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που μου παρείχε καθόλα τη διάρκεια της φοιτήσεως μου στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 

σπουδών του Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Επίσης ευχαριστώ τη σύντροφο της ζωής μου, Χριστίνα Μπακάλη, η οποία με 

παρακίνησε να ξεκινήσω το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών και μου παρείχε 

συνεχή, ανιδιοτελή και ανεκτίμητη υποστήριξη  κατά τη διάρκεια της δύσκολης αυτής 

προσπάθειας η οποία απαιτούσε ατελείωτες ώρες απομόνωσης και απουσίας από την 

κοινή μας ζωή. Την ευχαριστώ για την αγόγγυστη προσπάθεια που κατέβαλε για να 

στηρίξει εμένα αλλά και τα παιδιά μας στα πρώτα τους καθοριστικά βήματα. 
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Τέλος ευχαριστώ τους γονείς μου αλλά και τους γονείς της Χριστίνας οι οποίοι 

υπήρξαν συμπαραστάτες στο δύσκολο αυτό οδοιπορικό.  

Η παρούσα μεταπτυχιακή διατριβή αφιερώνεται στη Μαρία-Αναστασία και 

Λυδία που καθημερινά μου ομορφαίνουν τη ζωή. 

 

        Νίκος Σκουρέλλος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Νοτιοανατολική Μεσόγειος είναι ένα από τα σημεία που κτυπά η καρδιά της 

διεθνούς πολιτικής σήμερα. Τα γεγονότα που ακολούθησαν την «Αραβική Άνοιξη», ο 

πόλεμος στη Συρία, οι ισραηλινο‐παλαιστινιακές συνομιλίες, το Κυπριακό, οι εξελίξεις 

στο εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και η εξωτερική της πολιτική, και βεβαίως οι 

ενεργειακές εξελίξεις στην περιοχή είναι μερικά από τα πιο καυτά ζητήματα στη διεθνή 

ατζέντα. Η περιοχή που βρισκόταν ανέκαθεν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της 

εξωτερικής πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, σήμερα λόγω όλων των παραπάνω 

λόγων αλλά και της μάχης για την αναδιανομή ισχύος στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη 

σημασία.1 

Η ενεργειακή ασφάλεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε ενεργειακής 

πολιτικής, η οποία επιθυμεί την απρόσκοπτη διαθεσιμότητα ενεργειακών πόρων 

διαφόρων μορφών, σε επαρκείς ποσότητες και σε λογικές ή προσιτές τιμές σε σταθερή 

μελλοντική βάση. Η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας μεταψυχροπολεμικά έχει 

διευρυνθεί καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που περιλαμβάνουν τις υποδομές 

ζωτικής σημασίας, την προστασία και την αξιόπιστη πρόσβαση σε προσιτή από 

οικονομικής πλευράς ενέργεια, την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού σε λογικές 

τιμές και τη διαφοροποίηση των οδών διαμετακόμισης της ενέργειας.
2
 

Η ΝΑ. Μεσόγειος και το πλέγμα συνεργασίας και σύγκρουσης που 

διαμορφώνεται στην περιοχή αποτελούν το αντικείμενο μελέτης μας. Οι στόχοι της 

παρούσας εργασίας είναι: α) αρχικά να αναλύσουμε την υψηλή και στρατιωτική 

στρατηγική των τριών εξεταζόμενων εθνοκρατικών οντοτήτων. Αυτή η ανάλυση 

κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να κατανοήσουμε σε βάθος τις στοχεύσεις τους στο 

διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι. β) στη συνέχεια να αναλυθεί η στρατηγική της εξωτερικής 

τους εξισορρόπησης και η εξέλιξη αυτής από το διπολικό διεθνές σύστημα στο 

αναδυόμενο πολυπολικό γ) Η επίδραση των μεγάλων δυνάμεων στην διαμόρφωση της 

υψηλής τους στρατηγικής και γενικότερα της συμπεριφοράς τους στο διεθνές σύστημα. 

                                                
1 “Η Τύχη Της Πηνελόπης: Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Στην Ανατολική Μεσόγειο Σήμερα.,” 
Εργαστήριο Διεθνών Σχέσεων Και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 

2014.(Πρόσβαση 10 Δεκ 2014). 

2 Ιωάννης Παρίσης, Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 
(Αθήνα: ΛΙΒΑΝΗ, 2013), 285. 
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Η αναφορά στην επίδραση των μεγάλων δυνάμεων κρίνεται επιτακτική καθόσον αυτές 

ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι συμβαίνει στη μεγάλη σκακιέρα της 

διεθνοπολιτικής αρένας. «Οι τύχες όλων των κρατών καθορίζεται πρωτίστως από τις 

αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις μεγαλύτερες ικανότητες».3 δ) 

να αναλυθεί η εξωτερική πολιτική μιας δύναμης, του υπόψη συστήματος, η οποία 

διακρίνεται από μεγάλη κινητικότητα και επηρέασε στο ρου της ιστορίας αλλά και 

επηρεάζει την οντολογική αυθυπαρξία και των τριών εξεταζόμενων κρατών. Η υπόψη 

δύναμη δεν μπορεί να είναι άλλη από την Τουρκία. ε) Στο πλαίσιο όλων των 

συνταρακτικών αλλαγών που ταλανίζουν το υποσύστημα της Αν. Μεσογείου κύρια 

στόχευση της εργασίας είναι να εξετασθούν όλοι οι παράγοντες που οδήγησαν την 

Ελλάδα-Κύπρο και Ισραήλ να συνάψουν την υπόψη στρατηγική συμμαχία και να γίνει 

στο πλαίσιο του δυνατού και φυσικά με τη μεγάλη πιθανότητα λάθους μία πρόβλεψη 

για τη σταθερότητα, τις προσδοκίες και τους κινδύνους που ενδεχομένως μπορεί να 

προκύψουν από μία τέτοια συμμαχία. 

Αφορμή για την επιλογή του εν λόγω θέματος αποτέλεσαν τα επίκαιρα γεγονότα 

των τελευταίων ετών που αφορούν στο φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης, η 

ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Λεβαντίνης,   

την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) της Κύπρου καθώς και 

την προσέγγιση του Ισραήλ στην Ελλάδα με κεντρικό πυλώνα το αναδυόμενο 

ενεργειακό ζήτημα. Η απόφαση της Κυπριακής κυβέρνησης για την εκμετάλλευση των 

ενεργειακών αποθεμάτων του υπεδάφους της και η υπογραφή διμερούς συμφωνίας με 

το Ισραήλ, προσέλκυσε πλήθος τρίτων κρατικών και ιδιωτικών παραγόντων, με 

ζητούμενο τη μέγιστη αποκόμιση οικονομικών οφελών, για καθέναν από αυτούς.  

Η θεώρηση των διεθνών σχέσεων πάνω στην οποία βασίζεται η μελέτη μου 

είναι αυτή του δομικού ρεαλισμού ή νεορεαλισμού, όπως την εισήγαγε στην πειθαρχία 

των διεθνών σχέσεων ο ΚKeneth Waltz. Ο νεορεαλισμός ενώ κατανοεί τη συμπεριφορά 

των κρατών σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας 

αποδεχόμενος την προσωποποίηση του «ορθολογικού κράτους» και την έννοια του 

εθνικού συμφέροντος, δεν εξετάζει τον ρόλο των αμιγώς εθνικών συμφερόντων, αφού 

τέτοια, καθώς διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς 

                                                
3 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 6η Έκδοση (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2006).,30 
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συστήματος, δεν υπάρχουν σε καθαρή μορφή. Μας επιτρέπει όμως να καταλάβουμε το 

ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διαμόρφωση του «εθνικού συμφέροντος» του 

κράτους, όταν ακριβώς το τελευταίο δέχεται τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Με 

λίγα λόγια εισάγει το ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική γεγονός που 

θα χρησιμοποιηθεί στην μελέτη για την εξέταση του ρόλου των συγκεκριμένων 

εθνοκρατικών δρώντων. 

Η υπόψη εργασία αποτελείται από εφτά κεφάλαια: Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναλύεται η μεθοδολογία και η θεώρηση πάνω στην οποία θα βασιστεί η ανάλυση μας. 

Επιπλέον αναλύονται κομβικές έννοιες οι οποίες θα συντελέσουν σημαντικά στην 

κατανόηση της εργασίας, αφού θα αποτελέσουν τη βάση για τη θεωρητική θεμελίωση 

αυτής. Ταυτόχρονα γίνονται και οι απαραίτητες μεθοδολογικές παρατηρήσεις. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύεται η υψηλή στρατηγική αλλά και η στρατιωτική 

στρατηγική Ελλάδας- Κύπρου-Ισραήλ. Ανάλυση η οποία κρίνεται απαραίτητη για την 

κατανόηση των λόγων που οδήγησαν στην υπόψη συμμαχία. 

Στο τρίτο  κεφάλαιο, γίνεται ο γεωγραφικός προσδιορισμός του χώρου της ΝΑ 

Μεσογείου, παρουσιάζεται η στρατηγική του σημασία, η ενεργειακή ατζέντα της 

περιοχής και αναπτύσσεται η έννοια της ενεργειακής ασφάλειας μέσα από τη θεωρία 

της αλληλεξάρτησης όπως αυτή διατυπώθηκε από τους Robert Keohane και Joseph 

Nye.  

Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται λεπτομερώς ο ρόλος και η επίδραση των 

μεγάλων δυνάμεων που έχουν ή θέλουν να επεκτείνουν την επιρροή τους στην Αν. 

Μεσόγειο. Επιπρόσθετα εξετάζονται οι σχέσεις των μεγάλων δυνάμεων με έκαστο από 

τους εξεταζόμενους εθνοκρατικούς δρώντες. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο εξετάζεται η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, το 

αδιέξοδο το οποίο αυτή έχει περιέλθει στην περιφέρεια της Αν. Μεσογείου, την 

αναποτελεσματικότητα της πολιτικής των «μηδενικών προβλημάτων», τους λόγους που 

οδήγησαν στη ρήξη των συμμαχικών δεσμών με το Ισραήλ καθώς και την στάση της 

Ελλάδας απέναντι στην αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας. 

