι δύσκολο να γίνουν αντικείµενο 

διαχείρισης στο µέλλον. Όπως χαρακτηριστικά σηµειώνει ο Machiavelli, 

αναφερόµενος και στις κρατικές υποθέσεις, µε το να αντιλαµβάνεται κανείς από πριν 

(εκείνο που δεν µπορεί να δει παρά µόνο ένας άνθρωπος συνετός) τα κακά που 

δηµιουργούνται θεραπεύονται αµέσως, όταν όµως χωρίς να τα έχει διαγνώσει τα 

αφήνει να µεγεθύνονται κατά τρόπο που να είναι στον καθένα αντιληπτά, δεν υπάρχει 

τρόπος θεραπείας71. 

Τα θέµατα που αφορούν στη στρατηγική είναι σχετικά µε το κόστος και το 

όφελος που µπορεί ένας δρων να έχει από τις αποφάσεις που λαµβάνει.  Με άλλα 

λόγια, τα ζητήµατα στρατηγικής ανάγονται σε προβλήµατα βελτιστοποίησης, όπως το 

κόστος που αξίζει κανείς να καταβάλει για την επίτευξη ενός στόχου ή το πώς θα 

µπορέσεις να επιτύχεις το δεδοµένο στόχο µε το µικρότερο κόστος72.  Λόγω της 

αβεβαιότητας των µελλοντικών γεγονότων δηµιουργούνται ζητήµατα κόστους / 

οφέλους.  Η υλοποίηση λοιπόν της στρατηγικής απαιτεί προσπάθεια για να µειωθεί το 

                                                 
70 Kaplan (1952: 553). 
71 Machiavelli (1981: 39-40) και (1990: 27). 
72 Λαζαρίδης (1997: 17). 
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κόστος και να βελτιστοποιηθεί το όφελος. Οι προσπάθειες αυτές ορίζονται από τις 

αποφάσεις που λαµβάνονται για µελλοντικά γεγονότα.   

Στο βαθµό που θα περιορισθεί το κόστος και θα αυξηθεί το όφελος κρίνεται η 

επιτυχία της στρατηγικής.  Σύµφωνα µε τον Liddell Hart, η επιτυχία της στρατηγικής 

είναι συνάρτηση της ικανότητας στάθµισης και συντονισµού των διαθέσιµων µέσων 

µε τους σκοπούς73.  Με άλλα λόγια, για να επιτευχθεί ο στόχος που έχει θέσει µια 

στρατηγική, πρέπει να συνδυαστούν µε επιτυχία κατά το έπακρον τα τρία συστατικά 

της στοιχεία: οι σκοποί, τα µέσα και ο αντίπαλος.  Έτσι, η στρατηγική συνίσταται στη 

σύζευξη µέσων και σκοπών υπό την επίδραση ανταγωνισµού.  Το ζητούµενο είναι η 

επίτευξη των σκοπών που έχουν τεθεί και η στρατηγική αποτελεσµατικότητα των 

διάφορων µέσων και του τρόπου χρησιµοποίησής τους να κρίνονται ακριβώς µε βάση 

τη συνεισφορά τους σε αυτή την επίτευξη74.  

 

5.4. Στρατηγική στις ∆ιεθνείς Σχέσεις 

Η στρατηγική είναι απόλυτα συνυφασµένη µε την επιστήµη των ∆ιεθνών 

Σχέσεων75 και αυτό γιατί τα κράτη ως δρώντες του διεθνούς συστήµατος καλούνται 

να αντιµετωπίσουν προβλήµατα και ευκαιρίες µε σκοπό να βελτιστοποιήσουν τη 

θέση τους.  Η αβεβαιότητα του µέλλοντος αλλά και η συγκρουσιακή µορφή του 

διεθνούς περιβάλλοντος επιβάλλουν στα κράτη την υλοποίηση από πλευράς τους 

στρατηγικής που θα καλύπτει το αίσθηµα ανασφάλειας που δηµιουργεί η 

αβεβαιότητα αυτή.  Τα κράτη ως µονάδες δράσης σχεδιάζουν τη στρατηγική τους µε 

σκοπό να βελτιστοποιήσουν τη θέση τους και γι’ αυτό η στρατηγική αποτελεί 

απαραίτητο στοιχείο της δράσης ενός παίκτη.  Η πιο πάνω διαδικασία αναφέρεται σε 

αυτό που ονοµάζεται εξωτερική πολιτική των κρατών όπου η εξωτερική πολιτική 

(από τη διπλωµατία µέχρι και τη στρατιωτική επίθεση) περιλαµβάνει τους τρόπους µε 

τους οποίους τα κράτη στη διεθνή σκηνή µεταφράζουν τη δυνητική τους ισχύ σε 

πολιτικές επιδιώκοντας να αποκοµίσουν θετικά αποτελέσµατα προς ίδιον όφελος76.  

                                                 
73 Liddell Hart (1991: 322). 
74 Κολιόπουλος (2002: 132). 
75 Οι Jackson and Sorensen (1999: 80-81) χρησιµοποιούν τον όρο “στρατηγικός ρεαλισµός” (strategic 

realism), ο οποίος αναφέρεται στην εστίαση της λήψης αποφάσεων στην εξωτερική πολιτική, και τον 

οποίο µάλιστα ταυτίζουν µε τις εργασίες του Schelling (1960) και (1980). 
76 Duncan (2002: 162). 
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Η απειλή που τα κράτη αισθάνονται είναι µία από τις κυρίες αιτίες 

πραγµάτωσης µιας στρατηγικής, µε αποτέλεσµα να σχεδιάζεται ένα πλάνο που θα 

περιορίζει την απειλή από τον αντίπαλο. Όπως αναφέρει ο Schelling, η 

αποτελεσµατικότητα της απειλής µπορεί να εξαρτηθεί από το ποιες εναλλακτικές 

λύσεις είναι διαθέσιµες στον πιθανό εχθρό, ο οποίος, αν δεν πρόκειται να αντιδράσει 

όπως ένα παγιδευµένο λιοντάρι, πρέπει τουλάχιστο να αναµένεται ότι θα αναζητήσει 

µια υποφερτή διέξοδο. Πρέπει να συνειδητοποιήσουµε ότι µια απειλή της 

ενθουσιώδους ανταπόδοσης περιορίζει µικρότερα σχέδια δράσης και αναγκάζει τον 

αντίπαλο να επιλέξει µεταξύ των άκρων και µπορεί να τον προτρέψει για να χτυπήσει 

πρώτος77. 

Επιπρόσθετο γεγονός για την υλοποίηση στρατηγικής αποτελεί η παρουσία 

πολλών κρατών-παικτών στο διεθνές σύστηµα πράγµα που δηµιουργεί προοπτικές 

συνεργασίας µεταξύ τους ή και αισθήµατα αντιπαλότητας που οδηγούν στον 

ανταγωνισµό.  ∆υο ορισµοί της στρατηγικής καταδεικνύουν τη σχέση του όρου µε τη 

διεθνή δράση και την αµεσότητα του µεθοδολογικού αυτού εργαλείου στην ερµηνεία 

διεθνολογικών παρατηρήσεων. Ενώ ο Liddell Hart ορίζει τη στρατηγική ως «…την 

τέχνη της κατανοµής και εφαρµογής στρατιωτικών µέσων για την πραγµάτωση των 

σκοπών της πολιτικής…»78, ο Beaufre επαυξάνει ορίζοντάς την ως «…την τέχνη της 

διαλεκτικής δύο θελήσεων που χρησιµοποιούν βία για να επιλύσουν τη διαφορά 

τους…»79. 

Σύµφωνα µε τους ρεαλιστές, η ύπαρξη αναρχίας στο διεθνές σύστηµα, 

απόρροια της έλλειψης ρυθµιστικής εξουσίας, δηµιουργεί αίσθηµα ανασφάλειας και 

φόβου ανάµεσα στα κράτη. Κατά συνέπεια, κυρίαρχο κίνητρο στρατηγικής 

συµπεριφοράς γίνεται ο φόβος που αισθάνονται τα κράτη και τα ζητήµατα 

αντιµετώπισης των απειλών80.  Έτσι, τα κράτη διαµορφώνουν στρατηγική µε βάση 

την οποία επιδιώκουν την επιβίωσή τους κατά το ελάχιστο και την απόκτηση 

πολιτικών πλεονεκτηµάτων κατά το µέγιστο. Η προσπάθεια αυτή των κρατών είναι 

αυτό που ονοµάζουν εξωτερική πολιτική. 

Σύµφωνα µε τον Κώνστα και µε βάση τα κριτήρια της αξίας που αποδίδεται στο 

στόχο (δηλαδή στο βαθµό που ο δρων προσφέρει τους πόρους του για την επίτευξη 
                                                 
77 Schelling (1980: 6-7). 
78 Liddell Hart (1991: 321). 
79 Beaufre (1965: 22) 
80 Liska (1962: 13). 
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των στόχων) και το χρονικό όριο που τίθεται για την υλοποίηση του στόχου αυτού, 

έχουµε τρεις κατηγορίες στόχων εξωτερικής πολιτικής81: α) βραχυχρόνιοι ή κεντρικοί 

στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν, να προστατευθούν και να επεκταθούν µε κάθε 

κόστος και θυσία, αφού συνδέονται µε αυτήν την ίδια την ύπαρξη µιας πολιτικής 

οντότητας, β) µεσοπρόθεσµοι ή “στρατηγικοί” στόχοι είναι εκείνοι που οι πολιτικοί 

δρώντες θεωρούν ότι επηρεάζουν την επίτευξη των κεντρικών και συνεπώς 

δεσµεύονται στην επιδίωξη και υλοποίησή τους µέσα σε συγκεκριµένα χρονικά 

πλαίσια, γ) µακροχρόνιοι ή “απώτεροι” είναι οι στόχοι που αντιµετωπίζονται από 

τους πολιτικούς δρώντες ως ένα επιθυµητό σύνολο εξωτερικών σχέσεων των οποίων 

όµως την υλοποίηση οι εσωτερικές και οι διεθνείς συγκυρίες δεν αναµένεται να 

επιτρέψουν στο ορατό µέλλον. 

Επειδή τα κράτη είναι ευαίσθητα στο κόστος, αναγκάζονται να ενεργούν µε 

ορθολογικό τρόπο, θέση που στηρίζει ο πολιτικός ρεαλισµός.  Αυτό σηµαίνει ότι στα 

θέµατα υψηλής στρατηγικής, δηλαδή σε θέµατα που αφορούν στην ασφάλειά τους, τα 

κράτη πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζουν τη σχέση κόστους / οφέλους και να 

επιλέγουν τη στρατηγική εκείνη που µεγιστοποιεί το συµφέρον τους82.  Άρα η 

ορθολογικότητα της δράσης των κρατών και ο σχεδιασµός της στρατηγικής πηγάζουν 

από την αρχή ότι όλες οι αποφάσεις που λαµβάνονται σε ατοµικό ή σε συλλογικό 

επίπεδο, όπως αυτό του κράτους, σκοπό έχουν να ικανοποιήσουν το συµφέρον του 

φορέα που λαµβάνει τις αποφάσεις.  

Επίσης αναφορά πρέπει να γίνει και ως προς τους φορείς που λαµβάνουν τις 

αποφάσεις για τη στρατηγική του κράτους.  Οι σύγχρονες θεωρίες των αποφάσεων 

τείνουν να επικεντρώνονται στη συµπεριφορά του συγκεκριµένου ατόµου ή των 

οµάδων ατόµων που στην ουσία λαµβάνουν τις αποφάσεις.  Λήψη αποφάσεων είναι η 

πράξη της επιλογής ανάµεσα σε διαθέσιµες εναλλακτικές δυνατότητες που 

συνοδεύονται από αβεβαιότητα83.  Έτσι, κατά το παράδειγµα της στρατηγικής του 

κράτους, δεν υποστηρίζεται ότι τις αποφάσεις για τη στρατηγική λαµβάνουν τα κράτη 

ως αυτοτελείς οργανισµοί, αλλά οι οµάδες που αποφασίζουν γι’ αυτή. Οι οµάδες 

αυτές (κυβερνήσεις, ελίτ, µονάρχες, λαός) επηρεάζονται από τα ζητήµατα που 

αφορούν στην ασφάλεια του κράτους και τους δοµικούς περιορισµούς του 
                                                 
81 Κώνστας (1988: 15-16). 
82 Πλατιάς (1999: 34). 
83 Περισσότερα για τις θεωρίες λήψης αποφάσεων βλέπε Easton (1953), Frankel (1963), Snyder and 

Diesing (1977), και Κουσκουβέλη (1997β). 
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συστήµατος σε τέτοιο βαθµό, που έµµεσα οι στρατηγικές του επιλογές να είναι 

εκούσιες.  Για το λόγο αυτό υποστηρίζεται ότι οι κυρίαρχες µονάδες του συστήµατος 

είναι τα κράτη και η εξωτερική τους πολιτική σε µεγάλο βαθµό καθορίζεται από τις 

δοµές του συστήµατος και όχι από τις προτιµήσεις των κρατών ή των οµάδων που 

αποφασίζουν γι’ αυτό. 

Πρέπει εδώ να αναφέρουµε ως µεθοδολογική διεργασία τη διαπίστωση ότι η 

σπουδαιότητα των διαφορετικών προτιµήσεων των κρατών στις επιλογές που κάνουν 

στη διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής (άρα στρατηγικής) καθορίζεται από την 

ανάγκη υλοποίησης του εθνικού συµφέροντος και δεν υπονοείται ότι η συγκριτική 

µελέτη των εσωτερικών πολιτικών συστηµάτων και της εσωτερικής πολιτικής σκηνής 

διαµορφώνουν εν πολλοίς αυτές τις προτιµήσεις.  Κατά πρώτο λόγο, δεν αποτελεί 

µέρος της ανάλυσης η εσωτερική δοµή του κράτους ως προς την υλοποίηση της 

στρατηγικής του84, αλλά ερευνάται το παραγόµενο αποτέλεσµα της στρατηγικής, 

δηλαδή το προϊόν της δράσης του κράτους.  Κατά δεύτερο λόγο, αν ίσχυε ότι η 

εσωτερική δοµή του κράτους επηρεάζει την υλοποίηση της στρατηγικής του, τότε θα 

εξεταζόταν το αποτέλεσµα αυτής της στρατηγικής και η πορεία του κράτους στο 

διεθνές σύστηµα.  Σύµφωνα µε την τριχοτόµηση των επιπέδων ανάλυσης του 

Waltz85, αυτό αφορά στο κρατικό επίπεδο. Όπως αναφέρει και ο Ήφαιστος 

χαρακτηριστικά, το κράτος ενδιαφέρεται περισσότερο για την επιβίωση στο διεθνή 

χώρο και λιγότερο για την ευηµερία στο εσωτερικό, καθώς η εσωτερική ευηµερία 

κινδυνεύει, αν δεν εξασφαλιστεί η επιβίωση86. 

 

5.4.1. Η Στρατηγική του Κράτους 

Σύµφωνα µε τη ρεαλιστική προσέγγιση, το κράτος αποτελεί, αν όχι το µοναδικό 

κυρίαρχο παίκτη στο διεθνές σύστηµα, τουλάχιστο έναν από τους κυριότερους.  Η 

δράση του για την εξασφάλιση της επιβίωσής του, που αποτελεί πρωταρχικό εθνικό 

συµφέρον, προϋποθέτει την ύπαρξη στρατηγικής συµπεριφοράς87.  Η στρατηγική του 

κράτους πηγάζει από την ύπαρξη αντιπάλων µε τους οποίους καλείται είτε να 

ανταγωνιστεί είτε να συνεργαστεί.  Συνεπώς, τους φορείς σχεδίασης και υλοποίησης 

της στρατηγικής του κράτους πρέπει να τους απασχολούν ζήτηµα κόστους-οφέλους, 
                                                 
84 Γι’ αυτό το επίπεδο ανάλυσης βλέπε Moravcsik (1996). 
85 Waltz (1959). 
86 Ήφαιστος (1999β: 55, σηµ. 98). 
87 Kaplan (1952). 
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πλεονεκτηµάτων-µειονεκτηµάτων του αντιπάλου, δυνάµεων-αδυναµιών, εναρµόνισης 

στόχων και συµφερόντων. Αν η στρατηγική ορίζεται ως µία αλληλουχία βηµάτων, 

τότε το κράτος για τον σχεδιασµό της ακολουθεί την ενδεδειγµένη πορεία βηµάτων 

µε σκοπό να βελτιστοποιήσει τη θέση του στο διεθνές σύστηµα. 

Αποδεχόµενοι την έλλειψη ρυθµιστικής εξουσίας στο διεθνές σύστηµα µε 

επακόλουθο την επικράτηση µιας διεθνούς αναρχίας, επισηµαίνεται η δηµιουργία 

αισθήµατος ανασφάλειας και φόβου ανάµεσα στις µονάδες του συστήµατος, τα 

κράτη. Ο φόβος αυτός και το ζήτηµα της αντιµετώπισης απειλών γίνονται έτσι 

κυρίαρχο κίνητρο στρατηγικής συµπεριφοράς88.  Παρά τη διαφορετική άποψη του 

Wendt για τους λόγους για τους οποίους δηµιουργείται η αναρχία, αποδέχεται ότι ο 

φόβος των κρατών συµβάλλει στην επιλογή τους για δράση89, γεγονός που κάνει και 

τους µη ρεαλιστές αναλυτές να αποδέχονται την ανάγκη δηµιουργίας στρατηγικής 

συµπεριφοράς και ως εκ τούτου η τελευταία να οδηγεί στη σύγκρουση. 

Σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής που δόθηκε πιο 

πάνω, ο σχεδιασµός της από πλευράς του κράτους, ως ειδικής µορφής, 

ανταποκρίνεται στην παρακάτω διαδικασία. Ο δρων (κράτος), αφού διαγνώσει το 

διεθνές περιβάλλον, εντοπίζοντας τους κίνδυνους αλλά και τις ευκαιρίες που αυτό 

περικλείει και χαράζοντας την υψηλή στρατηγική, προβαίνει στην ιεράρχηση των 

πολιτικών στόχων, όπως αυτοί υπαγορεύονται από τα εθνικά συµφέροντα.  Εν 

συνεχεία, µε δεδοµένα τα διαθέσιµα µέσα, το κράτος επιχειρεί την υλοποίηση των 

στόχων µεγιστοποιώντας τα όποια πλεονεκτήµατα και ελαχιστοποιώντας τις όποιες 

αδυναµίες υπάρχουν90.  

Ο Posen, κατατάσσοντας τη δηµιουργία των στρατιωτικών δογµάτων 

(military doctrines) ως ένα από τα σηµαντικότερα πεδία της πολιτικής για εθνική 

ασφάλεια (ταυτόσηµη µε την έννοια της υψηλής στρατηγικής που εξετάζεται πιο 

κάτω), σηµειώνει τη σηµαντικότητά τους ως προς το ότι µε την υλοποίησή τους, 

ανεξαρτήτως µορφής, τα κράτη εξασφαλίζουν την ασφάλειά τους στο διεθνές 

σύστηµα και µπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους τους91. Παράλληλα, 

                                                 
88 Jervis (1979α: 227) και Walt (1987: 2-3). 
89 Wendt (1992). 
90 Κόλλιας (2001: 54). 
91 Posen (1984: 13-18). Οι µορφές των στρατιωτικών δογµάτων, κατά τον Posen, είναι επιθετικά 

(offensive), αµυντικά (defensive) και αποτρεπτικά (deterrent). Περισσότερα βλέπε στην παρούσα 

παραποµπή. 
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εντοπίζοντας στην παρατήρηση του Posen τη µεγάλη σηµασία που αποδίδεται στην 

υλοποίηση στρατηγικής, πρέπει να επισηµάνουµε την ανάγκη της σε κάθε περίπτωση, 

είτε αυτή διαπνέεται από επιθετικό είτε από αµυντικό πνεύµα.  Η µονάδα-κράτος, είτε 

αποτελεί µεγάλη ή µικρή δύναµη είτε έχει επιθετικές ή αµυντικές τάσεις, πρέπει να 

οργανώσει στρατηγική που θα ανταποκρίνεται στους στόχους και στις βλέψεις που 

έχει.  

Μια µορφή στρατηγικής συµπεριφοράς από το κράτος είναι και η επιλογή των 

φίλων-συµµάχων. Η συµπεριφορά αυτή αναφέρεται στην πραγµάτωση συνεργασιών 

και συµµαχιών για αποκόµιση κερδών και αντιστάθµιση των απειλών από άλλα 

κράτη. Στην περίπτωση δε που ένα κράτος είναι ασθενέστερο σε ισχύ σε µια 

διακρατική διαµάχη µπορεί να ακολουθήσει είτε τη στρατηγική της ισορροπίας 

(balancing) είτε τη στρατηγική της σύµπραξης / συµπόρευσης (bandwagoning).  

Όπως αναφέρει ο Walt, η έννοια της ισορροπίας ανταποκρίνεται στην προσπάθεια 

των κρατών να δηµιουργήσουν συµµαχίες για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από 

άλλα κράτη ή συνασπισµούς κρατών τα οποία έχουν υπέρτερη δύναµη, που τους 

προκαλεί φόβο, ενώ η έννοια της σύµπραξης / συµπόρευσης αναφέρεται στην 

προσπάθεια των κρατών να δηµιουργήσουν συµµαχία µε την υπέρτερη δύναµη, για 

να εξασφαλίσουν την προστασία τους και να υπερνικήσουν τον φόβο της απειλής 

της92. 

Η στρατηγική ενός κράτους που αφορά στην εξωτερική πολιτική του δεν 

πρέπει να θεωρείται a priori δεδοµένη, γιατί είναι δυνατόν να υπάρχουν εναλλακτικές 

στρατηγικές που να επιλέγονται για να διαφοροποιούν τις καταστάσεις ή να τίθενται 

προς έλεγχο για να επιλεγεί η καταλληλότερη για την υλοποίηση του τελικού 

στόχου93.  Η αστάθεια του διεθνούς συστήµατος, οι νέες προκλήσεις που 

αντιµετωπίζουν τα κράτη, η ανάδυση νέων αντιπάλων ή και νέων συµµάχων είναι 

στοιχεία που µεταβάλλουν τις συνθήκες και έχουν ως συνέπεια να καθιστούν 

ορισµένες επιλογές ακατάλληλες.  Γι’ αυτό η επιλογή µιας στρατηγικής µπορεί να 

µην ικανοποιεί τις ανάγκες εκπλήρωσης του στόχου που έχει τεθεί και, ως εκ τούτου, 

µπορεί να απαιτηθεί η εγκατάλειψή της για να ακολουθηθεί µια άλλη που είναι 

αποδοτικότερη.  

                                                 
92 Walt (1987: 18-19 και 32-33). 
93 Kaplan (1952: 560). 
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Ένας κρίσιµος παράγοντας που λαµβάνεται υπόψη από τα κράτη για την 

υλοποίηση της στρατηγικής τους είναι ο γεωγραφικός. Ο σχεδιασµός της εξωτερικής 

πολιτικής εν σχέσει µε τον γεωγραφικό παράγοντα αναφέρεται σε αυτό που 

ονοµάζεται γεωπολιτική.  Η έννοια της γεωπολιτικής, ως όρος των διεθνών σχέσεων, 

εκφράζει µια ιδιαίτερη σχέση ανάµεσα στην πολιτική δραστηριότητα και στο εδαφικό 

περιβάλλον, στο οποίο εκδηλώνεται η δραστηριότητα αυτή94. Η γεωγραφική 

τοποθέτηση του κράτους δηµιουργεί πλεονεκτήµατα, αλλά και µειονεκτήµατα. Τα 

µεν πρώτα πρέπει το κράτος να τα εκµεταλλευτεί, τα δε δεύτερα να τα αποφύγει. 

Έτσι, κρίνεται κρίσιµη η µελέτη και ανάλυση των γεωγραφικών παραµέτρων που 

επηρεάζουν την στρατηγική του κράτους για την υλοποίηση της εξωτερικής του 

πολιτικής.  

Η διαµόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και του γεωστρατηγικού ρόλου κάθε 

κράτους επηρεάζεται σε σηµαντικό βαθµό από εξωτερικούς παράγοντες και ιδιαίτερα 

από τη δοµή του διεθνούς και περιφερειακού συστήµατος ασφαλείας και την πολιτική 

των µεγάλων δυνάµεων95.  Με βάση την παραδοχή αυτή, µπορούµε να διακρίνουµε 

τους παράγοντες που επηρεάζουν τη στρατηγική των δύο κρατών της 

περιπτωσιολογικής µελέτης. Στην περίπτωση της Τουρκίας το κράτος σχεδιάζει και 

ακολουθεί επεκτατική στρατηγική, καθώς επιχειρεί να καταστεί ηγεµόνας στην 

ευρύτερη γεωγραφική περιοχή του εκµεταλλευόµενο τις συνθήκες του διεθνούς 

συστήµατος που ανταποκρίνονται στην αστάθεια στο χώρο της Ανατολικής 

Μεσογείου και στην εύνοια της υπερδύναµης.  Έτσι, η Τουρκία καλείται να σχεδιάσει 

και να εκπληρώσει επιθετική στρατηγική.  Στην περίπτωση της Ελλάδας το κράτος 

καλείται να ακολουθήσει κατά κύριο λόγο αµυντική στρατηγική, γιατί η δοµή του 

περιφερειακού της συστήµατος χαρακτηρίζεται από την παρουσία µιας επιθετικής 

δύναµης. Επίσης υπάρχει αίσθηµα ικανοποίησης από τα κεκτηµένα του κράτους, ως 

απόρροια της γενικότερης αντίληψης των ευρωπαϊκών συµµαχικών της κρατών. 

Έτσι, η Ελλάδα καλείται να σχεδιάσει και να εκπληρώσει αµυντική / αποτρεπτική 

στρατηγική. Τέλος, στην περίπτωση της Κύπρου, το κράτος, ως πολύ µικρή κρατική 

δύναµη, αντιµετωπίζει απειλές από πολύ υπέρτερες δυνάµεις και αντιµετωπίζει το 

                                                 
94 Parker (2002: 26-27). Για την έννοια της γεωπολιτικής βλέπε περισσότερα και αναλυτικότερα στην 

παρούσα παραποµπή. 
95 Ντόκος (2001: 21). 
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πρόβληµα της επιβίωσης. Έτσι, καλείται να βρει τις στρατηγικές επιλογές που θα της 

εξασφαλίσουν την ασφάλεια και παράλληλα την επιβίωσή της. 

 

5.4.2. Η Υψηλή Στρατηγική 

Η έννοια της υψηλής στρατηγικής αναφέρεται στο υψηλότερο και 

περιεκτικότερο επίπεδο των προσπαθειών ενός έθνους κράτους για την εξασφάλιση 

των συµφερόντων του στα πλαίσια της διεθνούς πολιτικής96.  Με την έννοια αυτή 

προσδιορίζεται η σηµαντικότητα των θεµάτων που απασχολούν ένα κράτος, καθώς 

τα ζητήµατα της ασφάλειάς του και των συµφερόντων του, σύµφωνα µε τους 

ρεαλιστές, αποτελούν την κορωνίδα της δράσης του.  Κατά το ρεαλισµό, µε τον όρο 

“υψηλή στρατηγική” εννοούµε τη θεωρία ενός κράτους για το πώς µπορεί να 

προκαλέσει ασφάλεια για τον εαυτό του97.  Το στρατηγικό δόγµα µε την έννοια  της 

“µεγάλης στρατηγικής” συνδυάζει οικονοµικά, ηθικά, δηµογραφικά και άλλα 

στοιχεία, πάνω στα οποία σχεδιάζεται η ασφάλεια του κράτους µε διαφορετικούς 

τρόπους98.  Εν αντιθέσει µε το τελευταίο, υπάρχει και η άποψη που υποστηρίζει ότι 

λανθασµένα ταυτίζεται η υψηλή πολιτική µε θέµατα που αφορούν τον πόλεµο και τις 

στρατηγικές σύγκρουσης των κρατών. Αντίθετα, η υψηλή πολιτική πρέπει να 

ταυτίζεται µε τα θέµατα διεθνούς συνεργασίας και τα θέµατα σύγκρουσης και 

πολέµου να ταυτίζονται µε τη χαµηλή πολιτική99.  Η ανεπάρκεια όµως της τελευταίας 

συλλογιστικής προσκρούει στο γεγονός ότι το κράτος πρέπει να εξασφαλίσει 

πρώτιστα την επιβίωση και ασφάλειά του και µετά να οδηγηθεί σε συνεργασίες.  

Έτσι, υψηλά θέµατα στρατηγικής είναι τα πρώτιστα ζητήµατα και χαµηλής τα 

δευτερεύοντα.  

Με την παραπάνω λογική ο όρος χρησιµοποιείται για να συµπεριλάβει όλα τα 

διαθέσιµα µέσα που µπορεί να χρησιµοποιήσει ένα κράτος προκειµένου να επιτύχει 

τους µακροχρόνιους πολιτικούς του σκοπούς ενόψει πραγµατικής ή ενδεχόµενης 

σύγκρουσης100.  Τα µέσα αυτά αναφέρονται στα εργαλεία υλοποίησης της υψηλής 

στρατηγικής, µε απώτερο σκοπό τη διατήρηση και επιβίωση του κράτους, όταν αυτή 

                                                 
96 Παπασωτηρίου (1999: 177). 
97 Για το διαχωρισµό που κάνει η νεορεαλιστική προσέγγιση στα ζητήµατα “υψηλής” και “χαµηλής” 

πολιτικής βλέπε στους Schwarzenberger (1941) και Luttwack (1987). 
98 Luttwack (1987). 
99 Βλέπε Κουλουµπής (1995α: 5, σηµ.5). 
100 Πλατιάς (1999: 81), Ντόκος (2001: 42) και Art (2003: 1-2). 
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απειλείται από µία σύγκρουση.  Κατ’ αυτό τον τρόπο, η υψηλή στρατηγική πρέπει να 

εντοπίζει πιθανές απειλές και να προσδιορίζει τα κατάλληλα πολιτικά και άλλα µέσα 

αντιµετώπισής τους, µε βασικό στόχο της την εκµετάλλευση των πλεονεκτηµάτων 

που διαθέτει το κράτος και τον περιορισµό των αντιπάλων του αντιπάλου101. Ο Art, 

επιπρόσθετα, υποστηρίζει ότι ο όρος της υψηλής στρατηγικής περιλαµβάνει 

απαραίτητα τη στρατιωτική ισχύ, στην οποία και επικεντρώνεται, καθώς µέσω αυτής 

θα µπορέσει το κράτος να υλοποιήσει τους στόχους του102 και κατά συνέπεια να 

εξασφαλίσει την επιβίωσή του. 

Όπως έγινε αντιληπτό και πιο πάνω, ο σχεδιασµός υψηλής στρατηγικής πρέπει 

να αποτελεί πρωταρχική δράση για τα κράτη λόγω της επιζητούµενης επιβίωσης. Το 

πρωτείο της εξωτερικής πολιτικής ως προς την ιεράρχηση των κρατικών επιλογών, 

που ταυτίζεται µε την έννοια της υψηλής στρατηγικής, εδράζεται µάλλον στην 

πεποίθηση ότι οι νόµοι της συνύπαρξης και του ανταγωνισµού µεταξύ των κρατών 

έχουν τη δική τους λογική µε την οποία οφείλει να συµµορφωθεί  κάθε προσπάθεια 

διαµόρφωσης των διακρατικών σχέσεων στη βάση κοσµοθεωρητικών συµπαθειών ή 

αρχών103.  Η αγωνία για διατήρηση της ύπαρξης είναι προϊόν της φυσικής 

κατάστασης και όχι λογικευµένη κρίση του ατόµου ή της οµάδας ατόµων.  Συνεπώς, 

δεν υπάρχει δίληµµα σε ένα κοινωνικό σύνολο -στη συγκεκριµένη περίπτωση το 

κράτος- αν θα σχεδιάσει στρατηγική για την ασφάλεια / επιβίωσή του ή όχι.  

Η έλλειψη κοινής εξουσίας παράγει βία και το γεγονός αυτό αναγκάζει τη 

δηµιουργία δράσης για επιβίωση.  Χαρακτηριστική για το πιο πάνω είναι και η 

παρατήρηση ότι οι µακροσκοπικές υψηλές στρατηγικές των κρατών σε ένα άναρχο 

ανασφαλές περιβάλλον, στο οποίο ελλοχεύει µονίµως η απειλή βίας, ανάγονται σε 

τελική ανάλυση σε απλά αρχέτυπα συµπεριφοράς που ισχύουν ακόµα σε πρωτόγονες 

προκρατικές συνθήκες104.  Μια επιπρόσθετη στα πιο πάνω παράµετρος της υψηλής 

στρατηγικής έχει να κάνει µε τη θέση των ρεαλιστών ότι το κράτος πρέπει να παράγει 

ασφάλεια γι’ αυτό από µόνο του.  Κατά τον Πλατιά, το πώς τα κράτη επιλέγουν να 

παράγουν ασφάλεια γι’ αυτά αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής και η 

                                                 
101 Πλατιάς (1999: 82). 
102 Art (2003: 2). 
103 Κονδύλης (1999: 55). 
104 Παπασωτηρίου (2000: 22). 
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επιτυχία τους ως προς αυτό το στόχο αποτελεί την “κρίσιµη δοκιµασία” της εκάστοτε 

υψηλής στρατηγικής105.  

Η ύπαρξη ανταγωνισµού ανάµεσα στα κράτη δεν αποκλείει και το ενδεχόµενο 

της πολεµικής σύρραξης.  Αντικειµενικός σκοπός κάθε πολέµου είναι να τσακιστεί η 

θέληση του εχθρού να αντισταθεί στις πολιτικές απαιτήσεις του επιτιθεµένου.  Ως εκ 

τούτου, αποτελεί ύψιστο καθήκον για το κράτος ο σχεδιασµός στρατηγικής που θα 

περιλαµβάνει όλα τα µέσα για να το οδηγήσει σε επιτυχή αναµέτρηση µε τον 

αντίπαλο.  Υποστηρικτική στο επιχείρηµα αυτό είναι και η άποψη του Luttwack που 

αναφέρει ότι η στρατηγική (ενός κράτους) διεξάγεται τόσο στο πλαίσιο µιας πιθανής 

σύγκρουσης όσο και σε αυτό µιας υπαρκτής σύγκρουσης και περιλαµβάνει 

δραστηριότητες που λαµβάνονται και κατά τη διάρκεια της ειρήνης106. Επίσης, ο 

Machiavelli επισηµαίνει ότι κανείς δεν πρέπει να αποµακρύνει τη σκέψη του από 

πολεµικές ασκήσεις και µάλιστα σε καιρό ειρήνης πρέπει να ασκείται περισσότερο 

παρά στον πόλεµο107.  

 

5.5. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Με την ολοκλήρωση του πέµπτου κεφαλαίου οριοθετήθηκε το θεωρητικό 

πλαίσιο της εργασίας στα θέµατα στρατηγικής των διεθνών σχέσεων.  Μέσα σ’ αυτό 

υποστηρίχθηκε η ύπαρξη της σύγκρουσης στο διεθνές σύστηµα γενικότερα και 

ειδικότερα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Το γεγονός της κρατικής σύγκρουσης 

επιτάσσει την ανάγκη δηµιουργίας στρατηγικού σχεδιασµού από µέρους των κρατών, 

όπως αυτός παρουσιάστηκε θεωρητικά στις πιο πάνω γραµµές.   Για να σχηµατισθεί 

το θεωρητικό αυτό πλαίσιο, ακολουθήθηκε η κάτωθι αποδεικτική διαδικασία, που 

περιλαµβάνει τα ακόλουθα.  Συζητήθηκε η θέση ότι στις σχέσεις µεταξύ δύο 

κρατών υπάρχει συγκρουσιακός χαρακτήρας και επαληθεύθηκε εµπειρικά µε την 

περιπτωσιολογική µελέτη, η οποία αποδεικνύει τη θέση ότι υπάρχει σύγκρουση στις 

σχέσεις µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας. Απαντήθηκαν τα ερωτήµατα 

τι είναι στρατηγική και τι περιλαµβάνει ο όρος “στρατηγική” και τι είναι 

στρατηγική στις διεθνείς σχέσεις.  Με τη θεωρητική υποστήριξη της στρατηγικής 

                                                 
105 Πλατιάς (1999). 
106 Luttwack (1987: 4-5).  Στην παρούσα παραποµπή βλέπε περισσότερα για την εννοιολογική σηµασία 

των όρων “στρατηγική” και “υψηλή στρατηγική”, καθώς και την εξέλιξή τους στις θεωρίες 

στρατηγικής. 
107 Machiavelli (1981: 88) και (1990: 96). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 5 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 143

του κράτους ως εξωτερικής πολιτικής και την επικουρία των απαντήσεων πιο πάνω 

ερωτηµάτων επιβεβαιώθηκε η θέση ότι τα κράτη σχεδιάζουν στρατηγική που 

αναφέρεται ως υψηλή στρατηγική. 

Με τη στήριξη του θεωρητικού υπόβαθρου στον παρόν κεφάλαιο επιχειρείται 

η ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης στο επόµενο κεφάλαιο, στο οποίο θα 

αναπτυχθούν συγκεκριµένες µορφές στρατηγικής δράσης. Η ακαδηµαϊκή έρευνα 

παρατηρεί παρελθόντα γεγονότα, για να εντοπίσει τον επαναλαµβανόµενο σε κάποιο 

µέτρο κανόνα (θεωρία), µε σκοπό να προβλέψει κατά τη µέγιστη δυνατή ακρίβεια 

µελλοντικά γεγονότα.  Η επίκληση της θεωρίας ως επαναλαµβανόµενου κανόνα για 

την ερµηνεία συγκεκριµένων γεγονότων και καταστάσεων σκοπό έχει όχι να 

υποδείξει το ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθείται, αλλά να προτείνει ποια 

στρατηγική θα έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα.  Συνεπώς, στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί παρατηρείται η µορφή στρατηγικής των συγκεκριµένων κρατών της 

µελέτης υπό το πρίσµα της θεωρίας όχι ως πρόταση στρατηγικής αλλά ως 

παρατήρηση, ερµηνεία και πρόβλεψη.  
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Κεφάλαιο 6 

Η Εφαρµογή των Θεωριών Στρατηγικής 

στην Περιπτωσιολογική Μελέτη Ελλάδας - Τουρκίας 

 

6.1. Εισαγωγή 

Λαµβάνοντας υπόψη τη θεωρητική ανάλυση των θεµάτων στρατηγικής που 

έγινε στο προηγούµενο κεφάλαιο, παρακάτω θα παρουσιάσουµε την εµπειρική εικόνα 

των ζητηµάτων της στρατηγικής όπως αυτή διαµορφώνεται στο υπό µελέτη 

παράδειγµα.  Η παρουσίαση αυτή θα εστιαστεί στον εµπειρικό έλεγχο των θεωριών 

στρατηγικής που αφορούν στην περιφερειακή δύναµη, στην έννοια της αποτροπής 

και στο µικρό κράτος. Στο υπό µελέτη παράδειγµά θα προσπαθήσουµε να 

ερευνήσουµε θέµατα υψηλής στρατηγικής των χωρών Ελλάδας, Τουρκίας και 

Κύπρου όπως αυτά διαµορφώνονται στην παρούσα φάση. Θα ερευνηθεί η 

στρατηγική των τριών χωρών όσον αφορά στα σηµαντικότερα θέµατα που 

απασχολούν την επιβίωσή τους.  Η εµµονή του κλασικού ρεαλισµού στην άποψη ότι 

τα ζητήµατα ασφάλειας του κράτους είναι τα σηµαντικότερα για το σχεδιασµό της 

στρατηγικής - γι’ αυτό και ο όρος “υψηλή στρατηγική” - κρίνεται απόλυτα δίκαιη.  

Ελλάδα και Τουρκία σχεδιάζουν τη στρατηγική τους µε µείζονα στόχο την επιβίωση 

του κράτους.  Η µεταξύ τους ανταγωνιστικότητα εντείνει το φόβο για επιβίωση, 

καθώς η επιβολή των απειλών εκατέρωθεν στοχεύουν στην ασφάλεια του κράτους.  

Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συµπέρασµα ότι στο σχεδιασµό της στρατηγικής τους η 

αποδοχή της αντιπαλότητας και κατ’ επέκταση της ύπαρξης αντιπάλου και για τα δύο 

µέρη είναι κυρίαρχο στοιχείο. 

Ελλάδα και Τουρκία βρίσκονται σε µια συγκρουσιακή κατάσταση στην οποία 

και τα δύο κράτη επιχειρούν να προφυλαχθούν το ένα από το άλλο. Στη µεταξύ τους 

σύγκρουση παρεµβάλλεται και µια τρίτη κρατική µονάδα, αυτή της Κύπρου. Μέσα 

στο πλαίσιο της σύγκρουσης των δύο κρατών εξετάζεται στο παρόν κεφάλαιο η 

διαµόρφωση στρατηγικής από τις µονάδες έθνη-κράτη ως ορθολογικό παίκτη, στην 

προσπάθεια µεγιστοποίησης των κερδών του.  Έτσι τίθενται ερωτήµατα του τύπου: Τι 

περιµένουν να κερδίσουν από το σχεδιασµό-στρατηγική τα κράτη Ελλάδα, Τουρκία 

και Κύπρος;  Πώς αυτή σχεδιάζεται και πόσο καλά ανταποκρίνεται στους στόχους 

που τίθενται από τα κράτη;  Τα εµπειρικά αυτά ερωτήµατα της περιπτωσιολογικής 

µελέτης στηρίζονται στα εξής θεωρητικά ερωτήµατα: Πώς σχεδιάζει στρατηγική µια 
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περιφερειακή δύναµη; Πώς υλοποιείται αποτρεπτική στρατηγική; Ποια στρατηγική 

ακολουθούν τα µικρά κράτη στο διεθνές σύστηµα; 

Πρέπει να επισηµάνουµε ότι το θεωρητικό πλαίσιο της στρατηγικής που 

αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο οριοθετείται από τις αρχές του πολιτικού 

ρεαλισµού, καθώς τα κράτη ενεργούν και σχεδιάζουν στρατηγική ως ορθολογικές 

µονάδες που αναζητούν τη βελτιστοποίηση της θέσης τους στο διεθνές σύστηµα. 

Επιπλέον όµως, οριοθετώντας και το γενικότερο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων, 

πέρα από τη διακρατική διαµάχη για την αναζήτηση της ισχύος, πρέπει να ενταχθούν 

στην ανάλυσή µας και οι µορφές οργανωµένης περιφερειακής οικονοµικής και 

πολιτικής ολοκλήρωσης, όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ν.Α.Τ.Ο., πολυεθνικές 

επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισµοί, και να εξεταστεί ο ρόλος που µπορούν να έχουν 

στη διεθνή πολιτική τέτοιου είδους φαινόµενα (όπως η θεωρία του τροποποιηµένου 

δοµικού ρεαλισµού επιτάσσει). Να εξεταστεί δηλαδή αν τα κράτη είναι οι απόλυτοι 

κυρίαρχοι στο διεθνές σύστηµα ή αν εκτός από αυτούς υπάρχουν και άλλοι που 

επηρεάζουν τη στρατηγική τους. Πρέπει δηλαδή να εξεταστεί το πώς επιδρά στη 

γενικότερη στρατηγική των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας η σχέση που έχουν τα δύο 

κράτη µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η κοινή συµµετοχή τους σε ένα 

συµµαχικό οργανισµό.  Επιπρόσθετα, πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι φορείς-

δράσεις του διεθνούς συστήµατος που επιδρούν στις αποφάσεις των κρατών Ελλάδας 

και Τουρκίας, για να εξεταστεί αν ο βαθµός της δυναµικότητάς τους µπορεί να 

ισοσταθµίσει το κράτος ως προς την κυριότητα του κυρίαρχου παίκτη. 

 

6.2. Στρατηγική Περιφερειακής ∆ύναµης 

Περιφερειακή δύναµη είναι το κράτος που σε µια ευρύτερη από τη θέση του 

γεωγραφική περιοχή (περιφέρεια) έχει υπέρµετρη ισχύ σε όλα τα επίπεδά της εν 

σχέσει µε τους γείτονές του. Όπως είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο και στην 

υψηλή στρατηγική του κράτους, η διαµόρφωση εξωτερικής πολιτικής και 

στρατηγικών σχεδίων από ένα κράτος που είναι ή θεωρείται περιφερειακή δύναµη 

εξαρτάται σε σηµαντικό βαθµό από εξωτερικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από τη 

δοµή του διεθνούς και περιφερειακού συστήµατος ασφαλείας και την πολιτική των 

µεγάλων δυνάµεων ή υπερδυνάµεων. 

Αναφερόµενοι σε περιφερειακή δύναµη, τούτο συνεπάγεται ότι το κράτος αυτό 

είναι µια µεγάλη δύναµη (major power) στη γενικότερη γεωγραφική περιοχή του και 

όχι κατ’ ανάγκη µια υπερδύναµη του διεθνούς συστήµατος. Κατά συνέπεια, ο όρος 
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“περιφερειακή δύναµη” είναι υποδεέστερος του όρου “µεγάλη δύναµη”. Έτσι, η 

στρατηγική προσπάθεια µίας περιφερειακής δύναµης µπορεί να οµοιάζει µε τη 

στρατηγική µεγάλης δύναµης (χωρίς να ταυτίζεται µε αυτήν της υπερδύναµης) και 

βέβαια αυτή έχει στόχο αντίπαλο ή αντιπάλους κατώτερους σε ισχύ από µια µεγάλη 

δύναµη.  

Ο Mastanduno, αναφερόµενος στην περίοδο πριν και κατά τη διάρκεια του Β΄ 

Παγκόσµιου Πολέµου κατά την οποία το σύστηµα ήταν πολυπολικό, επισηµαίνει ότι 

σε περιόδους ειρήνης οι µεγάλες δυνάµεις επιζητούν να µετατρέψουν τον εθνικό 

πλούτο τους σε ισχύ, για να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους και να 

βελτιστοποιήσουν τη σχετική τους θέση στο σύστηµα, ενώ σε περιόδους πολέµου το 

µέγεθος και η ποιότητα της εθνικής τους οικονοµίας αποτελεί ένα σηµαντικό 

παράγοντα της δυνατότητας του κράτους να επιτύχει το στρατιωτικό του σκοπό1.  Στη 

σύγχρονη εποχή, µε την ύπαρξη µιας υπερδύναµης στο πρώτο επίπεδο, παρατηρείται 

ένα πολυπολικό σύστηµα µεγάλων περιφερειακών δυνάµεων στο δεύτερο επίπεδο.  

Παρατηρείται η ίδια ανάγκη στις δυνάµεις αυτές, δηλαδή σε περίοδο ειρήνης 

επιζητείται η ισχύς αφενός για διασφάλιση της ασφάλειάς τους και αφετέρου για τη 

βελτιστοποίηση της θέσης τους, αλλά και η ίδια προσπάθεια να ικανοποιήσουν την 

ανάγκη αυτή. Όπως αναφέρει και ο Machiavelli, «…είναι στα αλήθεια πράγµα πολύ 

φυσικό και κανονικό το να θέλει κανείς να κατακτά και όταν οι άνθρωποι µπορούν να 

το κάνουν πάντα επαινούνται παρά κατηγορούνται.  Αλλά όταν έχουν έλλειψη 

ικανότητας να το επιτύχουν µε κάθε τρόπο αναζητούν τα λάθη και τις κατηγορίες τους, 

που τους αποτρέπουν…»2. 

Σύµφωνα µε τη θεωρία της διεθνούς δοµής, ο πρώτος λόγος για τον οποίο τα 

κράτη υιοθετούν επιθετικές στρατηγικές είναι γιατί επιδιώκουν είτε να αλλάξουν το 

status quo είτε να επαναφέρουν το status quo ante.  Τα κράτη θεωρείται ότι έχουν 

κίνητρα για να υιοθετήσουν επιθετικές στρατηγικές, όταν η παρούσα στρατιωτική 

ισορροπία είναι ευνοϊκή. Ένας εξίσου σηµαντικός λόγος για την υιοθέτηση 

επιθετικών στρατηγικών είναι η αναµονή δυσµενών τάσεων στην ισορροπία της 

ισχύος3. Επιπρόσθετα, η επιδίωξη συντριπτικής στρατιωτικής υπεροχής είναι χρήσιµη 

σε χώρες που έχουν επεκτατικές βλέψεις, γιατί µπορούν να χρησιµοποιήσουν τη 

                                                 
1 Mastanduno (1998: 830). 
2 Machiavelli (1981: 42) και (1990: 30). 
3 Κολιόπουλος (2002). 
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στρατιωτική τους δυνατότητα για την επιδίωξη των πολιτικών τους στόχων4. 

Αποτελεί νόµο της πολιτικής συµπεριφοράς ο κανόνας που θέλει το κράτος µε 

επαρκή δύναµη να µην µπορεί ποτέ να αντισταθεί στην ώθηση-επιθυµία να ελέγξει το 

αδύναµο γειτονικό του κράτος, έτσι ώστε κανένα κράτος να µην µπορεί να 

κατηγορηθεί για αδυναµία σε τέτοια ώθηση5. 

Μια περιφερειακή δύναµη πρέπει να κατέχει και το τακτικό και το στρατηγικό 

επιθετικό πλεονέκτηµα, όπως αυτά ορίζονται από τον Hopf, έναντι των 

ασθενέστερων κρατών6.  Το τακτικό επιθετικό πλεονέκτηµα αναφέρεται σε εκείνο 

που ο Hopf ονοµάζει ως την ικανότητα να καταλάβει (seize) ένα κοµµάτι από την 

εδαφική κυριαρχία του αντιπάλου µε συγκριτικά λιγότερο κόστος από ό,τι το κόστος 

που απαιτείται για τον αµυνόµενο να το προστατέψει ή να το επανακαταλάβει. Το 

στρατηγικό επιθετικό πλεονέκτηµα, πάλι σύµφωνα µε τον Hopf, είναι η ικανότητα να 

καταλάβει και/ή να κατακτήσει όσο περισσότερο από την εδαφική κυριαρχία του 

αντιπάλου, ώστε να µπορεί να καταστρέψει τη στρατιωτική δυνατότητα µε λιγότερο 

συγκριτικά κόστος από εκείνο που απαιτείται από τον αµυνόµενο να προστατέψει το 

έδαφός του ή να το επανακαταλάβει.  Επιπρόσθετα, τα όπλα και οι στρατηγικές που 

χαρακτηρίζονται από την αποτελεσµατικότητα στην ικανότητά τους να 

προκαταλάβουν και να αιφνιδιάσουν τον αντίπαλο είναι εκείνα που χαρακτηρίζουν 

µια επιθετική δύναµη7. Έτσι, η κατοχή των ικανών αποτελεσµατικών όπλων από µια 

δύναµη είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κερδίσει το τακτικό και στρατηγικό 

επιθετικό πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου. 

Αν και ο όρος “µεγάλη δύναµη” αναφέρεται σε αυτή που κατέχει σηµαντική 

πυρηνική δύναµη8, µια περιφερειακή δύναµη µπορεί να µην κατέχει τέτοια όπλα, 

αλλά σίγουρα επιδιώκει να αποκτήσει, αν επιζητεί να γίνει µεγάλη δύναµη.  Τέσσερα 

από τα σπουδαιότερα κίνητρα που επιδρούν θετικά σε µια χώρα να προχωρήσει στην 

κατασκευή πυρηνικών όπλων, όπως ο Πλατιάς τα αναφέρει9, είναι: α) η φιλοδοξία για 

την ανάδειξη σε σηµαντική δύναµη τοπικής εµβέλειας, β) η επιδίωξη στρατιωτικής 

                                                 
4 Πλατιάς (1986: 200). Για της επιδίωξη της Τουρκίας να καταστεί πυρηνική δύναµη αλλά και για τα 

κίνητρα και αδυναµίες µιας τέτοιας προσπάθειας βλέπε στην παρούσα παραποµπή.  
5 Forde (1992: 376). 
6 Hopf (1991: 476). 
7 Jervis (1978: 205). 
8 Στοιχείο που προσδίδουν σε µια µεγάλη δύναµη οι Shubik and Verkerke (1989: 485). 
9 Πλατιάς (1986: 198). 
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υπεροχής, γ) ο εκβιασµός µη πυρηνικής αντίπαλης χώρας, δ) η συντριπτική 

συµβατική υπεροχή έναντι αντίπαλης χώρας.  Συνεπώς, επιβεβαιώνεται η ταύτιση της 

µεγάλης δύναµης µε την κατοχή πυρηνικών όπλων και αυτό γιατί τα πυρηνικά όπλα 

θα δώσουν το απόλυτο πλεονέκτηµα έναντι των αντιπάλων που δεν κατέχουν, θα 

εξισορροπούν άλλες µεγάλες και επίδοξες περιφερειακές δυνάµεις και θα κερδίζουν 

διαπραγµατευτική ισχύ έναντι των υπερδυνάµεων. Με την κατοχή πυρηνικών όπλων 

η περιφερειακή δύναµη θα απειλεί ότι θα τα χρησιµοποιήσει ή µπορεί και να τα 

χρησιµοποιήσει για να κερδίσει πλεονεκτήµατα έναντι του ασθενέστερου. 

Μια µεγάλη δύναµη θέτει µεγαλεπήβολες στρατηγικές, για να εκπληρώσει τους 

µεγάλους στόχους που αναφέρονται στην εγκαθίδρυσή της ως ηγεµόνα τουλάχιστο 

στην περιφέρειά της. Οι στόχοι όµως αυτοί πρέπει να ταυτίζονται και µε τις 

ικανότητές της, αλλά και να προσµετρούνται µε τις δυνάµεις του αντιπάλου, που 

ενδεχοµένως να επιδιώκει και αυτός να καταστεί µεγάλη δύναµη.  Οι υπερβολικά 

φιλόδοξοι στόχοι ενέχουν τον κίνδυνο υπέρβασης των ικανοτήτων του κράτους, 

κίνδυνο τον οποίο αντιµετωπίζουν πολύ συχνά οι µεγάλες δυνάµεις από την ανάδυση 

ανερχόµενων ισχυρών αντιπάλων, µε επακόλουθο την κατάρρευση10. Έτσι, σε µια 

µεγάλη δύναµη πρέπει να υπάρχει ένα µέτρο στη σχέση ικανοτήτων και στόχων, στην 

οποία οι στόχοι πρέπει να συµβαδίζουν µε τις ικανότητες του κράτους11. 

Όπως αναφέραµε και πιο πάνω, οι περιφερειακές δυνάµεις είναι δυνάµεις 

αναθεωρητικές, γιατί επιζητούν τη µεταβολή του status quo προς όφελός τους. 

Λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το υφιστάµενο διεθνές σύστηµα είναι 

πολυπολικό µε µία υπερδύναµη, ένα κράτος περιφερειακή δύναµη που θέλει να 

µεταβάλει το status quo ακολουθεί τη στρατηγική της σύµπραξης/συµπόρευσης 

(bandwagoning) µε τον ηγεµόνα.  Τούτο γιατί η δυναµική της στρατηγικής αυτής από 

µια µεγάλη δύναµη ωθεί το σύστηµα στην κατεύθυνση της αλλαγής και, καθώς η 

αρχική επιτυχία δηµιουργεί περισσότερη επιτυχία, η στρατηγική της 

σύµπραξης/συµπόρευσης υποκινείται από την προσδοκία της πραγµάτωσης 

περισσότερων κερδών12. Η στρατηγική της σύµπραξης / συµπόρευσης αναφέρεται 

στην προσπάθεια ενός κράτους να συνάψει συµµαχία µε µία ανερχόµενη δύναµη που 

αποτελεί απειλή, µε στόχο την αυτοεπέκταση (self-extension), δηλαδή το να κερδίσει 

                                                 
10 Βασικό επιχείρηµα της µελέτης του Kennedy P. (1987). 
11 Παπασωτηρίου (1999: 178). 
12 Schweller (1994: 93). 
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πλεονεκτήµατα που δε θα µπορούσε διαφορετικά να επιτύχει, ενώ αντίθετα η 

στρατηγική εξισορρόπησης (balancing) αναφέρεται στην προσπάθεια ενός κράτους 

να συνάψει συµµαχίες µε άλλες δυνάµεις, για να αυτοπροστατευτεί (self-

preservation) έναντι της ανερχόµενης δύναµης και να διατηρήσει τα κεκτηµένα13.  

Τέλος, αξίζει να σηµειωθεί ότι η στρατηγική µιας µεγάλης δύναµης 

περιλαµβάνει και δράσεις που αναφέρονται στις σχέσεις άλλων κρατών. Η 

στρατηγική αυτή αφορά στην αποτρεπτική της ικανότητα ως ρυθµιστικού κράτους. 

Σύµφωνα µε τον Crawford14 και τη θεωρία αποτροπής, γενικής υφής αποτροπή από 

ένα “κοµβικό κράτος ρυθµιστή” (pivotal state) συµβαίνει στις ακόλουθες τρεις 

περιπτώσεις : 1) όταν υπάρχει µια συνεχιζόµενη αντιπαλότητα µεταξύ δύο κρατών, 

στην οποία η χρησιµοποίηση της ισχύος για µεταβολή του status quo µεταξύ των δύο 

κρατών είναι πιθανή, 2) όταν υπάρχει ένα κράτος ρυθµιστής, µε τη δυνατότητα να 

επηρεάζει σηµαντικά την έκβαση ενός πολέµου µεταξύ των δύο κρατών, 3) όταν οι 

δύο αντίπαλοι δεν επιτίθενται ο ένας στον άλλο, επειδή γνωρίζουν ότι, αν συµβαίνει η 

αναφερόµενη πιο πάνω δεύτερη περίπτωση, δε θέλουν να ριψοκινδυνέψουν την 

επέµβαση του κράτους ρυθµιστή εναντίον τους. 

 

6.2.1. Η Τουρκία ως Περιφερειακή ∆ύναµη 

Η Τουρκία, εκµεταλλευόµενη το κενό δύναµης (power vacuum), εµφανίζεται να 

διεκδικεί το ρόλο του ηγεµόνα σταθεροποιητή στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή 

της15, καθώς η γεωγραφική της θέση, αλλά και η πολιτική της εµπλοκή στα δρώµενα 

της περιφέρειάς της επιτρέπουν σε αυτή να διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στη 

διεθνή πολιτική κατά τον 20ό αιώνα16.  Μάλιστα ο ρόλος αυτός γίνεται πιο 

σηµαντικός µετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, µιας υπερδύναµης που 

βρισκόταν στο γεωγραφικό της χώρο, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ένα κενό 

                                                 
13 Schweller (1994: 74). Για την ερµηνεία και τη διαφοροποίηση της στρατηγικής της 

σύµπραξης/συµπόρευσης από τη στρατηγική της εξισορρόπησης βλέπε Walt (1987), Kaufman (1992) 

και Schweller (1994).  
14 Crawford (2003: 12-13). 
15 Υποστήριξη του επιχειρήµατος ότι η Τουρκία επιδιώκει να καταστεί ηγεµόνας βλέπε µεταξύ πολλών 

άλλων στους Βερέµης (1991: 90), Λυµπέρης (1993: 23-28), Πλατιάς (1993: 151) και (1996: 17-18), 

Αθανασοπούλου (1995: 298), Αλεξανδρής (1995: 462), Γιαλλουρίδης (1996: 140), Ντόκος και 

Πρωτονοτάριος (1999: 25), Λιούσης (2005: 175). 
16 Aydin (1999: 152) και (2004: 5). 
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ασφάλειας και ισχύος, το οποίο προσπαθεί να καλύψει. Η περιφερειακή αστάθεια στη 

γεωγραφική περιοχή της Τουρκίας ανταποκρίνεται σε αυτό που ονοµάζεται “τρίγωνο 

αστάθειας” µε κορυφές τα Βαλκάνια, την Υπερκαυκασία και τη Μέση Ανατολή17.  

Ο επιθετικός χαρακτήρας (σύµφυτο µιας δύναµης) του τουρκικού κράτους 

πηγάζει από τη νοοτροπία που έχει κληρονοµήσει η Τουρκία ως συνέχεια της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας18 και, παρ’ όλο που οι βραχυπρόθεσµες πολιτικές για 

την πραγµατοποίηση των εθνικών της στόχων έχουν υποστεί σηµαντικές αλλαγές ανά 

τις περιόδους, οι βασικοί στόχοι της κρατικής πολιτικής δεν έχουν µεταβληθεί 

δραστικά µέχρι και σήµερα19.  Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Κονδύλης ότι «…η 

Τουρκία µε ακµαίες πηγές στοιχειακής γεωπολιτικής ενέργειας κοιτάζει αδιάκοπα πέρα 

από τα σύνορά της µέσα σε ευρύτερους χώρους προς τους οποίους την ωθούν πολύ 

νωπές και ενεργές ηγεµονικές µνήµες…»20 και συµπληρώνει επιγραµµατικά ο Lesser 

ότι «…το αυτοκρατορικό παρελθόν της χώρας ενθαρρύνει τους Τούρκους να 

σκέφτονται µε επεκτατικούς όρους…»21.  Μάλιστα ο Λαζαρίδης υποστηρίζει ότι ο 

επεκτατισµός της Τουρκίας είναι δοµικός, υποκινείται δηλαδή από την ίδια τη 

δυναµική της σύγχρονης τουρκικής κοινωνίας και, ως εκ τούτου, δεν µπορεί η 

Τουρκία να τον εγκαταλείψει οικειοθελώς22.  Μια εµπεριστατωµένη µελέτη για τη 

δοµική επιθετικότητα της Τουρκίας από τον Landau23 καταδεικνύει τα πραγµατικά 

αίτια µιας τέτοιας συµπεριφοράς, τα οποία οφείλονται στον εσωτερικό χαρακτήρα 

του κράτους. 

                                                 
17 Πλατιάς (1993: 151) και (1996: 18) και Ντόκος και Τσάκωνας (1996: 18-19). Για την κρισιµότητα 

της γεωγραφικής τοποθέτησης της Τουρκίας ο Aydin (2004: 23) αναφέρει ότι αυτή βρίσκεται σε ένα 

από τα πιο στρατηγικά, αν όχι το πιο στρατηγικό, και παραδοσιακά ζηλόφθονο γεωγραφικό κοµµάτι 

της γης.   
18 Βλέπε στον Aydin (2004: 11-13) πως η Τουρκία ως ανεξάρτητο πλέον κράτος κληρονόµησε την 

εξωτερική πολιτική της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας. 
19 Aydin (2004: 41). 
20 Κονδύλης (1999: 389). 
21 Lesser (2001: 5). Ο Aydin (2004: 21) αναφέρει ότι ο κοινός τουρκικός νους, βασιζόµενος στο ότι 

ανήκει σε ένα έθνος το οποίο στο παρελθόν οικοδόµησε αυτοκρατορίες, δηµιουργεί στον Τούρκο το 

αίσθηµα της µεγαλοπρέπειας και υπερηφάνειας.  
22 Λαζαρίδης (1997: 21). 
23 Landau (1995). Στη συγκεκριµένη παραποµπή αναφέρεται το δόγµα του παντουρκισµού. 

Επιπρόσθετα και επικουρικά για τα στοιχεία αυτά που επηρεάζουν και την εξωτερική της πολιτική 

βλέπε Kramer (1991: 59-66). 
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Όλοι οι πιο πάνω παράγοντες, που αναφέρθηκαν ως τα χαρακτηριστικά µιας 

ανερχόµενης µεγάλης δύναµης, συνηγορούν ότι στην περίπτωση της Τουρκίας 

αιτιολογείται επαρκώς η επιθετική στρατηγική του τουρκικού κράτους. Όπως 

αναφέρει και ο Γιαλλουρίδης, η Τουρκία στην εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας εµφανίζει το σύνδροµο του ηγεµόνα, πράγµα που συνδέεται µε την 

εµφανή και διακηρυγµένη προσπάθεια της χώρας να αναπτύξει επιρροή σε ολόκληρο 

τον ανοικτό, οικείο και εν δυνάµει επιρρεπή στις τουρκικές επιδιώξεις γεωγραφικό 

χώρο24. Η επιρροή που µπορεί να αποκτήσει σε άλλα κράτη η Τουρκία θα 

υποβοηθήσει τα σχέδιά της για περιφερειακή επέκταση, καθώς µε αυτό θα περιορίζει 

τον αριθµό των εν δυνάµει αντιπάλων και θα γίνεται ισχυρότερη εν σχέσει µε τους 

παραµένοντες αντιπάλους. 

Η Τουρκία επιδιώκει να µεταβάλει το status quo και κατέχει ή πιστεύει ότι 

κατέχει ικανή (κυρίως στρατιωτική) ισχύ, για να το πετύχει.  Επιπλέον, πρέπει να 

τονιστεί και το γεγονός ότι το κράτος αισθάνεται απειλή από τους γείτονές του, 

γεγονός που επικουρεί την επιθετικότητα της Τουρκίας, αλλά και τη θέλησή της να 

επιβληθεί επί των αντιπάλων της, για να εξαλείψει την οποιαδήποτε απειλή 

παραµονεύει για την ασφάλειά της25.  Η ανησυχία του κράτους για περιφερειακή 

αστάθεια είναι ένας από τους παράγοντες που ωθούν την Τουρκία σε µια δαπανηρή 

προσπάθεια απόκτησης ικανότητας για στρατιωτική επέµβαση εκτός των συνόρων 

της, αν θεωρηθεί από το κράτος ότι απειλείται η τουρκική ασφάλεια, καθώς δεν θα 

δίσταζε ποτέ να χρησιµοποιήσει στρατιωτική βία για να αµυνθεί αυτών που 

αντιλαµβάνεται ως εθνικό συµφέρον26. Επιπρόσθετα, όπως επισηµαίνει και ο 

William, η τουρκική ασφάλεια βασίζεται κυρίως στην αυτοδύναµη εθνική ισχύ, αλλά 

και στις συµµαχίες µε άλλες χώρες των οποίων τα συµφέροντα ταυτίζονται µε αυτά 

του τουρκικού κράτους ή  αντιµετωπίζουν κοινούς κινδύνους27.  

Η προσπάθεια της Τουρκίας να µετατραπεί σε περιφερειακή δύναµη στηρίζεται 

κυρίως στην υλοποίηση επιθετικής στρατηγικής έναντι των προσδιορισµένων από το 

                                                 
24 Γιαλλουρίδης (1999: 106). 
25 Για το πώς το κράτος της Τουρκίας αντιλαµβάνεται τις εξωτερικές απειλές από τους άλλους γείτονές 

του βλέπε Aydin (1999), Karaosmanoglou (2000) και Ντόκος (2001: 99-107). 
26 Kramer (1991: 60) και Ντόκος (2001: 106). 
27 William (2000: 193-194). 
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ίδιο το κράτος ως αντιπάλων της28.  Η επιθετική στρατηγική σκοπό έχει να 

αποκοµίσει ο επιτιθέµενος πλεονεκτήµατα από τον αντίπαλο, που θα τον 

καταστήσουν ισχυρότερο.  Έτσι, η Τουρκία παρουσιάζεται διεκδικητική σε βάρος της 

Ελλάδας, µε σκοπό να κερδίσει πλεονεκτήµατα που θα την καταστήσουν ισχυρότερη 

από αυτή και θα της επιτρέψουν την υλοποίηση των διεκδικήσεών της. Για την 

επίτευξη των στόχων της επιθετικής στρατηγικής της, η Τουρκία επιβάλλεται να 

ενισχύεται στρατιωτικά, όπως σηµειώνουν οι Posen και Quester29, έτσι ώστε το 

επιθετικό δόγµα να της παρέχει τη δυνατότητα µε ένα γρήγορο και επιτυχηµένο 

πρώτο κτύπηµα, που δίνει το πλεονέκτηµα, να µπορεί να επιβληθεί του αντιπάλου και 

να κερδίσει τον πόλεµο, καθώς σε κάθε περίπτωση η στάση του επιτιθεµένου 

συνοδεύεται από την απειλή του πολέµου έναντι του αδυνάµου. 

Για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων η Τουρκία εκσυγχρονίζει τις 

ένοπλες δυνάµεις της και την ανάπτυξη της εγχώριας πολεµικής βιοµηχανίας, µε 

στόχο την επίτευξη αµυντικής αυτοδυναµίας και τη διατήρηση στρατιωτικής 

υπεροχής απέναντι στους αντιπάλους30. Όπως είδαµε και στο τέταρτο κεφάλαιο, το 

κράτος δαπανά αξιοσηµείωτα ποσά για τις εξοπλιστικές του δαπάνες, παρά το 

γεγονός των αδυναµιών της οικονοµίας του.  Παρατηρήσαµε επίσης την εστίαση της 

Τουρκίας στην πολεµική βιοµηχανία, µε την εγχώρια παραγωγή στρατιωτικού 

εξοπλισµού, αφενός για λόγους επιχειρησιακής αυτοδυναµίας και αφετέρου για 

απόκτηση στρατηγικού πλεονεκτήµατος έναντι των αντιπάλων της.  Οι τακτικές 

αυτές είναι απαραίτητες για µια µεγάλη δύναµη που δεν αρκείται απλώς στη 

διαφύλαξη των κεκτηµένων αλλά προσδοκά στα αναθεωρητικά κέρδη. 

Επιπρόσθετα, επισηµάνθηκε ότι οι µεγάλες δυνάµεις επιδιώκουν να 

µεγιστοποιήσουν την ισχύ και τον πλούτο που ελέγχουν, ώστε να καταστούν 

ισχυρότερες σε σχέση µε τους αντιπάλους τους31.  Με βάση αυτό το επιχείρηµα, η 

ιστορική θέση της Τουρκίας καθιστά ανάγκη η πολιτική του κράτους να βασίζεται 

                                                 
28 Για µια θεωρητική ερµηνεία της επίθεσης ως µορφής στρατηγικής δράσης βλέπε στο Κολιόπουλος 

(2002: 59-69). 
29 Posen (1984: 18) και Quester (2003: 107).  
30 Ντόκος και Πρωτονοτάριος (1999: 31). Το γεγονός της στρατιωτικής ενίσχυσης της Τουρκίας 

επισηµάνθηκε αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 µε την παρουσίαση των δαπανών της για στρατιωτικούς 

εξοπλισµούς. 
31 Για την επιδίωξη των µεγάλων δυνάµεων να µεγιστοποιήσουν τον πλούτο τους βλέπε Mearsheimer 

(2001: 143-145).  
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στην αναζήτηση δύναµης που απορρέει από τον πλούτο και την ικανότητα 

χρησιµοποίησής του.  Σε έναν ασταθή γεωγραφικό χώρο, όπως είναι αυτός που 

περιβάλλει την Τουρκία, η αναζήτηση και εξεύρεση της δύναµης βοηθά στην 

επικράτηση αυτού που την κατέχει, καθώς ο νέος ισχυρός ηγεµόνας θα επιβάλει τη 

σταθερότητα.  

Εν σχέσει µε τον ανατολικό της αντίπαλο, την Ελλάδα, η Τουρκία κλιµακώνει 

την ένταση στις µεταξύ τους σχέσεις όποτε κρίνει αυτό σκόπιµο και, µε την αύξηση 

της στρατιωτικής δύναµης, όπως εκφράστηκε µε την ερµηνεία των οικονοµικών 

δεδοµένων, επιχειρεί να επιβληθεί στο γεωγραφικό χώρο του Αιγαίου, σε µια 

προσπάθεια να µεταβάλει το status quo32.  Οι τουρκικές αναθεωρητικές ενέργειες σε 

βάρος της Ελλάδας περιλαµβάνουν παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, 

άρνηση να υποβληθεί η οριοθέτηση της ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου στο 

∆ιεθνές ∆ικαστήριο, απειλές πολέµου σε περίπτωση ελληνικής επέκτασης του 

εδαφικού ορίου υδάτων από τα έξι στα δώδεκα ναυτικά µίλια (σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Νόµου του 1982 για τη Σύµβαση της Θάλασσας) και προκλήσεις 

αµφισβήτησης του καθεστώτος του Αιγαίου όπως αυτό κωδικοποιείται από διάφορες 

διεθνείς συνθήκες (Συνθήκη της Λοζάννης του 1923, Συνθήκη των Παρισίων του 

1947)33. 

Υποστηρικτική της πιο πάνω διαπίστωσης είναι και η επισήµανση ότι δύο 

διακριτά αλληλοσυσχετιζόµενα πρότυπα της τουρκικής συµπεριφοράς έναντι της 

Ελλάδας καταδεικνύουν ότι η Τουρκία ακολουθεί µια προκαθορισµένη 

αναθεωρητική πολιτική στο Αιγαίο, τη Θράκη και την Κύπρο: Πρώτον, µια σταθερά 

αυξανόµενη πορεία στις τουρκικές αξιώσεις στο Αιγαίο που στοχεύουν στην 

ενδυνάµωση του επιπέδου της σύγκρουσης και, δεύτερον, η ακλόνητη άρνηση από 

πλευράς Τουρκίας να συµβιβαστεί µε τους διεθνείς κανόνες και να ακολουθήσει τις 

διεθνείς νοµικές διαδικασίες34. 

Είναι αδιαµφισβήτητο γεγονός ότι η Τουρκία προσυπογράφει την απειλή 

χρήσης βίας ή τη χρήση βίας και ενδεχοµένως ο αριθµός των περιπτώσεων που 

απείλησε µε casus belli την Ελλάδα να µην έχει προηγούµενο στις διακρατικές 

                                                 
32 Για τη βούληση της Τουρκίας να µεταβάλει το status quo σε βάρος της Ελλάδας βλέπε Platias (1991) 

και Πλατιάς (1996). 
33 Dokos (2003: 48). 
34 Triantaphyllou (2001: 57). 
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σχέσεις35.  Η Τουρκία, για να αποτρέψει την επέκταση από την Ελλάδα των δώδεκα 

ναυτικών µιλιών και ελλείψει οποιουδήποτε νόµιµου δικαιώµατος για να το πράξει 

αυτό, βασίζεται αποκλειστικά στην απειλή του casus belli, την οποία ανανεώνει από 

καιρό εις καιρό36.  Η επιθετική πολιτική της Τουρκίας έναντι της Ελλάδας 

δικαιολογείται µε αυτό που ο Mearsheimer αναφέρει ως την ανάγκη των υπέρτερων 

σε ισχύ κρατών να επεκταθούν σε βάρος του αδύναµου αντιπάλου37. Οι πολλαπλές 

τουρκικές απαιτήσεις, ως επιλογές της επιθετικής τακτικής του τουρκικού κράτους, 

σχετικά µε την υφαλοκρηπίδα, τον ελληνικό εναέριο χώρο, την 

αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου και τις 

“γκρίζες ζώνες”, αποσκοπούν ακριβώς στη σταδιακή αποξένωση του ανατολικού 

ελληνικού αρχιπελάγους από το µητρικό ηπειρωτικό κορµό38. 

Όπως έχει προαναφερθεί, σε µια κατάσταση σύγκρουσης υπάρχει και το 

ενδεχόµενο της πολεµικής σύρραξης.  Η µη ύπαρξη ενός εδραιωµένου δηµοκρατικού 

καθεστώτος σύµφωνα µε τα δυτικά πρότυπα στην Τουρκία δεν αποτελεί σε καµιά 

περίπτωση αποτρεπτικό παράγοντα για τη χρήση στρατιωτικής ισχύος εναντίον του 

αντιπάλου.  Επιπλέον, η εσωτερική δοµή του κράτους και η ισχυρή επιρροή των 

ενόπλων δυνάµεων, που εντοπίσαµε στα προηγούµενα κεφάλαια, που δε στέκονται 

αρνητικά στο ενδεχόµενο του πολέµου κάνει την επιλογή χρήσης βίας από πλευράς 

της Τουρκίας πιο εύκολη. Κατά συνέπεια, η Τουρκία ενδέχεται να χρησιµοποιήσει τη 

στρατιωτική της δύναµη και να εµπλακεί σε πόλεµο προκειµένου να υλοποιήσει 

στρατηγικούς στόχους που εξυπηρετούν το εθνικό συµφέρον και ανταποκρίνονται 

στις επεκτατικές της βλέψεις ως περιφερειακής δύναµης. Άλλωστε, η κατοχή του 

βόρειου τµήµατος της Κύπρου και ο στρατηγικός έλεγχος ολόκληρου του νησιού µε 

χαµηλό συνολικά κόστος ενισχύουν (ιδιαίτερα µετά το 1974) την τουρκική αντίληψη 

ότι η πολιτική διά των όπλων αποδίδει καρπούς και ότι η απειλή χρήσης βίας 

αποτελεί αποτελεσµατικό διαπραγµατευτικό επιχείρηµα έναντι της Ελλάδας39.   

                                                 
35 Για την απειλή της Τουρκίας µε casus belli προς την Ελλάδα αναφέρονται οι Wilson (1979: 36-37), 

Ήφαιστος και Πλατιάς (1992: 37), Πλατιάς (1996: 17) και Tsakonas (2001: 149).  
36 Μούτσογλου (2000: 146). 
37 Mearsheimer (2001: 29).  
38 Βερέµης (1998: 122). Για µια εκτεταµένη συζήτηση για τις απαιτήσεις αυτές βλέπε στην ίδια 

παραποµπή Βερέµης (1998: 138-151).  
39 Βερέµης (1998: 133). 
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Η επεκτατική δράση µιας περιφερειακής δύναµης συνδέεται µε την στρατιωτική 

ικανότητα που επιφέρει την υπεροχή έναντι των αντιπάλων. Η εντυπωσιακή 

ανάπτυξη της τουρκικής πολεµικής βιοµηχανίας ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 

1990, πέραν των οικονοµικών και τεχνολογικών οφελών που της προσφέρει, τα οποία 

εντοπίσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια, δηµιουργεί τις προϋποθέσεις για επίτευξη και 

διατήρηση µιας µακροπρόθεσµης υπεροχής έναντι των αντιπάλων της και κυρίως της 

Ελλάδας40.  Πέραν της σχετικής ισορροπίας δυνάµεων ανάµεσα στο ελληνικό και στο 

τουρκικό ναυτικό, η πλάστιγγα γέρνει υπέρ της Τουρκίας στην ξηρά και στη 

θάλασσα41. Η στρατιωτική ικανότητα επίσης περιλαµβάνει και την επιδίωξη για 

κατοχή πυρηνικών όπλων, αλλά η πυρηνικοποίηση της Τουρκίας θα ήταν µια 

δαπανηρή και µακροχρόνια προοπτική για µία χώρα που δε διαθέτει µέχρι σήµερα 

εγχώριο πολιτικό πυρηνικό πρόγραµµα, πάνω στο οποίο µπορεί να επενδύσει42. 

Σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγραφο, η Τουρκία επιβεβαιώνει τον κανόνα που 

θέλει το αναθεωρητικό κράτος να επιδιώκει µέσω των εξοπλισµών και της πολεµικής 

βιοµηχανίας να καταστεί αρκετά ισχυρότερο έναντι των αντιπάλων του, για να µπορεί 

να υλοποιήσει τις επεκτατικές του διεκδικήσεις.  Η υπεροχή αυτή πρέπει να 

στηρίζεται σε µακρύ χρονικό ορίζοντα, για να µπορούν οι απαιτήσεις του 

ισχυρότερου να υλοποιηθούν έναντι του ασθενέστερου. Το βάθος χρόνου που 

επιτυγχάνεται µέσω της στέρεης πολεµικής βιοµηχανίας επιβεβαιώνει τη στρατιωτική 

υπεροχή σε εξοπλισµούς του ισχυρότερου, όταν η τελευταία είναι πραγµατική.  

Συνεπώς, η Τουρκία πρέπει να επιβεβαιώνει τη στρατιωτική της ανωτερότητα σε 

σχετικότητα ισχύος και σε πραγµατικούς όρους αλλά και µακροπρόθεσµα. 

Τα ισχυρά κράτη προσπαθούν να ελέγχουν υποδεέστερα από αυτά κράτη 

ασκώντας την ισχυρή επιρροή τους. Με βάση αυτή την πρακτική, η Τουρκία 

προσπαθεί να αυξήσει την επιρροή της σε γειτονικές χώρες ως µεγάλη δύναµη µε 

εστίαση στα κράτη της Βαλκανικής και στις χώρες της Ευρασίας, αλλά και το 

                                                 
40 ∆ιαπίστωση που επισηµαίνεται και στο Ντόκος (1996: 204). 
41 Κονδύλης (1999: 400-401). Βλέπε στην παρούσα παραποµπή για την ποσοτική ανάλυση που 

υποστηρίζει το παρόν επιχείρηµα. 
42 Robins (2003: 204-205). Σύµφωνα µε τον ίδιο αναλυτή, Robins (2003: 205, n. 101), µια σοβαρή 

προώθηση του προγράµµατος πυρηνικοποίησης άρχισε από τα µέσα της δεκαετίας του 1990, στο 

σταθµό ενέργειας στο Ακούγιου, χωρίς όµως ιδιαίτερα αποτελέσµατα. Για της επιδίωξη της Τουρκίας 

να καταστεί πυρηνική δύναµη αλλά και για τα κίνητρα και αδυναµίες µιας τέτοιας προσπάθεια βλέπε 

στο Πλατιάς (1986: 200).  
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γενικότερο µουσουλµανικό κόσµο43. Η Τουρκία µε την ανεξαρτητοποίηση των 

τουρκογενών κρατών του Καυκάσου αισθάνεται να αυξάνει ο ρόλος της και η 

ικανότητα επιρροής της από την Αδριατική και τη Μαύρη Θάλασσα µέχρι και τα 

Κινεζικά Τείχη, αφού η αίσθηση της ιστορικής πρόκλησης για την προσπάθεια 

ανάδειξής της σε µεγάλη περιφερειακή δύναµη ή σε ηγεµόνα µιας ευρύτερης ρευστής 

και ασταθούς περιοχής ήταν πλέον µια πραγµατικότητα44. 

Στα πλαίσια της πιο πάνω στρατηγικής, προχωρεί σε οικονοµικές αλλά και 

στρατιωτικές συνεργασίες µε τουρκογενή κράτη στα ανατολικά της45, µε σκοπό να 

ισχυροποιηθεί και να δηµιουργήσει φιλοτουρκικές εστίες. Η προσέγγιση των κρατών 

του Καυκάσου σκοπό έχει τον έλεγχο των χωρών αυτών και επιδιώκεται είτε µε 

οικονοµικά ανοίγµατα είτε µε πολιτικές πρωτοβουλίες, πάντα σε αντιδιαστολή µε το 

ενδιαφέρον της Ρωσίας για τις χώρες αυτές. Χαρακτηριστικό των σχέσεων Τουρκίας 

και χωρών του Καυκάσου είναι το γεγονός ότι, ενώ στις δηµοκρατίες της Κεντρικής 

Ασίας ο όρος “τουρκικός” χρησιµοποιείται πολύ σπάνια, καθώς οι λαοί των χωρών 

αυτών προτιµούν να αυτοπροσδιορίζονται ως πολίτες των κρατών αυτών, στην 

Τουρκία είναι πολύ συνηθισµένες οι αναφορές στα ανατολικά τουρκόφωνα ή 

τουρκικά κράτη, µε επιδίωξη η χρήση του όρου να βοηθήσει περισσότερο τις 

τουρκικές βλέψεις και φιλοδοξίες46.  Επιπρόσθετα και µε βάση το επιθετικό 

στρατιωτικό δόγµα του κράτους, η Τουρκία αυξάνει την επιρροή της στα Βαλκάνια 

µε οικονοµικές και όχι µόνο συνεργασίες µε βαλκανικές χώρες (σε µεγαλύτερο βαθµό 

µε την Αλβανία και τη Βοσνία), αλλά συνάπτει και συµµαχίες µε όλες τις χώρες που 

                                                 
43 Για την τουρκική πολιτική στα Βαλκάνια και στην Ευρασία βλέπε Αθανασοπούλου (1995: 312-320) 

και Larrabee and Lesser (2003: 93-97 και 99-125).  Για την προσέγγιση του µουσουλµανικού κόσµου 

βλέπε Βερέµη (1991: 90-94) και  (1998: 183-190). Για τις προσπάθειες της Τουρκίας να δηµιουργήσει 

νέο-οθωµανικό ηγεµονισµό µε την προσέγγιση των οθωµανικών πληθυσµών, κατά κύριο λόγο αυτών 

της Βαλκανικής Χερσονήσου, βλέπε Αλεξανδρής (1995: 463-465). 
44 Γιαλλουρίδης (2000: 78). 
45 Για τη σχέση της Τουρκίας µε τις τουρκόφωνες χώρες στα ανατολικά της βλέπε Landau (1995: 213-

224) και Robins (2003: 270-311). Επιπλέον, για την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας όσον αφορά τις 

σχέσεις της µε τις πρώην σοβιετικές δηµοκρατίες σε οικονοµικό και πολιτικό επίπεδο βλέπε Winrow 

(1995).  
46 Robins (2003: 271, n.5). 
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κατευθύνονται εναντίον του κυρίως αντιπάλου (Αλβανία, Βουλγαρία για την Ελλάδα, 

Ισραήλ για τη Συρία47).  

Εκτός από τα πιο πάνω, η Τουρκία εκµεταλλεύεται µε αρκετή επιτυχία τις 

αλλαγές στον διεθνή συσχετισµό δυνάµεων και η αρχή της τουρκικής πολιτικής  να 

διατηρεί στενές σχέσεις µε την ισχυρότερη δύναµη στο διεθνές σύστηµα (power 

bandwagoning)48 αποτελεί στρατηγική συµπεριφορά για απόκτηση πλεονεκτηµάτων 

που στηρίζονται στην εύνοια της µεγάλης δύναµης.  Όπως σηµειώνει ο Κονδύλης, η 

Τουρκία, ακόµα και αν αναλαµβάνει ρόλο περιφερειακού τοποτηρητή, το κάνει για 

να προωθήσει τις δικές της θέσεις και τα δικά της συµφέροντα, για να έχει πρόσβαση 

στην υπερσύγχρονη στρατιωτική τεχνολογία και για να βρίσκεται κοντά στα κέντρα 

λήψεως των κρίσιµων αποφάσεων49.  

Στην περίπτωση µιας µεσαίας δύναµης το γεωπολιτικό της δυναµικό έχει 

ουσιώδη σηµασία ως προς τον προσδιορισµό των σχέσεών της µε τις πλανητικές 

υπερδυνάµεις, οι οποίες αναζητούν περιφερειακούς δορυφόρους ή τοποτηρητές. Έτσι, 

έµµεσα µια περιφερειακή δύναµη γίνεται παράγοντας πλανητικής πολιτικής όπου το 

γεωπολιτικό της δυναµικό αυξοµειώνεται ανάλογα µε τη σπουδαιότητα που έχει για 

την υπερδύναµη ως γεωγραφικός της χώρος50. Από την άποψη αυτή η Τουρκία 

διαθέτει αξιολογότατα πλεονεκτήµατα απέναντι στην Ελλάδα, καθώς η τελευταία δεν 

παρουσιάζει κανένα ζωτικό ενδιαφέρον για καµία υφιστάµενη ή ανερχόµενη δύναµη, 

σε αντίθεση µε την πρώτη που βρίσκεται υπό την αµερικανική αιγίδα µε σκοπό τη 

στρατηγική αξιοποίησή της. ∆εν πρέπει όµως να παραγνωρίζονται, πρώτον, το 

γεγονός ότι η γεωπολιτική και γεωστρατηγική θέση της Τουρκίας είναι αυτή που της 

προσδίδει κάποιο συγκεκριµένο ρόλο στις σχέσεις της µε τους συµµάχους, και 

δεύτερον, το γεγονός ότι οι δυτικές δυνάµεις στηρίζουν πολιτικά και οικονοµικά την 

Τουρκία µόνο όταν εξυπηρετούνται πρωτίστως τα δικά τους συµφέροντα51. 

                                                 
47 Για την εχθρική στάση της Συρίας και το πώς το κράτος τη θεωρεί απειλή βλέπε Παπασωτηρίου 

(1999: 183-185) και William (2000: 302-307). Για τη συµµαχική συµπόρευση µε το Ισραήλ σε έναν 

ηγεµονικό άξονα βλέπε τη µελέτη του Ευρυβιάδη (1999) και για την ιστορική πορεία της συµµαχίας 

αυτής βλέπε Robins (2003: 239-269). 
48 Πλατιάς (1993: 152) και (1995: 155) και William (2000: 169). 
49 Κονδύλης (1999: 391). 
50 Κονδύλης (1999: 390). Βλέπε στην παρούσα παραποµπή το πώς οι Η.Π.Α. αξιοποιούν την Τουρκία 

για τα στρατηγικά τους σχέδια. 
51 Λιούσης (2005: 104). 
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Οι συµµαχίες και συνεργασίες µε άλλα κράτη σκοπό έχουν να εξυπηρετήσουν 

τους στόχους της στρατηγικής του κράτους52. Με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία 

επιλέγει τη στρατηγική των συµµαχιών, µε σκοπό να αποκτήσει οφέλη που θα την 

καταστήσουν περιφερειακή δύναµη.  Σε αυτό αποσκοπούν οι συνεργασίες µε κράτη, 

πρώτον, ισχυρότερα από αυτή (Η.Π.Α.), δεύτερον, υποδεέστερα σε ισχύ από αυτή 

(Αλβανία, χώρες Ευρασίας), τρίτον,  ισοδύναµα ως προς την ισχύ µε αυτή (Ισραήλ). 

Επιπλέον, η Τουρκία ακολουθεί συνεργατική πολιτική µε αντιπάλους του αντιπάλου 

της επιβεβαιώνοντας τον κανόνα της διεθνούς πολιτικής ότι ο εχθρός του εχθρού µου 

είναι φίλος. Αν η εξελικτική διαδικασία της συνεργασίας αποκλίνει από την εθνική 

στρατηγική, οι συµµαχίες και συνεργασίες κλονίζονται ή και διαλύονται.  Στην 

περίπτωση της Τουρκίας παρατηρείται η µη οµαλή πορεία στις σχέσεις της µε τις 

Η.Π.Α., αλλά και η διακοπή της συνεργασίας µε το Ισραήλ ως δείγµα επιβεβαίωσης 

του προαναφερθέντος53. 

Ένας σηµαντικός παράγοντας για µια µεγάλη δύναµη, που επηρεάζει σε µεγάλο 

βαθµό την εξωτερική της πολιτική, είναι η εικόνα της προς τους τρίτους. Ο Aydin 

σηµειώνει ότι η επιθυµία της Τουρκίας να βελτιώσει την εικόνα της στη διεθνή 

πολιτική κοινότητα πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά στην ανάλυση της εξωτερικής 

πολιτικής του κράτους54. Η Τουρκία πρέπει να πείσει για τη νοµιµότητα του 

δικαιώµατός της να διεκδικεί από την Ελλάδα, το νόµιµο δικαίωµα της παρουσίας της 

στην Κύπρο, καθώς επίσης και τις διεκδικήσεις προς τους άλλους γείτονές της. Η 

θετική εικόνα που εκπέµπει ένα ισχυρό κράτος διευκολύνει την επιβολή του έναντι 

των αδυνάµων ή τουλάχιστο διατηρεί τα προσχήµατα της επιβολής.  

Στην υλοποίηση της επιθετικής της στρατηγικής και την εγκαθίδρυση ρόλου 

ηγεµόνα, η Τουρκία αντιµετωπίζει αδιέξοδα και ως ένα βαθµό προβλήµατα55.  Όπως 

αναφέραµε πιο πάνω, ο παίκτης, σχεδιάζοντας τη στρατηγική του, πρέπει να 

εντοπίσει τις αδυναµίες του και να τις εντάξει στο σχεδιασµό του.  Η επιτυχία µιας 

στρατηγικής κρίνεται και από την ικανότητα του παίκτη να υπερκεράσει τις 

                                                 
52 Για τις διεθνείς διασυνδέσεις της Τουρκίας αναφορικά µε τους συµµάχους της και την προώθηση 

των τουρκικών εθνικών συµφερόντων βλέπε Βερέµης (1998: 196-202). 
53 Βλέπε William (2000) και Lesser (2001), όπου παρουσιάζονται οι σχέσεις της Τουρκίας µε τρίτους 

φορείς (Ε.Ε., Ν.Α.Τ.Ο., Η.Π.Α., γειτονικές χώρες), που αφορούν στην εξωτερική της πολιτική. 
54 Aydin (2004: 44). 
55 Παραδοχή και του Γιαλλουρίδης (1999: 105). 
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αδυναµίες του.  Έτσι, πέραν της Ελλάδας, η Τουρκία αντιµετωπίζει προβλήµατα και 

µε άλλες χώρες.  

Κύριοι αντίπαλοί της είναι η Ρωσία και το Ιράν. Έτσι, είναι πραγµατικό γεγονός 

το ότι η Τουρκία παίρνει αναµφίβολα στρατηγικό ρίσκο στην ηγεµονική επεκτατική 

της πολιτική τόσο στο χώρο της πρώην Σοβιετικής Ένωσης όσο και στη Μέση 

Ανατολή, όπου µετά τον πόλεµο του Κόλπου επιχειρεί να επιτύχει τη στρατηγική και 

τη γεωπολιτική της αναβάθµιση στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Εγγύς και 

Μέσης Ανατολής56. Αλλά και ο ανταγωνισµός µε το Ιράν για τον πολιτικό έλεγχο του 

Αζερµπαϊτζάν και η ιδεολογική διάσταση ανάµεσα στις δύο χώρες (και σε 

θρησκευτικό χαρακτήρα) επιβεβαιώνουν την ύπαρξη προβλήµατος στα νώτα του 

τουρκικού κράτους57.  

Επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, σηµειώνονται, ως κρίσιµες για την ύπαρξη 

εχθρών για την Τουρκία, και οι αντιλήψεις που έχουν τα γειτονικά µε αυτήν κράτη 

για τις απειλητικές διαθέσεις της τελευταίας. Η εικόνα που έχουν δηµιουργήσει τα 

γειτονικά της Τουρκίας κράτη για τις επιθετικές της διαθέσεις τα έχει ωθήσει σε 

µεταξύ τους συνεργασίες για την υιοθέτηση αµυντικών στρατηγικών (όπως αυτή της 

συνεργασίας Βουλγαρίας και Ρουµανίας, η κοινή στρατιωτική και διπλωµατική 

πολιτική Ελλάδας και Κύπρου, η εφαρµογή του συµβιβασµού στην αντιπαλότητα 

Ιράκ και Περσίας, η συνεργασία Ρωσίας και Αρµενίας), που αποσκοπούν στην 

αντιµετώπιση του τουρκικού επεκτατικού κινδύνου58. 

Η αστάθεια του γεωγραφικού χώρου της Τουρκίας µπορεί να της δίνει σοβαρά 

ερείσµατα για να καταστεί µια µεγάλη περιφερειακή δύναµη, αλλά ταυτόχρονα η 

αστάθεια αυτή κρύβει κινδύνους και σκοπέλους. Όπως χαρακτηριστικά 

επισηµαίνεται, ο µεγαλύτερος απειλητικός κίνδυνος για την Τουρκία στο παρόν 

ασταθές περιβάλλον της είναι ο κίνδυνος των εθνικών συγκρούσεων σε 

γειτονεύουσες µε την Τουρκία χώρες, συγκρούσεις οι οποίες µπορούν να την 

εµπλέξουν σε στρατιωτικές διαµάχες59. 

                                                 
56 Γιαλλουρίδης (2000: 79). 
57 Βερέµης (1995: 22). 
58 Robins (2003: 166-165). Περισσότερα για το πώς αντιλαµβάνονται τα γειτονικά κράτη της Τουρκίας 

τον τουρκικό κίνδυνο και τις απειλές της (ως διαρκή αντίληψη περί απειλής) αλλά και τη µεταξύ τους 

συνεργασία εις βάρος της τελευταίας βλέπε στην παρούσα παραποµπή Robins (2003: 161-172). 
59 Kirisci (1995: 10). 
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Ακόµη, η Τουρκία έχει να αντιµετωπίσει προβλήµατα που αφορούν στην 

εσωτερική δοµή της χώρας όπου το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό είναι ρευστό και οι 

ισορροπίες ελαστικές60. Το πρόβληµα της ταυτότητας, τα προβλήµατα µε τις 

µειονότητες, ο µη σεβασµός των ανθρώπινων δικαιωµάτων και η σύγκρουση του 

µουσουλµανικού φονταµενταλισµού µε το φιλοευρωπαϊκό στοιχείο είναι ενδεικτικά 

στοιχεία αστάθειας61.   

Η διαµάχη στρατιωτικής και πολιτικής ηγεσίας προκαλεί σύγχυση ως προς το 

ποιος διαµορφώνει την πολιτική του κράτους και κατ’ επέκταση το στρατηγικό 

σχεδιασµό.  Το ερώτηµα για το ποια είναι η πραγµατική εξουσία στην Τουρκία έχει 

διατυπωθεί και συζητηθεί πιο πάνω. Εδώ απλώς παρατίθεται η ύπαρξη του 

προβλήµατος, αν τελικά υπάρχει, για το ποιος φορέας ασκεί την πολιτική δράση της 

Τουρκίας. Πρόκειται για κρίσιµο ερώτηµα αναφορικά µε τα θέµατα διαµόρφωσης της 

στρατηγικής, γιατί στην ανάλυση επισηµαίνεται το βάρος του απόλυτου 

προσδιορισµού του ποιος σχεδιάζει τη στρατηγική. 

Η ανασφάλεια του τουρκικού κράτους που σχετίζεται άµεσα µε τη δυνατότητα 

διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας είναι έκδηλη στο κουρδικό 

ζήτηµα, καθώς µια προσπάθεια αυτονοµίας των Κούρδων στο Ιράκ θα έθετε σε 

κίνδυνο τα σύνορα της Τουρκίας. Επίσης, οι µειονότητες και ιδιαίτερα η ελληνική 

που αφορά και στις σχέσεις της µε την Ελλάδα είναι ένα καίριο για την Τουρκία 

ζήτηµα. Είναι έκδηλη η αίσθηση ανασφάλειας από το γεγονός των αλλεπάλληλων 

προσπαθειών εξόντωσης της ελληνικής µειονότητας στην Κωνσταντινούπολη µε τη 

συστηµατική εκδίωξη των Ελλήνων, που αρχίζει µε την ανταλλαγή των πληθυσµών 

µε τη Συµφωνία της Λοζάννης του 1923 και συντελείται και µέχρι σήµερα µε τα 

προβλήµατα που δηµιουργεί στο Πατριαρχείο62.   

 

                                                 
60 Για το πώς οι εξωτερικοί εχθροί χρησιµοποιούν τα εσωτερικά προβλήµατα του τουρκικού κράτους 

για την εξασθένηση της Τουρκίας βλέπε Robins (2003: 172-180). Για µια πλήρη αναφορά στους 

παράγοντες (κυρίως γεωγραφικούς) που καθιστούν ανασφαλή τη θέση της Τουρκίας βλέπε Aydin 

(2004: 24-25). 
61 Βλέπε αναλυτικότερα για τα προβλήµατα αυτά στους Γιαλλουρίδης (1999) και Lesser (2001).  
62 Για τις πρακτικές της Τουρκίας αναφορικά µε την ελληνική µειονότητα βλέπε Αλεξανδρής (1991α: 

38-44), Αλεξανδρής (1991β: 497-535), Μούτσογλου (2000: 28-32, 43-53, 71-75 και 78-88). Για µια 

ιστορική οπτική της στάσης της Τουρκίας αναφορικά µε το Οικουµενικό Πατριαρχείο βλέπε 

Αλεξανδρής (1991α: 57-63 και 126-136). 
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Ένα άλλο κρίσιµο στοιχείο είναι η σχέση του κράτους της Τουρκίας µε τον 

επιχειρηµατικό της κόσµο.  Αυτό έχει να κάνει µε την ταύτιση των συµφερόντων 

κράτους και επιχειρηµατιών και πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη στην περίπτωση 

ανάλυσης της τουρκικής στρατηγικής. Το ρεύµα εξευρωπαϊσµού και η σφυρηλάτηση 

καλών σχέσεων µε τη ∆ύση εκφράζεται από τα προνοµιούχα κοινωνικά στρώµατα 

και επιβεβαιώνει την ταυτότητα των συµφερόντων τους µε τη γενικότερη πορεία του 

κράτους63. Επισηµαίνεται ότι υπάρχει ταύτιση συµφερόντων της επεκτατικής 

πολιτικής µιας χώρας µε τους στόχους του επιχειρηµατικού κόσµου της χώρας αυτής.  

Σηµειώνει ο Κονδύλης ότι τα εξοπλιστικά προγράµµατα της χώρας τους τα 

χαιρετίζουν παντού και πάντα οι επιχειρηµατίες, όταν αυτά συνδέονται µε 

επενδύσεις, απασχόληση και κρατικές παραγγελίες64.  Αυτό φαίνεται να συµβαίνει 

και στην Τουρκία, καθώς η εµπλοκή του κράτους στην οικονοµία και στην παραγωγή 

και η συνεργασία µεγάλων επιχειρηµατιών µε το κράτος στηρίζουν τα επεκτατικά 

σχέδια της Τουρκίας. Τα διαπλεκόµενα οικονοµικά και στρατιωτικά συµφέροντα 

στην Τουρκία είναι τόσο στενά συνδεδεµένα µεταξύ τους και τόσο ισχυρά που 

επιτρέπουν τον έλεγχο και τον προγραµµατισµό τεράστιων εξοπλιστικών 

προγραµµάτων65. 

Με την παρουσίαση της περιπτωσιολογικής εικόνας του κράτους της Τουρκίας 

διαπιστώθηκε ότι το κράτος είναι ένας κυρίαρχος δρων στο διεθνές σύστηµα, που οι 

επιλογές του σε µεγάλες βαθµό επηρεάζονται από τις συστηµατικές συνθήκες, µέρος 

των οποίων είναι και άλλοι µη κρατικοί δρώντες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη 

για την υλοποίηση ενός στρατηγικού στόχου (στην περίπτωση της Τουρκίας να 

καταστεί περιφερειακή δύναµη) αναζητούν ισχύ (όλους τους συντελεστές της) και 

µάλιστα επιδιώκουν την ενδυνάµωσή της. Τέλος, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν 

επιθετικά και αναθεωρητικά κράτη στο διεθνές σύστηµα, που επιθυµούν να 

µεταβάλουν το status quo, γιατί έχουν την απαιτούµενη ισχύ (λόγω δοµής) και δεν 

αρκούνται µόνο στην επιβίωσή τους. Η επιθετικότητα των κρατών δεν αφορά, ως 

φαινόµενο, µόνο στις υπερδυνάµεις (ηγεµόνων του συστηµάτων), αλλά µπορεί να 

αφορά και στις περιφερειακές, όπως στην περίπτωση της Τουρκίας. 

 

                                                 
63 Νότης (1995: 118). 
64 Κονδύλης (1999: 405). 
65 Τσάκωνας (1998: 12) και Καραµπελιάς (2001: 259-260).  
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6.3. Στρατηγική Αποτροπής 

Οι ρίζες και το βασικό πλαίσιο της κλασικής θεωρίας αποτροπής βρίσκονται 

στη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού ή µε άλλα λόγια στην πολιτική της ισχύος που 

στηρίζεται στο κρατικοκεντρικό σύστηµα ανάλυσης66. Στρατηγική αποτροπής 

εφαρµόζει ο παίκτης ο οποίος βρίσκεται σε άµυνα εις βάρος του αντιπάλου ο οποίος 

βρίσκεται στην επίθεση.  Η στρατηγική της αποτροπής έχει ως στόχο να παρουσιάσει, 

ο παίκτης που την υλοποιεί, στον αντίπαλο την αξιόπιστη απειλή ότι το τίµηµα σε 

περίπτωση επίθεσής του θα είναι πολύ υψηλό67.  Το τίµηµα αυτό προσλαµβάνει τη 

µορφή τιµωρίας του αντιπάλου, µε στρατηγικούς όρους, δηλαδή την κατανόηση από 

τον αντίπαλο ότι η τακτική του κίνηση για εκπλήρωση του στόχου του θα αποτύχει. 

Στη γενική της µορφή η αποτροπή είναι το να πειστεί ο αντίπαλος κάποιου ότι το 

κόστος ή και η απόδοση µιας ορισµένης πορείας δράσης που θα µπορούσε να 

αναλάβει ξεπερνούν τα οφέλη της68.  Ο αντικειµενικός σκοπός του αποτροπέα είναι 

να µειώσει τη δυνατότητα του αντιπάλου να µπορεί να κερδίσει µια γρήγορη και 

οριστική νίκη και παράλληλα να αυξήσει την πιθανότητα ο πόλεµος να είναι µακρύς 

και να κοστίσει πολύ για να επιτύχει69.   

Η σηµαντικότερη παράµετρος της αποτροπής είναι η αξιοπιστία (credibility) 

του φορέα δράσης να την υλοποιήσει. Ο Gilpin που εξισώνει την αξιοπιστία µε το 

γόητρο υποστηρίζει ότι αυτή διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο στην τάξη και 

λειτουργία του διεθνούς συστήµατος, καθώς ο ρόλος της ιεράρχησης του γοήτρου 

µεταξύ των κρατών είναι το κύριο συστατικό ερµηνείας της διαδικασίας της διεθνούς 

πολιτικής αλλαγής70. Αναφορικά µε την αξιοπιστία της αποτροπής, επισηµαίνεται 

αυτό που εύστοχα υπογραµµίζουν οι Zagare and Kilgour, ότι αν µία απειλή δε 

δύναται να πραγµατοποιηθεί δεν µπορεί να βλάψει τόσο ώστε να µπορεί να αποτρέπει 

και αντίθετα µία δυνητική απειλή, που αποτελεί πραγµατικό κίνδυνο, κάνει την 

αποτροπή πραγµατικότητα, γιατί απλά υπερβαίνει αυτό το ελάχιστο όριο71. 

                                                 
66 Zagare and Kilgour (2000: 7).   
67 Mearsheimer (1986: 6) και Ήφαιστος και Πλατιάς (1992). 
68 George and Smoke  (1974: 11). 
69 Mearsheimer (1986: 6). 
70 Gilpin (1981: 33) και (2004: 70). Περισσότερα για τη σχέση της αξιοπιστίας και της αποτροπής 

βλέπε Zagare and Kilgour (2000: 65-95). 
71 Zagare and Kilgour (2000: 292). 
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Ο όρος “αποτροπή” αναφέρεται στην παρεµπόδιση της εµφάνισης του 

συµβάντος του πολέµου και ως στρατηγική περισσότερο επιβάλλει την ειρήνη και 

λιγότερο ωθεί προς τη σύγκρουση. Με άλλα λόγια πρόκειται για την αποτρεπτική 

υπόθεση, όπως την παραθέτει ο Vasquez, ότι η στρατιωτική ενδυνάµωση µιας χώρας 

(και όχι µόνο, γιατί η στρατιωτική δύναµη δεν είναι ο µόνος συντελεστής ισχύος) 

είναι το κύριο εχέγγυο κατά του πολέµου72. Όπως σηµειώνει χαρακτηριστικά ο 

Schelling, η στρατιωτική στρατηγική δεν πρέπει να θεωρείται ως η επιστήµη που θα 

επιφέρει τη στρατιωτική νίκη αλλά ισοδύναµα, αν όχι περισσότερο, πρέπει να 

θεωρείται ως η τέχνη του εξαναγκασµού, του εκφοβισµού και της αποτροπής73 ή, 

όπως το θέτει ο Mearsheimer, η ανισοκατανοµή της ισχύος προκαλεί τον πόλεµο 

αυξάνοντας τη δυνατότητα για επιτυχία στην επιθετική δράση, σε αντίθεση ο πόλεµος 

περιορίζεται, όταν οι ανισοκατανοµές της ισχύος είναι µικρές74. Επιπρόσθετα, η 

αποτροπή ορίζεται ως η εκφοβιστική χρησιµοποίηση δύναµης που αποθαρρύνει τον 

αντίπαλο από του να αναλάβει να πραγµατοποιήσει κάτι που θα ήταν ανεπιθύµητο 

για το συµφέρον του αποτροπέα75. Στρατηγική αποτροπής ακολουθεί το κράτος που 

βρίσκεται σε άµυνα και προσπαθεί να διατηρήσει το status-quo εξασφαλίζοντας την 

επιβίωσή του. Το κράτος που υπερασπίζεται το status-quo συχνά πρέπει να 

προστατεύσει περισσότερα πράγµατα από αυτό της εδαφικότητάς του. Έτσι, όσο 

µεγαλύτερο είναι το µέγεθος του συµφέροντος που καλείται να υπερασπίσει (πέραν 

του εδάφους) για τη διατήρησή του, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να 

συγκρουστούν οι κρατικές προσπάθειες για διαφύλαξη της ισχύουσας κατάστασης76.  

Σύµφωνα µε τον Bull, η αποτροπή, δηλαδή το να πει κανείς ότι η χώρα Α 

αποτρέπει τη χώρα Β από το να κάνει κάτι, ως θεωρητικό πλαίσιο, συνεπάγεται τα 

παρακάτω77: Πρώτον, η χώρα Α απευθύνει στη χώρα Β µια απειλή να της επιβάλει 

µια τιµωρία ή να την πλήξει, αν αυτή αποτολµήσει µια συγκεκριµένη πορεία δράσης. 

∆εύτερον, η χώρα Β θα µπορούσε ίσως σε διαφορετική περίπτωση να αποτολµήσει 

αυτή την πορεία δράσης. Τρίτον, η χώρα Β πιστεύει ότι η χώρα Α έχει την ικανότητα 

                                                 
72 Vasquez (1993: 182) 
73 Schelling (1966: 33-34). 
74 Mearsheimer (1990: 18). 
75 Art (2003: 5). 
76 Jervis (1978: 185). 
77 Bull (2001: 166). 
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και τη βούληση να πραγµατοποιήσει την απειλή και αποφασίζει γι’ αυτό τον λόγο ότι 

αυτή η πορεία δράσης δεν αξίζει τον κόπο.  

∆εν πρέπει όµως η έννοια της αποτροπής να συγχέεται µε τον εξαναγκασµό. Ο 

Jervis ορίζει την αποτροπή ως µια θεωρία «…σχετικά µε τους τρόπους µε τους οποίους 

κάποιος καταφεύγει σε απειλές ότι θα βλάψει τους άλλους, προκειµένου να τους 

εξαναγκάσει να κάνουν αυτό που επιθυµεί…»78. Υπάρχει µεγάλη διαφορά ανάµεσα 

στην προσπάθεια να πείσεις έναν αντίπαλο να µην αναλάβει τη δράση που θέλεις να 

αποτρέψεις και στην προσπάθεια να εξαναγκάσεις κάποιον να αναλάβει µία ορισµένη 

δράση που θέλεις να γίνει79.  Η τελευταία περίπτωση αναφέρεται στην προσπάθεια 

που καταβάλλει µια υπέρτερη δύναµη σε βάρος µιας ασθενέστερης. 

Η αποτροπή στηρίζεται στα πλαίσια της θεωρίας της ισορροπίας δυνάµεων, που 

περιλαµβάνει την εξισορρόπηση του αντιπάλου, όπου εξισορρόπηση είναι: α) η 

οποιαδήποτε δηµιουργία ή απόκτηση µέσων για την αντιµετώπιση ενός αντιπάλου 

και β) η συνεννόηση µε τον αντίπαλο, µε στόχο τον κατευνασµό ή την ευνοϊκή 

µεταχείριση.  Στη στρατηγική εξισορρόπησης δύναµης έµφαση δε δίνεται στην 

πρόθεση (intention) του αντιπάλου να απειλήσει αλλά στην ικανότητά του να το 

πραγµατοποιήσει (capability).  Κατ’ αυτήν τη λογική, είναι εξαιρετικά συνηθισµένο 

να παρατηρείται το φαινόµενο της εξισορρόπησης κάθε ανερχόµενης δύναµης80.  

Έτσι το αµυνόµενο κράτος πρέπει να επιδιώκει την ισχύ σε απόλυτους όρους, το δε 

επίπεδό της πρέπει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο του επιτιθεµένου.   

Οι Zagare and Kilgour, στηριζόµενοι στο µοντέλο που αναπτύσσει η εργασία 

τους για την εύκαµπτη αντίδραση σε µια πρόκληση του αντιπάλου, υποστηρίζουν ότι 

οι τακτικές κινήσεις µιας στρατηγικής που σχεδιάζεται γι’ αυτό το σκοπό µπορούν να 

αποτρέψουν τον επιτιθέµενο να υλοποιήσει τις απειλές του και να οδηγήσει στην 

ισορροπία81.  Κατ’ αυτήν την πρακτική, που στηρίζεται στο δόγµα της µαζικής 

ανταπόδοσης (massive retaliation) και οι ίδιοι οι συγγραφείς αναφέρουν ότι µπορεί να 

εφαρµοστεί και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις82, οι κατάλληλες υποστρατηγικές 

                                                 
78 Jervis (1979β: 292). 
79 Dougherty and Pfaltzgraff (1992β: 123). 
80 Gulick Vose (1955) και Organski (1968).  
81 Zagare and Kilgour (1995).  Για την ανάπτυξη και ερµηνεία του µοντέλου βλέπε στη συγκεκριµένη 

παραποµπή. 
82 Zagare and Kilgour (1995: 374).   
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κινήσεις µπορούν να κάνουν τους περιορισµένους πολέµους ή και την πιθανότητα 

του ολοκληρωτικού πολέµου λιγότερο πιθανή.   

Η αποτροπή απαιτεί συνδυασµό των παραγόντων της ισχύος, της θέλησης να τη 

χρησιµοποιήσεις και του βαθµού αξιολόγησής της από τον επιτιθέµενο, συνδυασµός 

ο οποίος λειτουργεί πολλαπλασιαστικά µεταξύ των παραγόντων και όχι αθροιστικά83. 

Κατά συνέπεια, αν κάποιος από τους παράγοντες αυτούς είναι µηδενικός, η αποτροπή 

αποτυγχάνει. Έτσι, το κράτος που επιδιώκει να χρησιµοποιήσει αποτρεπτική πολιτική 

έναντι ενός κράτους που επιτίθεται πρέπει όχι µόνο να συνδυάσει τους πιο πάνω 

παράγοντες αλλά και να είναι σε θέση να τους χρησιµοποιήσει συνδυαστικά. 

Επιτυχής αποτρεπτική στρατηγική, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι πόροι ενός 

κράτους είναι περιορισµένοι, είναι αυτή που µε τα δεδοµένα µέσα που διαθέτει ένα 

κράτος µεγιστοποιεί τα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα84. Βασικό µέγεθος στη 

στρατηγική αποτροπής είναι η αξιοπιστία που αυτή εµπεριέχει και η ικανότητα του 

φορέα να γίνει πιστευτός στον αντίπαλο για τις πραγµατικές του προθέσεις85.  Η 

αποτελεσµατικότητα της αποτροπής εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την αξιοπιστία 

της, στοιχείο το οποίο κατανοείται και από τους δύο εµπλεκοµένους, τον αποτροπέα 

και τον επιτιθέµενο. Αποτελεί δηλαδή σχέση αµφισήµαντη η οποία είναι συνάρτηση 

δύο βασικών παραγόντων, πρώτον, της εκτίµησης της ικανότητας που αναφέρεται 

στη δυναµικότητα και αποτελεσµατικότητα της ισχύος των δύο µερών και,   

δεύτερον, της εκτίµησης της αποφασιστικότητας για χρησιµοποίηση της ισχύος που 

αναφέρεται στην ψυχολογική δυναµική που αναπτύσσεται αναµεταξύ των αντιπάλων. 

Η αξιοπιστία της αποτρεπτικής πολιτικής εξαρτάται από το κατά πόσο ο φορέας 

υλοποίησής της µπορεί να πείσει τον αντίπαλο για τα εξής: α) ότι διαθέτει όλα εκείνα 

τα µέσα ισχύος για να προκαλέσει δυσανάλογα µεγάλο κόστος στην επίθεσή του και 

β) ότι έχει τη θέληση ή την πρόθεση να χρησιµοποιήσει αυτήν την ικανότητα όποτε 

χρειαστεί.   

Επιπρόσθετα, η αποτροπή κρίνεται για την αποτελεσµατικότητά της από την 

ικανότητα του αποτροπέα να επιφέρει ισχυρά αντίποινα στον επιτιθέµενο, όταν ο 

πρώτος από αµυνόµενος περάσει στην αντεπίθεση. Η κεντρική έννοια, µε βάση την 

οποία υπολογίζονται οι απαιτήσεις της στρατηγικής αποτροπής, είναι η διατήρηση 

                                                 
83 Kissinger (1957: 12). 
84 Ήφαιστος και Πλατιάς (1992: 66-67). 
85 Kilgour and Zagare (1991: 305-308). 
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µιας βέβαιης καταστροφικής ικανότητας για ανταπόδοση µετά από µια αιφνιδιαστική 

επίθεση86.  Έτσι, η αποτρεπτική στρατηγική δύναται να αποδυναµωθεί σε επικίνδυνο 

βαθµό, αν δεν υπάρχει ταυτόχρονα επιθετική δυνατότητα που θα πραγµατοποιήσει 

αντίποινα (retaliations)87. Η αποτροπή είναι τόσο ισχυρότερη όσο ο φορέας 

υλοποίησής της (αποτρoπέας) είναι ικανός όχι µόνο να αµυνθεί αλλά και να 

ανταποδώσει το κτύπηµα, γιατί ο επιτιθέµενος ενδιαφέρεται για το βαθµό αλήθειας 

που εµπεριέχει η απειλή και για το κατά πόσο θα µπορεί να ελέγξει τις απώλειες που 

θα είχε από την υλοποίηση της απειλής88. 

Παρά το γεγονός ότι η έννοια της αποτροπής µπορεί να ορισθεί µε γενικά 

κριτήρια και ορισµούς, πρέπει να αναφερθεί και το ειδικό της κάθε περίπτωσης, 

καθώς η διεθνής δράση διαφοροποιείται από πολλούς παράγοντες, κυρίως 

ανθρώπινους, όπως ψυχολογικούς και συναισθηµατικούς.  Όπως υποστηρίζουν και οι 

Dougherty and Pfaltzgraff, η στρατηγική θεωρία αποτροπής δεν είναι ίδια µε τα 

µαθηµατικά, για να ακολουθεί µια λογική αναγκαιότητα, αλλά η ανάλυσή της 

συνεπάγεται πάντα αµφιλεγόµενους παράγοντες ανθρώπινης κρίσης89. 

Βέβαια, προϋπόθεση της αποτροπής είναι ο αµυνόµενος να κατέχει ισχύ 

τουλάχιστο τόση όση θα αποτρέπει τον επιτιθέµενο να τον καταβάλει. Σε διαφορετική 

περίπτωση, όταν η ισχύς του αµυνοµένου είναι αµυδρή και ο αντίπαλος εύκολα 

µπορεί να κερδίσει τη σύγκρουση, ο αµυνόµενος µπορεί να ακολουθήσει στρατηγική 

κατευνασµού. Με τη στρατηγική κατευνασµού επιδιώκεται η εύνοια του ισχυροτέρου 

που θα επιτρέψει τη διατήρηση του αδυνάµου.  Αυτό θα ισχύσει σε περίπτωση που η 

ύπαρξη του κράτους µε ασήµαντη ισχύ δεν επηρεάζει τα συµφέροντα του ισχυρού 

κράτους. Σε αντίθετη περίπτωση ο ισχυρός θα καταστρέψει τον αδύναµο. Η 

στρατηγική κατευνασµού είναι αποτελεσµατική µόνο εφόσον τα κίνητρα του 

αντιπάλου είναι αµυντικά90 καθώς βασίζεται στη λογική ότι αν δεν µπορεί ο 

αντίπαλος να αντιµετωπιστεί πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια να εξευµενιστεί.  

Βασικό πρόβληµα της στρατηγικής του κατευνασµού είναι στην περίπτωση που ο 

                                                 
86 George and Smoke (1974: 38-41).  Για τις απαιτήσεις της αποτροπής βλέπε Kaufmann (1954). 
87 Ντόκος (1996: 206). 
88 Huntington (1983-4: 37). 
89 Dougherty and Pfaltzgraff (1992β: 119). 
90 Ήφαιστος και Πλατιάς (1992: 40).  
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αντίπαλος δεν έχει περιορισµένες φιλοδοξίες και οι παραχωρήσεις εκλαµβάνονται ως 

αδυναµίες91. 

Κατά το Λαζαρίδη, η επιλογή της αποτροπή συνίσταται στις παρακάτω τρεις 

περιπτώσεις92: Πρώτον, όταν ο ένας παίκτης στη σύγκρουση είναι συγκριτικά 

ανίσχυρος σε σχέση µε τον αντίπαλο. ∆εύτερον, όταν η µια πλευρά δεν υστερεί σε 

ισχύ από την άλλη, αλλά υστερεί σε επιθετική διάθεση. Αυτή η µορφή 

ανταποκρίνεται στο υπό µελέτη παράδειγµα, αν αποδεχθούµε ότι Ελλάδα και 

Τουρκία σε συγκριτικά µεγέθη ισχύος είναι ισοδύναµες, αλλά ένας παίκτης έχει 

επιθετικές τάσεις και ο άλλος αµυντικές. Τρίτον, όταν η ισχύς και των δύο παικτών 

έχει ξεπεράσει το σηµείο κορεσµού και πλέον η αποτροπή έγκειται στο να πειστούν 

αµφότεροι ότι δε θα αποφύγουν ανταποδοτικά χτυπήµατα. Αυτή η περίπτωση, που 

αποτελεί και την πιο σύγχρονη έκφραση της αποτροπής, αναφέρεται κυρίως στην 

ψυχροπολεµική σύγκρουση των υπερδυνάµεων Η.Π.Α.-Σοβιετικής Ένωσης 93. 

Με βάση τη δεύτερη περίπτωση της πιο πάνω παραγράφου και κρίνοντας ότι 

στο υπό µελέτη παράδειγµα έχουµε µία σύγκρουση µε έναν επιτιθέµενο (Τουρκία) 

και έναν αµυνόµενο µε επίπεδο ισχύος ικανό για εφαρµογή στρατηγικής αποτροπής 

(Ελλάδα), στις παραγράφους που ακολουθούν εξετάζεται το πώς µπορεί η Ελλάδα να 

υλοποιήσει την αποτροπή έναντι της Τουρκίας. Οι George and Smoke, διακρίνοντας 

τρία κύρια επίπεδα της αποτροπής, θεωρούν ότι ένα από αυτά µπορεί να 

ανταποκριθεί στην περίπτωση του συµβατικού περιορισµένου πολέµου που αφορά 

στη σχέση δύο αντίπαλων δυνάµεων που συγκρούονται απειλώντας µε συµβατικά 

όπλα94. 

 

6.3.1. Η Ελλάδα ως Αποτρεπτική ∆ύναµη 

Όπως υποστηρίξαµε και πιο πάνω, η Τουρκία παρουσιάζει µια επιθετική 

πολιτική σε βάρος της Ελλάδας και η Ελλάδα βρίσκεται σε θέση αµυνοµένου µε 

αντίπαλο την Τουρκία.  Η Ελλάδα αποδέχεται το status quo που καθορίζει τις σχέσεις 

                                                 
91 Πλατιάς (1996: 19-20). 
92 Λαζαρίδης (1997: 27). 
93 Περισσότερα για το συγκεκριµένο βλέπε στα Mearsheimer (1986), Buzan and Herring (1998: 165-

175), και Κουσκουβέλης (2000). Επίσης βλέπε στον Langlois (1991) για το πώς η πυρηνική αποτροπή 

εκφράζεται µέσα από τα µοντελοποιηµένα παίγνια. 
94 George and Smoke (1974: 38-45). Για το πώς υλοποιείται η συµβατική αποτροπή (conventional 

deterrence) µε τη χρήση συµβατικών όπλων βλέπε Mearsheimer (1986: 6- 8). 
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της µε την Τουρκία95, παράλληλα όµως υποστηρίζει ότι η Τουρκία παραµένει η 

κυριότερη απειλή για την ελληνική ασφάλεια, γεγονός που αποτελεί και την πάγια 

θέση του κράτους96. Η ύπαρξη απειλής επιβάλλει µία από τις βασικές προτεραιότητες 

της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής να είναι η διατήρηση ενός καθεστώτος επαρκούς 

στρατιωτικής και όχι µόνο ισορροπίας έναντι της Τουρκίας, τη στιγµή µάλιστα που η 

τελευταία από το 1974, µε την εισβολή στην Κύπρο και την κατοχή, αποτελεί κίνδυνο 

για την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας στη Θράκη και στο Αιγαίο97.  

Σε τέτοιες συγκρουσιακές περιπτώσεις όπως η ελληνοτουρκική, συνιστάται ο 

αµυνόµενος να ακολουθεί στρατηγική αποτροπής του αντιπάλου.  Η Ελλάδα ως 

κράτος που δέχεται απειλή από µια ανερχόµενη δύναµη πρέπει να µπορεί να την 

ακολουθήσει στην αύξηση της ισχύος της, για να αποτρέψει την ικανότητά της να τη 

χρησιµοποιήσει και, κατ’ αυτό τον τρόπο, να την εξισορροπεί. Υπό αυτή τη 

µεθοδολογική τοποθέτηση και εν σχέσει µε τις δυνατότητες της Ελλάδας σε σύγκριση 

µε την Τουρκία ο Constas υποστηρίζει ότι η Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία 

των (µικρών) αδύναµων κρατών98 που επιδιώκει όµως να αποτρέψει ένα ισχυρό 

αντίπαλο. Άρα, η κατηγοριοποίηση της Ελλάδας είτε σε µικρή ή µεσαία δύναµη, είτε 

σε δυνατή ή αδύναµη χώρα δεν είναι βαρύνουσας σηµασίας για την παρούσα 

ανάλυση, καθώς αυτό που ενδιαφέρει είναι αν η Ελλάδα είναι ένα αµυντικό, status 

quo κράτος , το οποίο αποτρέποντας ένα ισχυρότερο αντίπαλο επιδιώκει να το 

διατηρήσει.   

Η Ελλάδα προσπαθεί να αντιµετωπίσει τον τουρκικό κίνδυνο µε ένα συνδυασµό 

εσωτερικής και εξωτερικής ισορροπίας όπως την έχουµε παρατηρήσει πιο πάνω99. 

Για την εξωτερική εξισορρόπηση στηρίζεται στις στρατιωτικές της δυνάµεις, το 

µέγεθος των οποίων παρουσιάστηκε στο Κεφάλαιο 4. Έτσι, παρατηρείται, ότι το 

στρατιωτικό δόγµα της Ελλάδος είναι αµυντικό, σύµφωνα και µε τις επιταγές του 

                                                 
95 Για την αποδοχή του συγκεκριµένου βλέπε στους Platias (1991), Ντόκος (1996) και Tsakonas 

(2001). 
96 Ντόκος (2001: 147).  Για µια εκτίµηση της τουρκικής απειλής βλέπε Platias (1991: 92-95), Ντόκος 

(1999: 202-208) και Παπασωτηρίου (1999: 180-183). 
97 Couloumbis (2003: 34). 
98 Constas (1991: 129). 
99 Ο Platias (1991: 99-105) αναφέρει ότι η αποτροπή της Τουρκίας από την Ελλάδα µπορεί να πάρει 

τέσσερις µορφές: την εθνική αποτροπή, τη διεθνή αποτροπή, την εκτεταµένη αποτροπή και τη 

δραστική αποτροπή.  Περισσότερα για την καθεµιά ξεχωριστά βλέπε στην παρούσα παραποµπή. 
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Ν.Α.Τ.Ο., µε σκοπό να αποτρέπει κάθε κίνδυνο ή πραγµατική επίθεση εναντίον της 

χώρας και να προστατεύει το ελληνικό εθνικό συµφέρον, µε συνέπεια η Ελλάδα να 

είναι µία status quo χώρα που στοχεύει να πείσει οποιαδήποτε αναθεωρητική δύναµη 

ότι, µε βάση το υπόδειγµα ανάλυσης κόστους-οφέλους, δεν θα ήταν ευνοϊκή για την 

τελευταία η περίπτωση επίθεσής της100. Η εστίαση στην εσωτερική εξισορρόπηση 

υποστηρίζεται από την αύξηση των κονδυλίων της για την ισχυροποίηση των 

ένοπλων δυνάµεων και την επιστράτευση εσωτερικών πόρων, όπως η ενίσχυση της 

στρατιωτικής της ισχύος101.  Είδαµε στα προηγούµενα κεφάλαια ότι, παρά τις όποιες 

µειώσεις των κονδυλίων της Ελλάδας για αµυντικές δαπάνες σε κάποια έτη, το 

κράτος δαπανά ένα σηµαντικό µέρος του Α.Ε.Π. για να εξοπλίζεται και να είναι ικανό 

στρατιωτικά να αποτρέπει τον κύριο αντίπαλό του, που είναι η Τουρκία. 

Οι Κυριαζής και Σωµάκος, αναφερόµενοι στο πώς η Ελλάδα θα υλοποιήσει την 

αποτροπή της επιθετικότητας της Τουρκίας, αναπτύσσουν το θεώρηµα της 

µεγιστοποίησης της αποτροπής µε στρατιωτικούς εξοπλισµούς102.  Σύµφωνα µε αυτό, 

η επιθετική στάση της Τουρκίας, που εκφράζεται µε αύξηση των εξοπλισµών, πρέπει 

να ανακοπεί µε µία αύξηση των ελληνικών εξοπλισµών ως αντιστάθµισµα.  Η 

µεγιστοποίηση της αποτροπής στον τοµέα της άµυνας παραλληλίζεται µε το θεώρηµα 

της µεγιστοποίησης της ωφέλειας του καταναλωτή στην οικονοµική επιστήµη.  Με 

βάση τον παραλληλισµό αυτό, πρέπει να µεγιστοποιηθεί η απόδοση (το όφελος) κάθε 

χρηµατικής µονάδας που δαπανάται για το αγαθό της άµυνας, σε βαθµό που η 

αποδοτικότητα της αποτροπής να είναι η µέγιστη. Έτσι, η Ελλάδα για κάθε 

χρηµατική µονάδα που δαπανά σε εξοπλιστικές δαπάνες πρέπει να λαµβάνει από 

αυτήν τη µέγιστη χρησιµότητα και η χρησιµότητα αναφέρεται στην αποτροπή της 

Τουρκίας να υλοποιήσει τις διεκδικήσεις της σε βάρος της Ελλάδας. 

∆εν µπορεί όµως να παραβλεφθεί το γεγονός ότι η Ελλάδα την τελευταία 

κυρίως εικοσαετία στηρίζεται και στην εξωτερική εξισορρόπηση. Η εξωτερική 

εξισορρόπηση αναφέρεται στην αποτροπή ή εξισορρόπηση του αντιπάλου µε άλλα 

µέσα ισχύος, που δεν πηγάζουν  από την πρωτογενή ισχύ του αποτροπέα, και η οποία 

µεταφράζεται µε συµµετοχή σε διεθνείς οργανισµούς και δηµιουργία συµµάχων 103.  
                                                 
100 Dokos (2003: 54). 
101 Βλέπε ανάλυση Κεφαλαίου 3. 
102 Κυριαζής και Σωµάκος (1999: 11-35). 
103 Waltz (1979: 168) και Kaufman (1992: 417-418). Για τις σχέσεις της Ελλάδας µε το Ν.Α.Τ.Ο. 

βλέπε Βαληνάκης (1988). 
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Η συµµετοχή της σε διεθνείς οργανισµούς (Ο.Η.Ε.), αλλά και σε ισχυρές οµάδες 

συνασπισµών κρατών (Ν.Α.Τ.Ο., Ε.Ε.) στόχο έχουν να ενδυναµώνουν την ισχύ 

(κυρίως την πολιτική) της χώρας και να αποτρέπουν τον αντίπαλό της από επιθετικές 

ενέργειες. 

Έτσι, παρατηρούµε η Ελλάδα να είναι µέλος µιας πλειάδας άλλων οργανισµών. 

Συγκεκριµένα είναι µέλος της ∆υτικο-Ευρωπαϊκής Ένωσης (W.E.U.) από το 1995, 

όπου ως η ευρωπαϊκή κολόνα του Ν.Α.Τ.Ο. στοχεύει στην άµυνα της Ε.Ε., του 

N.A.C.C., του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, του 

Συµβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισµού για την Οικονοµική Συνεργασία στη 

Μαύρη Θάλασσα.  Επιπρόσθετα, έχει υπογράψει πρακτικές και πολυµερείς 

συµφωνίες ελέγχου των εξοπλισµών και είναι µέλος όλων των διεθνών οργανισµών 

ελέγχου των εξαγωγών. Ειδικότερα, η Ελλάδα είναι υπογράφουσα χώρα του 

Πρωτοκόλλου της Γενεύης του 1925, της Συνθήκης της Ανταρκτικής, του Συµφώνου 

της Απαγόρευσης των Πυρηνικών ∆οκιµών, της Συνθήκης του ∆ιαστήµατος και της 

Συνθήκης για τη µη ∆ιάδοση των Πυρηνικών. Πέραν όµως της συµµετοχής της στους 

πιο πάνω οργανισµούς, υπάρχει και η συµµετοχή της στο Ν.Α.Τ.Ο., την οποία η 

Ελλάδα µπορεί να εκµεταλλευτεί και να προσεγγίσει άλλες χώρες για συµµαχία µέσω 

της στρατιωτικής συνεργασίας104. 

Κατά πρώτο λόγο, για την Ελλάδα η ένταξη σε αυτά τα µπλοκ συνασπισµών 

δηµιουργεί εξωτερική αποτροπή που στηρίζεται περισσότερο σε πολιτικά και 

οικονοµικά κριτήρια παρά σε στρατιωτικά και κατά δεύτερο µε την ενεργή ανάµειξη 

σε µια περιφερειακή συνεργασία κατοχυρώνεται η δυνατότητα της, µέσα από τη 

συνεργασία µε κράτη που είναι µέλη αντίπαλων στρατοπέδων, να ενδυναµώνει το 

επίπεδο της αξιοπιστίας και της νοµιµοποίησης των µεθόδων να υπερασπίζεται την 

ασφάλειά της105.  

Το πλεονέκτηµα της συµµετοχής της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) 

αναφέρεται κυρίως σε αυτό που στην πολιτική ορολογία ονοµάζεται “ευρωπαϊκό 

χαρτί” έναντι του αντιπάλου που δε συµµετέχει. ∆ηλαδή, δεν είναι µόνο οι απώλειες 

σε µια σύγκρουση που θα εµποδίσουν την Τουρκία να επιτεθεί στην Ελλάδα, αλλά 

και η απώλεια ενός ευρωπαϊκού µέλλοντος106. Η ισχύς αυτή (συµµετοχή στην Ε.Ε.) 

                                                 
104 Couloumbis (2003: 37). 
105 Constas (1991: 133-134). 
106 Βερέµης (1998: 14). 
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µεταφράζεται, πρώτον, σε οικονοµική ανωτερότητα έναντι του κυρίως αντιπάλου, 

δεύτερον, σε απόκτηση συµµάχων, κυρίως λόγω των κοινών συµφερόντων που έχουν 

να υπερασπιστούν, τρίτον, σε πολιτική ισχύ που µπορεί να επιβληθεί επί του 

αντιπάλου και, τέταρτον, σε εσωτερική σταθερότητα ως προς το πολίτευµα. Επίσης 

στηρίζεται σε σηµαντικό βαθµό στο διεθνές δίκαιο και στο µεσολαβητικό ρόλο των 

Ηνωµένων Εθνών. 

Όπως έχουµε επισηµάνει, η σταθερή πολιτική γραµµή της Ελλάδας τις 

τελευταίες δεκαετίες, να συµπαρατάσσεται µε τα δυτικά κράτη και να είναι µέλος του 

Ο.Η.Ε., της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ν.Α.Τ.Ο., αλλά και διεθνών (οικονοµικών 

κυρίως) οργανισµών, όπως το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, η Παγκόσµια Τράπεζα 

και ο Παγκόσµιος Οργανισµός Εµπορίου, της προσδίδει σηµαντικά εργαλεία ισχύος 

στην εξωτερική πολιτική και ειδικότερα έναντι της Τουρκίας. Έτσι, η παρεµπόδιση 

εκροής κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς την Τουρκία ή αντίστροφα η 

διαµεσολάβηση της Ελλάδας για περαιτέρω ενίσχυση της Τουρκίας αποτελεί 

διαπραγµατευτικό όπλο που απορρέει από τη σχετικότητα του παρόντος συντελεστή 

ισχύος107. 

Συµπερασµατικά και σύµφωνα µε την ανάλυση του ορισµού της αποτροπής, 

µπορεί να καταγραφεί ότι η Ελλάδα µπορεί να υλοποιήσει τη στρατηγική της 

στηριζόµενη: α) στους διεθνείς οργανισµούς στους οποίους συµµετέχει αλλά και στις 

συµµαχίες για την εξωτερική εξισορρόπηση της Τουρκίας και β) στην ενίσχυση των 

φορέων ισχύος της, ιδιαίτερα εκείνων στους οποίους υπερτερεί του αντιπάλου για ό,τι 

αφορά στην εσωτερική εξισορρόπηση.  Αν θεωρεί ότι η ποσοτική εξισορρόπηση της 

Τουρκίας σε στρατιωτικούς εξοπλισµούς είναι αδύνατη, τότε η Ελλάδα επιδιώκει 

ποιοτική υπεροχή108.  Σύµφωνα µε αυτό, η Ελλάδα πρέπει να στηριχθεί σε ποιοτικούς 

όρους, όπως η τεχνολογία και η τεχνογνωσία στη χρήση των εξοπλισµών, για να 

µπορεί να αντισταθµίζει την ποσοτική υπεροχή του αντιπάλου της. 

Η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, αλλά και η υπεροχή της σε συγκριτικά 

πλεονεκτήµατα εν σχέσει µε τους γείτονές της, την καθιστούν ένα κράτος µε ικανό 

βαθµό αποτρεπτικής ισχύος, αν αυτό αξιοποιηθεί. Κατά συνέπεια, από γεωπολιτικής 

σκοπιάς η Ελλάδα είναι ένα κράτος / κόµβος, το οποίο θα µπορούσε να αναβαθµισθεί 

                                                 
107 Κουσκουβέλης (2004: 177). 
108 Παραδοχή του γεγονότος ότι η επιδίωξη ποσοτικής συµµετρίας της Ελλάδας µε την Τουρκία 

παρουσιάζει εγγενείς δυσκολίες από τους Ήφαιστο και Πλατιά (1992: 34).  
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και σε γεωστρατηγικό παίκτη, µε σηµαντική βαρύτητα στη γεωγραφική της περιοχή, 

καθώς το υψηλό της βιοτικό επίπεδο, η πολιτική και οικονοµική της γεωγραφία, η 

εθνολογική της οµοιογένεια είναι σχετικά πλεονεκτήµατα έναντι των γειτόνων της109. 

Με την πιο πάνω εµπειρική παρουσίαση της εικόνας του κράτους της Ελλάδας 

διαπιστώθηκε (όπως και στην περίπτωση της Τουρκίας) ότι το κράτος είναι ένας 

κυρίαρχος δρων στο διεθνές σύστηµα, που οι επιλογές του σε µεγάλες βαθµό 

επηρεάζονται από τις συστηµατικές συνθήκες, µέρος των οποίων είναι και άλλοι µη 

κρατικοί δρώντες. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι τα κράτη για την εκπλήρωση του 

εθνικού συµφέροντος (στην περίπτωση της Ελλάδας η αποτροπή µίας επιθετικής 

δύναµης) αναζητούν την ισχύ (όλους τους συντελεστές της) και µάλιστα επιδιώκουν 

την ενδυνάµωσή της.  Τέλος, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αµυντικά κράτη στο διεθνές 

σύστηµα που επιθυµούν το status quo, γιατί δεν έχουν την απαιτούµενη ισχύ (λόγω 

δοµής) να επιζητήσουν κάτι άλλο πλην της ασφάλειάς τους. 

 

6.4. Το Κυπριακό Ζήτηµα ως Στρατηγικό Μέρος της Ελληνοτουρκικής Σύγκρουσης  

Ένα από τα ισχυρότερα σηµεία τριβής στις ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι το 

κυπριακό ζήτηµα, γιατί αυτό συνέβαλε ουσιαστικά στην προοδευτική επιδείνωση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1954 και µετά110.  Η µεταξύ των δύο χωρών 

σύγκρουση για τον έλεγχο στην Κύπρο αποτελεί ένα από τα πιο ισχυρά πεδία της 

µεταξύ τους αντιπαράθεσης, που καθορίζει σε µεγάλο βαθµό την ένταση του µεταξύ 

τους ανταγωνισµού. Όπως, εύστοχα επισηµαίνεται, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα 

παραµένουν σε ένταση, ενόσω θα συνεχίζεται η παγιωµένη από το 1974 κατάσταση 

στο νησί και ένα µεγάλος µέρος των ελληνοτουρκικών ζητηµάτων δε θα διευθετηθεί, 

αν δεν επιτευχθεί µία συµφωνία στο κυπριακό πρόβληµα που να ικανοποιεί και τα 

δύο µέρη111.   

                                                 
109 Κουρµατζής (2005: 354-355). 
110 Κουφουδάκης (1991:217). Για µια αναλυτική ιστορική τοποθέτηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων 

µε άξονα το Κυπριακό βλέπε την παρούσα παραποµπή. Για την εσωτερική πολιτική διάσταση του 

προβλήµατος και το πώς η Ελλάδα και η Τουρκία αντιµετωπίζουν την κατάσταση βλέπε Carley (1997: 

10-19) και William (2000: 252-260). Παραµένει όµως η έλλειψη ανάλυσης για τη στρατηγική όψη της 

αντιπαράθεσης στο Κυπριακό και πώς αυτή ερµηνεύεται θεωρητικά, πράγµα που κάνει η παρούσα 

εργασία . 
111 Couloumbis and Klarevas (1997: 37). 
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Αποτελεί χαρακτηριστικό γεγονός ότι το κυπριακό ζήτηµα, το οποίο 

εµφανίζεται ως πρόβληµα (ζήτηµα στρατηγικής αντιπαράθεσης των δύο χωρών) από 

το 1955 και επηρεάζει σε µεγάλο βαθµό τις ελληνοτουρκικές κρίσεις έως και σήµερα, 

αποτελεί περισσότερο πρόβληµα της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης και λιγότερο 

εκφράζεται ως πρόβληµα της διεθνούς κοινότητας112.  Συνεπώς, η σύγκρουση των 

δύο κρατών λαµβάνει χώρα και στην Κύπρο. Όπως σηµειώνει ο Bahcheli, οι 

σηµαντικές εξελίξεις µεταξύ των δύο κρατών έχουν άµεσες συνέπειες στην Κύπρο 

και αυτό γιατί Ελλάδα και Τουρκία έχουν µία δυνατή επιρροή στις δύο αντίστοιχες 

κοινότητες του νησιού113. 

Για την Ελλάδα το Κυπριακό, ιδιαίτερα από το 1974 και µετά, αποτελεί την 

προµετωπίδα της εξωτερικής της πολιτικής. ∆εν είναι µόνο οι εθνικοί δεσµοί µε την 

πλειονότητα του πληθυσµού του νησιού που της υπαγορεύουν µία άµεση 

προτεραιότητα δράσης στο Κυπριακό, αλλά και τα στρατηγικά ερείσµατα, που εν 

πολλοίς ταυτίζονται µε το εθνικό της συµφέρον. Αν η Ελλάδα χάσει την επιρροή της 

στην Κύπρο δεν θα χάσει µόνη τη µάχη, αλλά αυτή θα την κερδίσει ένας από τους 

κυριότερους γειτονικούς της αντιπάλους, η Τουρκία. 

Το κυπριακό ζήτηµα αποτελούσε και αποτελεί ένα σηµαντικό παράγοντα για 

την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, το οποίο αποτελεί ένα µόνιµο εµπόδιο για την 

εξωτερική πολιτική του κράτους στο πεδίο των σχέσεών της µε τρίτους φορείς. Η 

εικόνα αυτή επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι στα µέσα της δεκαετίας του ’60 η 

κυπριακή κρίση ήταν αυτή που έδωσε την ώθηση για επανεξέταση των βασικών 

προσανατολισµών της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής και τη δεκαετία του ’70 πάλι 

η κυπριακή κρίση ήταν αυτή που οδήγησε σε δραστικές µεταβολές την εξωτερική 

πολιτική αλλά όχι τόσο δραµατικές, ώστε να βγάλουν τη χώρα έξω από το δυτικό 

σύστηµα των κρατών114. Ακόµα και σήµερα η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας 

επηρεάζεται άµεσα από τις εξελίξεις του Κυπριακού και ιδιαίτερα αυτό γίνεται 

αντιληπτό από την προσπάθειά της να ενταχθεί στην Ε.Ε. 

Ο πόλεµος του 1974, που για την Τουρκία ήταν µια ειρηνευτική επιχείρηση, 

που στόχο είχε να φέρει την ειρήνη στο νησί (η οποία διατηρείται de facto από το 

                                                 
112 Γιαλλουρίδης (1996: 136). Για µια ιστορική περιληπτική πορεία της σύγκρουσης στην Κύπρο βλέπε 

Larrabee and Lesser (2003: 73-80).   
113 Bahcheli (1997: 23). 
114 Aydin (2004: 46). 
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1974 ως και σήµερα)115, ενώ για την Ελλάδα και την Κύπρο ήταν εισβολή σε ένα 

κυρίαρχο κράτος, αποτελεί µέχρι σήµερα το κοµβικότερο σηµείο της πορείας του 

κυπριακού ζητήµατος, και τούτο γιατί ο πόλεµος αυτός καθορίζει σε µεγάλο βαθµό 

την παρούσα πολιτική κατάσταση στην περιοχή.  Η Τουρκία κέρδισε µια πολεµική 

αναµέτρηση σε βάρος του αντιπάλου της κατακτώντας το 36% του εδάφους του 

νησιού, το οποίο κατέχει µέχρι και σήµερα διεκδικώντας τη στρατιωτική της 

παρουσία στο νησί σε µια ενδεχόµενη λύση του Κυπριακού, ενώ η Ελλάδα και η 

Κύπρος διεκδικούν την εξασφάλιση ενός ανεξαρτήτου κράτους χωρίς τη στρατιωτική 

παρουσία εκατέρωθεν. 

Το γεγονός ότι η Κύπρος αποτελεί ένα επιχειρησιακό κοµµάτι αντιπαράθεσης 

µεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, δηλαδή µέρος του εθνικού συµφέροντος των δύο 

κρατών καταδεικνύεται από την ιστορική πραγµατικότητα και την ανάλυση των 

πρακτικών των δύο χωρών116. Κατά συνέπεια, όποια από τις δυο χώρες διατηρεί τη 

στρατιωτική κυρίως υπεροχή στην Κύπρο διαθέτει και ένα ευρύτερο στρατηγικό 

πλεονέκτηµα στη σύγκρουση, αφενός γιατί µε γεωστρατηγικά κριτήρια υπερισχύει η 

µία χώρα της άλλης, αφετέρου γιατί διατηρείται µία πολιτική νίκη πολυµορφικής 

υφής, καθώς το Κυπριακό είναι ύψιστο ζήτηµα και για τις δύο χώρες. 

Η Τουρκία, έχοντας την αίσθηση ότι οι στρατιωτικές της δυνάµεις που 

βρίσκονται στο νησί είναι υπέρτερες των ελληνικών (ελληνοκυπριακών)117, 

αποδέχεται το ρόλο της µεγαλύτερης δύναµης στη σύγκρουση και προσπαθεί µε την 

παρουσία της εκεί να διασφαλίζει τα στρατηγικά της συµφέροντα που απορρέουν από 

τη σηµαντική γεωπολιτική θέση της Κύπρου, αλλά και να επιβεβαιώνει την 

ανωτερότητά της (κυρίως προς την Ελλάδα) ως µεγάλης περιφερειακής δύναµης. 

Άλλωστε, στην περίπτωση της Κύπρου, η νησιωτική φύση και η γεωγραφική 

απόσταση λειτουργούν αρνητικά για την Ελλάδα και θετικά για την Τουρκία, γεγονός 

                                                 
115 Αριστοτέλους (1995: 58) και Gunduz (2001: 92). Για το πώς αντιλαµβάνεται το Κυπριακό η 

τουρκική πλευρά βλέπε Gunduz (2001: 92-99). Ιδιαίτερα ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι τίποτα κοινό 

δεν υπάρχει µεταξύ των δύο  κοινοτήτων (και ούτε κυπριακό έθνος), καµία κυβέρνηση δεν υπήρξε που 

να αντιπροσωπεύει και τα δύο µέρη (µόνο τρία χρόνια διάρκεσε η συνδιοίκηση του κράτους) και 

υπάρχουν στο νησί δύο ξεχωριστές ισοδύναµες πολιτικές οντότητες οι οποίες µέσα από τη 

διζωνικότητα µπορούν να επιλύσουν το πρόβληµα. 
116 Βλέπε την αναφορά του William (2000: 148-162). 
117 Bahcheli (1997: 21). 
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που η σηµασία του αποδείχθηκε και στις ενδοκοινοτικές κρίσεις του 1963 και 1967, 

αλλά και κατά τον πόλεµο του 1974118. 

Τα πραγµατικά αίτια της παρουσίας της Τουρκίας στο νησί είναι, πρώτον, η 

γεωγραφική θέση της Κύπρου, που είναι σηµαντικότατη για την Τουρκία λόγω 

ασφάλειας του κράτους, δεύτερον, η αποκοπή της Τουρκίας από την ανοικτή 

θάλασσα, αν η Κύπρος περάσει σε πλήρη ελληνικό έλεγχο, και, τρίτον, ο φόβος που 

δηµιουργεί στους Τούρκους το γεγονός της ελληνικής υπεροχής στο νησί, εξαιτίας 

της πληθυσµιακής πλειονότητας των Ελλήνων, που ενδυναµώνει το ελληνικό εθνικό 

γόητρο και ταυτόχρονα τις βλέψεις της αντίπαλης πλευράς για πλήρη ελληνοποίηση 

του νησιού119.  Υπό αυτές τις πραγµατικές αιτίες διαπιστώνεται ότι δύσκολα η 

Τουρκία θα εγκαταλείψει τα κεκτηµένα της στην Κύπρο, γιατί αυτά είναι άµεσα 

συνυφασµένα µε τις εθνικές της επιδιώξεις. 

Για την Ελλάδα το πιο σηµαντικό ζήτηµα µιας µελλοντικής διευθέτησης του 

κυπριακού ζητήµατος είναι η εξασφάλιση της συνολικής µετακίνησης της τουρκικής 

στρατιωτικής παρουσίας στο νησί, καθώς αυτό θα εξευµενίσει την ελληνική εθνική 

υπερηφάνεια και θα µειώσει τους φόβους της Ελλάδας για περαιτέρω τουρκικές 

διεκδικήσεις στην Κύπρο120.  Το γεγονός της αποστρατιωτικοποίησης της Κύπρου για 

την Ελλάδα θα αποτελούσε αλλαγή της ισορροπίας δυνάµεων στο νησί και από 

µειονεκτική θέση έναντι της Τουρκίας που βρίσκεται σήµερα θα περνούσε σε 

πλεονεκτική. Αυτό θα συνέβαινε γιατί η στρατιωτική υπεροχή της Τουρκίας εις 

βάρος της Ελλάδας που υπάρχει σήµερα δεν θα υπήρχε πλέον και η Ελλάδα µε την 

πολιτική επιρροή που έχει στην πλειονότητα των Κυπρίων θα ήταν συγκριτικά 

ισχυρότερη από την Τουρκία.  

Με άλλα λόγια, η Ελλάδα επιδιώκει τη µετακίνηση της σύγκρουσης σε άλλο 

επίπεδο, αφού στο στρατιωτικό επίπεδο µειονεκτεί.  Αντίθετα, για την Τουρκία η 

λύση που περισσότερο θα ικανοποιούσε τις στρατηγικές της επιλογές είναι αυτή του 

πλήρους διαχωρισµού των δύο κοινοτήτων που θα της επέτρεπε να έχει στρατιωτική 

παρουσία στο νησί. Επιπρόσθετα, η ελληνική θέση είναι ότι το κυπριακό ζήτηµα 

είναι ένα διεθνές θέµα που δεν αποτελεί ζήτηµα ελληνοτουρκικής διαφοράς και δε 

συζητείται διµερώς από τα δύο κράτη, αλλά η σηµασία του είναι πρωταρχική για την 

                                                 
118 Κουσκουβέλης (2004: 155). 
119 Aydin (2004: 67). 
120 Bahcheli (1997: 23). 
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εξέλιξη και πρόοδο των σχέσεων των δύο κρατών. Αντιθέτως, η Τουρκία επιδιώκει 

µόνο κατά διαστήµατα να διαχωρίσει το Κυπριακό από τις ελληνοτουρκικές σχέσεις 

επιδιώκοντας διάλογο και καλές σχέσεις µε την Ελλάδα, µε σκοπό την παγίωση της 

κατάστασης που δηµιούργησε ο πόλεµος του 1974 στην Κύπρο. 

Επίσης πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι ο πολιτικός στόχος 

της Τουρκίας για διεθνή αναγνώριση της διχοτόµησης της Κύπρου δεν έχει ακόµη 

επιτευχθεί και γι’ αυτό η πιθανότητα για χρήση στρατιωτικών µέσων δεν µπορεί να 

αποκλειστεί121.  Με µια νέα στρατιωτική επιχείρηση, αν αυτή αποβεί νικηφόρα, θα 

εξασφαλίσει τον πλήρη έλεγχο στην Τουρκία και θα εκµηδενίσει στο έπακρο τα 

ελληνικά ερείσµατα. Αν και ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι δύσκολο να πραγµατωθεί, 

παραµένει µία πιθανότητα διεθνολογικής δράσης. Οι αντικειµενικές της δυσκολίες 

στηρίζονται στο γεγονός ότι µια στρατιωτική επιχείρηση θα προκαλούσε τη 

στρατιωτική αντίδραση της Ελλάδας και παράλληλα ένα τέτοιο εγχείρηµα θα είχε 

δυσµενείς επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας. Με άλλα λόγια, τα 

κόστος της Τουρκίας από µια τέτοια απόφαση θα ήταν υπέρµετρα µεγαλύτερο από 

τυχόν οφέλη της από το νικηφόρο στρατιωτικό αγώνα. Το επιχείρηµα της Τουρκίας 

ότι µετά την τουρκική επέµβαση στο νησί καµιά άλλη σύγκρουση δεν παρατηρήθηκε, 

µε αποτέλεσµα να διατηρείται η ειρήνη122, µάλλον επιβεβαιώνει την άποψη ότι η 

Τουρκία είναι ικανοποιηµένη µε το status quo στο νησί, το οποίο µάλιστα θέλει να 

νοµιµοποιήσει, έτσι ώστε η de facto παρούσα κατάσταση να γίνει και de jure. 

Τέλος αξίζει να αναφέρουµε το γεγονός ότι, ως ανταπόδοση της παρουσίας των 

τουρκικών στρατευµάτων στο νησί η Ελλάδα εγκαθίδρυσε το Ενιαίο Αµυντικό 

∆όγµα. Το Ενιαίο Αµυντικό ∆όγµα µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου περιλαµβάνει την 

κοινή αµυντική δράση των δύο χωρών έναντι της Τουρκίας και στόχο έχει να 

αποτρέπει οποιαδήποτε ενέργεια του αντιπάλου σε έναν ενιαίο αµυντικό χώρο123.  Το 

δόγµα αυτό, που χρησιµοποιείται ως µέρος της αποτρεπτικής στρατηγικής της 

Ελλάδας124, αποτελεί τη στρατιωτική απάντηση της Ελλάδας στην τουρκική 

στρατιωτική ισχύ στο νησί και µε αυτό επιδιώκεται να αποτραπεί η Τουρκία από του 

να έχει νέα πολεµικά οφέλη.  Στηρίζεται στο ισοδύναµο τετελεσµένο, δηλαδή στην 
                                                 
121 Αριστοτέλους (1995: 59 και 69). 
122 Bahcheli (1997: 25). 
123 Για τον ενιαίο αµυντικό χώρο Ελλάδας-Κύπρου και το Κοινό Αµυντικό ∆όγµα βλέπε Αριστοτέλους 

(1995: 41-78).   
124 Γιαλλουρίδης (1996: 135-136), Ντόκος (1996: 143) και Λαζαρίδης (1997: 32). 
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ισόβαρη στρατιωτικής αξίας απάντηση Ελλάδας και Κύπρου σε επιθετική ενέργεια 

της Τουρκίας και στην ευέλικτη ανταπόδοση που µεταφράζεται σε απάντηση της 

Ελλάδας µε οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σηµείο σε επιθετική ενέργεια της 

Τουρκίας125.   

 

6.4.1. Η Κύπρος ως Μικρή Κρατική ∆ύναµη 

Αν θέσουµε στο στρατηγικό πρόβληµα του κυπριακού ζητήµατος την υπόθεση 

ότι ως φορέας δράσης σε αυτό είναι και η Κύπρος, ως ανεξάρτητο κράτος, τότε 

δηµιουργούνται ερωτήµατα στρατηγικής δράσης από ένα µικρό αναφορικά µε την 

ισχύ κράτος.  Έτσι, αναζητείται η πορεία δράσης της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας ως 

αυτόνοµου κυρίαρχου κρατικού δρώντος126.  Σε µια τέτοια υπόθεση αναγνωρίζεται το 

γεγονός ότι στο στρατηγικό παιχνίδι της σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας µπαίνει 

και ένας τρίτος πόλος, που συµπεριφέρεται µε βάση το δικό του εθνικό συµφέρον.  Ο 

τρίτος πόλος είναι η Κύπρος, που αντιµετωπίζει τους δύο άλλους πόλους 

ανταγωνιστικά σε ένα πλαίσιο στο οποίο  είτε θα βρεθεί σε σύγκρουση µε αυτούς είτε 

θα επιλέξει τη συµµαχία. Όπως εύστοχα παρατηρείται, η διαφορετική εξελικτική 

πορεία του ελλαδικού και κυπριακού κράτους καθιστά σαφές ότι, παρά τις 

οµοιότητες που υπάρχουν (εθνικές, γλωσσικές, ιστορικές, θρησκευτικές), η Ελλάδα 

και η Κύπρος έχουν συµφέροντα που δεν ταυτίζονται απόλυτα ούτε µπορούν να 

ταυτιστούν127. Υπό αυτήν την παρατήρηση, η Κύπρος λειτουργεί και συµπεριφέρεται 

στο διεθνές σύστηµα ως διαφορετικός δρων από την Ελλάδα, καθώς η αναγνώριση 

διαφορετικού συµφέροντος για τον καθένα εξ ορισµού τούς διακρίνει στην επιδίωξη 

επίτευξής του. 

Ως µικρά κράτη στο διεθνές σύστηµα χαρακτηρίζονται εκείνα που τα µεγέθη 

της έκτασης της επικράτειάς τους, του πληθυσµού τους, της οικονοµικής και 

στρατιωτικής τους ισχύος είναι µικρά συγκρινόµενα µε αυτά των άλλων κρατών.  

Κύριο χαρακτηριστικό των µικρών κρατών είναι ότι αυτά διαθέτουν µέσα που τους 

                                                 
125 Κυριαζής και Σωµάκος (1999: 91).  Περισσότερα για τη στρατιωτική και λειτουργική δοµή του 

δόγµατος βλέπε στην παρούσα παραποµπή Κυριαζής και Σωµάκος (1999: 91-113). 
126 Για µια ανάλυση των σχέσεων Κύπρου και Ελλάδας, ως προς την αντιµετώπιση του στρατηγικού 

σχεδιασµού από δύο διαφορετικές κρατικές µονάδες, βλέπε Ευρυβιάδης (1989). 
127 Ευρυβιάδης (1989: 92-93). 
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επιτρέπουν να υπερασπίζονται περιορισµένα µόνο συµφέροντα128.  Η υπεράσπιση 

περιορισµένων στόχων είναι απόρροια της αδυναµίας τους να αποκτήσουν αρκετή 

ισχύ εν σχέσει µε τους άλλους δρώντες στο διεθνές σύστηµα και µε την ισχύ αυτή να 

µπορούν να διεκδικούν.  

Μία αρχή, για να οριστεί η έννοια του µικρού κράτους, είναι η µέτρηση των 

δυνατοτήτων του έναντι όχι όλων των κρατών του συστήµατος αλλά έναντι των 

γειτονικών του και ειδικά των περιφερειακών του αντιπάλων, καθώς λαµβάνεται 

υπόψη ο βαθµός στον οποίο η δύναµη του κράτους είναι συµβατή µε τις εθνικές τους 

επιδιώξεις129. Η αρχή αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση ότι ένα πολύ µικρό κράτος 

κινδυνεύει από τις µεγάλες δυνάµεις που συνορεύουν ή βρίσκονται κοντά σε αυτό. 

Έτσι, κύριο λόγο έχει η ισχύς του µικρού κράτους έναντι αυτών που το απειλούν, 

καθώς η επιβίωσή του θα εξαρτηθεί από τη σύγκριση της ισχύος του µε αυτήν του 

αντίπαλου γειτονικού κράτους.  

Τα µικρά κράτη αντιµετωπίζουν σηµαντικούς περιορισµούς στην προσπάθειά 

τους να επιτύχουν ένα ζωτικής σηµασίας στόχο, δηλαδή να κατοχυρώσουν την 

ασφάλειά τους, η οποία αποτελεί µέχρι σήµερα και τον ακρογωνιαίο λίθο της 

ύπαρξής τους στο διεθνές σύστηµα. Η Κύπρος αποτελεί παράδειγµα ενός τέτοιου 

µικρού κράτους που βιώνει την απειλή από ένα πολύ µεγαλύτερο κράτος, την 

Τουρκία, µε αποτέλεσµα να αντιµετωπίζει µεγάλα προβλήµατα και περιορισµούς 

στην άσκηση του δικαιώµατος στην ασφάλεια και την απόκτηση αποτρεπτικής ισχύος 

εξαιτίας της πάγιας τουρκικής απειλής, αλλά και της παρουσίας τουρκικών 

στρατευµάτων στο νησί130. 

Ο πρωταρχικός σκοπός για ένα µικρό κράτος, όπως είναι η Κύπρος, είναι η 

επιβίωση, κάτι που µέχρι τώρα τουλάχιστον επιτυγχάνεται, παρά την τουρκική 

εισβολή και κατοχή µέρους του εδάφους της και τις συχνές απειλές από την 

τελευταία για την κατάλυση της ύπαρξής της, αλλά και τις αποσταθεροποιητικές 

ενέργειες των ελληνικών κυβερνήσεων (ειδικά την περίοδο 1967-74)131. Η 

                                                 
128 Bjol (1971: 29-30). Συζήτηση για την έννοια του εθνικού συµφέροντος στο επόµενο κεφάλαιο. Εδώ 

δεχόµαστε την έννοια ως αντίστοιχη των εθνικών επιδιώξεων. 
129 Handel (1981: 53). 
130 Γιαλλουρίδης (2000: 474-475). 
131 Coufoudakis (2003: 114). Για τις προσπάθειες και τα κίνητρα που επεδίωκαν τον περιορισµό, εάν 

όχι την εξάλειψη της κυπριακής κυριαρχίας από τρίτους φορείς (Η.Π.Α., Ν.Α.Τ.Ο., Ελλάδα, Τουρκία) 

βλέπε στην παρούσα παραποµπή Coufoudakis (2003: 114-116). 
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συγκριτική αδυναµία της ισχύος τους έναντι των άλλων δυνάµεων του διεθνούς 

συστήµατος δεν τους παρέχει τη δυνατότητα για εύρος κινήσεων παρά µόνο αυτών 

της εξασφάλισης της επιβίωσης.  Σύµφωνα µε τον Vital, οι συνθήκες µέσα στις 

οποίες ένα µικρό κράτος µπορεί να διατηρεί κατά κύριο λόγο την επιβίωσή του ως 

µείζονα προτεραιότητα και κατά δεύτερο λόγο την αυτονοµία και ανεξαρτησία του 

είναι τόσο δύσκολες, που τα στοιχεία αυτά µπορούν να υλοποιούνται για όσο καιρό 

δεν συγκρούονται µε τις στρατηγικές των µεγάλων δυνάµεων και στη συνέχεια να 

αµφισβητηθούν132.  Άρα η επιβίωση και διατήρηση των µικρών κρατών εξαρτάται σε 

απόλυτο βαθµό από τις στρατηγικές σκοπιµότητες των µεγάλων δυνάµεων και 

κυρίως αυτών που στα στρατηγικά τους σχέδια εµπλέκεται µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο η µικρή κρατική δύναµη. Έτσι, παρατηρούµε ότι από το 1960 που η Κύπρος 

είναι ανεξάρτητο κράτος και αυτόνοµος φορέας δράσης, η πορεία της καθορίζεται σε 

µεγάλο βαθµό από µια περιφερειακή δύναµη όπως η Τουρκία, από µια αντίπαλο της 

περιφερειακής δύναµης όπως η Ελλάδα και από µια υπερδύναµη που είναι οι Η.Π.Α.  

Για τα µικρά κράτη η αντιµετώπιση µιας απειλής από µια µεγαλύτερη δύναµη 

µπορεί να υλοποιηθεί µε εξωτερική εξισορρόπηση ή συλλογική ασφάλεια (collective 

security) όπως την καταγράφει ο Morgenthau. Έτσι, η προστασία των συµφερόντων 

ενός µικρού κράτους, όταν αυτά απειλούνται από ένα µεγάλο κράτος, εξαρτάται από 

την ισορροπία δυνάµεων, όπως αυτή εκφράζεται σε εκείνη τη συγκεκριµένη 

στιγµή133. ∆ηλαδή, τα µικρά κράτη επιδιώκουν να αποκτήσουν αποτρεπτική ισχύ 

έναντι της απειλής από ένα ισχυρότερο κράτος, µέσα από τις ισορροπίες ισχύος που 

διατηρούνται από άλλα ισχυρότερα αλλά αντίπαλα µεταξύ τους κράτη.  Κατ’ αυτόν 

τον τρόπο, το µικρό κράτος εξασφαλίζει την επιβίωσή του χάρη στην ισχύ και κυρίως 

στα συµφέροντα µίας άλλης δύναµης που είναι σε σύγκρουση µε τη δύναµη που 

απειλεί το µικρό κράτος. Παρατηρούµε αυτό να συµβαίνει και στην περίπτωση της 

Κύπρου, καθώς η απειλή της Τουρκίας εξισορροπείται πρωτίστως µέσω της 

αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας, που συγκρούεται µε το κράτος αυτό, και 

δευτερεύοντως από τα κράτη µέλη της Ε.Ε., που προσφέρουν πολιτική αποτροπή. 

Τα µικρά κράτη, προσπαθώντας να αναπτύξουν τα δικά τους στρατηγικά 

δόγµατα, έχουν λίγες επιλογές και λιγότερη ελευθερία εν σχέσει µε τις µεγαλύτερες 

δυνάµεις και, ως εκ τούτου, συχνά τα µικρά κράτη αναπτύσσουν ένα πραγµατιστικό 

                                                 
132 Vital (1971: 27).   
133 Morgenthau (1993: 192).  



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 6  

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας - Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 180

στρατηγικό πλάνο, αφού πρώτα διαπιστώσουν ότι τα δόγµατα των µεγαλύτερων 

δυνάµεων δεν µπορούν να έχουν προσαρµοστικότητα στα δικά τους σχέδια134. Με 

βάση αυτήν την παρατήρηση βλέπουµε ότι η Κυπριακή ∆ηµοκρατία προσπαθεί να 

αναπτύξει ένα δόγµα που αφενός µεν αναζητά ένα σύµµαχο που απειλείται και αυτός 

(Ελλάδα) από την ίδια επιθετική δύναµη (Τουρκία), αφετέρου δε επιλέγει να 

συµπορευτεί µε την Ε.Ε. (σύνολο µεγάλων δυνάµεων), για να επιτυγχάνει την 

εξωτερική εξισορρόπηση. Επιπλέον, προσπαθεί να προσαρµόζει στο µέτρο του 

δυνατού τη στρατηγική της µε τις επιλογές της υπερδύναµης στη γεωγραφική περιοχή 

της, για να κερδίζει την εύνοιά της.  

Η ισορροπία της ισχύος, από την οπτική γωνία ενός αδύναµου κράτους που 

θυσιάζεται γι’ αυτήν, πρέπει να γίνεται αισθητή ως µία σκληρή αρχή135 και έτσι το 

αδύναµο κράτος της Κύπρου αφενός πρέπει να αναζητά εκείνο που θα ήταν 

ωφελιµότερο για το κράτος, αφετέρου πρέπει να κατανοεί και την αδύναµη θέση του 

ως µικρής κρατικής δύναµης. Η τελευταία αυτή διαπίστωση οδηγεί τη στρατηγική 

του µικρού κράτους σε εκείνες τις διόδους που θα είναι βέλτιστες για την εξασφάλιση 

της επιβίωσής του, διαφορετικά η επιβολή του ισχυρότερου αντιπάλου για να 

διατηρήσει τη γενικότερη ισορροπία ισχύος πρέπει να θεωρείται δεδοµένη. 

Η επιβίωση των µικρών κρατών εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από τη 

συµπεριφορά των µεγάλων δυνάµεων, που επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό την πορεία 

δράσης των αδύναµων κρατών. Έτσι και η µοίρα της Κύπρου, λόγω της σηµαντικής 

στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, έχει επηρεαστεί από τη δράση των µεγάλων 

δυνάµεων136. Παράλληλα µε το πιο πάνω, ένα αδύναµο κράτος προσδοκά να 

επωφεληθεί από τις τεταµένες σχέσεις και συγκρούσεις των µεγάλων δυνάµεων, 

καθώς αυτές ανάλογα µε τη στρατηγική αξία που έχει γι’ αυτές το αδύναµο κράτος 

µπορεί να παρασυρθούν να ανταγωνιστούν για όφελος του µικρού κράτους, είτε αυτό 

είναι σύµµαχο είτε είναι ουδέτερο137. 

Το µικρό κράτος για την προστασία των συµφερόντων του πρέπει να 

αναζητήσει τη βοήθεια ισχυρών φίλων. Τα µικρά κράτη συµµετέχουν σε συµµαχίες ή 

αναζητούν συµµάχους, επειδή από µόνα τους δεν µπορούν να επιτύχουν τις βασικές 
                                                 
134 Platias (1991: 105). 
135 Bull (2001: 155). 
136 Coufoudakis (2003: 111). Για αυτό τον λόγο σύµφωνα µε τον συγγραφέα η Κύπρος έχει γίνει 

αντικείµενο µελέτης από ένα µεγάλο εύρος µελετητών. 
137 Handel (1981: 181). 
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επιδιώξεις τους, κυρίως αυτήν της επιβίωσης, και η επιτυχία διεκπεραίωσης των 

στόχων τους εξαρτάται λιγότερο από τις δικές τους ικανότητες και περισσότερο από 

τις δυνάµεις και την αξιοπιστία των µεγάλων προστατών τους138.  Η προσκόλληση σε 

µία µεγάλη δύναµη αποτελεί τη δίοδο για εξασφάλιση της επιβίωσης και η συµµαχία 

µε αυτή στόχο έχει να υλοποιείται η ενδυνάµωση του µικρού κράτους σε τέτοιο 

βαθµό, που να εξισορροπείται ο κίνδυνος από ένα τρίτο κράτος.  Η συµµαχία βέβαια 

αυτή προϋποθέτει ότι το µεγάλο κράτος που θα παρέχει ασφάλεια στο µικρό θα 

µπορεί να επωφελείται στρατηγικών πλεονεκτηµάτων από τη συµµαχία αυτή. 

Η απόφαση για τη στρατηγική της σύµπραξης / συµπόρευσης µε µια απειλητική 

δύναµη βασίζεται σε τελική ανάλυση στην ελπίδα ότι µια τέτοια κίνηση θα µετριάσει 

την επιθετική ένταση της απειλητικής δύναµης139.  Η στρατηγική αυτή, που αποτελεί 

µέθοδο κυρίως των αδυνάµων κρατών και εµπίπτει στη γενικότερη στρατηγική του 

κατευνασµού, εµπεριέχει κινδύνους που µπορούν να αποβούν µοιραίοι για την 

επιβίωση του κράτους. Και αυτό γιατί, µε την επιλογή της συµπόρευσης µε έναν 

ισχυρό αντίπαλο, το µικρό κράτος γίνεται δέσµιο των επιλογών της µεγάλης δύναµης 

και διακυβεύει την υπόστασή του στην περίπτωση που το εθνικό συµφέρον της 

µεγάλης δύναµης δεν απαιτεί την προστασία του µικρού κράτους . 

Μικρά κράτη που βρίσκονται εκτεθειµένα στην απειλή ενός µεγαλύτερου 

κράτους συχνά αναζητούν την κατοχύρωση της ασφάλειάς τους στο πλαίσιο των 

διεθνών οργανισµών, εκτιµώντας ότι η επιλογή της άµυνας δεν αποτελεί µια εφικτή 

εναλλακτική λύση.  Είναι γεγονός ότι τα κράτη αυτά βρίσκονται αντιµέτωπα µε 

εγγενείς περιορισµούς στην προσπάθεια προώθησης της ασφάλειάς τους. Υπάρχουν 

ωστόσο στρατηγικές τις οποίες µικρά κράτη µπορούν να υιοθετήσουν για να 

εξυπηρετήσουν επιτυχώς τα εθνικά τους συµφέροντα140. Αυτό αποτελεί ένα άλλο 

παράδειγµα του ότι η στρατηγική των κρατών επηρεάζεται από τους διεθνείς 

οργανισµούς. Η κυπριακή πλευρά στηρίζει τις στρατηγικές της επιλογές στους 

διεθνείς θεσµούς και συγκεκριµένα στο Συµβούλιο Ασφαλείας διεθνοποιώντας το 

ζήτηµα ως επιλογή που αποβλέπει στις πιέσεις από τρίτους προς την Τουρκία141.  

Αντιλαµβανόµενη όµως ότι αυτή η στρατηγική δεν αποφέρει αποτέλεσµα, έχει 

επικεντρώσει την προσπάθειά της στην απόκτηση πλεονεκτηµάτων µέσω της 
                                                 
138 Krebs (1999: 350). 
139 Walt (1987: 176). 
140 Χατζηαντωνίου (2000: 13). 
141 Bahcheli (1997: 21). 
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Ευρωπαϊκής Ένωσης, που µε την ιδιότητά της ως κράτους µέλους επιδιώκει να 

εξασφαλίσει ασφάλεια από την επιθετικότητα της Τουρκίας. Ένα µικρό κράτος 

µπορεί µέσα από διπλωµατικές κινήσεις που ενισχύουν το συγκρουσιακό χαρακτήρα 

των επιδιώξεων και των συµφερόντων των µεγάλων δυνάµεων που το απειλούν να 

δηµιουργήσει µοχλούς πίεσης στη δράση των κρατών αυτών142.  Έτσι η Κύπρος θα 

µπορούσε να ασκήσει εξωτερική εξισορρόπηση στην Τουρκία µέσω της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

Η Κύπρος, και µε την απόσυρση της δραστικής παρέµβασης της Ελλάδας στη 

στρατηγική της, διαµορφώνει τη δική της εξωτερική πολιτική και επιλέγει το δρόµο 

των διεθνών θεσµών.  Η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η διαµάχη είναι µεταξύ Κύπρου και 

Τουρκίας, µελών του Ο.Η.Ε., που η δεύτερη παραβίασε κατάφωρα τις υποχρεώσεις 

που απορρέουν από τον Χάρτη. Για την Κύπρο το κυπριακό πρόβληµα ήταν και 

παραµένει ένα διεθνές ζήτηµα που συµπεριλαµβάνει εισβολή και κατάληψη µιας 

χώρας από µια άλλη143. 

Εν σχέσει µε την πιο πάνω παράγραφο και αναφορικά µε τη δράση των µικρών 

κρατών, πρέπει να αναφέρουµε ότι η επίκληση του ηθικού δικαίου αλλά και νοµικών 

επιχειρηµάτων από αυτά µπορούν να λειτουργήσουν, όταν η ισχύς µεταξύ των δύο 

αντιπάλων είναι ίση και ο συσχετισµός ισχύος δεν επιτρέπει σε κανέναν από τους δύο 

να µεταβάλει προς όφελός του την κατάσταση144, δηλαδή όταν υπάρχει ισορροπία 

ισχύος, όπως την ορίσαµε πιο πάνω. Συµπληρώνει ο Κονδύλης, αναφέροντας ότι η 

ηθική ως επιχείρηµα και ως όπλο που αντλούν οι αδύναµοι από τη θεία ή φυσική 

τάξη δεν µπορεί να είναι ισχυρότερη από όσους υποχρεώνονται να καταφύγουν σε 

αυτή και η πίστη στην υπερίσχυση των ηθικών κανόνων γεννά απλώς φρούδες 

ελπίδες και ωθεί σε απελπισµένες και αυτοκαταστροφικές ενέργειες145. Έτσι, και η 

Κύπρος δεν µπορεί να αναµένει εξισορροπητικά αποτελέσµατα έναντι του 

επιτιθεµένου, µε την επίκληση του ηθικού δικαίου ούτε µε προσφυγές στον Ο.Η.Ε. 

και στα διεθνή δικαστήρια. 

Τα µικρά κράτη, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν το δικό τους στρατηγικό 

δόγµα, έχουν λιγότερες εναλλακτικές λύσεις και µικρότερη ελευθερία κινήσεων από 
                                                 
142 Χατζηαντωνίου (2000: 17). 
143 Ευρυβιάδης (1989: 108). 
144 Επιχείρηµα που τεκµηριώνεται και από τον Πλατιά (1999: 44-46) µε αναφορά στον διάλογο 

Αθηναίων και Μηλίων. 
145 Κονδύλης (2000: 58). 
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ότι οι µεγάλες δυνάµεις, έτσι διαµορφώνουν ένα αυθεντικό στρατιωτικό δόγµα, αφού 

διαπιστώσουν ότι τα δόγµατα των µεγάλων δυνάµεων έχουν µόνο περιορισµένη 

εφαρµογή στα δικά τους προβλήµατα146. Στην περίπτωση της Κύπρου υπάρχει το 

αµυντικό δόγµα του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου µε την Ελλάδα, µε βάση το οποίο 

κατά κύριο λόγο επιτυγχάνεται η υλοποίηση στρατιωτικής στρατηγικής για την 

αποτροπή και η πολιτική ταύτιση µε τα κράτη της Ε.Ε. που εξυπηρετεί τη βελτίωση 

της θέσης του κράτους σε όλους του τοµείς οικονοµικής, κοινωνικής και πολιτικής 

υφής. Η ενίσχυση της αµυντικής ικανότητας της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας και η 

αναβάθµιση της αποτρεπτικής ισχύος της Ελλάδας στην Κύπρο αποτελεί έναν πάγιο 

στόχο για τα δύο κράτη, από τον οποίο απορρέει εξάλλου η συγκρότηση και 

διακήρυξη του “Ενιαίου Αµυντικού Χώρου”147. Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι 

περιορισµένες επιλογές που έχουν τα µικρά κράτη µπορούν να προσδένονται στις 

στρατηγικές επιλογές των µεγάλων δυνάµεων και µέσω αυτών να επιλύονται τα 

προβλήµατά τους, που αφορούν κατά µείζονα λόγο την επιβίωσή τους.  

 

6.5. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Με ακρογωνιαίο λίθο το εµπειρικό παράδειγµα της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης, εξετάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο µορφές στρατηγικής δράσης, όπως 

αυτές της περιφερειακής δύναµης και της αποτροπής. Επιπρόσθετα, παρουσιάστηκε η 

εικόνα του κυπριακού ζητήµατος ως µέρους της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, µε 

εστίαση στη στρατηγική ενός φορέα µικρής ισχύος, όπως είναι το κράτος της 

Κύπρου. Στόχος της περιπτωσιολογικής µελέτης στο παρόν κεφάλαιο ήταν να 

εξετάσει την ισχύ ή όχι των υποθέσεων εργασίας (κυρίως τη δεύτερη) 

επιβεβαιώνοντας τη συζητηθείσα θεωρία. 

Για τη διεκπεραίωση της µεθοδολογικής διεργασίας ακολουθήθηκε η παρακάτω 

αποδεικτική διαδικασία. Παρουσιάστηκε η θεωρητική θέση ότι υπάρχουν κράτη 

επιθετικά που προσπαθούν να µεταβάλουν το status quo, όταν αυτά 

συµπεριφέρονται ως (ή είναι) µεγάλη δύναµη, η οποία επαληθεύθηκε εµπειρικά µε 

τη θέση ότι η Τουρκία είναι επιθετικό κράτος και προσπαθεί να µεταβάλει το 

status quo.  Συζητήθηκε η θέση ότι κράτη που απειλούνται από άλλες δυνάµεις 

προσπαθούν να αποτρέψουν τον αντίπαλό τους, όταν οι άλλες δυνάµεις είναι 

                                                 
146 Ήφαιστος και Πλατιάς (1992: 42). 
147 Γιαλλουρίδης (2000: 463). 
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υποδεέστερες εν σχέσει µε αυτόν, διατηρώντας το status quo, και επαληθεύθηκε 

εµπειρικά από τη θέση ότι η Ελλάδα απειλείται από την Τουρκία και γι’ αυτό 

προσπαθεί, ακολουθώντας στρατηγική αποτροπής, να την αποτρέψει 

διατηρώντας το status quo. Ακολούθως, υποστηρίχθηκε η θέση ότι ένα µέρος της 

σύγκρουσης µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας αποτελεί το κυπριακό 

ζήτηµα. Τέλος, παρουσιάστηκε η θεωρητική θέση ότι υπάρχουν κράτη µε µικρή 

δύναµη στο διεθνές σύστηµα που αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της επιβίωσης, η 

οποία επαληθεύθηκε εµπειρικά από τη θέση ότι η Κύπρος είναι κράτος µε µικρή 

δύναµη που αντιµετωπίζει το πρόβληµα επιβίωσης από την Τουρκία. 

 Με το πέρας του παρόντος κεφαλαίου ενδυναµώθηκε η άποψη που 

υποστηρίζει την ανάγκη της ύπαρξης στρατηγικής στα κράτη, ανεξάρτητα από το 

µέγεθος της κρατικής τους ισχύος ή τις επιδιώξεις τους. Στις πιο πάνω σελίδες 

ταυτίστηκε η θεωρητική µε την εµπειρική παρατήρηση και το επόµενο βήµα της 

παρούσας ενότητας είναι να παρουσιαστούν και τα δύο αυτά µέρη µέσα από 

υποδείγµατα. Έτσι, στο επόµενο κεφάλαιο θα επιχειρηθεί η µεταφορά της θεωρητικής 

και εµπειρικής συζήτησης σε υποδειγµατικές καταστάσεις.  
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Κεφάλαιο 7 

Η Στρατηγική Μέσα Από Υποδείγµατα 

 

7.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο προσπαθούµε να αναλύσουµε την ελληνοτουρκική 

σύγκρουση µε ορισµένα υποδείγµατα. Στόχος της προσπάθειας αυτής είναι να 

ενσωµατωθεί η περιγραφική ανάλυση των προηγούµενων δύο κεφαλαίων µέσα σε 

υποδειγµατικές καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από ένα σηµαντικό ζήτηµα της 

στρατηγικής, αυτό της ορθολογικότητας. Η προσπάθεια να ερµηνευθεί η στρατηγική 

των δύο κρατών µε τη χρήση των υποδειγµάτων των παιγνίων αλλά και της SWOT 

ανάλυσης θα οδηγήσει στην επιβεβαίωση των θεωρητικών συζητήσεων της παρούσας 

ενότητας και θα πιστοποιήσει την πρακτική λειτουργία υποδειγµατικών καταστάσεων 

για την ερµηνεία περιπτωσιολογικών µελετών.  

Τα θεωρητικά ερωτήµατα, όπως, πρώτον, πώς σχεδιάζουν τα κράτη της 

Ελλάδας και της Τουρκίας στρατηγική στηριζόµενα στους παράγοντες “δυνάµεις”, 

“αδυναµίες”, “ευκαιρίες” και “απειλές”, δεύτερον, ποια είναι η βέλτιστη στρατηγική 

για τα δύο κράτη σύµφωνα µε τις επιλογές που προσφέρουν τα παίγνια και τρίτον, 

πώς αναλύεται η εικόνα του µεταξύ τους εξοπλιστικού ανταγωνισµού σύµφωνα µε τα 

παίγνια, δίνουν το στίγµα της ανάλυσης που θα ακολουθήθει για να διεκπεραιωθεί η 

αποδεικτική διαδικασία.  

 

7.2. Ερµηνεία SWOT Ανάλυσης µε Βάση το Σχεδιασµό Στρατηγικής Από Ένα 

Κράτος 

Ένα εργαλείο που αντλείται από το γνωστικό αντικείµενο της στρατηγικής των 

επιχειρήσεων µπορεί να βοηθήσει και τη διεθνολογική ανάλυση και ιδιαίτερα την 

προσπάθεια του κράτους να σχεδιάσει στρατηγική. Το εργαλείο αυτό αναφέρεται στη 

SWOT ανάλυση που περιλαµβάνει την παράθεση και ερµηνεία των παραγόντων 

“δυνάµεις”, “αδυναµίες”, “ευκαιρίες” και “απειλές”. Μια ανάλυση SWOT αναφέρει 

περιληπτικά τα σηµαντικότερα θέµατα-ζητήµατα  που σχετίζονται µε το περιβάλλον 

του φορέα δράσης και τις στρατηγικές δυνατότητες του οργανισµού αυτού, οι οποίες 

µπορούν σε πολύ µεγάλη συχνότητα να επηρεάσουν την εξελικτική διεργασία της 

στρατηγικής του1. Στόχος της ανάλυσης είναι να διευκρινιστεί η έκταση της 

                                                 
1 Johnson and Scholes (2002: 134 και 183). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 7 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 186

σχετικότητας και της ικανότητας να συνδεθούν οι δυνάµεις και οι αδυναµίες ενός 

οργανισµού µε τις απειλές και τις ευκαιρίες του περιβάλλοντός του για τη δηµιουργία 

οφέλους2. 

Στο σχεδιασµό µιας στρατηγικής µε βάση την ανάλυση SWOT το κράτος 

προσπαθεί να συνδέσει µια εξωτερική κατάσταση, που προσδιορίζεται µε τις 

παραµέτρους “ευκαιρίες” και “απειλές”, µε εσωτερικές ικανότητες και 

χαρακτηριστικά, που µεταφράζονται µε τις παραµέτρους “δυνάµεις” και “αδυναµίες”.  

Σύµφωνα µε αυτό, στο σχεδιασµό αντιπαρατίθενται οι δυνάµεις που έχει ένα κράτος 

(επίπεδα ισχύος) και οι ευκαιρίες που του δίδονται από το εξωτερικό περιβάλλον 

(διεθνές σύστηµα) έναντι των αδυναµιών του και των απειλών που προέρχονται από 

τους αντιπάλους. Στη συγκεκριµένη ανάλυση συσχετίζονται οι δυνάµεις και οι 

αδυναµίες ενός κράτους (δηλαδή τα επίπεδα ισχύος του τόσο σε απόλυτα όσο και σε 

σχετικά µεγέθη εν συγκρίσει µε τον αντίπαλο) µε τις ευκαιρίες και απειλές που 

δηµιουργούνται γι’ αυτό από το διεθνές σύστηµα.  Ακολούθως, γίνεται προσπάθεια 

από το κράτος να γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης οι δυνάµεις (πλεονεκτήµατά 

του), να ξεπεραστούν οι αδυναµίες του, να γίνουν αντικείµενο εκµετάλλευσης οι 

ευκαιρίες που του παρουσιάζονται για ισχυροποίηση της θέσης του στο διεθνές 

σύστηµα και, τέλος, να προστατευθεί από τις απειλές (κινδύνους) των αντιπάλων του 

µέσω της ανάπτυξης ειδικών σχεδίων δράσης3. 

Εφαρµόζοντας την ανάλυση, κατασκευάζεται µια µήτρα µε τέσσερα τετράγωνα, 

µε τον τίτλο του κάθε τετραγώνου να αναφέρεται στο κάθε στοιχείο της SWOT 

ανάλυσης (Σχεδιάγραµµα 2)4.  Έτσι έχουµε ένα τετράγωνο για καθεµιά από τις 

κατηγορίες “δυνάµεις” (strengths), “αδυναµίες” (weaknesses), “ευκαιρίες” 

(opportunities) και “απειλές” (threats).  Στο κάθε τετράγωνο τοποθετείται µε βάση 

τον σχεδιασµό η αντίστοιχη εκτίµηση από το κράτος.  Αφού συµπληρωθεί η µήτρα µε 

τα στοιχεία που αναφέρονται στους πιο πάνω παράγοντες και ανταποκρίνονται στην 

πραγµατική εικόνα που αντιµετωπίζει το κράτος, γίνεται ο σχεδιασµός της 

στρατηγικής.  