Στο έκτο κεφάλαιο εξετάζονται οι λόγοι που οδήγησαν στην διαμόρφωση της 

υπόψη συμμαχίας, οι προσδοκίες αλλά και οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι που μπορεί να 
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προκύψουν από μία πιθανή επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με το Ισραήλ στο πλαίσιο 

της ρευστότητας και διαρκούς μεταβλητότητας που διακρίνει το διεθνές σύστημα. 

Στο έβδομο κεφάλαιο επιχειρείται η αποτύπωση των κυριότερων 

συμπερασμάτων που εξάγονται από την προηγηθείσα ανάλυση. Ταυτόχρονα 

παρουσιάζονται και συγκεκριμένες προτάσεις προκειμένου η Ελλάδα και η Κύπρος να 

καταφέρουν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην περιφέρεια τους προκειμένου να 

διασφαλίσει τα συμφέροντα τους και να επιτύχουν τους στόχους τους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 

1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στην πειθαρχία των Διεθνών Σχέσεων κάθε έρευνα, κάθε προσπάθεια 

παρατήρησης των διεθνών φαινομένων  στηρίζεται σε μία από τις κρατούσες 

θεωρήσεις(paradigms). Στο παρόν κεφάλαιο θα προσδιοριστεί η θεώρηση η οποία θα 

αποτελέσει τη βάση, το θεωρητικό πλαίσιο της υπόψη μελέτης. Άλλωστε θα ήταν 

ανώφελο να ξεκινήσουμε χωρίς θεωρητικό υπόβαθρο καθόσον όπως υποστηρίζει και ο 

μεγάλος θεωρητικός των Διεθνών Σχέσεων Kenneth Waltz «Χωρίς έστω μια 

υποτυπώδη θεωρητική βάση, δεν μπορούμε να πούμε τι θα πρέπει να εξηγηθεί, πως 

μπορεί να εξηγηθεί, και πια δεδομένα και με ποιον τρόπο διατυπωμένα θα θεωρηθούν 

ως στοιχεία για την στήριξη ή την κατάρριψη των ερευνητικών υποθέσεων. Το να 

προχωρά κανείς αναζητώντας συσχετισμούς, χωρίς τουλάχιστον μια αμυδρή παρουσία 

θεωρίας, είναι σαν να ρίχνει με ένα όπλο προς τη γενική κατεύθυνση ενός αόρατου 

στόχου. Όχι μόνο θα ξοδευόταν πολλά πυρομαχικά, προτού ο στόχος κτυπηθεί αλλά 

επίσης ακόμα και αν είχαμε κτυπήσει κέντρο κανείς δεν θα το ήξερε».4   

Οι θεωρήσεις είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων και εκφράζουν δογματικά 

απόψεις περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων μεταξύ των 

παραγόντων του διεθνούς συστήματος.5 Ως τέτοιες δεν υπόκεινται στο κριτήριο 

διαψευσιμότητας, καθώς δεν μπορούν ούτε να αποδειχθούν ούτε να διαψευθούν από 

την εμπειρική έρευνα.6 Η επιλογή της κατάλληλης θεώρησης γίνεται αφενός 

υποκειμενικά, με αποκλειστικό κριτήριο τις γνώσεις και τις ικανότητες του ερευνητή, 

και αφετέρου αντικειμενικά με βάση τις ανάγκες της υπό εξέταση μελέτης. Σύμφωνα με 

τον Hedley Bull η οποιαδήποτε έρευνα και μελέτη έχει την δικιά της ηθική και τις δικές 

της αξίες και οποιαδήποτε μελέτη δεν απορρέει από κάποιου είδους ηθικές και 

πολιτικές βάσεις θα ήταν αδύνατη ή αν ήταν δυνατή θα ήταν στείρα.7  

Η επιλογή της κατάλληλης θεώρησης για την μελέτη της υπόψη στρατηγικής 

συμμαχίας δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γίνει καθόσον πολύ εύκολα μπορεί να 

                                                
4 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 1η Έκδοση (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), 27. 

5 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 

1997), 44. 

6 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), 140–147. 

7 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 4η Έκδοση (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 34–35. 
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αποκλεισθούν τόσο η μαρξιστική όσο και η πλουραλιστική θεώρηση. Η πρώτη γιατί 

δεν αποδέχεται το εθνικό συμφέρον με την παραδοσιακή έννοια ,αλλά το εθνικό 

συμφέρον εμπεριέχει στον πυρήνα του το ταξικό συμφέρον. Εν κατακλείδι το υπέρτατο 

αναλυτικό εργαλείο για τον μαρξισμό είναι η πάλη των τάξεων η οποία δεν είναι 

δυνατόν να εξηγήσει τη δημιουργία μιας στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ διαφόρων 

εθνοκρατικών οντοτήτων του Διεθνούς Συστήματος. Η δε πλουραλιστική θεώρηση 

σαφώς δεν εξετάζει με τον παραδοσιακό τρόπο ισορροπίες δυνάμεων ή συμψηφισμούς 

συμφερόντων ούτε τις πιέσεις που ασκούν οι δομές του Διεθνούς Συστήματος στη 

συμπεριφορά των διαφόρων παραγόντων.8 Η εν λόγω θεώρηση αποδέχεται ένα 

λιγότερο ανταγωνιστικό  διεθνές σύστημα στο οποίο οι σχέσεις είναι σχέσεις 

αλληλεξάρτησης9, όπου η οικονομία παίζει καθοριστικό ρόλο.  

 Μια θεώρηση στην οποία αρχικά θα μπορούσε να στηριχτεί η υπόψη μελέτη 

είναι αυτή του κλασικού ρεαλισμού. Ο κλασικός ρεαλισμός ο οποίος αποτελεί και την 

παλαιότερη των υπαρχουσών θεωριών, έλκει τις ρίζες του από τον Θουκυδίδη και 

συντίθεται από μια σειρά αξιωμάτων τα οποία αν τα αναλύσουμε σε βάθος 

καταλήγουμε στα εξής συμπεράσματα: 

 α. Οι αποφάσεις της εξωτερικής πολιτικής λαμβάνονται από το 

κράτος το οποίο για την υπόψη θεωρία αποτελεί ένα πλάσμα, ένα πρόσωπο το οποίο 

λαμβάνει αποφάσεις. 

 β. Το κράτος αποφασίζει με βάση τα συμφέροντα του, τα οποία 

ιεραρχούνται εκ των προτέρων με βάση το κόστος και τα οφέλη των εναλλακτικών του 

επιλογών για τις οποίες όμως ελλείπετε πληροφόρησης. 

 γ. Αποκλείει το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στον προσδιορισμό 

της εξωτερική πολιτικής η οποία είναι απόρροια αποκλειστικά και μόνο του εθνικού 

συμφέροντος το οποίο είναι η ασφάλεια ή η επιβίωση και η οποία επιτυγχάνεται με την 

στρατιωτική ισχύ. 

                                                
8 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, ΣΤ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004). 

9 Η αλληλεξάρτηση στη διεθνή πολιτική περιγράφει καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες 

συνέπειες μεταξύ κρατών και μεταξύ παραγόντων  σε διάφορες χώρες. Οι συνέπειες αυτές είναι συχνά το 

αποτέλεσμα διεθνών ανταλλαγών- διακίνησης χρημάτων, αγαθών, ατόμων και μηνυμάτων πέρα από τα 

εθνικά όρια. Η δημιουργία της αλληλεξάρτησης εξαρτάται από το κατά πόσο οι ανταλλαγές δημιουργούν 

αμοιβαία και όχι απαραίτητα συμμετρικά-δεσμεύσεις, περιορισμούς ή κόστος. Περιέχεται στο Ibid. 
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Συνεπώς ο κλασικός ρεαλισμός μπορεί να μας κατευθύνει στην εξέταση του 

ρόλου των κρατών και στην παρατήρηση της συμπεριφοράς τους με βάση τα εθνικά 

τους συμφέροντα δεν μπορεί όμως να εξετάσει την πιθανή συμβολή στις εξελίξεις της 

δομής του Διεθνούς Συστήματος, τον ρόλο των υφιστάμενων διεθνών ρυθμίσεων ή τον 

ρόλο της πολιτικής στο εσωτερικό των κρατών.10 

Τον ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική εισάγει για πρώτη φορά 

ο δομικός ρεαλισμός ή νεορεαλισμός όπως τον εισήγαγε στην πειθαρχία των διεθνών 

σχέσεων ο Κenneth Waltz. Ο νεορεαλισμός ενώ κατανοεί τη συμπεριφορά των κρατών 

σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και κυρίως ασφάλειας και άμυνας αποδεχόμενος την 

προσωποποίηση του «ορθολογικού κράτους» και την έννοια του εθνικού συμφέροντος, 

δεν εξετάζει τον ρόλο των αμιγώς εθνικών συμφερόντων, αφού τέτοια, καθώς 

διαμορφώνονται και τροποποιούνται από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος, δεν 

υπάρχουν σε καθαρή μορφή. Μας επιτρέπει όμως να καταλάβουμε το ρόλο του 

διεθνούς συστήματος στη διαμόρφωση του «εθνικού συμφέροντος» του κράτους, όταν 

ακριβώς το τελευταίο δέχεται τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. Με λίγα λόγια 

εισάγει το ρόλο του διεθνούς συστήματος στη διεθνή πολιτική γεγονός που θα 

χρησιμοποιηθεί στην μελέτη για της εξέταση του ρόλου των συγκεκριμένων 

εθνοκρατικών δρώντων.11 

Στην ερώτηση αν υπάρχει θεώρηση που να είναι ανώτερη ή καλύτερη 

μεθοδολογικά από τις υπόλοιπες η απάντηση είναι αρνητική. Κάθε θεώρηση Και 

προσέγγιση παρουσιάζει μεθοδολογικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. 