                                                 
2 Johnson and Scholes (2002: 134). 
3 Αναφέρει χαρακτηριστικά ο Platias (1991: 91) ότι ένα στρατηγικό δόγµα πρέπει να αναγνωρίζει τις 

απειλές και να καταστρώνει θεραπευτικές αγωγές γι’ αυτές.  
4 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 2. Μια παρόµοια µε τη SWOT µήτρα που αναφέρεται στα 

διεθνολογικά εντοπίζεται στον Πλατιά (1999: 116). 
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Από την παράθεση των στοιχείων δηµιουργούνται τρία ζητήµατα-πλαίσια 

δράσης, στα οποία ο φορέας υλοποίησης της στρατηγικής καλείται να ανταποκριθεί, 

είτε για να µεγιστοποιήσει τα οφέλη είτε για να ελαχιστοποιήσει το κόστος. Τα τρία 

πλαίσια δράσης ανταποκρίνονται στα πιο κάτω: 

α) Από το συνδυασµό δυνάµεων και ευκαιριών προκύπτουν ικανότητες που επιδρούν 

θετικά ως τακτικό εργαλείο στη στρατηγική. 

β) Η σύνδεση αδυναµιών µε ευκαιρίες δηµιουργεί περιορισµούς οι οποίοι 

περιορίζουν τα πλαίσια δράσης του φορέα της στρατηγικής. 

γ) Ο συνδυασµός αδυναµιών µε απειλές δηµιουργεί παθητικό που επιδρά αρνητικά 

στη στρατηγική και πρέπει να περιοριστεί για να έχει το δυνατό λιγότερο κόστος. 

Με βάση τη µήτρα και τα παραγόµενα από αυτήν τρία πιο πάνω πλαίσια, 

οριοθετούνται τρεις τακτικές κινήσεις που το κράτος µπορεί να ακολουθήσει για να 

αποκοµίσει οφέλη. Έτσι η µήτρα SWOT µε τα οριοθετηµένα πλαίσια κίνησης δίνει 

άµεση ένδειξη για τρεις τακτικές επιλογές οι οποίες µπορούν να χρησιµοποιηθούν σε 

συνδυασµό.  Οι τρεις τακτικές (υποστρατηγικές ή απλά στρατηγικές µε τη στενή 

έννοια του όρου, αν τεθεί ότι εξυπηρετούν τον ευρύτερο στόχο που είναι η 

στρατηγική του κράτους), επιλογές είναι5: 

α) Στρατηγικές ταιριάσµατος (matching strategies). Οι στρατηγικές αυτές 

αναφέρονται στη χρησιµοποίηση των δυνάµεων, ώστε το κράτος να εκµεταλλευτεί 

τις ευκαιρίες που δηµιουργούνται από τον συνδυασµό µε τις δυνάµεις.  

β) Στρατηγικές µετατροπής (conversion strategies).  Αυτές αφορούν στην προσπάθεια 

µετατροπής σηµαντικών αδυναµιών σε δυνάµεις και απειλών σε ευκαιρίες. 

γ) Στρατηγικές ελαχιστοποίησης / αποφυγής (minimizing/avoiding strategies).  Αυτές 

εφαρµόζονται στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η µετατροπή αδυναµιών και 

απειλών σε δυνάµεις και ευκαιρίες, αντίστοιχα. 

Η ανάλυση SWOT αποτελεί ένα βασικό εργαλείο του στρατηγικού σχεδιασµού, 

γιατί βοηθά αυτούς που χαράζουν στρατηγική να κατανοήσουν τη θέση του κράτους 

στο διεθνές σύστηµα σε σχέση µε τους συγκρουσιακούς του αντιπάλους, αλλά και 

τους συµµάχους να εντοπίσουν ευκαιρίες και προοπτικές, να εκµεταλλευθούν τα 

πλεονεκτήµατα που διαθέτουν και να αναλύσουν πιθανούς κινδύνους και απειλές.  

                                                 
5 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 2 τις παραγόµενες από τη µήτρα στρατηγικές και τις υποδείξεις 

επιλογών γι’ αυτές που συµβολίζονται από τα βέλη και την κατεύθυνσή τους. 
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Εποµένως, η παρούσα ανάλυση παρέχει τη δυνατότητα στο κράτος να εντοπίζει 

στρατηγικές κατευθύνσεις και να επιλέγει τις καταλληλότερες από αυτές.  

Λαµβάνοντας υπόψη τις τρεις παρατηρήσεις ενός διεθνολόγου στρατηγιστή για 

το τι πρέπει να καλύπτει η υψηλή στρατηγική6, καταµαρτυρείται ξεκάθαρα η σχέση 

της παρούσας ανάλυσης µε τη στρατηγική του κράτους: Πρώτον, διάγνωση του 

διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να καθορισθούν οι διάφορες απειλές, υπαρκτές ή 

δυνητικές, κατά της εθνικής ασφάλειας, καθώς και οι διάφοροι περιορισµοί και οι 

ευκαιρίες που προκύπτουν.  ∆εύτερον, καθορισµός των πολιτικών στόχων που θα 

επιδιώξει η υψηλή στρατηγική επί τη βάσει των διαθέσιµων µέσων, καθώς και των 

απειλών. Τρίτον, καθορισµός του αποτελεσµατικότερου συνδυασµού µέσων για την 

προώθηση ιεραρχηµένων πολιτικών στόχων. 

Πέραν του γεγονότος ότι η ανάλυση SWOT βοηθά σε γενικές καταστάσεις, 

όπως η στρατηγική του κράτους σε θέµατα υψηλής πολιτικής, η κατασκευή της 

µήτρας µπορεί να γίνει για µοναδικές και εξειδικευµένες περιπτώσεις που αφορούν 

ειδικά ζητήµατα του κράτους. Τα ζητήµατα αυτά µπορεί να είναι µια 

διαπραγµατευτική διαδικασία, µια ενδεχόµενη στρατιωτική σύγκρουση, µία 

συνεργασία µε ένα άλλο κράτος, µία συµµετοχή σε ένα συµµαχικό οργανισµό, ένα 

σχέδιο προώθησης των θέσεων του κράτους σε διεθνή κέντρα για την εξυπηρέτηση 

των εθνικών συµφερόντων και, τέλος, µια οποιαδήποτε κατάσταση στην οποία η 

µήτρα αυτή µπορεί να φανεί χρήσιµη. 

 

7.2.1. Εφαρµογή της SWOT Ανάλυσης στην Περιπτωσιολογική Μελέτη 

Όπως έχουµε δει, Ελλάδα και Τουρκία ως αυτόνοµες µονάδες σχεδιάζουν 

στρατηγική για να υλοποιήσουν το εθνικό συµφέρον τους στηριζόµενες στους 

ξεχωριστούς στόχους που καθεµιά θέτει και εν πολλοίς συγκρουόµενους.  Με το 

γεγονός αυτό να είναι δεδοµένο και σύµφωνα µε την πιο πάνω παρουσίαση της 

µήτρας SWOT µπορεί το κάθε κράτος να κατασκευάσει µια µήτρα SWOT µε βάση 

τις κρατικές εκτιµήσεις που αφορούν στις δυνάµεις, αδυναµίες, ευκαιρίες και απειλές 

που το καθένα ξεχωριστά αντιµετωπίζει. Ο σκοπός της µήτρας αυτής µε στρατηγική 

οπτική είναι να ανταποκριθεί σε αυτό που η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού 

επικεντρώνεται, στο πώς δηλαδή καλύτερα το κράτος µπορεί να παράγει ασφάλεια 

                                                 
6 Πλατιάς (1999: 84-85). 
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για τον εαυτό του7. Η διεργασία αυτή οδηγεί στην παρουσίαση της γεωπολιτικής 

εικόνας που το κάθε κράτος αντιµετωπίζει. Σύµφωνα µε τις τακτικές κινήσεις που 

αναπτύχθηκαν πιο πάνω, κάθε κράτος επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της θέσης του στο 

διεθνές σύστηµα αλλά και την νίκη στη µεταξύ των δύο σύγκρουση. Με βάση τα 

ζητήµατα της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης που αναπτύχθηκαν στα δυο 

προηγούµενα κεφάλαια αυτής της ενότητας, παρακάτω παρουσιάζεται το πώς 

διαµορφώνεται η SWOT ανάλυση για την Τουρκία και την Ελλάδα ξεχωριστά.  

Σηµειώνεται ότι η κατασκευή της µήτρας SWOT και για τις δύο χώρες γίνεται στη 

βάση της µεταξύ τους σύγκρουσης και στις σχέσεις που διαµορφώνονται ανάµεσα 

στα δύο κράτη. Κατά συνέπεια, ένα στοιχείο δύναµης για ένα κράτος µπορεί να 

αποτελεί σηµείο αδυναµίας για το άλλο. Αν το επίπεδο ανάλυσης µεταφερθεί κάπου 

αλλού για να εξεταστεί  η σύγκρουση ενός από τα δύο κράτη µε έναν τρίτο φορέα, η 

συγκεκριµένη µήτρα θα λάβει διαφορετική µορφή, καθώς η κατασκευή της θα 

στηριχθεί σε παρατηρήσιµα γεγονότα εν σχέσει µε το νέο δίδυµο κρατών.  

Στην περίπτωση της Τουρκίας µπορεί να κατασκευαστεί η µήτρα όπως φαίνεται 

στο Σχεδιάγραµµα 3. Η µήτρα αυτή αναφέρεται στο γενικότερο στρατηγικό πλάνο 

της χώρας και µε βάση της γενικότερες τακτικές κινήσεις και στρατηγικές που 

αναπτύχθηκαν πιο πάνω µπορούν να ακολουθηθούν  συγκεκριµένες πολιτικές που να 

µπορούν να αποδώσουν οφέλη για την Τουρκία µε βάση τις δυνάµεις του κράτους και 

τις ευκαιρίες που της παρουσιάζονται και να περιοριστούν οι αδυναµίες και οι 

απειλές. Έτσι, µπορεί να εκµεταλλευτεί (ταίριασµα) το γεγονός ότι τυγχάνει ευνοϊκής 

µεταχείρισης (δυνάµεις) από την υπερδύναµη και να καταστεί µέλος της Ε.Ε. και 

περιφερειακή δύναµη (ευκαιρίες). Επιπλέον, µπορεί να περιορίσει (ελαχιστοποίηση / 

αποφυγή) την αντιπαλότητα µε τους πολλούς συνοριακούς εχθρούς (απειλές) και να 

προβεί σε συµµαχίες µε αυτούς (µετατροπή) εις βάρος του κύριου αντιπάλου, που 

είναι η Ελλάδα.  Επιπρόσθετα, το αδύναµο σηµείο του γεγονότος ότι δεν είναι µέλος 

της Ε.Ε. (αδυναµίες) µπορεί να µετατραπεί σε δύναµη (µετατροπή) και να µπορεί να 

επιβάλλει τις στρατηγικές της διεκδικήσεις χωρίς ελέγχους και περιορισµούς. Τέλος, 

µπορούν να περιοριστούν (ελαχιστοποίηση / αποφυγή) οι συνέπειες των αδυναµιών 

της µεγάλης γεωγραφικής έκτασης, των εσωτερικών προβληµάτων και της 

ανοµοιογένειας του πληθυσµού, ενώ το τελευταίο µπορεί να µετατραπεί και σε 

                                                 
7 Posen (1984: 13). 
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δύναµη, καθώς ο µεγάλος πληθυσµός της Τουρκίας σε σχέση µε την Ελλάδα µπορεί 

να αποτελέσει συντελεστή ισχύος.  

Αντίστοιχα για την περίπτωση της Ελλάδας δύναται να κατασκευαστεί η µήτρα 

όπως παρουσιάζεται στο Σχεδιάγραµµα 4. Με βάση λοιπόν τη µήτρα αυτή και τον 

συνδυασµό των στοιχείων της, αλλά και τις τακτικές κινήσεις που αυτή παράγει, το 

κράτος της Ελλάδας µπορεί να σχεδιάσει την κατάλληλη στρατηγική που θα του 

αποφέρει πλεονεκτήµατα έναντι του αντιπάλου, που στη συγκεκριµένη περίπτωση 

είναι η Τουρκία. Έτσι, µπορεί να ταιριάσει το γεγονός ότι είναι µέλος της Ε.Ε. 

(δυνάµεις) µε την εκµετάλλευση των συµµαχιών (ευκαιρίες), για να παράγει 

εξωτερική εξισορρόπηση έναντι της Τουρκίας. Επίσης, µπορεί το στρατηγικό της 

πλεονέκτηµα στο Αιγαίο (δύναµη) να αξιοποιηθεί (ταίριασµα) µε την εκµετάλλευση 

της στρατιωτικής ποιοτικής υπεροχής έναντι του αντιπάλου (ευκαιρίες), για να 

κερδίσει το πλεονέκτηµα της στρατιωτικής νίκης σε µία ενδεχόµενη πολεµική 

αναµέτρηση µε την Τουρκία στο Αιγαίο. Επιπρόσθετα, στοιχεία των αδυναµιών 

µπορούν να ελαχιστοποιηθούν ή να αποφευχθούν, όπως οι περιορισµοί της Ε.Ε. στην 

οικονοµική δράση µε καλύτερη οικονοµική πολιτική, το στρατηγικό-στρατιωτικό   

πλεονέκτηµα του αντιπάλου στην Κύπρο µε επίλυση του κυπριακού ζητήµατος µε 

πολιτικά µέσα και µέσω της Ε.Ε., ενώ οι απειλές, όπως η αµφισβήτηση των 

κυριαρχικών της δικαιωµάτων και η επεκτατική πολιτική του αντιπάλου, µπορούν να 

µετατραπούν σε ευκαιρίες µε τη διεκδίκηση της Ελλάδας έναντι της Τουρκίας8.   

 

7.3. Στρατηγική των Παιγνίων 

Τα πρότυπα και οι διαδικασίες των διεθνών σχέσεων συχνά εκδηλώνουν 

ορισµένα χαρακτηριστικά που µοιάζουν µε παίγνιο, καθώς η θεωρία των παιγνίων και 

το παίγνιο, γενικότερα, συνδέονται στενά µε τη λήψη αποφάσεων και τη 

διαπραγµάτευση9. Όπως σηµειώνουν οι Viotti and Kauppi, η θεωρία παιγνίων 

περιλαµβάνει τη χρήση τέτοιων απλοποιητικών υποθέσεων ως µια βοηθητική 

διεργασία στην ανάπτυξη υποθέσεων και θεωριών για τις διάφορες περιπτώσεις των 

διεθνών πολιτικών φαινοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των πολέµων, της κούρσας 

των εξοπλισµών, τον σχηµατισµό και τη συντήρηση των διεθνών οργανισµών και 
                                                 
8 Βλέπε Platias (1991: 95-96) για τους παράγοντες του πληθυσµού, της γεωγραφίας, των οικονοµικών 

πηγών και των συµφερόντων των µεγάλων δυνάµεων, στους οποίους η Ελλάδα υστερεί έναντι της 

Τουρκίας. 
9 Dougherty and Pfaltzgraff (1992β: 267). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 7 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 191

άλλων10.  Επιπρόσθετα, τα παίγνια µπορούν να δώσουν σηµαντική διορατικότητα και 

συµβουλές που αφορούν στη στρατηγική της καθαρής σύγκρουσης (όπως αυτή που 

εξετάζεται), αλλά και σε στρατηγικές πολλαπλών χαρακτηριστικών11. Αφ’ ης στιγµής 

στη διεθνή σκηνή διαµορφώνονται στρατηγικές για να προβλεφθεί η επόµενη κίνηση 

και να επιτευχθεί νίκη κατά του αντιπάλου, το θεωρητικό υπόβαθρο µιας 

ορθολογικής συµπεριφοράς, όπως είναι η θεωρία παιγνίων, µπορεί να ερµηνεύσει 

τέτοιες µορφές διεθνολογικής δράσης. Κατά συνέπεια, το παίγνιο µε τη µαθηµατική 

υφή που το περιβάλλει δύναται να ερµηνεύσει, να αναλύσει και να καταδείξει τη 

βέλτιστη απόφαση υπό ορισµένες συνθήκες που διαµορφώνονται από το διεθνές 

περιβάλλον και συγκροτούν το πλέγµα σχέσεων µίας διακρατικής σύγκρουσης. 

Ένα παίγνιο είναι ένα δυναµικό πλέγµα σχέσεων που εκφράζει µια κατάσταση 

ανταγωνισµού, µια διαµάχη ή µια σύγκρουση όπου οι συµµετέχοντες παίκτες 

επιδιώκουν συνεργατικά ή µη να αποκοµίσουν για τον εαυτό τους το βέλτιστο δυνατό 

αποτέλεσµα12.  Με αυτήν την εικόνα χρησιµοποιείται στο παρόν σηµείο η στρατηγική 

των παιγνίων, για να αναλυθεί η συµπεριφορά των δρώντων κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας σε µια συγκρουσιακή και ανταγωνιστική κατάσταση.  Το υπόβαθρο αυτό 

τίθεται ως θεωρητικό πλαίσιο, για να καταδείξει την πραγµατική εικόνα της 

περιπτωσιολογικής µελέτης και να επισηµάνει το βαθµό ικανότητας της θεωρίας να 

ερµηνεύσει την εµπειρική κατάσταση. 

Πρέπει να επισηµανθεί ότι η θεωρία παιγνίων, που χρησιµοποιείται στην 

παρούσα εργασία, βασίζεται στη µαθηµατική-λογική ανάλυση, που στόχο έχει να 

δείξει τις επιλέξιµες στρατηγικές µεθόδους που παρουσιάζονται σε ένα λογικό 

παίκτη13, ο οποίος δέχεται ότι ο αντίπαλός του είναι επίσης λογικός.  Έτσι, στο 

θεωρητικό υπόδειγµα του παιγνίου που χρησιµοποιείται στόχος είναι η εµπειρική 

µελέτη να επιβεβαιώσει ή να απορρίψει τη θεωρία και όχι, µε βάση την εµπειρική 

θεµελίωση, να δηµιουργηθεί θεωρία. Σύµφωνα µε αυτό το επιχείρηµα, το 

πειραµατικό παίγνιο είναι σχεδιασµένο να προσφέρει εµπειρική θεµελίωση του 

τρόπου µε τον οποίο οι άνθρωποι και κατ’ επέκταση τα κράτη, πραγµατικά 

συµπεριφέρονται σε καταστάσεις παιγνίων.  Παρ’ όλη τη γνώση ότι τα άτοµα σε 
                                                 
10 Viotti and Kauppi (1998: 56). 
11 Schelling (1980: 83). 
12 Κουσκουβέλης (1997β: 59-60) και Βαρβαρούσης (1998: 24).  
13 Οι Viotti and Kauppi (1998: 7) επισηµαίνουν ότι η υπόθεση του δρώντος ως ενιαίας ορθολογικής 

µονάδας είναι πρωταρχικής σηµασίας στη θεωρία παιγνίων.  
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πραγµατικές καταστάσεις σύγκρουσης συµπεριφέρονται παράλογα, κατευθυνόµενοι 

από συναισθηµατικούς παράγοντες, γίνεται αξιωµατική αποδοχή της 

ορθολογικότητας της δράσης και των δύο παικτών που συµµετέχουν στο παίγνιο, 

όπου µε τον όρο “ορθολογική δράση” εννοείται η ενέργεια για µεγιστοποίηση της 

αυτοσυντήρησης14. Ορθολογικό είναι αυτό που, στηριζόµενο στα µέσα που κατέχει 

και τους στόχους που θέτει ο λήπτης της απόφασης, δίνει µια επιλογή µε βάση τη 

χρησιµότητα και την πιθανότητα του ευνοϊκού για τον λήπτη αποτελέσµατος15.  

Σύµφωνα µε το Rapoport, η στρατηγική των παιγνίων αναφέρεται σε λογικούς 

παίκτες και ενδιαφέρεται για τις λογικές πλευρές της στρατηγικής16.  Έτσι, οι παίκτες 

που συµµετέχουν στο παίγνιο διέπονται από ορθολογική συµπεριφορά και οι 

αποφάσεις τους λαµβάνονται µε βάση τη λογική που θα εκπληρώσει τους στόχους 

τους17.  Με βάση το δοµικό ρεαλισµό, τα κράτη λειτουργούν στο διεθνές σύστηµα ως 

ορθολογικές µονάδες18 και κατ’ επέκταση ο σχεδιασµός της στρατηγικής τους 

υλοποιείται µε ορθολογικά κριτήρια.  Κατά συνέπεια, τα παίγνια ως επιστηµονικό 

εργαλείο ανάλυσης κρίνονται άκρως ικανοποιητικά για να ερµηνεύσουν τη 

σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας και να οδηγήσουν σε ασφαλή συµπεράσµατα.  Με 

αυτό επιβεβαιώνεται και η παραδοχή αρκετών µελετητών, οι οποίοι ασχολήθηκαν µε 

τα παίγνια σε θέµατα εξοπλιστικών ανταγωνισµών που χρησιµοποιούνται στη µελέτη 

των ∆ιεθνών Σχέσεων, που αναφέρει ότι η περίπτωση των εξοπλιστικών 

ανταγωνισµών και γενικότερα η στρατηγική της ανταγωνιστικής σύγκρουσης 

αναλύεται µε τη βοήθεια της θεωρίας των παιγνίων19.  Στις συγκεκριµένες αναφορές 

επιχειρείται η ανάλυση του διλήµµατος του φυλακισµένου, όπου δύο κράτη 

συγκρούονται µε δυο στρατηγικές επιλογές το καθένα, να µειώσουν ή να αυξήσουν 

τους εξοπλισµούς τους. 

                                                 
14 Bagby (1994: 147). 
15 Schelling (1960: 121). 
16 Rapoport (1962: 110). Βέβαια υπάρχει το ερώτηµα, όπως αυτό κατατίθεται από τον Ordeshook 

(1992: 61), του τι εννοείται ορθολογική συµπεριφορά. 
17 Περισσότερα για την ορθολογική συµπεριφορά των παικτών σε ένα παίγνιο αναφέρει ο Harsanyi 

(1965: 292). Πρέπει εδώ όµως να αναφέρουµε την επισήµανση του Keohane (1984: 65) στο γεγονός 

ότι ακόµα και αν οι ξεχωριστές µονάδες είναι ορθολογικές δεν σηµαίνει ότι και το σύνολο στο οποίο οι 

µονάδες αυτές συµµετέχουν είναι απαραίτητα ορθολογικό ως προς τη δράση.  
18 Donnelly (2000: 64-65). 
19 Schelling (1960), Snyder and Diesing (1977), Majeski (1984), Sandler (1992) και Κάντας (2002). 
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Η δοµή των παιγνίων (κυρίως των µη συνεργατικών) ανταποκρίνεται στο ότι 

περιορίζονται σε µόνο δύο παίκτες20 και προϋποθέτουν οι παίκτες να είναι 

ορθολογικοί, να υπάρχει αλληλεξάρτηση στη συµπεριφορά τους, δεδοµένα κέρδη ή 

απώλειες για τον καθένα, γνώση των συνεπειών που θα έχουν οι επιλογές του 

καθενός και προσπάθεια µεγιστοποίησης των κερδών τους ή ελαχιστοποίηση των 

απωλειών τους21.  Όπως αναφέρει ο McGinnis, όταν και τα δύο κράτη αναζητούν να 

κερδίσουν κάποιο πλεονέκτηµα έναντι του αντιπάλου, αλλά ταυτόχρονα επιθυµούν 

να ελαχιστοποιήσουν το οικονοµικό κόστος, η προτίµηση κάθε παίκτη 

ανταποκρίνεται στο παίγνιο του διλήµµατος του φυλακισµένου22.  Με µια κριτική 

αξιολόγηση της σχέσης µεταξύ των µοντέλων για τις κούρσες των εξοπλισµών και 

των παιγνίων που κάνει ο Lichbach23, πιστοποιείται η επάρκεια της θεωρίας να 

ερµηνεύσει την εµπειρική παρατήρηση.  Έτσι, και τα δύο κράτη που συµµετέχουν 

στο παίγνιο θα ήταν σε καλύτερη θέση µε χαµηλότερες στρατιωτικές δαπάνες, αλλά 

κανείς από τους δύο δεν µπορεί να εµπιστευτεί τον άλλο και να περιορίσει τους 

εξοπλισµούς του. 

 

7.4. Τα Παίγνια στην Ελληνοτουρκική Σύγκρουση 

Σύµφωνα µε τη θεωρία στρατηγικής και τα όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για τη 

θεωρία παιγνίων, το υπό µελέτη περιπτωσιολογικό παράδειγµα της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης, µε ιδιαίτερη εστίαση στη µεταξύ τους κούρσα εξοπλισµών, εντάσσεται 

στο αναλυτικό πεδίο της ανταγωνιστικής στρατηγικής (competitive) και πρόκειται για 

“παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος” (zero-sum game) µε στοιχεία σύγκρουσης.  

∆ηλαδή, η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονται σε µια ανταγωνιστική σχέση, που είναι 

απόρροια της µεταξύ τους σύγκρουσης, κατά την οποία οποιοδήποτε κέρδος της 

Τουρκίας θα αποτελεί ζηµία για την Ελλάδα και το αντίστροφο.  Η ανταγωνιστική 
                                                 
20 Βλέπε Dougherty and Pfaltzgraff (1992β: 275) όπου κάνουν αναφορά και σε παίγνια µε τρεις 

παίκτες. 
21 Ordeshook (1986: 99) και Κουσκουβέλης (1997α: 83).  Για τα θέµατα των σχετικών και απολύτων 

κερδών βλέπε Powell (1991). 
22 McGinnis (1991: 451). 
23 Lichbach (1989) και (1990).  Ο Lichbach στις παρούσες παραποµπές συγκρίνει δύο διαφορετικές 

µοντελοποιηµένες εφαρµογές (µοντέλο του Richardson και επαναλαµβανόµενο παίγνιο του 

διλήµµατος του φυλακισµένου), για να καταδείξει ότι τα µοντέλα ερµηνείας των εξοπλιστικών 

ανταγωνισµών µε τα παίγνια ερµηνεύουν µε το συνδυασµό των υποθέσεών τους το γεγονός ότι οι 

κούρσες εξοπλισµών οδηγούν στο µόνιµο ισοζύγιο δυνάµεων. 
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αυτή κατάσταση εκφράζεται µε τον εξοπλιστικό ανταγωνισµό των δύο κρατών, αφ’ 

ης στιγµής υπάρχει η πεποίθηση και από τα δύο µέρη ότι η στρατιωτική τους 

ικανότητα είναι αυτή που εξασφαλίζει (ή τουλάχιστο σε ένα µεγάλο βαθµό) την 

υλοποίηση των στρατηγικών επιλογών τους. 

Η επιχειρηµατολογία για ύπαρξη “θετικού αθροίσµατος παιγνίου” ανάµεσα 

στην Ελλάδα και την Τουρκία, ή έστω για την ανάγκη δηµιουργίας τέτοιας αντίληψης 

στις σχέσεις των δύο χωρών εξαιτίας της οποίας και τα δύο κράτη θα ωφελούνται, 

προσκρούει στην επιθυµία της Άγκυρας να µεταβάλει το ισχύον status quo και την 

ανάγκη της Ελλάδας να το διατηρήσει.  Ο Burton, προτείνοντας µία µέθοδο επίλυσης 

συγκρούσεων µεταξύ δύο αντιπάλων, όπως αυτή της Ελλάδας µε την Τουρκία, 

παρακινεί τα δύο µέρη να δουν το πρόβληµα ως µία κατάσταση συνεργασίας της 

οποίας τα αποτελέσµατά της θα µπορούσαν να ωφελήσουν και τα δύο µέρη και όχι 

απαραίτητα µία κατάσταση σύγκρουσης που ό,τι χάνει ο ένας το κερδίζει ο άλλος24.  

Η δυναµική της ανάλυσης της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης καταδεικνύει ότι η 

αντιπαλότητα δεν µπορεί να ξεπεραστεί µε συνεργατικές πολιτικές οικονοµικής 

ανάπτυξης από τις οποίες θα ωφεληθούν και τα δύο µέρη.  Είναι αντιληπτό ότι η 

επιθυµία του ενός παίκτη έρχεται σε σύγκρουση µε την επιθυµία του άλλου και 

ενδεχόµενο κέρδος του ενός θα είναι ζηµιά για τον αντίπαλο.  Με βάση το παρόν 

επιχείρηµα αντικρούεται και η πιο πάνω συλλογιστική του Barton για λειτουργική 

συνεργασία στην επίλυση των ελληνοτουρκικών διαφορών, από την οποία θα 

µπορούσαν να επωφεληθούν και οι δύο πλευρές.  Όταν δύο κράτη διεκδικούν κατ’ 

αποκλειστικότητα το ένα και το αυτό πράγµα, δεν υπάρχει εκ των πραγµάτων χώρος 

για συνεργασία.  Υπάρχει απλώς συµβιβασµός ή υποχώρηση από τη µία πλευρά λόγω 

κατωτερότητας ισχύος. Αυτό δεν µπορεί µε κανένα τρόπο να ονοµαστεί επιθυµία για 

συνεργασία που απαιτεί παραχωρήσεις.  

Στην περίπτωση της Ελλάδας, που ακολουθεί αποτρεπτική πολιτική µε σκοπό 

τη σταθερότητα, η σηµαντική συνεισφορά της µοντελοποιηµένης µαθηµατικής 

διαδικασίας του παιγνίου (“παίγνιο διλήµµατος των φυλακισµένων” και “παίγνιο της 

κότας ή του δειλού”) στην αποτρεπτική θεωρία, σύµφωνα µε τον Langlois, 

αναφέρεται στη βοήθεια διευκρίνισης του ποιες απειλές είναι αξιόπιστες, ποια 

αντίποινα µπορούν να υλοποιηθούν, ποιες θα µπορούσαν να αφεθούν εντελώς στο 

                                                 
24 Burton (1972). 



  Ενότητα Γ΄ - Κεφάλαιο 7 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 195

ρίσκο και ποιες δυναµικές απορρέουν από τέτοιες πολιτικές επιλογές25. Κατ’ 

αναλογία, στην περίπτωση της Τουρκίας η συνεισφορά του παιγνίου έγκειται στη 

διευκρίνιση του πόσο αξιόπιστες είναι η προθέσεις του αποτροπέα να υλοποιήσει τα 

αντίποινα και ποιες στρατηγικές του επιτιθεµένου µπορούν να υλοποιηθούν.   

Μία µορφή των παιγνίων είναι αυτή του “∆ιλήµµατος των Φυλακισµένων”. Η 

διεθνής πολιτική είναι µία από τις αρένες η οποία προσφέρει πολυάριθµες υποθέσεις 

που σχετίζονται µε το παίγνιο των φυλακισµένων26.  Το γεγονός αυτό είναι συνέπεια 

αφενός µεν του ανταγωνιστικού χαρακτήρα του διεθνούς περιβάλλοντος και της 

αντιπαλότητας µεταξύ των κρατών για την απόκτηση κερδών, αφετέρου δε της δοµής 

του παιγνίου που θέτει σε αντιπαράθεση δύο παίκτες µε συγκρουόµενες στρατηγικές. 

Μία από τις υποθέσεις της διεθνούς πολιτικής που µπορεί να ταυτιστεί µε το παίγνιο 

των φυλακισµένων είναι και ο εξοπλιστικός ανταγωνισµός των κρατών, έτσι ώστε 

δύο έθνη-κράτη τα οποία βρίσκονται σε µια κούρσα εξοπλιστικού ανταγωνισµού 

εµπλέκονται σε µια εκδοχή του διλήµµατος του φυλακισµένου27. Ο Lichbach 

επιβεβαιώνει τη συµβατική µε το παίγνιο ορθότητα του διλήµµατος των 

φυλακισµένων στην ανάλυση µιας αντιπαράθεσης εξοπλιστικού ανταγωνισµού28.  

Κατά συνέπεια, ο ελληνοτουρκικός εξοπλιστικός ανταγωνισµός µπορεί να εκφραστεί 

ως ένα δίληµµα αντίστοιχο µε αυτό του παιγνίου. 

Η διαπίστωση του Snyder G. ότι «…το πνεύµα ή το κυρίαρχο θέµα του 

διλήµµατος του φυλακισµένου [των φυλακισµένων] είναι η µαταίωση της αµοιβαίας 

επιθυµίας για συνεργασία… [στο παίγνιο] οι αντιλήψεις για τις προθέσεις του άλλου 

µέρους έχουν κρίσιµη σηµασία και οι δρώντες αντιµετωπίζουν το πρόβληµα της 

εδραίωσης της αξιοπιστίας των δηλούµενων προθέσεών τους.  Στο δίληµµα του 

φυλακισµένου [των φυλακισµένων] εδραίωση αξιοπιστίας σηµαίνει ενστάλαξη 

εµπιστοσύνης…»29 αφενός µεν επιβεβαιώνει τη διαπίστωση της παραπάνω 

παραγράφου, αφετέρου δε ξεκαθαρίζει τη γραµµή πλεύσης της εµπειρικής ερµηνείας 

                                                 
25 Langlois (1991: 802). 
26 Axelrod (1980: 3). 
27 Axelrod (1980: 6), Wagner (1983: 340), Majeski (1986: 176), Ordeshook (1992: 61), Sandler and 

Hartley (1995: 74-82), Κάντας (2002: 93).  Μάλιστα κατά τους ίδιους το παίγνιο του διλήµµατος του 

φυλακισµένου είναι επαναλαµβανόµενο σε µία κούρσα εξοπλισµών µεταξύ δύο κρατών. 
28 Lichbach (1990: 50). Επίσης βλέπε Smith et. al. (2000) για την εφαρµογή του διλήµµατος του 

φυλακισµένου στην ερµηνεία της κούρσας εξοπλισµών µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.  
29 Snyder G. (1971: 84). 
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του παραδείγµατος.  Έτσι, έχουµε ένα παίγνιο µηδενικού αθροίσµατος, όταν δύο 

µέρη αγωνίζονται για την επίτευξη αµοιβαία αποκλειόµενων σκοπών, αν το ένα 

επιτύχει το σκοπό του, το άλλο κατ’ ανάγκη αποτυγχάνει. 

Όπως σηµειώνει ο Axelrod, το παίγνιο των φυλακισµένων χαρακτηρίζεται από 

το γεγονός ότι σε µικρό χρονικό διάστηµα καµιά από τις δύο πλευρές δεν µπορεί να 

ωφεληθεί αν ακολουθήσει µη συνεργατική πολιτική και γι’ αυτό οι δύο παίκτες 

προχωρούν στη συνεργασία δείχνοντας εµπιστοσύνη ο ένας στον άλλο, για να 

αποκοµίσουν οφέλη.  Αν όµως ένας από τους δύο αποχωρήσει κατά τη συνεργασία 

αποκτά περισσότερα οφέλη, από ότι µε την συνεργασία και ο εξαπατηµένος 

λιγότερα30. Ακριβώς αυτό το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό κάνει τους παίκτες 

επιφυλακτικούς, γεγονός που δικαιολογεί και το χαρακτηρισµό “δίληµµα”. Από τη 

διαπίστωση ότι τα κράτη είναι άπληστα και επιδιώκουν σχετικά οφέλη έναντι του 

αντιπάλου και τη µη ύπαρξη εµπιστοσύνης στο διεθνές σύστηµα µεταξύ των κρατών 

(ρεαλιστική θεώρηση) συµπεραίνεται ότι µάλλον τα κράτη τείνουν να αποχωρήσουν 

από τη συνεργασία (παρά να µείνουν), για να εξασφαλίσουν τα κέρδη που επιδιώκουν 

έναντι του εξαπατηµένου, αλλά και του φόβου τους ότι, αν εµπιστευθούν τον 

αντίπαλό τους, θα τους εξαπατήσει.  Κατά συνέπεια, παρατηρούµε ότι η Ελλάδα και 

η Τουρκία, πρώτον, θέλουν να εξασφαλίσουν η µία εις βάρος της άλλης 

πλεονεκτήµατα και, δεύτερον, δεν υπάρχει αµοιβαιότητα ως προς τις προθέσεις τους 

να συνεργαστούν λόγω της µη ύπαρξης εµπιστοσύνης. 

Τέλος αξίζει να σηµειωθεί ότι στην διεθνή πολιτική σκηνή υπάρχουν οι 

συµµαχίες και συνεργασίες µεταξύ των κρατών γεγονός που επίσης µπορεί να 

αναλυθεί µέσα από τις υποδειγµατικές καταστάσεις των παιγνίων. Η έννοια της 

συµµαχίας (coalition) στα παίγνια ως υποδειγµατική έκφραση της πραγµατικής 

εικόνας του πολιτικού γίγνεσθαι ανταποκρίνεται σε αυτό που ο Ordeshook παραθέτει 

ως ερµηνεία.  Η συµµαχία λοιπόν ανταποκρίνεται σε µία συµφωνία µεταξύ δύο ή 

περισσότερων δρώντων (παικτών) να συνασπίσουν τις δράσεις τους, ώστε να έχουν 

θετικό αποτέλεσµα για όλους, µεγαλύτερο από αυτό που θα επιτύγχανε ο καθένας 

ξεχωριστά χωρίς τον συντονισµό των ενεργειών τους ως σύµµαχοι31. 

 

 

                                                 
30 Axelrod (1980: 4). 
31 Ordeshook (1992: 258). 
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7.4.1. Η Εκδοχή του Παιγνίου του “∆ιλήµµατος των Φυλακισµένων” 

Το παίγνιο του διλήµµατος των φυλακισµένων αποτελεί δυναµικό 

αντιπροσωπευτικό υπόδειγµα της πολιτικής πρακτικής που χρησιµοποιείται από τους 

ενδιαφεροµένους, γιατί παρέχει επιπρόσθετη διορατικότητα στις πολιτικές 

διαδικασίες, όπως είναι οι πόλεµοι και οι κούρσες εξοπλισµών32. Στο παρόν 

αναλυτικό παίγνιο λαµβάνεται ως δεδοµένο το ότι οι δύο παίκτες παίρνουν 

αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε ορισµένα αποτελέσµατα (consequences). Με τον όρο 

“απόφαση” εννοείται µια διαδικασία που καθορίζει την κατάσταση εκείνη που 

επιθυµούν να δηµιουργήσουν εκείνοι που παίρνουν µέρος στις αποφάσεις κινούµενοι 

µέσα σ’ ένα πλαίσιο συγκεκριµένων δυνατών επιλογών33.  Επιπρόσθετα, σηµειώνεται 

η αξιωµατική παραδοχή ότι το παίγνιο περιέχει το χαρακτηριστικό του ανταγωνισµού 

µεταξύ των παικτών, που το αποτέλεσµά του οδηγεί σε κέρδη ή απώλειες. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση, το παίγνιο έχει την ακόλουθη γενική µορφή34:  ∆ύο 

άτοµα συλλαµβάνονται από την αστυνοµία η οποία τους κατηγορεί για µια 

εγκληµατική πράξη. Ανακρίνονται χωριστά ο ένας από τον άλλο και κανείς δε 

γνωρίζει τι θα ισχυριστεί ο άλλος στην κατάθεσή του. Και οι δύο γνωρίζουν, αν δεν 

οµολογήσουν το έγκληµα, ότι το χειρότερο που θα συµβεί είναι να τους φυλακίσουν 

για ένα έτος.  Αν όµως ο ένας κρατούµενος οµολογήσει και επιρρίψει τις ευθύνες 

στον άλλο και ο άλλος κρατούµενος δεν οµολογήσει, τότε  ο πρώτος θα καταδικαστεί 

σε φυλάκιση πέντε ετών και ο δεύτερος θα αναγκαστεί να εκτίσει ποινή είκοσι ετών.  

Αν και οι δύο οµολογήσουν το έγκληµα, θα καταδικαστούν σε δέκα χρόνια 

φυλάκισης και οι δύο.  Η καλύτερη στρατηγική είναι η σιωπηλή συµφωνία να µην 

οµολογήσουν και να φυλακιστούν για ένα χρόνο, αλλά, επειδή δεν µπορούν να 

επικοινωνήσουν, δεν µπορεί να εµπιστευθεί ο ένας τον άλλον.  Συνεπώς, ο καθένας 

τους κάνει την εξής συλλογιστική εκτίµηση των πραγµάτων:  Αν δεν οµολογήσει 

ένας εκ των δύο, η ποινή του θα είναι είτε ένα έτος φυλάκιση ή είκοσι χρόνια, 

αναλόγως του πώς θα συµπεριφερθεί ο άλλος κρατούµενος.  Αν οµολογήσει το 

έγκληµα και επιρρίψει την ευθύνη στον άλλο, η ποινή θα είναι είτε πέντε χρόνια είτε 

δέκα χρόνια, πάλι αναλόγως του τι θα πράξει ο συγκρατούµενος35.  
                                                 
32 Ordeshook (1986: 220). 
33 Kilgour and Zagare (1991: 308) και Βαρβαρούσης (1998: 36). 
34 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 5. 
35 Για την περιγραφή του “∆ιλήµµατος των Φυλακισµένων” βλέπε Axelrod (1984: 7-11) και 

Ordeshook (1986: 206-209). 
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Μεταφέροντας το υπό µελέτη παράδειγµα της ειδικής περίπτωσης της 

εξοπλιστικής σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας στη γενική θεωρητική εικόνα του 

“παιγνίου των φυλακισµένων”, εµφανίζεται ένα “παίγνιο δύο προσώπων” (two 

persons game) που αναφέρεται σε δύο κράτη, µε βάση το οποίο η υλοποίηση της 

στρατηγικής αποτροπής από πλευράς της Ελλάδας και η υλοποίηση της επεκτατικής 

στρατηγικής από µέρους της Τουρκίας έρχονται σε αντιπαράθεση. Σύµφωνα µε αυτό 

και τη γενική θεωρία του παιγνίου του φυλακισµένου παρουσιάζεται η εξής ειδική 

εικόνα36: Τα δυο κράτη, χωρίς να γνωρίζουν την απόφαση του αντιπάλου, βρίσκονται 

µπροστά στην επιλογή δύο εναλλακτικών στρατηγικών. Η µία στρατηγική αφορά 

στην επιλογή της µη συνεργασίας και στη συνέχιση του εξοπλισµού (µη οµολογία) 

και η άλλη στην επιλογή της συνεργατικής πολιτικής µε τον αντίπαλο και στο µη 

εξοπλισµό (οµολογία). Στο παίγνιο των φυλακισµένων τα κράτη που εµπλέκονται σε 

µία συγκρουσιακή σχέση βρίσκονται µπροστά στο εξής δίληµµα: να εξοπλίζονται µε 

σκοπό την υλοποίηση των εθνικών στόχων, αλλά να επωµίζονται το οικονοµικό 

βάρος και την κοινωνική δυσπιστία των πολιτών τους ή να µην εξοπλίζονται και να 

εµπιστεύονται τον αντίπαλο και τα άλλα κράτη ότι καλή τη πίστει δεν θα επιτεθούν. 

Στην περίπτωση που και τα δύο κράτη επιλέξουν τη στρατηγική της 

συνεργασίας και του µη εξοπλιστικού ανταγωνισµού θα επωφεληθούν και οι δύο 

οικονοµικά, καθώς δεν θα έχουν τα βάρη των εξοπλιστικών δαπανών και θα µπορούν 

να ανταποκριθούν σε άλλες κοινωνικές δαπάνες, θα βελτιωθούν οι σχέσεις τους και 

θα εξαλειφθεί ο αµοιβαίος κίνδυνος.  Στην περίπτωση που και τα δύο κράτη 

επιλέξουν τη στρατηγική της σύγκρουσης και της συνέχισης των εξοπλιστικών τους 

προγραµµάτων η µεν Ελλάδα εξασφαλίζει την ασφάλειά της από την απειλή της 

γείτονος µέσω της εξισορρόπησης της ισχύος, αλλά πληρώνει το τίµηµα των 

εξοπλιστικών δαπανών, η δε Τουρκία θα µπορεί να υλοποιεί τα επεκτατικά της 

σχέδια, θα διασφαλίζει την ενότητα του κράτους, αλλά θα επωµίζεται τα οικονοµικά 

βάρη, τη µη οµαλή ευρωπαϊκή πορεία του κράτους και τις τεταµένες σχέσεις µε τη 

γείτονά της Ελλάδα. 

Αν η Ελλάδα ακολουθήσει τη στρατηγική του µη εξοπλισµού και η Τουρκία τη 

στρατηγική της σύγκρουσης και του εξοπλισµού, τότε η µεν Ελλάδα θα απειλείται 

                                                 
36 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 6. Για την ανάλυση της κούρσας των εξοπλισµών µεταξύ δύο 

κρατών µε την εφαρµογή του παιγνίου του φυλακισµένου και τις αποδόσεις της κάθε επιλογής βλέπε 

Ordeshook (1992: 172-173). 
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από τον αντίπαλο µε πόλεµο, τον οποίο, αν πραγµατοποιηθεί, θα χάσει, ή θα 

αναγκαστεί να παραχωρήσει κυριαρχικά της δικαιώµατα, η δε Τουρκία θα υλοποιήσει 

τα επεκτατικά της σχέδια και θα επιβληθεί έναντι της Ελλάδας χωρίς ιδιαίτερο 

κόστος, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλεια του κράτους και τη διασφάλιση του 

εθνικού της συµφέροντος.  Αν η Τουρκία επιλέξει τη στρατηγική της συνεργασίας και 

η Ελλάδα τη συνέχιση του εξοπλισµού, τότε η Τουρκία θα θέσει σε πραγµατικό 

κίνδυνο την ασφάλεια του κράτους λόγω και των εσωτερικών προβληµάτων αλλά και 

λόγω της ισχύος του εξωτερικού της αντιπάλου, ενώ η Ελλάδα θα διασφαλίζει κατά 

το ελάχιστο την εξισορρόπηση του αντιπάλου και κατά το µέγιστο θα έχει την 

πρωτοβουλία των κινήσεων στις διακρατικές σχέσεις της µε την Τουρκία. 

Όπως γίνεται αντιληπτό, στο παίγνιο αυτό υπάρχουν οι φόβοι για τη µη τήρηση 

των συµφωνηθέντων από τα κράτη, κάτι που ανταποκρίνεται στο δίληµµα που 

αντιµετωπίζουν οι φυλακισµένοι.  Με βάση το γεγονός ότι τίποτα δεν µπορεί να 

εγγυηθεί την τήρηση των συµφωνηθέντων µεταξύ των δύο κρατών λόγω της 

αναρχίας του συστήµατος, η µεταξύ τους συνεργασία είναι πολύ δύσκολο να 

υλοποιηθεί.  Έτσι, και τα δύο κράτη επιλέγουν τη µη συνεργασία και τον εξοπλισµό, 

για να διασφαλίσουν την επίτευξη του εθνικού συµφέροντος, όπως αυτό εκφράζεται 

για το κάθε κράτος ξεχωριστά. 

Η παρουσίαση του παιγνίου καταδεικνύει ορισµένα κρίσιµα συµπεράσµατα που 

χαρακτηρίζουν τη µορφή των σχέσεων δύο κρατών, αλλά και τη µορφή του διεθνούς 

συστήµατος.  Πρώτον, τα κράτη δεν µπορούν να προχωρήσουν στη συνεργασία, γιατί 

δεν µπορούν να γνωρίζουν την πραγµατική συµπεριφορά των άλλων κρατών. Για να 

υπάρξει συνεργασία, πρέπει όλα τα κράτη (τουλάχιστον οι µεγάλες δυνάµεις) να 

τηρήσουν τα συµφωνηθέντα.  Κανείς όµως δεν µπορεί να εγγυηθεί αν αυτό θα 

συµβεί, γιατί καµιά δύναµη πάνω από τα κράτη δεν υπάρχει για να το επιβάλει. 

∆εύτερον, όπου υπάρχει συνεργασία ή συµµαχία µεταξύ των κρατών (µη οµολογία 

και των δύο φυλακισµένων), αυτό γίνεται όχι γιατί και οι δύο φυλακισµένοι 

συµφωνούν για τα κοινά οφέλη που αποκοµίζουν από τη συνεργασία, άλλα γιατί είναι 

το βέλτιστο που µπορούν να επιτύχουν ως κέρδος τη συγκεκριµένη στιγµή. Γι’ αυτόν 

το λόγο είναι εξαίρεση η συνεργασία και κανόνας η αντιπαράθεση στο διεθνές 

σύστηµα.  Τρίτον, η άγνοια των παικτών του παιγνίου για τις προθέσεις του άλλου 

παίκτη καθοδηγεί τις επιλογές τους. Το γεγονός αυτό ανταποκρίνεται στη φυσική 

κατάσταση του συστήµατος και της δοµής του, έτσι ώστε να υποστηρίζεται ότι η 
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δοµή του συστήµατος, ακουσίως των κρατών, είναι αυτή που καθορίζει τις 

στρατηγικές επιλογές των τελευταίων. 

 

7.4.2. Η Εκδοχή του Παιγνίου του “∆ειλού” 

Σε καταστάσεις σύγκρουσης όπου και οι δύο παίκτες εφαρµόζουν στρατηγική 

επιβολής επί του αντιπάλου, µε σκοπό την κυριαρχία της στρατηγικής τους, 

χαρακτηρίζονται από το παίγνιο του “∆ειλού” – ή το παίγνιο της “Κότας” (Chicken 

game) – το οποίο επίσης είναι παίγνιο µη µηδενικού αθροίσµατος αλλά µη 

συνεργατικής µορφής.  Παρουσιάζεται δηλαδή η αξιωµατική παραδοχή ότι το παίγνιο 

περιέχει το χαρακτηριστικό του ανταγωνισµού µεταξύ των παικτών, που το 

αποτέλεσµά του οδηγεί σε κέρδη ή απώλειες.  O Jervis αναφέρει ότι, αν οι απώλειες 

από τη σύγκρουση των δύο παικτών είναι αρκετά υψηλές και η µόνη διέξοδος ως 

τελευταία λύση για τους παίκτες είναι η αποστασία από τη συνεργασία, τότε το 

παίγνιο µετατρέπεται στον τύπο του παιγνίου της κότας37.  Επίσης σηµειώνεται ότι, 

όπως και στο προηγούµενο αναλυτικό παίγνιο, και στο παρόν λαµβάνεται ως 

δεδοµένο ότι οι δύο παίκτες παίρνουν αποφάσεις οι οποίες οδηγούν σε ορισµένα 

αποτελέσµατα.  

Το παίγνιο αυτό µπορεί να εφαρµοστεί σε περιπτώσεις όπου µια δύναµη 

(Κράτος Α) εµφανίζεται ως επιτιθέµενη µε στόχο να µεταβάλει το ισχύον status quo 

και η άλλη ως αµυνόµενη και ενδιαφέρεται για τη διασφάλιση και διατήρηση του 

status quo38.  To παράδειγµα αυτό βρίσκει εφαρµογή στην ελληνοτουρκική διαµάχη 

σε ένα γενικό πλαίσιο σύγκρουσης των δύο κρατών, όπως το είδαµε πιο πάνω, και σε 

ένα ειδικό που αφορά στις επιδιώξεις της Τουρκίας να µεταβάλει το status quo σε 

Αιγαίο, Θράκη, και Κύπρο αναγκάζοντας τον αµυνόµενο να προβεί σε παραχωρήσεις 

και στην προσπάθεια της Ελλάδας να το διατηρήσει αποκρούοντας τον επιτιθέµενο 

και αποτρέποντας τις προκλήσεις του.  

Σύµφωνα µε την ανάλυση, το παίγνιο έχει την ακόλουθη γενική µορφή39: ∆υο 

νεαροί οδηγούν τα αυτοκίνητά τους σε αντίθετη κατεύθυνση µε πολύ µεγάλη 

ταχύτητα. Η πορεία τους διαγράφει µια µετωπική σύγκρουση, αν κανένας από τους 
                                                 
37 Jervis (1978: 177). 
38 Βαρβαρούσης (1998: 88) και Zagare and Kilgour (2000: 17-18). Περισσότερα για το πώς 

υλοποιείται η θεωρία της απόλυτης αποτροπής µέσα από το παίγνιο του δειλού βλέπε τη µελέτη των 

Zagare and Kilgour (2000). 
39 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 7. 
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δύο δεν στρίψει το τιµόνι (απόκλιση) για να αποχωρήσει το αυτοκίνητο από τον 

δρόµο. Στην περίπτωση που και οι δύο δεν αποκλίνουν από την προδιαγεγραµµένη 

πορεία, τότε θα συγκρουστούν και θα σκοτωθούν και οι δύο από τη σύγκρουση. Η 

απόφασή τους αυτή δίνει αποτέλεσµα και για τους δύο αρνητικό (-10).  Αν κάποιος 

αποφασίσει να αποκλίνει από την πορεία του (αποδειχθεί τελικά “δειλός”) για να 

αποφύγει τη σύγκρουση, τότε το αποτέλεσµά του πάλι θα είναι αρνητικό αλλά 

µικρότερου βαθµού από αυτό της σύγκρουσης (-5). Ο άλλος οδηγός που δε θα 

αποκλίνει θα έχει θετικό αποτέλεσµα (+5) και θα είναι ο κερδισµένος της 

σύγκρουσης, καθώς δε θα φανεί “δειλός” και θα παραµείνει στην πορεία του. Στην 

περίπτωση που και οι δύο αποφασίσουν να αποκλίνουν από την πορεία τους για να 

αποφύγουν τη σύγκρουση, τότε θα έχουν και οι δύο αρνητικό αποτέλεσµα (-1) αλλά 

µικρότερης έκτασης και από αυτό της µετωπικής σύγκρουσης και από αυτό της 

απόκλισης µόνο του ενός οδηγού40. Έτσι η µόνη στρατηγική επιλογή που θα 

αποφέρει κέρδος είναι η µη απόκλιση από την πορεία και ταυτόχρονα η απόκλιση του 

αντιπάλου. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις το αποτέλεσµα είναι αρνητικό και για τα 

δύο µέρη. 

Μεταφέροντας το υπό µελέτη παράδειγµα της ειδικής περίπτωσης της 

εξοπλιστικής σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας στη γενική θεωρητική εικόνα του 

“παιγνίου του ∆ειλού”, εµφανίζεται ένα “παίγνιο δύο προσώπων” (two persons game) 

που αναφέρεται σε δύο κράτη, όπου η υλοποίηση των εξοπλιστικών προγραµµάτων 

από πλευράς της Ελλάδας και η αντίστοιχη υλοποίηση από πλευράς της Τουρκίας 

έρχονται σε αντιπαράθεση που αναφέρεται στη µετωπική σύγκρουση και στον 

πόλεµο. Σύµφωνα µε το πιο πάνω και τη γενική θεωρία του παιγνίου της κότας, 

παρουσιάζεται η εξής ειδική εικόνα41:  Τα δυο κράτη βρίσκονται σε µία σύγκρουση 

µε αύξηση των εξοπλιστικών τους δαπανών. Η αύξηση των εξοπλισµών, αν 

κορυφωθεί, θα οδηγήσει στη σύγκρουση και στη µεταξύ τους πολεµική αναµέτρηση 

που θα έχει και για τους δύο οδυνηρές συνέπειες (µετωπική σύγκρουση).  Αν ένα από 

τα δύο κράτη αποφασίσει να µην ακολουθήσει το άλλο στον εξοπλιστικό 

ανταγωνισµό (φανεί “δειλό”), τότε ο αντίπαλος θα έχει θετικά κέρδη, γεγονός το 

οποίο µεταφράζεται σε υλοποίηση των στρατηγικών τους στόχων, και ο άλλος θα έχει 

                                                 
40 Για την περιγραφή του παιγνίου του “∆ειλού” βλέπε Dougherty and Pfaltzgraff (1992β: 262-263) και 

Κουσκουβέλης (1997β: 63). 
41 Βλέπε στο Παράρτηµα Σχεδιάγραµµα 8. 
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αρνητικά αποτελέσµατα που θα ισοδυναµούν µε τα κέρδη του αντιπάλου και θα 

αναφέρονται στις στρατηγικές του επιτυχίες. Αν και τα δύο κράτη αποφασίσουν 

αµοιβαία υποχώρηση και σταµατήσουν τον εξοπλιστικό ανταγωνισµό (αµοιβαία 

απόκλιση), τότε θα έχουν πολύ µικρά αρνητικά αποτελέσµατα, που θα 

αντισταθµιστούν µε τα οφέλη της µη σύγκρουσης.  Ενώ η τελευταία στρατηγική 

επιλογή φαίνεται ωφέλιµη και για τα δύο κράτη, είναι δύσκολα πραγµατοποιήσιµη, 

όπως είδαµε και στα πιο πάνω κεφάλαια, λόγω της απληστίας των κρατών για 

επιβολή και επέκταση42. 

Για την περίπτωση της Ελλάδας, που ακολουθεί στρατηγική αποτροπής έναντι 

του αντιπάλου της, θα ήταν µια πολύ συµφέρουσα επιλογή αυτή της αµοιβαίας 

απόκλισης, γιατί αφενός θα εξασφάλιζε την ασφάλειά της, καθώς θα ήταν αδύνατον ο 

αντίπαλος να της επιτεθεί λόγω της µη ικανής στρατιωτικής του δύναµης, και 

αφετέρου θα καρπωνόταν τα οφέλη του µη εξοπλιστικού ανταγωνισµού, που 

µεταφράζονται σε αύξηση των κοινωνικών δαπανών.  Αντίθετα, για την περίπτωση 

της Τουρκίας που ακολουθεί επεκτατική πολιτική, η επιλογή της µη απόκλισης και 

της αύξησης των στρατιωτικών εξοπλισµών είναι µάλλον µονόδροµος, γιατί η 

αντίθετη επιλογή θα βάλει τέρµα στα στρατηγικά σχέδια του κράτους, που ως 

ανερχόµενη δύναµη δεν µπορεί να ικανοποιείται µόνο µε την επιβίωσή της.  

Όπως παρατηρούµε, η ουσία του παιγνιδιού έγκειται στο ότι ο κάθε παίχτης 

αποφεύγει να επιλέξει την καλύτερη στρατηγική του, όταν πλέον πεισθεί ότι ο 

αντίπαλός του ακολουθεί µέχρι τέλους τη στρατηγική που οδηγεί στη σύγκρουση.  

Με βάση αυτό, µπορεί να γίνει αντιληπτή η έννοια της αποτροπής και ιδιαίτερα η 

αξιοπιστία της, γιατί, αν ο αντίπαλος πεισθεί ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, 

τότε θα αποφύγει να λάβει πρωτοβουλία για την υλοποίηση επιθετικής ενέργειας.  Οι 

αξιόπιστες απειλές είναι οι απειλές που µπορούν να γίνουν πιστευτές από 

ορθολογικούς παίκτες και συνεπώς το παίγνιο αναφέρεται σε περιπτώσεις αποτροπής  

όπου µόνο οι ορθολογικές απειλές είναι αξιόπιστες43. 

Κρίσιµο είναι το γεγονός ότι το παίγνιο αυτό αναφέρεται σε παίκτες που είναι 

παράλογοι44, καθώς η στρατηγική που οδηγεί στη σύγκρουση είναι στρατηγική 

παράλογη, αλλά που µπορούν να γίνουν λογικοί, αν ακολουθήσουν τη στρατηγική 

                                                 
42 Mearshimer (2001). 
43 Kilgour and Zagare (1991: 307). 
44 Βαρβαρούσης (1998: 85). 
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του συµβιβασµού αποφεύγοντας τον τραυµατισµό τους.  Κρίνεται όµως µη βάσιµος  

ο χαρακτηρισµός της µιας στρατηγικής παράλογης και της άλλης λογικής και αυτό 

γιατί η στρατηγική (επιλογή) για πόλεµο στο µεν αµυνόµενο ισοδυναµεί µε 

υποστήριξη του εθνικού συµφέροντος, που είναι η επιβίωση και, ως εκ τούτου, 

αποτελεί πράξη λογικότατη για το κράτος, στο δε επιτιθέµενο ισοδυναµεί µε την 

επέκτασή του, γεγονός που επίσης αποτελεί εθνικό συµφέρον για ένα κράτος ηγεµόνα  

και άρα λογική επιλογή45. Σηµειώνεται η εµφάνιση και των δύο στρατηγικών ως 

πρακτική των κρατών στις διεθνείς σχέσεις, γεγονός που πρέπει να κριθεί ως 

παρατηρήσιµο γεγονός και όχι ως κρίση του κατά πόσον ο πόλεµος είναι λογικός ή 

παράλογος. Επιπρόσθετα από την ανάλυση του παιγνίου επιβεβαιώνεται ότι, 

υπάρχουν επιθετικά κράτη, που µε την σύγκρουση επιδιώκουν να αποκοµίσουν κέρδη 

(αν ο αντίπαλος υποχωρήσει), ότι η συνεργατική πολιτική είναι η εξαίρεση στον 

κανόνα της διακρατικής σύγκρουσης, και ότι οι διαφορετικές κρατικές επιδιώξεις 

(εθνικά συµφέροντα) φέρνουν τα κράτη σε σύγκρουση, γεγονός που διακυβεύει την 

ασφάλεια και την επιβίωση τους. 

 

7.5. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Στις σελίδες αυτού του κεφαλαίου αναπτύχθηκαν υποδείγµατα που αφορούν 

στη στρατηγική του κράτους και εστιάζονται σε ορθολογικά κριτήρια αποφάσεων, 

όπως είναι τα παίγνια, και στην εκµετάλλευση των παραγόντων “δυνάµεις”, 

“αδυναµίες”, “ευκαιρίες”, “απειλές”, όπως είναι η SWOT ανάλυση .  Επιχειρήθηκε η 

µεταφορά του όρου “στρατηγική” σε υποδειγµατικές καταστάσεις, αφενός για να 

υποστηριχθεί η περιγραφική ανάλυση της στρατηγικής εικόνας των κρατών Ελλάδας 

και Τουρκίας, που αναπτύχθηκε στο προηγούµενο κεφάλαιο, και αφετέρου για να 

εξαχθούν ορισµένα κριτικά συµπεράσµατα που αφορούν στη θεωρία της στρατηγικής 

των διεθνών σχέσεων, αλλά και του συγκεκριµένου περιπτωσιολογικού 

παραδείγµατος.  

Η εµπειρική και θεωρητική διεργασία στο παρόν κεφάλαιο, για τους σκοπούς 

της µεθοδολογικής πορείας της διατριβής, κατέδειξε τα ακόλουθα: Η ανάλυση µε 

υπόδειγµα του πώς το κράτος µπορεί να σχεδιάσει στρατηγική επιβεβαιώνει τη 

θέση ότι το κράτος σχεδιάζει τη στρατηγική του επικεντρωνόµενο στις 

                                                 
45 Πώς ορίζει η παρούσα µελέτη το εθνικό συµφέρον των κρατών και πώς αιτιολογεί την 

ορθολογικότητα ως προς τις επιλογές τους βλέπε Κεφάλαιο 9. 
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παραµέτρους “δυνάµεις”, “αδυναµίες”, “ευκαιρίες”, “απειλές”, η οποία 

επαληθεύθηκε εµπειρικά από τη θέση ότι τα κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας 

µπορούν να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους επικεντρωνόµενα στις παραµέτρους 

“δυνάµεις”, “αδυναµίες”, “ευκαιρίες”, “απειλές”.  Εν συνεχεία, επιβεβαιώθηκε η 

θέση ότι η θεωρία παιγνίων είναι ικανή να ερµηνεύσει συγκρουσιακές 

καταστάσεις µεταξύ δύο κρατών (και σε εξοπλιστικούς ανταγωνισµούς) και να 

παράγει ορθές προτάσεις για τον σχεδιασµό της στρατηγικής ενός κράτους από 

την εµπειρική επαλήθευση της θέσης ότι τα παίγνια µπορούν να ερµηνεύουν και να 

αναλύουν την ελληνοτουρκική σύγκρουση που επικεντρώνεται στον εξοπλιστικό 

ανταγωνισµό.  Τέλος, αναλύοντας, µε τα παίγνια του “διλήµµατος του 

φυλακισµένου” και της “κότας” αντίστοιχα, τη συγκρουσιακή σχέση των κρατών 

Ελλάδας και Τουρκίας επιβεβαιώθηκε η θεωρητική θέση ότι µεταξύ των κρατών 

υπάρχει συγκρουσιακή σχέση, µε αποτέλεσµα αυτά να σχεδιάζουν στρατηγική 

(υψηλή στρατηγική) µε ορθολογική συµπεριφορά. 

Με την παρούσα ανάλυση ολοκληρώνεται η συζήτηση στα θέµατα στρατηγικής 

συµπεριφοράς.  Τα θέµατα που εξετάστηκαν στην παρούσα ενότητα µεταφέρουν το 

επίκεντρο της διατριβής στη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού.  Στην ενότητα που 

ακολουθεί, σε ένα καθαρά θεωρητικό πλαίσιο, πραγµατώνεται ένας από τους κύριους 

στόχους της διατριβής, που είναι ο έλεγχος θεωρίας των βασικών αξιωµάτων του 

πολιτικού ρεαλισµού.  Έτσι, η ανάλυση εισέρχεται στα βασικά αξιώµατα και 

εργαλεία της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού, για να κρίνει την επάρκειά τους 

στο κατά πόσο µπορούν να ερµηνεύσουν ικανοποιητικά τα ειδικά αξιώµατα που 

έχουν κατατεθεί µέχρι τώρα ως εµπειρικό αντικείµενο και τα γενικά ως καταστάσεις 

που προσοµοιάζουν στο συγκεκριµένο παράδειγµα που έχει επιλεχθεί για µελέτη. 
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Κεφάλαιο 8 

Ανάλυση Θεωρητικού Πλαισίου του Πολιτικού Ρεαλισµού 

 

8.1. Εισαγωγή 

Με τη συµπλήρωση της ενότητας που αναφέρεται στη στρατηγική των διεθνών 

σχέσεων, στις σελίδες της επόµενης ενότητας γίνεται µια προσπάθεια να οριοθετηθεί 

το θεωρητικό πλαίσιο του πολιτικού ρεαλισµού και να σκιαγραφηθούν τα κυριότερα 

εργαλεία ανάλυσης της θεώρησης, ώστε να µπορέσουµε, πρώτον, να ερµηνεύσουµε 

την περιπτωσιολογική µελέτη της σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας και, δεύτερον, 

να εξετάσουµε την επάρκεια των αξιωµάτων της συγκεκριµένης θεώρησης να 

ερµηνεύει ικανοποιητικά παρατηρήσιµα γεγονότα των διεθνών σχέσεων 

(συγκεκριµένα αυτά της σύγκρουσης µεταξύ δύο κρατών). 

Αρχής γενοµένης από το παρόν κεφάλαιο, θα αναπτυχθούν τα κύρια σηµεία της 

θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού, τα οποία, κατά κύριο λόγο, ερµηνεύουν τις 

διεθνείς εξελίξεις. Οι βασικές αρχές του πολιτικού ρεαλισµού θα τεθούν στο 

µικροσκόπιο της ανάλυσης και θα τύχουν κριτικής υπό το πρίσµα της αρχικής 

εκδοχής της θεώρησης αλλά και της µετεξελικτικής της πορείας, µε σκοπό να κριθούν 

για την ικανότητά τους να αποτελέσουν ικανές θεωρητικές βάσεις ερµηνείας. Με 

επίκεντρο τη θεωρία του δοµικού ρεαλισµού θα ακολουθηθεί µία διαδικασία 

παρουσίασης και των άλλων δύο θεωριών, του κλασικού ρεαλισµού και του 

τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι να 

εντοπισθούν οι διαφορές µεταξύ τους µε εστίαση στα τρία βασικά αξιώµατα της 

γενικότερης θεώρησης του ρεαλισµού, που αναφέρονται, πρώτον, στη δράση του 

κράτους ως κυρίαρχης µονάδας στο σύστηµα, δεύτερον, στον προσδιορισµό του 

εθνικού συµφέροντος και, τρίτον, στην αναζήτηση της ισχύος.  Η επίτευξη του 

στόχου θα συνδράµει τον έλεγχο της ισχύος των υποθέσεων εργασίας όπως έχουν 

διατυπωθεί στο δεύτερο κεφάλαιο.  

Η ανάλυση της περιπτωσιολογικής µελέτης της διατριβής, όπως έχει αναφερθεί, 

στηρίζεται στο θεωρητικό εργαλείο του δοµικού ρεαλισµού (structural realism)1, που 

αποτελεί µια βελτίωση του κλασικού ρεαλισµού (classical realism) µε στοιχεία από 

την πλουραλιστική θεώρηση αλλά και ένα πρώιµο στάδιο για τον τροποποιηµένο 

                                                 
1 Βλέπε επίσης στο Ifantis (2001: 30-33) την επιχειρηµατολογία που υποστηρίζει πως ο νεορεαλισµός 

ως αξιωµατική παραδοχή µπορεί να τεθεί ως βάση ανάλυσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
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δοµικό ρεαλισµό (modified structural realism). Οι παρακάτω ερωτήσεις δίνουν το 

στίγµα της µεθοδολογικής προσπάθειας που θα ακολουθηθεί στο παρόν κεφάλαιο, η 

οποία κορυφώνεται µε την αποδεικτική διαδικασία της µεθοδολογικής πορείας: Τι 

πρεσβεύει η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού αλλά και οι συγγενείς προς αυτόν 

θεωρίες; Τι είναι η δοµή του συστήµατος και πώς µέσα σε αυτή πραγµατώνεται η 

κρατική δράση; Είναι επαρκής ο ρεαλισµός να ερµηνεύει τα διεθνολογικά γεγονότα; 

Ποια κριτική δέχεται και πώς αντιδιαστέλλεται µε άλλες θεωρήσεις;  

Αξίζει να επισηµανθεί στην αρχή της παρούσας ενότητας ότι δεν αµφισβητείται 

ο ρεαλισµός ως η βασική θεώρηση ερµηνείας συγκρουσιακών σχέσεων στο διεθνές 

σύστηµα (όπως άλλωστε διαφαίνεται και στα συµπερασµατικά σχόλια στο τελευταίο 

κεφάλαιο της διατριβής), αλλά κρίνεται η όποια ανεπάρκεια των εργαλείων του να 

ερµηνεύουν πλήρως παρατηρήσιµες καταστάσεις. Ενδεχοµένως, οι παρατηρήσεις 

στην κρίση των αξιωµάτων του ρεαλισµού να πηγάζουν κυρίως από τις 

πλουραλιστικές θεωρήσεις της συνεργασίας και της ολοκλήρωσης ή να άπτονται 

κονστρουκτιβιστικών και νεοφιλελεύθερων απόψεων. Αυτό δε σηµαίνει ότι 

υιοθετείται άλλη θεώρηση για την ερµηνεία της διακρατικής σύγκρουσης πλην αυτής 

του πολιτικού ρεαλισµού2. 

 

8.2. Εφαρµογή του Πολιτικού Ρεαλισµού στην Περιπτωσιολογική Μελέτη 

Ο κλάδος των ∆ιεθνών Σχέσεων, µελετώντας τα εµπειρικά δεδοµένα από τη 

διεθνή δράση, προσπαθεί να οριοθετήσει τις παραµέτρους που αναλύουν τη 

συµπεριφορά των διεθνών δρώντων.  Ο σκοπός της εµπειρικής µελέτης των διεθνών 

σχέσεων είναι ακριβώς ο καθορισµός των ιστορικών αντιλήψεων που καθορίζουν τη 

συµπεριφορά των συλλογικών παικτών και των αποφάσεων των ηγετών τους3.  Η 

οριοθέτηση αυτών των συµπεριφορών δηµιουργεί κανόνες ερµηνευτικής διαδικασίας 

ως προς το επίπεδο ανάλυσης που ο κάθε µελετητής επιλέγει για να ερµηνεύσει τα 

γεγονότα.  Αυτοί οι κανόνες ερµηνευτικής διαδικασίας ονοµάζονται θεωρήσεις των 

∆ιεθνών Σχέσεων.  Μια από αυτές τις θεωρήσεις είναι ο πολιτικός ρεαλισµός που, 

                                                 
2 Για µια συσχέτιση της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού µε τον ρασιοναλισµό και τον 

κονστρουκτιβισµό βλέπε τη µελέτη του Jervis (1998).  Για µια κριτική του δοµικού ρεαλισµού από 

θεωρητικούς της συνεργασίας και αλληλεξάρτησης βλέπε Axelrod (1984), Keohane (1984). Για τη 

θεώρηση του κονστρουκτιβισµού, που επίσης στέκεται κριτικά στον πολιτικό ρεαλισµό, µεταξύ άλλων 

βλέπε Onuf (1989), Wendt (1992), Adler (1997) και Hopf (1998). 
3 Aron (1967: 192). 
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όπως έχει προαναφερθεί, είναι η επικρατούσα θεώρηση, γιατί ερµηνεύει τη διεθνή 

δράση µε τον πιο ικανοποιητικό και ακριβή τρόπο εν συγκρίσει µε τις άλλες 

θεωρήσεις.  Ο Fozouni, προσδιορίζοντας τη θεωρητική και επιστηµολογική δοµή του 

κλασικού ρεαλισµού, καθώς και το πώς αυτή οδηγεί σε ερµηνευτική και προβλεπτική 

ικανότητα (απαραίτητα συστατικά µίας επιστήµης) των διεθνών γεγονότων4, 

εδραιώνει την άποψη της µεθοδολογικής ικανότητας του πολιτικού ρεαλισµού ως 

ισχυρού επιστηµονικού εργαλείου. Και όπως διατυπώνει ξεκάθαρα ο Keohane «…ο 

ρεαλισµός καθώς αναπτύχθηκε µέσα από µια µακρά παράδοση ξεκινώντας από τον 

Θουκυδίδη, συνεχίζει να παρέχει την βάση για µια πολύτιµη έρευνα στις διεθνείς 

σχέσεις…»5. 

Κατά την ερµηνεία των διεθνολογικών ζητηµάτων «...είναι αδύνατο να 

αναπτυχθεί µια και µοναδική θεωρία των διεθνών σχέσεων, µια και µοναδική εξήγηση, 

και συνεπώς µια συνταγή που θα προκύψει λογικά από µια σωστή διάγνωση…»6.  Γι’ 

αυτό και στην παρούσα µελέτη θα επικεντρωθούµε σε µία από τις κρατούσες 

θεωρήσεις, αυτή του πολιτικού ρεαλισµού, για να εξηγήσουµε και να αναλύσουµε τη 

σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας, γνωρίζοντας ότι θα παραλείψουµε ερµηνευτικά 

εργαλεία των άλλων θεωρήσεων που θα κάνουν την ανάλυση ευεπίφορη και ευάλωτη 

σε ορισµένα σηµεία.  Οποιαδήποτε όµως άλλη θεώρηση, εκτός των πλαισίων του 

πολιτικού ρεαλισµού, που επιχειρεί να αναλύσει τις σχέσεις δύο κρατών προσκρούει 

στο µειονέκτηµα ότι δεν εκλαµβάνει τα κράτη ως µονάδες που δρουν για να 

βελτιώσουν τη θέση τους.   

Τρεις παρατηρήσεις του Gilpin7 θέτουν το θεωρητικό υπόβαθρο στη µελέτη 

σχετικά µε τη σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας.  Πρώτον, η βασική µονάδα 

διεθνούς οργάνωσης είναι η οµάδα που στη σύγχρονη µορφή είναι το έθνος κράτος. 

∆εύτερον, το βασικό γνώρισµα των σχέσεων αυτών των µονάδων είναι ο 

συγκρουσιακός τους χαρακτήρας λόγω της άναρχης µορφής του συστήµατος όπου 

καθοριστικό ρόλο στην πολιτική δράση παίζει η δύναµη.  Τρίτον, τα κυριότερα 

κίνητρα των ανθρώπων και κατ’ επέκταση των οργανωµένων συνόλων, που 

προσδιορίζουν και τη συµπεριφορά τους, είναι η ισχύς και η ασφάλεια.  Οι τρεις 

αυτές παρατηρήσεις γίνονται επίσης και από τον Keohane ως βασικές υποθέσεις του 
                                                 
4 Fozouni (1995). 
5 Keohane (1983: 520). 
6 Holsti (1985: 694-695). 
7 Gilpin (1984: 290).  
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κλασικού ρεαλισµού που πηγάζουν από τον Θουκυδίδη.  Έτσι, τα κράτη είναι οι 

βασικές µονάδες δράσης που αναζητούν στη συνέχεια δύναµη ως αυτοσκοπό είτε ως 

µέσο για άλλο σκοπό και, τέλος, συµπεριφέρονται µε τρόπους που είναι ορθολογικοί 

και συνεπώς αντιληπτοί από τους τρίτους για την ορθολογικότητά τους8.  

Με βάση τα προαναφερθέντα, στο υπό εξέταση παράδειγµά µας έχουµε δύο 

βασικές µονάδες διεθνούς οργάνωσης (Ελλάδα και Τουρκία) που βρίσκονται σε ένα 

πλαίσιο σύγκρουσης για την απόκτηση ισχύος και ασφάλειας, γεγονός που 

µεταφράζεται σε έναν ανταγωνισµό εξοπλιστικών προγραµµάτων. Στην προκειµένη 

περίπτωση θα κινηθούµε µε τα θεωρητικά εργαλεία του ιδεολογικού ρεύµατος του 

ρεαλισµού. Αυτό γιατί στην εργασία παρουσιάζεται η συγκρουσιακή µορφή 

(ανταγωνιστικές σχέσεις) δυο δυνάµεων ως έθνη-κράτη (Ελλάδα και Τουρκία).  

Συγκεκριµένα, η ανάλυση θα εστιαστεί στο δοµικό ρεαλισµό, καθότι θα εισαγάγουµε 

στη µελέτη και τα οικονοµικά κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη στη διαµόρφωση της 

στρατηγικής από τις υπό µελέτη χώρες, καθώς και τη δοµή του διεθνούς συστήµατος, 

για να προσδιορίσουµε τα αίτια των αποφάσεων των κρατών.  

Η επιλογή του δοµικού ρεαλισµού ως θεωρίας ανάλυσης της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης εστιάζεται στο εξής ισχυρό επιχείρηµα: Ο δοµικός ρεαλισµός αξιώνει ότι 

η συνεργασία µεταξύ των δύο αντιπάλων στο διεθνές σύστηµα, αν και δεν είναι 

αδύνατον να πραγµατοποιηθεί, είναι δύσκολο να επιτευχθεί ως παγιωµένο γεγονός, 

µε αποτέλεσµα να µην είναι συχνή η µεταξύ των κρατών συνεργασία και να αποδίδει 

λίγα θετικά στοιχεία ως προς την ισχύ τους9.  Συνεπώς, στην περιπτωσιολογική 

µελέτη της σύγκρουσης Ελλάδας και Τουρκίας µε τη θεωρία του δοµικού ρεαλισµού 

ελέγχεται, µε βάση το εµπειρικό γεγονός, το επίπεδο στο οποίο η συνεργασία µπορεί 

να φτάσει και τι µπορεί να κερδίσει η κάθε χώρα. 

Η ανάλυση της σύγκρουσης δυο κρατών µε βάση τη ρεαλιστική θεώρηση 

εξετάζει τον συσχετισµό δυνάµεων των δύο παικτών (balance of power).  Το αξίωµα 

της ρεαλιστικής θεώρησης ότι το κράτος αποτελεί µια ορθολογική ενότητα η οποία 

λειτουργεί µε βάση τη λογική του κόστους-οφέλους, όπου υπέρτατο όφελος είναι η 

επιβίωση του κράτους, ανταποκρίνεται στον έλεγχο της σύγκρουσης που εξετάζουµε. 

Η ανθρώπινη φύση οδηγεί τα κράτη στην αναζήτηση πλεονεκτήµατος έναντι του 

αντιπάλου όποτε η ευκαιρία τούς το επιτρέπει και η µόνη αξιόπιστη οδός για να 

                                                 
8 Keohane (1986: 7). 
9 Glaser (1994-5: 57). 
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επιτευχθεί αυτό είναι η στρατιωτική προετοιµασία. Κλασικοί ρεαλιστές και 

νεορεαλιστές, χωρίς να διαφοροποιούνται στην ανάλυσή τους για την έννοια και τον 

χαρακτήρα της ανθρώπινης φύσης, δικαιολογούν οι πρώτοι τη δράση της λόγω 

“επιθετικότητας” (aggression) και οι δεύτεροι λόγω “φόβου” (fear)10. 

Κατά τη ρεαλιστική θεώρηση, σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα οι 

συνεργασίες µεταξύ των κρατών εµποδίζονται από τα παρακάτω11:  Πρώτον, τα 

κράτη δε µένουν ικανοποιηµένα από το status quo και τείνουν να το µεταβάλουν προς 

όφελός τους.  Στο κεφάλαιο αναφορικά µε τη στρατηγική της Τουρκίας έγινε 

ανάλυση των επιδιώξεών της για ηγεµονικό ρόλο στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, άρα και ανατροπής του status quo.  ∆εύτερον, υπάρχουν φόβοι από τα 

κράτη για τη µη τήρηση των συµφωνηθέντων µεταξύ τους ως αποτέλεσµα της µη 

ικανοποίησης µε το status quo. Το συγκεκριµένο ερµηνεύθηκε µε την εφαρµογή του 

διλήµµατος του φυλακισµένου στη θεωρία των παιγνίων.  Οι συνθήκες που έχουν 

υπογράψει τα δυο κράτη, αλλά και οι υπογραφές τους σε διµερείς συµφωνίες τον 

τελευταίο και µόνο αιώνα, κάθε άλλο παρά έχουν τηρηθεί (βλέπε Συνθήκες Λωζάνης 

του 1923 και άλλες, αλλά και πιο πρόσφατα  τις συµφωνίες σχετικά µε τα µέτρα 

οικοδόµησης εµπιστοσύνης). Κυρίως οι παραβιάσεις είναι από την πλευρά της 

Τουρκίας και κατ’ αυτόν τον τρόπο η Τουρκία προσπαθεί να καταδείξει την 

ανωτερότητά της ως προς τον αντίπαλο (Ελλάδα) σε ένα παιχνίδι σύγκρουσης12.  

Έτσι, κερδίζει το ρόλο του ισχυρότερου και επιβάλλεται του αντιπάλου, όπως οι 

θεωρίες ηγεµονίας του πολιτικού ρεαλισµού ερµηνεύουν. Τρίτον, τα κράτη έχουν 

κίνητρο να επιδιώκουν να αυξάνουν τη σχετική τους δύναµη (relative power).  Σε όλα 

τα επίπεδα ισχύος (στρατιωτική, οικονοµική, πολιτική) και οι δύο χώρες επιδιώκουν 

να αυξήσουν την ικανότητα χρήσης της ισχύος. 

Αν τα ζητήµατα που χωρίζουν τα δύο κράτη και δηµιουργούν τη µεταξύ τους 

σύγκρουση ήταν ψυχολογικής υφής και αρνητικής προκατάληψης µεταξύ των δύο 

λαών θα µπορούσαν να είχαν εφαρµογή και τα θεωρητικά σενάρια διεθνολογικής 

ανάλυσης που προτείνονται για την εξεύρεση της ειρήνης13.  Αντίθετα όµως τα κράτη 

                                                 
10 Βλέπε αντίστοιχα Morgenthau (1946) και Fischer (1992). 
11 Βλέπε Grieco (1988) και (1990). 
12 Βλέπε την ανάλυση στη § 5.2.1 για την τεκµηρίωση του επιχειρήµατος. 
13 Βλέπε την εργασία των Couloumbis and Klarevas (1997) για τις προτεινόµενες λύσεις.  Μάλιστα 

στη συγκεκριµένη εργασία παρατίθενται τρία µοντέλα για τη µελλοντική εξέλιξη των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων. 
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κατέχουν επιθετική στρατιωτική ικανότητα η οποία τους δίνει τη δυνατότητα να 

πλήξουν και πιθανώς να καταστρέψουν ο ένας τον άλλο, γεγονός που τα κάνει να µην 

είναι ποτέ σίγουρα για τη στάση και τις προθέσεις του αντιπάλου14.  Έτσι, η αίσθηση 

του κινδύνου δεν αποτελεί ψυχολογική κατάσταση που τα κράτη µπορούν να 

αποβάλουν αλλά πραγµατικότητα λόγω της ύπαρξης του πραγµατικού κινδύνου.   

Όπως αναφέραµε και στην προηγούµενη ενότητα, σύµφωνα µε τη θεωρία της 

διεθνούς δοµής που εισάγεται από τον δοµικό ρεαλισµό, ο κύριος λόγος που τα κράτη 

(παίκτες και δέκτες δράσης του συστήµατος) εφαρµόζουν επιθετική στρατηγική είναι 

η επιδίωξή τους είτε να αλλάξουν το status quo είτε να επαναφέρουν το status quo 

ante15. Εποµένως, δοµικοί λόγοι δικαιολογούν την επιθετικότητα της Τουρκίας, 

καθώς επιχειρεί να µεταβάλει το status quo, και όχι αυτός καθεαυτό ο επιθετικός 

χαρακτήρας του κράτους. Η διαπίστωση αυτή απενοχοποιεί από ηθικά διλήµµατα 

οποιαδήποτε στρατηγική, γιατί οτιδήποτε µπορεί να ωφελήσει το κράτος αποτελεί 

ηθική επιλογή.  Αυτό βέβαια δε δικαιολογεί τη χρήση µη ηθικών µέσων (σύµφωνα µε 

τις αρχές της διεθνούς κοινωνίας) για την εκπλήρωση εθνικών στόχων, όταν µάλιστα 

αυτοί αναφέρονται σε ηγεµονικές και επεκτατικές δράσεις. Άλλο όµως ζήτηµα η 

χρήση ανήθικων πράξεων (π.χ. µια γενοκτονία για την επιβολή επί του αντιπάλου) 

και άλλο η στρατηγική του κράτους για επέκταση και κυριαρχία. Το πρώτο αποτελεί 

ένα µέτρο που επιδρά αρνητικά στο επίπεδο ισχύος του κράτους (πολιτική επιρροή) 

και δυσχεραίνει την εκπλήρωση των στόχων του, το δεύτερο αποτελεί µέρος του 

εθνικού συµφέροντος που προτάσσει στον ισχυρό να συµπεριφέρεται ως µεγάλη 

δύναµη µε επεκτατικές τάσεις.  

Αναφορικά µε την πιο πάνω παράγραφο, πρέπει να επισηµανθεί η 

ορθολογικότητα της δράσης ενός επιθετικού κράτους, που απαλλάσσει την ανάλυση 

από ηθικοκανονιστικά µέτρα. Έτσι, το παράδοξο θα ήταν η µη επιθετικότητα της 

Τουρκίας ως αναθεωρητικής δύναµης, καθώς ως ανερχόµενη περιφερειακή δύναµη 

πρέπει να επεκταθεί και να επιβληθεί. Το παράλογο είναι η παρατήρηση της µη 

ορθολογικής συµπεριφοράς από ένα κράτος, που για την ισχυρή δύναµη είναι οι 

επεκτατικές και επιθετικές διαθέσεις, καθώς η πλεονεξία αποτελεί φυσική κατάσταση 

της ανθρώπινης δράσης.  Ο Κονδύλης αναφέρει χαρακτηριστικά ότι η ανθρώπινη 

φύση την οποία ωθεί η φιλαρχία και η πλεονεξία παραµένει µέγεθος σταθερό και γι’ 

                                                 
14 Mearsheimer (1994-5: 10).  
15 Posen (1984: 68- 69) και Snyder J. (1984: 19-20). 
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αυτό η ειρήνη δεν µπορεί παρά να είναι σχετική, όπως και ο πόλεµος δεν αποτελεί 

έκπληξη16. 

Μέσα στο διεθνές σύστηµα συνυπάρχουν οι δυνάµεις (κράτη) που είναι 

ικανοποιηµένες µε την ισχύουσα ιεραρχία και ρόλους µε τις δυνάµεις οι οποίες, άλλες 

λιγότερο και άλλες περισσότερο, δεν είναι ικανοποιηµένες µε το ισχύον status quo17. 

Στην περιπτωσιολογική µελέτη που αναλύεται η Ελλάδα αποτελεί δύναµη που 

αποδέχεται το status quo και η Τουρκία δύναµη που δεν είναι ικανοποιηµένη, ενώ µια 

τρίτη κρατική δύναµη που ενσωµατώνεται ως µέρος της περιπτωσιολογικής µελέτης, 

αυτή της Κύπρου, προσπαθεί να µεταβάλει το σε βάρος της status quo και να 

επαναφέρει το status quo ante. Το συµπέρασµα τούτο εξάγεται από την παρατήρηση 

της διαµορφωµένης στρατηγικής των δύο χωρών και όχι τόσο από τις επίσηµες 

δηλώσεις τους.  Η κρατική ισχύς και η δυνατότητα χρήσης της είναι αυτή που 

καθορίζει το αποτέλεσµα της κρατικής συµπεριφοράς και κατά συνέπεια η 

στρατηγική των κρατών της Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου είναι το αντικείµενο που 

βοηθά στην εξαγωγή των συµπερασµάτων για τη διεθνή τους δράση. 

Η πιο πάνω δράση και στρατηγική συµπεριφορά των κρατών γίνεται µέσα σε 

ένα άναρχο ανταγωνιστικό πλαίσιο, γιατί καµία µορφή εξουσίας δεν µπορεί να 

περιορίσει την κρατική συµπεριφορά. Μόνο τρίτοι παράγοντες µπορούν να την 

επηρεάσουν.  Ο ανταγωνισµός των κρατών δεν υπόκειται σε καµία ρύθµιση σύµφωνα 

µε την άναρχη δοµή του συστήµατος, όπως πρεσβεύει ο ρεαλισµός και µέσα από 

αυτόν προκύπτουν οι ανάγκες της πολιτικής που εξυπηρετούν καλύτερα τα 

συµφέροντα του κράτους.  Η επιτυχία αποτελεί το κριτήριο της πολιτικής και 

ορίζεται ως η διατήρηση και η ισχυροποίηση του κράτους18.  Κατά συνέπεια, 

παρατηρήσαµε ότι η ανταγωνιστική σχέση Ελλάδας-Τουρκίας καθορίζεται σε µεγάλο 

βαθµό από την ίδια τη δράση τους και σε ελάχιστο βαθµό από ρύθµιση τρίτων.  Αυτό 

δε σηµαίνει ότι τρίτοι παράγοντες δεν επηρεάζουν τις στρατηγικές αποφάσεις των 

κρατών, αλλά σηµαίνει ότι τις επηρεάζουν µόνο σε ασήµαντο ως προς την 

πραγµατική αιτία βαθµό, που συνεπάγεται ότι Ελλάδα και Τουρκία προσπαθούν να 

ισχυροποιηθούν µέσα από την πολιτική τους δράση, που βέβαια υπόκειται σε 

δοµικούς περιορισµούς. 

                                                 
16 Κονδύλης (2000: 57-58). 
17 Επιχείρηµα που υποστηρίζεται από τους Tammen et. al. (2000). 
18 Waltz (1979). 
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Ο ρεαλισµός υποθέτει ότι οι στόχοι των ηγετών και οι αντίστοιχες προσεγγίσεις 

στις επιλογές της εξωτερικής πολιτικής είναι οι ίδιες για όλα τα κράτη και η 

διαδικασία λήψης των αποφάσεων από κάθε κράτος µπορεί να µελετηθεί ως ενιαία 

στάση για όλα τα κράτη. ∆ηλαδή, ως µία οµοιογενής ή µονολιθική µονάδα µε λίγες ή 

καθόλου εσωτερικές διάφορες οι οποίες επηρεάζουν τις επιλογές της19. Ο 

Mearsheimer, για να ερµηνεύσει την κρατική συµπεριφορά ως µονάδα δράσης στο 

σύστηµα, αναφέρει ότι ο ρεαλισµός ως αναλυτικό εργαλείο δεν κάνει διαχωρισµό 

µεταξύ καλών και κακών κρατών, αλλά τα µεταχειρίζεται ουσιωδώς σαν µπάλες του 

µπιλιάρδου µε διαφορά στο µέγεθος20.  Η παροµοίωση αυτή υποδηλώνει, πρώτον, ότι 

υπάρχει δοµή στο σύστηµα (το πλαίσιο του τραπεζιού του µπιλιάρδου), δεύτερον, 

υπάρχουν κράτη µε διαφορετικό µέγεθος ως προς την ισχύ όπως η Ελλάδα, η 

Τουρκία και η Κύπρος χωρίς να χαρακτηρίζονται από ηθικά κριτήρια δίκαιης και 

άδικης πολιτικής (οι υλικές µπάλες του µπιλιάρδου µε την ανοµοιογένεια του 

σχήµατος), τρίτον, τα κράτη συγκρούονται µεταξύ τους λόγω διαφορετικών εθνικών-

κρατικών επιδιώξεων που έρχονται αντιµέτωπα, όπως η Τουρκία που επιδιώκει να 

γίνει περιφερειακή δύναµη εις βάρος της Ελλάδας και της Κύπρου και οι τελευταίες 

που προσπαθούν να επιβιώσουν αποτρέποντάς την (οι κινήσεις των µπαλών στο 

τραπέζι προς διαφορετική κατεύθυνση η καθεµιά, µε αποτέλεσµα τη σύγκρουσή 

τους). 

Ο ρεαλισµός δεν αποτελεί µια θεώρηση που δικαιολογεί τη χρήση βίας από τα 

κράτη, άρα και τη διαιώνιση της παθογένειας των διεθνών σχέσεων που είναι ο 

πόλεµος. Μια τέτοια λογική θα δικαιολογούσε και τη συνεχή αντιπαλότητα µεταξύ 

των κρατών Ελλάδας  και Τουρκίας µε το ενδεχόµενο του πολέµου να είναι πάντα 

στο επίκεντρο. Αντίθετα, ο ρεαλισµός είναι το µονοπάτι για την κατανόηση των 

πραγµατικών αιτιών της ύπαρξης πολέµων και συγκρούσεων µεταξύ των κρατών.  Αν 

επιτευχθεί η αποσαφήνιση της πραγµατικής και αληθινής εικόνας των διεθνών 

διακρατικών σχέσεων, τότε µόνο θα υλοποιηθεί και µία ίαση της παθολογικής 

κατάστασης. Η διαχωριστική γραµµή µεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι η ανάγκη 

για κατοχή της ισχύος και, αν επιδιώκεται η υλοποίηση της ανάγκης, είναι αυτή που 

µπορεί να ισορροπεί την κατάσταση. Στο ίδιο πνεύµα λογικής ο Κονδύλης αναφέρει 

ότι η ισχύς µπορεί να χαλιναγωγηθεί µόνο µε ισχύ ακόµα µεγαλύτερη, εποµένως το 

                                                 
19 Kegley and Wittkopf (1999: 55). 
20 Mearsheimer (1994-5: 48). 
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κράτος πρέπει να είναι πάνω από όλα κυρίαρχη ισχύς, αν θέλει να θέσει ένα τέρµα 

(προσωρινό και αβέβαιο, άλλωστε) στον πόλεµο των πάντων εναντίον των πάντων, 

τον οποίο προκαλεί η στοιχειακή επιδίωξη της ισχύος21. 

Ολοκληρώνοντας αυτή την παράγραφο, που στόχο είχε να ταυτίσει την 

ερµηνεία της περιπτωσιολογικής µελέτης µε τη θεωρητική βάση του πολιτικού 

ρεαλισµού, χρήζει επισήµανσης το εξής γεγονός:  Η ανάλυση των διεθνών σχέσεων 

πρέπει να µην τίθεται σε χωροχρονικά πλαίσια και αυτό γιατί πρέπει να παράγει 

θεωρητικά συµπεράσµατα που σε ένα βαθµό να µπορούν να ερµηνεύουν και να 

προβλέπουν καταστάσεις. ∆ηλαδή τα αξιώµατα της θεώρησης πρέπει να είναι ικανά 

να ερµηνεύουν σε ένα ικανοποιητικό βαθµό καταστάσεις σε όλη την ιστορική πορεία 

του διεθνολογικού βίου και σε κάθε µέρος του διεθνολογικού γίγνεσθαι. Αν τα 

αξιώµατα αυτά αποκτήσουν τέτοια ικανότητα, θα µπορούν να αποτελούν 

προβλεπτικά εργαλεία. Βέβαια, σηµειώνεται και το ειδικό της κάθε περίπτωσης που 

την κάνει µοναδική, αλλά τα σηµεία που τη διαφοροποιούν είναι υποδεέστερα 

(παραµένουν όµως σηµαντικά) στη θεωρητική ακαδηµαϊκή ανάλυση από τα ισχυρά 

σηµεία που ταυτίζουν όλες τις περιπτώσεις. 

 

8.3. Η Θεωρία του Κλασικού Ρεαλισµού 

Οι κλασικοί θεωρητικοί ρεαλιστές, από το Hobbes και το Machiavelli έως και 

τους πλέον σύγχρονους, τον Carr και το Morgenthau, βρίσκουν την αφετηρία της 

προσέγγισής τους στο έργο του Θουκυδίδη22.  Στην περιγραφή του Πελοποννησιακού 

Πολέµου ο Θουκυδίδης23 εντοπίζει την κυρίαρχη δράση της µονάδας “πόλις-κράτος” 

και τον συγκρουσιακό χαρακτήρα στις σχέσεις των µονάδων αυτών, όταν τα 

συµφέροντά τους συγκρούονται.  Καταγράφει τη µεγάλη σηµασία των εννοιών 

“συµφέρον” και “ισχύς”  και στιγµατίζει τη δοµή του συστήµατος που ανακατανέµει 

µεταξύ των πόλων την ισχύ.  Αν και έχουν περάσει 2300 χρόνια από τη διεθνολογική 

                                                 
21 Κονδύλης (2000: 74). 
22 Βλέπε Carr (1946), Machiavelli (1970) και (1981), Morgenthau (1993) και Hobbes (1996). Ο 

Keohane (1983: 508) χαρακτηρίζει τον Θουκυδίδη και τον Morgenthau ως τον κλασικό πυρήνα του 

κλασικού ρεαλιστικoύ ερευνητικού προγράµµατος. 
23 Θουκυδίδης (1998). Για µία άλλη οπτική στο έργο του Θουκυδίδη που υπερβαίνει το βασικό επίπεδο 

ανάλυσης του ρεαλισµού και επικεντρώνεται σε άλλα σηµεία όπως ο εθνικός χαρακτήρας, ο 

χαρακτήρας των πολιτικών ηγετών, η ρητορεία στην πολιτική και τα ηθικά πρότυπα, που είναι επίσης 

σηµαντικά για τη διεθνή δράση, βλέπε το έργο του Bagby (1994). 
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ανάλυση του Θουκυδίδη, φαίνεται πως το ερµηνευτικό του υπόβαθρο παραµένει 

διαχρονικό και τόσο σύγχρονο που οµοιάζει κατά πολύ στην εµπειρική 

περιπτωσιολογική µελέτη που επιλέγουµε για να πραγµατοποιήσουµε τον έλεγχο των 

αξιωµάτων της ίδιας της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού24.  

Όπως όλες οι θεωρήσεις των ∆ιεθνών Σχέσεων, έτσι και ρεαλισµός στηρίζεται 

σε ορισµένα βασικά δόγµατα ή αρχές τα οποία αποτελούν τη φιλοσοφική αντίληψη 

για την ερµηνεία των διεθνολογικών φαινοµένων25. Πάνω σε αυτές τις φιλοσοφικές 

αντιλήψεις στηρίζεται η θεωρία του κλασικού ρεαλισµού (όπως και η άλλες θεωρίες 

της θεώρησης) για να δηµιουργήσει αρχές και αξιώµατα που να εξηγούν και να 

ερµηνεύουν την παρατηρήσιµη διεθνολογική δράση. Οι βασικές αρχές της 

θεωρητικής προσέγγισης του κλασικού ρεαλισµού είναι οι εξής: 

α) Οι σηµαντικότεροι παίκτες στην παγκόσµια πολιτική είναι οι εδαφικά 

προσδιορισµένες οργανωµένες µονάδες, δηλαδή, τα κράτη. Η θεωρία του 

κλασικού ρεαλισµού επικαλείται ως κυρίαρχο εργαλείο ανάλυσης των διεθνών 

σχέσεων το κρατικοκεντρικό παράδειγµα, υφίσταται δηλαδή η κρατικοκεντρικότητα 

(“state centric”  ή “statist”) του συστήµατος.26. Οι οποιοιδήποτε άλλοι φορείς του 

διεθνούς συστήµατος δεν επηρεάζουν σε κανένα βαθµό τις αποφάσεις των κυρίαρχων 

παικτών, αλλά αποτελούν εργαλεία της κρατική δράσης. 

β) Η συµπεριφορά των κρατών είναι ορθολογική ή ειδικότερα οι προτιµήσεις των 

κρατών τείνουν να είναι µεταβατικές και να συναγωνίζονται το ένα το άλλο, µε 

σκοπό τη µείωση της οριακής χρησιµότητας. Η ορθολογιστικότητα των κρατών 

αναφέρεται στην υπόθεση ότι η παγκόσµια πολιτική µπορεί να αναλυθεί σαν να ήταν 

τα κράτη µοναδικοί λογικοί δρώντες, υπολογίζοντας προσεκτικά το κόστος των 

εναλλακτικών σχεδίων δράσης και επιδιώκοντας τη µεγιστοποίηση της αναµενόµενης 

χρησιµότητάς τους, παρόλο που αυτά γίνονται υπό τους όρους της αβεβαιότητας και 

χωρίς να έχουν πληροφορίες για τις εναλλακτικές λύσεις ή για άλλες πηγές γνώσης 

                                                 
24 Για τις οµοιότητες του συστήµατος της εποχής του Θουκυδιδη (κλασική εποχή) µε αυτό της 

σύχρονης βλέπε Ήφαιστος (2003: 252-268).  
25 Keohane (1983: 508). Για την περιληπτική αναφορά των αξιωµάτων του ρεαλισµού βλέπε 

Mearsheimer (1994-5: 9-14).  Για µια περιγραφική ανάλυση των αξιωµάτων του πολιτικού ρεαλισµού 

όπως διαµορφώθηκαν τον 20ό αιώνα από τους ακαδηµαϊκούς του ρεαλισµού βλέπε Donnelly (1992). 
26 Βλέπε Krasner (1978). Για ένα ιστορικό σκιαγράφηµα της σύγχρονης µορφής του κρατικού 

συστήµατος αλλά και του πώς αυτό δηµιουργήθηκε βλέπε Jackson and Sorensen (1999: 9-17).    
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(χρόνου ή γεγονότων), έτσι ώστε να µπορούν να διευθετήσουν µια πλήρη 

αναθεώρηση όλων των πιθανών σχεδίων δράσης τους27.  

γ) Τα κράτη αναζητούν ασφάλεια και υπολογίζουν το συµφέρον τους µε όρους 

που στηρίζονται στη σχετική ισχύ τους έναντι των άλλων στο διεθνές σύστηµα. Σε 

ένα περιβάλλον που όλοι είναι εναντίον όλων, η ασφάλεια των κρατών ως υπέρτατο 

εθνικό συµφέρον επιτυγχάνεται µε την απόκτηση ισχύος. Κατ’ αυτόν το λόγο η ισχύς 

ταυτίζεται µε την επιβίωση και έτσι γίνεται αυτοσκοπός. 

δ) Το διεθνές σύστηµα χαρακτηρίζεται από την αναρχία, η οποία οφείλεται στην 

έλλειψη αποτελεσµατικής εξουσίας πάνω από τα κράτη και η οποία µπορεί να 

διασφαλίσει τη συµµόρφωση των παικτών στις συµφωνίες και τους κανόνες. Υπό 

αυτές τις συνθήκες στο διεθνή χώρο το κάθε κράτος υπολογίζει µόνο στον εαυτό του 

για την ασφάλεια και τα συµφέροντά του28. Μια τέτοια κατάσταση χαρακτηρίζει και 

την πεποίθηση των κλασικών ρεαλιστών ότι όλοι είναι εναντίον όλων, µε τη µορφή 

ότι όλες οι κρατικές µονάδες βρίσκονται σε ένα διαρκή ανταγωνισµό που δεν είναι 

απαραίτητο να βρίσκονται και σε συνεχή σύγκρουση. 

ε) Οι κανόνες του διεθνούς δικαίου οι οποίοι θεσπίζονται από τους ισχυρούς δεν 

παίζουν κανένα ρόλο στις σχέσεις των κρατών, παρά µόνο εξυπηρετούν τα 

συµφέροντα των δυνατών και χρησιµοποιούνται ως επίκληση για προστασία από 

τους αδυνάτους29.  Χαρακτηριστικό του πιο πάνω είναι η αναφορά του Θουκυδίδη, 

ότι «…στις ανθρώπινες σχέσεις τα νοµικά επιχειρήµατα έχουν αξία όταν εκείνοι που τα 

επικαλούνται είναι περίπου ίσοι σε δύναµη και ότι, αντίθετα, ο ισχυρός επιβάλλει ό,τι 

του επιτρέπει η δύναµή του και ο αδύναµος  υποχωρεί  όσο του το επιβάλλει η αδυναµία 

του…». 

Σε µια γενικότερη οπτική εικόνα σηµειώνεται ότι ο κλασικός ρεαλισµός 

αποδέχεται ότι οι κρατικές µονάδες είναι οι µοναδικές και απόλυτες ως προς τη 

δράση µονάδες στην άναρχη διακρατική κοινωνία και οι µονάδες αυτές αναζητούν 

την ισχύ ως αυτοσκοπό, για να εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους και την ασφάλεια. 

∆ηλαδή η έννοια της ισχύος ταυτίζεται µε την ύπαρξη του κράτους ή µε το κράτος 

αυτό καθεαυτό. Πέραν το κρατικών µονάδων, τίποτα άλλο δεν έχει σηµαίνοντα ρόλο 

στην παγκόσµια πολιτική δράση και οι άλλες οργανωσιακές µορφές συνολικά είναι 
                                                 
27 Keohane (1983: 510). Περισσότερα για την υπόθεση της ορθολογικότητας στη µελέτη της διεθνούς 

πολιτικής βλέπε Bueno de Mesquita (1981: 29-33).  
28 Aron (1966: 483-484). 
29 Θουκυδίδης (1998γ: 74, Ε΄ 89).  
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αποτέλεσµα της κρατικής διαµάχης και δράσης για την απόκτηση της ισχύος, που 

ταυτόχρονα εξασφαλίζει το κρατικό συµφέρον. 

Κατά τον κλασικό ρεαλισµό η πολιτική έχει τις ρίζες της στη µόνιµη και 

αµετάβλητη ανθρώπινη φύση η οποία είναι, κατά κύριο λόγο, εγωκεντρική, 

συµφεροντολογική και ιδιοτελής30. Ο κλασικός ρεαλισµός βασίζεται στην απλή 

υπόθεση ότι τα κράτη οδηγούνται από την ανθρώπινη φύση που θέλει τον άνθρωπο 

να έχει “επιθυµία στη δύναµη” από τη γέννησή του, δηλαδή τα κράτη έχουν µια 

ακόρεστη όρεξη για τη δύναµη, που σηµαίνει ότι ψάχνουν συνεχώς ευκαιρίες για να 

πάρουν την επίθεση και να εξουσιάσουν άλλα κράτη31. Στην υπόθεση αυτή 

στηρίζεται και το γεγονός ότι όλοι βρίσκονται σε µία µεταξύ τους διαµάχη κατά την 

οποία, για να επιτύχουν τον στόχο τους (εθνικό συµφέρον), αναζητούν την 

οποιαδήποτε ισχύ θα τους επέτρεπε να τον υλοποιήσουν.  Έτσι, όλα τα κράτη µικρά ή 

µεγάλα πρέπει να προσαρµόζονται σε αυτήν τη φύση λαµβάνοντας υπόψη την 

πραγµατικότητα της άνισης δύναµης που υφίσταται µεταξύ τους και αναλόγως να 

διευθετούν τις πολιτικές τους, γιατί, αν αποτύχουν να το πραγµατώσουν αυτό, θα 

θέσουν την υπόσταση τους σε κίνδυνο και ίσως να καταστραφούν32. 

Η ιδιοτέλεια αποτελεί τον βασικό παράγοντα της ανθρώπινης συµπεριφοράς 

όπου όλοι οι άνθρωποι έχουν ελάχιστον συµφέρον την ασφάλεια και την επιβίωση. Η 

κατάσταση αυτή κάνει τη διεθνή πολιτική µία αρένα όπου το καθένα επιδιώκει να 

ικανοποιήσει τα συµφέροντά του τα οποία αναπόφευκτα οδηγούν στη σύγκρουση. 

Για τον Morgenthau τα συµφέροντα αυτά δεν είναι πάντοτε σταθερά και 

µεταβάλλονται και κατά συνέπεια ο ρεαλισµός είναι ένα δόγµα που ανταποκρίνεται 

στο γεγονός της µεταβολής της πολιτικής πραγµατικότητας33.  

Επιπρόσθετα, στον κλασικό ρεαλισµό δεν υφίστανται συστηµικοί παράγοντες 

ανάλυσης των φαινοµένων. Το επίπεδο ανάλυσης είναι το κρατικό ή το προσωπικό, 

εν αντιθέσει µε τον δοµικό ρεαλισµό ο οποίος είναι µία αµιγώς συστηµική θεωρία. Οι 

Jackson and Sorensen σηµειώνουν ότι στον παραδοσιακό ρεαλισµό στο επίκεντρο της 

προσοχής της ανάλυσης είναι οι ηγέτες των κρατών και οι προσωπικές τους 

                                                 
30 Morgenthau (1993: 4). 
31 Mearsheimer (2001: 19). 
32 Jackson and Sorensen (1999: 71). 
33 Morgenthau (1993: 10-12). 
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εκτιµήσεις για τις διεθνείς σχέσεις34. Έτσι λαµβάνονται υπόψη και η συµπεριφορά 

των µονάδων (άτοµα) για τον καθορισµό της κρατικής δράσης. 

 

8.4. Η Θεωρία του ∆οµικού Ρεαλισµού (Νεορεαλισµού) 

Όπως αναφέρει ο Ashley, «…ο νεορεαλισµός (ή δοµικός ρεαλισµός) αποτελεί µια 

επιστηµονική προοδευτική επανόρθωση της σχολής των κλασικών ρεαλιστών. Υπηρετεί 

τα αξιώµατα του κλασικού ρεαλισµού κάτω από νέες και προοδευτικές 

καταστάσεις…»35. Σηµειώνει, επιπρόσθετα µε τα πιο πάνω, ο Fozouni ότι «…ο 

νεορεαλισµός εµφανίζεται ως µια προσπάθεια να διασώσει το ρεαλισµό µε τη διόρθωση 

των αδυναµιών του…»36.  Η επιλογή της ονοµασίας της θεωρίας “δοµικός ρεαλισµός” 

στηρίζεται στο γεγονός ότι η δοµή του συστήµατος, που αποτελεί τη βάση ανάλυσης 

της θεωρίας, είναι αυτή που κάνει το δοµικό ρεαλισµό κατά κύριο λόγο να 

διαφοροποιείται από τον κλασικό ρεαλισµό.  Κρίνεται όµως ορθή και η ονοµασία 

“νεορεαλισµός”, γιατί η θεωρία αποτελεί βελτιστοποίηση του κλασικού ρεαλισµού 

που σε αρκετές περιπτώσεις δε στηρίζεται στη δοµή του συστήµατος.   

Εν αντιθέσει µε τον κλασικό ρεαλισµό, που επικεντρώνεται στην ανθρώπινη 

φύση για την ερµηνεία της διεθνολογικής δράσης, ο δοµικός ρεαλισµός δίνει 

ιδιαίτερη έµφαση στην ανάλυση του διεθνούς συστήµατος και στη δοµή που αυτό 

έχει αναζητώντας µία επιστηµονική ερµηνεία του διεθνούς συστήµατος και 

αγνοώντας τη φυσική κατάσταση, αλλά και την έννοια της ηθικής των κρατών37. 

Έτσι, και κατά κύριο λόγο, ο δοµικός ρεαλισµός προσθέτει στην ανάλυση των 

διεθνών σχέσεων τη δοµή του διεθνούς συστήµατος µέσα στο οποίο τα κράτη δρουν, 

καθώς και τη δράση του οικονοµικού παράγοντα που επηρεάζει τις αποφάσεις των 

παικτών. Αποδέχεται την έννοια της ισχύος ως οργάνου υλοποίησης του εθνικού 

συµφέροντος αλλά όχι ως αυτοσκοπό του κράτους, όπως ο κλασικός ρεαλισµός, και 

υποστηρίζει ότι άλλοι φορείς διεθνούς δράσης επιδρούν στις αποφάσεις των κρατών 

χωρίς όµως να αµφισβητείται η πρωτοκαθεδρία του κράτους ως προς τη δράση. 

Επιπροσθέτως, ο δοµικός ρεαλισµός δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ορθολογικότητα των 

κρατών και αποδέχεται την ύπαρξη των σχετικών παρά των απόλυτων κερδών.  

                                                 
34 Jackson and Sorensen (1999: 85). 
35 Ashley (1984: 230). 
36 Fozouni (1995: 498). 
37 Doyle (1997: 45-48) και Jackson and Sorensen (1999: 85). 
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Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που διακρίνει επίσης τον δοµικό ρεαλισµό ως 

θεωρία από τον κλασικό ρεαλισµό είναι οι εσωτερικές ιδιότητες των δρώντων 

κρατών, που θεωρούνται (δεδοµένες εξ υποθέσεως) ως µεταβλητές38.  Το γεγονός 

αυτό αναφέρεται στο επίπεδο ανάλυσης της θεωρίας του δοµικού ρεαλισµού, που 

είναι το συστηµικό.  Έτσι για το δοµικό ρεαλισµό η εσωτερική διάσταση των κρατών 

θεωρείται δεδοµένη και σταθερή ως µεταβλητή. Ακόµα, σταθερές για τον δοµικό 

ρεαλισµό είναι και οι µεταβλητές που αναφέρονται στο προσωπικό επίπεδο 

ανάλυσης, όπως οι αρχηγοί των κρατών και η προσωπικότητά τους. 

Ο δοµικός ρεαλισµός στηρίζεται σε αυστηρές υποθέσεις και δεν επιχειρεί να 

εξηγήσει τα πρωτογενή κίνητρα του κράτους για δράση, αλλά αποδέχεται αξιωµατικά 

ότι αυτά υφίστανται39. Έτσι, τα βασικά χαρακτηριστικά της θεωρίας του δοµικού 

ρεαλισµού επικεντρώνονται στα παρακάτω, όπως αυτά διατυπώνονται από το 

James40: 

α) Οι σηµαντικότεροι δρώντες στο διεθνές σύστηµα είναι τα κράτη.  Η θεωρία 

του δοµικού ρεαλισµού διατηρεί ως κυρίαρχο εργαλείο ανάλυσης των διεθνών 

σχέσεων το κρατικοκεντρικό παράδειγµα. Σύµφωνα µε αυτό, τα κράτη παραµένουν οι 

βασικές και απόλυτες µονάδες δράσης που αποφασίζουν ως ενιαία σύνολα, αλλά για 

το νεορεαλισµό στις αποφάσεις αυτές σηµαντικό ρόλο παίζει η δοµή του συστήµατος. 

β) Οι σχέσεις µεταξύ των κρατών λαµβάνουν χώρα υπό καθεστώς διεθνούς 

αναρχίας41.  Ο όρος “διεθνής αναρχία” σηµαίνει ότι δεν υφίσταται στο διεθνή χώρο 

εξουσία υπεράνω της δράσης των κρατών τέτοια, ώστε να διασφαλίζει τη νοµιµότητα 

και το δίκαιο και κατ’ επέκταση την επιβίωση των κρατών.  Το σύγχρονο σύστηµα 

κρατών χαρακτηρίζεται από την αναρχία, επειδή βασίζεται στην άνιση κατανοµή της 

ισχύος και στην έλλειψη µίας υπερεθνικής αρχής42. Ο όρος “αναρχία” είναι η έννοια 

που καταγράφει και περιγράφει το φαινόµενο της ύπαρξης ανεξάρτητων και 

                                                 
38 Keohane (1983: 511). 
39 Glaser (2003: 408). 
40 James (1995).  Για µια πλήρη ανάλυση των βασικών αξιωµάτων του δοµικού ρεαλισµού βλέπε 

Glaser (1994-5). 
41 Για την έννοια της αναρχίας ως κοινωνικού φαινοµένου στις διεθνείς σχέσεις βλέπε Bull (2001). 
42 Herz (1957: 473) και Mearsheimer (1994-5: 10). Επίσης, βλέπε όλους τους άλλους κλασικούς 

ρεαλιστές. Αντίθετα, για µια κριτική της ρεαλιστικής έµφασης στην αναρχία του συστήµατος βλέπε 

Wendt (1992). 
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κυρίαρχων µονάδων και απουσίας υπέρτατης αρχής και δεν υποδηλώνει χαοτικές 

καταστάσεις, αταξία ή πολύ περισσότερο διαρκή σύγκρουση όλων εναντίον όλων43.  

γ) Τα κράτη δίνουν βαρύτατη σηµασία στην έννοια του συµφέροντος και η δράση 

τους σκοπό έχει την εξασφάλιση αυτού που ορίζουν εθνικό συµφέρον.  Κατά κύριο 

λόγο, εθνικό συµφέρον είναι ό,τι προσφέρει ωφέλιµες υπηρεσίες για το κράτος και 

µπορεί να περιλαµβάνει από την απλή επιβίωσή του έως και την επέκτασή του µε την 

επιβολή του έναντι άλλων κρατών. 

δ) Η ισχύς εξασφαλίζει το εθνικό συµφέρον, γι’ αυτό και τα κράτη την 

επιδιώκουν.  Η ισχύς και το επίπεδό της είναι το επιδιωκόµενο από τα κράτη 

εργαλείο, το οποίο εκπληρώνει το ουσιαστικότερο ζητούµενο για το κράτος, που 

είναι η επιβίωση. Η ισχύς επιδιώκεται ως εργαλείο υλοποίησης των κρατικών 

στόχων. 

ε) Υφίσταται ανταγωνισµός µεταξύ των κρατών και ως επέκταση αυτού 

σύγκρουση, ως αποτέλεσµα της προσπάθειάς τους να εξασφαλίσουν το εθνικό τους 

συµφέρον σε µια  άναρχη µορφή του διεθνούς συστήµατος.  Την προσπάθεια αυτή 

ορίζει ο Mearsheimer ως την επιδίωξη από τα κράτη εκείνων των ευκαιριών που θα 

τους βοηθήσουν να κερδίσουν δύναµη σε βάρος των αντιπάλων τους44. 

στ) Τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες και η δράση τους εστιάζεται στο 

δίπτυχο κόστος-όφελος. Η ορθολογικότητα αναφέρεται στο ότι οι δρώντες 

συµπεριφέρονται µε σκοπό το δικό τους καλό, που ανταποκρίνεται στην 

αυτοσυντήρησή τους. Ο Waltz τονίζει ότι η θεωρητική υπόθεση της ορθολογικότητας 

του παίκτη χρησιµοποιείται για να εξηγήσει τη δράση του και όχι για να περιγράψει 

µε ακρίβεια την πραγµατικότητα45.  Στην ουσία η πραγµατικότητα µπορεί να διαφέρει 

από την ορθολογικότητα, καθώς πριν από τη λήψη µιας απόφασης δε γνωρίζει ο 

λήπτης αν το αποτέλεσµά της θα έχει θετικά αποτελέσµατα για αυτόν, ώστε να 

θεωρηθεί ορθολογική.  Συνεπώς, το παραγόµενο αποτέλεσµα της απόφασης ενός 

κράτους πρέπει να κριθεί µε το αντιστάθµισµα οφέλους-κόστους που προσέφερε στο 

κράτος και όχι αν ήταν η καλύτερη υπό τις συνθήκες για το κράτος απόφαση. 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω αξιώµατα, µπορεί να υποστηριχθεί ότι η κύρια 

θεωρητική βάση του νεορεαλισµού εδραιώνεται στα παρακάτω: Πρώτον, τίθενται 

                                                 
43 Ήφαιστος (1999β: 38). 
44 Mearsheimer (2001: 143-145). 
45 Waltz (1979: 1-17 και 117-119). 
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αυστηροί περιορισµοί στη συνεργασία µεταξύ των κρατών στα πλαίσια της 

πολυπολικής µορφής του άναρχου διεθνούς συστήµατος.  ∆εύτερον, οι διεθνείς 

θεσµοί αποτελούν αποτέλεσµα της κατανοµής ισχύος και δεν επιδρούν σηµαντικά 

στα συµφέροντα των κρατών ούτε στις δυνατότητές τους.  Τρίτον, οι αλλαγές στο 

εσωτερικό των κρατών δεν αλλάζουν τις µεταξύ τους σχέσεις46.  Επιπρόσθετα, όπως 

αναφέρουν οι Brooks και Glaser47, o δοµικός ρεαλισµός βλέπει το διεθνές σύστηµα 

ως έναν αµείλικτο ανταγωνισµό για ασφάλεια, η οποία επικεντρώνεται στη 

διαφύλαξη του κράτους και την επιβίωσή του και όχι στην επεκτατική δράση του. 

Ο δοµικός ρεαλισµός ως σύγχρονη έκφραση της θεώρησης του πολιτικού 

ρεαλισµού, εν αντιθέσει µε τον παραδοσιακό, τυπικά υποθέτει ότι τα κράτη είναι 

πρόθυµα να καταβάλουν υψηλό κόστος και να αναλάβουν µεγάλο ρίσκο, για να 

προστατέψουν αυτά που ήδη κατέχουν, αλλά θα καταβάλουν µόνο µικρό αντίτιµο και 

θα αναλάβουν χαµηλό ρίσκο, για να βελτιώσουν τη θέση τους στο σύστηµα48. Από 

την παρατήρηση αυτή βλέπουµε ότι ο δοµικός ρεαλισµός παρατηρεί και αποδέχεται 

ότι τα κράτη στο σύστηµα αναπτύσσουν περισσότερο αµυντικό χαρακτήρα και 

λιγότερο επιθετικό.  Άλλωστε, για το δοµικό ρεαλισµό το πρώτο ζητούµενο για το 

κράτος δεν είναι η µεγιστοποίηση της ισχύος του αλλά να διατηρεί τη θέση του στο 

σύστηµα49. 

Άµεσα συνυφασµένο µε την πιο πάνω παράγραφο είναι και το κρίσιµο ερώτηµα 

για το µέχρι πού ένα κράτος αναζητά ισχύ, δηλαδή µε πόση δύναµη είναι 

ικανοποιηµένο. Για το γεγονός αυτό (το πώς τα κράτη συµπεριφέρονται στο διεθνές 

σύστηµα) δίνονται δύο εξηγήσεις (αντίθετες µεταξύ τους απόψεις) από δύο 

διαφορετικούς τύπους του δοµικού ρεαλισµού.  Η πρώτη (επιθετικός δοµικός 

ρεαλισµός) υποστηρίζει ότι ένα κράτος µε σηµαντικό πλεονέκτηµα ισχύος έναντι του 

αντιπάλου θα συµπεριφερθεί περισσότερο επιθετικά παρά αν αντιµετωπίζει έναν 

εξίσου µε αυτόν ισχυρό αντίπαλο50, γιατί έχει τη δυνατότητα, ως επίσης και το 

κίνητρο, να το κάνει51.  Η δεύτερη (αµυντικός δοµικός ρεαλισµός) υποστηρίζει ότι 

ένα κράτος ισορροπεί τη δύναµη έναντι του αντιπάλου και δεν επιδιώκει να τη 

                                                 
46 Caporaso (1992: 22). 
47 Brooks (1997: 445-477) και Glaser (2003: 407-409). 
48 Schweller (1994: 85). 
49 Waltz (1979: 126). 
50 Snyder G. (2002: 154). 
51 Mearsheimer (2001: 37). 
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µεγιστοποιήσει52, δηλαδή, αφού ένα κράτος εξασφαλίσει την ισορροπία έναντι ενός 

επικίνδυνου αντιπάλου και πετύχει έναν ικανοποιητικό βαθµό ασφάλειας δεν υπάρχει 

περισσότερη ανάγκη για συγκέντρωση επιπρόσθετης δύναµης53. 

Σύµφωνα µε το αµυντικό δοµικό ρεαλισµό, τα κράτη δεν παρουσιάζουν 

ιδιαίτερα άλλα κίνητρα στη συµπεριφορά τους εκτός από την ασφάλεια και την 

επιβίωσή τους54. Ο αµυντικός ρεαλισµός υποστηρίζει ότι η ασφάλεια είναι εύκολα 

διαθέσιµη, ιδιαίτερα αν τα κράτη υιοθετούν τις αµυντικές στρατηγικές, στηριζόµενος 

στην υπόθεση ότι το διεθνές σύστηµα παρέχει τα κίνητρα για προσεκτικότητα και για 

αµυντική συµπεριφορά από πλευράς των κρατών και ότι η απερίσκεπτη και η 

επεκτατική συµπεριφορά είναι το αποτέλεσµα των εσωτερικών παραγόντων, όχι των 

συστηµικών όρων όπως η αναρχία55. 

Σε αντιδιαστολή µε τον επιθετικό δοµικό ρεαλισµό, ο αµυντικό δοµικός 

ρεαλισµός δε δικαιολογεί την επιθετική πολιτική ενός κράτους για επέκταση (όπως η 

Τουρκία) και τη µεταβολή του status quo.  Τέτοιου είδους δράσεις, που ξεπερνούν 

την απλή επιβίωση του κράτους, δικαιολογούν την αµιγώς πλεονεκτική και άπληστη 

συµπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστηµα.  Έτσι καταφαίνεται και η αδυναµία 

του δοµικού ρεαλισµού, όπως την περιγράφει ο Donnelly56, να εξηγήσει επιθετικές 

συµπεριφορές, που είναι φυσική κατάσταση για την αναρχία του διεθνούς 

συστήµατος.  Αντίθετα, ο επιθετικός ρεαλισµός υποστηρίζει ότι τα κράτη είναι 

πάντοτε αναθεωρητικά και αναζητούν συνεχώς περισσότερη ισχύ που θα τους 

αποφέρει πλεονεκτήµατα έναντι του αντιπάλου. Έτσι δεν αρκούνται µόνο στην 

επιβίωσή τους αλλά, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Mearsheimer, «…ο απώτατος 

στόχος του κράτους είναι να γίνει ηγεµόνας στο σύστηµα…»57. 

Επίσης πρέπει να επισηµανθεί σε ό,τι αφορά το εθνικό συµφέρον ότι ο 

δοµικός ρεαλισµός δεν µπορεί να εξετάσει το ρόλο των αµιγών εθνικών 

συµφερόντων, γιατί τέτοια δεν υπάρχουν σε καθαρή µορφή, καθώς διαµορφώνονται 

και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήµατος.  Έτσι, παρατηρείται ότι 

                                                 
52 Waltz (1979: 127). 
53 Snyder G. (2002: 154). 
54 Glaser (1992). 
55 Viotti and Kauppi (1998: 69). Περισσότερα και αναλυτικότερα για την παρούσα τοποθέτηση βλέπε 

Glaser (1994-5) και Snyder J. (1984). 
56 Donnelly (1998: 400-401). 
57 Mearsheimer (2001: 21). 
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δεν υπάρχει σαφής ορισµός για το τι είναι εθνικό συµφέρον και το κάθε κράτος 

διατυπώνει διαφορετική άποψη για το ποιο είναι το εθνικό του συµφέρον. Οι 

παράγοντες που ωθούν το κράτος να ορίσει το εθνικό του συµφέρον, σύµφωνα µε το 

δοµικό ρεαλισµό, είναι συστηµικοί. 

 

8.4.1. Η ∆οµή του Συστήµατος 

Ο δοµικός ρεαλισµός προσθέτει στην ανάλυση και τη δοµή του διεθνούς 

συστήµατος µέσα στο οποίο τα κράτη δρουν.  Η δοµή του συστήµατος αποτελεί το 

κύριο στοιχείο της ανάλυσης του δοµικού ρεαλισµού και αυτό που τον κάνει κατά 

κύριο λόγο να διαφοροποιείται από τον κλασικό ρεαλισµό58.  Για τους κλασικούς 

ρεαλιστές η αναρχία είναι προϊόν της ανθρώπινης φύσης, ενώ για τους νεορεαλιστές 

προϊόν της δοµής του συστήµατος.  Η δοµή του διεθνούς συστήµατος αποτελεί την 

κατανοµή ισχύος µεταξύ των µονάδων που είναι τα έθνη κράτη, η οποία αποτελεί 

ανεξάρτητη µεταβλητή στη διεθνή πολιτική59.  Κατά τον Jervis, δύο όροι είναι 

απαραίτητοι για την ύπαρξη και λειτουργία του διεθνούς συστήµατος60.  Πρώτον, οι 

µονάδες δράσης του συστήµατος να διασυνδέονται µεταξύ τους, ώστε αλλαγές στο 

ένα µέρος του συστήµατος να επιφέρουν αλλαγές σε άλλα µέρη και, δεύτερον, η 

συνολική δράση του συστήµατος από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των 

επιµέρους µονάδων του.  Έτσι, για το δοµικό ρεαλισµό τα κράτη αναζητούν την ισχύ 

και είναι ευαίσθητα για την ασφάλειά τους όχι λόγω της ανθρώπινης φύσης (όπως 

υποστηρίζει ο κλασικός ρεαλισµός) αλλά επειδή η δοµή του συστήµατος τα κάνει να 

συµπεριφέρονται κατ’ αυτόν τον τρόπο61. 

Ένα σύστηµα ορίζεται ως ένα σύνολο µονάδων που διαντιδρούν µεταξύ τους.  

Αποτελείται αφενός από τις εν λόγω µονάδες και αφετέρου από µια δοµή. Αυτή 

ακριβώς η δοµή επιτρέπει την αναφορά σε σύστηµα και όχι απλώς σε ένα σύνολο 

µονάδων.  Η έννοια “σύστηµα” στις διεθνείς σχέσεις αναφέρεται στις ανεξάρτητες 

πολιτικές µονάδες και στις µεταξύ τους σχέσεις.  Ένα τέτοιο σύστηµα αποτελείται 

από συλλογικές οντότητες που επικοινωνούν και αλληλοεπηρεάζονται µε ουσιαστικό 

                                                 
58 Για µια ισχυρή ανάλυση στη διαφορά κλασικού και δοµικού ρεαλισµού όσον αφορά τη δοµή του 

συστήµατος βλέπε Forde (1995). Για µια περιληπτική αναφορά εν σχέσει µε τον ορισµό της δοµής 

βλέπε Donnelly (2000: 84-85) 
59 Waltz (1979: 93-101). 
60 Jervis (1979α: 212). 
61 Jackson and Sorensen (1999: 52).  
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και ουσιώδη τρόπο62. Έτσι, το διεθνές σύστηµα είναι αυτό που περιλαµβάνει έναν 

αριθµό παραγόντων δράσης (κράτη και άλλους µη κρατικούς φορείς, όπως έθνη, 

πολυεθνικές εταιρείες, κυβερνητικούς και µη κυβερνητικούς οργανισµούς) και οι 

µορφές των δράσεων αυτών µεταξύ των δρώντων αντικειµένων µπορούν να 

ερµηνευθούν µε την κατανοµή της ισχύος, αλλά και µε άλλους συστηµικούς 

παράγοντες (όπως η δοµή και η ιεραρχία)63. Ο Hoffmann ορίζει το διεθνές σύστηµα 

ως ένα σχήµα σχέσεων µεταξύ των βασικών µονάδων της παγκόσµιας πολιτικής, το 

οποίο χαρακτηρίζεται από το περιεχόµενο των αντικειµενικών σκοπών που 

επιδιώκονται από τις µονάδες του και τα έργα τα οποία εκτελούνται µεταξύ τους, 

καθώς και από τα µέσα που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθούν οι στόχοι και να 

εκτελεστούν τα έργα64. 

Ένα σύστηµα κρατών σχηµατίζεται όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν 

ικανοποιητικές σχέσεις µεταξύ τους και όταν το ένα έχει αρκετή επιρροή στις 

αποφάσεις του άλλου, ώστε να συµπεριφέρονται σε κάποιο ελάχιστο βαθµό ως µέρη 

ενός συνόλου65. Συµπληρωµατικά ο Kaplan, ονοµάζοντάς το σύστηµα δράσης, το 

ορίζει ως µία σειρά συνδεδεµένων µεταβλητών, που σε αντίθεση µε το περιβάλλον 

τους δηµιουργούν µία κανονικότητα της συµπεριφοράς τους µε τέτοιο τρόπο, ώστε να 

είναι προβλέψιµη και να χαρακτηρίζει τις εσωτερικές σχέσεις των µεταβλητών 

µεταξύ τους και τις εξωτερικές σχέσεις των ατοµικών µεταβλητών προς τους 

συνδυασµούς των εξωτερικών µεταβλητών66. 

Σύµφωνα µε τον Waltz, µε τον όρο “δοµή” προσδιορίζεται ένα σύνολο 

περιοριστικών καταστάσεων, που λειτουργεί ως ένας µηχανισµός επιλογής 

αποφάσεων.  Έτσι, η δοµή επηρεάζει έµµεσα τη συµπεριφορά των µονάδων και αυτό 

συµβαίνει µέσω της κοινωνικοποίησης των φορέων της δράσης και του µεταξύ τους 

ανταγωνισµού67. Η έννοια της µονάδας στο σύστηµα, όπως θέλει το κράτος ο 

ρεαλισµός, ανταποκρίνεται στην επισήµανση του Rousseau, που επισηµαίνει ότι η 

βούληση του κράτους, παρ’ ότι γενική σε σχέση µε τα µέλη του, παύει να είναι τέτοια 

σε σχέση µε τα άλλα κράτη και τα µέλη τους, αλλά καθίσταται γι’ αυτά επιµέρους και 

                                                 
62 Holsti (1992: 15). 
63 Duncan et. al. (2002: 61). 
64 Hoffmann (1969: 27). 
65 Bull (2001: 47). 
66 Kaplan (1957: 4). 
67 Waltz (1979). 
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ατοµική βούληση, ο κανόνας δικαιοσύνης της οποίας βρίσκεται εντός του νόµου της 

φύσης. Άρα τα κράτη συµπεριφέρονται ως ατοµικές µονάδες σε ένα σύστηµα που 

έχει τους δικούς του κανόνες και που ανταποκρίνονται στη δική του δικαιοσύνη ως 

φυσικός νόµος68. 

Η έννοια της “δοµής” µπορεί να ρησιµοποιηθεί στην ερµηνεία του τρόπου µε 

τον οποίο το διεθνές σύστηµα παραµένει ενιαίο και του τρόπου µε τον οποίο παράγει 

δεδοµένα χαρακτηριστικά αποτελέσµατα69 και ως συνέπεια η θεωρία της διεθνούς 

δοµής εξηγεί την επαναληπτική εµφάνιση συµπεριφορών και καταστάσεων στα 

πλαίσια του διεθνούς συστήµατος. Ο Waltz αναφέρει χαρακτηριστικά ότι σε ένα 

άναρχο βασίλειο οι µονάδες του είναι δοµικά ίδιες και τείνουν να παραµένουν έτσι, 

δηλαδή µονάδες που προσπαθούν να διατηρήσουν ένα βαθµό ανεξαρτησίας και 

ακόµη περισσότερο να διατηρούν την αυτάρκειά τους70. Οποιαδήποτε άλλη 

συµπεριφορά πρέπει να τεθεί σε διαφορετικό επίπεδο ανάλυσης και να εξεταστεί 

µεµονωµένα η δράση της συγκεκριµένης µονάδας. Η δοµή περιλαµβάνει ό,τι 

απαιτείται για να καταδείξει ότι οι µονάδες-κράτη είναι τοποθετηµένα και αρθρωµένα 

στο σύστηµα, ενώ οτιδήποτε άλλο παραλείπεται71.  

Σύµφωνα µε τον Waltz, η δοµή του διεθνούς συστήµατος έχει τρία κύρια 

χαρακτηριστικά, που είναι τα εξής72:  Πρώτον, ο τρόπος µε τον οποίο τα κράτη 

τοποθετούνται στο σύστηµα, δηλαδή η αρχή µε την οποία διέπονται οι σχέσεις των 

κρατών.  ∆εύτερον, ο τρόπος µε τον οποίο δηµιουργείται ο λειτουργικός χαρακτήρας 

των κρατών, πώς και γιατί δηλαδή τα κράτη λειτουργούν κατά τον τρόπο που 

λειτουργούν.  Τρίτον, ο τρόπος µε τον οποίο κατανέµεται η ισχύς ανάµεσα στα 

κράτη.  

 

8.5. Η Θεωρία του Τροποποιηµένου ∆οµικού Ρεαλισµού 

Στο παρόν στάδιο θα αναφερθούµε σε µία νέα θεωρία που αποτελεί προέκταση 

του δοµικού ρεαλισµού και προέκυψε από την κριτική του τελευταίου.  Η θεωρία 

αυτή είναι ο τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός µέσω του οποίου εισάγονται στην 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων και άλλοι παράγοντες πλην αυτής της κρατικής 
                                                 
68 Rousseau (2004: 69). 
69 Waltz (1979: 79-81) 
70 Waltz (1979: 104). 
71 Waltz (1979: 82). 
72 Waltz (1979). 
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δράσης.  Η σύνθεση των βασικών αξιωµάτων των δύο σχολών σκέψης, νεορεαλισµού 

και νεοφιλελευθερισµού, δηµιούργησαν ένα νέο επίπεδο διεθνολογικής ανάλυσης, 

που αποβλέπει στην υπερκέραση των ακραίων στοιχείων των δύο θεωριών µε σκοπό 

την άµβλυνση των διαφορών και την προσφορά µίας σύγχρονης παρατήρησης στις 

διεθνείς σχέσεις, δηλαδή έναν κοινό θεωρητικό χώρο73. Υπό αυτήν τη βάση 

διαµορφώνεται µια νέα θεωρία για τη θέαση των σύγχρονων διεθνολογικών 

φαινοµένων, ιδιαίτερα αυτών που αφορούν σε µία διακρατική σχέση που παρουσιάζει 

µια νέα πολύπλευρη εικόνα, αυτήν του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού.  Βέβαια, 

η εικόνα αυτή δεν ξεφεύγει από τα µεγάλα ζητήµατα που εντοπίζει ο πολιτικός 

ρεαλισµός στις διεθνείς σχέσεις, αλλά κατορθώνει να εντοπίσει και άλλες 

παραµέτρους, που εισάγει η νεοφιλελεύθερη θεσµοκρατία (neoliberal 

institutionalism)74, οι οποίες προσφέρουν αρκετά ικανοποιητικά στοιχεία στην 

ερµηνεία της διεθνούς δράσης. Οι άλλες παράµετροι είναι οι διεθνείς θεσµοί που 

προάγουν την πολιτική και οικονοµική αλληλεξάρτησης των κρατών, όπως είναι οι 

παγκόσµιοι οικονοµικοί οργανισµοί ή πολιτικές ενώσεις κρατών.  

Αποδεχόµενος ο τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός τις βασικές αρχές  του 

κλασικού ρεαλισµού και νεορεαλισµού, προσθέτει στη διάσταση του “διεθνούς 

συστήµατος” και τους µη κρατικούς φορείς, τους διακυβερνητικούς οργανισµούς και 

γενικότερα τους διεθνείς θεσµούς, παράγοντες οι οποίοι επιδρούν στις αποφάσεις των 

κυρίως παικτών (κράτη)75. Επιπροσθέτως, προκρίνει τα απόλυτα κέρδη που µπορούν 

να αποκοµίσουν τα κράτη σε αντίθεση µε τα σχετικά που εντείνουν παρά 

αποκλιµακώνουν τη σύγκρουση. ∆ηλαδή, διατηρείται το αξίωµα του ορθολογισµού 

µε στόχο τη µεγιστοποίηση των οφελών76, αλλά αυτό σκοπεύει στην απόκτηση 

πλεονεκτηµάτων σε απόλυτα µεγέθη για το κράτος και όχι σε σχετικά µε τον 

αντίπαλο. Επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο γεγονός ότι το κράτος επιδιώκει 

να βελτιστοποιήσει και άλλα πράγµατα που αφορούν την ύπαρξή του και όχι 

απαραίτητα µόνο την ισχύ του. 

Σύµφωνα µε τον Keohane77, o τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός ορίζει τα 

παρακάτω ως αξιωµατικές παραδοχές: 
                                                 
73 Μακρής (2002: 39). 
74 Κύριος εκφραστής της ο Keohane (1984). 
75 Κουσκουβέλης (1995) και (2004: 77).  
76 Κουσκουβέλης (2004: 77). 
77 Keohane (1983: 528-530). 
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α) Τα κράτη είναι από τους κύριους παράγοντες του διεθνούς συστήµατος. Εκτός 

όµως από τα κράτη σηµαίνοντα ρόλο στην διεθνή δράση παίζουν και οι µη κρατικοί 

φορείς όπως οι οικονοµικοί συνασπισµοί, η κοινωνία των εθνών, οι µη κυβερνητικοί 

οργανισµοί, διεθνείς οργανώσεις, πολιτικές ενώσεις κρατών και εµπορικοί 

συνασπισµοί.  

β) Τα κράτη δεν επιζητούν πάντα τη δύναµη, αλλά στρέφουν την προσοχή τους 

και σε άλλα ενδιαφέροντα. Τα κράτη δεν αναζητούν πάντα την ισχύ, αλλά 

ενδιαφέρονται και για συνεργασίες µε άλλα κράτη. Μέσα από τις συνεργασίες δεν θα 

αποκοµίσουν απαραίτητα ισχύ έναντι των αντιπάλων (σχετικά οφέλη) αλλά απόλυτα 

για αυτά οφέλη. 

γ) Η αξία της δύναµης εξαρτάται από τους στόχους που επιδιώκονται, καθώς οι 

πηγές δύναµης δεν είναι το ίδιο αποτελεσµατικές σε όλους τους τοµείς του 

διεθνούς συστήµατος. ∆εν αποτελεί µονόδροµο για το κράτος η επιλογή για την 

αναζήτηση ισχύος, που θα του αποδώσει πλεονέκτηµα έναντι του αντίπαλου κράτους. 

Αντίθετα µπορεί να επιλέξει και άλλες οδούς πλην της σύγκρουσης, που απαιτούν 

άλλα µέτρα και σταθµά ισχύος. 

δ) Ο προσδιορισµός των συµφερόντων επηρεάζεται από τη δοµή του διεθνούς 

συστήµατος. Τα κράτη δεν έχουν πάγια και διαρκή συµφέροντα αλλά αυτά 

τροποποιούνται από τη διεθνή δοµή και την κατανοµή της ισχύος. Υπάρχει όµως η 

δράση των κρατών για την υπεράσπιση του δικαίου (αυτό που οι παίκτες ορίζουν ως 

εθνικό συµφέρον), το οποίο όµως εξαρτάται από το βαθµό ολοκλήρωσης που µπορεί 

να έχει ένας οργανισµός κράτος ως δηµιούργηµα της διεθνούς συστηµικότητας. 

ε) Τα κράτη ως ορθολογικοί δρώντες στόχο έχουν τη µεγιστοποίηση των οφελών 

τους. Παραµένει η υπόθεση της ορθολογικότητας ως σηµαίνον στοιχείο και στη 

θεωρία του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού. Σε αυτή στηρίζεται και η πίστη των 

κρατών για το δίκαιο των ενεργειών τους, που στόχο έχουν τη µεγιστοποίηση των 

οφελών τους. Στη βάση όµως της θεωρίας του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού 

(εν αντιθέσει µε τις άλλες ρεαλιστικές θεωρίες) σηµαίνον στοιχείο είναι ο ρόλος των 

µηχανισµών του κράτους στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, ο οποίος είναι 

καταλυτικός για τον προσδιορισµό της συµπεριφοράς των κρατών78. Έτσι, οι αλλαγές 

στο εσωτερικό των κρατών δεν αλλάζουν τις αποφάσεις των κρατών (υπερτερεί η 

δύναµη της δοµής) αλλά τις επηρεάζουν. 

                                                 
78 Κουσκουβέλης (2000). 
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στ) Οι µη κρατικοί φορείς, οι διακυβερνητικοί οργανισµοί και οι διεθνείς θεσµοί 

γενικότερα επηρεάζουν τις αποφάσεις των κρατών. Η στρατηγική των κρατών στο 

διεθνές σύστηµα δεν καθορίζεται µόνο από τις δικές τους αποφάσεις αλλά και από 

αυτές άλλων οργανισµών, στους οποίους παραδίδουν την εξουσία ή µέρος αυτής για 

να αποφασίζουν για τα ίδια. Το διεθνές περιβάλλον, που επιδρά στις αποφάσεις των 

κρατών ως στοιχείο ισχύος περιλαµβάνει: τη δοµή του συστήµατος, την κατανοµή 

ισχύος µεταξύ των ισχυρών δυνάµεων και την ταύτιση συµφερόντων µε τους 

αδύναµους, τους µη κρατικούς φορείς και διακυβερνητικούς οργανισµούς που 

ασκούν πιέσεις για τις αποφάσεις τους, τους διεθνείς θεσµούς και το διεθνές δίκαιο 

που λειτουργούν ως στοιχεία ηθικής ισχύος. 

Στη βάση του τροποποιηµένου δοµικού ρεαλισµού στηρίζονται οι θεωρίες περί 

διεθνών καθεστώτων (ή καθεστώτων ασφαλείας) που αναφέρονται σε διάφορες 

αποτελεσµατικές µορφές πολιτικής και οικονοµικής συνεργασίας που µπορούν να 

υπάρξουν στο διεθνές σύστηµα79. Με την ύπαρξη καθεστώτων ασφαλείας, που 

στηρίζονται στην πολιτική και οικονοµική αλληλεξάρτηση των κρατών, 

δηµιουργούνται οι συνθήκες αφενός µεν να περιοριστεί η σύγκρουση µεταξύ τους, 

καθώς αυτή θα είχε δυσµενείς επιπτώσεις στο οικοδόµηµα των µεταξύ τους σχέσεων, 

αφετέρου δε να εξοµαλυνθούν τα προβλήµατα που δηµιουργεί η αναρχία και η 

έλλειψη µιας παγκόσµιας κυβέρνησης. Τα διεθνή καθεστώτα ασφαλείας θα 

επιτρέψουν την ερµηνεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων από µία άλλη οπτική γωνία, 

που θα βοηθήσει στην εξέταση του γεγονότος αν θα µπορούσε να δηµιουργηθεί και 

να διατηρηθεί ένα καθεστώς ασφαλείας µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας. 

Η διαµόρφωση µιας νέας οπτικής στη θεωρητική κατεύθυνση που χάραξε ο 

ρεαλισµός, µε στοιχεία όπως η αλληλεξάρτηση που προάγει τη συνεργασία µεταξύ 

των κρατών, στόχο έχει να περιορίσει τη σύγκρουση µεταξύ των πολιτικών των 

κρατών ειδικά µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων.  Ανταποκρίνεται σε αυτό που εύστοχα 

παρατηρεί ο Nye ότι «…οι πιο ενδιαφέρουσες εξηγήσεις συνήθως εµπλέκουν την 

αλληλεπίδραση µεταξύ των περιορισµών του διεθνούς συστήµατος, τη φύση της 

κοινωνίας των κρατών και τις πολιτικές των µεγάλων δυνάµεων…»80.  Η προσπάθεια 

αυτή θα περιορίζει τη σύγκρουση µεταξύ των κρατικών µονάδων, καθώς µε τη 

συνεργασία δηµιουργούνται κοινά συµφέροντα που αποτρέπουν τον πόλεµο, αλλά 

                                                 
79 Κουσκουβέλης (2004: 78). 
80 Nye (1987: 372). 
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συνάµα δηµιουργούνται και οι συνθήκες να τεθούν και κανόνες λειτουργίας στις 

διακρατικές σχέσεις που στηρίζονται στη νοµιµοφροσύνη και στην παγκόσµια ηθική 

και σέβονται την κρατική κυριαρχία. 

 

8.6. Η Κριτική στην Θεώρηση του Πολιτικού Ρεαλισµού 

Στο παρόν στάδιο θα γίνει προσπάθεια να παρουσιαστεί η πορεία εξέλιξης της 

θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού που κατά κύριο λόγο διαµόρφωσε και το πλαίσιο 

των αξιωµάτων των τριών θεωριών που παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Επιπρόσθετα, η 

εργασία θα σταθεί κριτικά στην πορεία αυτή για να καταδείξει, πρώτον, πού υπάρχει 

ουσιαστικά διαφοροποίηση στη γενικότερη θεώρηση του ρεαλισµού και, δεύτερον, 

ότι οποιαδήποτε παραλλαγή του πολιτικού ρεαλισµού δεν αποτελεί µετεξέλιξη 

κάποιας νεοφανούς θεώρησης, αλλά το προϊόν της κριτικής που επιδέχεται η 

ρεαλιστική θεώρηση81 και αποτελεί µία νέα θεωρία που µπορεί να τεθεί στον έλεγχο 

της διαψευσιµότητας.  

Σε ό,τι έχει να κάνει µε το πρώτο, η επισήµανση αφορά στο γεγονός ότι ο κάθε 

αναλυτής επικεντρώνεται ξεχωριστά και σε ένα ζήτηµα βελτιστοποίησης των 

αδυναµιών του κλασικού ρεαλισµού. Αυτήν τη βελτίωση των αδυναµιών του 

κλασικού ρεαλισµού οι νεορεαλιστές τη βλέπουν ο καθένας διαφορετικά.  Έτσι, ο 

Waltz στο έργο του “Theory of International Relations” ξεκινά µε βάση τη δοµή του 

διεθνούς συστήµατος, για να αναλύσει τη συµπεριφορά των κρατών, ενώ ο Gilpin 

στο έργο του “War and Change in World Politics” δίνει έµφαση στη θεωρία της 

οικονοµικής ορθολογικότητας, για να ερµηνεύσει τη συµπεριφορά των κρατών82. Σε 

ό,τι αφορά στο δεύτερο, επιχειρείται η αντιπαράθεση µε άλλες θεωρητικές 

κατευθύνσεις ως προς την ερµηνευτική τους ικανότητα και την αναζήτηση των 

πραγµατικών αιτιών αιτιολόγησης των διεθνών συµβάντων83.   

Οι κριτικές στο κλασικό παράδειγµα ήταν ουσιαστικά αµφισβητήσεις της 

εγκυρότητας του και άρχισαν µε τον ιδεαλισµό στις αρχές του 20ού αιώνα. Οι 

                                                 
81 Βλέπε στον Πίνακα 23, όπου παρατίθενται ενδεικτικά οι θεωρήσεις ή παραδείγµατα (paradigms) και 

οι θεωρίες των διεθνών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί µέσα στην πορεία της διεθνολογικής 

συζήτησης. Να σηµειωθεί ότι η αναφορά σε αυτές δεν υπονοεί ότι η εργασία αποδέχεται και την ισχύ 

τους, σε ό,τι αφορά την ερµηνεία που δίνουν για τις πραγµατικές καταστάσεις. 
82 Βλέπε αντίστοιχα Waltz (1979) και Gilpin (1981). 
83 Για τις προκλήσεις που τέθηκαν απέναντι στη ρεαλιστική θεωρία και κυρίως αυτές τους 

πλουραλισµού βλέπε Grieco (1990: 4-7). 
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κριτικές αυτές ονοµάστηκαν “Πρώτη Συζήτηση” και στηρίζονταν στον ουτοπισµό 

του Kant µε τη διαρκή ειρήνη84 αλλά και τον µαρξισµό, που στηριζόταν στον ταξικό 

διαχωρισµό του Μαρξ. Ακολούθησαν η “∆εύτερη Συζήτηση”, µε την αµφισβήτηση 

από τους συµπεριφοριστές-επιστηµονικιστές, στηριζόµενη στο µεθοδολογικό πεδίο 

στη δεκαετία του 1960, και η “Τρίτη Συζήτηση” µε την κριτική µεταµοντέρνων 

φιλοσοφικών ρευµάτων µε κύρια έκφραση τον κονστρουκτιβισµό85. Οι αδυναµίες του 

κλασικού ρεαλισµού γίνονται τα εφαλτήρια νέων θεωρήσεων για την ερµηνεία των 

διεθνολογικών καταστάσεων και το γεγονός αυτό όχι µόνο δε βοηθά τη µελέτη, αλλά 

θέτει τα αναλυτικά εργαλεία σε πλήρη σύγχυση. Έτσι παρατηρείται το φαινόµενο να 

υπάρχει πλειάδα τύπων και παραλλαγών της ρεαλιστικής θεώρησης86 που µάλλον 

δυσχεραίνουν το επίπεδο ανάλυσης παρά το διευκρινίζουν.  

Σκοπός µίας θεωρίας δεν είναι να µεταβάλει την κατάσταση που παρατηρεί 

αλλά να την ερµηνεύσει και να αναζητήσει τα αίτια που προκαλούν τη δηµιουργία 

της.  Κατ’ επέκταση, να προβλέψει ότι η ίδια κατάσταση θα επαναληφθεί αν ισχύουν 

οι υποθέσεις που θέτει η ερµηνεία.  Έτσι, στον πολιτικό ρεαλισµό ως θεώρηση 

ανάλυσης των διεθνολογικών φαινοµένων µπορούν να προστίθενται στοιχεία που 

είναι παρατηρήσιµα στο διεθνές περιβάλλον και όχι άλλες θεωρητικές πρακτικές που 

θα µπορούσαν να συµβούν ή θα ήταν επιθυµία να συµβούν.  Επί παραδείγµατι, το 

στοιχείο της οικονοµικής αλληλεξάρτησης µπορεί να ενταχθεί στα εργαλεία 

ανάλυσης, γιατί αυτό τείνει να εµφανίζεται ως διεθνολογικό φαινόµενο. Το γεγονός 

όµως, ότι µια ακαδηµαϊκά επιβαλλόµενη οικονοµική συνεργασία (ως στοιχείο 

αλληλεξάρτησης) µεταξύ των κρατών για την επίτευξη της ειρήνης αποτελεί 

θεωρητική διαπίστωση, είναι µάλλον αντιπαραγωγικό ως προς την αναζήτηση των 

πραγµατικών αιτιών µιας γενόµενης πράξης. Συνεπώς, πρέπει να παρατηρείται στην 

επιστήµη αναπροσαρµογή των θεωρητικών παραδειγµάτων, είτε για να καταστούν 

πιο συµβατά µε τη διεθνή πραγµατικότητα, είτε για να συµπεριλάβουν µεταβλητές οι 

                                                 
84 Kant (1917).  
85 Περισσότερα γι’ αυτά βλέπε Jackson and Sorensen (1999: 41-61) και Μακρής (2002: 11-14). 

Ιδιαίτερα για την “Τρίτη Συζήτηση” βλέπε Μακρής (2002). Για µια ιστοριογραφία των Μεγάλων 

Συζητήσεων των ∆ιεθνών Σχέσεων βλέπε Dunne (1998). Επιπρόσθετα και ειδικότερα για την 

ιστοριογραφία των ∆ιεθνών Σχέσεων µε βάση τον πολιτικό ρεαλισµό βλέπε Schmidt (1998: 21-32).  
86 Για µια επισκόπηση των διαφόρων παραρτηµάτων της ρεαλιστικής θεωρίας βλέπε στα Brooks 

(1997) και Snyder G. (2002). 
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οποίες στο παρελθόν ήταν σε δεύτερη µοίρα87 και όχι να δηµιουργούνται θεωρητικά 

κατασκευάσµατα που δεν µπορούν εµπειρικά να επαληθευθούν.  

Τρία βασικά αξιώµατα όπως ο Carr τα καταθέτει, πρέπει να πρεσβεύουν µια 

πολιτική ανάλυση88. Πρώτον, η ιστορία είναι µια ακολουθία αιτίων και 

αποτελεσµάτων, η πορεία της οποίας µπορεί να αναλυθεί και να κατανοηθεί µε 

πνευµατική προσπάθεια, αλλά δεν µπορεί να καθοδηγηθεί από τη φαντασία. 

∆εύτερον, η θεωρία δε δηµιουργεί πρακτική, αλλά η πρακτική θεωρία. Τρίτον, η 

πολιτική δεν είναι µια λειτουργία της ηθικής αλλά η ηθική της πολιτικής. Οι πιο πάνω 

επισηµάνσεις του Carr αφενός µεν επικουρούν τις παρατηρήσεις των πιο πάνω 

παραγράφων, αφετέρου δε τοποθετούν τα όρια των ικανοτήτων που πρέπει να 

διέπουν µία επιστήµη.  Και οι θεωρίες του πολιτικού ρεαλισµού, τουλάχιστον ως 

επιστηµονικά εργαλεία, τείνουν να ικανοποιούν τα αξιώµατα που θέτει ο Carr για την 

πολιτική ανάλυση. Ακόµα και αν ο ρεαλισµός δεν είναι επιστηµονική θεώρηση, αλλά 

µπορεί να αποτελεί φιλοσοφική ή θεωρητική προοπτική, όπως σηµειώνει ο Gilpin89, 

η φιλοσοφική αυτή προοπτική πρέπει να ταυτίζεται µε την ακολουθία της ιστορίας 

και µε την πρακτική της θεωρίας. 

Η κύρια κριτική που αντιπαρατίθεται στον πολιτικό ρεαλισµό αναφέρεται στα 

ζητήµατα ηθικής. Αυτή αµφισβητεί την ηθική που προάγει η θεώρηση του ρεαλισµού 

και κατακρίνει τη δικαιολόγηση της επιθετικότητας των ισχυρών κρατών που παράγει 

τον πόλεµο. Ο πολιτικός ρεαλισµός δεν είναι µία ανήθικη θεώρηση των 

διεθνολογικών πραγµάτων, αλλά είναι µια θεώρηση που εντοπίζει τη µη ύπαρξη 

ηθικής στις διακρατικές σχέσεις. Στο διεθνές σύστηµα δεν υπάρχει ηθική και 

δικαιοσύνη αλλά αντίθετα αδικία. Οι ηθικές υποχρεώσεις των κρατών αναστέλλονται 

από τις κρατικές αναγκαιότητες που αντιµετωπίζουν στη διεθνή πολιτική, 

αναγκαιότητες οι οποίες είναι δοµικές (από τη δοµικότητα του συστήµατος) και 

έχουν τις ρίζες τους στην ανθρώπινη φύση90.  Όπως σηµειώνει και ο Forde για τον 

Machiavelli, η δικαιοσύνη για την ύπαρξή της και τη διατήρησή της στηρίζεται στην 

αδικία, στο νόµο της ισχύος, και στην ανθρώπινη κτηνωδία γεγονός που καταγράφει 

                                                 
87 Ήφαιστος (1999β: 17).  
88 Carr (2000: 102). 
89 Gilpin (2002: 24). 
90 Forde (1992: 373). 
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και ο Θουκυδίδης, καθώς η έλλειψη ηθικής ήταν γεγονός αρχαιοτάτων χρόνων όταν ο 

πλούτος, η δύναµη και η ιδιοτέλεια ήταν πάντα οι βάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων91. 

Αντίθετα µε τα πιο πάνω και σύµφωνα µε τους Gilpin και Glaser, ο δοµικός 

ρεαλισµός αποτελεί µια πρόταση ειρήνης που διοχετεύεται µέσα από την τεχνολογική 

ανάλυση των διεθνών σχέσεων που προσφέρει η θεωρία92.  Προς υποστήριξη τούτου 

είναι και η άποψη του Machiavelli που εδράζεται στο γεγονός ότι ο ρεαλισµός 

αποτελεί µια “τεχνολογία” των ∆ιεθνών Σχέσεων επιστηµονικά καταρτισµένη, που 

µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την εξοµάλυνση της σύγκρουσης στο διεθνές σύστηµα 

και την επιβολή της ειρήνης93.  Βέβαια, ξεκαθαρίζει την αποκάθαρση οποιασδήποτε 

τεχνικής επιβολής της ειρήνης από ηθικούς και ιδεολογικούς τόνους, άσχετα αν αυτοί 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως επικάλυµµα, καθώς µέσω της ηγεµονικής επιβολής 

και της ισχύος θα επέλθει η παγκόσµια ειρήνη. Η άποψη αυτή του δοµικού ρεαλισµού 

έρχεται να αντικρούσει το µειονέκτηµα του κλασικού ρεαλισµού που ως ιδέα 

αναπαράγει την αντιπαλότητα, που οδηγεί στη σύγκρουση και τη βία.  Οι επικριτές 

του ρεαλισµού υποστηρίζουν ότι τα αξιώµατά του διατηρούν το καρκίνωµα του 

πολέµου στο διεθνές σύστηµα, καθώς η προτροπή τους για απόκτηση ισχύος και η 

επιβολή έναντι του αντιπάλου διατηρούν την επιθετικότητα του ανθρώπου και την 

τάση για πόλεµο.  Και ακριβώς η διαπίστωση αυτή παράγει τον διαχωρισµό σε 

αµυντικό και επιθετικό δοµικό ρεαλισµό, που θα εξεταστεί στο επόµενο κεφάλαιο.  

Τα κράτη είτε αποδέχονται το status quo και διατηρούν την ειρήνη είτε είναι 

αναθεωρητικά και µε επιθετικές τάσεις που επιτείνουν την εµφάνιση του πολέµου. 

Όπως σηµειώνει ο Waltz, ο ρεαλισµός επικεντρώνεται σε ένα σύνολο 

παραγόντων που είναι σηµαντικοί (αφήνοντας µερικούς έκτος για να επικεντρωθεί σε 

αυτούς τους σηµαντικούς), δηµιουργεί αξιώµατα για τα αίτια αναφορικά µε το βάρος 

των αποφάσεων που λαµβάνονται, περιγράφει το παραγόµενο αποτέλεσµα από το 

συνδυασµό των εθνικών πολιτικών και κάνει προβλέψεις σύµφωνα µε αυτές94. 

Λαµβάνοντας υπόψη την παρούσα λογική του Waltz και το ότι οι θεωρίες και τα 

αξιώµατα τους, που στηρίζονται σε µια θεώρηση, είναι αποτέλεσµα της παρατήρησης 

και εµπειρικής µελέτης παρελθόντων γεγονότων, που τείνουν να επαναλαµβάνονται 

(έξω από το χώρο και το χρόνο), ώστε να αποτελούν κανόνα, προσδιορίζεται η 
                                                 
91 Forde (1992: 380). 
92 Gilpin (1981: 226-227) και (2004: 337) και Glaser (2003: 414).  
93 Machiavelli (1970) και (1981). 
94 Waltz (1986: 344). 
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ικανότητα της θεώρησης µε τα ακόλουθα: α) να µπορεί να ερµηνεύει γεγονότα και 

καταστάσεις σε κάποιο ικανοποιητικό βαθµό και να βρίσκει εφαρµογή σε ανάλυση 

περιπτωσιολογικών µελετών (δηλαδή το γενικό να γίνεται ειδικό) και β) να µπορεί να 

προβλέπει µε µια σχετική ακρίβεια µελλοντικά γεγονότα (προβλεπτικότητα µιας 

επιστήµης).  

Σχετική µε την πιο πάνω παράγραφο είναι και η κανονικότητα, ως επιστήµη, 

που µπορεί να έχει ο πολιτικός ρεαλισµός. Χωρίς να υποπίπτουµε στο σφάλµα της 

σχολής του συµπεριφορισµού95, αλλά και να αµφισβητούµε τη µεθοδολογική πορεία 

για εξαγωγή συµπερασµάτων του παραδοσιακού παραδείγµατος, καταλήγουµε στο 

συµπέρασµα ότι γενικοί κανόνες που αφορούν τη διεθνή δράση µπορούν να 

υπάρξουν, κανόνες βέβαια που πηγάζουν από την θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού.  

Αν και η κάθε ειδική περίπτωση στις διεθνείς σχέσεις πρέπει να χρήζει ιδιαίτερης 

σηµασίας και να λαµβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερές της συνθήκες, θεωρητικοί κανόνες 

µπορούν να διατυπωθούν.  Οι κανόνες αυτοί τείνουν να επαναλαµβάνονται ως προϊόν 

της συστηµατικής παρατήρησης και βέβαια ως θεωρία µπορούν να αµφισβητηθούν.  

Μια επιπρόσθετη κριτική που επιδέχεται ο δοµικός ρεαλισµός έχει να κάνει µε 

τη µεταβλητότητα του διεθνούς συστήµατος.  Ο δοµικός ρεαλισµός κατηγορείται για 

µια εγγενή αδυναµία θεωρητικής αιτιολόγησης της διεθνούς αλλαγής, ζήτηµα που 

αποτελεί το κεντρικό επιχείρηµα όσων υποστηρίζουν ότι η ρεαλιστική θεώρηση 

χαρακτηρίζεται από συντηρητικές προδιαγραφές96. Όπως αναφέρει ο Ruggie, η 

υπόθεση του αµυντικού δοµικού ρεαλισµού, που επικεντρώνεται στην παγίωση µιας 

κατάστασης, χαρακτηρίζεται από µία αποτυχία, να αναγνωρίσει την πιθανότατα µιας 

εποχικής µεταβολής97.  Και αυτό γιατί δεν αποδέχεται ότι τα κράτη επιδιώκουν να 

µεταβάλουν το status quo που διέπει τις σχέσεις τους. Για τον αµυντικό δοµικό 

ρεαλισµό βασικός σκοπός του κράτους είναι η επιβίωσή του και, όταν την 

εξασφαλίσει, δεν επιδιώκει την απόκτηση περισσότερης ισχύος που θα τη 

χρησιµοποιήσει για επεκτατικούς σκοπούς.  Με άλλα λόγια, ένα ορθολογικό κράτος 

αναζητά ένα κατάλληλο επίπεδο ισχύος, τέτοιο που να του εξασφαλίζει την ανάγκη 

                                                 
95 Για τη σχολή του συµπεριφορισµού που καλλιεργήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του ’70 αλλά και 

τη διαµάχη της µε τον κλασικό ρεαλισµό βλέπε Κώνστας και Αρβανιτόπουλο (1997: 28-36) και 

Jackson and Sorensen (1999: 45-48).  
96 Μακρής (2002: 60).  Κριτική στον δοµικό ρεαλισµό άσκησαν, µεταξύ άλλων, Ashley (1984), Wentd 

(1992) και (1995), Ruggie (1993) και (1995).  
97 Ruggie (1993: 142). 
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της ασφάλειας98. Σύµφωνα µε αυτό, δεν µπορούν να δικαιολογηθούν από τον 

αµυντικό δοµικό ρεαλισµό οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας που επιδιώκουν τη 

µεταβολή της παρούσας κατάστασης στις σχέσεις της µε την Ελλάδα, ενώ ο κλασικός 

ρεαλισµός αποδέχεται την επιθετικότητα των κρατών ως στοιχείο της ανθρώπινης 

φύσης, που θέλει τα κράτη να αντιµάχονται µε επιθετικές τάσεις το ένα έναντι του 

άλλου, για να µεταβάλουν προς όφελός τους µία κατάσταση. Βέβαια, όπως 

υποστηρίξαµε στο Κεφάλαιο 6 και αποδεικνύεται στα Κεφάλαιο 9 και 10, στο διεθνές 

σύστηµα δεν υπάρχουν µόνο αµυντικά κράτη αλλά και επιθετικά-αναθεωρητικά. 

Ο κονστρουκτιβισµός υποστηρίζει ότι οι κανονιστικές και επιστηµονικές 

ερµηνείες του διεθνολογικού κόσµου δηµιουργούν το πλαίσιο µέσα στο οποίο ο 

υλικός κόσµος (αυτό δηλαδή που γίνεται αντικείµενο της µελέτης) διαµορφώνεται 

από τις ανθρώπινες πράξεις και τη διάδραση των παραγόντων του κόσµου αυτού99. 

Με άλλα λόγια ο κόσµος που έχουµε είναι ο κόσµος που έχουµε φτιάξει. Οι 

ταυτότητες, οι δοµές του συστήµατος και η αναρχία, οι διεθνείς δρώντες µε τα 

συµφέροντά τους και τη συµπεριφορά τους είναι κοινωνικά δηµιουργήµατα των 

συλλογικών σηµασιών, ερµηνειών και παραδοχών του συστήµατος100. Η 

µεταθετικιστική αυτή άποψη του κονστρουκτιβισµού λίγα µπορεί να προσφέρει ως 

ιδεατή αντίληψη των πραγµάτων, γιατί δεν µπορεί να ερµηνεύσει (όπως οι υλιστικές 

θεωρίες) την υλιστική κατάσταση, που είναι προϊόν της ανθρώπινης δράσης και 

παράγει τα κοινωνικά φαινόµενα. 

Βασισµένη στα πιο πάνω είναι και η κριτική του Wendt στον δοµικό ρεαλισµό, 

που αναφέρεται στη δράση των κρατών και υποστηρίζει ότι η έννοια της 

αυτοβοήθειας που παράγει τη δράση του κράτους δεν προέρχεται από την αναρχία 

του διεθνούς συστήµατος και κατ’ επέκταση της δοµής του101.  Ο δοµικός ρεαλισµός, 

µεταφέροντας το επίκεντρο της διεθνολογικής ανάλυσης στο συστηµικό επίπεδο, 

έδειξε µε αρκετή σαφήνεια ότι οι αλλαγές στη συµπεριφορά των κρατών δεν 

οφείλονται τόσο στις ίδιες µονάδες όσο στους δοµικούς περιορισµούς του 

συστήµατος102.  Συνεπώς, οι αλλαγές στη διεθνή δράση των κρατών, απόρροια της 

στρατηγικής τους, οφείλονται κατά κύριο λόγο στις πιέσεις που ασκεί η δοµή του 
                                                 
98 Waltz (1988: 40). 
99 Adler (1997: 322).  
100 Adler (1997: 323) και Hopf (1998: 182).  
101 Wendt (1992).  
102 Μακρής (2002: 43-44). 
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διεθνούς συστήµατος µε την κατανοµή ισχύος και όχι τόσο στα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά τους ή στις εσωτερικές διεργασίες που καθορίζουν τα συµφέροντα 

του κράτους. Τα κράτη Ελλάδας και Τουρκίας στο σχεδιασµό της στρατηγικής τους 

λαµβάνουν υπόψη και δοµικά δεδοµένα του συστήµατος ή µάλλον πιέζονται από τα 

στοιχεία της δοµής. Αυτό βέβαια σηµαίνει ότι τα δύο κράτη εκµεταλλεύονται τα 

πλεονεκτήµατα που τούς προσφέρει η δοµή και αποφεύγουν τα µειονεκτήµατα. 

Άλλωστε, η ικανότητά τους σε αυτό κρίνει και την επιτυχία ή όχι της στρατηγικής 

τους.  

Μια σχετική µε την πιο πάνω παράγραφο επισήµανση των φιλελεύθερων 

θεωριών αφορά στο γεγονός για το τι επηρεάζει την πολιτική των κρατών και κατά 

συνέπεια τη διεθνή πολιτική. Για τους φιλελεύθερους (liberals) η διαµόρφωση των 

κρατικών προτιµήσεων (κοινωνικές ιδέες, ιδανικά και θεσµοί) και όχι, όπως οι 

ρεαλιστές υποστηρίζουν, η διαµόρφωση των ικανοτήτων των κρατών103 ταιριάζει 

περισσότερο στην ερµηνεία της παγκόσµιας πολιτικής. Η παρούσα κριτική 

ανταποκρίνεται στην πίστη των φιλελεύθερων θεωριών ότι τα κράτη µπορούν να 

απαλλαγούν από το πρόβληµα της συνεχούς αναζήτησης της ισχύος για τη βελτίωση 

των ικανοτήτων του κράτους. Μπορούν να διαµορφώσουν την πολιτική τους 

σύµφωνα µε άλλα πρότυπα, όπως αυτά που θα εξυπηρετούν κοινούς σκοπούς και θα 

στηρίζονται σε κοινές αξίες και ιδέες. Ο άνθρωπος δεν είναι από τη φύση του κακός 

και έτσι οι κοινωνικές οµάδες που αυτός δηµιουργεί (κράτη)  δεν µπορούν επίσης να 

είναι κακές. 

Επιπρόσθετα, στην κριτική του φιλελευθερισµού περιλαµβάνεται και ο 

χαρακτήρας της εσωτερικής δοµής που ένα κράτος µπορεί να έχει, αλλά και στις 

προτιµήσεις που αυτή διαµορφώνει104.  Τα τρία επίπεδα της ανάλυσης του Waltz, 

ατοµικό, κρατικό και συστηµικό105, µάλλον ικανοποιούν τις προσδοκίες της 

φιλελεύθερης προσέγγισης να ερµηνεύσει τα διεθνή δρώµενα µε έννοιες όπως ο 

χαρακτήρας των προσώπων, η δοµή της εσωτερική κοινωνίας και οι προτιµήσεις της 

ή ο χαρακτήρας του κράτους, αλλά µάλλον η πεποίθηση αυτή προσκρούει στην 

ερµηνεία του χαρακτήρα που προσλαµβάνει το κάθε επίπεδο ανάλυσης και στην 

ουσία τους ταυτίζονται. Ο χαρακτήρας αυτός αναφέρεται στην ανοµοιογένεια των 
                                                 
103 Moravcsik  (1997: 513).   
104 Για την κριτική αυτή βλέπε ενδεικτικά Moravcsik (1996).  Ο ίδιος ο συγγραφέας ονοµάζει 

φιλελεύθερες τις προσεγγίσεις που στηρίζονται στις εσωτερικές προτιµήσεις των κρατών (1996: 17). 
105 Waltz (1959). Βλέπε επίσης και στο Σχεδιάγραµµα 1. 
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µονάδων, στην επιθυµία των µονάδων αυτών να εξυπηρετήσουν το δικό τους 

συµφέρον και στη συστηµική δοµή των σχέσεων µεταξύ των µονάδων. 

Με την ανάλυση της παρούσας παραγράφου εντοπίστηκαν οι πιθανές αδυναµίες 

που µπορεί να έχει η θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού. Με την κριτική που 

ασκείται από άλλες θεωρήσεις αιτιολογήθηκε η ανεπάρκεια των αρκετών νεοφανών 

θεωρηµάτων να ερµηνεύσουν τις διεθνολογικές καταστάσεις και υποστηρίχθηκε η 

θεωρητική επάρκεια του πολιτικού ρεαλισµού.  Επισηµάνθηκαν ιδιαιτέρως οι 

αδυναµίες των άλλων θεωρήσεων να αναπτύξουν ικανά θεωρητικά εργαλεία λόγω 

της µη συµβατότητάς τους µε την πραγµατιστική µορφή των διεθνολογικών 

φαινόµενων.  Τέλος, µέσα από την εισαγωγή των τροποποιηµένων µορφών των 

ρεαλιστικών όψεων της διεθνολογικής ανάλυσης, αποσαφηνίστηκε η τριχοτοµική 

βάση του πολιτικού ρεαλισµού, που αναπτύχθηκε στις γραµµές του παρόντος 

κεφαλαίου. 

 

8.7. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάστηκε η θεωρητική εικόνα του πολιτικού 

ρεαλισµού.  Αρχικά επιχειρήθηκε η ταύτιση της περιπτωσιολογικής µελέτης µε τον 

πολιτικό ρεαλισµό ως θεώρησης που ανταποκρίνεται στην ερµηνεία της 

διεθνολογικής δράσης.  Μετέπειτα παρουσιάσθηκε το θεωρητικό υπόβαθρο των 

τριών θεωριών (κλασικός ρεαλισµός, δοµικός ρεαλισµός, τροποποιηµένος δοµικός 

ρεαλισµός), που στηρίζονται στη θεώρηση του ρεαλισµού, καθώς και το πώς η 

διαφοροποίησή τους σε βασικά αξιώµατα της θεώρησης διαµορφώνει τις υποθέσεις 

εργασίας που εξετάζει η περιπτωσιολογική µελέτη.  Κατατέθηκαν τα αξιώµατα που 

διέπουν κάθε θεωρία, ως επίσης και οι διαπιστώσεις για τη λειτουργία των 

αξιωµάτων αυτών, και έγινε ιδιαίτερη αναφορά στο δοµικό ρεαλισµό µε την ερµηνεία 

της δοµής του συστήµατος. Τέλος, καταγράφηκε η κριτική που ασκείται στην 

θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού από διάφορες άλλες θεωρήσεις αλλά και η ίδια η 

µετεξέλιξη της και επιχειρήθηκε µια τοποθέτηση στην κριτική αυτή.  

Για την ακολουθία της µεθοδολογικής απόδειξης εξάχθηκαν τα ακόλουθα  

συµπεράσµατα. Απαντώντας στο ερώτηµα γιατί επιλέγεται η θεώρηση του 

(πολιτικού) ρεαλισµού για την ερµηνεία της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης, 

υποστηρίχθηκε ότι ο πολιτικός ρεαλισµός αποτελεί µια ικανή θεώρηση για να 

ερµηνεύει τη διεθνολογική δράση και τις διακρατικές συγκρούσεις. Με την 

παρουσίαση της θεωρίας του κλασικού ρεαλισµού παρουσιάστηκε η θέση προς 
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έλεγχο ότι τα κράτη ως απόλυτες και µοναδικές µονάδες δράσης αναζητούν την 

ισχύ ως αυτοσκοπό. Με την παρουσίαση της θεωρίας του δοµικού ρεαλισµού 

παρουσιάστηκε η θέση προς έλεγχο ότι τα κράτη µε επιθετικές και αναθεωρητικές 

τάσεις ως µονάδες δράσης καθορίζουν τη συµπεριφορά τους µε βάση τη δοµή 

του συστήµατος και αναζητούν την ισχύ ως εργαλείο υλοποίησης του εθνικού 

συµφέροντος.  Με την παρουσίαση της θεωρίας του τροποποιηµένου δοµικού 

ρεαλισµού παρουσιάστηκε η θέση προς έλεγχο ότι τα κράτη δεν είναι οι µοναδικοί 

δρώντες στο σύστηµα και αναζητούν πέραν της ισχύος και άλλα πράγµατα.  

Τέλος συζητήθηκε η κριτική των θεωριών του ρεαλισµού και υποστηρίχθηκε ότι η 

θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού παραµένει, παρά τις αδυναµίες της, µια ικανή 

θεωρία της επιστήµης των διεθνών σχέσεων και ένα καλό εργαλείο 

διεθνολογικής ανάλυσης. 

Το παρόν κεφαλαίο αποτέλεσε το πρώτο βήµα της θεωρητικής παρουσίαση των 

θεωριών του πολιτικού ρεαλισµού. Στο επόµενο κεφάλαιο θα συζητηθούν τα βασικά 

εργαλεία ανάλυσης των θεωριών για να ολοκληρωθεί η πλήρης θεωρητική εικόνα της 

ρεαλιστικής προσέγγισης. Έτσι, θα αναλύσουµε της έννοιες της ισχύος, της κρατικής 

κυριαρχίας και του κράτους, του εθνικού συµφέροντος, της συνεργασίας και των 

διληµµάτων ασφαλείας. Το επόµενο βήµα θα είναι η παράθεση των γεγονότων της 

περιπτωσιολογικής µελέτης για να κριθεί η ισχύς, ή όχι, των όσων θεωρητικών 

ζητηµάτων έχουν αναφερθεί και παρουσιαστεί. Η προσπάθεια αυτή θα στοχεύσει 

στον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας που ενδιαφέρουν άµεσα την διατριβή. 
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Κεφάλαιο 9 

Τα Εργαλεία Ανάλυσης και Ερµηνείας  

της Θεώρησης του Πολιτικού Ρεαλισµού 

 

9.1. Εισαγωγή 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά των θεωρητικών όρων του πολιτικού 

ρεαλισµού, στους οποίους γίνεται ανάλυση τέτοια, ώστε να µπορούν οι όροι αυτοί ως 

εργαλεία ανάλυσης να ελεγχθούν από το εµπειρικό κοµµάτι της ελληνοτουρκικής 

σύγκρουσης που θα ακολουθήσει στο επόµενο κεφάλαιο. Η ανάλυση δεν έχει µόνο 

στόχο να ανακαλέσει προς συζήτηση τους βασικούς όρους του πολιτικού ρεαλισµού 

αλλά να σταθεί κριτικά σε αυτούς παραθέτοντας µια αξιολογική κρίση, η οποία 

αφενός µεν είναι σύγχρονη των διεθνολογικών συζητήσεων, αφετέρου δε είναι ικανή 

να ερµηνεύσει την περιπτωσιολογική µελέτη και έτσι να συγκεράσει θεωρία και 

πράξη. 

Η διαδικασία ολοκλήρωσης του παρόντος κεφαλαίου που θα συνδράµει στην 

κρίση των βασικών υποθέσεων της διατριβής, µε την επικουρία βέβαια της 

προηγούµενης µεθοδολογικής πορείας, θα στηριχθεί στην εξέταση των παρακάτω 

ερωτηµάτων: Αποτελούν τα εργαλεία της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού ικανά 

εχέγγυα ασφαλών ερµηνειών σε έναν πλουραλισµό νεοφανών ακαδηµαϊκών 

σκέψεων; Ή πλέον ο ρεαλισµός αποτελεί αναχρονιστικό ακαδηµαϊκό όργανο 

ανάλυσης, σε καιρούς µάλιστα παγκοσµιοποίησης, υπερκρατικών ολοκληρώσεων και 

µεταλλαγής στις σύγχρονες αντιλήψεις των κρατών;  Πώς ερµηνεύονται οι όροι 

“κράτος” και “κρατική κυριαρχία”, “ισχύς” και “ισορροπία ισχύος”, “εθνικό 

συµφέρον” και “διλήµµατα ασφαλείας”, “συµµαχία” και “συνεργασία”; 

Ενώ στο προηγούµενο κεφάλαιο παραθέσαµε τις θεωρίες που στηρίζονται στο 

φιλοσοφικό ρεύµα της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού, στο παρόν κεφάλαιο, µε 

την παρουσίαση των εργαλείων της θεώρησης και τη µορφή που παίρνει το καθένα 

ανάλογα µε την εκάστοτε θεωρία, θα ολοκληρωθεί η θεωρητική εικόνα που θα 

ελεγχθεί µε τη µελέτη της περιπτωσιολογικής µελέτης που ακολουθεί στο επόµενο 

κεφάλαιο. 
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9.2. Η Ισχύς 

Η άποψη του Spykman ότι όλος ο πολιτισµός στηρίζεται στην ισχύ1 δεν θα 

µπορούσε να µην αναφερόταν και στις διακρατικές σχέσεις. Η έννοια της ισχύος 

αποτελεί έναν από τους πυλώνες δόµησης της ρεαλιστικής προσέγγισης2.  Για τον 

πολιτικό ρεαλισµό η ισχύς αποτελεί πρωτεύοντα παράγοντα για τη δράση των 

κρατών, καθώς µέσω αυτής µπορούν να υλοποιηθούν τα εθνικά συµφέροντα.  Έτσι, η 

ισχύς είναι η κινητήρια δύναµη της δράσης και του σχεδιασµού στρατηγικής από τα 

κράτη και η επιδίωξή της είναι υπέρτατο καθήκον.  Η χρήση της ισχύος από τα κράτη 

σκοπό έχει να υλοποιήσει τους στόχους που τα κράτη έχουν θέσει µε τη στρατηγική 

τους, όπως αυτά καθορίζονται από το εθνικό τους συµφέρον.  Όπως αναφέρει ο 

κλασικός ρεαλιστής Morgenthau, η πολιτική δεν είναι τίποτα άλλο παρά “η πάλη για 

την ισχύ”, καθώς, όποιος και να είναι ο επιδιωκόµενος σκοπός στη διεθνή πολιτική, η 

επιδίωξη της ισχύος είναι η άµεση επιδίωξη3.  Η παρατήρηση αυτή προσδιορίζει τον 

κλασικό ρεαλισµό, που θέλει το κράτος να ταυτίζεται µε την ισχύ θεωρώντας την 

αυτοσκοπό. 

Ο Weber όρισε την ισχύ ως την ικανότητα ενός δρώντος να επιβάλει τη θέλησή 

του σε έναν άλλο δρώντα, ακόµη και σε περίπτωση αντίστασης του τελευταίου4.  Η 

ισχύς (η ικανότητα να ενεργεί κανείς πάνω σε κάποιον) αναφέρεται στη δύναµη αλλά 

και στην ικανότητα της αποτελεσµατικής χρήσης αυτής της δύναµης, ενώ η δύναµη 

αποτελεί την υλική πλευρά της ισχύος, τα µέσα δηλαδή µε τα οποία κανείς επιβάλλει 

τη βούλησή του. Η δύναµη είναι κάτι το οποίο ενυπάρχει ακόµα και όταν δε 

χρησιµοποιείται5 και, για να µετατραπεί η δύναµη σε ισχύ, πρέπει αυτή να 

χρησιµοποιείται από ένα φορέα σε βάρος κάποιου άλλου φορέα µε τρόπο που θα 

αποδίδει σε αυτόν που τη χρησιµοποιεί πλεονεκτήµατα. 

Κατά τον Cline, η χρησιµότητα του όρου “ισχύς” ως αναλυτικού εργαλείου 

είναι πολύ σηµαντική και οφείλεται στο γεγονός ότι ως έννοια γίνεται αντιληπτή τόσο 

από αυτούς που την ασκούν όσο και από αυτούς που την υφίστανται6.  Με τους 

                                                 
1 Spykman (1942: 11). 
2 Για τη σηµασία της ισχύος όπως την αντιλαµβάνονται οι κλασικοί ρεαλιστές βλέπε στο Donnelly 

(1992: 89-91). 
3 Morgenthau (1993: 29). 
4 Weber (1986: 942). 
5 Κουσκουβέλης (1997α: 124). 
6 Cline (1975: 11). 
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παραπάνω ορισµούς διαπιστώνεται ότι η έννοια της “ισχύος” αποτελεί σχέση 

αµφισήµαντη, δηλαδή προϋποθέτει την ύπαρξη δύο φορέων δράσης που µεταξύ τους 

ενυπάρχει µία σχέση.  Ο ένας είναι ο φορέας που παράγει την ισχύ και τη διοχετεύει 

και ο άλλος είναι ο φορέας που τη δέχεται.  Έτσι, αν η παραγόµενη ισχύς δεν έχει 

φορέα που να την παράγει και φορέα που να τη δέχεται, δεν µπορεί να υπάρξει ως 

µέγεθος.  Είναι δηλαδή η ισχύς προϊόν παραγόµενο από µια σχέση.  Το δε µέγεθός 

της καθορίζεται εκ του αποτελέσµατος (αποτέλεσµα θεωρείται το προϊόν της 

επιβολής και διατήρησης της θέλησης των δρώντων).  Εύστοχα αναφέρει ο Schelling 

ότι η δύναµη µπορεί να υπολογιστεί µε τον πόνο (ζηµιά) που µπορεί να προκαλέσει - 

µεταξύ των πιο σηµαντικών ιδιοτήτων της στρατιωτικής ισχύος - και τις προσπάθειες 

του θύµατος (αυτού που τη δέχεται) να την αποφύγει7.  Άρα η ισχύς είναι µέγεθος 

σχετικό (είναι ακαθόριστο µέγεθος πριν από τη χρησιµοποίησή της), µη προβλέψιµο 

(πιστοποιείται εκ του αποτελέσµατος) και εν µέρει παραγόµενο (δεν γνωρίζει ο δρων 

όλα τα εργαλεία παραγωγής της ισχύος). 

Σύµφωνα µε τον Deutsch, τα χαρακτηριστικά της ισχύος προσδιορίζονται από 

τα παρακάτω8: 

 α) Ποιοι είναι οι παράγοντες (φορείς) που διαθέτουν την ισχύ; 

 β) Ποιες είναι οι πηγές ή συντελεστές της συγκεκριµένης ισχύος; 

 γ) Ποιος είναι ο τοµέας άσκησης της ισχύος; 

 δ) Ποια είναι η έκταση άσκησης (ακτίνα δράσης) της ισχύος; 

 ε) Ποια είναι η ένταση της ισχύος και η αποτελεσµατικότητά της; 

στ) Ποια είναι η σχέση ισχύος µεταξύ των φορέων που τη διαθέτουν; Αυτό 

αναφέρεται στη σχετικότητα της ισχύος ανάµεσα στους αντιπάλους. Έτσι, εντοπίσαµε 

ότι η Τουρκία ξοδεύει περισσότερα σε απόλυτους αριθµούς σε εξοπλισµούς εν σχέσει 

µε την Ελλάδα, αλλά έχει να καλύψει περισσότερες ανάγκες από αυτή. 

ζ) Ποιο είναι το κόστος άσκησης της ισχύος;  ∆ηλαδή, από τη χρήση των 

συντελεστών ισχύος παράγονται ορισµένα αρνητικά δεδοµένα.  Έτσι, στην 

ελληνοτουρκική σύγκρουση, αν ένα εκ των µερών επιτεθεί πιστεύοντας ότι κατέχει 

τη στρατιωτική ισχύ, πρέπει να αναµένει τα αρνητικά αποτελέσµατα µιας πολεµικής 

σύρραξης. 

                                                 
7 Schelling (1966: 2). 
8 Deutsch (1978: 45-46). 
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Ο Carr διαχωρίζει την ισχύ σε τρεις κατηγορίες, τη στρατιωτική, την 

οικονοµική και την ισχύ της πειθούς 9.  Κατά τον ίδιο διαχωρισµό και σύµφωνα µε 

την ανάλυση του Rothgeb, έχουµε στο ρεαλισµό τον όρο “σκληρή δύναµη”, που 

αποτελεί µια ποσοτικοποίηση της έννοιας της ισχύος και αναφέρεται στον έλεγχο των 

πόρων10. Επιπρόσθετα µε την πιο πάνω κατηγοριοποίηση, η ισχύς σε επίπεδο 

στρατηγικής µπορεί να είναι η αξιοποίηση των αδυναµιών του αντιπάλου, η σύζευξη 

µε τους εχθρούς του εχθρού, η επίτευξη ποιοτικής υπεροχής, η χρήση 

“πολλαπλασιαστών δύναµης”, η οικονοµική ευρωστία, η βέλτιστη αξιοποίηση 

πληροφοριών, ο πολιτισµός µιας χώρας11.  Ιδιαίτερα ο παράγοντας “πολιτισµός” 

αναφέρεται στη δυνατότητα του επιτιθεµένου να χρησιµοποιήσει ένα ισχυρό άλλοθι 

για την επιβολή του.   