Υιοθετώντας μια «εκλεκτικιστική προσέγγιση» θα μπορούσε να επιχειρηματολογήσει 

κανείς ότι, η αντίληψη της πραγματικότητας επιτυγχάνεται μέσω ενός συνδυασμού 

θεωρήσεων, θεωριών και μεθόδων που απορρέουν από αυτές. Να οδηγηθεί στο 

συμπέρασμα του Kalevi Holsti πως οι μελετητές των διεθνών σχέσεων « πρέπει να ότι 

είναι αδύνατο να επιτευχθεί μια και μοναδική θεωρία των διεθνών σχέσεων, μία και 

μοναδική εξήγηση…. Και συνεπώς και μία συνταγή που θα προκύψει λογικά από μία 

                                                
10 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004. 

11 ΗΛΙΑΣ Ι.ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΨΥΧΡΟ 

ΠΟΛΕΜΟ:ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Β΄ΕΚΔΟΣΗ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007), 

33–41. &Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004. 
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σωστή διάγνωση». Γι αυτό είναι καταδικασμένοι να ζητούν μία ζωή διανοητικού 

πλουραλισμού».12 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη, την άποψη του Κalevi 

Holstie, η παρούσα μελέτη στηρίζεται στη θεώρηση του δομικού ρεαλισμού σύμφωνα 

με την οποία το εθνικό συμφέρον προσδιορίζεται με βάση τις πιέσεις που ασκούνται 

από το διεθνές σύστημα.   

1.2 ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ 

ΔΟΜΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ 

 Το κράτος αποτελεί σήμερα την υπέρτατη εξουσιαστική μορφή οργάνωσης που 

δημιούργησε ο άνθρωπος.13 Είναι ο ευρύτερος χώρος μέσα στον οποίο λειτουργεί η 

πολιτική και αναπτύσσεται το πολιτικό σύστημα.14 Το κράτος όπως το γνωρίζουμε 

σήμερα, αρχίζει να εμφανίζεται περί τον 14
ο
 -15

ο
 αιώνα στα όρια της κατάργησης και 

κατάλυσης της φεουδαρχικής κοινωνίας.15 

 Στα πλαίσια των ρεαλιστικών θεωρήσεων τα κράτη λογίζονται ως ορθολογικές16 

ενότητες και οντότητες που, λειτουργούν με βάση το εθνικό τους συμφέρον. Υπέρτατο 

εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωση του.17 Τα κράτη σύμφωνα 

με τον Keneth Waltz18 δεν είναι και ουδέποτε υπήρξαν οι μοναδικοί δρώντες στο 

Διεθνές σύστημα. Όμως οι δομές δεν ορίζονται με βάση όλους τους δρώντες αλλά με 

βάση τους κυριότερους δρώντες. Επιπλέον τα κράτη είναι όμοιες μονάδες(like units) 

που σημαίνει ότι κάθε κράτος μοιάζει με όλα τα άλλα κράτη στο ότι αποτελεί μια 

αυτόνομη πολιτική μονάδα. Είναι ένας άλλος τρόπος να ειπωθεί ότι τα κράτη είναι 

κυρίαρχα. Τα κράτη διαφέρουν πολύ σε μέγεθος, πλούτο, ισχύ και μορφή. Ωστόσο οι 

παραλλαγές αυτές είναι μεταξύ όμοιων μονάδων καθόσον οι αποστολές που εκτελούν 

τα κράτη είναι παρόμοιες. Οι σκοποί είναι παρόμοιοι, κάθε κράτος αντιγράφει τις 

                                                
12 Kalevi Holsti, “Τhe Necrologists of International Relations,” Canadian Journal of Political Science 

XVIII, no. 4 (1985): 694–695. 

13 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004.,107 

14 Ibid.,108 

15 Ibid.,107-113 

16  Ο J Mearsheimer στο βιβλίο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» υποστηρίζει 

ότι τα κράτη είναι ορθολογικοί δρώντες. «Έχουν επίγνωση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και 

σκέφτονται στρατηγικά για το πώς θα επιβιώσουν σε αυτό.»  

17 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 61. 

18 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011, 206–214. 
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δραστηριότητες των άλλων κρατών σε σημαντικό βαθμό. Οι λειτουργίες των κρατών 

είναι παρόμοιες και οι μεταξύ τους διακρίσεις προκύπτουν κυρίως από τις διαφορετικές 

δυνατότητες που έχουν στο να εκτελέσουν αυτές τις αποστολές. Η εθνική πολιτική 

απαρτίζεται από διαφοροποιημένες μονάδες που εκτελούν καθορισμένες λειτουργίες. Η 

διεθνής πολιτική απαρτίζεται από όμοιες μονάδες που η καθεμία αντιγράφει τις 

δραστηριότητες της άλλης. 

Ο Hedley Bull19  υποστηρίζει ότι, αφετηρία των διεθνών σχέσεων είναι η 

ύπαρξη κρατών ή ανεξάρτητων πολιτικών οντοτήτων, κάθε μια από τις οποίες διαθέτει 

ένα σύστημα διακυβέρνησης και ασκεί κυριαρχία σε ένα συγκεκριμένο μέρος της 

επιφάνειας της γης και σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του πληθυσμού της. Ο μοναδικός 

μηχανισμός ή πεδίο δυνάμεων που συνιστούν τα κράτη λόγω της μεταξύ τους 

αλληλεπίδρασης, είναι το Διεθνές Σύστημα, το οποίο διαμορφώνεται από μία ομάδα 

κρατών, όταν η συμπεριφορά του καθενός είναι αναγκαίος παράγοντας στους 

υπολογισμούς των υπολοίπων. Οι αλληλεπιδράσεις μπορεί να πάρουν τη μορφή της 

συνεργασίας, της σύγκρουσης, της ουδετερότητας ή της αδιαφορίας.  

Στη συνέχεια θα αναπτύξουμε κάποια από τα χαρακτηριστικά του διεθνούς 

συστήματος (ΔΣ) καθώς και τη συμπεριφορά των κρατών μέσα σε αυτό, όπως αυτή 

παρουσιάζεται στον δομικό ρεαλισμό. Η ανάπτυξη των ανωτέρω εννοιών θα μας 

προσδώσει την θεωρητική βάση, η οποία είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

προσεγγίσουμε το θέμα, το οποίο θα πραγματευτούμε στην υπόψη εργασία. 

1.3 ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ (ΔΣ) 

Η τρίτη ομάδα «κατακτήσεων του ανθρώπινου πολιτισμού στις διεθνείς 

σχέσεις» εκφράζεται από την έννοια «διακρατικό σύστημα» ή «σύστημα κρατών» ή 

«διεθνές σύστημα».20  Στη σύγχρονη βιβλιογραφία της Διεθνούς Πολιτικής και των 

Διεθνών Σχέσεων υπάρχει πληθώρα ορισμών του Διεθνούς Συστήματος και των 

μορφών που μπορεί να λάβει αυτό. Παρακάτω θα παραθέσουμε μερικούς από τους 

αντιπροσωπευτικότερους ορισμούς του Διεθνούς Συστήματος και αφού δούμε την 

                                                
19 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, 2001, 45. 

20 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Ο Πόλεμος Και Τα Αίτια του:Τα Πολλά Προσωπα Του Ηγεμονισμού Και 

Της Τρομοκρατίας,” Γ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2007), σ.60. 
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εξέλιξη αυτού στο ρου της ιστορίας θα προσδιορίσουμε τις διαφορές και ομοιότητες της 

κάθε μιας μορφής Διεθνούς Συστήματος. 

Κάθε σύστημα διαθέτει δομή και λειτουργία.  Ο Κenneth Waltz ορίζει τη δομή 

ως εξής: 21 

• Οι δομές ορίζονται σύμφωνα με την αρχή βάσει της οποίας το σύστημα 

διατάσσεται. Τα συστήματα αλλάζουν, αν μία διατακτική αρχή αντικαταστήσει μία 

άλλη. Η μετάβαση από ένα άναρχο σε ένα ιεραρχικό πεδίο συνιστά μετάβαση από ένα 

σύστημα σε ένα άλλο. 

• Οι δομές ορίζονται από τον καθορισμό των λειτουργιών 

διαφοροποιημένων μονάδων. Τα ιεραρχικά συστήματα αλλάζουν, αν οι λειτουργίες 

οριστούν και απονεμηθούν διαφορετικά. Για τα άναρχα συστήματα το κριτήριο της 

συστημικής .αλλαγής που προκύπτει από το δεύτερο σκέλος του ορισμού εκπίπτει, 

καθώς το σύστημα απαρτίζεται από όμοιες μονάδες. 

• Οι δομές ορίζονται από την κατανομή των δυνατοτήτων μεταξύ των 

μονάδων. Αλλαγές σε αυτή την κατανομή είναι αλλαγές συστήματος, άσχετα αν το 

σύστημα είναι άναρχο ή ιεραρχικό. 

Σύμφωνα με τον Κenneth Waltz το διεθνές σύστημα είναι το πλέγμα των 

σχέσεων μεταξύ βασικών μονάδων της παγκόσμιας πολιτικής, το οποίο πλέγμα 

καθορίζεται από τη δομή του κόσμου.   

 Ο Robert Jervis υποστηρίζει πως υπάρχει ΔΣ όταν πληρούνται οι κάτωθι όροι: α) 

Διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι ώστε αλλαγές στο ένα μέρος 

να επιφέρει αλλαγές σε άλλα μέρη· και β) η συνολική συμπεριφορά του συστήματος 

στο σύνολο του να διαφέρει από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους 

μονάδων του.
22

 Ο Hedley Bull υποστηρίζει ότι «ένα σύστημα κρατών σχηματίζεται, 

όταν δύο ή περισσότερα κράτη έχουν αρκετές σχέσεις μεταξύ τους και όταν το ένα έχει 

αρκετή επιρροή στις αποφάσεις του άλλου, ώστε να συμπεριφέρονται ως μέρη ενός 

συνόλου». 23   Τέλος, κατά τον Raymond Aron διεθνές σύστημα είναι «το σύνολο που 

                                                
21 Kenneth N. Waltz, “Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), σ. 220. 

22 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 226. 