Στην περίπτωση της Τουρκίας η σηµασία της στρατιωτικής ισχύος είναι πολύ 

µεγάλη, τόσο επειδή η χώρα αυτή βρίσκεται σε µια ιδιαίτερα ρευστή και εύφλεκτη 

περιοχή όσο και διότι για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους είναι περισσότερο 

εθισµένη στη χρήση βίας για την επίλυση διµερών διαφορών12.  Τοποθετώντας τα 

παραπάνω µαζί µε τη διαπίστωση ότι η Τουρκία επιδιώκει να καταστεί περιφερειακή 

δύναµη και υστερεί σε άλλα σηµαντικά επίπεδα ισχύος έναντι του αντιπάλου, η 

αναζήτηση στρατιωτικής ισχύος από το κράτος είναι επιβεβληµένο γεγονός. 

Τα κράτη δεν ενδιαφέρονται τόσο για την αύξηση του µεγέθους της ισχύος τους 

σε απόλυτα µεγέθη όσο για το συσχετισµό της ισχύος σε σχέση µε τον αντίπαλο.  Με 

άλλα λόγια, τα κράτη επιδιώκουν την επιβολή έναντι του αντιπάλου τους και αυτό 

επιτυγχάνεται, αν η ισχύς που κατέχουν είναι ικανή να καταβάλει αυτήν του 

αντιπάλου.  Τα κράτη ενδιαφέρονται για σχετικά κέρδη και η σχετικότητα των 

κερδών αφορά στον αντίπαλο, γιατί «…σε συνθήκες αναρχίας τα σχετικά κέρδη είναι 

πιο σηµαντικά από τα απόλυτα…»13.  Συνεπώς, οι δαπάνες για εξοπλισµούς από την 

Τουρκία στόχο έχουν όχι την απόλυτη µεγιστοποίηση της ποσότητας και ποιότητας 

των εξοπλισµών αλλά το να καταστήσουν τη στρατιωτική της ισχύ ικανή να 

                                                 
9 Carr (2000: 154). 
10 Rothgeb (1993). 
11 Λαζαρίδης (1997: 41). 
12 Ντόκος (2001: 147). 
13 Waltz (1959: 198).  Περισσότερα για τα σχετικά και απόλυτα κέρδη όπως τα αντιλαµβάνονται οι 

ρεαλιστές στις διεθνείς σχέσεις βλέπε Waltz (1959) και (1979), Gilpin (1981), Grieco (1990), Powell 

(1991), Grieco et. al. (1993). 



 Ενότητα ∆΄ - Κεφάλαιο 9 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 242

καταβάλει αυτήν της Ελλάδας ή των άλλων αντιπάλων της.  ∆ηλαδή, την Τουρκία 

δεν την ενδιαφέρει το µέγεθος των στρατιωτικών της δυνάµεων, αλλά το αν αυτές, 

συγκρινόµενες µε τις ελληνικές, µπορούν να υλοποιήσουν τις επιδιώξεις της έναντι 

της Ελλάδας. Κατά την ίδια λογική, σκοπός των ελληνικών δαπανών για εξοπλισµούς 

είναι να καταστήσουν την ελληνική στρατιωτική ισχύ ικανή να αποτρέπει την 

τουρκική.  Όπως είδαµε και στην ανάλυση των µεγεθών, όταν η Τουρκία αυξάνει τα 

ποσά για στρατιωτικές δαπάνες, αυτά αυξάνονται και από την Ελλάδα. ∆ηλαδή, 

ακολουθείται µια κυκλική πορεία δράσης και αντίδρασης µεταξύ των δύο κρατών και 

δηµιουργείται αυτό που ονοµάζεται κούρσα εξοπλισµών. 

Η ισχύς είναι το κριτήριο που καθορίζει τις διαφορές των ανοµοιογενών 

οµάδων σε ένα άναρχο περιβάλλον και µπορεί να οδηγήσει την υπέρτερη σε δύναµη 

οµάδα στο να επιβληθεί της λιγότερο ισχυρής14. Με άλλα λόγια, το µέγεθος της 

ισχύος κάθε κράτους είναι αυτό που καθορίζει σε σηµαντικό βαθµό τις σχέσεις του µε 

ένα άλλο. Έτσι, ένα ισχυρό στρατιωτικά κράτος, σε αντιπαράθεση µε ένα ανίσχυρο, 

δηµιουργεί τη συνθήκη που θέλει το ισχυρό κράτος να επιθυµεί να επιβληθεί στο 

ανίσχυρο.  Με αυτήν τη λογική η Τουρκία θα είναι επιθετική και έναντι της Ελλάδας, 

αν η Ελλάδα είναι ανίσχυρη, και σίγουρα έναντι της Κύπρου, που είναι µικρό και 

αδύναµο κράτος. Μάλλον η επιθετικότητα δηµιουργείται από την πίστη ότι ο 

επιτιθέµενος κατέχει πολύ µεγαλύτερη ισχύ από τον αµυνόµενο και, ως συνέπεια, η 

επίθεση θα αποφέρει κέρδη.  Κατά συνέπεια, η συµπεριφορά ενός κράτους σε µία 

σύγκρουση καθορίζεται, υπό προϋποθέσεις, από τα επίπεδα ισχύος του (δηλαδή από 

την δοµή και την κατανοµή ισχύος µέσα σε αυτή). Οι προϋποθέσεις αυτές µπορούν 

να ορισθούν ως εξής: Η ικανότητα του κράτους να χρησιµοποιήσει την ισχύ του, η 

ποιότητα των συντελεστών ισχύος, ο καθορισµός του επιπέδου ισχύος και η 

σχετικότητα ισχύος, η µορφή της σύγκρουσης µεταξύ των αντιπάλων (πόλεµος ή 

πόλεµος χαµηλής έντασης ή οικονοµικός ανταγωνισµός ή ανταγωνισµός πολιτικής 

επιρροής).  

Αξιοσηµείωτο και συνυφασµένο µε την πιο πάνω παράγραφο είναι και το 

γεγονός ότι η µεταβλητότητα του συστήµατος, δηλαδή η δυναµική µεταλλαγή της 

δοµικότητάς του είναι προϊόν της ασυµµετρίας που υπάρχει µεταξύ των ρυθµών 

µεταβολής των βασικών συντελεστών ισχύος, δηλαδή της στρατιωτικής ικανότητας, 

                                                 
14 Deutsch (1978: 50-51). 
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της οικονοµίας, και της τεχνολογίας15.  Κατά τον Πλατιά και τον Ήφαιστο, αυτές οι 

ασυµµετρίες στα επίπεδα ισχύος είναι τα αίτια πολέµου που οδηγούν τα κράτη στη 

σύγκρουση, καθώς η άνιση ανάπτυξη που αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα ισχύος είναι 

η κυριότερη αιτία που οδηγεί τις ετερογενείς µονάδες σε πολεµική σύγκρουση16. 

Η κρατική ισχύς είναι συνυφασµένη και µε το γόητρο που ένα κράτος 

δηµιουργεί και κατέχει. Η εξουσία, ή η δυνατότητα χρήσης της ισχύος, που πηγάζει 

από το γόητρο είναι κατά τον Dahrendorf η πιθανότητα ότι µια διαταγή θα γίνει δεκτή 

από µια δεδοµένη οµάδα ανθρώπων17. Η ισχύς αυτή ανταποκρίνεται στη δυνατότητα 

ενός κράτους να µπορεί µε την απειλή ή τον καταναγκασµό να επιβάλει τη θέλησή 

του έναντι ενός άλλου κράτους. Το γόητρο περικλείει την πειθώ που µπορεί µια 

κρατική δύναµη να κατέχει και δύναται να χρησιµοποιεί για την εξυπηρέτηση του 

εθνικού συµφέροντός της. Έτσι, η Τουρκία ως µεγάλη περιφερειακή δύναµη κατέχει 

ή πρέπει να κατέχει το γόητρο εκείνο που, όταν απειλεί να κάνει κάτι σε βάρος 

κάποιου άλλου φορέα, πρέπει να είναι σε θέση να πείθει τον αντίπαλο να 

πραγµατοποιεί αυτό που είναι συµφέρον για την Τουρκία. 

Η επιθυµία των κρατών για απόκτηση ισχύος αποτελεί αυτοσκοπό για το 

κράτος κατά τους κλασικούς ρεαλιστές. Όπως σηµειώνει ο Morgenthau, τα κράτη 

βρίσκονται σε µια έντονη προσπάθεια χωρίς τέλος για αναζήτηση ισχύος, η οποία 

προέρχεται από ένα animus dominandi, τη φυσική ανθρώπινη ορµή για επικράτηση 

στους άλλους18.  Ελαφρώς διαφοροποιηµένος, ο Waltz πραγµατεύεται τα κράτη ως 

µεµονωµένους δρώντες που έχουν ως ελάχιστο στόχο τη διατήρησή τους και ως 

µέγιστο την παγκοσµία κυριαρχία19 και άρα η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά το 

µέσο για τη διατήρηση.  Το τελευταίο αποτελεί µία πιο λογική παραδοχή, καθώς, 

όπως διαπιστώθηκε και στην περιπτωσιολογική µελέτη Ελλάδας και Τουρκίας, τα 

κράτη επιδιώκουν την ισχύ, γι’ αυτό εξοπλίζονται, για να υλοποιήσουν τους στόχους 

                                                 
15 Gilpin (1981: 48) και (2004: 94). Επιπρόσθετα βέβαια και άλλων συντελεστών ισχύος όπως ο 

πληθυσµός, η πολιτική επιρροή. Για τους συντελεστές ισχύος βλέπε Κουσκουβέλης (2004: 147-186). 
16 Πλατιάς (1995: 42) και Ήφαιστος (2002: 176). Βλέπε στη δεύτερη παραποµπή περισσότερα για τα 

αίτια πολέµου. Επίσης βλέπε και στο Θουκυδίδη (1998α: 29-30, Α΄ 23) για τον κύριο λόγο που 

οδήγησε τους Σπαρτιάτες στον πόλεµο εναντίον των Αθηναίων.  
17 Dahrendorf (1959: 166). 
18 Morgenthau (1993: 16-17). Βλέπε για την ανθρώπινη φύση του “πολιτικού ανθρώπου” στη 

συγκεκριµένη παραποµπή. 
19 Waltz (1979). 
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της στρατηγικής τους και όχι απλώς για να κατέχουν στρατιωτική ισχύ. Κατά 

συνέπεια, οι νεορεαλιστές υποστηρίζουν ότι η επιθυµία για ισχύ παράγεται από την 

ανάγκη για την απόκτηση των µέσων που επιτρέπουν την επιβίωση ενώ για τους 

κλασικούς ρεαλιστές η αναζήτηση ισχύος δεν είναι µόνο µέσο αλλά και αυτοσκοπός. 

Σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα τα κράτη είναι αναγκασµένα να 

διατηρούν τη σχετική τους θέση στην κατανοµή ισχύος (relative power position) και 

αυτό λόγω του φόβου ότι τα άλλα κράτη µπορούν να επιτύχουν σχετικά µε αυτά 

µεγαλύτερα κέρδη, που στο µέλλον µπορεί να αποδειχθούν µοιραία ως προς την 

ικανότητα του κράτους που πλεονεκτεί στη δύναµη που αποκόµισε από τα σχετικά 

κέρδη20. Η επιδίωξη της σχετικής κατανοµής των κερδών προς όφελος του κράτους 

ανταποκρίνεται στην επιθυµία του να µπορεί να υλοποιεί τους στόχους του, που, κατά 

κύριο λόγο, αφορούν στην επιβίωσή του. Αν η σχετική τους θέση χειροτερεύσει και 

αυτή των αντιπάλων τους καλυτερεύσει, τότε ενδέχεται να κινδυνεύσει η ασφάλειά 

τους.  Έτσι, τα κράτη έχουν κάθε κίνητρο να εµποδίσουν τη σχετική αναβάθµιση των 

αντιπάλων τους στη διεθνή κατανοµή ισχύος21.  Με αυτήν τη λογική και η 

στρατηγική της Τουρκίας και η στρατηγική της Ελλάδας σκοπεύουν όχι µόνο να 

ισχυροποιήσουν τη θέση των κρατών (αγορά εξοπλισµών, ευρωπαϊκή πορεία, 

οικονοµική ενδυνάµωση, συµµαχίες), αλλά και να πετύχουν την εξασθένηση του 

αντίπαλου κράτους.  

Στα πλαίσια της διεθνούς αναρχίας, κανένα κράτος δεν µπορεί να περιµένει τη 

βοήθεια από ένα άλλο κράτος, γι’ αυτό πρέπει να αναζητά τα µέσα για την ασφάλειά 

του από µόνο του.  Αν δεν εξασφαλίσει τα µέσα αυτά µε ίδιους πόρους αλλά αναµένει 

τη βοήθεια από τρίτους θα αποτύχει στη στρατηγική του και θα θέσει την ύπαρξή του 

σε κίνδυνο.  Όπως σηµειώνει ο Waltz,  «…ένα σύστηµα αυτοβοήθειας είναι αυτό στο 

οποίο αυτοί που δεν βοηθούν τον εαυτό τους ή που είναι λιγότερο αποτελεσµατικοί από 

τους άλλους θα αποτύχουν στο να ευηµερήσουν και θα αφήσουν τον εαυτό τους 

εκτεθειµένο σε κινδύνους και θα υποφέρουν…»22. 

Αναλύοντας την έννοια της ισχύος και θέτοντάς την προς έλεγχο στην 

περιπτωσιολογική µελέτη, προκύπτει συµπερασµατικά το ερώτηµα ποιος είναι 

ισχυρότερος σε µια σύγκρουση δυο µερών και εν προκειµένω στην αντιπαράθεση 

                                                 
20 Grieco (1990: 40) και (1988: 498-499). 
21 Πλατιάς (1999: 32-33).  
22 Waltz (1979: 118). 
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Ελλάδας και Τουρκίας. Μια ενδεχόµενη απάντηση κινείται στο πνεύµα ότι 

ισχυρότερος είναι αυτός που πιστεύουν και οι δύο δρώντες ότι είναι ο ισχυρότερος 

και όχι αυτός που έχει την ισχύ σε πραγµατικούς όρους.  Όπως σηµειώνει και ο 

Moravcsik, δεν µπορούµε να γνωρίζουµε αν ο Α επηρέασε το Β να κάνει κάτι (ισχύς), 

παρά µόνο στο βαθµό που ξέρουµε τι θα έκανε ο Β διαφορετικά (προτιµήσεις)23, άρα 

µετά το αποτέλεσµα της δράσης της ισχύος.  Η έννοια των προτιµήσεων καθορίζει τις 

εναλλακτικές επιλογές από την άσκηση ισχύος ενός δρώντος σε έναν άλλο, γιατί η 

ισχύς ως σχέση αµφισήµαντη ανταποκρίνεται στην αντίληψη και των δύο µερών.   

Έτσι, αν Τουρκία και Ελλάδα πιστεύουν και οι δύο ότι µία πολεµική αναµέτρηση θα 

κριθεί υπέρ της Τουρκίας (ή της Ελλάδας), τότε αυτό θα συµβεί και θα αποτελεί 

µέτρο ισχύος για την Τουρκία (ή την Ελλάδα), ανεξάρτητα από το αν επιχειρησιακά ο 

πόλεµος µπορεί να είναι νικηφόρος για την Ελλάδα (ή την Τουρκία). 

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, εντοπίζεται η ανάγκη της κατοχής ισχύος από ένα 

κράτος για την εκπλήρωση των εθνικών του συµφερόντων.  Ένα κράτος δεν µπορεί 

να παραµένει αδιάφορο ως προς την αναζήτηση της ισχύος και αυτό γιατί εγκυµονεί 

κινδύνους λόγω της δράσης των άλλων κρατών. Ειδικά, σε µια διµερή σχέση 

συγκρουσιακού χαρακτήρα αυτή η αναζήτηση ισχύος γίνεται σε σχέση µε τον 

αντίπαλο, καθώς αυτή θα διασφαλίσει το εθνικό συµφέρον που έρχεται σε σύγκρουση 

µε το εθνικό συµφέρον του αντιπάλου.  Η επιδίωξη ισχύος από το κράτος είναι 

απόρροια της διεθνούς φύσης και της διαπίστωσης ότι αυτή είναι η µόνη οδός για την 

υλοποίηση των επιδιωκόµενων κρατικών στόχων. ∆εν ταυτίζεται όµως µε το ίδιο το 

κράτος, λόγω της σχετικότητάς της ως προς τη σχέση µε τα άλλα κράτη και έτσι 

επιδιώκεται ως εργαλείο υλοποίησης κάποιων στόχων και όχι ως αυτοσκοπός. 

Μία σηµαντική παράµετρος της ελληνοτουρκικής διαµάχης που αφορά σε ένα 

συντελεστή ισχύος είναι το γεωγραφικό µέγεθος της κάθε χώρας. Αναλόγως των 

πολιτικών και στρατιωτικών περιστάσεων, αυτό µπορεί να θεωρηθεί ως θετικός 

συντελεστής ή αντίθετα αρνητικός. Το γεωγραφικό µέγεθος της Τουρκίας είναι έξι 

φορές µεγαλύτερο από αυτό της Ελλάδας και της παρέχει ένα σηµαντικό 

πλεονέκτηµα έναντι αυτής. Αφορά στο γεωγραφικό βάθος, πλεονέκτηµα που ήταν 

καταλυτικό στον πόλεµο του 1922, αλλά υφίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια του 20ού 
                                                 
23 Moravcsik (1996: 9).  Το επιχείρηµα αυτό (που έως ένα σηµείο είναι ορθό κατά την άποψη της 

παρούσας εργασίας) ο Moravcsik το χρησιµοποιεί για να υποστηρίξει ότι η εκτίµηση των προτιµήσεων 

των κρατών πρέπει να προηγείται της εξέτασης των συστηµικών - δοµικών  περιορισµών που οδηγούν 

στη σύγκρουση.  
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αιώνα µέχρι και σήµερα24. Την ίδια στιγµή όµως η Τουρκία µειονεκτεί στο γεγονός 

ότι οι στρατιωτικές της δυνάµεις πρέπει να καλύψουν ένα µεγάλο γεωγραφικό µήκος 

µε πολλούς συνοριακούς αντιπάλους, ενώ η Ελλάδα συγκριτικά έχει να υπερασπιστεί 

ένα µικρότερο γεωγραφικό χώρο που ευκολύνει την άµυνα και δυσχεραίνει την 

επίθεση.  

Επιπρόσθετα, αν το πληθυσµιακό µέγεθος µπορούσε να αποτελέσει ένα µέτρο 

ισχύος ως συντελεστής25, τότε τα µεγέθη της πληθυσµιακής µάζας θα έδιναν την 

ακόλουθη εικόνα: Η Τουρκία διατηρεί έναντι της Ελλάδας ένα ισχυρό συγκριτικό 

πλεονέκτηµα αναφορικά µε τον πληθυσµό. Ενώ η Τουρκία το 1927 είχε 13.600.000 

κατοίκους και η Ελλάδα το 1928 6.200.000 (δηλαδή µια αναλογία 1:2), σήµερα, µε τα 

υφιστάµενα σύνορα, η Τουρκία φτάνει τα 72.000.000 περίπου και η Ελλάδα τα 

11.000.000 (δηλαδή η αναλογία είναι 1:7 περίπου)26. Το µεγάλο όµως µέγεθος του 

αριθµού των κατοίκων της Τουρκίας και συνάµα η ανοµοιογένειά του ως προς την  

εθνική καταγωγή αποτελούν µειονέκτηµα σε σχέση µε τον αντίστοιχο ελληνικό 

πληθυσµό, που παρουσιάζει κατά την πλειονότητά του εθνική οµοιογενή µάζα. 

 

9.2.1. Η Ισορροπία Ισχύος 

Ισορροπία ισχύος ορίζεται εκείνη η κατάσταση η οποία επιβάλλεται από τη 

δοµή του διεθνούς συστήµατος ως απόρροια της ύπαρξης (και αποδοχή από τους 

δρώντες) και της κατανοµής της έννοιας “δύναµης”.  Όπου “δύναµη” και, κατ’ 

επέκταση, όπου ισχύς (όταν η δύναµη χρησιµοποιείται αποτελεσµατικά) είναι το 

στοιχείο εκείνο που επιβάλλει και διατηρεί τη θέληση του δρώντος “Α” εν σχέσει µε 

το δρώντα “Β”, όπου µε τον όρο “θέληση” ορίζεται η σκέψη, αντίληψη και δράση 

των παικτών27.  Συνεπώς, στο διεθνές σύστηµα έχουµε µια διαρκή ισορροπία ισχύος 

η οποία αλλάζει µορφές -αυτό που ορίστηκε ως κατάσταση- αναλόγως του επιπέδου 

και της κατανοµής της ισχύος που έχουν οι παίκτες.  Η θεωρία της ισορροπίας της 

ισχύος αποτελεί βασικό στοιχείο της ρεαλιστικής ανάλυσης των διεθνών σχέσεων, η 

                                                 
24 Κουσκουβέλης (2004: 151-152). 
25 Για τον πληθυσµό ως συντελεστή ισχύος και τη σχετικότητά του βλέπε Morgenthau (1993: 139-

143). 
26 Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στα αριθµητικά δεδοµένα του πληθυσµού των κρατών 

Ελλάδας και Τουρκίας βλέπε Κονδύλης (1999: 386-387) και Κουσκουβέλης (2004: 160-161). 
27 Duncan et al. (2002: 109). 
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οποία µπορεί να εκφράσει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γεγονότα τα οποία 

κάνουν την εξέτασή της κρίσιµη28. 

Η ισορροπία ισχύος για τους ρεαλιστές αποτελεί πρόταση αρχής για την 

εξωτερική πολιτική των κρατών όπου η παγκόσµια ειρήνη και σταθερότητα µπορεί 

καλύτερα να προστατευθεί µέσω αυτής µε τέτοιο τρόπο, ώστε να υφίσταται ένα 

βασικό ισοζύγιο µεταξύ των κύριων παικτών (κρατών) του συστήµατος29. Η 

διατήρηση της ειρήνης µέσα από την ισορροπία της ισχύος ανταποκρίνεται σε αυτό 

που καταγράφει ο Claude και λειτουργεί αποτρεπτικά για τα κράτη που θα επιδίωκαν 

τον πόλεµο µε έναν ισοδύναµο αντίπαλο: «…αν ισορροπία σηµαίνει ότι µπορεί να 

χάσει µια πλευρά, τότε σηµαίνει επίσης ότι κάθε πλευρά µπορεί να κερδίσει…»30. 

Σύµφωνα µε τους κλασικούς ρεαλιστές, η ισορροπία ισχύος σηµαίνει µια 

αντικειµενική κατάσταση κατά την οποία τα µέλη του διεθνούς συστήµατος είναι 

ικανοποιηµένα (δεν αµφισβητούν) µε την κατανοµή της ισχύος ανάµεσα σε αυτά31. 

Αντίθετα, για τους δοµικούς ρεαλιστές η κατανοµή της ισχύος µεταξύ των κρατών 

(απόρροια της δοµής του) είναι αυτή που διατηρεί την ισορροπία και όχι αυτή 

καθεαυτή η επιθυµία των κρατών. 

Το τελευταίο όµως σηµείο (είτε όπως το αντιλαµβάνονται οι κλασικοί ρεαλιστές 

είτε όπως το αντιλαµβάνονται οι δοµικοί) δε δικαιολογεί τη µεταβολή στις διεθνείς 

σχέσεις και τη δράση των ισχυρών δυνάµεων να αποκτήσουν περισσότερη ισχύ, για 

να µεταβάλουν την ισορροπία.  Αντίθετα, ο Claude σηµειώνει ότι η ισορροπία της 

ισχύος µπορεί να υπονοεί οποιαδήποτε δοµή της κατανοµής ισχύος, είτε είναι 

ισορροπηµένη είτε δεν είναι32.  Κατά συνέπεια, µάλλον η ερµηνεία του Claude 

µπορεί να προσδιορίσει την πραγµατική εικόνα που αναφέρεται σε ισορροπία.  Έτσι, 

στην ελληνοτουρκική σύγκρουση παρατηρούµε µια συνεχή ισορροπία ισχύος, 
                                                 
28 Αναφορικά µε τη διαµάχη µεταξύ των ρεαλιστών για το ποια µορφή ισορροπίας ισχύος οδηγεί σε 

σταθερότητα το διεθνές σύστηµα βλέπε Viotti and Kauppi (1998: 74-76).  Για µια κριτική στη θεωρία 

της ισορροπίας της ισχύος βλέπε Haas (1953). 
29 Duncan et al. (2002: 65). 
30 Claude (1962: 56). 
31 Κώνστα και Αρβανιτόπουλο (1997: 37). 
32 Claude (1962). Για τη σύγχυση που υπάρχει αναφορικά µε τον προσδιορισµό της έννοιας της ισχύος 

ο Claude (1962: 22), αναφερόµενος σε αυτή, σηµειώνει ότι ακόµη και οι ακαδηµαϊκοί που 

ασχολούνται µε το συγκεκριµένο θέµα τείνουν να µεταπηδούν αβίαστα από τη µια χρήση του όρου 

στην άλλη και πάλι πίσω, συχνά χωρίς να αναφέρονται σε επισηµάνσεις της ύπαρξης πληθώρας 

ορισµών και ερµηνειών του όρου. 
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ανεξάρτητα από το µέγεθος της ισχύος που κατέχουν τα κράτη. Όποιο και να είναι το 

µέγεθος αυτό, θα διαµορφώνει, όπως είδαµε πιο πάνω, τις σχέσεις των δύο κρατών 

και θα επιβάλλει µια ισορροπία. 

Αν προκαλείται κάποια σύγχυση για την έννοια της ισορροπίας ισχύος από την 

πιο πάνω παράγραφο, το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται και από τον Haas, ο οποίος, 

ασκώντας κριτική στην έννοια της ισορροπίας ισχύος, υποστηρίζει ότι είναι πολύ 

ασαφής, καθώς οι διάφορες ερµηνείες που δίνονται από τους επιστήµονες αποκλείουν 

αµοιβαία η µία την άλλη33.  Με βάση αυτήν την παρατήρηση του Haas, αλλά και την 

ερµηνεία που δόθηκε για την κατάσταση της ισορροπίας ισχύος, οριοθετούµε την 

έννοιά της ως την κατάσταση µεταξύ δύο κρατών ή και περισσοτέρων, όπου η 

δύναµη ενός εκάστου των µερών αποτρέπει τον πόλεµο.  Οποιαδήποτε άλλη ερµηνεία 

είναι απόρροια συγκεκριµένης διεθνολογικής ερµηνείας και δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί ως κανόνας σε όλες τις περιπτώσεις, γι’ αυτό άλλωστε και ο αµοιβαίος 

αποκλεισµός τους. 

Ο Spykman σε µια κριτική ανάλυσή του για τη θεωρία της ισορροπίας των 

δυνάµεων διατυπώνει την άποψη ότι η θεωρία δεν εξηγεί ικανοποιητικά την πράξη.  

Αναφέρει ότι τα κράτη ενδιαφέρονται µόνο για εκείνη την ισορροπία (ή ανισορροπία) 

που τους ευνοεί και ότι µια ισορροπία δεν αποτελεί σκοπό αλλά µια γενικότερη 

εγγύηση για το κράτος. ∆εν υπάρχει πραγµατική ασφάλεια για µια χώρα που 

επιδιώκει να είναι τόσο ισχυρή όσο ο αντίπαλος εχθρός της.  Σιγουριά θα αισθάνεται 

µόνο όταν είναι έστω και λίγο ισχυρότερη από τον αντίπαλο34.  Η πραγµατική 

ασφάλεια δεν πηγάζει από τη διεκδίκηση της ισοδυναµίας µε τον αντίπαλο, αλλά από 

την επιδίωξη να καταστεί ισχυρότερη από αυτόν. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται 

και από την πρακτική των δύο κρατών της περιπτωσιολογικής µελέτης, καθώς ο µεν 

επιτιθέµενος επιθυµεί να είναι ελαφρώς ισχυρότερος από τον αµυνόµενο, για να 

µπορεί να του επιβληθεί, ο δε αµυνόµενος επιθυµεί να είναι ελαφρώς ισχυρότερος (σε 

συσχετισµούς ισχύος), για να µπορεί να τον αποτρέπει.  Η κούρσα εξοπλισµών και τα 

ποσά των δαπανών για άµυνα που εξετάστηκαν προηγουµένως για τα δύο κράτη 

επιβεβαιώνουν την παραπάνω αντίληψη, καθώς στην αυξητική τάση του ενός 

κράτους έχουµε τουλάχιστον την ίση αυξητική τάση του άλλου, µε αποτέλεσµα τα 

                                                 
33 Haas (1953). 
34 Spykman (1942: 21-22). 
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κράτη να παραµένουν σε υψηλά ποσοστά στρατιωτικών δαπανών παρά την 

παγκόσµια µείωση των εξοπλιστικών δαπανών. 

Σύµφωνα µε τον Kaplan, σε ένα σύστηµα ισορροπίας ισχύος τα κράτη σε 

αντίπαλη σχέση πρέπει να συµπεριφέρονται µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αυξάνουν τις 

δυνατότητές τους και παράλληλα να προτιµούν τις διαπραγµατεύσεις από τον πόλεµο 

και να καταφεύγουν στον πόλεµο προκειµένου να µη χάσουν την ευκαιρία να 

αυξήσουν τις δυνατότητές τους35. ∆ηλαδή, η επιλογή του πολέµου πρέπει να είναι το 

έσχατο σηµείο µίας συγκρουσιακής διαδικασίας που θα επιβληθεί από το γεγονός ότι 

το κράτος, αν δεν επιλέξει τον πόλεµο, θα χάσει.  Κατά συνέπεια, η διατήρηση της 

ισορροπίας δυνάµεων αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο για την κατοχύρωση της 

ειρήνης36 και, ως συνέπεια, την αποφυγή του πολέµου.  Το επιχείρηµα αυτό 

στηρίζεται στην αποτροπή που δηµιουργείται από το φόβο ότι µια ενδεχόµενη 

επίθεση από τον έναν παίκτη θα έχει ανάλογο χτύπηµα από τον αντίπαλο. Η 

διατήρηση της ειρήνης µπορεί όµως να επιτευχθεί και µε άλλα µέσα, πάντα στα 

πλαίσια της ρεαλιστικής θεώρησης.  Το πιο πάνω επιχείρηµα αναφέρεται στην 

“ισορροπία δυνάµεων”, όπου οι δυνάµεις είναι ίσες µεταξύ τους, όπως το παράδειγµα 

της Ελλάδας και της Τουρκίας που µελετά η παρούσα εργασία.  Σε µια κατάσταση 

του διεθνούς συστήµατος όπου υπάρχει ηγεµόνας η ειρήνη επιτυγχάνεται µε την 

ανισορροπία δυνάµεων. Ο ηγεµόνας (µεγάλη ισχύ) θα επιβάλλεται του ασθενεστέρου 

(ελάχιστη έως καθόλου ισχύ) και θα διατηρεί την ειρήνη.  Τέτοιες εµπειρικές 

καταστάσεις παρατηρούνται στις αυτοκρατορίες στο παρελθόν, αλλά και στις 

σύγχρονες ηγεµονίες. 

Στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης θα λέγαµε ότι υπάρχει µια 

τοπική ή ειδική ισορροπία ισχύος, όπως ο Bull την ονοµάζει37, η οποία λαµβάνει 

χώρα σε µία γεωγραφική περιοχή του πλανήτη και σε ένα µέρος του διεθνούς 

συστήµατος υπό τη σκιά της γενικής ισορροπίας ισχύος που υπάρχει στο σύνολο του 

διεθνούς συστήµατος.  Έτσι, η ισορροπία ισχύος µεταξύ των κρατών Ελλάδας και 

Τουρκίας είναι αφενός προϊόν της µεταξύ τους κατανοµής ισχύος σε πραγµατικούς 

όρους και αφετέρου η ισορροπία αυτή επηρεάζεται και από την ισχύ άλλων κρατικών 

δυνάµεων (όπως των Η.Π.Α. και των κρατών της Ε.Ε.) που έχουν κρατικό συµφέρον 

                                                 
35 Kaplan (1979: 134). 
36 Sheehan (1966) και Waltz (1979). 
37 Bull (2001: 149). 
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να εµπλέκονται στην ισορροπία αυτή. Τα χαρακτηριστικά της ισορροπίας µεταξύ των 

δύο κρατών µπορούν να ορισθούν στα ακόλουθα: πρώτον, η ισορροπία είναι τοπική 

και όχι γενική (σε όλο το διεθνές σύστηµα), δεύτερον είναι συµβατικού χαρακτήρα 

και όχι πυρηνικού (τουλάχιστον έως ότου η µία εκ των δύο χωρών δεν κατέχει 

πυρηνικά όπλα) και, τρίτον, είναι σχεδιασµένη και όχι τυχαία, καθώς η Ελλάδα 

ακολουθεί σχεδιασµένη στρατηγική αποτροπής έναντι του αντιπάλου της38. Όπως 

σηµειώνει ο Bull, η ύπαρξη τοπικών ισορροπιών ισχύος χρησιµεύει ως προστασία της 

ανεξαρτησίας των κρατών σε συγκεκριµένες περιοχές από την αφοµοίωση ή την 

κυριαρχία µίας τοπικά υπερέχουσας δύναµης39 και, κατά συνέπεια, σε ένα βαθµό η 

ύπαρξη τοπικών µικρών κρατών, όπως εξετάσαµε για την Κύπρο, οφείλεται στην 

ανάγκη εξυπηρέτησης τρίτων κρατικών συµφερόντων. 

 

9.3. Αναρχία και Πόλεµος 

Η έννοια της αναρχίας είναι πρώτιστης σηµασίας στη θεώρηση του πολιτικού 

ρεαλισµού40, γιατί είναι αυτή που επισηµαίνεται ως εµπειρικό γεγονός από την  

ιστορία των διεθνών σχέσεων, αλλά και αυτή που προκαλεί τον πόλεµο, ένα άλλο 

µεγάλο ζήτηµα της διεθνούς πολιτικής. Η αναρχία αναφέρεται στη µη ύπαρξη µίας 

αρχής υπέρτερης των κρατών, που θα καθόριζε τους νόµους και τις αρχές που θα 

διευκόλυναν την οµαλή συνύπαρξη των κρατών αυτών41. Όπως σηµειώνει ο 

Keohane, το διεθνές σύστηµα είναι άναρχο από την άποψη ότι υπάρχει έλλειψη µίας 

παγκόσµιας κυβέρνησης επιτακτικού προς τα άλλα κράτη χαρακτήρα, η οποία  θα 

µπορούσε να θεσπίσει και να επιβάλλει κανόνες στις κρατικές συµπεριφορές και 

δράσεις42.  

Το γεγονός όµως ότι υπάρχει µία έλλειψη αρχής δεν σηµαίνει ότι στο σύστηµα 

δεν υπάρχει και µία ιεραρχία. Η ιεραρχία αναφέρεται στην κατανοµή της ισχύος 

µεταξύ των κρατών και αυτό σηµαίνει ότι ο φορέας µε πάρα πολύ µεγάλη ισχύ 

βρίσκεται στην κορυφή της ιεραρχίας και ο φορέας µε πολύ µικρή ισχύ βρίσκεται στη 

βάση της ιεραρχίας. Εύστοχα παρατηρούν και οι Viotti and Kauppi ότι µε την έννοια 

της αναρχίας στο διεθνές σύστηµα προσδιορίζεται η έλλειψη ιεραρχίας όσον αφορά 
                                                 
38 Κουσκουβέλης (2004: 202-203). 
39 Bull (2001: 153). 
40 Donnelly (2000: 43). 
41 Donnelly (2000: 81). 
42 Keohane (1984: 7). 
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στην αρχή-κυβέρνηση, καθώς η ιεραρχία στην ισχύ υπάρχει στη δοµικότητα της 

διεθνούς πολιτικής43. 

Ο πόλεµος, η µεγαλύτερη από τις παθογένειες του διεθνούς συστήµατος, είναι 

προϊόν της έλλειψης µίας αρχής και της αναρχίας µεταξύ των κυρίαρχων κρατών ή µε 

άλλα λόγια η θεµελιώδης αιτία του πολέµου είναι η απουσία µίας διεθνούς 

κυβέρνησης. Ο Aron σηµειώνει ότι, οι διεθνείς σχέσεις παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο 

χαρακτηριστικό γνώρισµα που τις διακρίνει από όλες τις άλλες σχέσεις, το ότι αυτές 

πραγµατοποιούνται στη σκιά του πολέµου44.  Σ’ έναν κόσµο ανεξάρτητων κυρίαρχων 

δυνάµεων ο πόλεµος είναι ο µόνος τρόπος µε τον οποίο καθένας από αυτούς µπορεί 

σε έσχατη ανάγκη να υπερασπίσει το ζωτικής σηµασίας συµφέρον του45. Η έλλειψη 

µίας διεθνούς επικυριαρχίας όχι µόνο επιτρέπει τον πόλεµο να πραγµατωθεί αλλά 

επιπρόσθετα δηµιουργεί δυσκολίες στα κράτη τα οποία είναι ικανοποιηµένα µε το 

status quo να φθάσουν σε στόχους τους οποίους θεωρούν ως κοινό µεταξύ τους 

συµφέρον46.  Έτσι, αν εξασφαλιστεί η επικυριαρχία των ανεξάρτητων κρατών, είτε µε 

την επιβολή ενός παγκόσµιου ηγεµόνα (που κατέχει υπέρµετρη ισχύ όπως οι 

παγκόσµιες αυτοκρατορίες) είτε µε τη συναίνεση όλων των κρατών για τη µερική (ή 

ολική) παραχώρηση της πολιτικής τους κυριαρχίας σε ένα υπέρτατο κοινό φορέα, 

τότε θα µετριασθεί το φαινόµενο του πολέµου. Με την παρουσία µιας ισχυρής αρχής 

τα κράτη θα έχουν εξασφαλισµένη την επιβίωση και την ασφάλειά τους.  Αντίθετα, 

τα κράτη εν τη απουσία αυτής της κεντρικής αρχής πρέπει να στηριχθούν στα µέσα 

εκείνα που µπορούν να παραγάγουν κατ’ ιδίαν και σε ρυθµίσεις που δύνανται να 

διαµορφώσουν µεταξύ τους και προς όφελός τους47.  Η πρακτική αυτή από πλευράς 

κρατών, δηλαδή της αναζήτησης της ισχύος από τα ίδια τα κράτη για την εξασφάλιση 

της επιβίωσης τους, οδηγεί µοιραία στον πόλεµο. 

Οι προσπάθειες των κρατών να εξαλείψουν την αναρχία και τον πόλεµο 

στηρίζονται στη δηµιουργία ενός υπερκρατικού οργανισµού (Κοινωνία των Εθνών, 

Ηνωµένα Έθνη) µέσω του οποίου θα θεσπιστεί ένας διεθνής νόµος που θα διέπει την 

κρατική συµπεριφορά.  Ο διεθνής νόµος µπορεί να διαδραµατίσει ένα σηµαντικό 

ρόλο για τη θεσµοθέτηση κανόνων στην άναρχη µορφή του διεθνούς συστήµατος, 
                                                 
43 Viotti and Kauppi (1998: 68). 
44 Aron (1973: 6). 
45 Wight (1979: 104). 
46 Jervis (1978: 167). 
47 Waltz (1979: 111). 
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καθώς µπορεί να υπάρξει χώρος για µια διεθνή νοµοθεσία στη συστηµατική άναρχη 

µορφή του διεθνούς συστήµατος48.  Το ζήτηµα όµως της όλης προσπάθειας είναι το 

κατά πόσο τα κράτη είναι διατεθειµένα να παραχωρήσουν την κυριαρχία τους σε 

έναν υπερκρατικό οργανισµό, για να εξασφαλιστεί η απαιτούµενη νοµοθεσία, αλλά 

και το κατά πόσο είναι πρόθυµα τα κράτη να υπακούσουν στη νοµοθεσία αυτή.  Για 

τον κλασικό και δοµικό ρεαλισµό αυτό µάλλον είναι ανέφικτο και ο διεθνής νόµος 

είναι µια ουτοπία, ενώ για τον τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό ένας διεθνής νόµος 

θα ήταν εφικτός µέσα από την κρατική αλληλεξάρτηση, που παράγει κατά κύριο λόγο 

η οικονοµική συνεργασία. 

 

9.4. Κράτος και Κρατική Κυριαρχία 

Η κυριαρχία (sovereignty) µαζί µε την αναρχία αποτέλεσαν τις δύο βασικές 

συνιστώσες πάνω στις οποίες ο τοµέας των διεθνών σχέσεων άρχισε πραγµατικά να 

δοµείται.  Οι πολιτικοί επιστήµονες, εστιάζοντας τη µελέτη τους πάνω στο κράτος ως 

τη βασική µονάδα της διεθνούς δράσης, αναγνώρισαν τη σηµασία της κυριαρχίας ως 

το πιο σηµαντικό θεωρητικό ζήτηµα49. Για τον προσδιορισµό της έννοιας του 

κράτους είναι απαραίτητα τα τρία πιο κάτω χαρακτηριστικά: η γεωγραφική περιοχή 

µε διεθνώς αναγνωρισµένα σύνορα, δεύτερον, µία διεθνώς αναγνωρισµένη και 

αναγνωρίσιµη πληθυσµιακή οµάδα που ζει µέσα σε αυτά τα σύνορα και, τρίτον, µία 

διεθνώς αναγνωρισµένη αρχή, η κυβέρνηση50. 

Παρόλο που η σηµασία των µη κρατικών δρώντων φορέων (κυρίως 

οικονοµικών) στο διεθνές σύστηµα έχει αυξηθεί δηµιουργώντας µία σύγκρουση 

µεταξύ της οικονοµικής αλληλεξάρτησης και της κρατικής αυτονοµίας, το κράτος 

παραµένει ο βασικότερος παίκτης στη διεθνή σκηνή λόγω της έλλειψης µιας 

κεντρικής αρχής που θα καθορίζει την τάξη51, σε αντίθεση µε τις αναλύσεις που 

υποστηρίζουν ότι το έθνος κράτος έχει ξεπεραστεί ως κυρίαρχος και αποκλειστικός 

φορέας δράσης στο διεθνές σύστηµα (ορισµένοι µελετητές την αναφέρουν ως 

                                                 
48 Hsiung (1997: 5 και 181). Η παρούσα µελέτη αποτελεί µια τοποθέτηση του συγγραφέα για την 

ανωµαλία του ρεαλισµού να θεωρεί το διεθνή νόµο ένα µύθο που καµία σχέση δεν έχει µε τη διεθνή 

πολιτική.  
49 Schmidt (1998: 41). 
50 Duncan et. al. (2002: 48). 
51 Gilpin (2002: 13-14 και 87) και Duncan et. al. (2002: 61). 
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διάβρωση της κυριαρχίας του κράτους)52.  Ως ορισµός της έννοιας “έθνος-κράτος” 

καταγράφεται αυτός που δίνει ο Gilpin, όπου έθνος-κράτος (state) είναι ο φορέας 

οργανισµός που προστατεύει την ευηµερία των πολιτών του ενάντια στη δράση 

άλλων φορέων ή εθνών-κρατών και επιπρόσθετα παρέχει τη βάση επίλυσης των 

διαφωνιών µεταξύ των πολιτών του53.  Το κράτος είναι µία νόµιµη οντότητα η οποία 

έχει ένα µόνιµο πληθυσµό, µία άκρως ορισµένη εδαφική επικράτεια και µία 

κυβέρνηση αρµόδια να διαχειρίζεται την κυριαρχία του.  Έθνος είναι µία συλλογή 

ανθρώπων οι οποίοι στη βάση της εθνικότητας και της γλωσσικής ή πολιτιστικής 

συγγένειας αντιλαµβάνονται τους εαυτούς τους ως µέλη του ίδιου συνόλου54. Ένα 

έθνος µπορεί να µην ταυτίζεται µε ένα κράτος (ύπαρξη µίας εθνικής οµάδας σε πέραν 

του ενός κράτη) ή ένα κράτος να µην ταυτίζεται µε µία εθνική οµάδα (πολυεθνικά 

κράτη).  

Ο Williams και ο Clark υποστηρίζουν ότι το κράτος, παρά τα πλήγµατα που 

δέχεται στον πλήρη καθορισµό της δράσης του, στους τοµείς της άµυνας και της 

εθνικής ασφάλειας, συνεχίζει να διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο εντός των συνόρων του 

και σε επίπεδο διεθνούς πολιτικής να δρα µε βάση το εθνικό του συµφέρον χωρίς 

περιορισµούς από καµιά υπέρτερη εξουσία55.  Στην παρούσα µελέτη, εντοπίζοντας τη 

σηµαντικότητα της δράσης του κράτους ως διεθνούς δρώντος, καταγράφεται ως 

ερµηνευτικός ορισµός αυτός που δίνει ο Kaplan, αναφέροντας ότι ο όρος “κράτος” 

περιλαµβάνει την πραγµάτωση στρατηγικών για τη διασφάλιση του εθνικού 

συµφέροντος στη διεθνή αρένα και επιπρόσθετα την εκτέλεση αυτών των 

στρατηγικών από τους διπλωµάτες56.  Πραγµατικά, αναλύοντας τη στρατηγική των 

τριών κρατών της µελέτης, διαπιστώθηκε ότι αυτή διαµορφώνεται από τα ίδια τα 

κράτη, ακόµη και σε περιπτώσεις που η δύναµη των κρατών (όπως της Κύπρου) είναι 

πολύ µικρή. Βέβαια, εντοπίστηκε και η δράση άλλων φορέων (Ε.Ε., διεθνών 

οργανισµών, εσωτερικών οργανισµών), αλλά σε καµιά περίπτωση δε διαπιστώνεται 

ότι οι τρίτοι φορείς διαµορφώνουν την κρατική δράση. Οι τρίτοι αυτοί φορείς µπορεί 

να επηρεάζουν σε µικρό ή µεγάλο βαθµό την κρατική συµπεριφορά, αλλά δε 

                                                 
52 Ντόκος και Τσάκωνας (1996: 14). Για την πτώση του “κράτους” ως προς την πρωτοκαθεδρία της 

δράσης βλέπε Keohane and Nye (1977). 
53 Gilpin (1981: 15-16) και (2004: 42-43). 
54 Kegley and Wittkopf (1999: 44). 
55 Williams (1996: 113) και Clark (1999: 74). 
56 Kaplan (1952: 548). 
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λαµβάνονται τα συµφέροντά τους ως το εφαλτήριο της κρατικής πολιτικής, καθώς 

µοναδικό εφαλτήριο σχεδιασµού κρατικής πολιτικής είναι το εθνικό κρατικό 

συµφέρον. 

Η σηµασία της πρωτοκαθεδρίας του κράτους στη διεθνή σκηνή ανταποκρίνεται 

στην έννοια της κυριαρχίας που αυτό κατέχει. Ο Held ορίζει την κυριαρχία «…ως µία 

πολιτική εξουσία σε µία κοινότητα που έχει το αδιαµφισβήτητο δικαίωµα να καθορίζει 

το πλαίσιο των κανόνων και των ρυθµίσεων σε µια δοσµένη εδαφική επικράτεια και να 

κυβερνά ανάλογα…»57. Έτσι, αυτό που συνιστά την απόλυτη και µοναδική 

αναγνωρισιµότητα του κράτους ως κύριας µονάδας του διεθνούς συστήµατος είναι το 

χαρακτηριστικό της κυριαρχίας. Το δεσπόζον χαρακτηριστικό της κυριαρχίας κατά 

τον Held είναι η εδαφικότητα (territoriality), η οποία στη σύγχρονη έκφρασή της 

ορίζεται από τα εδαφικά σύνορα που καθορίζουν την επικράτεια του κράτους και η 

ουσία της άµυνας από ένα κράτος αναφέρεται στη δυνατότητά του να κρατήσει τον 

επιτιθέµενο έξω από την εδαφική του κυριαρχία58. 

Κατά τον Hall, η κυριαρχία σηµαίνει ότι το κράτος είναι η υπέρτατη εξουσία, η 

οποία δεν υπόκειται σε κάποια εξωτερική δύναµη ή σε µια αντίπαλη δύναµη εντός 

των συνόρων της59.  Μέσα από αυτόν τον ορισµό η κυριαρχία αποκτά µια νοµική 

έννοια µε την οποία οι ρεαλιστές εδραιώνουν το επιχείρηµα της απολυτότητας του 

κράτους ως φορέα δράσης στο διεθνές σύστηµα. Η έννοια της κυριαρχίας είναι µία 

νοµική και πολιτική έννοια που σηµαίνει τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων στον 

υπέρτατο βαθµό χωρίς παρεµβολές ή περιορισµούς60. Η Τουρκία και η Ελλάδα 

κατέχουν την κυριαρχία της δράσης εντός των συνόρων τους (που προσδιορίζουν την 

εδαφικότητα), η οποία επικυρώνεται και νοµικά σε ένα διεθνές πλαίσιο από τα άλλα 

κράτη. Η έννοια της εδαφικής κυριαρχίας είναι κρίσιµη στο σηµείο που η όποια 

αµφισβήτησή της είναι άµεση αµφισβήτηση της ασφάλειας και της υπόστασης του 

κράτους.  Εντοπίζοντας τις κύριες µεθόδους της τουρκικής επιθετικότητας έναντι της 

Ελλάδας, αυτές επικεντρώνονται στην αµφισβήτηση εδαφικών περιοχών, γεγονός 

που επιβεβαιώνει την πιο πάνω διαπίστωση. Ένα επιθετικό κράτος, για να µπορέσει 

να υλοποιήσει τη στρατηγική του έναντι των αντιπάλων του, κατά κύριο λόγο πρέπει 

                                                 
57 Held (1989: 215). 
58 Jervis (1978: 203). 
59 Hall (1984: 17). 
60 Κουσκουβέλης (1997α: 145). 
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να αµφισβητήσει την εδαφική επικράτειά του και φυσικά τον έλεγχο που το κράτος 

ασκεί σε αυτή. 

Με βάση όµως το πιο πάνω επιχείρηµα, γεννάται η αµφισβήτηση όχι τόσο ως 

προς την αποκλειστικότητα της δράσης που προσδίδει ο ρεαλισµός στο κράτος αλλά 

ως προς τη στήριξη του επιχειρήµατος, µε την έµφαση που δίνει στη νοµική ιδιότητα 

που αποκτά το κράτος. Κανένας νόµος σε ένα άναρχο σύστηµα δεν µπορεί να 

επιβάλει την αποκλειστικότητα της δράσης.  Η νοµιµότητα του κράτους, χωρίς να 

συγχέεται µε την έννοια της αυτονοµίας, που του προσδίδει αποκλειστικότητα 

δράσης, µπορεί να αµφισβητηθεί από οποιοδήποτε µη κρατικό φορέα, αν η ισχύς του 

µη κρατικού φορέα είναι υπέρτερη του κράτους.  Με άλλα λόγια, καµιά δύναµη δεν 

µπορεί να προσδώσει στο κράτος νοµική ιδιότητα και να µπορεί την πράξη της αυτή 

να την επιβάλει. Αναλύοντας τη στρατηγική ενός εκάστου των κρατών στην 

προηγούµενη ενότητα, διαπιστώθηκε η αµεσότητα της επιρροής µη κρατικών 

δρώντων στις αποφάσεις των κρατών παραβλέποντας τη νοµική κάλυψη που 

διασφαλίζει, όπως υποστηρίζεται, την αποκλειστικότητα δράσης των κρατών. Κατά 

συνέπεια, η κυριαρχία των κρατών διαβαθµίζεται ως προς την αυτοτέλειά της, 

δηλαδή ταυτίζεται µε αυτό που υποστηρίζει ο Herz, ότι υπάρχουν κράτη τα οποία 

είναι άλλα περισσότερο και άλλα λιγότερο κυρίαρχα61.   

Όπως είδαµε, και παρά τις ενστάσεις, η δράση του κράτους υπαγορεύεται από 

την αναγνώριση της κυριαρχίας του µέσα από την ανθρώπινη φύση, όπως το 

τοποθετεί ο Morgenthau, αναφέροντας ότι ο άνθρωπος χαρακτηρίζεται από τον 

εγωισµό και την επιθυµία για ισχύ (animus dominandi)62.  Έτσι, το κράτος είναι 

εγωιστικό και ενδιαφέρεται για το δικό του καλό (ασφάλεια και επιβίωση) και δεν 

παραχωρεί τα δικαιώµατά του (πολιτική του κυριαρχία).  Η επιθυµία του για ισχύ 

είναι η πεποίθησή του ότι, για να διατηρεί και να προστατεύει τον εγωισµό του, 

χρειάζεται τη δύναµη.  Με δεδοµένο ότι τα κράτη θέλουν να προστατεύουν τον 

εγωισµό τους, δηλαδή την πολιτική τους κυριαρχία, η παγκόσµια κοινότητα θα 

κινηθεί προς την κατεύθυνση της ειρήνης µόνο αν τα κράτη αναγνωρίζουν την 

κρατική κυριαρχία των άλλων κρατών ως θεµέλιο λίθο της παγκόσµιας ασφάλειας. 

Έτσι, εξάλειψη της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης θα υπάρξει µόνο όταν και τα δύο 

κράτη αναγνωρίσουν την κρατική κυριαρχία του αντιπάλου ως απαραβίαστο κανόνα.  

                                                 
61 Herz (1957: 473-474). 
62 Morgenthau (1946: 191-196).   
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Είδαµε όµως ότι τα κράτη δε συµπεριφέρονται µε τη λογική του σεβασµού της 

κυριαρχίας των άλλων κρατών, αλλά έχουν επεκτατικές τάσεις που αναπόφευκτα θα 

υλοποιηθούν µόνο εφόσον παραβιαστεί η πολιτική κυριαρχία των άλλων κρατών. Η 

Τουρκία, για να υλοποιήσει τις επεκτατικές της βλέψεις, πρέπει να παραβιάσει την 

κυριαρχία των άλλων κρατών, είτε προσβάλλοντας την εδαφική του ακεραιότητα είτε 

καταστώντας αυτά ελεγχόµενους δορυφόρους.  

Η ρεαλιστική προσέγγιση αποδέχεται ότι κυρίαρχος παίκτης στο διεθνές 

σύστηµα είναι το έθνος-κράτος. Για τον κλασικό ρεαλισµό το κράτος εµφανίζεται ως 

αυτοτελές µέγεθος, ως αυτοσκοπός ή ύψιστη αξία, η επιτυχής προάσπιση της οποίας 

µέσα στον αέναο αγώνα των κρατών έχει πρωταρχική σπουδαιότητα63.  Παραλείπεται 

όµως ο ορισµός από τη θεώρηση του τι είναι αυτή η µονάδα (παίκτης) που 

ονοµάζεται έθνος-κράτος.  Με το ερώτηµα αν έχουν τα έθνη-κράτη όλα εκείνα τα 

κοινά χαρακτηριστικά που τους δίνουν την ιδιότητα του απόλυτου, µοναδικού, 

κυρίαρχου και αυτοπροσδιοριστικού ως προς τις αποφάσεις παίκτη, διατυπώνονται 

επιφυλάξεις για το κατά πόσο τα κράτη είναι ενιαίοι φορείς δράσης όπως ο κλασικός 

ρεαλισµός θέλει να τα αντιλαµβάνεται.   

Σύµφωνη µε το πιο πάνω είναι και η επισήµανση των Κώνστα και 

Αρβανιτόπουλου, που εντοπίζουν στον ορισµό ενός διεθνούς “δρώντος” την έλλειψη 

των στοιχείων της “αυτόνοµης συµπεριφοράς” της “οµοιογένειας” και της “λογικής 

οντότητας” που καθορίζουν τις ενέργειές του στη διεθνή σκηνή64. Ο παρών 

προβληµατισµός για το κατά πόσο τα κράτη έχουν όλα κοινά χαρακτηριστικά ως 

προς τη δράση σκοπό έχει να αναδείξει την αδυναµία της θεώρησης του ρεαλισµού, 

να γενικεύσει και να θεωρητικοποιήσει παρατηρήσιµα γεγονότα που να αφορούν σε 

κοινές, κατά το ελάχιστο, επαναλαµβανόµενες ενέργειες δράσης των κρατών. Η 

παρατήρηση αυτή είναι άµεσα συνυφασµένη µε την επισήµανση του Hopf, µε βάση 

την οποία, ενώ ο  νεορεαλισµός υποθέτει για την ταυτότητα του κράτους ότι αυτό στη 

διεθνή πολιτική, πέραν του χρόνου και του χώρου, έχει ένα µοναδικό αιώνιο νόηµα, 

αυτό της ιδιοτέλειας και αυτοσυντήρησης, αντίθετα ο κονστρουκτιβισµός υποθέτει 

ότι ο χαρακτήρας ή η ταυτότητα του κράτους είναι µεταβαλλόµενη, η οποία 

καθορίζεται µε ιστορικά, πολιτισµικά πολιτικά και κοινωνικά κριτήρια65. 

                                                 
63 Κονδύλης ( 1999: 55). 
64 Κώνστας και Αρβανιτόπουλος (1997: 57-58). 
65 Hopf (1998: 176).  
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Παρόλο που ο κλασικός ρεαλισµός και, σε κάποιο σηµείο, ο δοµικός ρεαλισµός 

στέκονται κριτικά στην άποψη σύµφωνα µε την οποία το στοιχείο της οικονοµικής 

αλληλεξάρτησης διαδραµατίζει στη διεθνή πολιτική έναν αυξηµένο και καθοριστικό 

ρόλο ο οποίος συνεπάγεται την αποδυνάµωση του πρωταρχικού πολιτικού θεσµού 

που είναι το έθνος-κράτος66, δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε την ύπαρξη της 

αλληλεξάρτησης ως αποτέλεσµα της αυξηµένης οικονοµικής και πολιτισµικής 

ανταλλαγής που συντελείται µεταξύ των κρατών και τη δηµιουργία θεσµών67. 

Επίσης, παρόλο που το κράτος συνεχίζει µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο να αποτελεί 

την κυριότερη µονάδα δράσης, δεν πρέπει να αγνοείται η εµφάνιση στο διεθνή στίβο 

και η αυξανόµενη βαρύτητα µιας σειράς διεθνικών παραγόντων, όπως περιφερειακών 

ολοκληρώσεων-συσσωµατώσεων, διεθνικών οργανισµών, µη κυβερνητικών 

οργανώσεων και διεθνών εγκληµατικών οργανώσεων68 που µειώνουν την επιρροή 

του κράτους ως προς την ικανότητά του να διαµορφώνει από µόνο του τη µοίρα του.  

Τα παραπάνω συµπεραίνονται από την αναγνώριση του γεγονότος ότι οι κύριες 

διεθνολογικές µεταβολές προέρχονται από τη δράση φορέων που δεν έχουν την 

κρατική ιδιότητα, αλλά επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό τις αποφάσεις των κρατών.  

Αντίθετα όµως, όπως υποστηρίζει ο Krasner, η δηµιουργία όλων αυτών των θεσµών 

και των µη κρατικών φορέων, ως απόρροια του διεθνούς εµπορίου και της 

παγκοσµιοποίησης της οικονοµίας, πρέπει να εξετάζεται υπό το πρίσµα της 

αναζήτησης πολιτικής ισχύος από τα κράτη µε βάση το εθνικό τους συµφέρον69.  

Οι διεθνείς θεσµοί είναι εξαρτηµένες µεταβλητές παρεµβαλλόµενες  µεταξύ της 

άναρχης διακρατικής δοµής70 που επηρεάζουν κατά µεγάλο ή µικρό βαθµό τη δράση 

των κυρίως παικτών του συστήµατος. Η δράση και η δυνατότητα επιρροής των µη 

κρατικών δρώντων του διεθνούς συστήµατος (όπως οργανισµών τεχνικού εµπορικού 

ή και επαγγελµατικού χαρακτήρα) είναι περιορισµένες µέσα στην ανάλογη περιοχή-

πλαίσιο των διεθνών σχέσεων, η οποία είναι άσχετη µε ζητήµατα υψηλής πολιτικής71.  

                                                 
66 Μπουραντώνης και Τσάκωνας (1998: 25). 
67 Για την έννοια της αλληλεξάρτησης των κρατών και τη δηµιουργία θεσµών βλέπε Keohane and Nye 

(1977) και Keohane (1984).  Για το ρόλο των διεθνών οργανισµών στη διαµόρφωση κρατικής 

συµπεριφοράς σε συνθήκες διεθνούς αναρχίας βλέπε Keohane and Martin (1995). 
68 Ντόκος (2001: 26). 
69 Krasner (1976: 343). 
70 Ήφαιστος (1999α: 55). 
71 Schwarzenberger (1941: 388). 
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Με άλλα λόγια, οι µη κρατικοί δρώντες, επειδή αντλούν τη δράση τους από τα κράτη, 

τα όρια των δυνατοτήτων τους και των παρεµβάσεων διαµορφώνονται από τα ίδια τα 

κράτη. 

Αντίθετα µε τις απόψεις που δίνουν ιδιαίτερη έµφαση στη δράση των µη 

κρατικών δρώντων, ο ρεαλισµός επιµένει στην πρωταρχικότητα του κράτους και 

στην έννοια της ισχύος που καθορίζει τη σχέση του µε τους άλλους διεθνείς παίκτες. 

Ο Krasner αναφέρει ότι η ύπαρξη διάφορων διεθνικών, πολυεθνικών, 

διακυβερνητικών και άλλων µη κρατικών δρώντων µπορεί να γίνει αντιληπτή µόνο 

µέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο το οποίο σε κάθε περίπτωση εδράζεται στη δύναµη και 

τα συµφέροντα των κρατικών πρωταγωνιστών του διεθνούς συστήµατος72.  ∆ιεθνείς 

οργανισµοί όπως τα Ηνωµένα Έθνη και το παραγόµενο από αυτά διεθνές δίκαιο73 

είναι αποτέλεσµα της δύναµης των ισχυρότερων για να επιβάλουν τον έλεγχο τους 

στα υπόλοιπα κράτη. Το διεθνές δίκαιο είναι, σε θεωρητικό επίπεδο, ένα ειδικό 

σύνολο κανόνων που δεσµεύουν τα κράτη και τους άλλους παράγοντες της διεθνούς 

πολιτικής στις µεταξύ τους σχέσεις και που θεωρείται ότι έχουν τη θέση νόµου74.  Ο 

πιο πάνω ορισµός αποτελεί µόνο θεωρητική σκέψη, γιατί σε εµπειρικό και 

πραγµατικό επίπεδο δεν απαντά στο διεθνές σύστηµα. 

Όταν το κράτος θα πάψει να ικανοποιεί τις ανάγκες των πολιτών του, αυτοί θα 

αποσύρουν την αφοσίωσή τους και το σύγχρονο κράτος θα εξαφανιστεί όπως 

χάθηκαν τα φεουδαρχικά βασίλεια, τα αυτοκρατορικά συστήµατα και οι πόλεις κράτη 

που αυτό αντικατέστησε75. Θα παραµείνουν όµως, σε όλες τις µορφές κοινωνικής 

οργάνωσης, τα στοιχεία της ετερότητας των συνόλων, που θα αναζητούν 

ανεξαρτησία και πολιτική κυριαρχία, στοιχείο που χαρακτηρίζει όλες τις µορφές του 

διεθνούς συστήµατος και των διακοινωνικών σχέσεων. Κατά συνέπεια, το 

παράδειγµα του ρεαλισµού θα παραµένει το πλέον αξιόπιστο µοντέλο διεθνολογικής 

ερµηνείας, γιατί ενσωµατώνει διαχρονικές παρατηρήσεις που ενυπάρχουν στα 

διάφορα διεθνή συστήµατα. 

 

                                                 
72 Krasner (1976: 343). 
73 Για µια εµπεριστατωµένη ανάλυση για το πώς ο ρεαλισµός (αλλά και άλλες θεωρίες) 

αντιλαµβάνονται τη δράση των Ηνωµένων Εθνών ως µη κρατικού παράγοντα και διεθνούς 

οργανισµού στο διεθνές σύστηµα βλέπε Μπουραντώνης και Τσάκωνας (1998). 
74 Bull (2001: 178). 
75 Gilpin (2002: 31). 
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9.5. Εθνικό (Κρατικό) Συµφέρον 

Ο όρος “κρατικό συµφέρον” χρησιµοποιήθηκε στις αρχές του εικοστού αιώνα 

και εδραιώθηκε ως αναλυτικό εργαλείο της ρεαλιστικής προσέγγισης µετά το τέλος 

του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου.  Κατά τους ρεαλιστές, εθνικό συµφέρον είναι µια 

αντικειµενική πραγµατικότητα, η οποία πρέπει να αποτελεί το κυριότερο κριτήριο 

διαµόρφωσης της εξωτερικής πολιτικής ενός κράτους76.  Έτσι, για τον πολιτικό 

ρεαλισµό το εθνικό συµφέρον και ό,τι αυτό συνεπάγεται είναι ο υπέρτατος στόχος 

κάθε κρατικής πολιτικής. Ο Morgenthau ταυτίζει το εθνικό συµφέρον µε το κυνήγι 

της κρατικής ισχύος, µε βάση το οποίο κρατική ισχύς είναι οτιδήποτε εδραιώνει και 

διατηρεί τον έλεγχο ενός κράτους πάνω σ’ ένα άλλο77.  Για την πρωταρχικότητα του 

εθνικού συµφέροντος στην πολιτική των κρατών αναφέρει χαρακτηριστικά ο Kennan: 

«…η κυβέρνηση είναι ένας διαµεσολαβητής, όχι µια αρχή.  Το πρωταρχικό της 

καθήκον επικεντρώνεται στο εθνικό συµφέρον της κοινωνίας που 

αντιπροσωπεύει…»78.  Οι αποφάσεις των κρατών δεν πρέπει να κρίνονται και να 

αξιολογούνται από το χαρακτήρα της κυβέρνησης που τις λαµβάνει αλλά από το αίτιό 

τους ως προς το εθνικό συµφέρον. 

Κατά το Morgenthau, το εθνικό συµφέρον πρέπει να αποτελεί το µόνιµο και 

σταθερό κριτήριο στον καθορισµό των στόχων της εξωτερικής πολιτικής ενός 

κράτους79, διαφορετικά η προσπάθεια υλοποίησης στρατηγικής θα προσκρούει στους 

κινδύνους για την επιβίωση του κράτους.  Αυτό πρέπει να συµβαίνει, γιατί τα κράτη 

δεν µπορούν να συµπεριφέρονται όλα κατά τον ίδιο τρόπο και προς το κοινό 

συµφέρον, αλλά το καθένα δρα ξεχωριστά προς ίδιον συµφέρον.  Η επιθυµία για ένα 

αλληλοσυνεργαζόµενο διεθνές σύστηµα που θα προάγει το κοινό καλό για όλα τα 

µέρη του προσκρούει στη διαφορετικότητα των κοινωνικών οµάδων που το 

αποτελούν (στη σύγχρονη περίπτωση τα κράτη), όπου η διαφορετικότητα δηµιουργεί 

διαφορετικούς στόχους και άρα διαφορετικό εθνικό συµφέρον για τα κράτη, µε 

αποτέλεσµα την ύπαρξη σύγκρουσης και όχι συνεργασίας. 

Για τα κράτη η ασφάλεια στο άναρχο σύστηµα είναι ο µεγαλύτερος στόχος. 

Μόνο αφού εξασφαλισθεί η επιβίωση µπορούν τα κράτη µε ασφάλεια πλέον να 

αναζητήσουν και άλλους στόχους, όπως είναι αυτοί της ηρεµίας και της εσωτερικής 
                                                 
76 Rosenau (1968: 36). 
77 Morgenthau (1993: 30-31). 
78 Kennan (1985-6: 206). 
79 Morgenthau (1958: 50). 
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σταθερότητας, των οικονοµικών και κοινωνικών κερδών και της επιπρόσθετης 

δύναµης. Η έννοια της ασφάλειας του κράτους κατά κύριο λόγο εστιάζεται στην 

ύπαρξη και διατήρηση του κράτους.  Ο ανταγωνισµός των κρατών δεν υπόκειται σε 

καµία ρύθµιση και µέσα από αυτόν προκύπτουν οι αναγκαιότητες της πολιτικής που 

εξυπηρετούν καλύτερα τα συµφέροντα του κράτους.  Η επιτυχία αποτελεί το κριτήριο 

της πολιτικής και ορίζεται ως η διατήρηση και η ισχυροποίηση του κράτους80.  Τα 

κράτη δίνουν πρωτεύουσα σηµασία στην ασφάλειά τους81 και κατά συνέπεια 

πρωταρχικό εθνικό συµφέρον είναι η διαφύλαξη της υπόστασης του κράτους από τις 

απειλές που δέχεται.  Οι απειλές αυτές, άλλες σε µεγάλη ένταση και άλλες σε µικρή, 

είναι απόρροια της δοµής του συστήµατος -ως φυσικής κατάστασης- και της 

επιθετικότητας του ισχυρότερου κράτους.  Η επιθετικότητα (όχι κατ’ ανάγκη µε κακό 

χαρακτήρα) δηµιουργείται σε ένα πλαίσιο δηµιουργίας ασφάλειας και κατ’ επέκταση 

επιτυχίας του στόχου που ονοµάζεται εθνικό συµφέρον.   

Τα κράτη δεν επιδιώκουν µόνο την υπεράσπιση της παρούσας θέσης τους, όπως 

υποστηρίζει ο αµυντικός δοµικός ρεαλισµός (defence structural realism)82 -αυτό θα 

µπορούσε να εξαφανίσει τα διλήµµατα ασφαλείας µε πλήρη πληροφόρηση µεταξύ 

των κρατών που θα περιόριζε τους κινδύνους- αλλά οι βαθύτερες ρίζες της 

σύγκρουσης βρίσκονται στην επιθετικότητα και στην απληστία των κρατών 83.  Η 

απληστία δεν νοείται ως εθελούσια πρόθεση για επικράτηση µιας οµάδας ατόµων επί 

µίας άλλης αλλά ως µία υποσυνείδητη λειτουργία των µονάδων (κράτη) να 

επιβληθούν έναντι των άλλων, η οποία παράγεται από τη δοµή του συστήµατος.  Άρα 

τα κράτη είναι εκ φύσεως επιθετικά και αυτό αιτιολογεί την επιθετικότητα του ενός 

εκ των δύο κρατών της περιπτωσιολογικής µελέτης.  

Η αυτοσυντήρηση µε τη δυναµική κοινωνική έννοια µπορεί να σηµαίνει µονάχα 

συντήρηση και διεύρυνση της ισχύος του κάθε υποκειµένου84 έως και επέκταση του 

κοινωνικού συνόλου, µε αποτέλεσµα η ισχύς να επιβεβαιώνεται οντολογικά ως η 

ανάγκη της επιβίωσης της κρατικής οντότητας. Πέραν όµως της εξασφαλίσεως της 

                                                 
80 Waltz (1979). 
81 Buzan (1991). 
82 Περισσότερα για τον αµυντικό ρεαλισµό βλέπε Glaser (1994-5) και για τον επιθετικό ρεαλισµό 

Mearsheimer (2001: 4-8).  Για µια σύγκριση αµυντικού και επιθετικού ρεαλισµού βλέπε Snyder G. 

(2002). Ο ίδιος ο Mearsheimer (2001: 19) ονοµάζει αµυντικό ρεαλισµό τον δοµικό ρεαλισµό.  
83 Donnelly (1998: 400).  
84 Κονδύλης (2000: 46). 
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επιβιώσεως, της αναγκαίας για διεύρυνση της ισχύος που πάντα ενυπάρχει, πρέπει να 

διοχετευτεί σε άλλες δράσεις. Αποδεχόµενοι την ταυτοποίηση της ισχύος µε το 

κρατικό συµφέρον και του εθνικού συµφέροντος µε την επέκταση ενός κράτους, 

επαγωγικά µπορεί να υποστηριχθεί ότι ορθολογικά τα κράτη ωθούνται στις επιθετικές 

τάσεις και αυτό για να καλύπτεται η ανάγκη διοχέτευσης της ισχύος που εκ φύσεως 

συγκεντρώνεται. 

Παρά την προσπάθεια ορισµού της έννοιας του εθνικού συµφέροντος 

παρατηρείται µία ανακρίβεία ως προς τον προσδιορισµό του τι είναι και τι 

περιλαµβάνει το εθνικό συµφέρον85. Σύµφωνα και µε τον Aron, ο όρος “εθνικό 

συµφέρον” περιέχει µία ασάφεια στο µέτρο που η κατά συνθήκη αναφορά του δεν 

του προσδίδει καµιά ικανότητα πρόβλεψης, καθώς, όποια και αν είναι η στρατηγική 

του κράτους, τίποτα δεν µπορεί να το εµποδίσει το κράτος να ισχυριστεί αργότερα ότι 

η συγκεκριµένη πολιτική ακολουθήθηκε µε βάση το εθνικό συµφέρον86.  Με βάση 

την παρατήρηση αυτή, κρίνεται ότι εθνικό συµφέρον πρέπει να ορίζεται η επιβίωση 

του κράτους και η βελτιστοποίηση της θέσης του στο σύστηµα87.  Οτιδήποτε άλλο 

πλην αυτών των δύο στοιχείων αποτελεί στρατηγική επιλογή για υλοποίηση των 

παραπάνω δύο και όχι εθνικό συµφέρον.  Εύστοχα ο Bull σηµειώνει ότι «…το να πει 

κανείς ότι το Χ είναι προς το συµφέρον κάποιου σηµαίνει απλώς ως ένα µέσο για την 

επίτευξη κάποιου στόχου που αυτός επιδιώκει …και κατά συνέπεια η έννοια του 

“εθνικού συµφέροντος” δεν µας προσφέρει καµιά ειδική καθοδήγηση…»88.   

Συµπερασµατικά για την πιο πάνω παράγραφο µπορεί να υποστηριχθεί ότι οι 

αποφάσεις των µηχανισµών του κράτους δεν µπορούν να ονοµάζονται εθνικό 

συµφέρον, αλλά είναι οι επιλογές του για να εξασφαλίσει το εθνικό συµφέρον.  Οι 

πιέσεις που ασκεί το διεθνές σύστηµα, λόγω της δοµικότητάς του, δεν είναι πιέσεις 

για τον καθορισµό του εθνικού συµφέροντος αλλά πιέσεις που επηρεάζουν τις 

στρατηγικές και τις αποφάσεις των µηχανισµών του κράτους.  Κατά συνέπεια, 

λανθασµένα υποστηρίζεται ότι το εθνικό συµφέρον καθορίζεται από αυτούς που 

λαµβάνουν τις αποφάσεις για το κράτος.  Η έννοια το όρου “εθνικό συµφέρον” για 

τον πολιτικό ρεαλισµό υπερβαίνει της ανθρώπινης πράξης, γι’ αυτό και δεν µπορεί 
                                                 
85 Herz (1981: 189-190). 
86 Aron (1967: 192).  
87 Με την ίδια άποψη ταυτίζονται έµµεσα και οι Κώνστας και Αρβανιτόπουλος (1997: 162) ορίζοντας 

τις κυριότερες αρχές του πολιτικού ρεαλισµού. 
88 Bull (2001: 108-109). 
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αυτό να καθορίζεται από εσωτερικές διαδικασίες του κράτους, όπως υποστηρίζει ο 

Keohane µε τον τροποποιηµένο δοµικό ρεαλισµό89 και πολύ περισσότερο ο 

Moravcsik µε τον φιλελευθερισµό των κοινωνικών ταυτοτήτων90. Η άποψη αυτή 

ταυτίζεται µε τον δοµικό ρεαλισµό, αλλά διαφέρει ως προς τον ορισµό της έννοιας 

“εθνικό συµφέρον”. 

Σύµφωνα µε την ανάλυση για την αναρχία που υφίσταται στο διεθνές σύστηµα, 

δηµιουργείται ένας κύκλος που περιλαµβάνει το φόβο της επιβίωσης, την ανάγκη για 

ασφάλεια, την επιδίωξη δύναµης για υλοποίησή της, την επιθετικότητα ως 

προληπτικό µέσο, τη βελτιστοποίηση της θέσης στο σύστηµα και όλα αυτά ως 

συνάρτηση του εθνικού συµφέροντος.  Ο κύκλος αυτός, που αλληλοσυνδέει τους πιο 

πάνω παράγοντες, δείχνει αδύνατο να διασπαστεί, γιατί, όπως σηµειώνει και ο 

Mearsheimer, τα κράτη έχουν κάθε συµφέρον να προσπαθήσουν να καλυτερεύσουν 

τη θέση τους στο διεθνές σύστηµα αυξάνοντας την ισχύ τους σε σχέση µε αυτή των 

αντιπάλων τους91.  ∆εν υπάρχει κάποια δύναµη που να µπορεί να επιδράσει, ώστε να 

διευθετηθεί η ασυµβίβαστη, όπως φαίνεται σήµερα, σύγκρουση των συµφερόντων 

µεταξύ των εθνών κρατών92.  Η κατ’ επανάληψη οµοιόµορφη δράση των κρατών ως 

προς τη διαφύλαξη των συµφερόντων τους καταδεικνύει το αληθές του 

επιχειρήµατος. 

Με την ανάλυση του σχεδιασµού στρατηγικής επισηµάνθηκε η ανάγκη 

οριοθέτησης στόχων που να µπορούν να είναι πραγµατοποιήσιµοι και να µην 

                                                 
89 Keohane (1983) και (1986). 
90 Moravcsik (1996) και (1997).  Στην πρώτη παραποµπή βλέπε περισσότερα για την εσωτερική δοµή 

του κράτους (κοινωνικές ταυτότητες και αξίες) και πώς αυτή διαµορφώνει την εξωτερική του πολιτική 

και στη δεύτερη βλέπε για τη φιλελεύθερη θεωρία (liberal theory) των ∆ιεθνών Σχέσεων. Ο Moravcsik 

εξετάζει την κρατική δράση από µέσα προς τα έξω (Inside-out) σε αντίθεση µε τη συστηµική θεωρία 

του δοµικού ρεαλισµού (Outside-in), που εξετάζει την κρατική δράση από τα έξω προς τα µέσα. 

Περισσότερα γι’ αυτό τον κρίσιµο  διαχωρισµό βλέπε Keohane (1984: 24-25). 
91 Mearsheimer (1994-5: 11-12).  Το άρθρο αυτό του Mearsheimer αποτελεί µία κριτική στις θεωρίες 

του ινστιτουσιοναλισµού (Institutionalism). Αντίστοιχα, για µια υποστήριξη της πρακτικής του 

ινστιτουσιοναλισµού στη θεωρία των διεθνών σχέσεων βλέπε Haas (1964), Mitrany (1975) και Ruggie 

(1995). Ινστιτουσιοναλιστές είναι οι ακαδηµαϊκοί που βλέπουν τη συνεργασία ως ουσιαστική σε έναν 

κόσµο της οικονοµικής αλληλεξάρτησης, και οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα κοινά οικονοµικά 

συµφέροντα δηµιουργούν µια απαίτηση για διεθνείς οργανισµούς και κανόνες στις διακρατικές 

σχέσεις. 
92 Carr (1946: 293). 
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ξεφεύγουν από τις δυνατότητες του φορέα δράσης.  Έτσι, και οι στόχοι ενός κράτους 

για την επίτευξη του εθνικού του συµφέροντος πρέπει να ταυτίζονται µε την 

ικανότητά του να τους υλοποιήσει.  Όπως σηµειώνει ο Morgenthau, το εθνικό 

συµφέρον πρέπει να καθορίζεται µε βάση την ισχύ ενός κράτους και συνεπώς οι 

στόχοι της εξωτερικής του πολιτικής δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δυνατότητές 

του93. Άλλωστε, και σύµφωνα µε τη ρεαλιστική θεώρηση, το άναρχο διεθνές 

σύστηµα περιορίζει τις επιλογές των κρατών και τιµωρεί όσα κράτη θέτουν 

υπέρµετρα φιλόδοξους στόχους, που ξεπερνούν τα µέσα που διαθέτουν94.  

Το εθνικό συµφέρον του κράτους ταυτίζεται κατά µία έννοια και µε την 

οικονοµία του, µιας και το γεγονός της αλληλοεπηρεαζόµενης δράσης οικονοµίας και 

πολιτικής έχει αναπτυχθεί και υποστηριχθεί στα προηγούµενα κεφάλαια. Όπως 

αναφέρουν οι Gill and Law, τα µέτρα που λαµβάνει ένα κράτος για να αυξήσει τον 

οικονοµικό του πλούτο (π.χ. δηµιουργώντας εµπορικό πλεόνασµα) λαµβάνονται από 

τα άλλα κράτη ως ενέργειες που θίγουν το δικό τους οικονοµικό εθνικό συµφέρον και 

µε αυτήν την οπτική το εθνικό συµφέρον ισοδυναµεί συνήθως και µε την ανάγκη για 

αύξηση του βαθµού απεξάρτησης της εθνικής οικονοµίας από τα άλλα κράτη95. Με 

αυτήν την οπτική η ιδανική συνθήκη που ορίζει το εθνικό οικονοµικό συµφέρον και 

την οικονοµική ασφάλεια για ένα κράτος είναι η απόλυτη επίτευξη της αυτάρκειας. 

 

9.6. Τα ∆ιλήµµατα Ασφαλείας 

Από τη στιγµή που όλα τα κοινωνικά σύνολα επιζητούν την ανεξαρτησία και 

την αυτονοµία τους, βρίσκονται σε συνεχή εγρήγορση για τους κινδύνους κατά της 

εθνικής τους ασφάλειας λόγω άνισης ανάπτυξης και άνισης κατανοµής ισχύος.  Το 

εγγενές αυτό χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήµατος µε την ύπαρξη της εγγενούς 

αναρχίας προκαλεί τα διλήµµατα ασφαλείας στα κράτη, µε αποτέλεσµα να ευνοείται 

η σύγκρουση και να εµποδίζεται η συνεργασία, καθώς η αναζήτηση ασφάλειας από 

ένα κράτος σηµαίνει ανασφάλεια για το άλλο κράτος96. Ο Jervis επισηµαίνει ότι το 

δίληµµα ασφαλείας είναι πρωταρχικό εργαλείο ανάλυσης των διεθνών σχέσεων και 

της δοµής του συστήµατος καθώς πολλοί από τους τρόπους µε τους οποίους ένα 

κράτος προσπαθεί να αυξήσει την ασφάλειά του µειώνουν την ασφάλεια των 
                                                 
93 Morgenthau (1993: 31).  
94 Βλέπε επιχειρηµατολογία στον Posen (1984: 24-29 και 220). 
95 Gill and Law (1988: 27). 
96 Hsiung (1997: 27) και Ήφαιστος (1999α: 66-67). 
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άλλων97. Έτσι, χωρίς αυτό το δίληµµα ασφαλείας ένα σύστηµα µε ορθολογικά κράτη 

που υποκινούνται µόνο από την ανάγκη για ασφάλεια δε θα µπορούσε ποτέ να 

δηµιουργήσει ανταγωνισµούς για ασφάλεια, κούρσες εξοπλισµών και πολέµους98. Ο 

αγώνας για ασφάλεια πηγάζει από το ατοµικό επίπεδο και διαχέεται σε όλα τα 

επίπεδα των κοινωνικών συνόλων, µε τελικό αποτέλεσµα να προξενούνται 

συγκρούσεις που οφείλονται στο δίληµµα ασφαλείας, ακόµη και µεταξύ των 

πολιτικών µονάδων που στηρίζονται στην ισχύ όπως είναι τα κράτη99.   

Ένας ακριβής και εύστοχος ορισµός για τα διλήµµατα ασφαλείας δίνεται από 

τον Herz. Σύµφωνα λοιπόν µε αυτόν, τα κράτη αντιµαχόµενα να εξασφαλίσουν 

ασφάλεια από τις επιθέσεις οδηγούνται στο να συγκεντρώνουν όλο και περισσότερη 

δύναµη, µε σκοπό να αποφύγουν την επίδραση της δύναµης των άλλων.  Αυτό µε τη 

σειρά του µεταδίδει στους άλλους περισσότερη ανασφάλεια και τους αναγκάζει να 

ετοιµαστούν για τα χειρότερα.  Καθώς κανείς δεν µπορεί να νιώσει εντελώς ασφαλής 

σε έναν κόσµο µε ανταγωνιζόµενες µονάδες, ακολουθεί ένας ανταγωνισµός για ισχύ 

και ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας και της συσσώρευσης ισχύος διατηρείται100.  Η 

ερµηνεία αυτή µπορεί να εξαχθεί και από την παρατήρηση της ελληνοτουρκικής 

διαµάχης, καθώς η σύγκρουση των δύο κρατών συντηρείται από τον φαύλο κύκλο 

της επιφυλακτικότητας για τις ειλικρινείς προθέσεις εκατέρωθεν, µε αποτέλεσµα ένα 

διαρκές δίληµµα ασφαλείας να επισκιάζει τις σχέσεις των δύο κρατών101. Καµία από 

τις δύο χώρες δεν µπορεί να εµπιστευθεί τον αντίπαλο και έτσι η απόκτηση ισχύος 

για την  αντιµετώπιση του κινδύνου από το ένα κράτος οδηγεί στην απόκτηση 

αντίστοιχης τουλάχιστον ισχύος από το άλλο.  

Σύµφωνα µε τον Forde, το δίληµµα ασφαλείας είναι ένα πρόβληµα το οποίο 

δηµιουργείται, όταν κράτη λειτουργούν µέσα σε ένα άναρχο σύστηµα, δηλαδή όταν 

τα κράτη λειτουργούν σε ένα ανταγωνιστικό σύστηµα αυτοβοήθειας χωρίς να 

υπάρχει µια διεθνής κυβέρνηση ή ένας οργανισµός ο οποίος να είναι ικανός να τους 

                                                 
97 Jervis (1978: 169). 
98 Glaser (2003: 406). 
99 Herz (1950: 157-158). 
100 Herz (1950: 157).  Ο Herz εξετάζει το δίληµµα ασφαλείας από την κοινωνική υφή του φαινοµένου 

στα πλαίσια της σύγκρουσης των οµάδων-συνόλων και εντάσσει την ανάλυσή του υπό το πρίσµα και 

του πολιτικού ρεαλισµού και του πολιτικού ιδεαλισµού. Βλέπε περισσότερα στη συγκεκριµένη 

παραποµπή. 
101 ∆ιαπίστωση και της εργασίας του Ifantis (2001). 
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προσφέρει ασφάλεια102. Στο άναρχο διεθνές σύστηµα ο µεγαλύτερος φόβος των 

κρατών είναι το ενδεχόµενο ένα άλλο κράτος ή ένα σύνολο άλλων κρατών ως 

συµµαχία να αποκτήσουν τόση δύναµη όση θα τους επιτρέπει να προσβάλουν τη δική 

του ασφάλεια103.  Τα κράτη επιδιώκουν την απόκτηση ισχύος για να εξασφαλίσουν 

την ασφάλειά τους ελλείψει κάποιας άλλης δύναµης πάνω από αυτά που θα τα 

διατηρούσε ασφαλή.  Η επιδίωξή τους όµως αυτή οδηγεί τα άλλα κράτη να 

αισθάνονται ανασφαλή και έτσι δηµιουργείται ένας κύκλος, όπως αναλύθηκε πιο 

πάνω, απόκτησης ισχύος για ασφάλεια, ο οποίος θέτει τα κράτη στο προαναφερθέν 

δίληµµα.  Με άλλα λόγια, υπάρχει ο φόβος που απορρέει από την άναρχη δοµή του 

συστήµατος και παρασέρνει τα κράτη σε αναζήτηση ασφάλειας, γεγονότα που 

δηµιουργούν ένα δίληµµα. Στη διεθνή πολιτική την επιτυχία διαδέχεται η αποτυχία, 

καθώς η υπερβολική συσσώρευση δύναµης από ένα κράτος ή συνασπισµό κρατών 

προκαλεί την εναντίωση άλλων κρατών από φόβο104. 

Σε µια κλασική περίπτωση διλήµµατος ασφάλειας η προσπάθεια απόκτησης 

από την Τουρκία ισχυρής επιθετικής ικανότητας ενδέχεται να ερµηνευθεί από τις 

γειτονικές χώρες ως απειλή για τη δική τους ασφάλεια και να προκαλέσει έναν 

ανταγωνισµό εξοπλισµών µε τελικό αποτέλεσµα την αύξηση της περιφερειακής 

αστάθειας105.  Έτσι, βλέπουµε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα 

στην περίπτωση της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης να υφίσταται το δίληµµα 

ασφαλείας µεταξύ των κρατών. Το δίληµµα ασφαλείας προκύπτει όχι λόγω της 

παρανόησης ή της φανταστικής αντιπαλότητας που δηµιουργούν τα κράτη αλλά λόγω 

της άναρχης µορφής των διεθνών σχέσεων106.  Έτσι, τα κράτη της Ελλάδας και της 

Τουρκίας δεν οδηγούνται στο δίληµµα του εξοπλιστικού ανταγωνισµού λόγω της 

επιθυµίας τους να διατηρούν την εχθρότητα και αντιπαλότητα µεταξύ τους, αλλά της 

πραγµατικής απειλής που υπάρχει στο διεθνές σύστηµα και εκπορεύεται όχι µόνο 

µεταξύ των δύο κρατών αλλά και από τρίτους φορείς. Αυτό αντικρούει και τις 

κονστρουκτιβιστικές απόψεις για τη φανταστική δηµιουργία απειλής ως ιδέας ή ως 

εσφαλµένης αντίληψης.   

                                                 
102 Forde (1995: 147). 
103 Hsiung (1997: 49). 
104 Waltz (1988: 49). 
105 Ντόκος (2001: 105). 
106 Jervis (1976: 64). 
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Όπως έχει αναλυθεί στο Κεφάλαιο 4, η κούρσα εξοπλισµών µεταξύ των κρατών 

ανταποκρίνεται σε αυτό που ονοµάσαµε πιο πάνω δίληµµα ασφαλείας και οι Sandler 

and Hartley αναφέρουν ως δίληµµα της κούρσας των εξοπλισµών107.  Τα δυο κράτη, 

έχοντας την πίστη ότι η στρατιωτική ισχύς είναι το κυριότερο από τα όπλα 

διαφύλαξης της ασφάλειας του κράτους, προβαίνουν σε αγορές στρατιωτικών 

εξοπλισµών για να επιτυγχάνουν την ισχύ αυτή. Οι εκατέρωθεν αγορές εξοπλισµών 

εντείνουν το φόβο των δύο κρατών για τη χρησιµοποίησή τους από τον αντίπαλο και 

την επιβολή του ισχυροτέρου και µπροστά στον φόβο αυτό δηµιουργείται ένας 

κύκλος αύξησης των εξοπλιστικών δαπανών που οδηγεί στην κούρσα εξοπλισµών.  Η 

Τουρκία ως περιφερειακή δύναµη ωθείται στην αγορά εξοπλισµών για να µπορεί να 

υλοποιεί τους ηγεµονικούς της στόχους και η Ελλάδα ως αποτρεπτική δύναµη να 

µπορεί να προφυλάσσει τον εαυτό της από τις επιθετικές τάσεις υπέρτερων 

δυνάµεων. 

Κατά τον Jervis, το δίληµµα ασφαλείας υπάρχει µόνο όταν οι επιθετικές και 

αµυντικές στάσεις και δυνάµεις (των κρατών) είναι, τουλάχιστον κατά κάποιο τρόπο, 

δυσδιάκριτες και είναι περισσότερο έντονο και επισφαλές, όταν ο επιτιθέµενος έχει 

το πλεονέκτηµα, καθώς η αύξηση της ασφάλειας ενός κράτους αυτόµατα αυξάνει την 

ασφάλεια των άλλων κρατών108.  Αυτό συµβαίνει γιατί οι µη καθαρές προθέσεις των 

κρατών διεµβολίζουν την αµοιβαία εµπιστοσύνη και δεν αφήνουν περιθώρια για µη 

ανταπόδοση της αυξανόµενης ισχύος του αντιπάλου. Στη δε περίπτωση που ο 

επιτιθέµενος έχει το πλεονέκτηµα, η ανταπόδοση του αµυνοµένου στην αύξηση της 

ισχύος του επιτιθεµένου θα είναι δραστική και άµεση, µε στόχο την ισορροπία της 

ισχύος. Το πλέγµα αυτό εντείνει τον ανταγωνισµό και διατηρεί τα διλήµµατα 

ασφαλείας όπως και στην περίπτωση του υπό µελέτη παραδείγµατος, που η Τουρκία 

προσπαθεί να εξασφαλίσει το στρατηγικό πλεονέκτηµα κυρίως µε τη στρατιωτική 

ενδυνάµωση και η Ελλάδα οδηγούµενη από τα διλήµµατα ασφαλείας να κρατήσει 

την ισορροπία. 

Προτείνεται ότι, για να ξεπεραστεί το πρόβληµα της διεθνούς ανασφάλειας που 

θα εξαλείψει τα διλήµµατα ασφαλείας, απαιτείται κάθε κράτος να είναι σύµφωνο και 

πρόθυµο να χρησιµοποιήσει βία επί ενός παρανοµούντος κράτους προκειµένου να 

επιβληθεί η παγκόσµια γενική θέληση για ειρήνη και τα κράτη να είναι τόσο πρόθυµα 

                                                 
107 Sandler and Hartley (1995: 73-74). 
108 Jervis (1978: 186-187). 
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όσο και ικανά να συµφωνήσουν στο τι συνιστά επιθετική συµπεριφορά σε κάθε 

συγκεκριµένη περίπτωση109.  Η προσπάθεια όµως αυτή µάλλον προσκρούει στο 

γεγονός ότι κανένα κράτος δεν είναι πρόθυµο να χρησιµοποιήσει την ισχύ του 

προκειµένου να προστατέψει ένα άλλο κράτος, χωρίς από την ενέργειά του αυτή να 

αποκοµίσει κέρδη. Επιπρόσθετα, τα ισχυρά (ή ισχυρό, αν υπάρχει µόνο µία 

παγκόσµια υπερδύναµη) κράτη που επωµίζονταν το ρόλο της επιβολής της ειρήνης 

και της εξάλειψης των διληµµάτων ασφαλείας θα ήταν τα κράτη που µε την 

υπέρµετρη ισχύ τους θα εγκαθιστούσαν µία παγκοσµία ηγεµονία ελέγχου του 

πλανήτη.  

 

9.7. Συνεργασία 

Η διεθνής συνεργασία µπορεί να οριστεί, σύµφωνα µε τον Keohane, ως η 

εθελοντική ρύθµιση µεταξύ των κρατών που αφορά στις πολιτικές τους, έτσι ώστε να 

µπορούν να διευθετήσουν τις διαφορές τους και να αναζητήσουν µερικά αµοιβαία 

επωφελή αποτελέσµατα110. Ο ορισµός αυτός ανταποκρίνεται στην αντίληψη της 

θεωρίας του τροποποιηµένου ρεαλισµού ότι τα κράτη µεταξύ τους συνεργάζονται µε 

απώτερο σκοπό να αποκοµίσουν οφέλη (έστω και αµοιβαία, δηλαδή απόλυτα), χωρίς 

βέβαια να παραχωρούν την κυριαρχία τους σε άλλους φορείς για µεγάλα πολιτικά 

ζητήµατα στρατηγικής σηµασίας και κρατικής ασφάλειας. Η συνεργασία υπό το 

πρίσµα αυτό ανταποκρίνεται σε µία σιωπηρή συµφωνία µεταξύ των κρατών για µία 

ειρηνική συνύπαρξη, που τα βοηθά να περιορίσουν τη µεταξύ τους διαµάχη και 

σύγκρουση έστω και για ένα µη µόνιµο διάστηµα.  

Αντίθετα, για τον κλασικό ρεαλισµό και λιγότερο για τον νεορεαλισµό η 

συνεργασία µεταξύ των κρατών και κατ’ επέκταση οι γενικότερες συµµαχίες 

πραγµατοποιούνται, γιατί το εθνικό συµφέρον το επιβάλλει111. Οι συνεργασίες 

επιδιώκονται από τα κράτη, για να αποκοµίσουν µέσα από αυτές οφέλη και να 

επιτευχθεί ο κύριος στόχος που αναφέρεται σε αυτό που ορίσαµε ως εθνικό 

συµφέρον.  Τα κράτη µέσα από τη συνεργασία δεν αρκούνται µόνο στα απόλυτα 

κέρδη αλλά επιδιώκουν και τα σχετικά, δηλαδή σε σχέση µε τον αντίπαλό τους. Ο 

Grieco χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «…ένα κράτος ακόµη και όταν είναι 
                                                 
109 Μπουραντώνης και Τσάκωνας (1998: 26). 
110 Keohane (1984: 12 και 51-52). 
111 Με ποια κριτήρια αποφασίζουν τα κράτη να οδηγηθούν σε µια συµµαχία αλλά και τι µορφή θα έχει 

αυτή βλέπε Walt (1987). 



 Ενότητα ∆΄ - Κεφάλαιο 9 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 268

ικανοποιηµένο από τη  συνεργασία υπάρχει περίπτωση να αποχωρήσει  από αυτή, εάν 

εκτιµήσει πως η άλλη πλευρά αποκοµίζει περισσότερα κέρδη…»112.  Χαρακτηριστικό 

του πιο πάνω και σε σχέση µε την περιπτωσιολογική µελέτη είναι το γεγονός ότι η 

Ελλάδα, όταν το 1974 έχασε µια πολεµική αναµέτρηση από την αντίπαλό της άρα και 

σχετικά κέρδη προς όφελος της Τουρκίας αποχώρησε από τη στρατιωτική συµµαχία 

του Ν.Α.Τ.Ο., γιατί θίγονταν τα εθνικά συµφέροντά της.  Επιπρόσθετα, το γεγονός 

αυτό µπορεί να παρατηρηθεί και στην απαίτηση της Τουρκίας να συµµετέχει στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση µε ένα ιδιότυπο τρόπο, µέσα από τον οποίο να µην απεµπολεί 

σχετικά οφέλη και να µην έχει σχετικό κόστος. 

Σύµφωνα µε τους Smith και Hartley, κάθε χώρα µέλος µιας συµµαχίας µπορεί 

να υιοθετήσει τη συµπεριφορά του “ακόλουθου” (follower) ή τη συµπεριφορά του 

ανεξαρτήτως επωφελούµενου (free-rider) στο βαθµό που η µία ή η άλλη επιλογή 

αυξάνει αναλογικά το βαθµό ωφέλειας / κόστους για τη συγκεκριµένη χώρα113.  Έτσι, 

είδαµε την Τουρκία να συµµαχεί µε τη µεγάλη δύναµη ακολουθώντας τη στρατηγική 

της σύµπραξης / συµπόρευσης για να κερδίζει οφέλη στρατιωτικά και οικονοµικά 

από την πολιτική της υπερδύναµης χωρίς να καταβάλει κάποιο κόστος, εφαρµόζοντας 

δηλαδή τη συµπεριφορά του ανεξαρτήτως επωφελούµενου. Η Ελλάδα κατ’ 

αντιστοιχία συµµετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθώντας να αποκοµίσει 

οικονοµικά κυρίως οφέλη και σίγουρα συµµάχους στην πολιτική αποτροπή.  

Το επίπεδο της κρατικής συνεργασίας αλλά και η γενικότερη αντίληψη για το 

πώς τα κράτη αντιλαµβάνονται τη συνεργασία επικεντρώνεται στην παρατήρηση του 

Kennedy, µε βάση την οποία χώρες κράτη που ήταν εχθροί σε έναν πόλεµο, 

παρουσιάζονταν συχνά σύµµαχοι στον επόµενο114 και αυτό γιατί πάνω από όλα είναι 

η εξυπηρέτηση του κρατικού συµφέροντος. Έτσι, αν το εθνικό συµφέρον 

εξυπηρετείται µε τη σύγκρουση µε ένα κράτος, τότε τα κράτη θα συγκρουστούν. Αν 

τα ίδια τα κράτη πιστεύουν ότι το εθνικό συµφέρον είναι η συνεργασία και η 

συµµαχία, τότε θα συνεργαστούν και θα συµµαχήσουν. Οι συνεργασίες που οδηγούν 

σε υπερκρατικές οµάδες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση ιδίων κρατικών 

συµφερόντων και σίγουρα όχι στην εξυπηρέτηση άλλων κρατικών συµφερόντων.  

Άρα, αν υπάρχει ένα επίπεδο συνεργασίας µεταξύ δύο κρατών, αυτό οφείλεται στο 
                                                 
112 Grieco (1988: 487). 
113 Smith (1980) και Hartley (1991). Γι’ αυτήν τη στρατηγική συµπεριφορά βλέπε περισσότερα στις 

παρούσες παραποµπές.  
114 Kennedy P. (1987: 73). 
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ότι τα κράτη αντιλαµβάνονται ότι, µέσω αυτής της συνεργασίας, εξυπηρετείται το 

εθνικό συµφέρον τους και όχι γιατί είναι διατεθειµένα να παραχωρήσουν πολιτική 

κυριαρχία.  Χαρακτηριστικό του πιο πάνω είναι και το γεγονός ότι οι συµµαχίες 

υλοποιούνται για να ανακοπεί η ανερχόµενη ισχύς µίας µεγάλης δύναµης.  Κατ’ αυτή 

τη λογική τα κράτη δηµιουργούν τις συµµαχίες οι οποίες εδράζονται στην κατανοµή 

ισχύος και επειδή η ισχύς είναι εργαλείο της πολιτικής και όχι αυτοσκοπός τα κράτη 

προτιµούν να συνασπίζονται µε τον αδύναµο µεταξύ δύο συµµαχιών, έτσι ώστε να 

εξισορροπούν την ανερχόµενη δύναµη. 

Οι στρατηγικές συµµαχιών προϋποθέτουν την ύπαρξη ισχύος από αυτόν που 

αναζητά τη συµµαχία. Μέσα από τις συµµαχίες επιδιώκει κάποιος να γίνει 

ισχυρότερος και όχι από ανίσχυρος να γίνει ισχυρός115.  Άλλωστε, στο διεθνή 

πολιτικό στίβο, για να ζητήσεις από κάποιον τη βοήθεια του, πρέπει να υπάρχει το 

αντιστάθµισµα της δικής σου προσφοράς.  Έτσι, τα κράτη όπως και αυτά της 

περιπτωσιολογικής µελέτης, προβαίνουν σε συµµαχίες και συνεργασίες για να γίνουν 

ισχυρότερα έναντι των απειλών που αντιµετωπίζουν από τα άλλα κράτη. Η 

ισχυροποίηση της θέσης του κράτους περνάει µέσα από την εκµετάλλευση και άλλων 

πηγών ισχύος που βρίσκονται σε άλλες κρατικές µονάδες.  Η Ελλάδα και η Τουρκία 

συµµετέχουν αµφότερες σε έναν στρατιωτικό οργανισµό, αυτόν του Ν.Α.Τ.Ο., 

αποκοµίζοντας οφέλη ισχύος από τις ισχυρότερες δυνάµεις του οργανισµού.  Βέβαια, 

απαιτείται τα κράτη που καρπούνται την ισχύ των µεγάλων κρατών να παρέχουν το 

αντιστάθµισµα που µεταφράζεται σε βοήθεια των µεγάλων δυνάµεων.   

Εν σχέσει µε την πιο πάνω εικόνα, που παρουσιάζει τη συνεργασία ως εργαλείο 

ιδιοτελούς µεταχείρισης από τα κράτη, παρατηρείται η ανάγκη εφαρµογής κάποιων 

µέτρων για να αναπτυχθεί η κρατική συνεργασία προς γενικότερο όφελος. Η 

προσπάθεια του Axelrod να στηρίξει την κρατική συνεργασία µέσα στο άναρχο 

σύστηµα βασίζεται στην εξέταση των ατόµων που επιδιώκουν το προσωπικό τους 

συµφέρον χωρίς τη βοήθεια µιας κεντρικής αρχής116. ∆ηλαδή, αυτό που συµβαίνει 

στο εσωτερικό του κράτους, όπου οι πολίτες του µε το ιδιωτικό συµφέρον 

προσπαθούν να επιτύχουν το βέλτιστο καλό υπό τα πλαίσια µίας αµοιβαίας 

συνεργασιακής αντίληψης που κάνει τη συµβίωση ενεργή, θα µπορούσε να ισχύει και 

                                                 
115 Λαζαρίδης (1997: 120). 
116 Axelrod (1984: 6). Για το πώς αντιλαµβάνεται ο νεοφιλελευθερισµός τη συνεργασία σε αντίθεση µε 

τον ρεαλισµό υπό τη συνθήκη ότι το σύστηµα είναι άναρχο βλέπε Grieco (1990: 27-29). 
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σε ένα παγκόσµιο επίπεδο µεταξύ των κρατών.  Η ανυπαρξία όµως του φορέα που θα 

διασφαλίζει την οµαλή συνεργασία µεταξύ των κρατών είναι η αιτία µη υλοποίησης 

µίας τέτοιας αντίληψης. Και αυτό είναι εµφανές από τη διαπίστωση ότι τα κράτη ως 

ορθολογικοί δρώντες αναζητούν τα σχετικά κέρδη (και πολύ σπάνια µόνο τα 

απόλυτα) έναντι των αντίπαλων κρατών, αλλά ταυτόχρονα ανησυχούν για τα κέρδη 

που θα αποκοµίσουν τα άλλα κράτη µέσα στη συνεργασία, γεγονός που θα θέσει σε 

κίνδυνο το κράτος που θα βρίσκεται σε δυσµενή θέση117. 

Επιπρόσθετα µε την πιο πάνω αναφορά, επισηµαίνεται η όλη προσπάθεια των 

πλουραλιστικών θεωριών µε την παγκόσµια αλληλεξάρτηση που ξεκινά από το 

παγκόσµιο εµπόριο για καλλιέργεια της κρατικής συνεργασίας. Μια τέτοια πρακτική 

που επιδιώκει την ενστάλαξη αµοιβαιότητας στις σχέσεις των κρατών είναι και τα 

διεθνή καθεστώτα.  Το γεγονός όµως, ότι πρέπει να καλλιεργείται η ιδέα της 

συνεργασίας µεταξύ των κρατών µε ανάδειξη κοινών σηµείων και πιθανών 

συγκλίσεων και να υποβαθµίζονται οι διαφορές για να µην οξύνουν τη σύγκρουση 

αδυνατεί να αναδείξει τα ζητήµατα που αφορούν στο ποιος θα πείσει τα κράτη να 

συµπεριφερθούν προς αυτήν την κατεύθυνση και τι είναι αυτό που θα κάνει τα κράτη 

να εµπιστευθούν το ένα το άλλο για αµοιβαίες υποχωρήσεις, προς όφελος της 

συνεργασίας.  

Τα διεθνή καθεστώτα ορίζονται σύµφωνα µε τον Krasner ως ευδιάκριτοι ή 

δυσδιάκριτοι κανόνες, αρχές, πρότυπα και διαδικασίες λήψης αποφάσεων γύρω από 

τα οποία οι προσδοκίες των διεθνών δρώντων συµπίπτουν σε µία συγκεκριµένη 

θεµατική ενότητα των διεθνών σχέσεων118, ενώ ο Ruggie ορίζει το διεθνές καθεστώς 

ως «…ένα σύνολο αµοιβαίων προσδοκιών, κανόνων και κανονισµών, σχεδίων, 

οργανωτικών ενεργειών και οικονοµικών υποχρεώσεων, τα οποία έχουν γίνει αποδεκτά 

από µια οµάδα κρατών…»119.  Τα διεθνή καθεστώτα αποτελούν θεσµούς (δικαίου ή 

οικονοµικού χαρακτήρα) του διεθνούς συστήµατος που στοχεύουν στην κρατική 

συνεργασία και την εξάλειψη της σύγκρουσης και µπορούν να προκύψουν ως 

αποτέλεσµα επίσηµων συµφωνιών µεταξύ κρατών, αλλά και ως αποτέλεσµα έµµεσης 

συναντίληψης πάνω σε συγκεκριµένα ζητήµατα αµοιβαίας επωφελείας. 

                                                 
117 Grieco (1990: 28). 
118 Krasner (1982: 185).  
119 Ruggie (1975: 570). 
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Ειδικότερα, τα καθεστώτα ασφαλείας ή διεθνή καθεστώτα (international 

regimes) αναζητούν να ερευνήσουν τις διευθετήσεις πολιτικών και στρατιωτικών 

ζητηµάτων που µπορούν να οδηγήσουν δύο ανταγωνιστικά κράτη σε οµαλοποίηση 

των σχέσεών τους120. Τα καθεστώτα ασφαλείας δεν αποτελούν είδος συµφωνίας ή 

συµβολαίου ανάµεσα στα κράτη αλλά περισσότερο ταυτίζονται µε τη σύµπτωση των 

συµφερόντων µεταξύ αντίπαλων κρατών121. Για το λόγο αυτό και λόγω του ότι η 

αµοιβαιότητα ως προς τις ενέργειες των αντίπαλων κρατών είναι δύσκολο να 

επιτευχθεί, τα καθεστώτα ασφαλείας δεν µπορούν να υλοποιηθούν σε περιπτώσεις 

όπου ζητήµατα ασφαλείας µεταξύ των κρατών είναι υπέρτερα των ωφεληµάτων που 

προσφέρουν τα τελευταία. Κατά συνέπεια, ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία 

δεν θα µπορούσε να υλοποιηθεί ένα πλήρες καθεστώς ασφαλείας122 αλλά µια 

προώθηση ενός “περιορισµένου-διαφανούς καθεστώτος ασφαλείας”, όπου µέσα από 

αυτό θα µπορεί να µειωθεί ο κίνδυνος ξαφνικής επίθεσης και ελέγχου της κούρσας 

των εξοπλισµών µεταξύ των κρατών123.  Θα µπορούσαν όµως τα διεθνή καθεστώτα 

να έχουν παραγωγική λειτουργία υπό την οµπρέλα ενός γενικού νοµοθετικού 

πλαισίου που θα κάλυπτε όλο το διεθνές σύστηµα µε τέτοιο τρόπο, ώστε τα διεθνή 

καθεστώτα να µπορούν να λειτουργήσουν παραγωγικά124. 

Το ζήτηµα της επιλογής από ένα κράτος να προχωρήσει στη συνεργασία είναι 

άµεσα συνυφασµένο µε το θέµα των κερδών που θα αποκοµίσει µέσα από αυτή την 

επιλογή. Τα κράτη, όπως είδαµε και στα θέµατα στρατηγικής, προτιµούν τα σχετικά 

κέρδη εν σχέσει µε τα απόλυτα.  Η ουσία του ζητήµατος των σχετικών κερδών, σε 

απόλυτη αντιδιαστολή µε τα απόλυτα κέρδη, είναι αυτή που ερµηνεύει το γιατί δεν 

µπορούν τα κράτη να προχωρήσουν στη συνεργασία και να δηµιουργήσουν ένα 

πλέγµα αλληλεξάρτησης µεταξύ τους, που θα περιόριζε και τον πόλεµο125. Σε µια 

διακρατική αντιπαλότητα τα δύο αντιµαχόµενα µέρη επιδιώκουν τα σχετικά κέρδη σε 

βάρος του αντιπάλου και λιγότερο σκέφτονται αν αυτά για να υλοποιηθούν µπορεί να 

                                                 
120 Περισσότερα και αναλυτικότερα για τα διεθνή καθεστώτα και τα καθεστώτα ασφαλείας βλέπε 

Ruggie (1975), Stein (1982) και Keohane (1984). 
121 Βλέπε για την υποστήριξη του επιχειρήµατος Lipson (1991).  
122 Για τους λόγους που δεν µπορεί να υλοποιηθεί ένα πλήρες καθεστώς ασφαλείας µεταξύ των δύο 

κρατών βλέπε Τσάκωνα (1999: 52-59). 
123 Τσάκωνας (1999: 63-69). 
124 Hsiung (1997: 30). 
125 Γενικό συµπέρασµα της µελέτης των Grieco et. al. (1993: 733). 
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απαιτηθεί και πόλεµος.  Έτσι, η αδυναµία να υλοποιηθεί συνεργασία µεταξύ 

Τουρκίας και Ελλάδας ή ακόµα και να δηµιουργηθεί ένα καθεστώς ασφαλείας 

πηγάζει από το γεγονός ότι τα δύο κράτη αντιµάχονται για να εκµεταλλευτούν τα 

σχετικά παρά τα απόλυτα κέρδη. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι µια συνεργασία, για να υλοποιηθεί, χρειάζονται 

τουλάχιστο δύο µέρη που θα έχουν την καλή πίστη µεταξύ τους. Η καλή πίστη 

προϋποθέτει ότι τα µέλη της συνεργασίας θα καρπούνται ωφελήµατα (µερικές φορές 

και δυσανάλογα) που δε θα χρησιµοποιηθούν εις βάρος του συνεργαζόµενου 

κράτους. Για την άποψη αυτή ο κλασικός ρεαλισµός σηµειώνει εµφαντικά ότι ο 

σηµερινός σύµµαχος θα είναι αυριανός εχθρός, γι’ αυτό δεν πρέπει να επικαρπούται 

τα ωφελήµατα µιας συµµαχίας που θα του δώσουν πλεονεκτήµατα, αποδεχόµενος ότι 

οι συνεργασίες είναι δύσκολο να υλοποιηθούν λόγω της ανισοκατανοµής των 

ωφεληµάτων που προσφέρουν και ενδεχοµένως εις βάρος ενός εκ των 

συνεργαζόµενων κρατών. Προς αντιπαράθεση της ρεαλιστικής αυτής θέσης, ο Ruggie 

σηµειώνει ότι τα κράτη επιδιώκουν τη συγκρότηση ενοποιητικών θεσµών για τη 

βελτιστοποίηση του κοινού καλού, αναφερόµενος στο παράδειγµα των Η.Π.Α., οι 

οποίες µετά το τέλος του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου υποστήριζαν την ευρωπαϊκή 

ενοποίηση126. Έτσι, όπως υποστηρίζει και ο τροποποιηµένος δοµικός ρεαλισµός, τα 

κράτη, αν κρίνουν ότι εξυπηρετείται το κοινό καλό, µπορούν να προχωρήσουν σε µια 

συνεργασία -σε κάποιο µη επικίνδυνο γι’ αυτά βαθµό- έστω και αν θα προσφέρει 

κάποια πλεονέκτηµα η συνεργασία αυτή σε ένα άλλο κράτος. Με αυτό το σκεπτικό 

µπορούν να ερµηνευθούν οι περίοδοι φιλίας και συνεργασίας σε κάποιο βαθµό των 

κρατών Ελλάδας και Τουρκίας. 

 

9.8. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάστηκαν τα θεωρητικά δεδοµένα του πολιτικού 

ρεαλισµού.  Έννοιες όπως η ισχύς, η ισορροπία ισχύος, η αναρχία, η κρατική 

κυριαρχία, το εθνικό συµφέρον, τα διλήµµατα ασφαλείας, και η συνεργασία 

αναπτύχθηκαν και συζητήθηκαν στο κεφάλαιο αυτό µε σκοπό την αποσαφήνιση του 

τρόπου ερµηνείας της γενικότερης θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού. Η 

προσπάθεια αυτή αποτέλεσε το δεύτερο βήµα της ενότητας αυτής καθώς στο επόµενο 

κεφάλαιο τα αξιώµατα των θεωριών που συζητήθηκαν θα τεθούν υπό το πρίσµα της 

                                                 
126 Ruggie (1995: 66).  
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περιπτωσιολογικής µελέτης, αφενός για να επαληθευτεί ή όχι η ισχύς των αξιωµάτων 

και αφετέρου για να ελεγχθεί η ικανότητα της θεώρησης να ερµηνεύσει παρόµοια 

γεγονότα. 

Η συζήτηση των πιο πάνω και η αξιολογική κρίση των αξιωµάτων του 

πολιτικού ρεαλισµού µε βάση το δοµικό ρεαλισµό οδηγούν τον έλεγχο θεωρίας στην 

παρακάτω µεθοδολογική διεργασία: Συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε η θέση ότι η 

ισχύς είναι το εργαλείο υλοποίησης του εθνικού συµφέροντος και ο παράγοντας 

που καθορίζει την ισορροπία στο διεθνές σύστηµα και τα κράτη την επιζητούν 

πάντα µέσα από όλες τις στρατηγικές τους επιλογές, ως µέσο και όχι ως 

αυτοσκοπό. Ακολούθως, συζητήθηκε και υποστηρίχθηκε η θέση ότι τα κράτη σε 

ένα άναρχο διεθνές σύστηµα είναι οι µοναδικοί και κύριοι παίχτες στο διεθνές 

σύστηµα αλλά οι στρατηγικές τους αποφάσεις επηρεάζονται σε κάποιο βαθµό 

από άλλους φορείς που αποτελούν µέρος της δοµής του συστήµατος. Επίσης 

παρουσιάστηκε και υποστηρίχθηκε η θέση ότι ως εθνικό συµφέρον ορίζεται κατά 

πρώτο λόγο η εξασφάλιση της επιβίωσης και της ασφάλειας του κράτους και 

κατά δεύτερο (αφού επιτευχθεί το πρώτο) η επέκταση έναντι άλλων κρατών. 

Τέλος, παρουσιάστηκε και υποστηρίχθηκε η θέση ότι τα διλήµµατα ασφάλειας 

είναι αποτέλεσµα του φόβου των κρατών λόγω της διεθνούς αναρχίας και ως 

αποτέλεσµα έχουν την εµπόδιση της διακρατικής συνεργασίας που θα άµβλυνε 

το πρόβληµα της σύγκρουσης.  

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί και ολοκληρώνει την τέταρτη ενότητα θα 

παρουσιαστούν οι ελληνοτουρκικές σχέσεις από το 1923 έως και σήµερα µε σκοπό η 

παρατήρηση των εµπειρικών γεγονότων να ελέγξει την ισχύ των πιο πάνω 

θεωρητικών συζητήσεων.  Η χρήση της περιπτωσιολογικής µελέτης, µε την 

παράθεση των γεγονότων που αφορούν στα ελληνοτουρκικά, θα επιβεβαιώσει ή θα 

απορρίψει τις υποθέσεις εργασίας της διατριβής. 
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Κεφαλαίο 10 

Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις Υπό το Πρίσµα 

της Θεώρησης του Πολιτικού Ρεαλισµού 

 

10.1. Εισαγωγή 

Τα προηγούµενα δύο κεφάλαια της τέταρτης ενότητας καταπιάστηκαν κατά 

κόρον µε τα θεωρητικά ζητήµατα του πολιτικού ρεαλισµού εξετάζοντας τις θεωρίες 

που παράγονται µέσα από αυτό, αλλά και τα ερµηνευτικά αντικείµενα που η θεώρηση 

χρησιµοποιεί στην ανάλυσή της. Αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθεί µε το εµπειρικό 

κοµµάτι το οποίο θα έπεται του θεωρητικού. ∆ηλαδή, λαµβάνοντας τις θεωρητικές 

συζητήσεις σε συνάρτηση µε τις επαληθευτικές παρατηρήσεις του εµπειρικού 

γεγονότος (σύγκρουση Ελλάδας και Τουρκίας µε έµφαση στους στρατιωτικούς 

εξοπλισµούς, αλλά και την κρατική στρατηγική στο διεθνές σύστηµα), θα εξετάσουµε 

κατά πόσο τα εργαλεία του ρεαλισµού ερµηνεύουν τις παρατηρήσεις αυτές και κατά 

πόσο επαληθεύονται ή όχι ως προς την ισχύ τους.  

Στο παρόν κεφάλαιο θα παρατεθεί η ιστορική πορεία των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων από το 1923 έως και σήµερα, µε σκοπό να εξεταστεί κατά πόσο η εµπειρική 

πραγµατικότητα ανταποκρίνεται στα θεωρητικά ζητήµατα. Οδηγό σε αυτή την 

προσπάθεια θα αποτελέσουν τα σηµεία σταθµοί στις ελληνοτουρκικές σχέσεις1. Η 

κριτική εξέταση των γεγονότων που ακολουθεί λαµβάνει πολιτική χροιά, καθώς 

σκοπός δεν είναι να παρατεθούν απλώς τα ιστορικά γεγονότα αλλά αυτά να τεθούν 

υπό το πρίσµα της διεθνολογικής θεωρίας που τίθεται προς εξέταση. Έτσι, στις 

γραµµές που ακολουθούν επικεντρωνόµαστε στα ακόλουθα ερωτήµατα: Ποιες είναι 

οι πολιτικές των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας τα τελευταία ογδόντα χρόνια; Ποιες 

οι µεταξύ τους σχέσεις όσον αφορά στη σύγκρουση ή στη συνεργασία τους; Ποια 

στρατηγική διαµόρφωσαν στο διεθνές σύστηµα για να εξασφαλίσουν τους στόχους 

τους και ποιες συστηµικές πιέσεις αυτό άσκησε στις στρατηγικές τους; 

Ανταποκρίνονται τα παρατηρηθέντα πολιτικά γεγονότα στις θεωρητικές συζητήσεις 

που προηγήθηκαν ή όχι; Η απάντηση των ερωτηµάτων αυτών θα επικουρήσει τη 

µεθοδολογική προσπάθεια να φέρει εις πέρας το έργο της, µε την κρίση των βασικών 

υποθέσεων εργασίας, που ολοκληρώνεται µε την επόµενη ενότητα. 

                                                 
1 Για µια επιγραµµατική αναφορά στους κυριότερους σταθµούς των ελληνοτουρκικών σχέσεων βλέπε 

Πίνακα 24 στο Παράρτηµα. 
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10.2. Η Ιστορική Πορεία των Ελληνοτουρκικών Σχέσεων 

Οι σχέσεις µεταξύ των κρατών του διεθνούς συστήµατος κινούνται σε πολλά 

πλαίσια, που άλλοτε φτάνουν σε υψηλούς βαθµούς συνεργασίας και άλλοτε φτάνουν 

στο έσχατο σηµείο της σύγκρουσης, που είναι η στρατιωτική αναµέτρηση. Το κάθε 

κράτος αναπτύσσει σχέσεις µε όλα τα άλλα κράτη του διεθνούς συστήµατος, γεγονός 

που δηµιουργεί ένα πλέγµα µε πληθώρα διµερών σχέσεων.  Βέβαια, το ένα κράτος 

δεν έχει µε όλα τα άλλα τον ίδιο βαθµό σχέσεων, αλλά η στενότητα της σχέσης 

διαβαθµίζεται ανάλογα µε τη γεωγραφική κατά κύριο λόγο περιοχή, αλλά και άλλους 

παράγοντες, όπως η συµµετοχή σε κοινούς οργανισµούς, η πολιτιστική σύνδεση, η 

κοινή ιστορική πορεία. Επίσης παρατηρούνται σχέσεις που µπορεί να εµπλέκονται 

πέραν των τριών κρατών, αλλά και αυτές µπορούν να διασπασθούν για χάρη της 

εξέτασης σε διµερείς. 

Από την πιο πάνω παράγραφο δηµιουργείται η εντύπωση ότι το διπολικό σχήµα 

ανάλυσης των σχέσεων δυο κρατών αναφέρεται αποκλειστικά στα δύο µόνο κράτη. 

Αντίθετα όµως η µελέτη των σχέσεων δυο κρατών δεν πρέπει να εξετάζεται 

µεµονωµένα, αλλά υπό το πρίσµα της ολότητας του συστήµατος, καθώς, όπως έχουµε 

προαναφέρει, στην ανάλυση της δοµής του διεθνούς συστήµατος η κρατική 

συµπεριφορά επηρεάζεται από τους συστηµικούς παράγοντες. ∆ηλαδή η έρευνα 

πρέπει να συµπεριλάβει όλες τις σχέσεις που έχει ένα κράτος µε όλα τα άλλα, αλλά 

και τις µεταξύ των άλλων κρατών σχέσεις που επηρεάζουν το σύστηµα στο οποίο τα 

κράτη µετέχουν και βέβαια το ίδιο το κράτος, που είναι η βασική µεταβλητή. 

Ένα ζευγάρι κρατικών µονάδων που δηµιουργούν ένα πλέγµα έντονων σχέσεων 

είναι η Ελλάδα και η Τουρκία. Η ιστορική πορεία των σχέσεων των δύο κρατών 

αναλύεται εκτεταµένα παρακάτω. Τούτο γίνεται για να κριθεί και να ερµηνευθεί η 

κρατική συµπεριφορά των δύο κρατών, ως επίσης και άλλων κρατικών και µη 

µονάδων που επηρεάζουν τη σχέση των κρατών αυτών, αλλά και δοµικών δεδοµένων 

που ανταποκρίνονται στη συνολική δοµική δράση του διεθνούς συστήµατος. 

Επιλέγεται ως αρχή αυτής της πορείας η ιστορική περίοδος του 1923 για τους εξής 

λόγους: α) ιδρύεται η ∆ηµοκρατία της Τουρκίας και ουσιαστικά αρχίζει µια νέα 

περίοδος για το νεοσύστατο κράτος που πλέον ως κρατική µονάδα διαµορφώνει 

διαφορετική συµπεριφορά από την Οθωµανική Αυτοκρατορία, της οποίας αποτέλεσε 

ουσιαστικά συνέχεια, β) το ελληνικό κράτος συµπλήρωνε έναν περίπου αιώνα ζωής 

διαµορφώνοντας µια εντελώς διαφορετική εικόνα από την αρχική του µορφή και είχε 

φτάσει στη µεγαλύτερη εδαφική έκταση από την ίδρυσή του, γ) είναι περίοδος η 
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οποία ακολούθησε τη λήξη ενός πολέµου µεταξύ των δύο πλευρών που δηµιούργησε 

νέα δεδοµένα µε τις µεταβολές και τις συνέπειές του, δ) η παγκόσµια κοινωνία των 

κρατών είχε εξέλθει από τον καταστροφικό Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο που όµως δεν είχε 

καταλαγιάσει τη σύγκρουση µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων, αλλά είχε εντείνει τον 

κρατικό ανταγωνισµό που θα οδηγούσε στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο. Ως συνέπεια 

των πιο πάνω διαγράφεται ξεκάθαρο το χωροχρονικό πλαίσιο των διακρατικών 

σχέσεων των δύο κρατών, αλλά και του διεθνούς περιβάλλοντος, στοιχεία που η 

παρατήρησή τους θα οδηγήσει  σε ασφαλή θεωρητικά συµπεράσµατα. 

 

10.2.1. Περίοδος 1923-1940: Μεταπολεµική Ύφεση και Ανάπτυξη Φιλικών Σχέσεων 

Στις αρχές της τρίτης δεκαετίας του εικοστού αιώνα τα δύο κράτη είχαν εξέλθει 

από έναν καταστροφικό µεταξύ τους πόλεµο, αποτέλεσµα του δοµικού 

µετασχηµατισµού στην ευρωπαϊκή ήπειρο και της διάλυσης της Οθωµανικής 

Αυτοκρατορίας. Ο δεκαετής σχεδόν πόλεµος µεταξύ της Ελλάδας και της 

Οθωµανικής Αυτοκρατορίας2 είχε τελικό αποτέλεσµα τη διάλυση της τελευταίας και 

τη δηµιουργία της Τουρκικής ∆ηµοκρατίας ως συνέχειά της, αλλά και την επέκταση 

της εδαφικής κυριαρχίας της Ελλάδας στα σύνορα που υφίστανται ως και σήµερα. Η 

συστηµική αυτή µεταβολή δηµιουργούσε νέα δεδοµένα στη γεωγραφική περιοχή των 

δύο κρατών και παράλληλα µε το ρευστό παγκόσµιο πολιτικό περιβάλλον 

υποχρέωναν τα κράτη να διαµορφώσουν τη στρατηγική τους µε πληθώρα δυσκολιών,  

αλλά και απειλών για την ασφάλεια και την επιβίωσή τους. 

Η όξυνση των σχέσεων και η αντιπαλότητα των δύο κρατών, προϊόν των πιο 

πάνω καταστάσεων, στηριζόντουσαν στη σύγκρουση των εθνικών συµφερόντων των 

δύο κρατών. Από τη µια οι ελπίδες των Ελλήνων για υλοποίηση της Μεγάλης Ιδέας 

και από την άλλη η προσπάθεια των Τούρκων να πολεµήσουν για την ανεξαρτησία 

τους, µαζί µε τις εχθρικές ιστορικές σχέσεις των δύο πλευρών ήταν αρκετά για τη 

διατήρηση των αντίπαλων σχέσεων των δύο κρατών  στις δεκαετίες του ’20 και του 

’30. Η Ελλάδα µε τη “Μεγάλη Ιδέα”, που σκοπό της είχε την ανοικοδόµηση της 

ελληνικής ηγεµονίας στα πλαίσια ενός µεγάλου ελληνικού εθνικού κράτους, 

αποτελούσε µια επεκτατική απειλή για το νεοσύστατο τότε κράτος της Τουρκίας, 

                                                 
2 Για τη σύγκρουση Ελλάδας και Οθωµανικής Αυτοκρατορίας (µε συνέχειά της το τουρκικό κράτος) 

την περίοδο 1912-1922, που περιλαµβάνει και τον Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο, βλέπε Βερέµης (1998: 77-

83). 
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γιατί η επιτυχία της θα συρρίκνωνε την Οθωµανική Αυτοκρατορία3. Έτσι 

παρατηρούµε ότι η Ελλάδα στις αρχές του εικοστού αιώνα είχε επιθετικές και 

επεκτατικές βλέψεις εν αντιθέσει µε τη σηµερινή στρατηγική του κράτους που το 

θέλει να εφαρµόζει αµυντική-αποτρεπτική πολιτική. Την επιθετική τότε στάση της 

Ελλάδας ευνοούσε η τότε δοµή του συστήµατος (ανακατανοµή ισχύος µε τη διάλυση 

της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας και ουδετερότητα ή φιλικές προς την Ελλάδα θέσεις 

των µεγάλων δυνάµεων), ενώ σήµερα µια διαφορετική δοµική θέση (υψηλή 

κατανοµή ισχύος στην Τουρκία και συµφέροντα µεγάλων δυνάµεων) την αναγκάζει 

να βρίσκεται σε αµυντική θέση µε προσπάθεια διατήρησης του status quo. Αυτό 

επιβεβαιώνει το γεγονός ότι η επιθετικότητα (ή αντίθετα ο αµυντικός χαρακτήρας των 

κρατών) είναι απόρροια της δοµικότητας του συστήµατος και της κατανοµής ισχύος 

µέσα  σε αυτό. 

Αντίθετα µε την Ελλάδα, η Τουρκία ως νεοσύστατο κράτος θέτει άλλες 

προτεραιότητες, που στόχο έχουν να εξασφαλίσουν την ασφάλεια και επιβίωσή του. 

Έτσι, η Τουρκία µε την ίδρυση του κράτους επιλέγει και επιθυµεί να καταστεί µία 

ευρωπαϊκή χώρα µε δυτικό και κοσµικό τρόπο ζωής, που θα την απάλλασσε από τα 

αρνητικά της οθωµανικής κληρονοµιάς της, γεγονός που επηρέασε και άµεσα την 

εξωτερική πολιτική της4. Από το γεγονός αυτό παρατηρούµε ότι το εθνικό συµφέρον, 

που πρότασσε το τουρκικό κράτος να καταστεί ευρωπαϊκή χώρα, επηρεάζει την 

εξωτερική της πολιτική και η στρατηγική της µη επιθετικής στάσης είναι αυτή που 

υπηρετεί το εθνικό συµφέρον. Η προτεραιότητα των εθνικών συµφερόντων που 

καθορίζονται ανάλογα µε την ιεραρχική θέση του κράτους στην κατανοµή ισχύος 

είναι αυτά που καθορίζουν και τη στρατηγική που το κράτος επιλέγει να υλοποιήσει.  

Παρά την οξυµένη κατάσταση των σχέσεών τους, η περίοδος που ακολουθεί 

µετά τη λήξη του πολέµου και την υπογραφή της Συνθήκης της Λωζάνης υπήρξε 

περίοδος ειρήνης και φιλικών σχέσεων, που ουσιαστικά έβαζε τέλος στις εδαφικές 

βλέψεις της Ελλάδας και της Τουρκίας5.  Έτσι παρατηρούµε ότι τα κράτη µπορούν, 

ακόµα και µετά από έντονες περιόδους, να προχωρήσουν σε µια φιλική συµβίωση 

αλλά και να συνάψουν συνεργατικές σχέσεις, αν το εθνικό συµφέρον δεν κινδυνεύει. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι ούτε η Ελλάδα ούτε και η Τουρκία επιθυµούσαν πλέον 
                                                 
3 Γιαλλουρίδης (2000: 26-27). 
4 Για το δυτικό προσανατολισµό της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής κατά την πρώτη εικοσαετία της 

ίδρυσης του κράτους βλέπε Aydin (2004: 45-48). 
5 Για την περίοδο 1923-1940 και τις φιλικές σχέσεις των κρατών βλέπε Βερέµης (1998: 85-102). 
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την επέκταση τα δύο κράτη µπορούσαν να έχουν φιλικές και συνεργατικές σχέσεις οι 

οποίες θα µεταβάλλονταν, όταν οι στρατηγικές των κρατών λόγω της δοµής θα 

άλλαζαν. Έτσι, όπως επισηµαίνει και ο Robins, αν και η φιλία της περιόδου αυτής 

απέδειξε ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν ήταν απαραίτητο να είναι εχθρικές και 

σχέσεις σύγκρουσης, η συµφιλίωση του 1930 φάνηκε ότι αποτελούσε µάλλον την 

εξαίρεση παρά τον κανόνα6.  

Οι καλές φιλικές σχέσεις δεν άργησαν να επιδεινωθούν. Το 1936 η Ελλάδα 

έκανε το πρώτο βήµα παραχάραξης του status quo, µε το να επεκτείνει την κυριαρχία 

της στη θάλασσα από τα τρία στα έξι ναυτικά µίλια (η τουρκική αντίδραση ήρθε το 

1964 που η Τουρκία επίσης µετέτρεψε τα κυριαρχικά της δικαιώµατα στη θάλασσα 

στα έξι ναυτικά µίλια)7, γεγονός που θεωρήθηκε από την Τουρκία ως κίνηση 

αποκλεισµού της και µετατροπή του Αιγαίου σε ελληνική λίµνη. Από την τουρκική 

πλευρά οι πρώτες επιθετικές κινήσεις πραγµατοποιήθηκαν το 1939, όταν έγινε το 

πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της επέκτασης των τουρκικών συνόρων µε την 

προσάρτηση του Σαντζακιού της Αλεξανδρέττας εις βάρος της Συρίας και υπό την 

ανοχή της Γαλλίας8.  Έτσι παρατηρείται ότι τα κράτη προσπαθούν να επεκταθούν εις 

βάρος των αντιπάλων τους, όταν οι συγκυρίες της διεθνούς πολιτικής τους το 

επιτρέπουν.  Με το τέλος όµως της δεκαετίας του ’30, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις θα 

µπουν υπό τη σκιά του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και οι στρατηγικές επιλογές των δύο 

χωρών θα καθοριστούν άµεσα από το τι συµβαίνει σε παγκόσµιο επίπεδο, όπου οι 

συσχετισµοί ισχύος, έστω και για µια περίοδο έξι ετών (1939-1945), θα µεταβληθούν 

άρδην. 

 

10.2.2. Περίοδος 1940-1960: Η Επισκίαση των Σχέσεων από το ∆ιπολικό Σύστηµα  

Το 1939 ξεσπά ο Β΄ Παγκόσµιος Πόλεµος, που οφειλόταν στις επεκτατικές 

βλέψεις της Γερµανίας και στην προσπάθειά της να µεταβάλει το ισχύον status quo 

που είχε εις βάρος της διαµορφωθεί µε την ήττα της στο Α΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.  Η 

µη ικανοποιητική αντίδραση των άλλων µεγάλων δυνάµεων της Ευρώπης (Γαλλία, 

Αγγλία, Ρωσία) στη γερµανική απειλή ενέτεινε τη γερµανική επιθετικότητα και η 

γενική σύρραξη δεν άργησε να έρθει. Η επιλογή του πολέµου ήταν µια δοµική πίεση 
                                                 
6 Robins (2003: 114). Βλέπε στην παρούσα παραποµπή Robins (2003: 114-117) για την υπεράσπιση 

του παρόντος επιχειρήµατος. 
7 Gunduz (2001: 89). 
8 Μούτσογλου (2000: 26). 
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λόγω της άνισης ανάπτυξης µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων, αλλά και της 

επικίνδυνης για τα συµφέροντα των άλλων χωρών γερµανικής αύξησης ισχύος. 

Καθώς ο ζωτικός χώρος των ευρωπαϊκών δυνάµεων απειλούνταν πραγµατικά, η 

εισδοχή στον πόλεµο ήταν αναπόφευκτη, όχι µόνο των ευρωπαϊκών κρατών, αλλά 

και των άλλων δυνάµεων (Η.Π.Α., Ιαπωνία), και τούτο για την εξασφάλιση του 

εθνικού συµφέροντος. 

Η Ελλάδα εισέρχεται στον πόλεµο στο πλευρό των συµµάχων µετά την επίθεση 

της Ιταλίας. Η νίκη της επί της τελευταίας δεν θα κρατήσει για πολύ την ελευθερία 

της, καθώς τον Απρίλιο του 1941 θα της επιτεθεί και θα την καταλάβει η Γερµανία, η 

οποία και θα προβεί σε κατοχή του εδάφους της µέχρι και το 1994. Αντίθετα µε την 

Ελλάδα, η στάση της Τουρκίας καθ’ όλη σχεδόν τη διάρκεια του πολέµου παρέµενε 

ουδέτερη και έτσι δεν είχε εισέλθει στον πόλεµο και σε κανένα από τα δύο 

αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Στην πραγµατικότητα η Τουρκία ήταν πεπεισµένη ότι, αν 

εισερχόταν στον πόλεµο, θα κατακτιόταν από τη Σοβιετική Ένωση είτε ως αντίπαλος, 

αν επέλεγε να είναι µέλος του Άξονα, είτε ως σύµµαχος που θα απελευθερωνόταν, αν 

επέλεγε το συµµαχικό στρατόπεδο9. Οι προσπάθειες της Τουρκίας να παραµείνει έξω 

από τη λαίλαπα του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου δεν οφειλόταν µόνο στις διεθνείς 

συγκυρίες, αλλά συνιστούσε και έναν επιδέξιο καιροσκοπικό χειρισµό από µέρους 

της τουρκικής κυβέρνησης10.  Η στάση αυτή καταδεικνύει ότι τα κράτη, λαµβάνοντας 

υπόψη τις παγκόσµιες πολιτικές συγκυρίες, µπορούν µε τη στρατηγική τους να 

ελίσσονται προσδοκώντας µέσα από τους ελιγµούς αυτού να αποκοµίσουν οφέλη. 

Με τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και τη νίκη των συµµαχικών 

δυνάµεων η κατανοµή ισχύος µεταξύ των νικητών θα διαµορφώσει ένα διπολικό 

σύστηµα που θα επηρεάσει την παγκόσµια διεθνή πολιτική, αλλά και τις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις για τις επόµενες πέντε δεκαετίες. Η διαµορφωθείσα 

κατάσταση θα δηµιουργήσει ένα καινούργιο πλαίσιο στρατηγικών επιλογών για τα 

κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας. Η Ελλάδα και η Τουρκία, µε µεγάλα 

οικονοµικά προβλήµατα και διεθνείς δεσµεύσεις αλλά µε σηµαντική γεωγραφική 

θέση και σε εγγύτητα τόσο µε τον ατλαντικό χώρο όσο και µε τη Σοβιετική Ένωση, 

δεν ήταν δυνατόν να παραµείνουν εκτός του πεδίου ανταγωνισµού και για 
                                                 
9 Aydin (2004: 47). 
10 Αλεξανδρής (1991α: 109). Για τις εδαφικές αξιώσεις της Τουρκίας (και όχι µόνο) στις 

διαπραγµατεύσεις για την εισδοχή της στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο και µε τις δυο αντιµαχόµενες 

πλευρές βλέπε Αλεξανδρής (1995: 453-454). 
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διαφορετικούς λόγους η καθεµιά χώρα ενσωµατώνεται νωρίς στη ∆ύση στις αρχές τις 

δεκαετίας του 195011. 

Για την Τουρκία δύο συστηµικές µεταβολές του διεθνούς συστήµατος το 1945 

ήταν αυτές που οδήγησαν το κράτος µετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου να 

προσδεθεί στο άρµα της ∆ύσης12.  Η πρώτη ήταν η µεταβολή της φύσης του διεθνούς 

συστήµατος από την ισορροπία της ισχύος πολλών δυνάµεων σε µια διπολική µορφή. 

Έτσι η Τουρκία έπρεπε να διαλέξει στρατόπεδο για να εξασφαλίσει την επιβίωσή της. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Aron, σε µία τέτοια διπολική συστηµική µορφή η 

πολιτική της ουδετερότητας δεν ήταν τόσο ρεαλιστική ή δυνατή για µία χώρα όπως η 

Τουρκία, µε µέσο εύρος ισχύος και ευρισκόµενη σε µία σηµαντική γεωπολιτική 

περιοχή13.  Η δεύτερη ήταν ότι η Σοβιετική Ένωση µετατράπηκε σε υπερδύναµη µε 

εδαφικές αξιώσεις έναντι της Τουρκίας, µε αποτέλεσµα οι στρατηγικές επιδιώξεις της 

πρώτης να οδηγήσουν τη δεύτερη στο δυτικό στρατόπεδο. Η πιο πάνω πολιτική της 

Τουρκίας επιβεβαιώνει την πρακτική που θέλει τα κράτη σε ένα διπολικό σύστηµα να 

αναζητούν έναν ηγεµόνα και να συµµαχούν µαζί του, γιατί αυτό τους εξασφαλίζει την 

ασφάλεια και την επιβίωση του κράτους. 

Αναφορικά µε τις σχέσεις της Τουρκίας µε την Ελλάδα µετά τη λήξη του 

Πολέµου, δεν υπήρξε καµία ουσιαστική µεταβολή και αυτό γιατί αφενός µεν η 

Τουρκία δεν µπορούσε να διεκδικήσει κάτι, αφετέρου δε η Ελλάδα ήταν σε 

οικονοµικό µαρασµό και σε εµφύλια διαµάχη. Η σοβιετική απειλή και η διπλωµατική 

αποµόνωση της Τουρκίας µετά τον Πόλεµο περιόρισαν σηµαντικά τα περιθώρια 

διπλωµατικών ελιγµών του τουρκικού κράτους, έτσι ώστε το τελευταίο δεν ήταν σε 

θέση να ζητήσει εδαφικές ανακατατάξεις στο Αιγαίο και ειδικά στα ∆ωδεκάνησα που 

ήταν υπό ιταλική κατοχή, επειδή µια τέτοια ενέργεια θα µπορούσε να οδηγήσει σε 

παρόµοιες αξιώσεις από την αντίπαλη πλευρά. Έτσι στη µεν περίπτωση της Τουρκίας 

παρατηρούµε ότι συστηµικοί λόγοι υπαγορεύουν τη µη επιθετικότητά της, στη δε 

περίπτωση της Ελλάδας εσωτερικοί παράγοντες επηρεάζουν κατά κύριο λόγο την 

πολιτική της. 

Η Τουρκία, µετά τις σοβιετικές διεκδικήσεις το 1945 εις βάρος της, 

εγκαταλείπει την ουδετερότητα και εντάσσεται στη δυτική συµµαχία, όπου έγινε 
                                                 
11 Μούτσογλου (2000: 39). 
12 Aydin (2004: 49). Επίσης βλέπε στην ίδια παραποµπή Aydin (2004: 53) τους άλλους λόγους που 

οδήγησαν την Τουρκία να επιλέξει το δυτικό στρατόπεδο µε την έναρξη του Ψυχρού Πολέµου. 
13 Aron (1973: 125-127). 
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παραλήπτης µεγάλων δόσεων αµερικανικής στρατιωτικής οικονοµικής και 

διπλωµατικής βοήθειας14.  Παρατηρούµε ότι οι δοµικοί παράγοντες αναγκάζουν την 

Τουρκία να επιλέξει στρατόπεδο (να διαµορφώσει τη στρατηγική της), αλλά και η µία 

εκ των δύο υπερδυνάµεων προσπαθεί να εξασφαλίσει συµµάχους, για να αποτρέπει 

µέσω αυτών την αντίπαλη υπερδύναµη. Συνεπώς, το πώς η αµερικανική εξωτερική 

πολιτική διαχειρίσθηκε την πορεία των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας, µετά το τέλος 

του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου µε βάση το σοβιετικό κίνδυνο15, καταδεικνύει τη 

συστηµική επιρροή στις στρατηγικές λύσεις των κρατών που είναι υποδεέστερα σε 

δύναµη από τις υπερδυνάµεις. 

Η Ελλάδα µετά τη λήξη του Β΄ Παγκόσµιου Πολέµου και σύµφωνα µε τη 

Συνθήκη της Λωζάνης θα επανακτούσε τα νησιά του Αιγαίου, αλλά έπρεπε ως 

αντάλλαγµα να τα διατηρεί αποστρατιωτικοποιηµένα, γεγονός που αποτέλεσε και το 

αντάλλαγµα µε το οποίο η Τουρκία αποδεχόταν την παραχώρηση των νησιών στην 

Ελλάδα16. Έτσι, η Ελλάδα µε την ενσωµάτωση της ∆ωδεκανήσου επεκτείνει την 

εδαφική της κυριαρχία και πλέον κατέχει όλα τα νησιά του Αιγαίου (πλην της Ίµβρου 

και της Τενέδου που παραµένουν επί τουρκικής επικυριαρχίας). Η νέα 

διαµορφωθείσα κατάσταση της έδινε σοβαρό στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι της 

Τουρκίας, επειδή έλέγχε όλη τη θαλάσσια περιοχή του Αιγαίου και, αν επέκτεινε τη 

θαλάσσια κυριαρχία της στα δώδεκα ναυτικά µίλια, θα απέκλειε την Τουρκία πλήρως 

από την πρόσβαση σε αυτή.  Έτσι, βλέπουµε ότι τα κράτη αναζητούν το ζωτικό χώρο 

που θα εξασφαλίσει επαρκώς την άµυνά του και µάλιστα οι αναζητήσεις αυτές 

γίνονται εις βάρος του αντιπάλου. Το γεγονός αυτό πιστοποιεί την επιθυµία των 

κρατών για σχετικά έναντι του αντιπάλου κέρδη και όχι µόνο απόλυτα. 

Επιπρόσθετα η Τουρκία, για να διασφαλίσει τη δυτικού τύπου ταυτότητα του 

κράτους της, το 1948 έγινε µέλος του νεοϊδρυθέντος Οργανισµού για την Οικονοµική 

Συνεργασία και Ανάπτυξη (O.E.C.D.), γεγονός το οποίο βοήθησε την Τουρκία 

αυτόµατα να περιληφθεί στο σχέδιο Marshall και το 1950 να γίνει µέλος του 

Συµβουλίου της Ευρώπης.  Η τουρκική συµµετοχή σε αυτούς τους ευρωπαϊκούς 

οργανισµούς ήταν πρωταρχικής σηµασίας για τις µελλοντικές οικονοµικές και 

                                                 
14 Αλεξανδρής (1995: 455). Για τις σοβιετικές διεκδικήσεις και για τη στάση της Τουρκίας σε αυτές 

βλέπε αναλυτικά  Αλεξανδρής (1991α: 111-112). 
15 Για το πώς βλέπε Αλεξανδρής (1991α: 113-114). 
16 Gunduz (2001: 88). 
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πολιτικές της σχέσεις και στρατηγικές17, καθώς οι επιλογές της Τουρκίας είχαν πάντα 

δυτικό προσανατολισµό. Πέραν όµως των κρατικών επιλογών, υπήρχαν και 

συστηµικοί λόγοι, που ήθελαν την Ευρώπη να έχει έναν πρωταρχικό ρόλο στη 

παγκόσµια πολιτική, µέσα από τον οποίο η Τουρκία θα απολάµβανε πλεονεκτήµατα. 

Βέβαια δεν πρέπει να παραγνωρίζεται και ο ρόλος των µεγάλων δυνάµεων στον 

καθορισµό της πολιτικής των κρατών µε υποδεέστερη δύναµη, όπως ήταν η Τουρκία 

και η Ελλάδα.  Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και ύστερα από την αποτυχία της 

προσπάθειας για την ίδρυση ενός αµυντικού συνασπισµού στη Μέση Ανατολή από 

τις Η.Π.Α., η υπερδύναµη τάσσεται πλέον υπέρ της ένταξης της Ελλάδας και της 

Τουρκίας στο Ν.Α.Τ.Ο., όπου µε την είσοδό τους σε αυτό οδηγούνται σε νέους 

προσανατολισµούς οι οποίοι εξυπηρετούν τα ευρύτερα συµµαχικά συµφέροντα18. 

Έτσι βλέπουµε την κατανοµή ισχύος αλλά και τα µακροσκοπικά συµφέροντα µιας 

συµµαχίας να καθορίζουν εν πολλοίς τις στρατηγικές επιλογές των κρατών. Όπως 

επισηµαίνει και ο Γιαλλουρίδης, από τις αρχές της δεκαετίας 1950 και µετά το Β΄ 

Παγκόσµιο Πόλεµο και τα δύο κράτη επιλέγουν τις στρατηγικές που υποβάλλονται 

από τη νέα δοµή συµµετέχοντας σε συστήµατα συµµαχιών19.  Τα κράτη όµως, µέσα 

από τις επιλογές των υπερδυνάµεων, προσπαθούν να επωφεληθούν και να 

αποκοµίσουν κέρδη που θα εξασφαλίσουν το εθνικό τους συµφέρον.  Έτσι και οι 

επιλογές των Η.Π.Α. στην περίπτωση της Τουρκίας και της Ελλάδας µπορεί να 

εξυπηρετούσαν το αµερικανικό συµφέρον, αλλά παρείχαν την ευκαιρία στα δύο 

τελευταία κράτη να αξιοποιήσουν και να επωφεληθούν των επιλογών αυτών.  Είναι 

αξιοπρόσεκτο το γεγονός ότι η αµερικανική πολιτική στις αρχές της δεκαετίας του 

1950, που υπαγόρευσε την αξιοποίηση της Τουρκίας, πρόσεφερε στην τελευταία την 

ευκαιρία να διαχειρίζεται την εξωτερική της πολιτική µε σηµαντική αυτονοµία 

επιζητώντας τον ηγετικό ρόλο στην περιοχή, ενώ αντίθετα περιόριζε την Ελλάδα σε 

ένα δεύτερο ρόλο20. Το πιο πάνω επιβεβαιώνει την άποψη ότι η πολιτική ενός 

κράτους, που θέλει να καταστεί περιφερειακή δύναµη, στηρίζεται στη στρατηγική 

που του δίνει τη δυνατότητα να επωφελείται των πλεονεκτηµάτων που του προσφέρει 

η συνεργασία µε τον ηγεµόνα.  Το κράτος που θα ασκήσει επιτυχώς τη στρατηγική 

αυτή (όπως έκανε και κάνει η Τουρκία) έχει κέρδη, ενώ το κράτος που βρίσκεται σε 
                                                 
17 Aydin (2004: 54). 
18 Αλεξανδρής (1991α: 122). 
19 Γιαλλουρίδης (2000: 65). 
20 Αλεξανδρής (1991α: 126). 
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µια κατάσταση αντίπαλων και εχθρικών σχέσεων µε τον ηγεµόνα µόνο οφέλη δεν 

µπορεί να αποκοµίσει από τη σχέση αυτή. 

Η ελληνοτουρκική προσέγγιση της πρώτης πενταετίας του 1950 στηρίχθηκε σε 

µία νέα βάση, καθώς η δοµή του συστήµατος άλλαζε, και έτσι η Τουρκία όσο και η 

Ελλάδα επιδίωξαν την είσοδό τους στο Ν.Α.Τ.Ο. καταφέρνοντας το 1952 να γίνουν 

µέλη, αφού προηγουµένως απέδειξαν και οι δύο την προσήλωσή τους στις αρχές που 

πρέσβευε ο δυτικός συνασπισµός21.  Το 1952 η Ελλάδα και η Τουρκία έγιναν δεκτές 

στη συµµαχία του Ν.Α.Τ.Ο., αν και καµία δεν µπορούσε να χαρακτηρισθεί ως 

βορειοατλαντική χώρα, ενώ την ίδια περίοδο οι παραπλήσιες αντιλήψεις των δύο 

χωρών για τον κοινό εξωτερικό κίνδυνο οδήγησαν σε βελτίωση των σχέσεών τους. 

Το 1953 υπογράφουν επίσηµη συµµαχία στην οποία συµµετέχει και η 

Γιουγκοσλαβία22.  Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι φιλικές σχέσεις µεταξύ των δύο χωρών 

µετά τη λήξη του πολέµου ήταν άκρως επηρεασµένες από το σύστηµα καθώς είχαν 

ενταχθεί και οι δύο στον ίδιο αµυντικό οργανισµό και αντιµετώπιζαν πλέον µια κοινή 

απειλή, αυτήν του σοβιετικού κινδύνου.  

Οι φιλικές όµως σχέσεις που κράτησαν περίπου δέκα χρόνια δεν άργησαν να 

διακοπούν, επειδή τα ζητήµατα που χώριζαν τις δύο χώρες δεν είχαν εξαλειφθεί, αλλά 

είχαν απλώς επισκιαστεί από τις διεθνείς τότε συνθήκες. Την απότοµη λήξη του 

σύντοµου µήνα του µέλιτος ανάµεσα στους δύο συµµάχους στο νοτιοανατολικό 

σκέλος του Ν.Α.Τ.Ο. επιτάχυνε και η αυξανόµενη ένταση στην Κύπρο23 όπου το 

κυπριακό ζήτηµα αναζωπυρωνόταν και η ρήξη µεταξύ της ελληνικής και της 

τουρκικής κοινότητας στο νησί (µε την επικουρία της Βρετανίας) έφερνε τα δύο 

κράτη σε ισχυρές θέσεις αντιπαλότητας. Οι εξελίξεις στο κυπριακό ζήτηµα το 1955 

αποτέλεσαν το γνώµονα για την κατάσταση που διαµορφώθηκε έκτοτε στο πεδίο των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, αφ’ ης στιγµής η Τουρκία ενεπλάκη πλήρως στο ζήτηµα 

ως ένας από τους βασικούς διεκδικητές24.  Η πρακτική αυτή διαπιστώνει ότι η τύχη 

                                                 
21 Βερέµης (1998: 112) και Aydin (2004: 56). 
22 Clogg (1995: 159) και Βερέµης (1989: 9). Αφορά τη “Συνθήκη Πολιτικής Συνεργασίας και 

Αµοιβαίας Βοήθειας” που υπογράφηκε στο Bled. 
23 Clogg (1995: 159). Ο Κουλουµπής (1988: 59) ορίζει την κρίση ως µία έκτακτη κατάσταση που 

συνδυάζει µεγάλη και απρόβλεπτη απειλή (που αιφνιδιάζει την ηγεσία µια χώρας), περιορισµένο χρόνο 

αντίδρασης για την ουδετεροποίηση της απειλής και φυσικά εξ ορισµού έλλειψη προγραµµατισµένου 

σχεδίου για την αντιµετώπιση της απειλής. 
24 Μούτσογλου (2000: 53). 
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των µικρών κρατών γίνεται έρµαιο των στρατηγικών αποφάσεων των µεγάλων 

δυνάµεων. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι η Βρετανία ήταν η χώρα που (ως 

µεγάλη δύναµη) ενέπλεξε την Τουρκία το 1957 στο κυπριακό ζήτηµα, για να 

περιορίσει τις ελληνικές απαιτήσεις στο νησί, αλλά και αυτή που παρέδωσε την 

κηδεµονία της Κύπρου στις Η.Π.Α. µε την ένταξη του κυπριακού ζητήµατος στα 

πλαίσια της γενικότερης στρατηγικής της δυτικής συµµαχίας στη Νοτιανατολική 

Μεσόγειο και στη Μέση Ανατολή25. 

Με αφορµή το Κυπριακό άρχισαν να εκδηλώνονται οι πρώτες επεκτατικές  

τάσεις του τουρκικού κράτους σε βάρος της Ελλάδας26, µε τις επιθετικές ενέργειες 

του τουρκικού λαού εναντίον της ελληνικής µειονότητας τον Σεπτέµβριο του 1955 

στην Κωνσταντινούπολη, οι οποίες πραγµατοποιούνταν µε την ενθάρρυνση και 

υποστήριξη της τουρκικής κυβέρνησης27.  Η πολιτική στάση του τουρκικού κράτους, 

µε τον ανοµοιογενή πληθυσµό του, στόχο είχε την αφοµοίωση του πληθυσµού αυτού 

σε έναν εθνικό κοινό κορµό, και ως εκ τούτου οι επιθετικές ενέργειες σε µειονότητες 

ήσαν κύρια πολιτική πρακτική.  Ειδικότερα, µε το θέµα της ελληνικής µειονότητας η 

Τουρκία επιδίωκε να περιορίσει την επιρροή της Ελλάδας πάνω σε αυτή 

εξαλείφοντας συγχρόνως και τις όποιες διεκδικήσεις της τελευταίας. Έτσι, 

παρατηρούµε ότι η εσωτερική πολιτική δράση µπορεί να οφείλεται στις ανάγκες της 

εξωτερικής πολιτικής, ακόµα και αν αυτή αφορά σε πολιτικές δράσεις της εσωτερικής 

ασφάλειας του κράτους.   

Με την κρίση στο Κυπριακό οι ελληνοτουρκικές σχέσεις µπαίνουν σε µία 

έντονη συγκρουσιακή κατάσταση, που προσλαµβάνει νέες µορφές δράσης, καθώς η 

Τουρκία αναζητά πλέον την ενδυνάµωση της θέσης της και την επικράτησή της 

έναντι του αντιπάλου, ενώ η Ελλάδα βρίσκεται σε µειονεκτικότερη από την Τουρκία 

θέση, επειδή το ισοζύγιο δυνάµεων αλλά και η πολιτική των µεγάλων δυνάµεων 

ευνοούσαν την τουρκική στρατηγική. Είναι γεγονός, όπως σηµειώνει και ο 

Κουφουδάκης, ότι η πολιτική των κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας την περίοδο 

1960-1974 επηρέαζε τις εξελίξεις στο Κυπριακό υπό το πρίσµα του διπολικού 

ανταγωνισµού των υπερδυνάµεων και των στρατηγικών συµφερόντων των 
                                                 
25 Coufoudakis (2003: 112). 
26 Για µία συνοπτική αναφορά των εδαφικών διεκδικήσεων της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας από το 

1955 µέχρι και σήµερα βλέπε στον Πίνακα 25.  
27 Βλέπε Αλεξανδρής (1991β: 497-503). Περισσότερα για το µειονοτικό ζήτηµα και τη στάση της 

Τουρκίας απέναντι στην ελληνική µειονότητα βλέπε στην παρούσα παραποµπή.  
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τελευταίων28. Με τη λήξη του απελευθερωτικού αγώνα στην Κύπρο και τις 

Συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου για τη διευθέτηση του κυπριακού ζητήµατος αρχίζει 

µια νέα περίοδος στις διακρατικές σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.  

 

10.2.3. Περίοδος 1960-1974: Ένταση των Σχέσεων και Πολεµική Αναµέτρηση 

Οι Συµφωνίες Ζυρίχης-Λονδίνου το 1959 προέβλεπαν ότι η Κύπρος θα γινόταν 

ανεξάρτητη ∆ηµοκρατία µέσα στα πλαίσια της Βρετανικής Κοινοπολιτείας και η 

Βρετανία θα διατηρούσε επ’ αόριστον την επικυριαρχία της σε δύο περιοχές στις 

οποίες θα εγκαθιστούσε βάσεις, ενώ η Ελλάδα και η Τουρκία (που µαζί µε τη 

Βρετανία έγιναν συνεγγυητές των συµφωνιών αυτών) εξουσιοδοτήθηκαν να 

σταθµεύουν µικρά στρατιωτικά τµήµατα στο νησί29.  Οι αναθεωρητικές επιδιώξεις 

της Τουρκίας σε βάρος της Κύπρου ξεκινούν το 1960 µε τις Συµφωνίες Ζυρίχης- 

Λονδίνου µε τις οποίες η Τουρκία αναγνωρίζεται ως εγγυήτρια δύναµη 

νοµιµοποιώντας τη θέση της στο νησί και αποκτώντας δικαιώµατα επέµβασης, αλλά 

και την ευκαιρία να επιστρέψει ο τουρκικός στρατός στην Κύπρο µετά το 187830. 

Η Ελλάδα την περίοδο αυτή και πέραν της διαµάχης της µε την Τουρκία για το 

Κυπριακό διαµορφώνει στρατηγική προς την Ευρώπη και προσπαθεί να ακολουθήσει 

την πορεία που οι ευρωπαϊκές χώρες άρχισαν να δηµιουργούν. Έτσι, το 1961 είχε 

επιτυχείς διαπραγµατεύσεις για µία συµφωνία σύνδεσης µε την Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα (Ε.Ο.Κ.), η οποία παρείχε τη δυνατότητα πλήρους ένταξης 

µέχρι το 1984.  Οι όροι προέβλεπαν σταδιακή µείωση του ελέγχου των εισαγωγών 

και των τελωνειακών δασµών και υπόσχονταν την ιδιαίτερα αναγκαία αύξηση της 

ανταγωνιστικότητας των ατελέσφορων βιοµηχανιών που µέχρι τότε προστατεύονταν 

από υψηλούς εισαγωγικούς δασµούς31. Τα κίνητρα ήταν εξίσου πολιτικά και 

οικονοµικά, καθώς η σύνδεση θεωρήθηκε ότι ήταν ένα µέσο για την ακόµα 

σταθερότερη πρόσδεση της Ελλάδας µε τη ∆υτική Συµµαχία, καθώς και για τη 

νοµιµοποίηση της  κάπως ακόµη αβέβαιης ευρωπαϊκής της ταυτότητας. Η συµµετοχή 

σε έναν ισχυρό οικονοµικά και πολιτικά οργανισµό θα πρόσεφερε στην Ελλάδα 

πέραν των ωφεληµάτων (απόλυτα κέρδη) και στρατηγικά πλεονεκτήµατα (σχετικά 

κέρδη) έναντι του κυρίως αντιπάλου της, την Τουρκία. 
                                                 
28 Κουφουδάκης (1991: 239). 
29 Βερέµης (1989: 9) και Clogg (1995: 163). 
30 Κουφουδάκης (1991: 221). 
31 Clogg (1995: 165). 
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Παρά τη στρατηγική της Ελλάδας όµως να σταθεροποιηθεί στην ευρωπαϊκή 

πορεία, η αντιπαλότητα µε την Τουρκία δεν έπαυε να υπάρχει, επειδή οι τουρκικές 

επεκτατικές βλέψεις δεν έπαυαν να υφίστανται. Έτσι, οι δυσκολίες που ανέκυψαν 

στην εφαρµογή του κυπριακού συντάγµατος (που θεσπίστηκε µε τις Συµφωνίες 

Ζυρίχης-Λονδίνου) πυροδότησαν την κρίση του 1963 και τις εχθροπραξίες µεταξύ 

των δύο κοινοτήτων32, οι οποίες βέβαια είχαν µεγάλο αντίκτυπο στις σχέσεις της 

Τουρκίας µε την Ελλάδα, µε επίκεντρο το Κυπριακό. Συγκεκριµένα, το 1963 ξέσπασε 

άγριος πόλεµος µεταξύ των δύο κοινοτήτων στο νησί (Ελληνοκυπρίων και 

Τουρκοκυπρίων), ενώ η απειλή της άµεσης τουρκικής επέµβασης στην Κύπρο ήταν 

µεγάλη (λόγω των γεγονότων) και ο κίνδυνος δεν αποσοβήθηκε παρά µόνο µετά την 

παρέµβαση των Η.Π.Α., οι οποίες κατέθεσαν σχέδιο διπλής ένωσης, το οποίο όµως 

απέρριψε η Ελλάδα33. 

Συνάµα µε την πιο πάνω διαπίστωση µίας διακρατικής σύγκρουσης (Ελλάδας 

και Τουρκίας) για τον εδαφικό και πολιτικό έλεγχο µίας γεωγραφικής περιοχής 

(Κύπρος), η πραγµατική κατάσταση φανέρωσε πλέον και µία άλλη διάσταση του 

προβλήµατος, αυτήν της τριγωνικής σχέσης Ελλάδας, Τουρκίας και Κύπρου.  Το 

ανεξάρτητο πλέον κράτος της Κύπρου συµπεριφέρεται µε άλλο γνώµονα από τον 

ελληνικό και ως συνέπεια έχει διαφορετικό εθνικό συµφέρον. Η πολιτική της 

Ελλάδας, που απέβλεπε στην υπεράσπιση των δικών της εθνικών συµφερόντων 

διαφοροποιούνταν από την πολιτική που διαµόρφωνε η Κύπρος. Πολλές φορές 

συγκρούονταν µε τα κυπριακά συµφέροντα, πράγµα που παρατηρείται από τις 

διαφορετικές στρατηγικές επιλογές των κυβερνήσεων τις Αθήνας και της Λευκωσίας. 

Έτσι, το 1963 στην ενδοκοινοτική κρίση η Ελλάδα έλαβε διάφορα µέτρα για να 

προστατεύσει τα συµφέροντά της στην Κύπρο έναντι της Τουρκίας, αλλά και έναντι 

τη κυπριακής κυβέρνησης, ενώ το 1967 υπήρχε έντονη διαµάχη µεταξύ των 

κυβερνήσεων Ελλάδας και Κύπρου για την πορεία των ενδοκοινοτικών συνοµιλιών34. 

                                                 
32 Κουφουδάκης (1989: 70). 
33 Clogg (1995: 169-170). 
34 Κουφουδάκης (1991:228 και 230). Επιπρόσθετα, για την ισχυροποίηση του επιχειρήµατος βλέπε 

στην ίδια παραποµπή, Κουφουδάκης (1991: 228-235), για την ελλαδική στρατηγική δράση την ίδια 

χρονική περίοδο, που αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στην ένωση της Κύπρου µε την Ελλάδα, και την 

κυπριακή στρατηγική, που στόχευε σε µία ανεξάρτητη Κυπριακή ∆ηµοκρατία. Επιστέγασµα των 

συγκρουσιακών σχέσεων ελλαδικής και κυπριακής κυβέρνησης ήταν το πραξικόπηµα του 1974. Το 

πραξικόπηµα, πιστοποιώντας την επέµβαση µίας χώρας σε µία άλλη (αµφισβήτηση της πολιτικής της 
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Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη θέση ότι τα κράτη είναι αυτόνοµες, διαχωριστικές 

µεταξύ τους πολιτικές µονάδες, που η καθεµιά διαµορφώνει ξεχωριστά τη δράση της, 

µε σκοπό να εξυπηρετήσουν το δικό τους εθνικό συµφέρον. 

Η Κύπρος, µετά την ανεξαρτησία της και τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις του 

1963, επιδίωξε να ισχυροποιήσει την ανεξαρτησία και την κυριαρχία της, µέσα από 

τη συµµετοχή της σε διεθνείς οργανισµούς, όπως ο Ο.Η.Ε., και συνάµα να 

διεθνοποιήσει το κυπριακό πρόβληµα, πιστεύοντας ότι τέτοιες ενέργειες 

νοµιµοποιούσαν την κυβέρνηση και την κυριαρχία της έναντι των τουρκικών 

αµφισβητήσεων35. Αυτές οι κρατικές πρακτικές του κυπριακού κράτους 

καταδεικνύουν, πρώτον, ότι τα κράτη επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν την οντότητά 

τους και να κατοχυρώσουν την κυριαρχία τους ως νοµικά αντικείµενα του διεθνούς 

δικαίου (µε τη συµµετοχή τους σε διεθνείς οργανισµούς), δεύτερον, ότι επιδιώκουν 

να διαχωρίσουν τη θέση τους από άλλα κράτη (διαφορετικό εθνικό συµφέρον) και, 

τρίτον, ότι τα µικρά κράτη στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο ελλείψει ισχύος για να 

εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους. 

Εν σχέσει µε την Τουρκία, στην περίοδο αυτή διαφαίνεται η επιθετική και 

επεκτατική της πολιτική, που σκόπευε στη σταθερή παρουσία της στις πολιτικές 

εξελίξεις του Κυπριακού. Η όποια πολιτική της Τουρκίας σκόπευε στην υλοποίηση 

του εθνικού συµφέροντος της χώρας ως πρώτιστη σηµασία, είτε αυτό ταυτιζόταν µε 

τα συµφέροντα των δυτικών της συµµάχων είτε όχι. Το γεγονός αυτό έφερε σε 

αρκετές περιπτώσεις την Τουρκία σε αντίπαλη θέση µε τα δυτικά κράτη, όπως για 

παράδειγµα τις Η.Π.Α. και την αµερικανική αποτρεπτική στάση για εισβολή της 

Τουρκίας στην Κύπρο.  Όπως σηµειώνει ο Γιαλλουρίδης, από τις αρχές της δεκαετίας 

του 1960 και µε αιτία τα γεγονότα της κρίσης στην Κύπρο του 1964, η τουρκική 

εξωτερική πολιτική επαναπροσδιορίζεται καταλυτικά, µε αποτέλεσµα η Τουρκία να 

συνειδητοποιήσει το εύρος του πεδίου των χειρισµών στην εξωτερική πολιτική και το 

γεγονός ότι τα δυτικά συµφέροντα δεν ταυτίζονται πάντα µε αυτά της χώρας36.  Κατά 

συνέπεια, δεν πρέπει να θεωρηθεί τυχαίο το γεγονός ότι η Τουρκία δικαιολογούσε τη 

                                                                                                                                            
κυριαρχίας) έδωσε την αφορµή για τη στρατιωτική επέµβαση µιας τρίτης χώρας (της Τουρκίας) στην 

Κύπρο. 
35 Coufoudakis (2003: 113). 
36 Γιαλλουρίδης (2000: 74). 
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στροφή προς τη Σοβιετική Ένωση (1965) ως αντίδραση για την απογοήτευση που 

δοκίµασε από την πολιτική των Η.Π.Α. στο Κυπριακό37. 

Η στάση των Η.Π.Α. απέναντι στην Ελλάδα και στην Κύπρο καθορίζεται 

αναλόγως του αµερικανικού συµφέροντος. Έτσι, για τις Η.Π.Α. ήταν αναγκαία η 

καλυπτική τους παρουσία στην ελληνοτουρκική διαµάχη και στην επιβολή του 

µεταξύ τους συµβιβασµού, καθώς αυτή επηρέαζε τη γενικότερη στρατηγική της στον 

Ψυχρό Πόλεµο, αφού χρειαζόταν τη βοήθεια και των δύο χωρών. Από το 1964 όµως 

και µετά οι δύο χώρες ήταν λιγότερο περιορισµένες από τις πιέσεις του διπολικού 

συστήµατος, καθώς από τη µια η Ελλάδα στηριζόταν πλέον και στην Ευρωπαϊκή 

Οικονοµική Κοινότητα, γεγονός που την απάλλασσε από την οικονοµική πρόσδεσή 

της στην Αµερική, και από την άλλη η Κύπρος είχε γίνει ήδη ένα ανεξάρτητο κράτος 

περισσότερο διαφοροποιηµένο από τη στάση της Ελλάδας38.  Οι Η.Π.Α. όπως σε όλες 

τις κρίσεις στην Κύπρο έτσι και σε αυτή του 1967 επενέβησαν και σταµάτησαν τα 

σχέδια της Ελλάδας και της Τουρκίας όχι γιατί συµπαθούσαν ή υποστήριζαν την 

Κύπρο, αλλά διότι υπολόγιζαν και το σοβιετικό παράγοντα39 που καραδοκούσε να 

αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήµατα στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που θα 

έπληττε τα αµερικανικά συµφέροντα. Οι αµερικανικές πολιτικές πρακτικές 

επιβεβαίωναν τον κανόνα ότι τα κράτη ενεργούν µε βάση το εθνικό συµφέρον και ότι 

οι φιλίες και η υποστήριξη άλλων κρατών στοχεύουν σε αυτό και όχι γιατί 

πραγµατικά τα κράτη µπορούν να αναπτύξουν φιλικές σχέσεις µεταξύ τους χωρίς 

µάλιστα να απολαµβάνουν από αυτές οφέλη. 

Με τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις το 1967 στην Κύπρο η Ελλάδα αποσύρει τη 

στρατιωτική της δύναµη από το νησί.  Η αποχώρηση των ελληνικών δυνάµεων από 

το νησί υπονόµευε την αµυντική ικανότητα της Κύπρου και έδειχνε στην Τουρκία ότι 

η Ελλάδα δεν είχε τη θέληση ή την ικανότητα να υπερασπιστεί την Κύπρο40, ενώ 

παράλληλα η Τουρκία, εξαιρετικά δυσαρεστηµένη από την κατάσταση που είχε 

διαµορφωθεί µετά το 1963 στην Κύπρο, επιδείκνυε τη διάθεσή της να δώσει 

στρατιωτική λύση στο πρόβληµα. Μετά γεγονότα αυτά η Τουρκία, έχοντας πλέον 

συναίσθηση της δυνάµεώς της (κυρίως της στρατιωτικής), προετοίµαζε ήδη από το 

                                                 
37 Κουφουδάκης (1989: 72). 
38 Aydin (2004: 68). 
39 Κουφουδάκης (1989: 77). 
40 Κουφουδάκης (1989: 75). 
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1967 στρατιωτική επιχείρηση εναντίον της Κύπρου και κατάληψη τµήµατος του 

εδάφους της41. 

Μετά την παρέλευση της κρίσης του 1967 και αφού είχαν ικανοποιηθεί τα 

αιτήµατα της Τουρκίας, η Ελλάδα επανήλθε στην επιδίωξη λύσης, στα πλαίσια ενός 

ανεξάρτητου κυπριακού κράτους, γεγονός που επιδίωκε και η κυπριακή κυβέρνηση 

µε την επίτευξη της καλύτερης δυνατής ανεξαρτησιακής λύσης42.  Οι κρατικές αυτές 

επιλογές, και κυρίως αυτή της Κύπρου, επιβεβαίωναν την επιθυµία της 

ισχυροποίησης της ανεξαρτησίας ενός κυρίαρχου κράτους, αλλά συνάµα και την 

αναζήτηση ισχύος που θα εξασφάλιζε την επιβίωση του κράτους αυτού. 

Επιπρόσθετα, πιστοποιούσε και την ανικανότητα, λόγω του συσχετισµού ισχύος της 

Ελλάδας, να διεκδικήσει κάτι περισσότερο από την κρατική ανεξαρτησία στην 

Κύπρο. 

Το γεγονός ότι ο κύριος προσανατολισµός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής 

υπήρξε η ∆ύση δεν την απέτρεπε, κάθε φορά που οι σχέσεις της µε αυτήν ετίθεντο σε 

κρίση, να προσφεύγει σε άλλους σηµαντικούς παράγοντες της διεθνούς πολιτικής. 

Έτσι, στα τέλη της δεκαετίας του 1960, αναθερµαίνει τις σχέσεις της µε τη Σοβιετική 

Ένωση αποσκοπώντας σε οικονοµικά οφέλη, ενώ ταυτόχρονα στρέφεται προς τις 

ισλαµικές αραβικές χώρες (το 1969 κατέστη ιδρυτικό µέλος του Οργανισµού 

Ισλαµικής ∆ιάσκεψης), µε στόχο τη διασφάλιση της ροής πετρελαίου, που θα της 

απέφερε οφέλη και αύξηση των τουρκικών εξαγωγών43.  Η επιλογή των συµµάχων 

γίνεται µε κριτήριο την υλοποίηση του εθνικού συµφέροντος και, όταν οι σύµµαχοι 

δεν ικανοποιούν της προσδοκίες ενός κράτους, αυτό αποτείνεται σε άλλα κράτη για 

να συµµαχήσει ή να συνεργαστεί, πρακτική την οποία η Τουρκία τήρησε και τηρεί 

µέχρι σήµερα αποφέροντάς της πολιτικά οφέλη και καθιστώντας την, παρά τα 

εσωτερικά προβλήµατα, ένα ισχυρό κράτος στην περιοχή της. 

Η εξωτερική πολιτική της υπερδύναµης ως προς τις δύο χώρες και η κατανοµή 

ρόλων ανάµεσα σε αυτές, µέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του Ν.Α.Τ.Ο., καθόρισε τα 

αµυντικά τους προγράµµατα για δύο τουλάχιστο µεταπολεµικές δεκαετίες, ενώ από 

τη δεκαετία του 1970 και µετά τα δύο κράτη αναζήτησαν περισσότερη αυτονοµία στη 

                                                 
41 Μούτσογλου (2000: 93 και 97). 
42 Μούτσογλου (2000: 99). 
43 Μούτσογλου (2000: 111 και 134). 
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διεξαγωγή της εξωτερικής και αµυντικής τους πολιτικής44. Η συµπεριφορά των 

κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας εν σχέσει µε την υπερδύναµη χαρακτηρίζεται 

από την ανάγκη να βρίσκονται υπό την προστασία ενός κράτους προστάτη. Όταν 

όµως η εξάρτηση τείνει να εξασθενεί και πλέον η προστασία δεν είναι και τόσο 

αναγκαία, τα κράτη αναζητούν την αυτονοµία τους και στην εξωτερική πολιτική, 

αλλά και στα αµυντικά ζητήµατα. 

Άµεσα συνυφασµένη µε την πιο πάνω παράγραφο είναι και η νέα στρατηγική 

που χαράζει η Τουρκία την εποχή αυτή.  Η ύφεση στις σχέσεις ∆ύσης-Ανατολής στη 

δεκαετία του 1960 έδωσε στην Τουρκία την ευχέρεια να αναζητήσει νέα ερείσµατα 

στο διεθνή χώρο µε πρώτο τις εδαφικές διεκδικήσεις της στην Κύπρο, ενώ από τις 

αρχές της δεκαετίας του 1970 γίνεται όλο και πιο φανερός ένας πολυδιάστατος 

προσανατολισµός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, που στηρίζεται στη δυναµική 

εκµετάλλευση της γεωστρατηγικής της σηµασίας45.  Αφενός οι συστηµικές δοµές  και 

αφετέρου η σηµασία της γεωγραφικής της θέσης οδηγούν την Τουρκία σε 

επεκτατικές και αναθεωρητικές επιλογές, αφ’ ης στιγµής πλέον η αµερικανική 

προστασία δεν είναι αναγκαίο κακό. Αποδεικτικό τούτου είναι και το ότι οι καλές 

αµερικανοτουρκικές σχέσεις που ξεκινούν µε το δόγµα Truman (1947) αρχίζουν να 

επιδεινώνονται στις αρχές της δεκαετίας του 1970. Αυτό κατά κύριο λόγο οφειλόταν 

στην κρίση στην Κύπρο, κρίση η οποία αποτέλεσε τον καταλύτη που ώθησε την 

Τουρκία να επανεξετάσει την εξωτερική της πολιτική υπό το φως των ξαφνικών 

αλλαγών του συστήµατος και των σχέσεών της µε τις Η.Π.Α.46. Στις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 σηµειώνεται µια σηµαντική αναθεώρηση της αµερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής και, φοβούµενη η Τουρκία ότι η ύφεση ανάµεσα στις 

υπερδυνάµεις θα µείωνε τη στρατηγική της αξία, επιχειρεί να χειραφετηθεί από τη 

δυτική κηδεµονία αναζητώντας νέους ορίζοντες εξωτερικής πολιτικής (που θα 

αναβάθµιζαν τη γεωγραφικής της αξία και σηµασία) και προσπαθώντας να επεκτείνει 

δυναµικά την επιρροή της στην Κύπρο και στο Αιγαίο47. 

Αποτέλεσµα της νέας τουρκικής πολιτικής ήταν από τα τέλη του 1973 να 

παρουσιάζεται µια έντονη κινητικότητα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, που 
                                                 
44 Βερέµης (1998: 120). 
45 Αλεξανδρής (1995: 456-457). 
46 Aydin (2004: 60-61). Περισσότερα για την κρίση των αµερικανοτουρκικών σχέσεων (µε επίκεντρο 

το κυπριακό ζήτηµα αλλά και την επιστολή Johnson) αυτήν την περίοδο βλέπε Aydin (2004: 68-77). 
47 Βερέµης (1989: 10). 
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προκαλείται από µια σειρά διαδοχικών διεκδικήσεων της Τουρκίας στα θαλάσσια και 

εναέρια καθεστώτα του Αιγαίου, διεκδικήσεις που οικοδοµούνται κλιµακωτά και 

αφορούν στην καθιέρωση νέων ζωνών, στην αµφισβήτηση καθεστώτων που έχουν 

διαµορφωθεί µε διεθνείς συµβάσεις ή αποφάσεις διεθνών οργανισµών48. Οι 

διεκδικήσεις αυτές επιβεβαιώνουν την άποψη που θέλει τα κράτη να αναπτύσσουν 

επιθετικές και αναθεωρητικές τάσεις, όταν το σύστηµα το επιτρέπει, και τα κράτη να 

είναι επιθετικά λόγω συστήµατος και όχι λόγω ιδίας επιθυµίας. Χαρακτηριστικό είναι 

και το γεγονός ότι το 1973 υπάρχει µια νέα επιδείνωση των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων, που οφειλόταν στην τουρκική διεκδίκηση του δικαιώµατος να διεξάγει 

έρευνες για πετρέλαιο σε τµήµατα του Αιγαίου που η Ελλάδα ισχυριζόταν ότι 

αποτελούσε µέρος της υφαλοκρηπίδας της49. 

Η κορύφωση αυτής της επιδείνωσης ήταν το καλοκαίρι του 1974. Η Ελλάδα 

πραγµατοποιεί πραξικόπηµα κατά της νόµιµης κυβέρνησης της Κύπρου, πολιτική 

επιλογή η οποία θα θεωρηθεί ως έµµεση επέµβαση στα εσωτερικά ενός ανεξάρτητου 

κράτους.  Η Τουρκία, φοβούµενη ότι η εµπλοκή της Ελλάδας, µε το πραξικόπηµα, 

στο ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου προοιώνιζε ακριβώς την ενσωµάτωση της 

Κύπρου στο κράτος της Ελλάδας (γεγονός που είχε αποκλειστεί από τους όρους της 

συνταγµατικής συµφωνίας του 1960), εισέβαλε το 1974 στο βόρειο τµήµα του 

νησιού, το οποίο και κατέχει µέχρι σήµερα50.  Έτσι, το πραξικόπηµα (ως επέµβαση 

της Ελλάδος σε ένα τρίτο ανεξάρτητο κράτος) κατέστρεψε τα αποτελέσµατα µιας 

εξαετίας συνοµιλιών µεταξύ των δύο κρατών, έδωσε την αφορµή και τη δικαιολογία 

στην Τουρκία για την εισβολή στην Κύπρο, που είχε ως αποτέλεσµα την κατάληψη 

του 36% του εδάφους της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη 

φύση και τις διαστάσεις του κυπριακού προβλήµατος ανοίγοντας παράλληλα µια νέα 

σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις51. 

Η τουρκική εισβολή, πέραν των προσχηµάτων, ευνοούνταν και από τις δοµικές 

διεθνείς συγκυρίες. Έτσι, η προσέγγιση της Τουρκίας στη Σοβιετική Ένωση σε µια 

περίοδο ύφεσης στις σχέσεις των δύο υπερδυνάµεων µείωνε την πιθανότητα µιας 

αµερικανοσοβιετικής σύγκρουσης σε περίπτωση µονόπλευρης τουρκικής επέµβασης 

                                                 
48 Ροζάκης (1991: 271). 
49 Clogg (1995: 178). 
50 Clogg (1995: 179). 
51 Κουφουδάκης (1989: 77-78). 
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στην Κύπρο52.  Επιπρόσθετα, το 1974 οι σχέσεις Τουρκίας και Η.Π.Α. είχαν περάσει 

σε µία διαφορετική κατάσταση από την προηγούµενη δεκαετία λόγω και των 

επαναπροσεγγιστικών τουρκορωσικών σχέσεων. Ενώ οι Η.Π.Α. στο παρελθόν είχαν 

αποτρέψει (στις κρίσεις του 1964 και 1967) την Τουρκία να εισβάλει και να 

καταλάβει το βόρειο τµήµα της Κύπρου, πλέον αυτός ο µοχλός πίεσης δεν υφίστατο53 

για να αποτραπεί η Τουρκία εκ νέου. 

Η Τουρκία για την εισβολή στην Κύπρο προέβαλε ως νοµική βάση της 

παρέµβασής της τη Συνθήκη Εγγυήσεως παραβλέποντας το Χάρτη του ΟΗΕ (κείµενο 

νοµικά ισχυρότερο από τη συνθήκη), που δεν επέτρεπε ένοπλες παρεµβάσεις. Η 

στρατιωτική επέµβαση έγινε χωρίς προηγουµένως να συζητηθεί ενδελεχώς κάποιος 

τρόπος διευθέτησης µε διπλωµατικά µέσα πιστοποιώντας την προαίρεση της 

Τουρκίας και τους πραγµατικούς της στόχους, που δεν ήταν άλλοι παρά η εδαφική 

προέκταση54. Οι ενέργειες αυτές επαλήθευαν τη θέση που θέλει το νοµικό και ηθικό 

διεθνές δίκαιο να µην παίζει κανένα ρόλο στις διακρατικές σχέσεις και, όταν η 

δύναµη των όπλων είναι ικανή να µεταβάλει προς όφελος ενός κράτους την 

κατάσταση, αυτό θα πραγµατοποιηθεί µε την παράβλεψη οποιωνδήποτε νόµων ή 

συνθηκών. 

Η αντίδραση της Ελλάδας στην τουρκική στρατιωτική επέµβαση ήταν µηδαµινή 

τόσο σε στρατιωτικό-επιχειρησιακό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Η αφοσίωση της 

Ελλάδας στο Ν.Α.Τ.Ο. και την άµυνα του δυτικού κόσµου αποδείχθηκε µηδαµινής 

βαρύτητας και αξίας, όταν η Τουρκία αποφάσισε να επιβάλει µονοµερώς στρατιωτική 

λύση στο κυπριακό πρόβληµα, θέµα υψίστης εθνικής σηµασίας και για τις δύο 

χώρες55.  Η Ελλάδα αποσύρθηκε από το στρατιωτικό σκέλος του Ν.Α.Τ.Ο. το 

καλοκαίρι του 1974, µετά την έναρξη της δεύτερης επιχείρησης των Τούρκων στην 

Κύπρο, επιλογή που βοήθησε στη διεθνή καταδίκη της τουρκικής στρατιωτικής 

επέµβασης στην Κύπρο και ανάγκασε τις Η.Π.Α. (Αµερικανικό Κογκρέσο) να 

επιβάλουν εµπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία56.  

                                                 
52 Κουφουδάκης (1989: 73). 
53 Aydin (2004: 79). 
54 Μούτσογλου (2000: 102). 
55 Κώνστας (1988: 19). 
56 Κώνστας (1988: 20) και Βαληνάκης (1988: 178 ). Περισσότερα για τους λόγους αποχώρησης της 

Ελλάδας από το Ν.Α.Τ.Ο. και για την επανένταξή της βλέπε Βαληνάκης (1988: 178-181 και 185-193). 
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Η νέα κατάσταση που δηµιουργούσε η ένοπλη αναµέτρηση των δυο χωρών, µε 

τη στρατιωτική νίκη της Τουρκίας και την κατοχή µεγάλου µέρους του εδάφους της 

Κύπρου διαµόρφωνε ένα νέο πλαίσιο στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  Η κατοχή ήταν 

η πανηγυρική επιβεβαίωση της επιθετικής στάσης της Τουρκίας, αλλά και του ρόλου 

που ήθελε να διαδραµατίσει στην περιοχή της. Η Ελλάδα έµπαινε πλέον σε ρόλο 

αµυνοµένου, καθώς έπρεπε να αποτρέπει την Τουρκία από νέες διεκδικήσεις που 

προέρχονταν από τη νίκη της και την πίστη ότι πλέον µπορούσε να επιβληθεί πλήρως 

στον αντίπαλό της. Όπως σηµειώνει ο Βερέµης, ενώ οι Τούρκοι πριν από τον πόλεµο 

του 1974 υπολόγιζαν σοβαρά την ελληνική άµυνα, µετά την κατάκτηση του 40% 

περίπου του εδάφους της Κύπρου η τουρκική αυτοπεποίθηση υπαγόρευε σταθερά 

νέες διεκδικήσεις, αφού η εισβολή πλήγωσε την αµυντική αξιοπιστία της Ελλάδας57. 