23 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία,” Δ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2009), σ.47. 
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αποτελείται από πολιτικές οντότητες, οι οποίες διατηρούν μεταξύ τους σχέσεις τακτικές 

και οι οποίες είναι δυνατόν να εμπλακούν όλες μαζί σε έναν γενικό πόλεμο»
 24

 

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως της έννοιας του ΔΣ είναι ότι, αυτό επιβάλλει 

περιορισμούς στα κράτη που το απαρτίζουν, επηρεάζει τη συμπεριφορά τους και 

διαμορφώνει την τύχη τους. Με λίγα λόγια υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί οι οποίοι 

απορρέουν από την δομή του. «Το ΔΣ είναι ένα επιστημονικό δημιούργημα, το οποίο 

καλείται να υπερκεράσει τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην ανάλυση της 

συμπεριφοράς των κρατών, όταν αυτή προσεγγίζεται μόνο στη βάση των εσωτερικών 

τους χαρακτηριστικών και εξελίξεων».
25 

  

1.3.1 ΜΟΝΟΠΟΛΙΣΜΟΣ- ΔΙΠΟΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 

ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. 

 Α. Γενικά 

Αφού εξετάσαμε την έννοια του διεθνούς συστήματος θα πρέπει να 

δούμε ποια είναι η φύση του  και πως προκύπτουν αλλαγές σε αυτό. Σύμφωνα με τους 

ρεαλιστές το διεθνές σύστημα είναι άναρχο δηλαδή στερείται μιας κεντρικής εξουσίας 

η οποία να επιβάλλει την τάξη. Η θεμελιώδης λοιπόν αρχή διάρθρωσης του,  η αναρχία, 

αποτελεί και την αφετηρία του κομβικού ζητήματος της διεθνούς σταθερότητας. 

Η έννοια της σταθερότητας μπορεί να χαρακτηριστεί ως συντηρητική 

αφού επιχειρεί να συμβάλλει στη διατήρηση του status quo. Είναι μια έννοια που έλκει 

τις ρίζες της από την αρχαιότερη θεώρηση των διεθνών σχέσεων τον κλασικό 

ρεαλισμό.26 Παρά το γεγονός ότι, τόσο η λειτουργία των συμμαχιών όσο και της 

ισορροπίας της ισχύος ήταν γνωστές στους αρχαίους Έλληνες πολιτικούς και 

θεωρητικούς, όπως αποδεικνύεται περίτρανα από την ανάλυση του «Πελοποννησιακού 

Πολέμου», η έννοια της σταθερότητας διατυπώθηκε για πρώτη φορά στις φυσικές 

επιστήμες και βαθμιαία μεταφυτεύτηκε τόσο στις κοινωνικές αντιλήψεις όσο  και στις 

κοινωνικές επιστήμες27 και κατ’ αυτόν τον τρόπο γεννήθηκε η ιδέα της δημιουργίας 

                                                
24 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” ΣΤ΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 227. 

25 Ibid., 228. 

26 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Έννοια Της Σταθεροτητας Στη Θεωρία Της Διεθνούς Πολιτικής,” Το 

ΒΗΜΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, 21 (Αθήνα, May 1997). 

27 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), 255. 
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ενός μηχανισμού διατήρησης της εγκόσμιας σταθερότητας, η οποία στην πορεία 

ταυτίστηκε αποκλειστικά με την εύρεση τρόπων αποφυγής συγκρούσεων και 

διατήρησης της ειρήνης. Το ερώτημα λοιπόν το οποίο δημιουργήθηκε ήταν με ποιον 

τρόπο μπορεί να διατηρηθεί ένα ελάχιστο επίπεδο τάξης στις διακρατικές σχέσεις εν 

απουσία ενιαίων πολιτικών θεσμών. Δηλαδή το πρωτεύον ερώτημα ήταν όχι πως θα 

διαφυλαχτεί η ειρήνη αλλά πως μπορεί να αποφευχθεί ο πόλεμος.28 Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι διάφοροι μελετητές να εστιάσουν την προσοχή τους στο ρόλο και στον 

αριθμό των εθνοκρατικών οντοτήτων που απαρτίζουν το άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα, στις δημιουργούμενες συμμαχίες, όπως επίσης και στην κατανομή της 

ισχύος στο διεθνές σύστημα. 

Για να κατανοήσουμε την «ασαφή» έννοια της διεθνούς σταθερότητας 

θα αναπτύξουμε την θεωρία της ισορροπίας ισχύος και στην συνέχεια ένα εκ των 

παραγόντων που επηρεάζουν την σταθερότητα της ισορροπίας της ισχύος, το μέγεθος 

του συστήματος. 

Β. Ισορροπία Ισχύος 

Η έννοια της ισορροπίας ισχύος μας παραπέμπει στην κατανομή των 

ικανοτήτων δυο ή περισσοτέρων κρατών ή ομάδων κρατών. Παραδοσιακά, μέχρι και 

τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο ο όρος συνδεόταν με την ιδέα μίας ισορροπίας σε 

περιφερειακό επίπεδο, ενώ στη συνέχεια, και κυρίως με την εμφάνιση του Ψυχρού 

πολέμου, χρησιμοποιήθηκε για να καταδείξει τη σημασία της ισορροπίας δυνάμεων σε 

σφαιρικό (παγκόσμιο) πλέον επίπεδο
.29  

  Ο  Η. Βull στο βιβλίο του «Η άναρχη Κοινωνία» για να περιγράψει την 

έννοια της ισορροπίας της ισχύος χρησιμοποιεί τον ορισμό του Vattel: «Μια κατάσταση 

των πραγμάτων τέτοια που καμία δύναμη  να μην είναι σε θέση υπεροχής, ώστε να 

μπορεί να επιβάλλει το νόμο στις άλλες».
30

 

Ορισμένοι πιστεύουν ότι η ισορροπία της ισχύος είναι η καλύτερη 

εγγύηση της ασφάλειας των κρατών και της παγκόσμιας ειρήνης, ενώ άλλοι πιστεύουν 

                                                
28 Γεωργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνεις Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2010), 315. 

29 Ibid., 203. 

30 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 147. 
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ότι έχει καταστρέψει κράτη. Υπάρχουν και αυτοί που τη θεωρούν νόμο της φύσης όπως 

και αυτοί που την αποκαλούν έγκλημα. 

Ο Η. J. Morgenthau (1962), προτείνει τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 

για να αντιληφθεί κανείς την έννοια της ισορροπίας.31 

1)  Ως πολιτική που στοχεύει να κατανείμει τη δύναμη κατά τρόπο 

λίγο πολύ ισομερή. 

2)  Ως περιγραφή μίας κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

3)  Ως περιγραφή μίας πολιτικής με στόχο την εγκαθίδρυση μίας 

κατάστασης στις διεθνείς σχέσεις. 

4)  Ως κατανομή της δύναμης στις διεθνείς σχέσεις. 

Ο Μorgenthau μάλιστα υποστηρίζει ότι, ισορροπία (balance) σημαίνει 

σταθερότητα στο εσωτερικό ενός συστήματος αυτόνομων δυνάμεων. Επομένως 

υπάρχει εννοιολογική ταύτιση καθώς η ισορροπία ισχύος ισοδυναμεί με την 

εξισορρόπηση και αυτή με την σταθερότητα.32 

Ο Μartin Wight έχει αποδώσει εννέα διαφορετικές έννοιες : α) Οποιαδήποτε ίση 

ή άνιση κατανομή ή συσχετισμός ισχύος μεταξύ κρατών ή συνασπισμών β) προσπάθεια 

ή διαδικασία εξισορρόπησης  γ) κατάσταση ισορροπίας ή κατανομή ισχύος τέτοια, που 

κανένα κράτος να μη βρίσκεται σε θέση υπεροχής, ώστε να μπορεί να επιβάλει τη 

βούλησή του στα άλλα  δ) ηγεμονία ή επιδίωξη ηγεμονίας  ε) σταθερότητα και ειρήνη 

(μη πόλεμος) στα πλαίσια ενός συστήματος ισχύος στ) αστάθεια και πόλεμος ζ) 

πολιτική ισχύος η) ένας παγκόσμιος νόμος της ιστορίας θ) μία μέθοδος και ένας πρα-

κτικός οδηγός για τους πολιτικούς. Από αυτές τις έννοιες απαντώνται συνηθέστερα οι 

τρεις πρώτες: συσχετισμός ισχύος, εξισορρόπηση και κατάσταση ισορροπίας της 

ισχύος.
33

 

Ο Η. Βull στο βιβλίο του «Η άναρχη κοινωνία» δημιουργεί μια 

κατηγοριοποίηση των καταστάσεων της ισορροπίας της ισχύος. Αρχικά κάνει τη 

                                                
31 Γεωργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνεις Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη, 207. 

32 Hans Morgenthau, Politics Among Nations, 5th ed. (New York: Knopf, 1973), 168. 

33 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004. 
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διάκριση ανάμεσα στην «απλή» ισορροπία της ισχύος και στη «σύνθετη» ανάλογα με 

το αν το σύστημα είναι διπολικό ή πολυπολικό.
34

 

Στην «απλή»  κατάσταση ισορροπίας της ισχύος τα δύο κράτη ή οι δύο 

συνασπισμοί οδηγούνται στον ανταγωνισμό της ισχύος, καθώς η ισότητα ή η ισοτιμία 

της ισχύος μεταξύ τους δεν μπορεί να διατηρηθεί ή να ανατραπεί από άλλα εκτός αυτών 

κράτη ή συνασπισμούς. Τα κράτη επιδιώκουν την αύξηση της δικής τους, 

«εσωτερικής», ισχύος και επιδίδονται ή επιτυγχάνουν την «εσωτερική» 

εξισορρόπηση.35 

Ο Bull ονομάζει «σύνθετη» ισορροπία εκείνη την κατάσταση ισορροπίας 

της ισχύος η οποία λαμβάνει χώρα σε ένα σύστημα με τουλάχιστον τρεις παίκτες και 

την ταυτόχρονη δυνατότητα να συνάπτουν ελευθέρως συμμαχίες. Σε αυτήν η ανάπτυξη 

μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ των δυνάμεων «δεν θέτει απαραιτήτως την ισχυρότερη σε 

κατάσταση υπεροχής, επειδή οι άλλες δυνάμεις έχουν τη δυνατότητα να συνενωθούν 

εναντίον της».  Αν δηλαδή ένα κράτος αισθάνεται ότι ο αντίπαλός του υπερέχει, 

συνάπτει συμμαχία με άλλο ή άλλα κράτη και τον εξισορροπεί επιτυγχάνοντας έτσι την 

«εξωτερική» εξισορρόπηση
.36 

Ο Bull προχωράει και σε περαιτέρω κατηγοριοποίηση των καταστάσεων 

ισορροπίας ισχύος. Διακρίνει ανάμεσα στη γενική κατάσταση ισορροπίας της ισχύος, 

που σημαίνει την απουσία μίας υπερισχύουσας δύναμης στο διεθνές σύστημα, και στην 

τοπική ή ειδική σε ένα τμήμα του συστήματος. Διακρίνει επίσης ανάμεσα στην 

κυρίαρχη και τις δευτερεύουσες καταστάσεις ισορροπίας ισχύος, υποκειμενική και 

αντικειμενική καθώς και στην τυχαία και σχεδιασμένη.
37

 

 Η διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος μπορεί να πει κάποιος ότι έχει 

εκπληρώσει τρεις ιστορικές λειτουργίες στο σύγχρονο σύστημα κρατών: 

• Η ύπαρξη μιας γενικής ισορροπίας ισχύος από άκρη σε άκρη του διεθνούς 

συστήματος ως συνόλου χρησίμευσε ως εμπόδιο στη μετατροπή του συστήματος μέσω 

κατάκτησης σε μια οικουμενική αυτοκρατορία. 

                                                
34 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: π, 2001), 147. 

35 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004. 

36 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στη Θεωρια Των Διεθνών Σχέσεων (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004). 

37Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 149–151. 
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• Η ύπαρξη τοπικών ισορροπιών ισχύος χρησίμευσε ως προστασία της 

ανεξαρτησίας των κρατών σε συγκεκριμένες περιοχές από την αφομοίωση ή την 

κυριαρχία μιας τοπικά υπερέχουσας δύναμης. 

• Τόσο η γενική όσο και οι τοπικές ισορροπίες ισχύος, όπου υπήρξαν, 

προσέφεραν τις συνθήκες μέσα (τις οποίες άλλοι θεσμοί από τους οποίους εξαρτάται η 

διεθνής τάξη (διπλωματία, πόλεμος, διεθνές δίκαιο, πολιτική των μεγάλων δυνάμεων) 

μπόρεσαν να λειτουργήσουν.
38

 

Ένα σύστημα ισορροπίας δυνάμεων προϋποθέτει τις ακόλουθες βασικές 

αρχές:39 

 Η ύπαρξη συμπλέγματος ανεξάρτητων κρατών. 

 Η πολυπολική μορφολογία του διεθνούς συστήματος. 

 Η ύπαρξη ενός ορίου που διακρίνει το σύστημα αυτό καθαυτό  σε σχέση 

με τον περίγυρο. 

 Η πιθανότητα ενός ορθολογικού υπολογισμού της ισχύος των πολιτικών 

Μονάδων. 

Οι προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία ενός συστήματος ισορροπίας ισχύος είναι: 

  α. Η επαγρύπνηση. Καθοριστικό ρόλο παίζει η οργάνωση της 

διπλωματίας μέσω της οποίας θα αναγνωρίζεται και θα αντιμετωπίζεται έγκαιρα κάθε 

αποσταθεροποιητική κίνηση. 

  β. Η ευελιξία των διπλωματικών θέσεων μέσω της οποίας επιδιώκεται η 

σύναψη συμμαχιών ή η ανατροπή άλλων υφιστάμενων, καθότι οι απαιτήσεις της 

ισορροπίας ισχύος δεν επιτρέπουν στα κράτη να έχουν μόνιμους φίλους ή εχθρούς,  

   γ. Η διπλωματική μυστικότητα- διακριτικότητα. 
40

 

  Σύμφωνα με τον Waltz, «αν υπάρχει μια χαρακτηριστικά πολιτική θεωρία 

διεθνούς πολιτικής αυτή είναι η θεωρία της ισορροπίας της ισχύος».41 Το βασικό 

                                                
38 Hedley Bull, “Η Άναρχη Κοινωνία” (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2001), 153. 

39 Γ. Σπυρόπουλος, Ρεαλιστική Προσέγγιση – Θεωρία και πράξη , Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σελ.209-211 

40 Γ. Σπυρόπουλος, Ρεαλιστική Προσέγγιση – Θεωρία και πράξη , Αθήνα, Ποιότητα, 2010, σ.218 
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επιχείρημα είναι ότι «τα αίτια του πολέμου και της ειρήνης, η σύγκρουση ή η 

συνεργασία των κρατών βρίσκονται στη δομή και τη λειτουργία του διεθνούς 

συστήματος».42 Η περιγραφή αυτού του μηχανισμού από τον Waltz έχει ως εξής: «Από 

τη θεωρία προβλέπεται ότι τα κράτη θα προβούν σε εξισορροπητική συμπεριφορά 

ανεξαρτήτων εάν η ισορροπημένη αποτελεί τον στόχο των πράξεων τους. Από τη 

θεωρία προβλέπεται ότι το σύστημα θα έχει έντονη τάση προς ισορροπία. Η προσδοκία 

δεν είναι ότι μια ισορροπία άπαξ και επιτευχθεί, θα διατηρηθεί, αλλά ότι μια ισορροπία 

άπαξ και διαταραχθεί, θα αποκατασταθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο».43 Από την 

επίτευξη της ισορροπίας της ισχύος εξαρτάται η σταθερότητα ή η αστάθεια στο διεθνές 

σύστημα. 

 Απ’ όλα τα παραπάνω και μελετώντας τη βιβλιογραφία των Διεθνών 

Σχέσεων διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία σύγχυση στην υπόψη θεωρία. O Waltz 

υποστηρίζει ότι, η σύγχυση στη θεωρία της ισορροπίας της ισχύος και οι λανθασμένες 

αντιλήψεις οφείλονται σε λανθασμένη κατανόηση τριών βασικών σημείων:  «α) Μία 

θεωρία περιέχει τουλάχιστον μία θεωρητική υπόθεση. Αυτές οι υποθέσεις δεν εδράζονται 

στην πραγματικότητα. Συνεπώς, δεν είναι δικαιολογημένο να τίθεται το ερώτημα εάν 

αυτές οι υποθέσεις; είναι αληθείς αλλά μόνον εάν είναι χρήσιμες, β) Οι θεωρίες πρέπει να 

αξιολογούνται βάσει του τι ισχυρίζονται ότι εξηγούν. Η θεωρία ισορροπίας της ισχύος 

ισχυρίζεται ότι εξηγεί τα αποτελέσματα των ενεργειών των κρατών σε δεδομένες 

συνθήκες και αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να μην προδιαγράφονται σε κανένα από τα 

κίνητρα των δρώντων ούτε να αποτελούν αντικειμενικούς σκοπούς της πολιτικής των 

δρώντων. γ) Η θεωρία ως γενικό εξηγητικό σύστημα δεν μπορεί να εξηγήσει 

ιδιομορφίες».
44

 

Γ. Μέγεθος του Διεθνούς Συστήματος 

  Ένα θεμελιώδες στοιχείο της ισορροπίας της ισχύος είναι το μέγεθος του 

διεθνούς συστήματος μέσα στο οποίο είναι επιθυμητή η ισορροπία. Το μέγεθος ενός 

συστήματος υπολογίζεται με βάση τους παράγοντες τους οποίους δρουν σε αυτό. Ο 

                                                
41 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011, 250. 

42 Ibid., 270. 

43 Ibid., 272. 

44 Ibid., 251. 
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Waltzεκλαμβάνει ως παράγοντα τα κράτη και συγκεκριμένα τις μεγάλες δυνάμεις45, 

καθόσον αυτά τα κράτη ασκούν τη μέγιστη επίδραση σε ότι συμβαίνει στη διεθνή 

πολιτική. 

  Η κατανομή ισχύος στη διεθνή αρένα καθορίζει τον αριθμό των μεγάλων 

δυνάμεων και κατά συνέπεια την πολικότητα του διεθνούς συστήματος. Εάν οι μεγάλες 

δυνάμεις είναι περισσότερες από δύο το σύστημα χαρακτηρίζεται ως πολυπολικό, κύρια 

επιδίωξη του οποίου είναι η  ισορροπία ισχύος μεταξύ αυτών με τέτοιο τρόπο ώστε 

καμία από τις τελευταίες να μην είναι σε θέση να κυριαρχήσει έναντι των υπολοίπων 

διότι τότε μετατρέπεται σε διπολικό. Εάν στο διεθνές σύστημα υπάρχει μία μόνο 

μεγάλη δύναμη χαρακτηρίζεται ως μονοπολικό. Πως όμως συνδέεται το μέγεθος με την 

ισορροπία ισχύος μέσα σε ένα σύστημα;  

  Στην ερώτηση αυτή υπάρχουν διάφορες ερευνητικές υποθέσεις οι οποίες 

θεωρούν τους παράγοντες του συστήματος ως την ανεξάρτητη μεταβλητή και την 

πιθανότητα πολέμου ως την εξαρτημένη μεταβλητή. Το ερώτημα μπορεί να διατυπωθεί 

και ως τι είδους καταμερισμός ισχύος ευνοεί την διατήρηση της στρατηγικής 

σταθερότητας;  

 Ο Kenneth Waltz
46

 υποστηρίζει ότι ένα διπολικό σύστημα είναι πιο 

σταθερό από τα πολυπολικά συστήματα για τους εξής λόγους: 

  1. Ο αριθμός των εντατικών ανταγωνισμών είναι μικρότερος 

πράγμα που μειώνει την πιθανότητα πολέμου. 

  2. Η αποτροπή είναι πιο εύκολη. 