  

10.2.4. Περίοδος 1974-1990: Τεταµένες Σχέσεις και Έντονη ∆ιακρατική Σύγκρουση 

Η µεταπολεµική περίοδος υπήρξε ιδιαίτερα έντονη µεταξύ των δύο κρατών, 

καθώς οι σχέσεις τους είχαν οξυνθεί κατά πολύ. Η Τουρκία, µετά τη στρατιωτική της 

νίκη, φαινόταν περισσότερο επιθετική και ανατρεπτική, ενώ η Ελλάδα προσπαθούσε 

να αποτρέψει οποιεσδήποτε άλλες απώλειες θα µπορούσε να επιφέρει η επιθετική 

στάση της Τουρκίας.  Έτσι, η Ελλάδα µετά το χαµένο πόλεµο του 1974 προσπάθησε 

να προτάξει στην Τουρκία µια αποτρεπτική πολιτική, που βασιζόταν στις 

διαπραγµατεύσεις σε διµερές ή πολυµερές επίπεδο, επαγρύπνηση, στρατιωτική 

προετοιµασία και ετοιµότητα. Όσον αφορά στην Κύπρο, µετά τη στρατιωτική ήττα 

του 1974, το µόνο όπλο που της απέµενε για να διαχειριστεί το πολιτικό της ζήτηµα 

και την επιβίωση του κράτους της ήταν η διεθνής νοµιµότητα της κυβέρνησής της.  Η 

διεθνοποίηση του κυπριακού προβλήµατος µέσω των αποφάσεων των Ο.Η.Ε. ήταν το 

µόνο όπλο που µπορούσε ένα αδύναµο κράτος να αντιτάξει σε µία µεγάλη δύναµη 

που την απειλούσε. Αντίθετα όµως στις κυπριακές πρακτικές, οι Η.Π.Α. 

αντιτάχθηκαν στη διεθνοποίηση του Κυπριακού και σε όλες τις προσπάθειες για την 

εφαρµογή των αποφάσεων του Ο.Η.Ε., διότι, σύµφωνα µε τη θεώρηση που 

υποστήριζαν, αυτές οι κινήσεις θα αύξαναν τη διπλωµατική αδιαλλαξία της 

                                                                                                                                            
Για την επιβολή του εµπάργκο στην πώληση όπλων στην Τουρκία από τις Η.Π.Α. βλέπε Aydin (2004: 

80). 
57 Βερέµης (1998: 122). 
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Τουρκίας58. Η υποστήριξη των τουρκικών θέσεων από πλευράς υπερδύναµης 

καταδείκνυε ότι η Τουρκία ήταν ακόµη το κράτος που εξυπηρετούσε περισσότερο τα 

αµερικανικά συµφέροντα στην περιοχή και γι’ αυτόν το λόγο έπρεπε να 

υποστηριχθεί. 

Αναφορικά µε την Ελλάδα, αυτή αλλάζει στάση ως προς την προσέγγισή της 

έναντι της Κύπρου και από τη νοοτροπία του κυρίαρχου της στρατηγικής που 

διαµορφώνει το ανεξάρτητο κράτος της Κύπρου εµφανίζεται απλώς να υποστηρίζει 

την όποια στρατηγική επιλογή της Κύπρου. Συνέπεια τούτου ήταν να εγκαταλειφθούν 

οι όποιες ελληνικές προσδοκίες υπήρχαν για ένωση της Κύπρου µε το ελληνικό 

κράτος. Όµως δεν ήταν µόνο αυτές οι προσδοκίες που έπαψαν να υπάρχουν, αλλά 

γενικότερα και στο Κυπριακό και σε άλλα διµερή θέµατα η Ελλάδα βρισκόταν σε 

δυσµενή θέση έναντι της Τουρκίας και αυτό γιατί  οι διεκδικήσεις και οι απειλές για 

νέα στρατιωτική επιχείρηση από την τελευταία έθεταν σε κίνδυνο ύψιστα κυριαρχικά 

δικαιώµατα. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πορεία του Κυπριακού από το 

1974 και µετά χαρακτηρίζεται από συνεχείς ελληνικές υποχωρήσεις κάτω από 

εσωτερικές και εξωτερικές πιέσεις και από τη συνεχή απειλή βίας από τον τουρκικό 

στρατό στο νησί59. Παρατηρούµε ότι, ενώ η ταύτιση της ελληνικής πολιτικής µε τις 

προτεραιότητες των δυτικών δυνάµεων υπαγόρευε µια φιλική σχέση µε την Τουρκία, 

αντίθετα η διµερής όξυνση µετά το 1955 και ιδιαίτερα µετά το 1974 έφερε τις δύο 

συµµαχικές χώρες σε αντίθεση µε τα δυτικά συµφέροντα στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου και υπονόµευσε τη συνοχή της νότιας πτέρυγας του 

Ν.Α.Τ.Ο.60. Η διαπίστωση αυτή αποτελεί το επιστέγασµα του επιχειρήµατος που 

θέλει τα κράτη να ενδιαφέρονται πρωτίστως για το δικό τους καλό και µετά για την 

επιτυχία των συµµαχικών στόχων. 

Πέραν όµως της ελληνοτουρκικής διαµάχης στο Κυπριακό η Τουρκία δείχνει 

πλέον να έχει βλέψεις και στο Αιγαίο, επιλογές που αναµφισβήτητα δηµιουργούσαν 

ένα νέο κρίσιµο πλέγµα αντιπαράθεσης. Κατά συνέπεια, στην αρχική διαµάχη που 

είχε ξεσπάσει το 1973 για την οριοθέτηση των αντίστοιχων υφαλοκρηπίδων της 

Ελλάδας και της Τουρκίας στο Αιγαίο προστέθηκε και ένα ολόκληρο πλέγµα 

ζητηµάτων που απορρέει από την κρίση του 1974.  Μετά την τουρκική εισβολή στην 

                                                 
58 Κουφουδάκης (1989: 82). 
59 Κουφουδάκης (1991: 256). 
60 Βερέµης (1989: 7). 
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Κύπρο η Ελλάδα προχώρησε σε ισχυρή οχύρωση των νησιών της στο Αιγαίο, πολλά 

από τα οποία βρίσκονται σε µικρή απόσταση από τα παράλια της Τουρκίας. Η 

Τουρκία ισχυρίστηκε ότι αυτό ερχόταν σε αντίθεση µε τις Συνθήκες της Λοζάννης 

(1923) και των Παρισίων (1986), οι οποίες, αναγνωρίζοντας επίσηµα την ελληνική 

κυριαρχία στα νησιά, είχαν προβλέψει την αποστρατιωτικοποίησή τους. Η Ελλάδα 

αµφισβήτησε τη συνεχιζόµενη εγκυρότητα αυτών των ρυθµίσεων µε βάση τη 

Σύµβαση του Μοντρέ του 1936, ισχυριζόµενη ότι ένα κυρίαρχο κράτος σε καµιά 

περίπτωση δεν µπορούσε να αποποιηθεί το δικαίωµά του για αυτοάµυνα61. 

Αυτό που προσέδωσε ιδιαίτερη οξύτητα στη διαµάχη του Αιγαίου ήταν η ελπίδα 

ότι θα βρισκόταν πετρέλαιο στο θαλάσσιο υπέδαφος, καθώς και οι δύο χώρες 

διέθεταν λίγες εγχώριες πηγές ενέργειας, ενώ και οι δύο είχαν δεχθεί σοβαρά 

πλήγµατα από την ενεργειακή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 197062. Η 

ανεύρεση νέων πηγών ενέργειας, όπως αυτές του µαύρου χρυσού, θα έδιναν µεγάλα 

οικονοµικά οφέλη στο κράτος που θα τα διαχειριζόταν.  Έτσι, ο έλεγχος του Αιγαίου 

δεν θα έδινε µόνο στρατιωτικό και στρατηγικό πλεονέκτηµα στον κυρίαρχό του αλλά 

και οικονοµική ισχύ σε αυτόν που θα εκµεταλλευόταν τις πηγές του. Κατά συνέπεια, 

διαπιστώνεται ότι η διαµάχη για τον έλεγχο του Αιγαίου περιλαµβάνει πολλά 

ζητήµατα που αυξάνουν το επίπεδο και το βαθµό της σύγκρουσης, καθώς τα ζωτικά 

συµφέροντα που θίγονται και για τις δύο χώρες είναι άκρως σηµαντικά. 

∆ιαφωνίες υπήρχαν επίσης σχετικά µε τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας 

στο Αιγαίο, καθώς η Τουρκία αµφισβητούσε το υπάρχον καθεστώς, και το θεωρητικό 

δικαίωµα της Ελλάδας να επεκτείνει το όριο των χωρικών της υδάτων από έξι στο, 

πιο συνηθισµένο παγκόσµια, όριο των δώδεκα ναυτικών µιλίων. Η ενέργεια αυτή, 

που, κατά την Τουρκία, θα µετέτρεπε το Αιγαίο σε ελληνική λίµνη και θα συνιστούσε 

αιτία πολέµου63 αφενός θα πρόσεφερε επιχειρησιακά πλεονεκτήµατα στην Ελλάδα 

και αφετέρου θα περιόριζε σε σηµαντικό βαθµό τις επιδιώξεις της Τουρκίας 

αποκλείοντάς την πλήρως από το Αιγαίο.  

Πέραν όµως της εσωτερικής εξισορροπητικής πολιτικής της Ελλάδος σε βάρος 

της Τουρκίας, η πρώτη αναζητά και την εξωτερική εξισορρόπηση, η οποία 

επιτυγχάνεται µε την υλοποίηση συµµαχιών. Έτσι, η αναζήτηση συµµάχων στα 

                                                 
61 Clogg (1995: 186). 
62 Clogg (1995: 188). 
63 Clogg (1995: 186). 
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Βαλκάνια από την Ελλάδα, για υποστήριξη των ελληνικών θέσεων στη διαµάχη µε 

την Τουρκία για το Αιγαίο και την Κύπρο, συνεχίζεται και το 1976 µε τον 

προσεταιρισµό των χωρών της Βαλκανικής (ιδιαίτερα µε τη Γιουγκοσλαβία), 

κορύφωση των οποίων ήταν η βαλκανική συνάντηση κορυφής στην Αθήνα, χωρίς 

όµως να αποφέρει ιδιαίτερα αποτελέσµατα64. Η προσπάθεια ανεύρεσης συµµάχων 

πιστοποιεί τη θέληση των κρατών µέσα από αυτή να υλοποιήσουν το εθνικό 

συµφέρον και όχι απαραίτητα να προάγουν την ειρήνη µε τη µεταξύ τους 

συνεργασία. Η Ελλάδα προσεταιρίζεται γειτονικές χώρες για να αντιµετωπίσει έναν 

κοινό µε αυτές εχθρό. Η εµφάνιση σοβαρών προβληµάτων ανάµεσα στην Ελλάδα και 

την Τουρκία θεωρείται, όπως αναφέρεται και πιο πάνω, ότι παρέλυσε τη λειτουργία 

της νοτιοανατολικής πτέρυγας και προκάλεσε το διεθνές παράδοξο φαινόµενο να 

διατηρεί η Ελλάδα φιλικότερες σχέσεις µε τη Βουλγαρία (που ανήκε στο αντίπαλο 

στρατόπεδο) από ό,τι µε τη σύµµαχο, στα πλαίσια του Ν.Α.Τ.Ο., Τουρκία65.  Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνει την άποψη που θέλει τα κράτη να αποχωρούν από µία 

συµµαχία και να προσεταιρίζονται µια άλλη, όταν το εθνικό συµφέρον το επιβάλλει 

και όταν ο σηµερινός σύµµαχος  θα γίνει αύριο εχθρός. 

Τις ήδη τεταµένες ελληνοτουρκικές σχέσεις θα επιδεινώσει η τουρκική 

προκλητική στάση στο Αιγαίο και η πιθανότητα να εκραγεί οποιαδήποτε στιγµή η 

κοχλάζουσα κρίση στις σχέσεις αυτές φάνηκε το καλοκαίρι του 1976. Το 1976 η 

Τουρκία προέβη σε νέες προκλήσεις µε την αποστολή του πλοίου υποθαλάσσιων 

ερευνών ΜΤΑ SISMIK I στην υπό αµφισβήτηση υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου 

συνοδεία πολεµικών πλοίων για έρευνες και για να διεξάγει βυθοµετρήσεις στην 

αµφισβητούµενη υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου66. Η τουρκική αυτή ενέργεια 

επιβεβαίωνε τον επιθετικό χαρακτήρα του κράτους που επιδίωκε να µεταβάλει το 

status quo εις βάρος του αντιπάλου του. Η Ελλάδα, για να αποτρέψει τις επιθετικές 

ενέργειες της Τουρκίας, ζήτησε την προσφυγή στο Συµβούλιο Ασφαλείας των 

Ηνωµένων Εθνών και στο ∆ιεθνές ∆ικαστήριο της Χάγης67. Η Ελλάδα πίστευε ότι 

µέσω αυτών των ενεργειών θα απέτρεπε την Τουρκία, καθώς το νοµικό καθεστώς του 

Αιγαίου ήταν σύµφωνο µε τα ελληνικά συµφέροντα. 

                                                 
64 Clogg (1995: 190). 
65 Βαληνάκης (1989: 172). 
66 Μούτσογλου (2000: 123). 
67 Clogg (1995: 188). 
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Παράλληλα µε το Αιγαίο υπάρχει και το Κυπριακό, αφού για την Κύπρο και την 

Ελλάδα το πρόβληµα δεν είχε λυθεί όπως για την Τουρκία µε την εισβολή. Οι 

προσπάθειες του Ο.Η.Ε. για εξεύρεσης λύσης στο κυπριακό πρόβληµα δεν εύρισκαν 

την υποστήριξη των µεγάλων δυνάµεων και η Τουρκία, εκµεταλλευόµενη τα 

στρατηγικά συµφέροντα των υπερδυνάµεων παρέµεινε αδιάλλακτη στο Κυπριακό και 

δηµιούργησε τις συνθήκες µιας de facto διχοτόµησης της Κύπρου (1979)68. Είναι 

γενική διαπίστωση, όπως έχει διαπιστωθεί και στην πράξη, ότι οι διεθνείς οργανισµοί 

και οι άλλοι µεσολαβητές, τουλάχιστο στην περίπτωση των ελληνοτουρκικών 

διαφορών, σπανίως επιχειρούν να επιβάλλουν ή έστω να προωθήσουν έµπρακτα 

κάποια λύση σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και η συνήθης αντίδρασή τους είναι να 

παραπέµπουν τις διαφορές στα εµπλεκόµενα κράτη για να τις διευθετήσουν µε 

αµοιβαίες παραχωρήσεις69. Και βέβαια η διευθέτηση διαφορών µεταξύ δύο κρατών, 

ελλείψει µιας διεθνούς αρχής, µε αµοιβαίες παραχωρήσεις, σηµαίνει ότι οι 

παραχωρήσεις θα αναφέρονται στις διεκδικήσεις αυτού που διεκδικεί και στο µέτρο 

της ισχύος του που µπορεί να διεκδικήσει επί των δικαιωµάτων αυτού που βρίσκεται 

σε ασθενή θέση και τα υπερασπίζεται. 

Στην παρατεταµένη διακρατική κρίση Ελλάδας και Τουρκίας οι Η.Π.Α. 

προέκριναν τις τουρκικές θέσεις και αυτό γιατί η Τουρκία έδειχνε ότι µπορούσε 

καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο να εξυπηρετεί τα αµερικανικά συµφέροντα στην 

περιοχή. Το πιο πάνω γίνεται αντιληπτό από το γεγονός ότι η επιβολή απαγόρευσης 

παροχής αµερικανικού οπλισµού στην Τουρκία από τις Η.Π.Α. ήταν µάλλον 

αποτέλεσµα εσωτερικών παραγόντων της υπερδύναµης, καθώς τα αµερικάνικα 

συµφέροντα προέκριναν µια φιλοτουρκική στάση που θα στηριζόταν στη συµµαχία 

των δύο κρατών. Κατά συνέπεια, το 1978 έχουµε άρση του εµπάργκο όπλων προς την 

Τουρκία από τις Η.Π.Α. και τη νοµοθέτηση της αναλογίας επτά προς δέκα στη 

χορήγηση αµερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς την Ελλάδα και την Τουρκία 

αντίστοιχα70. 

Παρόλη όµως τη συνεχιζόµενη αντιπαράθεση και τη µη ικανοποίηση των 

ελληνικών θέσεων, που θίγηκαν µε την εισβολή και αποτέλεσαν την αιτία 

αποχώρησης της Ελλάδας από το Ν.Α.Τ.Ο., η τελευταία επανήλθε στον οργανισµό 

                                                 
68 Κουφουδάκης (1989: 84). 
69 Μούτσογλου (2000: 142). 
70 Μούτσογλου (2000: 106-107). 
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αυτόν τον Οκτώβριο του 1980. Η επανένταξή της όµως δεν έλυσε τα ζητήµατα που 

απασχολούσαν την Ελλάδα και αφορούσαν τις επιδιώξεις της Τουρκίας για µεταβολή 

του status quo στο Αιγαίο71. Ήταν όµως απαραίτητο για την Ελλάδα να διατηρεί τις 

συµµαχικές της σχέσεις µε τη ∆ύση, αφενός γιατί ακόµη το διπολικό διεθνές σύστηµα 

υφίστατο και αφετέρου γιατί µόνο µέσα από το δυτικό κόσµο θα εξασφαλιζόταν το 

εθνικό συµφέρον. Άλλωστε, την εποχή αυτή η Ελλάδα θα εντασσόταν και στο 

µεγαλύτερο παγκόσµια οικονοµικό συνασπισµό (την Ε.Ο.Κ.) και γινόταν και αυτή 

ένα κοµµάτι την Ενωµένης Ευρώπης. Οι πολιτικές και στρατηγικές επιλογές της 

Ελλάδας να ενταχθεί στον ισχυρότερο δυτικοευρωπαϊκό συνασπισµό στηρίζονταν 

στην πεποίθηση ότι από τις συµµετοχές αυτές αντλούσε πολιτική ισχύ που ως 

εξωτερική εξισορρόπηση απέτρεπε την τουρκική επιθετικότητα. 

Με την ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. αλλά και την επανένταξή της στο 

Ν.Α.Τ.Ο., που δηµιουργούσε µια διαφορετική γι’ αυτήν πορεία, µπορούσαν και οι 

σχέσεις της µε την Τουρκία να εξοµαλυνθούν. Μια νέα απόπειρα ελληνοτουρκικής 

προσέγγισης παρατηρείται το 1983 µε διάλογο για οικονοµικά και τουριστικά θέµατα 

µεταξύ των δύο χωρών, αλλά σύντοµα θα διακοπούν και αυτές οι προσπάθειες για 

καλές σχέσεις, µε τη µονοµερή ανακήρυξη της τουρκοκυπριακής ανεξαρτησίας και 

την ίδρυση του ψευδοκράτους στην Κύπρο72. Έτσι, το Νοέµβριο του 1983 η ήδη 

κακή κατάσταση των σχέσεων µε την Τουρκία (παρά τις προσπάθειες για βελτίωσή 

τους) χειροτέρεψε απότοµα, όταν η τουρκοκυπριακή συνέλευση κήρυξε µονοµερώς 

την ίδρυση µιας ανεξάρτητης Τουρκικής ∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου, η οποία 

όµως αναγνωρίστηκε επίσηµα µόνο από την Τουρκία73. Η ενέργεια αυτή της 

Τουρκίας, που επιβεβαίωνε την ισχυρή της θέση στην Κύπρο, επιχειρούσε να 

διασφαλίσει τα τετελεσµένα της εισβολής και κατοχής. Παράλληλα επιβεβαιωνόταν 

το γεγονός ότι, παρά τις προσπάθειες Ελλάδας και Τουρκίας για τη δηµιουργία καλών 

σχέσεων και συνεργασίας σε χαµηλά ζητήµατα πολιτικής, τα καίρια στρατηγικά 

ζητήµατα που απασχολούσαν την ασφάλεια και τις κρατικές επιδιώξεις δεν 

µπορούσαν να επιλυθούν. 

 Ο κακές σχέσεις µεταξύ των δύο κρατών, ως αποτέλεσµα της παρατεταµένης 

τουρκικής επιθετικότητας, δηµιουργούσαν αλλεπάλληλες κρίσεις. Το 1984 ξέσπασε 
                                                 
71 Κώνστας (1988: 19-20) για τα ζητήµατα αυτά, που αφορούν στην αποστρατιωτικοποίηση των 

νησιών και τον επιχειρησιακό έλεγχο του Αιγαίου, βλέπε περισσότερα στην παρούσα παραποµπή. 
72 Μούτσογλου (2000: 173).  
73 Clogg (1995: 204). 
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νέα κρίση µετά από ισχυρισµούς ότι τουρκικά πολεµικά πλοία που εκτελούσαν 

άσκηση είχαν ανοίξει πυρ προς την κατεύθυνση ενός ελληνικού αντιτορπιλικού, που 

επιτηρούσε τα ελληνικά χωρικά ύδατα. Η Ελλάδα έθεσε σε επιφυλακή τις ένοπλες 

δυνάµεις της και ανακάλεσε τον πρέσβη της στην Άγκυρα. Η κρίση αυτή, αν και 

τελικά εκτονώθηκε, αποτέλεσε τον προάγγελο µίας σοβαρότατης κατάστασης που 

έγινε εµφανέστατη στο τέλος του ίδιου έτους µε τη διακήρυξη από την Ελλάδα ενός 

νέου αµυντικού δόγµατος, σύµφωνα µε το οποίο η κύρια απειλή της χώρας δεν 

προερχόταν από το Σύµφωνο της Βαρσοβίας αλλά από τη σύµµαχο της Ελλάδας στο 

Ν.Α.Τ.Ο. Τουρκία74.  Η διακήρυξη του ελληνικού αµυντικού δόγµατος το 1984 ήταν 

απόρροια των αναθεωρητικών θέσεων της Τουρκίας.  

Η υιοθέτηση του νέου αυτού ελληνικού αµυντικού δόγµατος προέβλεπε ότι στο 

µέλλον η ανάπτυξη των ένοπλων δυνάµεων της χώρας θα λάµβανε υπόψη της την 

τουρκική απειλή που εκφραζόταν µε την ανάπτυξη το 1975 της “Τουρκικής Στρατιάς 

του Αιγαίου” κατά µήκος των ακτών της Ανατολίας απέναντι από τα ελληνικά νησιά 

και τη θέσπιση στις αρχές του 1978 από την Τουρκία ενός τουρκικού αµυντικού 

δόγµατος που επιβουλευόταν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώµατα στα νησιά75. 

Άλλωστε για την Ελλάδα οι δύο αυτές ενέργειες της Τουρκίας επιβεβαίωναν την 

αµετάκλητη διεκδικητική της θέση. Το δόγµα αυτό πιστοποιούσε τη θέληση των 

κρατών που απειλούνται να υπερασπίζονται την ασφάλειά τους και µε στρατιωτικά 

µέσα, καθώς η αναζήτηση ισχύος (συµπεριλαµβανοµένης και της στρατιωτικής) 

αποτελεί το µέσο επίτευξης του κρισιµότερου κρατικού συµφέροντος, που είναι αυτό 

της ασφάλειας. Επιπρόσθετα η ελληνική αυτή στάση έδειχνε ξεκάθαρα ποια ήταν 

πλέον η βασική απειλή για την ασφάλεια του ελληνικού κράτους και συνάµα 

επιβεβαιώνει την πραγµατική αίσθηση απειλής που είχε η Ελλάδα από την 

επιθετικότητα της Τουρκίας. 

Μια νέα ελληνοτουρκική κρίση θα ακολουθήσει τρία χρόνια αργότερα, το 1987, 

και έχει ως θέατρο επιχειρήσεων το Αιγαίο. Αφορµή της κρίσης ήταν η υιοθέτηση 

από την Τουρκία της άποψης ότι επίκεινται γεωτρήσεις και έρευνα για κοιτάσµατα 

πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή της Θάσου. Έτσι, η Τουρκία αποστέλλει το 

Μάρτιο του 1987 το SISMIK II µε συνοδεία πολεµικών πλοίων στις 

αµφισβητούµενες περιοχές του Αιγαίου, που στόχο είχε, όπως η ίδια ισχυριζόταν, τη 

                                                 
74 Clogg (1995: 204-205). 
75 Κώνστας (1988: 32). Για τη σύνθεση της στρατίας βλέπε Κώνστας (1988: 45-46). 
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διενέργεια ερευνών στην αµφισβητούµενη υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου.  Η ενέργεια 

αυτή πραγµατοποιήθηκε ως ανταπόδοση της εικαζόµενης, από πλευράς τουρκικού 

κράτους, παραβίασης από τη µεριά της Ελλάδας του πρακτικού της Βέρνης, το οποίο 

υπαγόρευε την αποχή από οποιαδήποτε ενέργεια που θα µπορούσε να θέσει σε 

κίνδυνο τις ελληνοτουρκικές διαπραγµατεύσεις76. Η ελληνική πλευρά είχε διακηρύξει 

το 1982 ότι το Πρωτόκολλο της Βέρνης είναι ανενεργό, επειδή οι διαπραγµατεύσεις 

για την υφαλοκρηπίδα είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο, λόγω της άρνησης της Τουρκίας 

να δεχθεί την προσφυγή στη Χάγη για επίλυση του νοµικού αυτού θέµατος77.   

Με την αποστολή του ερευνητικού πλοίου SISMIK II που είχε ως κατεύθυνση 

την αµφισβητούµενη υφαλοκρηπίδα του Αιγαίου, µε πολεµικό ναυτικό και τον 

τουρκικό στρατό σε επιφυλακή, πραγµατικό στόχο είχε τον εξαναγκασµό της 

Ελλάδας να αποδεχθεί πολιτική διαπραγµάτευση µεταξύ των δύο µερών για τη 

ρύθµιση του προβλήµατος της υφαλοκρηπίδας78. Οι επιθετικές αυτές πρακτικές της 

Τουρκίας εξασθενούσαν την κυριαρχική ισχύ της Ελλάδας στην επικράτειά της και 

αποτελούσαν βήµατα µεταβολής της ισχύουσας κατάστασης στο Αιγαίο.  

Η κρίση του Μαρτίου του 1987 ήταν η σοβαρότερη ανάµεσα στις δύο χώρες (η 

οποία προέκυψε από την εξαγγελθείσα τουρκική εξερεύνηση για πετρέλαιο στα 

αµφισβητούµενα ύδατα του Αιγαίου), η οποία έφερε τις ένοπλες δυνάµεις των δύο 

χωρών σε επιφυλακή.  Τελικά η αντιπαράθεση αποσοβήθηκε, αφού η Τουρκία 

αποδέχθηκε ότι το τουρκικό ερευνητικό πλοίο θα περιοριζόταν στα τουρκικά χωρικά 

ύδατα, ενώ η Ελλάδα επέρριψε την ευθύνη της κρίσης αυτής στο Ν.Α.Τ.Ο. και 

ιδιαίτερα στις Η.Π.Α.79, που µε τις στρατηγικές και πολιτικές τους επιλογές 

ευνοούσαν τα τουρκικά εθνικά συµφέροντα.  Η κρίση του 1987 είχε δείξει για µια 

ακόµα φορά τις εκρηκτικές διαστάσεις που µπορούσε να λάβει η διαµάχη για το 

Αιγαίο και τη δυσκολία διευθέτησης των διαφορών οι οποίες είχαν βαθιές ρίζες τόσο 

στην ιστορική µνήµη όσο και στην τρέχουσα πραγµατικότητα80.  

                                                 
76 Ροζάκης (1989: 31-32). 
77 Γιαλλουρίδης (2000: 282). Για το ιστορικό της κρίσης βλέπε στη συγκεκριµένη παραποµπή 

Γιαλλουρίδης (2000: 284-292). 
78 Γιαλλουρίδης (2000: 284). Περισσότερα για την κρίση του 1987 βλέπε στη συγκεκριµένη 

παραποµπή Γιαλλουρίδης (2000: 281-292). 
79 Clogg (1995: 205). 
80 Clogg (1995: 205 και 207). 
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Το πιο πάνω γεγονός καταδεικνύει τη σηµαντικότητα του Αιγαίου ως προς τη 

στρατηγική του σηµασία και το πλεονέκτηµα που δίνει στον κάτοχό του. Οι 

τουρκικές πρακτικές για αλλαγή του καθεστώτος στο Αιγαίο έδειχναν και δείχνουν τη 

σηµαντικότητα που έχει αυτό για την ασφάλεια του τουρκικού κράτους. Είναι 

γεγονός ότι η διάταξη των ελληνικών νησιών και η πυκνότητα συγκέντρωσής τους σε 

ορισµένα σηµεία του Αιγαίου σχηµατίζουν αλλεπάλληλα στενά θαλάσσια περάσµατα 

που είναι δυνατό, σε καιρό πολέµου, να δυσχεράνουν τη διέλευση του εχθρικού 

στόλου, καθώς αυτά είναι εφοδιασµένα µε ραντάρ, αεροπορικές εγκαταστάσεις και 

ναυτικές βάσεις, που κάνουν τη θαλάσσια αυτή περιοχή ένα σηµαντικό αµυντικό 

χώρο81. Κατά συνέπεια και βάσει των πραγµατικών καταστάσεων, η Ελλάδα κατέχει 

ένα στρατηγικό πλεονέκτηµα σε επιχειρησιακούς όρους, πράγµα που θέτει σοβαρές 

ανησυχίες στην Τουρκία για την ασφάλεια του κράτους της.  

Η έντονη διαρκής αντιπαλότητα των δύο χωρών για δεκαπέντε χρόνια (από τον 

πόλεµο του 1974 έως και το 1988) περίπου µονοπωλούσε το ενδιαφέρον των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων. Το 1988 τα δύο κράτη επιχειρούν να αλλάξουν µοτίβο 

στις σχέσεις αυτές που θα διαµόρφωνε ένα συνεργατικό και φιλικό πνεύµα µεταξύ 

των δυο. Αποτέλεσµα των προσπαθειών αυτών ήταν η συµφωνία του Νταβός, που 

σκοπό είχε να εγκαινιάσει ένα νέο βελτιωµένο κλίµα στις διµερείς σχέσεις, το οποίο 

θα ξεκινούσε µε εντατικοποίηση των επαφών σε όλα τα επίπεδα, µε ιδιαίτερη έµφαση 

στον τουρισµό και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, ενώ συστάθηκαν µεικτές 

ελληνοτουρκικές επιτροπές, για να εργαστούν προς την κατεύθυνση στενότερων 

πολιτικών και οικονοµικών σχέσεων82.  Τέτοιες πρακτικές µπορούν να στηρίξουν τη 

θέση που θέλει τα κράτη, πέραν των ανταγωνιστικών σχέσεων, που πολλές φορές 

γίνονται εχθρικές και οδηγούν στη σύγκρουση, να επιδιώκουν και σχέσεις 

συνεργασίας που δεν αναζητούν απαραίτητα την ισχύ.  

Πολύ σύντοµα όµως το πνεύµα του Νταβός είχε ξεθυµάνει και επανέφερε την 

πραγµατική εικόνα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η Τουρκία το ίδιο έτος (1988) 

αµφισβήτησε δηµόσια τον ισχυρισµό της Ελλάδας ότι το µόνο σηµαντικό ζήτηµα 

ανάµεσα στις δύο χώρες ήταν η οριοθέτηση των αντίστοιχων υφαλοκρηπίδων στο 

Αιγαίο, ισχυριζόµενη µε τη σειρά της ότι η έκταση του ελληνικού εναέριου χώρου, η 

                                                 
81 Βερέµης (1989: 12). 
82 Clogg (1995: 207). 
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στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και η θέση της µουσουλµανικής 

µειονότητας στη ∆υτική Θράκη αποτελούσαν επίσης αµφισβητούµενα ζητήµατα83.  

Η πάγια διεκδικητική θέση της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας, σε όλες τις 

εδαφικές και θαλάσσιες περιοχές µε τις οποίες τα δύο κράτη συνορεύουν, δεν αφήνει 

την παραµικρή αµφιβολία για τους σκοπούς και τις µεθόδους που χρησιµοποιεί µια 

περιφερειακή αναθεωρητική δύναµη.  Οι αµφισβητήσεις και οι διεκδικήσεις οδηγούν 

τον αντίπαλο, αν αυτός δεν είναι ισχυρός να αποτρέπει τον αντίπαλο του, σε 

παραχωρήσεις κυριαρχικών δικαιωµάτων του. Η θέση της Ελλάδας πιστοποιεί το 

γεγονός ότι τα κράτη που αµύνονται πρέπει να κατέχουν αποτρεπτική ισχύ, η οποία 

επιτυγχάνεται µε όλους τους συντελεστές ισχύος, και ότι πλην αυτής τίποτα άλλο δεν 

µπορεί να εξασφαλίσει τα εθνικά συµφέροντα.  Με βάση αυτό, η ισχύς αποτελεί το 

µέσο για τη διατήρηση του κράτους, µε την έννοια ότι το κράτος την αναζητά για να 

υλοποιήσει κάποιους σκοπούς (όταν απειλείται), ενώ, όταν οι σκοποί αυτοί 

επιτευχθούν (εξάλειψη απειλής), το κράτος επιδιώκει και συνεργατικές ή 

ολοκληρωτικές σχέσεις µε άλλα κράτη που δεν είναι απαραίτητο να του προσφέρουν 

ισχύ, αλλά σίγουρα του προσφέρουν οφέλη. 

Όσον αφορά στην πολιτική των Η.Π.Α. απέναντι στις δύο χώρες τη 

συγκεκριµένη περίοδο84, αλλά και την αµερικανική στάση στο Κυπριακό85, η 

ιστορική προσέγγιση των γεγονότων καταδεικνύει τη συστηµατική επιρροή των 

αµερικανικών συµφερόντων στις στρατηγικές επιλογές των δύο χωρών.  

Προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο σοβιετικός κίνδυνος, οι συµµαχικές επιλογές που 

λαµβάνονταν κατά κύριο λόγο από την υπερδύναµη, είτε αφορούσαν οικονοµική και 

στρατιωτική βοήθεια είτε τον στρατηγικό σχεδιασµό της άµυνας της συµµαχίας, 

είχαν προτεραιότητα σε σχέση µε τα αµιγώς εθνικά συµφέροντα των δύο κρατών. Το 

γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την αµερικανική αντίληψη για τη γεωγραφική 

                                                 
83 Clogg (1995: 208). 
84 Περισσότερα για την αµερικανική πολιτική απέναντι στην Τουρκία και την Ελλάδα στην περίοδο 

του Ψυχρού Πολέµου βλέπε Τσιτσόπουλος και Βερέµης (1991) και Κουφουδάκης (1991). 
85 Ο Κουφουδάκης (1991:217) αναφέρει ότι οποιαδήποτε ανάλυση των εσωτερικών και εξωτερικών 

διαστάσεων του Κυπριακού είναι ανεπαρκής χωρίς την εξέταση του προβλήµατος στο περιφερειακό 

και διεθνές του πλαίσιο, αφ’ ης στιγµής οι µεγάλες δυνάµεις αντιµετώπιζαν το Κυπριακό στο ευρύτερο 

πλαίσιο του µεταξύ τους ανταγωνισµού και των στρατηγικών τους συµφερόντων, γι’ αυτό και οι δύο 

υπερδυνάµεις στην ψυχροπολεµική περίοδο χρησιµοποιούσαν την Ελλάδα και την Τουρκία για την 

προώθηση των συµφερόντων τους στην Κύπρο και την περιφέρειά της. 
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ενότητα της Ελλάδας και της Τουρκίας,86 αλλά και την άµεση επέµβαση της 

αµερικανικής διπλωµατίας για την αποτροπή του πολέµου µεταξύ των δύο χωρών 

προς όφελος των συµµαχικών αµερικανικών συµφερόντων87. 

Την περίοδο αυτή (τέλος της δεκαετίας του 1990), µε τη λήξη του Ψυχρού 

Πολέµου, συντελείται µια µεγάλη δοµική αλλαγή του διεθνούς συστήµατος, που θα 

επηρεάσει την παγκόσµια πολιτική και συνάµα τις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας.  

Το διπολικό σύστηµα µε τις δυο υπερδυνάµεις καταργείται µε την πτώση της µίας εκ 

των δύο υπερδυνάµεων (Σοβιετικής Ένωσης) και πλέον υφίσταται ένα µονοπολικό 

σύστηµα µε µία υπερδύναµη (Η.Π.Α.). Η νέα δοµή θα θέσει την ελληνοτουρκική 

διένεξη σε ένα νέο πλαίσιο και η νέα κατανοµή ισχύος θα επηρεάσει µε ιδιαίτερο 

τρόπο τις στρατηγικές των δύο κρατών. Έτσι, το 1990 θα ολοκληρωθεί µια περίοδος 

ελληνοτουρκικών σχέσεων, που χαρακτηριζόταν από την ένταση και τη σύγκρουση 

που αρκετές φορές έφερε τις δύο χώρες στην πολεµική αναµέτρηση. Η αλλαγή της 

δοµής του διεθνούς συστήµατος εγκαινιάζει µια νέα εποχή, η οποία εξετάζεται πιο 

κάτω. 

 

10.2.5. Περίοδος 1990-200088: Μεταβολή της ∆οµής του Συστήµατος και Συνέχιση 

της Ελληνοτουρκικής Αντιπαλότητας  

Η νέα αυτή περίοδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία ενός µόνο παγκόσµιου 

ηγεµόνα ως υπερδύναµης του συστήµατος και άλλες µεγάλες δυνάµεις που 

αναφέρονται σε περιφερειακές κρατικές δυνάµεις. Η αλλαγή αυτή δηµιουργεί νέες 

καταστάσεις, νέες ευκαιρίες και προοπτικές, αλλά και νέες απειλές για τα κράτη της 

Ελλάδας και της Τουρκίας. Όλο το διάστηµα που διαρκούσε ο Ψυχρός Πόλεµος 

(ιδιαίτερα στην αρχική του µορφή) η πειθαρχία των δύο κρατών ως προς την 

εξωτερική τους πολιτική επιβαλλόταν µε αυστηρότητα και δεν υπήρχε η δυνατότητα 

πραγµατοποίησης ουσιαστικών ελιγµών, µε την Ελλάδα να έχει την αίσθηση του 

                                                 
86 Τσιτσόπουλος και Βερέµης (1991: 179). 
87 Τσιτσόπουλος και Βερέµης (1991: 185, 189, 191 και 197). Επίσης για το συγκεκριµένο βλέπε και 

Κουφουδάκης (1991). 
88 Για την περίοδο από το 2000 έως και σήµερα βλέπε την ανάλυση των παραγράφων § 5.2.1., § 6.2.1., 

§ 6.3.1., § 6.4., § 6.4.1., που περιγράφουν τη σύγκρουση µεταξύ των κρατών Ελλάδας και Τουρκίας 

αλλά και το κυπριακό ζήτηµα ως µέρος της σύγκρουσης αυτής, καθώς και τις στρατηγικές των κρατών 

Ελλάδας (ως αποτρεπτικής δύναµης), Τουρκίας (ως περιφερειακής δύναµης) και Κύπρου (ως µικρής 

κρατικής δύναµης), όπως αυτές διαµορφώνονται σήµερα. 
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ιδιαίτερου περιορισµού, και λόγω ισχύος, ενώ η Τουρκία µε την ιδιαίτερη στρατηγική 

της σηµασία διέθετε κάποια σχετικά µεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Τώρα τα δύο 

κράτη µπορούν να σχεδιάσουν τη στρατηγική τους πιο ελευθέρα λαµβάνοντας πάντα 

υπόψη τις καινούργιες δοµικές αλλαγές. 

Με τη λήξη του Ψυχρού Πολέµου και τις διεθνείς αλλαγές στη γεωγραφική 

περιοχή της Τουρκίας επήλθαν στο τουρκικό κράτος βαθιοί µετασχηµατισµοί, 

συνοδευόµενοι από έναν πρωτοφανή βαθµό αστάθειας89. Η Τουρκία πλέον µε τη νέα 

κατάσταση έχει συνειδητοποιήσει ότι βρίσκεται σε µία από τις πιο ασταθείς περιοχές 

του πλανήτη και αυτό λόγω της διάσπασης της Σοβιετικής Ένωσης και των εθνικών 

συγκρούσεων που ανεφλέγησαν από τα Βαλκάνια µέχρι την Κεντρική Ασία90.  Το νέο 

αυτό σκηνικό έκρυβε από τη µια απειλές για την ασφάλεια της χώρας και από την 

άλλη άνοιγε νέες ευκαιρίες για περιφερειακή επέκταση. Άλλωστε αυτή η παρατήρηση 

δικαιολογεί και το γεγονός ότι η Τουρκία καθ’ όλη τη διάρκεια της 

µεταψυχροπολεµικής περιόδου ακολούθησε µια πρωτοφανή επεκτατική πολεµική 

στρατηγική, µέσα από την υπέρµετρη αύξηση των στρατιωτικών της 

προϋπολογισµών, όπως και τη συνακόλουθη υπερβολική επέκταση των εξοπλιστικών 

της προγραµµάτων, παρά το γεγονός ότι η χώρα ταλανίζεται  από χρόνια δοµικά 

οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα91. Άλλωστε η συνεχής αύξηση των 

εξοπλιστικών της δαπανών σκοπό είχε να εκµεταλλευτεί η Τουρκία τις ευκαιρίες για 

περιφερειακή ισχυροποίηση και συνάµα να προστατευθεί από οποιοδήποτε 

αναδυόµενο κίνδυνο. 

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, παρόλη την αλλαγή του διεθνούς συστήµατος, 

παρέµειναν συγκρουσιακές, καθώς οι επεκτατικές βλέψεις της Τουρκίας που 

αυξάνονταν (λόγω και των ασταθειών στη γεωγραφική περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου) δεν άφηναν περιθώρια για συνεργατικές πολιτικές. Η έξαρση των 

εθνικών απαιτήσεων από διάφορες εθνικές οµάδες αλλά και οι πόλεµοι για προστασία 

των µειονοτήτων υπήρξαν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισµα της πολιτικής 

σκηνής στη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και της Τουρκίας τη χρονική περίοδο 

αυτή. Κατά συνέπεια, η ραγδαία επιδείνωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που είχε 

ξεκινήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1970, για µια ακόµα φορά επικέντρωσε την 

                                                 
89 Kirisci (1995: 1). 
90 Kirisci (1995: 5).  
91 Λιούσης (2005: 110). 
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προσοχή της στις µειονότητες.  Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1990 οι Έλληνες 

της Ίµβρου και της Τενέδου δεν αριθµούσαν πάνω από µερικές εκατοντάδες, ενώ η 

κάποτε εύρωστη κοινότητα της Κωνσταντινουπόλεως µειώθηκε σε λίγο παραπάνω 

από 3.000 άτοµα.  Αντίθετα η µουσουλµανική µειονότητα στη Θράκη αριθµούσε 

περίπου 120.00092, στοιχείο που αύξανε τα ερείσµατα και τις διεκδικήσεις της 

Τουρκίας στη ∆υτική Θράκη για την προστασία της. Οι αριθµοί αυτοί φανερώνουν 

την τουρκική πρακτική που ήθελε την εξασθένηση της ελληνικής µειονότητας στην 

Τουρκία, για να περιορίσει το ενδιαφέρον και τις όποιες επιδιώξεις εκµετάλλευσής 

της από την Ελλάδα, ενώ αντίθετα ο προσεταιρισµός και η βοήθεια της 

µουσουλµανικής µειονότητας της Θράκης δηµιουργούσαν τουρκικά ερείσµατα που 

στο µέλλον θα επέτρεπαν µια πιο στενή διεκδίκηση δικαιωµάτων επ’ αυτής.  

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας µετά τον τερµατισµό του διπολικού 

συστήµατος χαρακτηρίζεται από µια ποικιλία αλληλοσυγκρουόµενων κατευθύνσεων,  

αποτέλεσµα της προσπάθειας που καταβάλλει για να εκµεταλλευθεί κάθε ευκαιρία 

που της παρουσιάζεται.  Έτσι, από τη µια η Τουρκία αποτελεί το χωροφύλακα της 

∆ύσης στη Μέση Ανατολή και του φράγµατος εναντίον του Ισλάµ και από την άλλη 

υπάρχει η επιδίωξη επέκτασης της επιρροής της σε όλο τον χώρο του εγγύς διεθνούς 

περιγύρου93. Η αναδυόµενη επιθυµία της Τουρκίας να καταστεί ηγεµόνας στην 

περιοχή στη µεταψυχροπολεµική περίοδο χαρακτηρίζεται και από το γεγονός της 

αναζήτησης ισχύος που θα την καθιστούσε µια τέτοια δύναµη. Αν και τα όπλα 

µαζικής καταστροφής δεν έχουν καταστεί προτεραιότητα για την Τουρκία, το 1991 

εντάχθηκε για πρώτη φορά στον στρατηγικό σχεδιασµό η αντίληψη της αναχαίτισης 

πυραύλων µεσαίου βεληνεκούς και πυρηνικών κεφαλών από χώρες νότια και 

νοτιανατολικά της Τουρκίας94.  Έτσι, στο πλέγµα αυτό της τουρκικής αντιµετώπισης 

εχθρικών κινδύνων µπαίνει και η Ελλάδα, γεγονός που δυσχεραίνει τις προσπάθειες 

για ειρηνική συµβίωση µεταξύ των κρατών. 

Επιπρόσθετα, το τουρκικό κράτος δεν παύει να αναζητά και άλλους 

συντελεστές ισχύος όπως είναι αυτοί που πηγάζουν από την επιρροή σε τρίτους 

παίκτες του συστήµατος. Η Τουρκία, εκµεταλλευόµενη τις ευκαιρίες που προσφέρει 

η συγκρουσιακή µορφή του διεθνούς συστήµατος, εκµεταλλεύτηκε τη σύγκρουση 

                                                 
92 Clogg (1995: 224). 
93 Μούτσογλου (2000). 
94 Robins (2003: 202-203). 
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Αρµενίας και Αζερµπαϊτζάν το 1993 (απέφυγε τη στρατιωτική επέµβαση υπέρ των 

Αζέρων για συστηµικούς λόγους), για να αποκτήσει ερείσµατα και επιρροή στην 

περιοχή, αλλά και τη σύγκρουση της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (υιοθετώντας σκληρά 

µέτρα εναντίον της Σερβίας), για να αποκτήσει επιρροή και δικαιώµατα στους 

µουσουλµάνους95.  Η παρατήρηση αυτή κατοχυρώνει και τη θέση που θέλει τα κράτη 

να επιδιώκουν την επέκταση και µέσω της επιρροής τους σε άλλα κράτη, καθώς η 

οποιασδήποτε µορφής ισχύς είναι επιδιωκόµενη από τα κράτη, αρκεί αυτή να τους 

εξασφαλίζει την υλοποίηση των κρατικών τους στόχων. 

Αναφορικά µε την Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 1990, τα αποτελέσµατα 

των πολιτικών που στόχο είχαν να βελτιώσουν την οικονοµική θέση της κοινωνίας 

απέδωσαν καρπούς και έτσι οι οικονοµικές δυσαρµονίες, η εξασθενηµένη παραγωγή 

και παραγωγικότητα, η χαµηλή ποιότητα των υπηρεσιών αρχίζουν να αποκτούν 

θετικούς δείκτες και να προσδίδουν σταθερότητα στην πορεία προς την ευρωπαϊκή 

ενσωµάτωση96. Η ανάγκη της ισχυρής οικονοµίας είναι εκ των ων ουκ άνευ για τη 

σταθερή πορεία ενός κράτους, γεγονός που διαπιστώθηκε και στην ανάλυση της 

δεύτερης ενότητας.  Τα κράτη αναζητούν την εσωτερική οικονοµική ισορροπία και 

την οικονοµική ενδυνάµωση ως συντελεστή ισχύος που εκφράζεται σε κοινωνική 

σταθερότητα του πληθυσµού τους, αλλά και σε οικονοµική επιρροή σε τρίτα κράτη. 

Η ελληνική αυτή πρακτική την περίοδο αυτή, λόγω και της επιθυµίας της Ελλάδας 

για σύγκλιση µε τους Ευρωπαίους εταίρους, πιστοποιεί τη διαπίστωση αυτή.  

Σχετικά µε τις σχέσεις της Ελλάδας µε την υπερδύναµη, ενώ αυτές ήταν σε 

άσχηµο επίπεδο τις προηγούµενες δεκαετίες και ιδιαίτερα µετά το 1974, καθώς η 

Ελλάδα πίστευε ότι οι Η.Π.Α. βοηθούσαν συστηµατικά την Τουρκία εις βάρος της 

Ελλάδας, από το 1990 και µετά είχε σηµειωθεί µια κρίσιµη βελτίωση σε αυτές προς 

το καλύτερο97. Η βελτίωση του κλίµατος στις σχέσεις Ελλάδας και Η.Π.Α. 

διευκολυνόταν και από τη µεταλλαγή του διεθνούς συστήµατος, όπου µε την πτώση 

του ανατολικού µπλοκ έπαψε να υπάρχει ο µεγάλος κίνδυνος και έτσι οι Η.Π.Α. δεν 

εµπλέκονταν τόσο όσο παλαιότερα στο στρατηγικό σχεδιασµό της εξωτερικής 

πολιτικής της Ελλάδας.  Έτσι, η µη ισχυρή επιρροή άφηνε στο ελληνικό κράτος 

περισσότερες ελευθερίες στις στρατηγικές του κινήσεις. Επιπρόσθετα, και για τον 

                                                 
95 Kirisci (1995: 2 και 7-8). 
96 Κουρµατζής (2005: 352). 
97 Couloumbis (2003: 37-38). 
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ίδιο µε τον πιο πάνω συστηµικό λόγο, για τις Η.Π.Α. η Τουρκία δεν αποτελούσε 

πλέον τόσο σηµαντικό σύµµαχο, έτσι ώστε να την ευνοεί εις βάρος της Ελλάδας, 

συµπεριφορά η οποία άλλωστε ικανοποιούσε και την Ελλάδα. Πέραν όµως των πιο 

πάνω, η αντιπαλότητα της Ελλάδας µε την υπερδύναµη δεν απέδιδε στρατηγικά 

οφέλη σε αυτήν, όταν µάλιστα η Ελλάδα ως σύµµαχος στο Ν.Α.Τ.Ο. αλλά και µέλος 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν άµεσα συνδεδεµένη µε τη ∆ύση.  

Στον τοµέα της εξωτερικής πολιτικής που αφορούσε στην ευρωπαϊκή πορεία 

της Ελλάδας και τις σχέσεις της µε τους γείτονες µπορεί να υποστηριχθεί η θέση ότι η 

ιδιότητα µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περίοδο 1981 µε 2000 έχει 

χρησιµεύσει στην Ελλάδα σε διπλωµατικό επίπεδο ως ένας µηχανισµός πίεσης. Για 

παράδειγµα, η Ελλάδα υιοθέτησε µια θέση, “της τήρησης ορισµένων προϋποθέσεων”, 

µε τη χρησιµοποίηση της ιδιότητας µέλους της στην Ε.Ε., ως µοχλό πίεσης, µε σκοπό 

να πείσει την Τουρκία ότι οι σχέσεις της µε την Ε.Ε. δεν µπορούν να οµαλοποιηθούν, 

εκτός αν η κατοχή στην Κύπρο τερµατισθεί98. Συνεπώς, παρατηρούµε ότι οι 

συστηµικές ανακατατάξεις, αλλά και οι επιλογές των κρατών που λαµβάνονται βάσει 

αυτών (είσοδος σε έναν ισχυρό οικονοµικό συνασπισµό) µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν ως συντελεστές ισχύος σε αντίπαλες σχέσεις µε άλλα κράτη. 

Όσον αφορά στην Κύπρο, το νέο στρατηγικό περιβάλλον που δηµιουργείται και 

µε τη συνδροµή της Ελλάδας τής προσδίδει ένα επίπεδο ισχύος που θα µπορούσε υπό 

προϋποθέσεις να είναι ικανό να διαχειρισθεί την τουρκική επιθετικότητα. Το 1994 

Ελλάδα και Κύπρος ανακοίνωσαν το ∆όγµα του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου, 

σύµφωνα µε το οποίο, όσο η Τουρκία διατηρεί κατοχικές δυνάµεις στο νησί (πέραν 

των 30.000 στρατιωτών) και βαρύ στρατιωτικό εξοπλισµό, η ελληνική και κυπριακή 

άµυνα θα αυξάνει το επίπεδο της συνεργασίας της και η όποια επίθεση εναντίον της 

Κυπριακής ∆ηµοκρατίας θα συνιστούσε αιτία πολέµου για την Ελλάδα99. Έτσι, η 

Κύπρος από όµηρος της Τουρκίας µεταβάλλεται σε στρατηγικό παίκτη που ανατρέπει 

τους τουρκικούς σχεδιασµούς, γιατί λόγω του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου δίνει τη 

δυνατότητα στην Ελλάδα να διευρύνει γεωγραφικά την ανταπόδοση χτυπήµατος και 

                                                 
98 Couloumbis (2003: 34). 
99 Dokos (2003: 54). Σύµφωνα µε τον ίδιο, το κίνητρο του παρόντος δόγµατος έχει αµυντικό 

χαρακτήρα που στοχεύει στην αποτροπή ή αντιµετώπιση µίας ενδεχόµενης επίθεσης ενάντια στα 

συµβαλλόµενα µέρη, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της συνεργασίας και της κοινής εκπαίδευσης και 

κατάρτισης µεταξύ των στρατιωτικών δυνάµεων της Ελλάδας και της Κύπρου. Βλέπε περισσότερα για 

την υλοποίησή του στον Dokos (2003: 67, n. 41)  
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να πλήξει ασφαλείς καθαρά τουρκικούς στρατιωτικούς και οικονοµικούς στόχους100. 

Η στρατιωτική αυτή συνεργασία µεταξύ δύο κρατών για την αντιµετώπιση µιας 

κοινής εχθρικής απειλής στηρίζει τη θέση που θέλει τα κράτη να συµµαχούν για την 

αποτροπή της υπέρµετρης αύξησης ενός αντιπάλου που επιχειρεί να µεταβάλλει το 

status quo. 

Η απάντηση από πλευράς Τουρκίας στην ανακοίνωση του ∆όγµατος του 

Ενιαίου Αµυντικού Χώρου από πλευράς Ελλάδας και Κύπρου, ήταν η απειλή χρήσης 

βίας. Έτσι, για άλλη µια φορά η Τουρκία, γνωρίζοντας ότι, αν ακολουθηθούν οι 

νοµικές διαδικασίες, δε θα µπορέσει να υλοποιήσει του στόχους της, προτιµά να 

κρατά για τον εαυτό της το δικαίωµα να χρησιµοποιεί ή να απειλεί ότι θα 

χρησιµοποιήσει, βία πράττοντας το επανειληµµένως στην Κύπρο το 1964 και 1974 

και απειλώντας την Ελλάδα ότι θα χρησιµοποιήσει βία, αν η τελευταία επεκτείνει τα 

χωρικά της ύδατα101. Η πολιτική αυτή ήταν το αποτέλεσµα της δυσαναλογίας 

στρατιωτικής ισχύος που η Τουρκία πίστευε ότι υπήρχε υπέρ τής έναντι της Ελλάδας. 

Παρόλη όµως την αλλαγή των διεθνών συστηµικών δοµών, η επιθετικότητα της 

Τουρκίας έναντι της Ελλάδας δεν είχε εξαλειφθεί. Οι αναθεωρητικές της βλέψεις µε 

στόχο τη µεταβολή του καθεστώτος στο Αιγαίο έγιναν εκ νέου αιτία δηµιουργίας 

κρίσης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  Έτσι, τον Ιανουάριο του 1996 αµφισβητεί την 

ελληνική κυριαρχία στις βραχονησίδες των Ιµίων προκαλώντας σοβαρότατη κρίση, 

που θα έφερνε τα δύο κράτη ένα βήµα πριν από τον πόλεµο. Η κρίση των Ιµίων και η 

πολιτική των “γκρίζων ζωνών”, που εγκαινίασε η Τουρκία µε την κρίση αυτή, 

αποτέλεσαν την κλιµάκωση των τουρκικών διεκδικήσεων και την ποιοτική τους 

αναβάθµιση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Τουρκία διεκδικούσε µέρος της 

ελληνικής επικράτειας102.  Γύρω από την κρίση των Ιµίων υπεισήλθαν παράγοντες 

                                                 
100 Κυριαζής και Σωµάκος (1999: 111). Για τις στρατιωτικές δυνατότητες της Ελλάδας που αφορούν 

στην υλοποίηση του Ενιαίου Αµυντικού ∆όγµατος και στην προσπάθεια της εξωτερικής 

εξισορρόπησης της Τουρκίας βλέπε Dokos (2003: 54-62) και Robins (2003: 202-203). 
101 Triantaphyllou (2001: 59). 
102 Γιαλλουρίδης (2000: 314). Για την ελληνική και τουρκική στάση µετά την κρίση των Ιµίων βλέπε 

Συρίγος (1999: 411-418), όπου η Ελλάδα αποδέχεται τη δικαστική επίλυση της διαφοράς στο ζήτηµα 

των Ιµίων και η Τουρκία αλλάζει την προσέγγισή της και δέχεται έµµεσα την προσφυγή στη Χάγη, 

αλλά για την επίλυση όλων των ελληνοτουρκικών διαφορών ως πακέτο. Επίσης για την κρίση των 

Ιµίων βλέπε Ντούσκος (1996). 
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της παγκόσµιας πολιτικής συνδεδεµένοι µεταξύ τους ως σύστηµα103, και έτσι οι 

Η.Π.Α. επενέβησαν αυτεπάγγελτα στην κρίση, γιατί, ως υπερδύναµη, δεν ήταν 

διατεθειµένες να µείνουν αδρανείς, όταν διακυβεύονταν ζωτικά τους συµφέροντα, 

όπως το κύρος τους και η συνδεδεµένη µε αυτό ευηµερία τους και δεν θα µπορούσαν 

να εµπιστευτούν κανένα κράτος ούτε περιφερειακές ενώσεις για την εξασφάλιση του 

αµερικανικού εθνικού συµφέροντος104. Η νέα αυτή πρόκληση της Τουρκίας και η 

διεκδίκηση ελληνικού εδάφους ήταν ένα επιπλέον βήµα για την υλοποίηση του 

στόχου της, που είναι η περιφερειακή ηγεµονοποίησή της. 

Πέραν των διεκδικήσεών της σε βάρος της Ελλάδας, η Τουρκία, για να 

υλοποιήσει τις βλέψεις της για περιφερειακή ηγεµονία, προχωρεί σε συµφωνίες µε 

γειτονικές χώρες, αλλά ταυτόχρονα ενδυναµώνει και τη στρατιωτική της µηχανή. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση κινούνται και οι στρατηγικές επιλογές της, που τη 

θέλουν αποφασισµένη να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο στην περιφερειακή 

ασφάλεια, όπως προκύπτει από τη “συµφωνία στρατηγικής συνεργασίας” που σύνηψε 

µε το Ισραήλ το 1996, αλλά και από τις υπερεξοπλιστικές στρατηγικές µε ένα 

γιγαντιαίο πρόγραµµα εξοπλισµών105. Είναι αναµφισβήτητο γεγονός η παρατήρηση 

ότι οι τουρκικές σχέσεις µε τη Συρία την περίοδο αυτήν είχαν γίνει σε ασυνήθιστο 

βαθµό περίπλοκες µετά και την υπογραφή συµφωνιών για στρατιωτική συνεργασία 

το 1996 µεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, οι οποίες φαίνεται να εµπόδιζαν τη συριακή 

επιρροή στην περιοχή106. Οι κρατικές αυτές επιλογές της Τουρκίας επιβεβαιώνουν 

την άποψη ότι τα κράτη επιδιώκουν την ισχύ, όποια µορφή αυτή και να έχει 

(συµµαχίες µε άλλα κράτη, στρατιωτική ενδυνάµωση), για να υλοποιήσουν αυτό που 

θεωρούν ως εθνικό συµφέρον, που στην περίπτωση της Τουρκίας είναι οι επεκτατικές 

της βλέψεις σε βάρος των γειτονικών της κρατών. Βέβαια, οι επιθετικές βλέψεις 

µπορεί να κρύβονται πίσω από το πρόσχηµα της ασφάλειας του κράτους αλλά ποτέ 

δεν παύουν να υπάρχουν για ένα ισχυρό κράτος. Η δικαιολογία της ασφάλειας για το 

τουρκικό κράτος χρησιµοποιείται για να αιτιολογήσει η Τουρκία ένα µεγάλο στρατό 

(το δεύτερο µεγαλύτερο στο Ν.Α.Τ.Ο.), το γεγονός ότι οι αµυντικές της δαπάνες 

καλύπτουν ένα µεγάλο µέρος του εθνικού προϋπολογισµού (11,4% για το 1995) και 

                                                 
103 Περισσότερα για το συστηµικό χαρακτήρα της κρίσης των Ιµίων βλέπε Ντούσκος (1996). 
104 Ντούσκος (1996: 41-42). 
105 Γιαλλουρίδης (2000: 464). 
106 Triantaphyllou (2001: 64). 
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την ύπαρξη µιας πληθώρας υπηρεσιών πληροφοριών και ασφαλείας (για τον 

εντοπισµό και εξάλειψη των απειλών για το κράτος)107. 

Ενώ η τουρκική κατοχή στην Κύπρο συνεχίζεται, η παρουσία των τουρκικών 

στρατευµάτων αποτελεί µια απειλή για το µικρό κράτος της Κύπρου.  Υπό αυτές τις 

απειλές ένα µικρό κράτος προσπαθεί να αυξήσει τα επίπεδα ισχύος του, ώστε να 

µπορεί να αµυνθεί και να εξασφαλίσει την επιβίωσή του. Εν σχέσει µε αυτήν την 

αντίληψη και την πεποίθηση, ότι τα µικρά κράτη πρέπει να κατέχουν ικανή 

αποτρεπτική ισχύ τον ∆εκέµβριο του 1998, η Κυπριακή ∆ηµοκρατία ανακοίνωσε την 

αγορά και εγκατάσταση των ρωσικών πύραυλων S-300 στο έδαφός της, γεγονός που 

από την τουρκική πλευρά είχε εκληφθεί ως επιθετική ενέργεια εναντίον της. Οι 

αντιδράσεις της Τουρκίας στηρίχθηκαν στον ισχυρισµό ότι το οπλικό αυτό σύστηµα 

συνιστούσε απειλή γι’ αυτήν, αλλά και για τους συµµάχους της στο Ν.Α.Τ.Ο., 

κατηγορώντας την Κύπρο για επιθετική συµπεριφορά και καταφεύγοντας στις 

απειλές για νέα στρατιωτική επέµβαση108. Έτσι, για την Τουρκία αυτή ήταν µια 

επιθετική ενέργεια από πλευράς των αντιπάλων της, καθώς οι πύραυλοι µπορούσαν 

να µετατραπούν από αµυντικούς σε επιθετικούς πλήττοντας την επικράτεια της, 

γεγονός που ήταν άµεσα συνυφασµένο µε τη στρατιωτική ισορροπία µεταξύ Ελλάδας 

και Τουρκίας109. 

Παρόλο που η Κύπρος γνώριζε τις ανυπέρβλητες δυσκολίες του εγχειρήµατος 

της εγκατάστασης των πυραύλων, προχώρησε στην πραγµατοποίηση της συµφωνίας 

για την αγορά τους (µε έναν άλλο παίκτη του διεθνούς συστήµατος, τη Ρωσία) 

δείχνοντας προς τις άλλες υπέρτερες αυτής δυνάµεις (Η.Π.Α. και Τουρκία) ότι ως 

κράτος έχει το δικαίωµα της υπεράσπισης, δίνοντας µια νέα δυναµική στην 

αντιµετώπιση του κυπριακού προβλήµατος110.  Αντίθετα όµως η µετέπειτα ακύρωση 

της εγκατάστασης των πύραυλων S-300 στην Κύπρο, έστω και αν συνοδεύτηκε από 

την ταυτόχρονη ανακοίνωση της Ελλάδας για την ανάπτυξή τους στην Κρήτη, 

δηµιούργησε την εικόνα της ακύρωσης του ∆όγµατος του Ενιαίου Αµυντικού Χώρου 

και την εντύπωση ότι οι πιέσεις της Τουρκίας και των Η.Π.Α. θέτουν ανυπέρβλητα 

εµπόδια για την ενίσχυση της άµυνας της Κύπρου και για την υλοποίηση της 

                                                 
107 Robins (2003: 161). 
108 Γιαλλουρίδης (2000: 465-466). 
109 Robins (2003: 119-120). 
110 Γιαλλουρίδης (2000: 520-521). 
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συνεργασίας µε την Ελλάδα111. Όπως σηµειώνει και ο Coufoudakis, η αποτυχία της 

Κύπρου να εγκαταστήσει τους πυραύλους στην Κύπρο αποτέλεσε µια σηµαντική νίκη 

για την Τουρκία επιβεβαιώνοντας ότι η διπλωµατική της ισχύ για την επίτευξη των 

εθνικών της στόχων στηρίζεται στη στρατιωτική δύναµη της χώρας112. 

Η επιλογή της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας να ενισχυθεί µε τους αµυντικούς 

ρωσικούς πυραύλους S-300, ανεξάρτητα αν η στρατηγική αυτή επιλογή είχε 

διαπραγµατευτικό ή όχι χαρακτήρα, ισχυροποιεί τις πιο κάτω διαπιστώσεις: πρώτον, 

τα κράτη αναζητούν διαπραγµατευτικά επίπεδα ισχύος στις αντίπαλες µε τα άλλα 

κράτη σχέσεις και, δεύτερον, η στρατιωτική ισχύς παραµένει ένας κρίσιµος 

συντελεστής για την ασφάλεια των κρατών. Κατά συνέπεια, η ισχύς από τα κράτη 

επιδιώκεται όταν αυτή είναι αναγκαία και στο ανάλογο µε τις περιστάσεις ύψος και 

δεν αποτελεί απλώς αυτοσκοπό για το κράτος.  Επιπρόσθετα όµως, η τελική απόφαση 

της µη εγκατάστασης υπό την απειλή χρήσης βίας από την Τουρκία, καταστρέφοντας 

έτσι τον µύθο του ενιαίου αµυντικού δόγµατος για την κοινή άµυνα Ελλάδος και 

Κύπρου, καταδεικνύει το περιορισµένο εύρος επιλογών των αδύναµων κρατών, αλλά 

και τη δύναµη των ισχυρών να επιβάλουν ό,τι η δύναµή τους τούς επιτρέπει. 

Οι κακές ελληνοτουρκικές σχέσεις που διατηρούνταν καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1990 και που δηµιούργησαν δύο µεγάλες κρίσεις (Ίµια και S-300) 

έδειχναν να µπορούν να ξεπεραστούν µετά από συγκαταβατικές υποχωρήσεις και των 

δύο πλευρών.  Οι δύο φυσικές καταστροφές από τους σεισµούς του 1999, στην 

Τουρκία και Ελλάδα, προετοίµασαν τον δρόµο για να αναπτύξουν οι δύο χώρες 

στενότερες επαφές113 και να αναζητήσουν ένα νέο πλαίσιο συνύπαρξης, που θα 

περιόριζε τα διαχωριστικά και θα προωθούσε τα συνεργατικά στοιχεία για χάρη της 

ειρήνης και προς όφελος των δύο κρατών.  Μέσα σε αυτό το πνεύµα και ως ένδειξη 

καλής θέλησης, η Ελλάδα απέσυρε το veto της για την υποψηφιότητα της Τουρκίας 

στην ευρωπαϊκή της πορεία114.  Τίποτα όµως το σηµαντικό δεν επιτεύχθηκε και καµιά 

ουσιώδης µεταβολή δεν παρουσιάσθηκε που να κρίνονται άξια ώστε να υποστηριχθεί 

το γεγονός ότι η θετική συναντίληψη των κρατών για συνεργασία και οµαλή 

συµβίωση (όπως οι κονστρουκτιβιστικές ιδέες θέλουν) µπορεί να οδηγήσει στην 

ειρήνη. Όπως εύστοχα παρατηρείται, η πρόσφατη επαναπροσέγγιση των σχέσεων  
                                                 
111 Γιαλλουρίδης (2000: 476). 
112 Coufoudakis (2003: 127-128).  
113 Gunduz (2001: 82). 
114 Gunduz (2001: 82).  
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µεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας βρίσκεται ακόµη σε πρώιµο στάδιο και, 

παραµένοντας εύθραυστη, φαίνεται ότι αυτό αποτελεί το επιφαινόµενο της 

πραγµατικής σχέσης των δύο κρατών, καθώς οι δύο χώρες δεν έχουν κινηθεί από τις 

σταθερές θέσεις τους σχετικά µε τα υψηλά ζητήµατα πολιτικής115.  Άλλωστε και 

παρά τις περιόδους ύφεσης που παρατηρούνται τα τελευταία έτη, τα τουρκικά 

µαχητικά σκάφη συστηµατικά παραβιάζουν τον ελληνικό εναέριο χώρο116 

επιβεβαιώνοντας τις διαχρονικές επιθετικές προθέσεις της Τουρκίας.  Έτσι, τα 

µεγάλα ζητήµατα που αφορούν στα κυριαρχικά δικαιώµατα, στα θέµατα ασφάλειας 

και επιβίωσης, αλλά και στις εθνικές προτεραιότητες κάθε κράτους συνέχιζαν να 

υφίστανται. 

Και ενώ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις την περίοδο αυτήν παρέµεναν σταθερές, η 

τουρκική στρατηγική έστρεφε το ενδιαφέρον της αλλού, καθώς η αµερικανική 

επίθεση στο Ιράκ και ο πόλεµος που ακολούθησε µπορούσα να αποφέρουν κέρδη στο 

τουρκικό κράτος. Η Τουρκία αποσκοπούσε, µε τη ρευστότητα που θα 

δηµιουργούνταν µε τον πόλεµο εναντίον του Ιράκ, να προβάλει εκ νέου στο 

προσκήνιο το ζήτηµα της επαναχάραξης των συνόρων της περιοχής και κατά 

συνέπεια να θέσει υπό τον έλεγχό της την περιοχή του βόρειου Ιράκ µε τις πλούσιες 

πετρελαιοπηγές117, διαπίστωση που ταυτίζεται µε τις επεκτατικές βλέψεις που έχει 

µια περιφερειακή δύναµη όπως η Τουρκία. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

προσανατολισµένη η τουρκική στρατηγική διαµόρφωσε και τη στάση της απέναντι 

στην υπερδύναµη, καθώς, για να της παρέχει στρατιωτικές ευκολίες (κυρίως εδαφικές 

διευκολύνσεις για τα αµερικανικά στρατεύµατα) στον πόλεµο που επιχειρούσε η 

τελευταία, ζητούσε ισχυρά ανταλλάγµατα.  Η Τουρκία, µε τη στάση της απέναντι στις 

Η.Π.Α. στον πόλεµο εναντίον του Ιράκ και τις υπέρµετρες απαιτήσεις που είχε από τη 

µεγάλη δύναµη, επιβεβαίωσε τη διπλωµατική πολιτική που έχει χαράξει και υλοποιεί 

µε απόλυτη επιτυχία τις τελευταίες δεκαετίες.  Την εξωτερική πολιτική που άλλοτε 

ξέρει να παζαρεύει και άλλοτε να απειλεί προκειµένου να επιτύχει τα στρατηγικά 

                                                 
115 Dokos (2003: 48). 
116 Triantaphyllou (2001: 57-58). 
117 Λιούσης (2005: 105). Για τις τουρκικές διεκδικήσεις στη Μοσούλη εις βάρος του Ιράκ βλέπε 

Μούτσογλου (2000: 214). 
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συµφέροντα του κράτους, που µεταφράζονται σε διεθνή πολιτική στήριξη και 

απαραίτητη οικονοµική βοήθεια118.  

Ολοκληρώνοντας την προηγούµενη χιλιετία, οι σοβαρές επιπτώσεις στις 

οικονοµίες των δύο χωρών αλλά και η συνεχιζόµενη οικονοµική τους πολιτική σε 

θέµατα εξοπλισµών επιβεβαίωνε τη θέση των πιο πάνω παραγράφων που θέλει τα 

δύο κράτη να χωρίσουν µεγάλα και σηµαντικά προβλήµατα και που κάνει τη µεταξύ 

τους σχέση να έχει ένα διαρκή συγκρουσιακό χαρακτήρα. Έτσι, παρατηρούµε ότι 

µετά το 2000 η Τουρκία γνωρίζει σωρεία σοβαρών δοµικών και ταυτόχρονα 

πολύπλευρων προβληµάτων, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονους εσωτερικούς 

τριγµούς και ανάλογης εµβέλειας αντανακλάσεις στις εξωτερικές σχέσεις τις 

χώρας,119 ενώ για την Ελλάδα η προτεραιότητα του 2001 να επιτύχει το τρίτο στάδιο 

σύγκλισης της ΟΝΕ, αφού προηγουµένως είχε εκπληρώσει τα κριτήρια του 

Μάαστριχτ120, περιόριζε τις οικονοµικές επιλογές της χώρας, δηµιουργώντας σοβαρό 

αρνητικό κοινωνικό αντίκτυπο στον πληθυσµό της.  Επίσης παρατηρείται ότι µεταξύ 

των κρατών µελών του Ν.Α.Τ.Ο. µόνο η Ελλάδα και η Τουρκία δεν είχαν µειώσει τις 

στρατιωτικές τους δαπάνες µέχρι το 2000, ενώ την περίοδο αυτή η Ελλάδα 

ολοκλήρωνε ένα πενταετές εκσυγχρονιστικό πρόγραµµα 12 δις US $ που είχε 

εξαγγείλει το 1996 και η Τουρκία σχεδίαζε να ξοδέψει περισσότερα από 31 δις US $ 

µέχρι το 2006 σε στρατιωτικό οπλισµό121.  

Τα πιο πάνω καταδεικνύουν ότι τα κράτη της Ελλάδας και της Τουρκίας 

κινούνται σε µία έντονη διακρατική αντιπαράθεση και οι κατά περιόδους υφέσεις (ως 

αποτέλεσµα και των δοµικών διακυµάνσεων στην κατανοµή της ισχύος) στη χρόνια 

και διαρκή σύγκρουση είναι περιστασιακές ψευδαισθήσεις ότι µπορούν τα µεγάλα 

ζητήµατα της υψηλής πολιτικής να επιλυθούν µε την από µέρους των κρατών καλή 

θέληση.  Αντίθετα, η σύγκρουση µεταξύ τους θα υφίσταται όσο οι επιθετικοί και 

αναθεωρητικοί προσανατολισµοί της Τουρκίας θα υπάρχουν λόγω της συστηµικής 

της ανάγκης να καταστεί περιφερειακή δύναµη, αλλά και των διάφορων αλλαγών που 

συµβαίνουν στο ραγδαία µεταβαλλόµενο διεθνές περιβάλλον.  Όπως επισήµανε και ο 

Triantaphyllou, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις οδηγούνται σε µια περίοδο περισσότερης 
                                                 
118 ∆ιαπίστωση που απορρέει και από την επιχειρηµατολογική τοποθέτηση του Λιούση (2005: 100-

101). 
119 Λιούσης (2005: 93). 
120 Triantaphyllou (2001: 60). 
121 Triantaphyllou (2001: 66-67). 
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αναταραχής και η διαπίστωση αυτή στηρίζεται στα εξής: την τουρκική υποψηφιότητα 

για ένταξη στη Ευρωπαϊκή Ένωση, τις τουρκικές προνοµιακές σχέσεις µε Η.Π.Α. και 

Ισραήλ ως περιφερειακή δύναµη, τις πρόσφατες ευρωπαϊκές προσπάθειες για άµυνα, 

που θα ισχυροποιούν τη στρατιωτική θέση της Ελλάδας, και την αλλαγή συνεχώς 

κατεύθυνσης της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής122.  

 
10.3. Ανακεφαλαίωση και Συµπεράσµατα 

Στο κεφάλαιο αυτό κατατέθηκε η ιστορική ακολουθία των ελληνοτουρκικών 

σχέσεων µε µια κριτική υφή, έτσι ώστε η παρατήρηση των εµπειρικών γεγονότων να 

εξετάζει τα όσα θεωρητικά είχαν συζητηθεί στα προηγούµενα δύο κεφάλαια της 

παρούσας ενότητας.  Η κριτική στάση στα γεγονότα τέθηκε υπό το πρίσµα της 

θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού.  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια εξετάστηκαν η 

εξωτερική πολιτική των κρατών της Ελλάδας, της Τουρκίας, και της Κύπρου υπό το 

πρίσµα της δοµής του διεθνούς συστήµατος. Επίσης εξετάστηκε η συµπεριφορά και η 

δράση άλλων κρατικών φορέων, όπως οι υπερδυνάµεις, αλλά και άλλων οργανισµών. 

Με τη συζήτηση της ιστορικής πορείας των ελληνοτουρκικών σχέσεων η 

µεθοδολογική πορεία έλαβε την ακόλουθη αποδεικτική µορφή: Υποστηρίχθηκε η 

θέση ότι η Ελλάδα, η Τουρκία, η Κύπρος αλλά και άλλες κρατικές µονάδες 

δράσης (καθώς αυτές υλοποιούν την εξωτερική τους πολιτική) αποτελούν τους 

βασικούς διαχειριστές των µεταξύ τους σχέσεων, σχέσεις οι οποίες διακατέχονται 

από έναν έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα αποδεικνύοντας τη θεωρητική θέση ότι 

τα κράτη είναι οι κυρίαρχοι παίκτες στο διεθνές σύστηµα και η µορφή των 

σχέσεών τους έχει συγκρουσιακό χαρακτήρα. Επίσης, εξετάζοντας την εξωτερική 

πολιτική της Τουρκίας, υποστηρίχθηκε η θέση ότι η Τουρκία είναι µια επεκτατική 

δύναµη που προσπαθεί να µεταβάλει το status quo έναντι των γειτονικών της 

κρατών και ιδιαίτερα έναντι της Ελλάδας επιβεβαιώνοντας τη θέση ότι στο 

διεθνές σύστηµα υπάρχουν επιθετικά κράτη. Επιπρόσθετα, η ανάλυση των 

ελληνοτουρκικών σχέσεων επιβεβαίωσε τις θέσεις ότι τα κράτη αναζητώντας την 

ισχύ σε όλες τις µορφές (συντελεστές ισχύος) προσπαθούν να επιτύχουν τους 

εθνικούς στόχους που θέτουν και που υλοποιούν και το εθνικό συµφέρον και η 

συµπεριφορά των κρατών (στρατηγική) διαµορφώνεται µε βάση τη δοµή του 

συστήµατος και την κατανοµή ισχύος µέσα σε αυτό. 
                                                 
122 Triantaphyllou (2001: 69). Για την ανάλυση του κάθε παράγοντα ξεχωριστά βλέπε στην παρούσα 

παραποµπή Triantaphyllou (2001: 69-79). 
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Το παρόν κεφάλαιο αποτέλεσε το τρίτο και καταληκτικό βήµα την τέταρτης 

ενότητας, που είχε ως θέµα την παρουσίαση της ευρύτερης θεώρησης του πολιτικού 

ρεαλισµού και των θεωριών του. Το κεφάλαιο στηρίχθηκε στην εµπειρική µελέτη, 

καθώς παρουσίασε την ιστορική πορεία των διακρατικών σχέσεων των κρατών της 

περιπτωσιολογικής µελέτης, για να κρίνει την ισχύ των θεωρητικών συζητήσεων των 

δύο προηγούµενων κεφαλαίων. Η επόµενη ενότητα, που εκτείνεται σε ένα κεφάλαιο, 

θα αποτελέσει τον επίλογο του παρόντος πονήµατος και θα περιλαµβάνει µια κριτική 

και συµπερασµατική θέση για τα κρίσιµα σηµεία της συζήτησης που προηγήθηκε σε 

όλη τη διατριβή.  Με το πέρας και του επιλόγου ακολουθεί η κρίση για την ισχύ των 

βασικών υποθέσεων εργασίας που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 2. 
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Κεφάλαιο 11 

Συµπερασµατικά Σχόλια και η Θέση της Ακαδηµαϊκής Εργασίας 

 

11.1. Εισαγωγική Σύνοψη 

Οι τέσσερις κύριες οµάδες εργασίας (Μεθοδολογία, Οικονοµικά της Άµυνας, 

Στρατηγική, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων), µε µεταξύ τους µεταβατική συνέχεια, 

αποτέλεσαν τον κύριο κορµό υλοποίησης της παρούσας διατριβής. Στην εισαγωγική 

ενότητα παρουσιάσθηκε το αντικείµενο που θα απασχολούσε τη διατριβή, όπως και η 

µεθοδολογική πορεία, που αναφερόταν στον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας, που 

υλοποιούνταν µε στόχο να αποσαφηνιστούν τα µεθοδολογικά µέτρα και να 

διευκρινιστεί στο τι αποσκοπούσε η παρούσα διατριβή. Στη δεύτερη ενότητα έγινε 

αναφορά στα οικονοµικά της άµυνας και στην οικονοµία ως θεωρητικά εργαλεία 

ανάλυσης, που θα βοηθούσαν στην ερµηνεία της περιπτωσιολογικής µελέτης της 

οικονοµίας των κρατών της Ελλάδας και της Τουρκίας και στις δαπάνες τους για 

εξοπλισµούς.  Η δεύτερη ενότητα αποσκοπούσε στον εντοπισµό και την ανάλυση των 

µεταβλητών που είναι αναγκαίες για τη µελέτη των οικονοµικών που σχετίζονται µε 

τους εξοπλισµούς και συνδέονται µε τις πολιτικές αποφάσεις των κρατών και τον 

ρόλο της οικονοµικής και στρατιωτικής ισχύος ως µεταβλητών ισχύος για ένα κράτος 

(3η υπόθεση εργασίας). Ακολούθως, στην επόµενη ενότητα, η µελέτη ασχολήθηκε µε 

την έννοια της στρατηγικής γενικότερα αλλά και ειδικότερα µε τη στρατηγική των 

κρατών στις διεθνείς σχέσεις. Η επιλογή για µελέτη της στρατηγικής των κρατών 

Τουρκίας, Ελλάδας και Κύπρου σκοπό είχε αφενός να παρουσιάσει την εξωτερική 

πολιτική των εν λόγω κρατών σήµερα µε βάση τους στρατηγικούς τους στόχους και 

αφετέρου να καταδείξει το πώς τα κράτη γενικότερα συµπεριφέρονται στο σύστηµα 

εξετάζοντας αν αυτά διαµορφώνουν επιθετικό ή αµυντικό χαρακτήρα (2η υπόθεση 

εργασίας). Στην τέταρτη ενότητα, που αφορά στη θεωρητική προσέγγιση του 

ρεαλισµού ως θεώρησης των διεθνών σχέσεων, µε επίκεντρο το δοµικό ρεαλισµό και 

τη συστηµική του ανάλυση, επιχειρήθηκε συζήτηση των βασικών ανεξάρτητων 

µεταβλητών της θεωρίας (αναρχία, ισχύς, κυριαρχία, εθνικό συµφέρον, διλήµµατα 

ασφαλείας, συνεργασία) στοχεύοντας στην εξακρίβωση της ισχύος των υποθέσεων 

εργασίας της διατριβής (1η, 2η και 3η) µε την περιπτωσιολογική µελέτη της 

ελληνοτουρκικής σύγκρουσης.  Κατακλείδα της πιο πάνω πορείας αποτελεί το παρόν 

και τελευταίο κεφαλαίο της εργασίας.  
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Στο παρόν κεφάλαιο, που αποτελεί και τον επίλογο της παρούσας διδακτορικής 

διατριβής, επιχειρείται µία σύνοψη των όσων έχουν συζητηθεί. Απώτερος σκοπός της 

σύνοψης αυτής είναι να επικεντρωθεί στα καίρια ζητήµατα της διατριβής και στα 

βασικά υποστηρικτικά επιχειρήµατα που έχουν αναπτυχθεί και να τα επαναπροβάλει 

µε συµπερασµατική υφή, έτσι ώστε να διεκπεραιωθεί η απόρριψη και αποδοχή των 

υπό εξέταση υποθέσεων εργασίας. Εν κατακλείδι επιχειρείται επίσης η τοποθέτηση 

του γράφοντος στα θεωρητικά ζητήµατα που συζητήθηκαν στα προηγούµενα 

κεφάλαια και δίνεται ένα στίγµα µηνυµάτων και συµπερασµατικών καταλήξεων που 

θα µπορούσαν να εξαχθούν από την όλη ακαδηµαϊκή δουλειά ως η θέση του 

υποφαινοµένου. Η διαλεκτική προσέγγιση των πιο πάνω θα κρίνει και τη 

µεθοδολογική πορεία της διατριβής που ολοκληρώνεται στο παρόν κεφάλαιο και 

αναφέρεται στην τελική κρίση των τριών βασικών υποθέσεων που τέθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2. Ο έλεγχος των βασικών αξιωµάτων της ευρύτερης θεώρησης του 

ρεαλισµού θα στηριχθεί στη θεωρητική ανάλυση που προηγήθηκε αλλά και στην 

ανάλυση που αφορά στην περιπτωσιολογική µελέτη της διατριβής.   

 

11.2. Εξαγωγή Συµπερασµάτων και Θεωρητικός Σχολιασµός 

Η όλη διατριβή έχει καταπιαστεί µε αρκετά θεωρητικά αλλά και εµπειρικά 

ζητήµατα που την αφορούσαν και στόχευαν στην υλοποίηση του στόχου που είχε 

αυτή θέσει. Η χρησιµοποίηση των εµπειρικών περιπτωσιολογικών ζητηµάτων 

αποσκοπούσε στην εξέταση των θεωρητικών συζητήσεων.  Μέσα από τις θεωρητικές 

συζητήσεις ανέκυψαν ορισµένα κρίσιµα για τη διατριβή ζητήµατα, που είχαν έναν 

ιδιαίτερο στοχαστικό προβληµατισµό. Η σηµαντικότητά τους για τη διατριβή αλλά 

και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που παρουσιάζουν κάνει την ανάκλησή τους, για την 

τελική εξαγωγή συµπερασµάτων, κρίσιµη. Τα ζητήµατα αυτά αναφέρονται στο 

διαχωρισµό των επιπέδων ανάλυσης και τη χρησιµότητα του κάθε επιπέδου στην 

ερµηνεία των διεθνολογικών φαινοµένων, στην έννοια της συστηµικής ανάλυσης και 

την προβλεπτική της ικανότητας, στην κρατική συµπεριφορά ως απόρροια της 

συστηµικής δοµής, αλλά και στην επιθετικότητα που ορισµένα κράτη αναπτύσσουν 

λόγω αυτής, στην κακή φύση του ανθρώπου όπως η ρεαλιστική θεώρηση την 

αντιλαµβάνεται1 και, τέλος, στη διληµµατική εκδοχή των κρατικών επιλογών µεταξύ 

πολέµου και ειρήνης. 

                                                 
1 Για το πώς αντιλαµβάνεται ο ρεαλισµός την ανθρώπινη φύση βλέπε Donnelly (2000: 71-73) 
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11.2.1. ∆ιαχωρισµός Επιπέδων Ανάλυσης και Εξωτερική Πολιτική 

Η εργασία, για να επιτελέσει την αποστολή της, που ήταν ο έλεγχος και των 

αξιωµάτων µίας συστηµικής θεωρίας, όπως είναι ο δοµικός ρεαλισµός, στηρίχθηκε 

κατά κύριο λόγο στο επίπεδο της συστηµικής ανάλυσης, καθώς µία κύρια ανάγκη της 

διατριβής ήταν η ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής των κρατών. Εν αντιθέσει µε τη 

συστηµική ανάλυση για την ερµηνεία της εξωτερικής πολιτικής των κρατών υπάρχει 

και εσωτερική πολιτική (domestic politics), που µελετά τις εσωτερικές µεταβλητές 

του κράτους και το πώς αυτές επηρεάζουν τη στρατηγική του. Στην παρούσα εργασία 

το επίπεδο της κρατικής µονάδας και της εσωτερικής της δοµής χρησιµοποιήθηκε 

όπου οι µεθοδολογικές ανάγκες το απαιτούσαν, όπως η ανάλυση για τα οικονοµικά 

της άµυνας των δύο κρατών και ο προσδιορισµός των συντελεστών ισχύος της 

οικονοµίας και της τεχνολογίας. Στην ερµηνεία όµως της εξωτερικής πολιτικής οι 

εσωτερικοί παράγοντες δεν λήφθηκαν υπόψη, για τους λόγους που αναφέρθηκαν στο 

Κεφάλαιο 2 και αφορούσαν στην επιλογή του κατάλληλου για τις συνθήκες της 

εργασίας επιπέδου. 

Η σηµασία όµως των εσωτερικών µεταβλητών του κράτους µπορεί να διαφανεί 

στο γεγονός ότι η εσωτερική πολιτική δράση σε ένα µεγάλο βαθµό επηρεάζει την 

εξωτερική πολιτική στο επίπεδο που µπορεί να µεταβάλει την κρατική ισχύ για τις 

εξωτερικές υποθέσεις.  Στο ίδιο µήκος µε αυτή την άποψη βρίσκεται και η 

διαπίστωση του Constas ότι οι εσωτερικές πολιτικές και κοινωνικοοικονοµικές δοµές 

θα µπορούσαν να αντισταθούν αποτελεσµατικά στις πολιτικές που αναφέρονται στην 

υιοθέτηση µεθόδων για την εξωτερική δράση2.  Η επισήµανση του γεγονότος ότι οι 

Αθηναίοι έχασαν τον Πελοποννησιακό Πόλεµο, όχι από έλλειψη στρατιωτικής 

δυνάµεως αλλά από την έλλειψη εσωτερική συνοχής3, επιβεβαιώνει την κρισιµότητα 

των εσωτερικών παραγόντων στην ανάλυση της εξωτερικής πολιτικής.  Επιπρόσθετα, 

όπως σηµειώνει και ο Waltz, τόσο στο εσωτερικό των κρατών όσο και έξω από τα 

κράτη η ειρήνη εξαρτάται από µια επισφαλή ισορροπία δυνάµεων, καθώς τα αίτια του 

πολέµου βρίσκονται όχι απλώς στο εσωτερικό των κρατών ή στο σύστηµα των 

κρατών αλλά σε αµφότερα τα επίπεδα4. 

 

                                                 
2 Constas (1991: 131). 
3 Forde (1992: 382-383). 
4 Waltz (2000: 13). 
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Επισηµαίνοντας τη σηµασία των εσωτερικών παραγόντων, και χωρίς αυτή να 

παραβλέπεται, σηµειώνεται ότι η επιρροή των εσωτερικών διαδικασιών που υπάρχει 

στο επίπεδο του κράτους και όχι στο επίπεδο του συστήµατος αποτελεί ένα 

διαφορετικό παράγοντα της ανάλυσης της εξωτερικής πολιτικής5 και µε βάση αυτό 

δεν µπορούσε να συµπεριληφθεί στον έλεγχο µιας συστηµικής θεωρίας. Κατά 

συνέπεια, κρίνεται σκόπιµο να επισηµανθούν δύο παρατηρήσεις κρίσιµες για 

οποιαδήποτε ανάλυση αφορά στη µελέτη της στρατηγικής των κρατών στο διεθνές 

σύστηµα. Πρώτον, απαιτείται ο ευκρινής διαχωρισµός της συστηµικής από την 

εσωτερική ανάλυση για την ερµηνεία της εξωτερικής πολιτικής των κρατών και, 

δεύτερον, και τα δύο επίπεδα ανάλυσης είναι σηµαντικά, αλλά κρίνεται 

σηµαντικότερο το συστηµικό, γιατί αυτό µπορεί να δώσει πειστικές ερµηνείες για τα 

µεγάλα ζητήµατα που αφορούν τη στρατηγική του κράτους (όπως είναι ο πόλεµος και 

η ειρήνη, η συνεργασία και αντιπαλότητα)6. Η σηµασία της δεύτερης επισήµανσης 

γίνεται περισσότερο εµφανής στις πιο κάτω τοποθετήσεις, που υποστηρίζουν τη 

σηµασία της δυναµικής της συστηµικής ανάλυσης, αλλά και τη θέση ότι η κρατική 

συµπεριφορά εν πολλοίς ορίζεται από την κατανοµή της ισχύος και τη µορφή της 

δοµής του συστήµατος. 

 

11.2.2. Συστηµική Ανάλυση και Προβλεπτικότητα 

Η παρούσα εργασία, πριν επιχειρήσει τη συζήτηση των θεωρητικών και 

εµπειρικών ζητηµάτων που θα την απασχολούσαν, παρέθεσε µία εκτενή 

µεθοδολογική ανάλυση. Αυτό έγινε αφενός γιατί κρίθηκε απαραίτητο να 

διευκρινισθεί ο µεθοδολογικός τρόπος εργασίας του παρόντος µελετήµατος και 

αφετέρου γιατί οι µεθοδολογικές διευκρινίσεις και η παράθεση των θεωρητικών 

ορισµών και εννοιών κρίνονται απαραίτητοι σε κάθε επιστηµονική εργασία.  Στις 

µεθοδολογικές αυτές διευκρινίσεις επισηµάνθηκε ότι, προχωρώντας σε µια 

επιστηµονική ανάλυση των κοινωνικών φαινοµένων, πρέπει αρχικώς να 

διαχωρίσουµε το “τι συµβαίνει” από το “τι έπρεπε να συµβαίνει” ή το “τι πρέπει να 

συµβεί”. Για παράδειγµα, ο πολιτικός ρεαλισµός δεν θεωρεί ότι το παν για την 

ασφάλεια είναι η ισχύς και µάλιστα η στρατιωτική (γεγονός για το οποίο και 
                                                 
5 Kegley and Wittkopf (1999: 46 και 53). 
6 Γιατί είναι σηµαντικότερο το συστηµικό επίπεδο ανάλυσης στην ερµηνεία των διεθνολογικών 

φαινοµένων (που περιλαµβάνουν και τις διακρατικές σχέσεις) βλέπε την επιχειρηµατολογία στα 

Κεφάλαιο 2 (διαχωρισµός επιπέδων ανάλυσης) και  Κεφάλαιο 8 (ανάλυση δοµής συστήµατος).  
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κατηγορείται)7, δηλαδή δεν υποστηρίζει το “τι πρέπει να συµβαίνει” αλλά παρατηρεί 

µε επιστηµονικό τρόπο ότι η ισχύς (και µάλιστα η στρατιωτική) εξασφαλίζει την 

ασφάλεια, δηλαδή παρατηρεί “αυτό που συµβαίνει”. Έτσι, σε αυτό το πνεύµα ο 

µελετητής καλείται να διαπιστώσει τι πραγµατικά συµβαίνει (το κοινωνικό γεγονός) 

και ποιες είναι οι αιτίες πραγµάτωσης του κοινωνικού γεγονότος. Όπως εύστοχα 

σηµειώνει ο Hayek, αν δεν κατανοήσουµε τι εννοούν µε τις πράξεις τους οι δρώντες 

άνθρωποι, κάθε προσπάθεια να τις εξηγήσουµε, δηλαδή να τις υπαγάγουµε σε 

κανόνες που συνδέουν παρόµοιες καταστάσεις µε παρόµοιες πράξεις, είναι 

καταδικασµένη σε αποτυχία8.  