                                                
45 «Οι μεγάλες δυνάμεις προσδιορίζονται σε μεγάλο βαθμό  με βάση τη σχετική τους στρατιωτική 

ικανότητα. Προκειμένου ένα κράτος να χαρακτηριστεί μεγάλη δύναμη, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή 

στρατιωτικά στοιχεία ώστε να αντιτάξει ένα σοβαρό αγώνα σε έναν συμβατικό ολοκληρωτικό πόλεμο 

ενάντια στο ισχυρότερο κράτος του κόσμου. Ο διεκδικητής δεν είναι απαραίτητο να έχει την ικανότητα 

να νικήσει το ηγετικό κράτος, αλλά θα πρέπει να έχει μια λογική πιθανότητα να μετατρέψει τη 

σύγκρουση σε ένα πόλεμο φθοράς που θα αφήσει το κυρίαρχο κράτος σοβαρά εξασθενημένο, ακόμα κι 

αν αυτό το κυρίαρχο κράτος τελικά κερδίσει τον πόλεμο. Στην πυρηνική εποχή οι μεγάλες δυνάμεις θα 

πρέπει να έχουν μια πυρηνική αποτρεπτική δύναμη η οποία θα μπορεί να επιβιώσει ενός πυρηνικού 

πλήγματος εναντίον της καθώς και πανίσχυρες συμβατικές δυνάμεις».John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία 
Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 30. 

46 Kenneth N. Waltz, “Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2011), σ. 21-23. 
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  3. Η αποτροπή είναι ακόμα ευκολότερη γιατί λανθασμένοι 

υπολογισμοί σχετικά με τον συσχετισμό ισχύος του αντιπάλου είναι σπανιότεροι. 

  4. Η συνεργασία είναι πιο εύκολη λόγω του μικρότερου 

αριθμού παικτών. 

Αντίθετα σε ένα πολυπολικό σύστημα: 

  1. Ο αριθμός των πιθανών συγκρούσεων είναι μεγαλύτερος. 

Στο διπολικό σύστημα η πιθανή δυάδα σύγκρουσης είναι μόνο μία στο πολυπολικό 

εξάγεται χρησιμοποιώντας τον παρακάτω τύπο: 

    
(𝜋−1)𝜋

2
 

Όπου π είναι ο αριθμός των πόλων του διεθνούς συστήματος. 

  2. Η διατήρηση ισορροπίας δυνάμεων και η δημιουργία 

μηχανισμών αποτροπής γίνεται δυσκολότερη. 

  3. Οι πιθανότητες λανθασμένων υπολογισμών αυξάνονται. 

Ο John J. Mearsheimer υποστηρίζει47 ότι η ισχύς στο διεθνές σύστημα 

κατανέμεται με τρεις διαφορετικούς τρόπους: διπολισμός (Δύο μεγάλες δυνάμεις 

περίπου ίσης στρατιωτικής ισχύος), ισορροπημένος πολυπολισμός (Τρείς ή 

περισσότερες μεγάλες δυνάμεις περίπου ίσης στρατιωτικής ισχύος ή τουλάχιστον 

μεταξύ των δύο ισχυρότερων δυνάμεων, χωρίς την ύπαρξη κάποιου επίδοξου ηγεμόνα.) 

και μη ισορροπημένος πολυπολισμός (Τρεις ή περισσότερες μεγάλες δυνάμεις μία εκ 

των οποίων είναι δυνητικός ηγεμόνας). Κατόπιν των παραπάνω για να διερευνηθεί η 

επίδραση της κατανομής ισχύος στην πιθανότητα πολέμου θα πρέπει να γνωρίζουμε αν 

το σύστημα είναι διπολικό η πολυπολικό και εάν είναι πολυπολικό αν είναι 

ισορροπημένο ή μη. Εν κατακλείδι ο Mearsheimer καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, τα 

διπολικά συστήματα τείνουν να είναι τα πλέον ειρηνικά, και ότι τα μη ισορροπημένα 

πολυπολικά είναι τα πιο επιρρεπή σε θανάσιμη σύγκρουση ενώ τα ισορροπημένα 

πολυπολικά βρίσκονται κάπου στη μέση, για τους παρακάτω λόγους: 

                                                
47 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 654–660. 
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  1. Υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες για πόλεμο επειδή 

υπάρχουν περισσότερες δυάδες σύγκρουσης. 

  2. Οι ανισορροπίες ισχύος είναι περισσότερο συνηθισμένες 

  καθιστώντας την αποτροπή δυσκολότερη και τον πόλεμο ευκολότερο. 

  3. Η πιθανότητα λανθασμένου υπολογισμού είναι μεγαλύτερη 

στον πολυπολισμό. 

Σε αντίθεση των ανωτέρω ο Η. Morgenthau υποστηρίζει ότι η 

πολυπολικότητα πλεονεκτεί και αντανακλάται στο τρίπτυχο ευελιξία-αβεβαιότητα-

σύνεση, με την έννοια ότι από την πολλαπλότητα των δρώντων προκύπτει μεγάλη 

ευελιξία η οποία με τη σειρά της επαυξάνει την αβεβαιότητα, ενώ η ίδια καθίσταται 

πηγή σύνεσης.
48

 Η άποψη του Morgenthau έρχεται σε αντίθεση με την ιστορική 

διαδρομή των πολυπολικών συστήματων καθόσον η μελέτη τους, στου ρου της 

ιστορίας έχει αποδείξει ότι είναι περισσότερο ασταθή σε σχέση με τα διπολικά και τα 

μονοπολικά συστήματα.49  

Στην αυγή του 17
ου

 αιώνα, η πολυπολική Ευρώπη παρασύρθηκε στη δίνη 

του τριακονταετή πολέμου ο οποίος διήρκησε από το 1618 έως και το 1648. Ο υπόψη 

πόλεμος τελείωσε  με τη συνθήκη της Βεστφαλίας η οποία αποτέλεσε και το πρώτο 

διεθνές σύστημα το οποίο ήταν πολυπολικό  και τοποθετείται χρονικά από το 1648 έως 

το1789. Η Ευρώπη εκείνης της περιόδου διαμόρφωσε ένα σύστημα ισορροπίας της 

ισχύος, το οποίο είχε ως κεντρική αντίληψη την εξισορρόπηση των απειλών και την 

καταπίεση κάθε τάσης αναθεώρησης του απολυταρχικού εσωτερικού συστήματος αλλά 

και του διεθνούς συστήματος των κρατών. Δημιουργήθηκε μια δομή η οποία επέτρεπε 

τη δημιουργία , οι οποίες  στόχευαν την αποσόβηση κάθε κινδύνου ηγεμονικής ή 

επαναστατικής φύσης. Με άλλα λόγια, το σύστημα της Βεστφαλίας δημιούργησε, αλλά 

και κλήθηκε να αντιμετωπίσει το «δίλημμα της ασφάλειας» που αναπόφευκτα 

δημιουργεί η κυριαρχία του κράτους. Με λίγα λόγια δημιουργήθηκε το πρώτο 

πολυπολικό σύστημα το οποία χαρακτηριζόταν από ομοιογένεια. Το διεθνές σύστημα 

το οποίο δημιουργήθηκε από τη συνθήκη της Βεστφαλίας αντικαταστάθηκε από ένα 

                                                
48 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 316 

49 Andrea Edoardo Varisco, “Towards a Multipolar International System: Which Prospects for Global 

Peace?,” E-INTERNATIONAL RELATIONS, 2013, www.e-ir.info.,πρόσβαση την 10 Οκτ 14 
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μοντέλο στο οποίο δέσποζαν πέντε μεγάλες δυνάμεις και έγινε γνωστό ως το 

«Κονσέρτο της Ευρώπης». Το σύστημα αυτό αποτέλεσε το δεύτερο πολυπολικό 

σύστημα και διήρκεσε από το 1815-1914, δηλαδή μέχρι την έναρξη του Α΄ παγκοσμίου 

πολέμου.  Το «Κονσέρτο της Ευρώπης» ήταν ένα από τα λίγα παραδείγματα σταθερού 

πολυπολικού συστήματος.50  

Ο Roscrance υποστήριξε επέκρινε τόσο το διπολισμό όσο και τον 

πολυπολισμό υποστηρίζοντας ότι παρουσιάζουν αποσταθεροποιητικά χαρακτηριστικά 

και προτείνει ένα συνδυασμό των ανωτέρω ένα σύστημα διπολυπολικότητας. Αυτό 

είναι ένα σύστημα στο οποίο τα διπολικά κράτη και τα πολυπολικά ασθενέστερα κράτη 

θα δρούσαν ελέγχοντας αμφότερα έτσι ώστε να μειωθούν οι συγκρούσεις.
51

 

Αναλυτικότερα η διπολυπολικότητα διατυπώνεται ως ακολούθως:
52

 

 1. Τα κράτη της πολυπολικής ζώνης επιχειρούν να κατευνάσουν τη 

διπολική ένταση. 

 2. Οι δύο πόλοι επαγρυπνούν ώστε οι πολυάριθμες συγκρούσεις της 

πολυπολικής ζώνης να μην εξελίσσονται. 

Σε μία άλλη μελέτη ο Rosecrance εντόπισε εννέα ιστορικά διεθνή συστήματα 

μεταξύ του 1740  και του 1960 με βάση τις διαφορές στην κατανομή ισχύος και 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μονοπολικό σύστημα (με έναν κυρίαρχο παράγοντα 

είναι εξαιρετικά σταθερό.
53

 

Τέλος ο Haas σε μία άλλη έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ιεραρχικά 

μονοπολικά συστήματα, αν και είναι σπάνια, είναι τα πιο σταθερά, επειδή η 

πλειονότητα των μελών τους επιχειρούν, αν επιλέξουν τον πόλεμο, νε εμπλακούν σε 

σύρραξη εκτός συστήματος. 
54

 

Οι υποθέσεις και οι προτάσεις που παρουσιάστηκαν αφήνουν να διαφανεί ότι 

υπάρχει ασυμφωνία μεταξύ των μελετητών, όσον αφορά την σχέση ανάμεσα στο 

                                                
50 Ibid. 

51 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 262-

264. 

52 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 317-319 

53 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ. 266. 