Οι κοινωνικές επιστήµες (όπως και αυτή των διεθνών σχέσεων) επιχειρούν να 

δώσουν απαντήσεις στα προβλήµατα που προκύπτουν µόνο στο βαθµό που η 

συνειδητή (και ατοµική) πράξη των πολλών ανθρώπων παράγει µη σκοπούµενα 

αποτελέσµατα και στο βαθµό που παρατηρούνται κανονικότητες που δεν είναι το 

αποτέλεσµα της θέλησης κανενός9. Με βάση αυτή την επισήµανση, τα κοινωνικά 

φαινόµενα παρουσιάζουν µια τάξη (order). Έτσι, είδαµε ότι και το διεθνές σύστηµα 

των κρατών αποτελεί µια τάξη που παράγεται από µη σκοπούµενες ενέργειες των 

ανθρώπων, αλλά και που δεν µπορεί να διαταραχθεί η κανονικότητά του από τη 

θέληση κανενός. Αυτό δηµιουργεί τις φυσικές κανονικότητες του συστήµατος οι 

οποίες επηρεάζουν και την κρατική συµπεριφορά.  

Η συστηµική ανάλυση που επιτρέπει τις γενικεύσεις, µερικές φορές και τις 

προβλέψεις τις σχετικές µε τις πορείες διάδρασης µεταξύ των δρώντων στο διεθνές 

σύστηµα, στηρίζεται σε δύο υποθετικές βάσεις: πρώτον, το διεθνές σύστηµα γίνεται 

αντιληπτό ως µοναδικό όλο και, δεύτερον, µέσα σε αυτό το όλο οι παίκτες δρουν και 

αντιδρούν µεταξύ τους µε τρόπο τέτοιο, που είναι για αυτούς αναµενόµενος. Το 

σύστηµα των κρατών, όπως η αγορά στην οικονοµική επιστήµη, κατασκευάζεται από 
                                                 
7 Ηρακλείδης (2001: 190). Μία επιστήµη παρατηρεί το τι συµβαίνει, άσχετα αν αυτό αποτελεί 

παθογένεια, και προσπαθεί στο µέτρο του εφικτού να το θεραπεύσει. Σε καµία περίπτωση δεν 

επικροτεί την παθογένεια (όπως υποστηρίζεται ότι ο ρεαλισµός προτρέπει στην απόκτηση ισχύος και 

έµµεσα στον πόλεµο) και το γεγονός ότι την εντοπίζει και τη διαγιγνώσκει δεν σηµαίνει ότι και την 

αποδέχεται.  Το γεγονός ότι η διάγνωση του ρεαλισµού αποτελεί και πρόβλεψη (ως επιστήµη δύναται 

να προβλέψει) δεν οδηγεί και στο συµπέρασµα ότι προκαλεί και διατηρεί την παθογένεια. Αντίθετα, 

πολλοί ρεαλιστές, εκκινώντας από τη διαπίστωση των βασικών αξιωµάτων του ρεαλισµού, 

εισηγούνται και µεθόδους θεραπείας της παθογένειας που υφίσταται.   
8 Hayek (1996: 262). 
9 Hayek (1996: 253). 



  Ενότητα Ε΄ - Κεφάλαιο 11 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 322

τις δράσεις και αντιδράσεις των µονάδων του και η θεωρία που σχετίζεται µε αυτό 

βασίζεται σε υποθέσεις αναφορικά µε τη συµπεριφορά των µονάδων του10. Κατά 

συνέπεια, η ανάλυση (παγκόσµιων) συστηµάτων αναφέρεται στην εξέταση του όλου 

(του κόσµου) ως συστήµατος. Υπό αυτήν την έννοια ο κόσµος θεωρείται µια ολότητα 

που όλα της τα τµήµατα συνδέονται µεταξύ τους και επηρεάζονται από τις συνολικές 

αλλαγές. Η ανάλυση αυτής της ολότητας είναι συνεπώς θεµελιώδους σηµασίας για 

την ερµηνεία των χαρακτηριστικών των διάφορων τµηµάτων, τα οποία µε αυτόν τον 

τρόπο µπορούν να ενταχθούν στα πλαίσια ενός συνόλου11. Βέβαια, µπορεί µια 

εσωτερική µεταβλητή των κρατών να επηρεάζει την ολότητα του συστήµατος12 και 

κατά συνέπεια η µεταβλητή αυτή να είναι σηµαντική, αλλά η επιρροή της 

υποτάσσεται στις ανάγκες της συστηµικότητας. 

Η επιλογή της συστηµικής ανάλυσης, που στηρίζεται στη δοµή του 

συστήµατος, δεν προσδοκά να ερµηνεύει τα πάντα και µάλιστα µε ακρίβεια, αλλά 

σίγουρα µπορεί συγκριτικά µε τις άλλες θεωρίες να ερµηνεύει τις διεθνολογικές 

δράσεις. Ο ίδιος ο Waltz, ως εισηγητής της συστηµικής ανάλυσης στις διεθνολογικές 

διακρατικές σχέσεις, δεν υποστηρίζει ότι αυτά τα λίγα κοµµάτια των πληροφοριών 

αναφορικά µε τη δοµή του διεθνούς συστήµατος µπορούν να τα εξηγήσουν όλα για 

τη διεθνή πολιτική, αλλά θεωρεί ότι µπορούν να εξηγήσουν µερικά µεγάλα και 

σηµαντικά πράγµατα των διακρατικών σχέσεων13.  

Από την εποχή του Θουκυδίδη, που πρώτος ασχολήθηκε µε την έννοια του 

συστήµατος µεταξύ των µονάδων, καλλιεργήθηκε η αντίληψη ότι η ανθρώπινη 

συµπεριφορά µέσα στο κοινωνικό σύνολο είναι προϊόν µιας φυσικής κατάστασης που 

δεν µπορεί να ελεγχθεί από την ανθρώπινη µονάδα. Οι πρώτοι σοφιστές θεωρούσαν 

ως πολύ δυνατό το επιχείρηµα από την πιθανότητα (το εικός / τα εικότα) που 

στηρίζεται στη µηχανιστική αντίληψη ότι η ανθρώπινη συµπεριφορά είναι το 

                                                 
10 Waltz (1979: 118). 
11 Parker (2002: 370).  
12 Για παράδειγµα, βλέπε τη σηµαντικότητα των εσωτερικών οικονοµικών πολιτικών (µικροοικονοµία) 

που ακολουθούν τα κράτη και στο πώς αυτές επηρεάζουν την πορεία του διεθνούς εµπορίου, όπως ο 

Gilpin (1987: 209-215) το επισηµαίνει.   
13 Waltz (1986: 329). Όπως αναφέρουν οι Gill and Law (1988: 43), o Waltz στηρίχθηκε στη 

µικροοικονοµική ανάλυση της αγοράς, για να δηµιουργήσει την κατανοητική αρχή της διακρατικής 

δοµής, δηλαδή την ύπαρξη της δι-πολικότητας ή ολίγο-πολικότητας ή πολύ-πολικότητας του 

συστήµατος. 
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αποτέλεσµα της επίδρασης φυσικών µονάχα δυνάµεων. Όταν οι δυνάµεις αυτές 

επιδρούν όχι σε άτοµα αλλά σε οµάδες-λαούς και γίνει αποδεχτό ότι ενεργούν το ίδιο, 

ένα νέο µέσο ανάλυσης των γεγονότων δίνεται στον άνθρωπο (εξ ου και η έννοια του 

συστήµατος και της συστηµικής ανάλυσης)14. Με την αποδοχή µιας τέτοιας 

νοµοτέλειας είναι δυνατή και η πρόγνωση, η ως ένα βαθµό δηλαδή πρόβλεψη του 

µέλλοντος, το σπουδαιότερο προσόν, όπως πίστευε ο Θουκυδίδης, για έναν πολιτικό. 

Όπως αναφέρει, προς υποστήριξη του πιο πάνω, και ο Habermas, η εµπειρικό-

αναλυτική γνώση είναι µια δυνατή γνώση που έχει προγνωστικό χαρακτήρα, όπου το 

νόηµα αυτών των προγνώσεων (η δυνατότητα τεχνικής αξιοποίησής τους) προκύπτει 

από τους κανόνες σύµφωνα µε τους οποίους γίνεται η εφαρµογή των θεωριών στην 

πραγµατικότητα15. Οι υποθετικές-απαγωγικές συνάφειες προτάσεων επιτρέπουν τη 

λογική παραγωγή νοµοθετικών υποθέσεων µε εµπειρικό περιεχόµενο, οι οποίες 

υποθέσεις µπορούν να ερµηνευθούν ως κρίσεις για την αλληλεξαρτώµενη 

µεταβλητότητα παρατηρήσιµων µεγεθών και έτσι, µε δεδοµένες αρχικές συνθήκες, 

επιτρέπουν τη διατύπωση προγνώσεων16. Με βάση την πιο πάνω τοποθέτηση, 

υποστηρίζεται ότι η ισχύς της συστηµικής θεωρίας έγκειται και στη δυνατότητά της 

να προβλέπει διεθνολογικά φαινόµενα που θα έχουν την ίδια νοµοτελειακή επίδραση 

µε αυτή των παρελθόντων.  

Επιπλέον, δύο άλλα επιχειρήµατα, επίσης σοφιστικής προέλευσης και πολύ 

σηµαντικά για τις ανάγκες της παρούσας µελέτης, που συναντά κανείς µαζί µε το 

προηγούµενο στα έργα της εποχής των σοφιστών, είναι εκείνο του συµφέροντος (και 

τα άτοµα και οι λαοί επιδιώκουν εκείνο που τους συµφέρει) και το επιχείρηµα από 

την ανθρώπινη φύση (κατά το ανθρώπινο). Η αντίληψη, σύµφωνα µε το πρώτο, 

έρχεται σε φανερή αντίθεση µε τα ιδεώδη για δικαιοσύνη και τιµή (το δίκαιο και το 

καλό), που στάθηκαν η κυριότερη πηγή έµπνευσης για την παλαιότερη ελληνική 

                                                 
14 Γεωργοπαπαδάκος (1982: 15). Ο ίδιος ο συγγραφέας αναφέρει ότι ο Θουκυδίδης πίστευε πως 

κατείχε το καινούργιο και αποτελεσµατικό µέσο ανίχνευσης και αξιολόγησης των σε δράση δυνάµεων 

στην Αθήνα και στην υπόλοιπη Ελλάδα τόσο στην εποχή του όσο και στο παρελθόν. Ήταν ακόµη 

βέβαιος πως οι δυνάµεις αυτές θα ενεργήσουν ίδια και στο µέλλον και γι’ αυτό µίλησε για παντοτινή 

χρησιµότητα του βιβλίου του. Άλλωστε, η ιστορία του Θουκυδίδη στην ουσία δεν είναι τίποτε άλλο 

παρά ένα εγχειρίδιο για τους µεταγενέστερους πολιτικούς, που βοηθάει να προβλέψουν µε µεγάλη 

πιθανότητα το µέλλον.  
15 Habermas (1996: 359). 
16 Habermas (1996: 359). 
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λογοτεχνία από τα οµηρικά χρόνια και, σύµφωνα µε το δεύτερο, λέγεται εµφαντικά 

ότι ο άνθρωπος, όπως όλα τα άλλα όντα, εξουσιάζεται από φυσικές δυνάµεις µέσα 

και έξω από αυτόν17. Τα δύο σηµαντικά αυτά σηµεία, το συµφέρον και την 

ανθρώπινη φύση, εξετάσαµε λεπτοµερώς στην παρούσα εργασία, όπου µε την 

ερµηνεία του εθνικού συµφέροντος υποστηρίξαµε τις κρατικές επιλογές στη 

διαµόρφωση στρατηγικής που είναι προϊόν της ανθρώπινης φύσης. Επίσης, 

καταδείχθηκε ότι το δίκαιο και το καλό (διεθνές δίκαιο και ηθική) δεν χαρακτηρίζουν 

ιδιαίτερα τη διεθνή κοινωνία των κρατών. Το κρατικό συµφέρον ως υπέρτερο 

στοιχείο του κοινού καλού και του κοινωνικού συµφέροντος είναι αυτό που καθορίζει 

τις επιλογές των κρατών. 

 

11.2.3. Η Κρατική Συµπεριφορά ως Προϊόν της ∆οµής του Συστήµατος 

Στην ολότητά της η διατριβή είχε επίκεντρο τη µεταβλητή “κράτος” και τη 

συµπεριφορά του (στρατηγική) στο διεθνές σύστηµα. Αναζητήθηκαν οι παράγοντες 

που καθορίζουν τη συµπεριφορά αυτή και υποστηρίχθηκε ότι η δοµικότητα του 

συστήµατος είναι αυτή που καθορίζει τη δράση του κράτους στο διεθνές πολιτικό 

περιβάλλον και όχι τα ίδια τα κράτη (ή οι κυβερνήσεις των κρατών ή όποιος άλλος 

παράγοντας είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη 

στρατηγική του κράτους).  Οι επιθυµίες ή οι προτιµήσεις των κρατών (ή των ηγεσιών 

των κρατών) για τη διαµόρφωση της εξωτερικής τους πολιτικής δεν έχουν 

σηµαίνοντα ρόλο, καθώς τίθενται υπό τους περιορισµούς των συστηµικών δοµών που 

διαµορφώνει η παγκόσµια κατανοµή της ισχύος. Κατά συνέπεια, και όπως 

υποστηρίχθηκε και ερµηνεύθηκε στην ανάλυση, η δοµή του συστήµατος (αυτό που 

ονοµάστηκε µηχανιστική δράση και οφείλεται στην ανθρώπινη φύση) είναι 

ισχυρότερη και πιο πάνω από τις ανθρώπινες ιδέες και επιλογές πολιτικής (άρα ούτε 

και η σύγκρουση είναι κατασκευασµένη ιδέα που µπορεί να µετατραπεί και να 

εξαλειφθεί).  

Κύριος στόχος της κρατικής συµπεριφοράς, που ταυτίζεται µε την υλοποίηση 

της στρατηγικής του κράτους, είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης. Πέραν όµως του 

στόχου αυτού και αφού αυτός έχει υλοποιηθεί, ορισµένα κράτη δεν αρκούνται µόνο 

σε αυτόν, αλλά αναπτύσσουν και επιθετικές δράσεις. Το γεγονός ότι τα κράτη θέτουν 

                                                 
17 Γεωργοπαπαδάκος (1982: 16). Ο Θουκυδίδης, όπως φαίνεται από το έργο του, ήταν βαθύτατα 

επηρεασµένος από την καινούργια αυτή αντίληψη.  
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την ασφάλεια και την επιβίωσή τους (και ως συνέπεια τούτων την αναζήτηση της 

ισχύος) ως κυριάρχους στόχους της εξωτερικής πολιτικής τους, “υποσυνείδητα” οι 

στόχοι αυτοί υπερτερούν οποιασδήποτε άλλης κρατικής προτεραιότητας. Ως 

αποτέλεσµα της κατάστασης αυτής είναι οι οποιεσδήποτε άλλες επιλογές τους να 

εξυπηρετούν ακούσια ή εκούσια τους πιο πάνω στόχους. Σε αυτό το µέτρο της 

λογικής κρίνεται και η παρατήρηση της κρατικής δράσης ως κοινωνικού συµβάντος 

που υποσυνείδητα λειτουργεί στην ανθρώπινη δράση και δεν µπορεί να επηρεαστεί ή 

να διαµορφωθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο ή από τις ανθρώπινες σκέψεις και ιδέες. 

Έτσι, η εξωτερική πολιτική δεν µπορεί να επηρεαστεί από ιδέες που ενυπάρχουν στα 

ανθρώπινα µυαλά (ιδέες που έχουν δηµιουργηθεί για έναν καλό σκοπό), γιατί είναι 

υποδεέστερες, ως προς την επιρροή στην ανθρώπινη πράξη (ενέργεια), της πιο πάνω 

καταστάσεως, που ως πραγµατικό και αληθινό αίτιο δικαιολογεί την παρατηρηθείσα 

κρατική συµπεριφορά. Συνεπώς και για τον ίδιο µε τον πιο πάνω λόγο, η αναρχία του 

διεθνούς συστήµατος δεν µπορεί να είναι προϊόν της επιστηµονικής σκέψης που 

παράγεται από τους ακαδηµαϊκούς του ρεαλισµού ή ανθρώπινο κατασκεύασµα, όπως 

οι κονστρουκτιβιστές υποστηρίζουν18. Η αναρχία είναι απόρροια της ανθρώπινης 

συµπεριφοράς (και των ανθρωπίνων συνόλων που είναι οµαδοποιήσεις ανθρωπίνων 

µονάδων), η οποία δεν µπορεί να ελεγχθεί από τον ίδιο τον άνθρωπο, µε αποτέλεσµα  

αυτή να διακρίνει τις σχέσεις µεταξύ των συνόλων, που στη σηµερινή µορφή είναι τα 

κράτη19. 

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό, σύµφωνα µε τις δύο πιο πάνω παραγράφους, ότι για 

να οδηγηθούµε σε ασφαλή διεθνολογικά συµπεράσµατα πρέπει η ανάλυση να τηρεί 

κάποιες προϋποθέσεις. Για να µπορούµε να αναζητήσουµε τα πραγµατικά αίτια, τα 

οποία απαντούν στο θεωρητικό ερώτηµα γιατί υπάρχει αναρχία και τα κράτη δεν 

προχωρούν στη συνεργασία και στη µεταξύ τους ολοκλήρωση (αυτό που θα έπρεπε 

                                                 
18 Schmidt (1998: 231-232) και Wendt (1992: 394-395). 
19 Το παρόν επιχείρηµα µπορεί να αντικρούσει η εξής αντίθετη µε αυτό συλλογιστική. Οι διάφορες 

οµαδοποιήσεις των ανθρώπων (κοινωνικά σύνολα) µπορούν να υποταχθούν, αφού θελήσουν, σε µία 

αρχή και αυτό επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη των κρατών (και της µίας αρχής που έχουν - 

κυβέρνηση), όπου κάτω από αυτήν την αρχή βρίσκονται διάφορα ετερογενή µεταξύ τους σύνολα. Και, 

ενώ αυτό συµβαίνει σε µία µικρή έκταση όπως είναι το κράτος, µπορεί να συµβεί και σε µία 

µεγαλύτερη που είναι όλο το διεθνές σύστηµα. Αντίθετα ο Ήφαιστος (2003: 290) υποστηρίζει ότι, τα 

φαινόµενα που διέπουν τις διεθνείς σχέσεις εµπεριέχουν παράγοντες και κριτήρια που δηµιουργούν 

ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον απ’ ό,τι η ενδοκρατική τάξη πραγµάτων.  
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να συµβαίνει για να αποφεύγεται ο πόλεµος), πρέπει να ληφθεί υπόψη η φυσική 

κατάσταση. Όπως δηλαδή το θέτει ο Jervis, πρέπει να εξηγήσουµε γιατί, παρόλο που 

τα κράτη δρώντες γνωρίζουν ότι αναζητούν έναν κοινό στόχο µε κοινό όφελος αυτόν 

της συνεργασίας, δεν µπορούν να τον πετύχουν20. Ακολούθως, πρέπει να 

αναζητηθούν τα αίτια της δηµιουργίας του φόβου των κρατών να προσεγγίσουν τη 

συνεργασία και σε ένα επόµενο στάδιο να δηµιουργηθούν οι προτάσεις για επίλυση 

της παθογένειας αυτής, προτάσεις οι οποίες θα στηρίζονται στην ορθή διάγνωση 

(όπου ορθή διάγνωση εννοείται η ανεύρεση των πραγµατικών αιτιών). Η µη 

ακολουθία των πιο πάνω µεθοδολογικών προϋποθέσεων δηµιουργεί τις θεωρητικές 

αµβλώσεις των διεθνών σχέσεων, όπως τις παρατηρήσαµε στα προηγούµενα 

κεφάλαια της τέταρτης ενότητας, ακριβώς γιατί οι εισηγήσεις τους για θεραπεία της 

παθογένειας των συγκρούσεων δεν στηρίζεται στα πραγµατικά αίτια που 

δηµιουργούν τις συγκρούσεις αυτές. 

Σύµφωνα και µε την πιο πάνω παράγραφο, σηµειώνεται ότι οι όποιες 

ιδεαλιστικές θεωρήσεις υποστηρίζουν την άποψη ότι οι ηγέτες και τα κράτη θα 

πρέπει να συµπεριφέρονται µε άλλο γνώµονα και όχι µε αυτόν της ισχύος και του 

συµφέροντος αδυνατούν να εφαρµοσθούν σε πραγµατικούς όρους.  Έστω και αν 

συνέβαινε να πεισθούν τα κράτη (µε την εµφύτευση θετικών ιδεών κατά τον 

κονστρουκτιβισµό) να µη συµπεριφέρονται µε βάση την ισχύ, αυτό θα ήταν άνευ 

ουσίας, γιατί η φύση της δοµής του συστήµατος είναι ισχυρότερη από τις ανθρώπινες 

επιλογές και αυτή που επηρεάζει την κοινωνική δράση. Απλούστατα η δράση των 

κρατών που θα συµπεριφέρονταν χωρίς να λαµβάνουν υπόψη τους την ισχύ θα 

αποτύγχανε, γιατί δεν θα µπορούσε να ικανοποιεί τις απαιτήσεις του συστήµατος που 

εξασφαλίζουν την επιβίωσή του.  Όπως αναφέρει και ο Grieco, το σύστηµα τιµωρεί 

τα κράτη που θα αποτύχουν να υπερασπίσουν το εθνικό συµφέρον ή θέτουν στόχους 

υπέρµετρους σε σχέση µε την ισχύ τους21. Οι όποιες λανθασµένες στρατηγικές των 

κρατών δεν µπορούν να χαρακτηρισθούν ως προσπάθειες που εξυπηρετούν το κοινό 

καλό ή ιδεαλιστικές επιλογές ή κονστρουκτιβιστικές ιδέες αποφόρτισης της κρατικής 

επιθετικότητας.  Για το κράτος υφίσταται µόνο µία επιλογή που εξυπηρετεί έναν και 

µόνο στόχο, αυτόν της επιβίωσης, που άλλα τον επιτυγχάνουν και άλλα (για πολλούς 

                                                 
20 Jervis (1978: 168). 
21 Grieco (1990: 3).  
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και διάφορους λόγους) όχι. Το κράτος που θα εκµεταλλευτεί τη σχετικότητα της 

ισχύος του έναντι των αντιπάλων κρατών θα επιβραβευθεί.  

Στο ίδιο µήκος µε την παρούσα επισήµανση της πιο πάνω παραγράφου 

αναδεικνύεται και η εσφαλµένη, κατά την άποψη της παρούσας µελέτης, αντίληψη 

ότι τα κράτη και οι κυβερνήσεις των κρατών ασκούν την εξωτερική πολιτική τους 

στηριζόµενοι στα αξιώµατα κάποιας θεώρησης. Σύµφωνα µε την τελευταία 

λανθασµένη αντίληψη, έχουµε ρεαλιστικές στρατηγικές ή ιδεαλιστικές στρατηγικές ή 

νεοφιλελεύθερες στρατηγικές ή θεσµοκρατικές στρατηγικές. Βεβαίως καµία από τις 

πιο πάνω στρατηγικές δεν υφίσταται. Υπάρχει µία στρατηγική, αυτή που θα επιφέρει 

το επιθυµητό για το κράτος αποτέλεσµα, που είναι η εξασφάλιση της ασφάλειας και 

επιβίωσής του για την εκπλήρωση του εθνικού συµφέροντος. Τα κράτη καλούνται να 

εκπληρώσουν την ανάγκη αυτή λαµβάνοντας υπόψη τους πώς λειτουργεί το σύστηµα 

και τι απαιτείται για την εκπλήρωση του στόχου αυτού. Τα κράτη που θα κάνουν 

λάθος διάγνωση και επιλογές θα αποτύχουν, γιατί κάθε κράτος µπορεί ανά πάσα 

στιγµή να χρησιµοποιήσει την ισχύ του, και τα άλλα κράτη ή θα πρέπει και αυτά να 

απαντήσουν µε ισχύ ή θα υποστούν το κόστος της αδυναµίας τους22. Μία από τις 

κρατικές στρατηγικές είναι και η επιθετική δράση, κατά κύριο λόγο των ισχυρών 

κρατών, που µεταφράζεται σε αναθεωρητική στάση σε βάρος των αδύναµων κρατών. 

Η θέση για την επιθετικότητα των κρατών παρατίθεται αµέσως πιο κάτω. 

 

11.2.4. Η Επιθετικότητα των Κρατών ως Φυσικό Στοιχείο 

Μία άλλη θέση της  διατριβής ήταν ότι µια στρατηγική για το κράτος µπορεί να 

είναι η επιθετική και επεκτατική. Σύµφωνα µε αυτήν, ορισµένα κράτη, αφού 

εξασφαλίσουν τον πρώτιστο στόχο της επιβίωσης και της ασφάλειας προχωρούν και 

σε επιθετικές τακτικές, αφού βέβαια η κατανοµή ισχύος στο σύστηµά τους το 

επιτρέπει. Η επιθετικότητα ορισµένων κρατών έναντι άλλων (κατά κανόνα των 

αδυνάµων) µπορεί να µην αντιπροσωπεύει όλες τις κρατικές µονάδες αλλά µόνο 

µερικές σε όλο το διεθνές σύστηµα.  Έτσι, σε αυτό υπάρχουν κράτη αναθεωρητικά 

και επεκτατικά µε επιθετικές διαθέσεις έναντι άλλων κρατών, γεγονός που οφείλεται 

στη δοµικότητα του συστήµατος και τη µηχανιστική πρακτική της φύσης του.  Ο 

Forde αναφέρει ότι “καταναγκασµοί” όπως η ιδιοτέλεια (προσωπικό συµφέρον) και η 

υπόληψη (φήµη) που ενυπάρχουν στην ανθρώπινη φύση είναι οι ανάγκες που ωθούν 

                                                 
22 Waltz (1959: 160). 
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για ιµπεριαλιστική και επεκτατική δράση23 και ανταποκρίνονται στον γενικό κανόνα 

που διατυπώνει ο Θουκυδίδης ότι ο δυνατός κάνει ό,τι του επιτρέπει η δύναµή του 

και ο αδύναµος δέχεται ό,τι η αδυναµία του τού επιβάλει. Όπως αναφέρει ο Wight, 

είναι στη φύση των ισχυρών δυνάµεων να επεκτείνονται, καθώς οι ενέργειες των 

µελών τους έχουν πολιτισµική, οικονοµική και πολιτική ακτινοβολία, εκτός και αν 

υπάρχουν ισχυρά εµπόδια, τότε αυτές οι επεκτατικές τάσεις θα συνοψιστούν στην 

εδαφική αύξηση24.  Η αντίληψη ότι ο ρεαλισµός του Θουκυδίδη και του Machiavelli, 

όπου η ισχύς κυριαρχεί της δικαιοσύνης στη διεθνή πολιτική, χαρακτηρίζει 

περισσότερο την ιµπεριαλιστική συµπεριφορά25 και δικαιολογεί στο έπακρο την 

κρατική συµπεριφορά, που τη θέλει αλαζονική και επεκτατική, όταν αυτή κατέχει 

ισχύ. 

Για την υποστήριξη του πιο πάνω επιχειρήµατος µπορούµε να ακολουθήσουµε 

τη συλλογιστική διαδικασία της εις άτοπον απαγωγής. Ας υποθέσουµε ότι τα κράτη 

δεν είναι επιθετικά (δεν είναι επιθετικά από τη δοµή του συστήµατος, όπως οι Waltz 

και Grieco υποστηρίζουν26). Τότε δε θα υπήρχε ανάγκη για την αναζήτηση ασφάλειας 

από τα άλλα κράτη και έτσι οι σχέσεις των κρατών θα οικοδοµούνταν πάνω σε 

αµοιβαία συνεργατικά πλαίσια. Κατά συνέπεια, η µη επιθετική στάση των κρατών 

σταδιακά θα διέγραφε την ανάγκη ανάλυσης των διεθνών σχέσεων, καθώς τέτοιες δεν 

θα υπήρχαν (και ούτε θα είχε νόηµα η ύπαρξή τους), είτε γιατί όλοι θα ήταν απόλυτα 

ικανοποιηµένοι µε το status quo είτε γιατί όλες οι ετερογενείς οµάδες (δηλαδή τα 

κράτη)27 θα συρρικνώνονταν σε µία οµάδα µε µία κοινή αρχή . Όπως εύστοχα 

παρατηρεί και ο Machiavelli, είναι αδύνατο για ένα κράτος να παραµείνει για πάντα 

στην ειρηνική απόλαυση των ελευθεριών του και τα στενά σύνορά του και, µολονότι 

                                                 
23 Forde (1992: 376). 
24 Wight (1979: 144). 
25 Forde (1992: 387). 
26 Waltz (1979) και Grieco (1990). Επισηµαίνουµε ότι η επιθετικότητα των κρατών είναι προϊόν της 

δοµής του συστήµατος και όχι γιατί τα κράτη (ή οι κυβερνήσεις που τα εκπροσωπούν) επιθυµούν να 

είναι επιθετικά.  Άρα υπάρχει σαφής διαφορά της παρούσας εργασίας από την τοποθέτηση των 

κλασικών ρεαλιστών ότι ο δυνατός κάνει ό,τι του επιτρέπει η δύναµή του και ο αδύναµος ό,τι του 

επιτρέπει η αδυναµία του. Υποστηρίζεται ότι ο δυνατός συµπεριφέρεται επιθετικά, γιατί το σύστηµα 

του το επιβάλλει και όχι η θέλησή του να συµπεριφερθεί ως δυνατός, και ο µικρός υπάρχει, γιατί το 

σύστηµα το ίδιο παράγει (βλέπε για την ανισοκατανοµή της ισχύος) τους µικρούς και όχι γιατί οι 

µικροί επιθυµούν να είναι µικροί.  
27 Για την κοινωνική ετερότητα των µονάδων (κράτη) βλέπε Ήφαιστος (2003: 196-202 και 230-232). 
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αυτό δεν θα επιθυµεί να παρενοχλεί τα άλλα κράτη, θα το παρενοχλήσουν αυτά και 

µέσα από τη διαµάχη θα αναδυθούν οι επιθυµίες για κατακτήσεις28.  Κατά συνέπεια, 

εφόσον υπάρχουν σχέσεις (δηλαδή µεταβλητότητα µίας κατάστασης και όχι παγίωσή 

της) µεταξύ των κρατών, µερικά από αυτά θα είναι επιθετικά.  

Όλες οι εξωτερικές υποθέσεις βρίσκονται πάντοτε σε κατάσταση διακύµανσης, 

καθώς δεν µπορούν να παραµείνουν σταθερές, και έτσι είτε θα παρουσιάζουν 

βελτίωση είτε θα χειροτερεύουν και η ανάγκη οδηγεί σε πράγµατα τα οποία η λογική 

πρακτική δεν θα τα συνιστούσε29. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά και ο Quester, η 

ενδυνάµωση της άµυνας (λόγω επιθετικότητας των άλλων κρατών) µπορεί να 

αποτελέσει µία στοιχειώδη εξήγηση του γιατί το διεθνές σύστηµα θα παραµείνει 

τουλάχιστο µε δύο αυτόνοµους παίκτες κράτη παρά µε έναν, καθώς η ισορροπία 

ισχύος τείνει να αναγκάζει τα κράτη, προκειµένου να διαφυλάξουν την ασφάλειά 

τους, να επιδιώκουν την επιλογή της αποτροπής του ισχυρότερου30. Μάλιστα η 

απόδειξη της τελευταίας υπόθεσης και του γεγονότος ότι τα κράτη έχουν επιθετική 

στάση έναντι των άλλων κρατών, ιδιαίτερα οι µεγάλες κρατικές δυνάµεις, 

προεκτείνεται και στην επιχειρηµατολογική τοποθέτηση ότι η πρακτική αυτή της 

επιθετικότητας31 είναι αυτή που συντηρεί τις διεθνείς σχέσεις και αναπαραγάγει τη 

δοµικότητα του συστήµατος, µέσα βέβαια από την ανάλυση των διληµµάτων 

ασφαλείας.  

Άλλωστε, και πέραν του πιο πάνω, υποστηρίζεται και µάλιστα πειστικά από 

πολλούς ρεαλιστές ότι τα ισχυρά κράτη επιδιώκουν να κατασκευάσουν τις διεθνείς 

πολιτικές οικονοµίες οι οποίες ταιριάζουν στα συµφέροντά τους και τις ιδεολογίες 

τους32, γεγονός που χαρακτηρίζεται ως επιθετική ενέργεια εις βάρος άλλων 

ασθενέστερων οικονοµικά και πολιτικά κρατών, µε στόχο τον πλήρη έλεγχό τους. 

Όσο υπερβάλλουσα και να φαίνεται η άποψη ότι η δεσποτική επικυριαρχία των 

Η.Π.Α. ασκείται και διά µέσου των διεθνών οργανισµών που ελέγχονται από αυτή, 

                                                 
28 Machiavelli (1970: 335-336). 
29 Machiavelli (1970: 123). 
30 Quester (2003: 18-19). 
31 Αποδοχή της µόνιµης ύπαρξης κάποιας ηγεµονικής δύναµης (ή έστω ένα σύµπλεγµα µεγάλων 

δυνάµεων) που, εκ συστηµικής φύσεως των διεθνών σχέσεων, υφίσταται στο σύστηµα γίνεται και από 

τον Ήφαιστο (2002). 
32 Keohane (1984: 136). 
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οργανισµοί που στοχεύουν στην νεοαποικιακή κυριαρχία των Η.Π.Α. στον κόσµο33 

εντούτοις αυτό µπορεί να ανταποκριθεί έστω και κατά ελάχιστο στη διεθνή 

πραγµατικότητα, αλλά και στην κατά φύση επιθετικότητα των µεγάλων δυνάµεων. Η 

επιθετική και αναθεωρητική στρατηγική ορισµένων κρατικών δυνάµεων που 

εντοπίζει ο ρεαλισµός χαρακτηρίζεται από την κακή φύση που υπάρχει στον άνθρωπο 

και ως φυσική κατάσταση παραµένει δύσκολη η υπέρβασή της. Τη θέση αυτή του 

πολιτικού ρεαλισµού βλέπουµε αµέσως πιο κάτω, καταθέτοντας και την άποψη της 

διατριβής για το θέµα αυτό. 

 

11.2.5. Η Ρεαλιστική Θεώρηση και η Κακή Φύση του Ανθρώπου 

Η εστίαση της µελέτης στην ευρύτερη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισµού,  που 

εµπίπτει στις κοινωνικές επιστήµες, είχε ως αποτέλεσµα και την ενασχόληση µε τη 

µονάδα “άνθρωπος” και τη συµπεριφορά του µέσα από τα κοινωνικά σύνολα, που 

στη σηµερινή µορφή είναι τα κράτη. Έτσι, η µελέτη αυτών των αντικειµένων  

οδήγησε στη θεωρητική διαπίστωση που τείνει να είναι νόµος, ότι ο άνθρωπος (και 

σε µεγαλύτερο βαθµό µια κοινωνική οµάδα που αποτελείται από ανθρώπους) είναι εκ 

φύσεως (για τους δοµικούς ρεαλιστές λόγω δοµικότητας του συστήµατος) άδικος και 

εγωκεντρικός. Χωρίς αυτόν τον νόµο δεν µπορεί να δικαιολογηθεί καµία κοινωνική 

δραστηριότητα.  

Ως θέση και της παρούσας διατριβής παρατίθενται τρεις αναφορές του 

Θουκυδίδη, όχι ως υποστηρικτικές της άποψης αυτής αλλά ως απόλυτες 

επιβεβαιώσεις του πιο πάνω νόµου34.  Η επιλογή των επισηµάνσεων του Θουκυδίδη 

δεν γίνεται ως απολυτότητα της αλήθειας ενός επιστήµονα, αλλά γιατί ως οι 

αρχαιότερες έβρισκαν την απόλυτη επιβεβαίωση από τους µεταγενέστερους, και 

καθώς η επαναληπτικότητά τους µέσα στον χρόνο (χωρίς µάλιστα και την όποια 

αλλοίωσή τους) τις έκανα άκρως ισχυρές. Αναφέρει, λοιπόν, χαρακτηριστικά ο 

πρώτος ρεαλιστής των διεθνών σχέσεων: «…όλοι οι άνθρωποι και όλες οι πολιτείες 

έχουν έµφυτη την τάση προς αδικία…»35, «…η ανθρώπινη φύση, η οποία, κι όταν 

                                                 
33 Ντούσκος (1996: 33). Βλέπε στην παρούσα παραποµπή για την πλήρη παράθεση των διεθνών 

οργανισµών που ελέγχονται από τις Η.Π.Α. 
34 Βέβαια οι απόψεις ενός ακαδηµαϊκού ανδρός δεν είναι πανάκεια, όπως και οποιαδήποτε θεωρητική 

προσέγγιση των κοινωνικών πραγµάτων, αλλά αναφέρω µόνο το Θουκυδίδη ως τον πρώτο διεθνολόγο  

που, ακολουθώντας τον, άλλοι πολλοί επιβεβαιώνουν τον νόµο αυτό.  
35 Θουκυδίδης (1998β: 38, Γ΄ 45). 
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ακόµα υπάρχει ευνοµία έχει την τάση να παρανοµεί, ξεχείλισε, και ανατρέποντας τους 

νόµους, έδειξε µε ικανοποίηση όλη της την ασυγκράτητη έχθρα εναντίον κάθε 

εξουσίας…»36, «…είναι στην φύση του ανθρώπου να θέλει να εξουσιάζει όσους δεν 

αντιστέκονται, αλλά και να προστατεύεται έναντι µιας απειλής…»37. Το γεγονός ότι οι 

διαπιστώσεις αυτές, µέσα στους αιώνες της ανθρώπινης ιστορίας, τείνουν να 

επαναλαµβάνονται αλλά και να επισηµαίνονται από τους κοινωνικούς επιστήµονες 

ως κοινωνικά γεγονότα ικανοποιεί απόλυτα την παραδοχή για την κακή φύση του 

ανθρώπου.  

Κατά συνέπεια, τις πολιτικές δράσεις των κρατών επηρεάζει η κακή φύση του 

ανθρώπου και για το λόγο αυτό οι έννοιες της ηθικής και του δικαίου µάλλον δεν 

µπορούν να έχουν θέση στη διεθνή πολιτική.  Το δίκαιο και η ηθική µπορούν µόνο να 

λειτουργούν ως συντελεστής ισχύος που µπορεί να επηρεάσει τις κοινωνίες των 

κρατών για να διαφοροποιήσουν τη στρατηγική δράση του κράτους. Αν 

εξουδετερωθούν οι συντελεστές αυτοί (µε κύριο επιχείρηµα την ανάγκη του εθνικού 

συµφέροντος) τα κράτη ενεργούν και δίχως ηθική και δίχως δικαιοσύνη. Μάλιστα 

στο επίπεδο του κράτους η ηθική διαφοροποιείται από την ηθική της µονάδας, 

γεγονός που “διευκολύνει” την κρατική συµπεριφορά, καθώς την απαλλάσσει από 

ηθικά εµπόδια. Όπως σηµειώνουν και οι Jackson and Sorensen, υπάρχει µόνο µία 

ηθική σε ιδιωτικό και ατοµικό επίπεδο και µία άλλη πολύ διαφορετική σε κοινό 

επίπεδο, έτσι η πολιτική ηθική επιτρέπει ορισµένες ενέργειες δράσης οι οποίες δεν θα 

γινόντουσαν αποδεχτές από την ιδιωτική ηθική38.  Η “ανηθικότητα” των κρατών και 

η επιθετική τους δράση είναι από τις κύριες αιτίες εµφάνισης της παθογένειας του 

πολέµου.  Η θέση της διατριβής για το φαινόµενο αυτό παρατίθεται παρακάτω. 

 

11.2.6. Πόλεµος και Ειρήνη: Μια Πρόταση Εξάλειψης της Παθογένειας του Πολέµου 

Ένα από τα µεγάλα διλήµµατα που απασχόλησαν τη διατριβή και σε γενικό 

πλαίσιο (συζητώντας τα θεωρητικά ζητήµατα), αλλά και σε ειδικό (µε την αναφορά 

στην περιπτωσιολογική µελέτη), ήταν αυτό µεταξύ πολέµου και ειρήνης.  

Παρουσιάστηκε -στην κριτική της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού- το επιχείρηµα 

άλλων θεωρήσεων των διεθνών σχέσεων ότι ένα κράτος πρέπει να αποφεύγει τον 

                                                 
36 Θουκυδίδης (1998β: 69, Γ΄ 84). 
37 Θουκυδίδης (1998β: 136, ∆΄ 61). 
38 Jackson and Sorensen (1999: 77). 
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πόλεµο (ή να δηµιουργεί τις συνθήκες που θα τον περιόριζαν), γιατί ο πόλεµος έχει 

αρνητικά αποτελέσµατα στο κράτος, όπως οι ανθρώπινες απώλειες, ο οικονοµικός 

µαρασµός και η κοινωνική οπισθοδρόµηση. Το ότι ο πόλεµος έχει αρνητικές 

συνέπειες για την κοινωνία δεν µπορεί να αµφισβητηθεί, αλλά µπορεί να 

αµφισβητηθεί η λογική του πιο πάνω επιχειρήµατος για τα αίτια του πολέµου.  

Ο πόλεµος µεταξύ δύο κρατών ή συµµαχιών κρατών συµβαίνει όταν η 

εξισορροπητική ικανότητα ενός κράτους έχει εξασθενήσει και είναι αδύναµο πλέον 

να αποτρέπει (λόγω του ότι δεν µπορεί να φανεί αξιόπιστο) τον επιτιθέµενο αντίπαλό 

του που λόγω της αδυναµίας του θα του επιτεθεί. Η εξασθένηση του αδύναµου 

κράτους οφείλεται στους λανθασµένους χειρισµούς των παρελθοντικών στρατηγικών 

του και στην ανικανότητα και ανεπάρκειά του να παραµένει αξιόπιστο για να 

αποτρέπει και να αποφεύγει τον πόλεµο.  Έτσι, ο πόλεµος γίνεται αναπόφευκτος, είτε 

για να επανέλθει η αξιοπιστία του αποτροπέα, αν έχει τη στρατιωτική ικανότητα να 

την επαναφέρει κερδίζοντας τον πόλεµο, είτε γιατί ο δυνατός θα επιτεθεί για να 

καταλάβει τον αδύνατο.  Με άλλα λόγια ο πόλεµος και οι επακόλουθες αρνητικές του 

συνέπειες είναι το τίµηµα των λανθασµένων χειρισµών των παρελθόντων 

στρατηγικών και γίνεται απαραίτητος (ή αναπόφευκτος, αν η νίκη του αντιπάλου 

είναι βέβαιη), για να επαναφέρει την αξιοπιστία της αποτροπής. 

Σχετικά µε το πιο πάνω, η ρεαλιστική θεώρηση υποστηρίζει ότι η ειρήνη και η 

µείωση της εµφάνισης του πόλεµου προκύπτουν µέσα από το ισοζύγιο των δυνάµεων 

(balance of power) και την κατανοµή της ισχύος µεταξύ των κρατών µε τέτοιο τρόπο, 

ώστε κανένα από αυτά να µην είναι ικανό να επιβληθεί των άλλων. Για την επίτευξη 

του σκοπού αυτού, σύµφωνα µε τον Kaplan, τα κράτη πρέπει να συναγωνίζονται µε 

τους ακόλουθους κανόνες39, καθώς στο διεθνές σύστηµα πρέπει να υπάρχει και µία 

ιεραρχική τάξη που να αναγνωρίζει τους κανόνες λειτουργίας του: Πρώτον, 

προσπάθεια αύξησης της ισχύος του κράτους αλλά µε διαπραγµατεύσεις παρά 

πόλεµο, δεύτερον, πραγµάτωση πολέµου παρά αποτυχία για αύξηση της ισχύος, 

τρίτον, τερµατισµός του πολέµου παρά τον περιορισµό ενός ουσιαστικού δρώντος, 

τέταρτον, αντίκρουση οποιασδήποτε συµµαχίας ή µεµονωµένου κράτους, τα οποία 

αξιώνουν να λάβουν θέση υπεροχής στο σύστηµα, πέµπτον, παρεµπόδιση δρώντων 

που υποστηρίζουν τις υπερεθνικές µορφές οργάνωσης και, έκτον, αποδοχή στη  

συµµετοχή των ηττηµένων κρατών στο διεθνές σύστηµα ως ισότιµων και δραστικών 

                                                 
39 Kaplan (1957). 
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εταίρων. Η λειτουργική αυτή πρόταση αναγνωρίζει τις βασικές φυσικές δοµές που 

χαρακτηρίζουν το σύστηµα και γι’ αυτό µπορεί να εφαρµοστεί. Αναγνωρίζει την 

ανάγκη της πολιτικής κυριαρχίας κάθε κράτους και την επιθυµία των κρατών για την 

επιβίωσή τους. Αναγνωρίζει επίσης τη σηµαντικότητα της ισχύος που αποσκοπεί 

στην προφύλαξη των κρατών και συγχρόνως αποδέχεται τον πόλεµο ως το έσχατο 

µέσο επιβολής της διακυβευόµενης ειρήνης. 

Επιπρόσθετα στα πιο πάνω, για να εξασφαλιστούν τα πλαίσια που θα έκαναν 

τον πόλεµο εξαιρετικά δύσκολο γεγονός, πρέπει µεταξύ των κρατών να υπάρχουν οι 

συνθήκες εκείνες που θα επιτρέπουν στα ίδια να αντιλαµβάνονται τις προθέσεις και 

στάσεις των άλλων κρατών. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει η πληροφόρηση που 

θα εξαλείφει την αβεβαιότητα ως προς τις προθέσεις κάθε κράτους, γιατί είναι η 

αβεβαιότητα των µεταξύ τους σχέσεων που οδηγεί στον πόλεµο. Οι επιθετικές 

δυνατότητες παρακινούν την έναρξη του πόλεµου περισσότερο όταν βασιλεύει η 

αβεβαιότητα, καθώς ο επιτιθέµενος δείχνει δυνατός, αλλά µπορεί και να αποτύχει, και 

η αντίπαλη πλευρά δείχνει απειλητική, αλλά πραγµατικά δεν σκοπεύει να επιτεθεί40. 

Επιπρόσθετα, για να εξαλειφθεί η συγκρουσιακή µορφή των σχέσεων µεταξύ 

των κρατών, πρέπει να αναπτυχθεί η διακρατική συνεργασία που θα αυξάνει το 

βαθµό αλληλεξάρτησης µεταξύ των µονάδων του συστήµατος και θα κάνει τη 

σύγκρουση και τον πόλεµο απαγορευτικά λόγω των δυσµενών επιπτώσεών τους για 

όλους41. Παρά όµως την επισήµανση αυτή, η συνεργασία µεταξύ των κρατών είναι 

δύσκολα πραγµατοποιήσιµη. Ακόµα και οι θεωρητικοί της αλληλεξάρτησης 

αποδέχονται ότι αυτή πολύ δύσκολα θα µπορούσε να οδηγήσει τα κράτη σε  πλήρη 

ολοκλήρωση και εξάλειψη του φαινοµένου του πολέµου. Και αυτό γιατί, όπως 

αναφέρει ο Oye, «…οι προοπτικές για συνεργασία µειώνονται όσο ο αριθµός των 

παικτών που συµµετέχουν αυξάνει…»42 και συµπληρώνει ο Keohane ότι «…οι 

σύγχρονες διεθνείς σχέσεις περιστοιχίζονται από διλήµµατα συλλογικής δράσης, αλλά 

τα διλήµµατα αυτά φωτοσκιάζονται λιγότερο δυσάγωγα από τον µικρό αριθµό των 

                                                 
40 Quester (2003: 210). 
41 Προς αντίθεση του πιο πάνω πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Ήφαιστος (2002: 377) αναφέρει ότι οι 

διεθνείς θεσµοί, τα συστήµατα συλλογικής ασφάλειας αλλά και πολλές άλλες διµερείς ή πολυµερείς 

διακρατικές διευθετήσεις αποδυναµώνονται και προσαρµόζονται στις πολιτικές σκοπιµότητες των 

άναρχων ανακατανοµών ισχύος και των αξιώσεων αλλαγών. 
42 Oye (1985: 18). 
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κρατών που συµµετέχουν…»43. Το γεγονός αυτό µπορεί εύκολα να γίνει αντιληπτό 

από την περιπτωσιολογική µελέτη της παρούσας διατριβής.  Έτσι, βλέπουµε έναν 

οργανισµό στον οποίο συµµετέχει η Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, να µεγεθύνεται, 

αλλά να δηµιουργεί προβλήµατα ως προς την εµβάθυνση της συνεργασίας λόγω του 

αυξανόµενου αριθµού των µελών που καλούνται να συµµετάσχουν σε αυτήν την 

ολοκλήρωση.  Η ανάλυση της θεώρησης του πολιτικού ρεαλισµού χαρακτηρίζεται 

από ένα απαισιόδοξο πνεύµα, κυρίως όσον αφορά στη διακρατική συνεργασία και 

στη δυνατότητα της δηµιουργίας διεθνών οργανισµών44. 

 

11.3. Συνολική Αποτίµηση και Μεθοδολογική Κρίση Βασικών Υποθέσεων Εργασίας 

Στο παρόν και τελευταίο κεφάλαιο της διατριβής παρατέθηκαν συµπερασµατικά 

σχόλια που αφορούν στο γενικό πνεύµα της όλης εργασίας και κατατέθηκε η θέση για 

ορισµένα κρίσιµα σηµεία που έχουν θιγεί. Η καταληκτική αυτή προσπάθεια, που είχε 

τη µορφή του επιλόγου, στόχο είχε να επαναφέρει βασικές έννοιες και ζητήµατα που 

απασχόλησαν τη διατριβή, για να διατυπωθεί η άποψη του γράφοντος πάνω σε αυτά. 

Επειδή η επαναφορά όλων των ζητηµάτων που είχαν θιγεί ήταν αδύνατη, η 

προσπάθεια επικεντρώθηκε σε αυτά που ήταν πιο κρίσιµα και επικούρησαν κατά 

κύριο λόγο τη µεθοδολογική πορεία. Έτσι, έγινε τοποθέτηση στα ζητήµατα των 

επιπέδων ανάλυσης για τον καθορισµό της εξωτερικής πολιτικής, µε ιδιαίτερη 

έµφαση στο συστηµικό, στην επιθετική φύση των κρατών, στην κρατική 

συµπεριφορά ως απόρροια της δοµής του συστήµατος, στην κακή φύση του 

ανθρώπου µέσα από τη ρεαλιστική θεώρηση και στα θέµατα πολέµου και ειρήνης.   

Για να καταλήξει η εργασία στο ενδέκατο συµπερασµατικό κεφάλαιο και στα 

συνοπτικά του σχόλια, προηγήθηκε µια µεγάλη σε έκταση και περιεχόµενο ανάλυση, 

που βέβαια στηρίχθηκε στα ζητήµατα που την ενδιέφεραν και ήταν χρήσιµα για να 

εκπληρωθεί ο µεθοδολογικός στόχος της διατριβής που ανταποκρινόταν στον έλεγχο 

των υποθέσεων εργασίας που είχαν παραχθεί µέσα από τη θεώρηση του πολιτικού 

ρεαλισµού. Ολοκληρώνοντας την όλη ερευνητική διαδικασία και µε την κατάθεση 

της αναλυτικής παρουσίασης των επιχειρηµάτων και των θέσεων της παρούσας 

διατριβής, η µεθοδολογική πορεία είναι σε θέση να υποστηρίξει την εξέταση των 

βασικών υποθέσεων εργασίας που τέθηκαν στο Κεφάλαιο 2 και να επιβεβαιώσει την 

                                                 
43 Keohane (1984: 77). 
44 Η απαισιοδοξία αυτή είναι ευδιάκριτη στον Morgenthau (1946: 187-203). 
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ισχύ τους ή να τις απορρίψει45. Έτσι, και σύµφωνα µε την αποδεικτική και 

επαληθευτική διαδικασία όλων των προηγούµενων κεφαλαίων, η διατριβή καταλήγει 

στα κάτωθι συµπεράσµατα: 

1) Τα κράτη είναι κυρίαρχοι δρώντες στο διεθνές σύστηµα: 

Απορρίπτονται  

η (1α) που υποστηρίζει ότι τα κράτη είναι οι κύριοι και αποκλειστικοί παράγοντες 

στις διεθνείς υποθέσεις και ως κυρίαρχες πολιτικές µονάδες καθορίζουν σε 

απόλυτο και πλήρη βαθµό τη συµπεριφορά της δράσης τους, καθώς το σύστηµα 

έχει δοµή αλλά και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη δράση των κρατών µε 

τον έναν ή τον άλλο τρόπο  

και η (1γ) που υποστηρίζει ότι τα κράτη είναι κυρίαρχοι παίκτες στο διεθνές 

σύστηµα αλλά όχι οι µοναδικοί και η δράση τους καθορίζεται σε µεγάλο βαθµό 

από µη κρατικούς φορείς, διακυβερνητικούς και οικονοµικούς οργανισµούς και 

τους διεθνείς θεσµούς  

και γίνεται δεκτή  

η (1β) που υποστηρίζει ότι τα κράτη είναι οι κύριοι παίκτες στις διεθνείς 

υποθέσεις, αλλά η συµπεριφορά τους ως προς τη δράση (η στρατηγική) 

καθορίζεται από τη δοµή του συστήµατος. Οι µη κρατικοί παίκτες είναι 

δηµιούργηµα της δοµής του συστήµατος και της κατανοµής ισχύος µεταξύ των 

κρατών. 

2) Η δράση του κράτους στόχο έχει την εκπλήρωση του εθνικού συµφέροντος: 

Απορρίπτεται  

η (2α) που υποστηρίζει ότι τα κράτη ορίζουν ως εθνικό συµφέρον µόνο τη 

διατήρηση και επιβίωσή τους και αρκούνται σε αυτά (αµυντικός δοµικός 

ρεαλισµός). Υπάρχουν status quo κράτη µόνο γιατί σε αυτά κινδυνεύει η 

ασφάλεια και επιβίωσή τους.  

και γίνεται δεκτή  

η (2β) που υποστηρίζει ότι τα κράτη δεν ικανοποιούνται µόνο µε την εξασφάλιση 

της διατήρησης και της επιβίωσής τους, αλλά ορίζουν ως εθνικό συµφέρον και 

την επέκτασή τους, καθώς, αν εξασφαλιστούν τα πρώτα και το κράτος έχει τη 

δυνατότητα (συγκριτική ισχύ έναντι του αντιπάλου), γίνεται επιθετικό και 

                                                 
45 Βλέπε την § 2.4.1. για την διατύπωση των υποθέσεων εργασίας. 
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αναθεωρητικό (οι επιθετικές και οι άπληστες διαθέσεις των κρατικών 

συµφερόντων). Υπάρχουν δηλαδή και αναθεωρητικά κράτη. 

3) Η ισχύς είναι το εργαλείο υλοποίησης του εθνικού συµφέροντος: 

Απορρίπτονται  

η (3α) που υποστηρίζει ότι η ισχύς είναι η απόλυτη και µοναδική ανάγκη για το 

κράτος, µε συνέπεια να γίνεται ο αυτοσκοπός του και η ίδια η ύπαρξή του να 

εξαρτάται από αυτή, καθώς το κράτος δεν αναζητά ισχύ απλώς για να τη 

διαθέτει, αλλά για να τη χρησιµοποιεί σε σχέση µε τους αντιπάλους του. 

η (3γ) που υποστηρίζει ότι τα κράτη δεν επιζητούν πάντα την ισχύ αλλά στρέφουν 

την προσοχή τους και σε άλλα ενδιαφέροντα, καθώς τα άλλα ενδιαφέροντά τους 

σκοπό έχουν την αύξηση της ισχύος τους. 

και γίνεται δεκτή 

η (3β) που υποστηρίζει ότι η ισχύς αποτελεί για το κράτος το µέσο (όργανο), για να 

εκπληρωθεί το εθνικό συµφέρον. 

Η κρίση των βασικών υποθέσεων εργασίας ως τελική προσπάθεια της παρούσας 

διατριβής έφερε εις πέρας το µεθοδολογικό σκοπό της µελέτης και εκπλήρωσε την  

ερευνητική πορεία του έργου. Στην ολότητά της η διατριβή υπήρξε ένα κείµενο µε 

συνέχεια ως προς την αποδεικτική πορεία που τού επιβαλλόταν από τις ανάγκες της 

έρευνας του θέµατος που είχε επιλεγεί αρχικώς για να εξεταστεί. Το ανεξάντλητο 

πεδίο της ακαδηµαϊκής σκέψης περί των διεθνολογικών και των οικονοµικών της 

άµυνας ήταν αδύνατο να καλυφθεί πλήρως από µία διατριβή. Το παρόν όµως 

µελέτηµα άνοιξε ένα νέο κύκλο συζήτησης για τα σχετικά µε αυτό θέµατα αλλά και 

έθεσε νέες προκλήσεις για ακαδηµαϊκή συζήτηση και εµβάθυνση, είτε µε 

ακαδηµαϊκούς που διαφωνούν µε τις απόψεις του είτε µε ακαδηµαϊκούς που 

υπεραµύνονται των θέσεών του. Άλλωστε ο ακαδηµαϊκός στίβος για τα θεωρητικά 

και εµπειρικά ζητήµατα των οικονοµικών της άµυνας, της στρατηγικής και της 

θεωρίας των διεθνών σχέσεων είναι πάντα ανοικτός για τη διεξαγωγή επιστηµονικών 

αντιπαραθέσεων. 
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Πίνακας (1): Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, 

κατά την περίοδο 1970-2004. Τα πόσα είναι σε τρέχουσες τιµές, σε δισεκατοµµύρια 

δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

 

 

Πηγή:  

• ΟΟΣΑ (OECD), cs4hq.oecd.org/oecd/eng/TableViewer/wdsview 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1970 23,2 35,5
1971 26,2 39,3
1972 30,1 44,0
1973 34,4 48,0
1974 35,0 55,2
1975 40,8 64,8
1976 46,1 75,7
1977 50,5 83,2
1978 57,9 90,4
1979 64,8 97,3
1980 71,2 103,6
1981 76,6 118,8
1982 80,4 130,5
1983 82,7 142,4
1984 87,5 157,7
1985 92,4 169,4
1986 95,0 185,4
1987 95,4 208,5
1988 102,9 220,3
1989 110,9 229,2
1990 115,2 260,1
1991 122,9 271,7
1992 126,6 294,6
1993 127,4 325,6
1994 132,7 314,3
1995 138,3 343,8
1996 143,8 375,8
1997 152,2 406,0
1998 158,9 421,0
1999 165,6 403,7
2000 177,8 459,8
2001 189,3 420,9
2002 209,0 453,9
2003 224,8 492,9
2004 237,1 551,9
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Πίνακας (2): Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των χωρών Ελλάδας 

και Τουρκίας κατά την περίοδο 1975-1997. Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές 1990 και 

σε δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

 

 

 

Πηγή:  

• NATO, Review Spring 1998, p. D15. 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1975 6.311 2.016
1980 7.332 2.041
1985 7.606 2.286
1990 8.160 2.681
1993 8.291 2.927
1994 8.435 2.718
1995 8.576 2.863
1996 8.794 3.017
1997e 9.057 3.091
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Πίνακας (3): Το κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν των χωρών Ελλάδας 

και Τουρκίας κατά την περίοδο 1980-2001. Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές 1995 και 

σε δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

 

 

 

Πηγή:  

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table4. 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1980 9.770 1.958
1985 10.134 2.193
1990 10.950 2.572
1995 11.346 2.747
1997 11.866 3.056
1998 12.202 3.100
1999 12.482 2.908
2000 12.938 3.068
2001e 13.436 2.936



  Παράρτηµα - Πίνακες 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 341

Πίνακας (4): Η ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος των 

χωρών Ελλάδας και Τουρκίας σε ετήσια βάση κατά την περίοδο 1993-2003, 

βασισµένη σε σταθερές τιµές, από πηγές του ΝΑΤΟ. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1993 0,2 8,0
1994 2,2 (5,5)
1995 2,0 7,2
1996 2,6 7,2
1997 3,5 7,5
1998 3,1 3,1
1999 3,4 (4,7)
2000 4,3 7,2
2001 4,1 (7,5)
2002 4,0 7,8
2003e 3,8 5,1  

 

Πηγές: 

• NATO, Review Spring 1998, p. D14: (1993-1996).  

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table4: (1997-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table4: (2001-2003). 

 

Σηµειώσεις:  

• Η παρένθεση (α) δηλώνει αρνητικό ποσό. 

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (5): Η ποσοστιαία µεταβολή του Ακαθαρίστου Εγχωρίου Προϊόντος των 

χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, σε ετήσια βάση, κατά την περίοδο 1990-2005, 

βασισµένη σε σταθερές τιµές, από πηγές του OECD. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1990 0,0 9,3
1991 3,1 0,9
1992 0,7 6,0
1993 (1,6) 8,0
1994 2,0 (5,5)
1995 2,1 7,2
1996 2,4 7,0
1997 3,6 7,5
1998 3,4 3,1
1999 3,4 (4,7)
2000 4,4 7,4
2001 4,0 (7,5)
2002 3,9 7,9
2003 4,2 5,8
2004 4,0 5,2
2005 3,5 5,2  

 

Πηγή:  

• ΟΟΣΑ (OECD), www.oecd.org/dataoecd: Annex Table 1. 

 

Σηµείωση:  

• Η παρένθεση (α) δηλώνει αρνητικό ποσό. 
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Πίνακας (6): Ο µέσος όρος της ποσοστιαίας µεταβολής του Ακαθαρίστου Εγχωρίου 

Προϊόντος των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, ανά πενταετία, κατά την περίοδο 1970-

1999, βασισµένο σε σταθερές τιµές. 

 

Έτη Ελλάδα Τουρκία
1970-74 6,5 7,3
1975-79 5,3 5,2
1980-84 0,5 4,7
1985-89 1,8 6,0
1990-94 1,3 3,2
1995-99 2,9 5,1  

 

Πηγές : 

• ΝΑΤΟ, Review February 1992, no 1., p. 33: (1970-1979). 

• ΝΑΤΟ, www.nato.int/docu/2001: (1980-1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Παράρτηµα - Πίνακες 

Ευαγόρου Λ. Ευαγόρας – Τµήµα ∆.Ε.Ο.Π.Σ., Πανεπιστήµιο ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 344

Πίνακας (7): Τα ποσά των δαπανών για την άµυνα των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας, κατά την περίοδο 1970-2003.  Τα πόσα είναι σε τρέχουσες τιµές και σε 

εκατοµµύρια µονάδες. Για την Ελλάδα είναι σε ελληνικές δραχµές (DR) και για την 

Τουρκία σε χιλιάδες τούρκικες λίρες (1000TL). 

 
Έτος Ελλάδα Τουρκία
1970 14.208 6,3
1975 45.936 33
1980 96.975 203
1985 321.981 1.235
1990 612.344 13.866
1991 693.846 23.657
1992 835.458 42.320
1993 932.995 77.717
1994 1.052.760 156.724
1995 1.171.377 302.864
1996 1.343.276 611.521
1997 1.510.684 1.183.327
1998 1.724.621 2.289.430
1999 1.853.189 4.167.636
2000 2.017.593 6.248.274
2001 2.039.651 8.843.915
2002 6.085 13.641.178
2003 6.309 17.473.236    

 

Πηγές :  

• NATO, Review January 1996, p. 31: (1970, 1991-1992). 

• NATO, Review Spring 1998, p. D14: (1975-1990, 1993-1996). 

• NATO, Review Spring 2001, p. 34: (1997-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table1: (2001-2003). 

 

Σηµείωση: 

• Για τα έτη 2002 και 2003 για την Ελλάδα η χρηµατική µονάδα µέτρησης των 

ποσών είναι το ΕΥΡΩ (EURO). 
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Πίνακας (8): Τα ποσά των δαπανών για την άµυνα των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας κατά την περίοδο 1975-1997.  Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές και 

ισοτιµίες 1990 και σε εκατοµµύρια µονάδες.  Για την Ελλάδα είναι σε ελληνικές 

δραχµές (DR) και για την Τουρκία σε χιλιάδες τούρκικες λίρες (1000TL). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1975 510.756 6.801
1980 524.576 8.567
1985 689.616 9.336
1990 612.344 13.866
1991 585.991 14.254
1992 617.988 14.958
1993 602.946 15.980
1994 617.724 15.173
1995 628.842 15.344
1996 662.534 16.402
1997e 697.017 16.996  

 

Πηγές:  

• NATO, Review Spring 1998, p. D14: (1975-1990, 1993-1997). 

• NATO, Review January 1996, p. 31: (1991-1992).  

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (9): Τα ποσά των δαπανών για την άµυνα των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας κατά την περίοδο 1980-2003.  Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές και 

ισοτιµίες 1995 και σε εκατοµµύρια µονάδες.  Για την Ελλάδα είναι σε ελληνικές 

δραχµές (DR) και για την Τουρκία σε χιλιάδες τούρκικες λίρες (1000TL). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1980 1.008.658 169.109
1985 1.325.997 184.275
1990 1.177.621 273.695
1995 1.171.377 302.864
1997 1.316.905 340.749
1998 1.429.706 353.579
1999 1.490.665 370.788
2000 1.569.031 374.540
2001 1.533.940 336.003
2002 4.413 351.860
2003e 4.439 363.740  

 

Πηγές:  

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table1: (1980-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table1: (2001-2003). 

 

 

Σηµειώσεις: 

• Για τα έτη 2002 και 2003 για την Ελλάδα η χρηµατική µονάδα µέτρησης των 

ποσών είναι το ΕΥΡΩ (EURO). 

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (10): Τα ποσά των δαπανών για την άµυνα των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας κατά την περίοδο 1988-2001, σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 1998. Τα 

πόσα είναι σε εκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1988 5.004 4.280
1989 4.692 4.952
1990 4.744 5.983
1991 4.499 6.151
1992 4.675 6.470
1993 4.564 7.153
1994 4.642 7.006
1995 4.742 7.184
1996 5.025 8.044
1997 5.355 8.380
1998 5.836 8.781
1999 6.110 9.696
2000 6.449 9.383
2001 6.577 8.885  

 

Πηγή:  

• SIPRI, www.sipri.org/contents/webmasters/databases. 
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Πίνακας (11): Η ποσοστιαία µεταβολή των αµυντικών δαπανών, σε ετήσια βάση, 

των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1993-2003, βασισµένη σε 

σταθερές τιµές. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1993 (0,9) 6,8
1994 2,5 (5,0)
1995 1,8 1,1
1996 5,4 6,9
1997 5,3 5,3
1998 8,6 3,8
1999 4,4 4,9
2000 5,3 1,0
2001 (2,2) (10,3)
2002 (2,0) 4,7
2003e 0,6 3,4  

 

Πηγές: 

• NATO, Review Spring 1998, p. D14: (1993-1996). 

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table2: (1997-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table2: (2001-2003). 

 

Σηµειώσεις:  

• Η παρένθεση (α) δηλώνει αρνητικό ποσό. 

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (12): Οι κατά κεφαλήν αµυντικές δαπάνες των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας, κατά την περίοδο 1975-1997, σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 1990, σε 

δολάρια Η.Π.Α.(US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1975 356 65
1980 343 74
1985 438 71
1990 380 95
1993 366 103
1994 374 96
1995 379 95
1996 399 100
1997e 418 102  

 

Πηγή:  

• NATO, Review Spring 1998, p. D15. 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (13): Οι κατά κεφαλήν αµυντικές δαπάνες των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας κατά την περίοδο 1980-2001, σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 1995, σε 

δολάρια Η.Π.Α.(US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1980 452 83
1985 576 80
1990 504 106
1995 484 107
1997 541 117
1998 587 119
1999 606 123
2000 635 122
2001e 645 113  

 

Πηγή: 

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table4. 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (14): Οι αµυντικές δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1991-2003, 

βασισµένο σε τρέχουσες τιµές. 

 

Έτος Eλλάδα Τουρκία Μ.Ο. Ν.Α.Τ.Ο.
1991 4,4 3,8
1992 4,6 3,9
1993 4,4 3,9
1994 4,4 4,1
1995 4,4 3,9
1996 4,5 4,1
1997 4,6 4,1
1998 4,8 4,4
1999 4,8 5,4 2,5
2000 4,9 5,0 2,6
2001 4,6 5,0 2,6
2002 4,3 4,9 2,7
2003e 4,2 4,8 2,7   

 

Πηγές: 

• NATO, Review January 1996, p. 32: (1991-1992). 

• NATO, Review Spring 1998, p. D15: (1993-1995).  

• NATO, Review, Spring 2001, p. 34: (1996-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table3: (2001-2003). 

 

Σηµειώσεις:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 

• Η τρίτη κάθετη στήλη αναφέρεται στο µέσο όρο των κρατών-µελών του 

Ν.Α.Τ.Ο..  
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Πίνακας (15): Οι αµυντικές δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1991-2003, 

βασισµένο σε σταθερές τιµές. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία M.O. N.A.T.O.
1991 4,4 3,6
1992 4,6 3,6
1993 4,4 3,5
1994 4,4 3,5
1995 4,4 3,3
1996 4,5 3,3
1997 4,6 3,8
1998 4,8 3,8
1999 4,9 4,2 2,4
2000 4,9 4,0 2,4
2001 4,6 3,9 2,4
2002 4,3 3,7 2,5
2003e 4,2 3,7 2,6  

 

Πηγές :  

• NATO, Review January 1996, p. 32: (1991-1992). 

• NATO, Review Spring 1998, p. D15: (1993-1996). 

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table3: (1997-2000).  

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table3: (2001-2003). 

 

 

Σηµειώσεις:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το πόσο τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 

• Η τρίτη κάθετη στήλη αναφέρεται στο µέσο όρο των κρατών µελών του 

Ν.Α.Τ.Ο.. 
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Πίνακας (16): Οι αµυντικές δαπάνες ως ποσοστό του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1988-2001, 

βασισµένο σε τρέχουσες τιµές. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1988 5,1 3,0
1989 4,6 3,3
1990 4,7 3,5
1991 4,3 3,7
1992 4,5 3,7
1993 4,4 3,8
1994 4,4 4,1
1995 4,3 3,9
1996 4,5 4,1
1997 4,6 4,1
1998 4,8 4,3
1999 4,8 5,0
2000 4,9 4,9
2001e 4,6 5,0   

 

Πηγή:  

• SIPRI, www.sipri.org/contents/webmasters/databases. 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακα (17): Οι αµυντικές δαπάνες σε προσωπικό των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας 

κατά την περίοδο 1993-2003.  Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 2000, σε 

εκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1993 2.402 4.152
1994 2.474 3.806
1995 2.540 3.896
1996 2.601 3.959
1997 2.820 4.323
1998 2.983 4.532
1999 3.174 4.856
2000 3.408 4.506
2001 3.413 4.092
2002 3.539 4.469
2003 3.615 4.491  

 

Πηγή:   

• SIPRI, Yearbook 2004, Table 10B, www.first.sipri.org. 
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Πίνακας (18): Οι αµυντικές δαπάνες σε εξοπλισµούς, των χωρών Ελλάδας και 

Τουρκίας, κατά την περίοδο 1993-2003.  Τα ποσά είναι σε σταθερές τιµές και 

ισοτιµίες 2000, σε εκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. (US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1993 954 1.745
1994 958 2.186
1995 795 2.271
1996 898 2.643
1997 879 2.412
1998 1.019 1.931
1999 1.001 2.634
2000 972 2.828
2001 811 3.019
2002 685 3.071
2003 664 3.253  

 

Πηγή:  

• SIPRI, Yearbook 2004, Table 10B, www.first.sipri.org. 
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Πίνακα (19): Η ποσοστιαία µεταβολή των αµυντικών δαπανών σε εξοπλισµούς, σε 

ετήσια βάση, των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1994-2003 

βασισµένη, σε σταθερές τιµές και ισοτιµίες 2000, σε εκατοµµύρια δολάρια Η.Π.Α. 

(US $). 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1994 0,4 25,3
1995 (17,0) 3,9
1996 13,0 16,4
1997 (2,1) (8,8)
1998 15,9 (19,9)
1999 (1,7) 36,4
2000 (2,9) 7,4
2001 (16,6) 6,8
2002 (15,5) 1,7
2003 (3,1) 5,9  

 

Πηγή:  

• SIPRI, Yearbook 2004, Table 10B, www.first.sipri.org. 
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Πίνακας (20): Η ποσοστιαία κατανοµή των συνολικών αµυντικών δαπανών ανά 

κατηγορία.  Τα ποσοστά των αµυντικών δαπανών των χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, 

σε Προσωπικό, Εξοπλισµούς, Υποδοµές και Λοιπές Λειτουργικές Ανάγκες, κατά την 

περίοδο 1986-2003. 

 

% Προσωπικού % Εξοπλισµών % Υποδοµών % Λοιπών ∆απαν.
Έτος Ελλάδα Τουρκία Ελλάδα Τουρκία Ελλάδα Τουρκία Ελλάδα Τουρκία
1986 61,8 33,3 15,8 17,9 1,9 6,1 20,5 42,6
1987 61,7 34,7 17,2 21,2 1,9 5,9 19,2 38,3
1988 58,2 35,6 23,3 22,5 2,3 4,5 16,1 37,5
1989 61,5 42,3 21,9 18,5 2,6 4,0 14,0 35,2
1990 64,1 48,3 21,4 20,0 2,1 3,2 12,3 28,5
1991 64,4 48,5 20,3 22,7 1,7 2,8 13,6 26,0
1992 61,4 48,7 23,4 24,8 2,4 3,5 12,8 23,0
1993 62,2 54,5 24,7 22,9 2,6 2,9 10,5 19,7
1994 63,0 51,0 24,4 29,3 0,6 2,6 12,0 17,1
1995 63,3 50,9 19,8 29,7 1,9 2,5 14,9 16,9
1996 61,2 46,2 21,1 30,8 1,5 3,0 16,2 19,9
1997 62,2 48,4 19,4 27,0 2,1 4,2 16,2 20,4
1998 60,4 48,5 20,6 20,6 2,1 6,1 16,8 24,8
1999 61,4 47,0 19,4 25,5 2,1 8,5 17,2 19,0
2000 62,5 45,1 17,8 28,3 1,8 7,2 17,9 19,4
2001 64,0 44,7 15,2 33,0 1,4 6,2 19,4 16,2
2002 67,6 45,8 13,1 31,5 1,3 6,4 18,1 16,2
2003e 69,0 45,4 12,7 32,9 1,4 6,3 17,0 15,4  

 

Πηγές: 

• NATO, Review February 1991, p. 35: (1986-1990). 

• NATO, Review January 1996, p. 33: (1991-1994). 

• NATO, Review Spring 1998, p. D16: (1995-1996). 

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table5: (1997-2000).  

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table5: (2001-2003). 

 

Σηµείωση:  

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (21): Το ανθρώπινο αριθµητικό µέγεθος των ενόπλων δυνάµεων των χωρών 

Ελλάδας και Τουρκίας, κατά την περίοδο 1980-2003.  Τα ποσά είναι σε χιλιάδες. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1980 186 717
1985 201 814
1990 201 769
1995 213 805
1997 206 828
1998 202 788
1999 204 789
2000 205 793
2001 202 803
2002 209 816
2003e 203 823  

 

Πηγές:  

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table6: (1980-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table6: (2001-2003). 

 

Σηµείωση: 

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το ποσό τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (22): Το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάµεων των 

χωρών Ελλάδας και Τουρκίας, ως ποσοστό του εργατικού δυναµικού, κατά την 

περίοδο 1980-2003. 

 

Έτος Ελλάδα Τουρκία
1980 6,1 4,3
1985 6,1 4,6
1990 5,7 4,0
1995 5,6 3,9
1997 5,5 4,0
1998 5,1 3,8
1999 5,1 3,6
2000 5,1 3,8
2001 5,1 3,9
2002 5,3 3,9
2003e 5,1 3,9  

 

Πηγές:  

• NATO, www.nato.int/docu/2001/table6: (1980-2000). 

• NATO, www.nato.int/docu/pr/2003/table6: (2001-2003). 

 

Σηµείωση: 

• Η ένδειξη e δηλώνει ότι το πόσο τη συγκεκριµένη περίοδο προσδιορίζεται µε 

υπολογισµό. 
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Πίνακας (23): Θεωρήσεις-Παραδείγµατα και Θεωρίες των ∆ιεθνών Σχέσεων. 

 
Θεώρηση 

(Παράδειγµα) 
Θεωρία Ακαδηµαϊκοί 

Εκπρόσωποι 

Επιστηµονικά 

Χαρακτηριστικά 

     

Πολιτικός 

Ρεαλισµός 

(Κρατικό -

κεντρικό 

Παράδειγµα) 

Κλασικός Ρεαλισµός Θουκυδίδης, 

Hobbes, Carr, 

Morgenthau 

Κράτος, Ισχύς, 

Αναρχία 

 ∆οµικός Ρεαλισµός ή Νεορεαλισµός Waltz, Gilpin, 

Mearsheimer 

∆οµή Συστήµατος 

     

Μαρξισµός / 

∆ιεθνισµός 

(Παράδειγµα του 

∆οµισµού - 

∆ιαρθρωτισµού) 

  Marx, Engel 

 

Ταξικός 

διαχωρισµός 

∆οµή Συστήµατος 

από οικονοµικούς 

παράγοντες 

   Lenin  ∆ιεθνείς 

Οργανισµοί και 

Παγκόσµια 

Σοσιαλιστική 

Επανάσταση 

 Θεωρία της Άνισης 

Ανάπτυξης (Uneven 

Development)  

  Έννοιες “κέντρου” 

και “περιφέρειας” 

     

Φιλελεύθερος (ή 

Πολιτικός) 

Ιδεαλισµός 

  Kant Παγκόσµια 

Κοινωνία  

∆ιαρκής Ειρήνη 

     

 Επιστηµονικισµός ή 

Συµπεριφορισµός 

(Βehaviourism) 

 Watson Ποσοτικές 

Μετρήσεις και 

Έρευνες. 

     

Μεταθετικισµός Κοινωνικός 

Κονστρουκτιβισµός 

(Social Constructivism) 

Critical Theory Wentd, Ashley, 

Steve, Ruggie  

Κοινωνικές ιδέες, 

Παγκόσµια 

κοινωνία των 

κανόνων και της 

εµπιστοσύνης 
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Πίνακας (23): Συνέχεια 

Πλουραλισµός 

(Πλουραλιστικό 

Παράδειγµα ) 

Θεωρίες Ολοκλήρωσης 

(Theories of 

Integration) 

Λειτουργισµός 

(Functionalism) 

Mitrany Λειτουργικοί 

θεσµοί (functional 

agencies) 

  Νεολειτουργισµός 

(Neo-functionalism) 

Haas Πολιτικές elites 

και διάχυση (spill-

over) 

 Σχολή Αλληλεξάρτησης 

(Interdependence 

School) 

Νεοφιλελευθερισµός  Hoffmann, 

Keohane, Nye 

∆ιακυβερνητικές 

σχέσεις και 

∆ιεθνείς 

Οργανισµοί 

(Transgovernment

al relations and 

International 

Organizations) 

  Ταραχώδες µοντέλο 

(turbulence model) 

Rosenau  

 Φιλελεύθερος 

Ινστιτουσιοναλισµός 

(Liberal 

Institutionalism) 

  Θεσµοί, 

οικονοµικά 

ζητήµατα 

 Θεωρία Συλλογικής 

Ασφάλειας (Collective 

Security)  

 Claude ∆ιαχείριση 

Στρατιωτικής 

∆ύναµης 

 Θεωρίες 

Παγκοσµιοποίησης 

(Globalization 

Theories) 

Μοντέλο παγκόσµιας 

κοινωνίας ή ιστού 

της αράχνης (World 

society model or 

cobweb model) 

Burton  

  Σχέδιο των 

Μοντέλων της 

Παγκόσµιας Τάξης 

(The World Order 

Models Project) 

Folk  

 

Πηγές: 

• Μπουραντώνης και Τσάκωνας (1998). 

• Mearsheimer (2001).  

• Μακρής (2002). 
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Πίνακας (24): Τα κυριότερα σηµεία (σταθµοί) στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.  

 

Έτος Ιστορικό Γεγονός 

1923 Η Συνθήκη της Λοζάννης και τερµατισµός πολέµου. Ίδρυση Τουρκικού 

κράτους. 

1930 Το Σύµφωνο Φιλίας Ατατούρκ-Βενιζέλου. 

1936 Η Ελλάδα επεκτείνει την θαλάσσια κυριαρχία της στα 6 ναυτικά µίλια. 

1952 Η προσχώρηση Ελλάδας και Τουρκίας στο ΝΑΤΟ. 

1954 Το Βαλκανικό Σύµφωνο Συνεργασίας. 

1955 Έναρξη κυπριακού προβλήµατος µε την εµπλοκή σε αυτό των κρατών της 

Ελλάδας και της Τουρκίας  

1955 Το πογκρόµ της Κωνσταντινούπολης. 

1960 Οι Συµφωνίες Ζυρίχης - Λονδίνου για το κυπριακό ζήτηµα. 

1963-4 Η κρίση στο κυπριακό µε τις ενδοκοινοτικές διαµάχες και απειλές της 

Τουρκίας για στρατιωτική επέµβαση. 

1967 Η κρίση στο κυπριακό µε νέες ενδοκοινοτικές διαµάχες και απόσυρση της 

ελληνική µεραρχίας. 

1974 Η εισβολή της Τουρκίας στη Κύπρο και κατοχή. 

1975 Το κλείσιµο της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.  

1976 Η κρίση µε την έξοδο του ερευνητικού ΜΤΑ SISMIK I στο Αιγαίο. 

1983 Μονοµερής ανακήρυξη και ίδρυση της ανεξάρτητης Τουρκικής 

∆ηµοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. 

1987 Η κρίση µε την έξοδο του ερευνητικού ΜΤΑ SISMIK IΙ στο Αιγαίο. 

1988 Η αποτυχηµένη προσέγγιση του Νταβός. 

1994 Η διακήρυξη του Κοινού Αµυντικού ∆όγµα µεταξύ Ελλάδας και Κύπρου. 

1994 Η διακήρυξη από την Τουρκία του casus belli. 

1996 Η κρίση των Ιµίων. 

1996 Η διακήρυξη περί γκρίζων ζωνών. 

1998-9 Η κρίση µε τους ρωσικού πυραύλους S-300.  

 

Πηγές:  

• Βερέµης (1989: 8-14). 

• Dokos (2003: 46-47). 
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Πίνακας (25): Οι εδαφικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε βάρος της Ελλάδας. 

 

Έτος Ιστορικό Γεγονός 

1955 Η Τουρκία εξαπολύει πογκρόµ εναντίον της ελληνική µειονότητας που ζει 

στην Τουρκία µη λαµβάνοντας υπόψη την Συνθήκη της Λοζάννης.  

1964 Η Τουρκία αµφισβητεί την κυριαρχική αρχή την οποία το ΝΑΤΟ 

εγκαθίδρυσε στην Ελλάδα για ναυτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. 

1973 Η Τουρκία µονοµερώς κηρύσσει µισή από την θάλασσα του Βορείου 

Αιγαίου υπό την δική της κυριαρχία, αναγκάζοντας τα ελληνικά νησιά της 

περιοχής σε ένα αποµονωµένο εγκλωβισµό. 

1974 Η Τουρκία αποφασίζει µονοµερώς να µην αναγνωρίσει τα σύνορα του 

εναερίου χώρου των Αθηνών, τα οποία εγκαθιδρύθηκαν από τους 

κανονισµούς του ICAO (International Civil Aviation Organization) το 

1952. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι δε σέβεται τον ελληνικό εναέριο χώρο 

των 10 ναυτικών µιλιών ο οποίος ποτέ δεν διεκδικήθηκε από τότε που 

ιδρύθηκε το 1931, και ισχυρίζεται ότι αν η Ελλάδα αυξήσει την κυριαρχία 

της στα 12 ναυτικά µίλια (σύµφωνα µε την Συµφωνία για το ∆ίκαιο της 

Θάλασσα που τέθηκε σε ισχύ το 1995) θα θεωρηθεί ως αιτία πολέµου. 

1974 Η Τουρκία εισβάλει στην Κύπρο και κατακτά το 37% του κυπριακού 

εδάφους το οποίο και θέτει υπό κατοχή. 

1996 Η Τουρκία έθεσε για πρώτη φορά εδαφικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο 

διεκδικώντας την βραχονησίδα Ίµια, αµφισβητώντας τα ναυτικά σύνορα 

που εγκαθιδρύθηκαν το 1932 και αµέσως µετά ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 

αδιευκρίνιστες γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, αµφισβητώντας ακόµη και την 

ισχύ της Συνθήκης της Λοζάννης του 1923. 

 

 

Πηγή:  

• Triantaphyllou (2001: 57-58). 
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Σχεδιάγραµµα (1): Τα επίπεδα ανάλυσης των ∆ιεθνώνΣχέσεων. 
 
 

 
 
 
Πηγή: 

• Kegley and Wittkopf (1999: 45).  
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Σχεδιάγραµµα (2): SWOT Ανάλυση (Μήτρα Ανάλυσης). Εφαρµογή της µήτρας 

SWOT για επιλογή στρατηγικής. 

 

 
 

 

Πηγή:  

• Piercy (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
∆υνάµεις (Strengths) 
 
ταίριασµα 

 
 

 
 

µετατροπή 
 

Αδυναµίες (Weaknesses) 
 
ελαχιστοποίηση / αποφυγή 

 
          
ταίριασµα 
 
Ευκαιρίες (Opportunities) 
 

 
 

 

 
 
µετατροπή 

 
Απειλές (Threats) 
 
ελαχιστοποίηση / αποφυγή 
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Σχεδιάγραµµα (3): Εφαρµογή της µήτρας SWOT στην περίπτωση της Τουρκίας. 

 

 

 

 

 

 

∆υνάµεις (Strengths) 

• Ισχυρή στρατιωτική δύναµη µέσω των 

δαπανών για εξοπλισµούς. 

• Ευνοϊκή µεταχείριση από την 

υπερδύναµη σε σχέση µε τον αντίπαλο. 

• Στρατηγικό πλεονέκτηµα έναντι του 

αντιπάλου στην Κύπρο. 

• Πλεονέκτηµα πληθυσµιακής ισχύος 

έναντι του κυρίως αντιπάλου. 

 

 

 

Αδυναµίες (Weaknesses) 

• Κακή οικονοµική κατάσταση. 

• Μη µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Στρατηγικό πλεονέκτηµα αντιπάλου 

στο Αιγαίο. 

• Εσωτερικά προβλήµατα µε την 

ανοµοιογένεια του πληθυσµού. 

• Μεγάλη γεωγραφική έκταση για την 

ασφάλεια της. 

 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Να γίνει µέλος της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

• Να καταστεί ισχυρή περιφερειακή 

δύναµη. 

• Να εκµεταλλευτεί το κενό δύναµης 

στην γεωγραφική περιοχή της 

• Να εκµεταλλευτεί την στρατηγική της 

σύµπραξης / συµπόρευσης σε σχέση µε 

την υπερδύναµη. 

• Εκµετάλλευση τεχνολογίας µέσα από 

την στρατιωτική βιοµηχανία. 

• Απόκτηση πυρηνικών όπλων. 

 

 

Απειλές (Threats) 

• Υψηλές στρατιωτικές δαπάνες 

αντιπάλου. 

• Συµµαχίες αντιπάλου. 

• Ικανή αποτρεπτική δύναµη 

αντιπάλου  

• Πολλοί συνοριακοί εχθροί. 
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Σχεδιάγραµµα (4): Εφαρµογή της µήτρας SWOT στην περίπτωση της Ελλάδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆υνάµεις (Strengths) 

• Μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• Αποτρεπτική στρατιωτική δύναµη µέσω 

των δαπανών για άµυνα 

• Ισχυρότερη οικονοµία σε σχέση µε τον 

αντίπαλο 

• Στρατηγικό πλεονέκτηµα στο Αιγαίο. 

 

 

 

Αδυναµίες (Weaknesses) 

• Περιορισµοί στην οικονοµική δράση 

από την Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

• Ευνοϊκή µεταχείριση αντιπάλου από 

την υπερδύναµη. 

• Στρατηγικό πλεονέκτηµα αντιπάλου 

στην Κύπρο. 

• Πληθυσµιακό µειονέκτηµα έναντι 

του αντιπάλου. 

 
 

 

Ευκαιρίες (Opportunities) 

• Εκµετάλλευση της ποιοτικής υπεροχής 

έναντι του αντιπάλου. 

• Ανάδειξη σε ισχυρότερη χώρα των 

Βαλκανίων σε όλα τα επίπεδα ισχύος. 

• Εκµετάλλευση συµµαχιών. 

• Ποιοτική αναβάθµιση ενόπλων 

δυνάµεων για ποιοτικό πλεονέκτηµα 

ισχύος. 

 

 

Απειλές (Threats) 

• Επεκτατική πολιτική αντιπάλου 

• Αµφισβήτηση κυριαρχικών της 

δικαιωµάτων 

• Στρατιωτική ικανότητα αντιπάλου 

µέσω των υψηλών στρατιωτικών 

δαπανών. 

• Συµµαχίες αντιπάλου. 
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Σχεδιάγραµµα (5): Θεωρία Παιγνίων. Η µήτρα του παιγνίου το “∆ίληµµα των 

Φυλακισµένων”. 

 
 

         Κρατούµενος  Β 

        οµολογία        µη οµολογία  

     (συνεργασία)          (απόρριψη συνεργασίας) 

 

 
 
    οµολογία  
    (συνεργασία) 
 
 
Κρατούµενος  Α 
 
 
    µη οµολογία 
    (απόρριψη  
     συνεργασίας) 
 
 
 
 
 
 

Πηγή:  

• Axelrod (1984: 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α: 10 έτη φυλακή 

Β: 10 έτη φυλακή 

 

 

 

Α: 5 έτη φυλακή 

Β: 20 έτη φυλακή 

 

 

Α: 20 έτη φυλακή 

Β: 5 έτη φυλακή 

 

 

Α: 1 έτος φυλακή 

Β: 1 έτος φυλακή 
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Σχεδιάγραµµα (6): Εφαρµογή του παιγνίου “∆ίληµµα των Φυλακισµένων” στην 

περιπτωσιολογική µελέτη της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. 

 
 

                       Κράτος Β: Τουρκία 
 

    εξοπλισµός             µη εξοπλισµός  
    σύγκρουση             συνεργασία 
 
 
 
 
 
    εξοπλισµός 
    σύγκρουση 
 
 
 
Κράτος Α: Ελλάδα 
 
 
 
    µη εξοπλισµός 
    συνεργασία 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Α: εξισορρόπηση αντιπάλου  
Β: διασφάλιση της ενότητας 
του κράτους – διατήρηση 
επιθυµίας επέκτασης. 
 

 
 
Α: πλεονέκτηµα στις σχέσεις 
µε τον αντίπαλο. 
Β: πραγµατικός κίνδυνος για 
την ασφάλεια και την 
ενότητα του κράτους. 

 
 
Α: κίνδυνος πολέµου – 
παραχώρηση κυριαρχικών 
δικαιωµάτων.  
Β: επιβολή επί του αντιπάλου 
– υλοποίηση επεκτατικής 
πολιτικής. 

 
 
Α: οικονοµικά οφέλη – 
βελτίωση σχέσεων µε τον 
αντίπαλο 
Β: οικονοµικά οφέλη – 
βελτίωση σχέσεων µε τον 
αντίπαλο 
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Σχεδιάγραµµα (7): Θεωρία Παιγνίων. Η µήτρα του παιγνίου του “∆ειλού”. 

 

 

             Οδηγός  Β 

           µη απόκλιση             απόκλιση  

              (επιµονή)             (υποχώρηση) 

 

 

    µη απόκλιση 

      (επιµονή) 

 

Οδηγός   Α 

 

    απόκλιση 

(υποχώρηση) 

 

 

 

Πηγή:  

• Snyder G. (1971: 83). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α: (-10) 

Β: (-10) 

 

 

Α: (+5) 

Β: (- 5) 

 

Α: (- 5) 

Β: (+5) 

 

Α: (-1) 

Β: (-1) 
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Σχεδιάγραµµα 8: Εφαρµογή του παιγνίου του “∆ειλού” στην περιπτωσιολογική 

µελέτη της ελληνοτουρκικής σύγκρουσης. 

 

 

   Κράτος Β: Τουρκία 

              µη απόκλιση                       απόκλιση  

            (επιµονή)         (υποχώρηση) 

 

 

    µη απόκλιση 

      (επιµονή) 

 

 

Κράτος Α: Ελλάδα 

 

 

    απόκλιση 

(υποχώρηση) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
Α: συνέχιση εξοπλιστικών 
προγραµµάτων που οδηγεί 
στο πόλεµο. 
Β: συνέχιση εξοπλιστικών 
προγραµµάτων που οδηγεί 
στο πόλεµο. 
 

 
Α: συνέχιση εξοπλιστικών 
προγραµµάτων µε 
εξασφάλιση της επιβίωσης. 
Β: τέρµα στους 
στρατιωτικούς εξοπλισµούς 
µε εγκατάλειψη των 
επεκτατικών της βλέψεων. 

 
Α: τέρµα στους 
στρατιωτικούς εξοπλισµούς 
µε οφέλη αλλά µε τον φόβο 
της επιβίωσης λόγω 
επιθετικότητας του 
αντιπάλου. 
Β: συνέχιση εξοπλιστικών 
προγραµµάτων και υλοποίηση 
επεκτατικών στόχων. 

 
Α: τέρµα στους 
στρατιωτικούς εξοπλισµούς 
µε οφέλη αλλά µε τον φόβο 
της αβεβαιότητας. 
Β: τέρµα στους 
στρατιωτικούς εξοπλισµούς 
µε οφέλη αλλά µε 
εγκατάλειψη των 
επεκτατικών της βλέψεων. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 
 
 
 
 

Βιβλιογραφία  και Αρθρογραφία 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ελληνόγλωσσα 
Ξενόγλωσσα 

Πηγές 
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