54 Ιbid, σ. 267 
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μέγεθος του συστήματος και τη σταθερότητα σε αυτό. Οι Olstrom και Αldrich για την 

υπόψη ασυμφωνία υποστήριξαν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι που υποθάλπουν 

αυτή τη διαμάχη. Πρώτος λόγος, ότι υπάρχει μεγάλη ασάφεια όσον αφορά τους 

ορισμούς των εννοιών. Δεύτερος, ότι οι υπάρχουσες υποθέσεις για τη σχέση 

μεγέθους/"σταθερότητας" μπορούν και έχουν ήδη διατυπωθεί με πολλούς 

διαφορετικούς τρόπους. Και τρίτος λόγος, ότι κανείς στον εμπειρικό-επιστημονικό 

τομέα της έρευνας δε συνέκρινε συστηματικά τις εναλλακτικές υποθέσεις εργασίας, 

προκειμένου να διαπιστωθεί αν κάποια υπόθεση είχε μεγαλύτερο έρεισμα από τις 

άλλες.55 

1.3.2.  ΜΕΤΑΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΟΜΗ 

 Στην αυγή του 20
ου 

αιώνα, το διαμορφούμενο από το Κονσέρτο της Ευρώπης, 

διεθνές σύστημα ήταν καθαρά πολυπολικό. Στη συνέχεια μετά από 2 παγκοσμίους 

πολέμους και πολλές μικρές περιφερειακές συγκρούσεις, έκανε την εμφάνιση του το 

διπολικό σύστημα. Μετέπειτα το τέλος του ψυχρού πολέμου και η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν τα γεγονότα τα οποία σηματοδότησαν την κατάρρευση 

της διπολικής δομής και την ανάδειξη ενός μονοπολικού συστήματος με μία κυρίαρχη 

υπερδύναμη, τις ΗΠΑ.56  

 Το κομβικό αυτό γεγονός είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός 

σημαντικότατου κενού ισχύος στην περιοχή της Ευρασίας, το οποίο καμία από τις 

μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούσε να καλύψει, καθόσον δεν διέθετε τη συνολική ισχύ που 

θα της επέτρεπε να αναλάβει το ρόλο του αντίπαλου πόλου απέναντι στις ΗΠΑ. 

 Αυτή η υπεροχή των ΗΠΑ ενισχύθηκε από ορισμένους παράγοντες. Αρχικά 

σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η γεωγραφική θέση των ΗΠΑ, η οποία διασφάλιζε την 

χώρα από εξωτερικές απειλές, ενώ άλλες χώρες, όπως Κίνα, Ρωσία αλλά και 

ευρωπαϊκές χώρες, με χερσαία σύνορα, περιτριγυριζόταν από πραγματικούς ή 

δυνητικούς εχθρούς. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα καμία χώρα να μην προσπαθήσει να 

επιτεθεί σε αμερικανικό έδαφος, τα τελευταία 70 χρόνια.57 

                                                
55 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Έννοια Της Σταθεροτητας Στη Θεωρία Της Διεθνούς Πολιτικής.”,119 

56 Richard N Haas, “The Age of Non Polarity,” FOREIGN AFFAIRS, 2006, www. foreign affairs.com.,1 

57 Andrea Edoardo Varisco, “Towards a Multipolar International System: Which Prospects for Global 

Peace?” 
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 Ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας ο οποίος συντέλεσε στη διατήρηση 

της υπεροχής των ΗΠΑ και απέτρεψε τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις να υιοθετήσουν 

μια στρατηγική απευθείας αντιπαράθεσης, με την μοναδική πλέον υπερδύναμη, ήταν οι 

σχέσεις αλληλεξάρτησης που είχαν δημιουργήσει οι ΗΠΑ, με τις υπόλοιπες δυνάμεις, 

κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης όμως πάντα 

επιβάλλουν κάποιο κόστος, αφού, εξ ορισμού η αλληλεξάρτηση περιορίζει την 

αυτονομία. Αλληλεξάρτηση δεν σημαίνει πλήρως εξισορροπημένη αμοιβαία εξάρτηση, 

ούτε βέβαια το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή πλήρης εξάρτηση του ενός από τον άλλο.
58

 

«Καθώς η αλληλεξάρτηση κινείται μεταξύ αυτών των δύο άκρων, δεν είναι άμοιρη 

σχέσεων και ανταγωνισμών ισχύος».
59

 

Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως/ ή προσφέρουν πηγές ισχύος.  Οι 

δύο συγγραφείς,  Keohane & Nye, οι οποίοι εισήγαγαν την αλληλεξάρτηση, στο βιβλίο 

τους « Power and Interdependence»,  για να γίνει κατανοητή η σύνδεση της τελευταίας, 

με την ισχύ εισήγαγαν δύο κομβικής σημασίας έννοιες:, Vulnerability &. Sensitivity. 

Ας δούμε όμως τι σημαίνει η καθεμία από αυτές. Sensitivity (Ευαισθησία): αφορά το 

βαθμό ανταπόκρισης σε περίπτωση εξωτερικών επιβαλλόμενων αλλαγών που 

επιφέρουν κάποιο κόστος, πόσο γρήγορα δηλαδή οι αλλαγές σε ένα ή που επιβάλλονται 

από ένα κράτος έχουν συνέπεια την αύξηση του κόστους σε ένα άλλο κράτος. 

Vulnerability (Ευπάθεια): αφορά στο κατά πόσο ένα κράτος έχει την ικανότητα για 

εναλλακτικές δράσεις και στο κόστος αυτών, προκειμένου να αντιμετωπίσει, 

μακροπρόθεσμα τις επιβαλλόμενες από το εξωτερικό αλλαγές.
60

 Για παράδειγμα αν 

κοπεί ο εφοδιασμός μιας χώρας σε φυσικό αέριο, πόσο γρήγορα μπορεί να βρει 

εναλλακτικές πηγές τροφοδοσίας και ποια θα είναι η αύξηση του κόστους. Από την 

παραπάνω περιγραφή κατανοούμε την μείζονος σημασίας σχέση ισχύος και 

αλληλεξάρτησης αλλά και τις συνέπειες της στη λειτουργία του διεθνούς συστήματος. 

Αυτή λοιπόν η αλληλεξάρτηση η οποία είχε δημιουργηθεί είχε αυξήσει 

υπερβολικά, για τις μεγάλες συμμαχικές δυνάμεις, το κόστος μιας πιθανής ρήξης των 

υπαρχόντων δεσμών, καθώς μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε αφενός στην απώλεια ενός 

μεγάλους μέρους της ισχύος τους, αφετέρου στην αύξηση του ήδη μεγάλου χάσματος 

                                                
58 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 451. 

59Ibid.,451 

60 Robert O. Keohane; Joseph S. Nye, Power and Interdependence, THIRD (Boston: Little & Brown, 

1975), 10 
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που υπήρχε μεταξύ τους και επιπλέον θα μειωνόταν με τρόπο ευθέως ανάλογο οι 

πιθανότητες ανάδειξης τους, σε ανταγωνιστικούς πόλους ισχύος στο νέο διεθνές 

περιβάλλον. 

Ένας ακόμη λόγος ο οποίος συντέλεσε στην αποδοχή της υπεροχής των ΗΠΑ 

ήταν ο τρόπος μετάβασης από τη διπολική  στην μονοπολική δομή. Η πτώση της 

Σοβιετικής Ένωσης, μπορεί να ήταν αποτέλεσμα ένας ολοκληρωτικού ανταγωνισμού 

ισχύος μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων, αλλά σε καμία περίπτωση δεν προέκυψε 

εξαιτίας μιας άμεσης πολεμικής αντιπαράθεσης.61  Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα οι ΗΠΑ αφενός να μην απολέσουν φορτία ισχύος από μία πολεμική 

σύγκρουση μεγάλης κλίμακας, χρονοβόρας και πολυδάπανης αφετέρου να μην 

χρειαστεί να μπουν στη διαδικασία εγκαθίδρυσης νέων μηχανισμών προώθησης των 

εθνικών τους συμφερόντων.  Εν κατακλείδι η απουσία ενός συστημικού πολέμου 

επέτρεψε την επιβίωση και τη συνέχιση ορισμένων θεμελιωδών διαρθρώσεων και 

καθεστώτων της διπολικής δομής, συμβάλλοντας στη συνέχιση και επέκταση της 

κυριαρχίας των ΗΠΑ στη νέα εποχή του διεθνούς συστήματος. 

Μπορεί να μην έλαβε χώρα μια πολεμική αντιπαράθεση μεγάλης κλίμακας, 

όπως στην περίπτωση του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, όμως ο Ψυχρός Πόλεμος ήταν 

αρκετός για να αναγνωρίσουν οι μεγάλες δυνάμεις τις πραγματικές δυνατότητες των 

ΗΠΑ. Ιδίως στην περίπτωση των ευρωπαίων συμμάχων τους, η εξουδετέρωση της 

απειλής που αποτελούσε η Σοβιετική Ένωση για την ασφάλεια τους καθιστούσε την 

υπερδύναμη άξια τιμής και σεβασμού, ανάλογης με εκείνη που γνώρισε η Αθήνα μετά 

το τέλος των Περσικών Πολέμων.62 

Στο σημείο αυτό μπορούμε να πούμε ότι, η υπεροχή των ΗΠΑ σε ισχύ και η 

έμμεση αναγνώρισή της, ως τη μόνη ηγεμονική δύναμη, από τις μεγάλες συμμαχικές 

δυνάμεις, σηματοδότησαν το πέρασμα από τη διπολική στη μονοπολική δομή με 

κυρίαρχη δύναμη τις ΗΠΑ. Μια μονοπολική δομή η οποία από τους νεορεαλιστές 

θεωρήθηκε ως μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία εκκινούν αργά αλλά σταθερά οι 

μηχανισμοί της ισορροπίας της ισχύος. Η άποψη αυτή των νεορεαλιστών έγινε 

                                                
61 Γεωργιος Μ. Σπυρόπουλος, Μονοπολικότητα, Ηγεμονία Και Στρατηγικές Των Μεγάλων Δυνάμεων 

Στον Μεταδιπολικό Κόσμο. (Αθήνα, 2007). 

62 Ibid. 
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εμφανής, όταν ο Waltz σε άρθρο του63 υποστήριξε ότι η δομή του διεθνούς 

συστήματος εξακολουθεί να είναι διπολική εξαιτίας της διατήρησης του πυρηνικού 

οπλοστασίου της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  

Στην αντίπερα όχθη υπήρξε μια μερίδα ερευνητών η οποία υποστήριξε ότι 

πρόκειται για μια καθαρά μονοπολική δομή η οποία δεν αποτελεί μεταβατικό στάδιο, 

αλλά ενέχει στοιχεία που μπορούν να επιτρέψουν την ανάδειξη της σε μια νέα μακρά 

περίοδο στην ιστορία των διεθνών σχέσεων. 

Υπάρχουν βέβαια και αναλυτές οι οποίοι αναγνώρισαν τη συνύπαρξη στοιχείων 

τόσο της μονοπολικής όσο και της πολυπολικής δομής. Ένας από αυτούς ο Samuel 

Huntington, χαρακτήρισε το νέο διεθνές σύστημα ως «μονο-πολυπολικό».64 Παρά τις 

διαφορετικές όμως προσεγγίσεις το κοινό στοιχείο όλων ήταν η ύπαρξη πλέον μιας 

κυρίαρχης δύναμης άρα της μονοπολικότητας.  

Η εποχή της μονοπολικότητας από την κατάρρευση του διπολικού συστήματος 

μέχρι και το 2001 συγκεντρώνει όλα τα στοιχεία εκείνα μιας ηγεμονικής εποχής65 για 

την υπερδύναμη. Πράγματι κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος 

οι ΗΠΑ συγκεντρώνουν όχι μόνο όλες τις κρίσιμες παραμέτρους που απαιτούνται για 

την ανάληψη της παγκόσμιας ηγεσίας αλλά φαίνεται ότι αποδέχονται το ρόλο αυτό. Ο 

πόλεμος του Κόλπου το 1990-91 αποτελεί την πρώτη απόδειξη της ηγετικής θέσης των 

ΗΠΑ. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες οι ΗΠΑ κατόρθωσαν να διαμορφώσουν μία 

εξωτερική πολιτική βασικός στόχος της οποίας ήταν « η ενσωμάτωση των υπολοίπων 

χωρών σε διευθετήσεις που θα στηρίζουν ένα κόσμο σύμφωνα με τα συμφέροντα και 

τις αξίες των ΗΠΑ».66 Ο τρόπος με τον οποίο θα υλοποιούνταν τα παραπάνω ήταν 

                                                
63 Kenneth N. Waltz, “The Emerging Structure of International Politics,” International Security (Fall, 

1993).,44-79 

64 Samuel P. Huntington, “America’s Changing Strategic Interests,” Survival 33, no. 1 (1991). 

65 Η ηγεμονία είναι η άσκηση της ηγεσίας επί μιας μικρής ή μεγάλης ομάδας κρατών, επί ενός πόλου 

μικρού ή μεγάλου του διεθνούς συστήματος. Προκύπτει κυρίως από την υπεροχή ισχύος που παρουσιάζει 

το ηγεμονικό κράτος και ως αποτέλεσμα είτε της άσκησης της είτε συγκυριών του διεθνούς συστήματος. 

Ο κάθε ηγεμόνας διατηρεί την ηγεμονία του με πρωταρχικό εργαλείο την ισχύ του. Ο πρώτος λόγος που 

τον ωθεί στη διατήρηση της ηγεμονίας είναι ότι και αυτός διακατέχεται από το σύνδρομο της 

ανασφάλειας. Ο δεύτερος λόγος είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας του, ενώ ο τρίτος λόγος είναι το 

συμφέρον.,Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004. 

66 Σημειώσεις από μαθήματα Γεωργίου Σπυρόπουλου(Οι Διεθνείς σχέσεις στον 21ο αιώνα) 
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μέσω της διατήρησης αλλά και της αύξησης της αμερικανικής δύναμης και επιρροής, 

τη συνέχιση της υφιστάμενης πυρηνικής ισορροπίας, η φιλελευθεροποίηση της 

παγκόσμιας οικονομίας και τέλος η υπεράσπιση και η διάδοση των ιδεωδών της 

δημοκρατίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.67 

Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν 

επιτύχει τους στόχους τους βρέθηκαν εγκλωβισμένες στην ηγεμονική τους θέση, η 

οποία τώρα έπρεπε να διατηρηθεί. Η έκταση όμως, των δεσμεύσεων που είχαν 

αναλάβει και η παρουσία τους σε κάθε γωνιά του πλανήτη είχε ως αποτέλεσμα την 

αύξηση του αισθήματος ανασφάλειας των ΗΠΑ. Έτσι «αναταραχές οι οποίες θα 

αγνοούνταν σε ένα πολυπολικό ή διπολικό σύστημα φάνταζαν πολύ μεγαλύτερες για 

τον ηγεμόνα»68 και έπρεπε να τύχουν άμεσης αντιμετώπισης. Επιπρόσθετα οι 

μεταβολές του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύος, που λάμβαναν χώρα στη 

διεθνοπολιτική αρένα, όπως η οικονομική άνθηση των Ευρωπαίων συμμάχων, 

επέφεραν ποιοτικές αλλαγές στις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. 

Παρά το γεγονός ότι, τα παραπάνω γεγονότα προοιώνιζαν την παρακμή της 

ηγεμονικής δύναμης, τα γεγονότα τα οποία έπαιξαν καταλυτικό ρόλο στην επιτάχυνση 

αυτής της διαδικασίας ήταν οι τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου. Η 

επίθεση, που είχε ως αποτέλεσμα την ολοσχερή καταστροφή του Κέντρου Παγκοσμίου 

Εμπορίου (Νέα Υόρκη) και πτέρυγας του Πενταγώνου (Ουάσινγκτον), συντελέσθηκε, 

κατά την κυβέρνηση των ΗΠΑ, από ισλαμικούς, φονταμενταλιστικούς, μη κρατικούς 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος, με την ανοχή, επίνευση ή και ενθάρρυνση 

κρατικών παραγόντων του διεθνούς συστήματος.69 

Τούτο το πλήγμα ήταν το πρώτο που υπέστησαν οι ΗΠΑ στο εσωτερικό τους. 

Ότι δεν συνέβη με τα πυρηνικά (λόγω της αποτροπής) κατά τη διάρκεια του ψυχρού 

πολέμου, συνέβη στην μεταψυχροπολεμική εποχή, σε μία στιγμή αδιαμφισβήτητης 

παγκόσμιας αναγνώρισης της ηγεμονικής υπεροχής των ΗΠΑ. Πέραν της ανθρώπινης 

τραγικής διάστασης, από το πλήγμα αυτό ετρώθη το κύρος των ΗΠΑ, ενώ οι αρνητικές 

συνέπειες στην οικονομία είναι ήδη σημαντικές και μετρήσιμες. Παράλληλα, οι 

                                                
67 Steven M. Walt, Στρατηγικές Αντιστασης Στην Ηγεμονία Των ΗΠΑ (Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, 2007), 

58. 

68 Robert Jervis, “The Remaking of a Unipolar World,” The Washington Quarterly 29, no. 3 (2006).,13 

69 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Επιστροφή Στην Πολιτική,” Φιλελευθερη Έμφαση (Αθήνα, 2001).,58-60 
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μετακινήσεις των πολιτών και η πυκνότητα των συναλλαγών μειώθηκαν, νομοθετικές 

ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας έχουν ήδη δρομολογηθεί, ενώ έχει 

κινητοποιηθεί ολόκληρος ο κρατικός μηχανισμός των ΗΠΑ όχι μόνο για την 

αντιμετώπιση περαιτέρω επιθέσεων, αλλά και για την τιμωρία των ενόχων και την 

εξάλειψη του διεθνούς φαινομένου της τρομοκρατίας. 

Οι Η.Π.Α. μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11
ης

 Σεπτεμβρίου, υιοθετούν  το 

δόγμα «ενάντια στον τρόμο», ο οποίος στόχευε στην πάταξη της τρομοκρατίας ανά την 

υφήλιο με τη χρήση της σιδηράς πυγμής των ΗΠΑ, και διεξάγουν δύο πολέμους κατά 

καθεστώτων που φέρονται να υποστηρίζουν ή ανέχονται την τρομοκρατία. Εμμέσως, 

επιχειρούν δύο επιπλέον πράγματα. Πρώτο, να εδραιωθούν στη Μέση Ανατολή και να 

δημιουργήσουν προγεφύρωμα προς την Κεντρική Ασία. Δεύτερο, να αντιμετωπίσουν 

το πρόβλημα που ταλανίζει κάθε ηγεμονική δύναμη, την εμφάνιση του μικρού κράτους 

με εχθρικό πολίτευμα ή παράτολμη ηγεσία που αποκτά (Βόρεια Κορέα) ή επιδιώκει να 

αποκτήσει (Ιράκ, Ιράν) όπλα μαζικής καταστροφής.70 

Με τον τρόπο αυτό οι ΗΠΑ επιδίωκαν να εκμεταλλευτούν στο έπακρο την 

ανασφάλεια που προκαλούσε η διεθνής τρομοκρατία και να ενεργοποιήσει 

μηχανισμούς ανάλογους με εκείνους που στόχευαν στην ανάσχεση του κομμουνιστικού 

κινδύνου παλιότερα και οι οποίοι θα έθεταν τις ίδιες στο επίκεντρο τους. Η απόδοση 

επομένως μιας έντονης ιδεολογικής και ψυχολογικής διάστασης στην απειλή που 

συνιστούσαν τα κράτη αυτά για ολόκληρο το σύστημα θα επέτρεπε τη νομιμοποίηση 

της επιθετικής τους στρατηγικής, αλλά και τη συσπείρωση των υπολοίπων κρατών στο 

πλευρό της υπερδύναμης. Ο χαρακτηρισμός «Άξονας του Κακού», που αποδόθηκε από 

την κυβέρνηση Bush, είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός ως προς την ιδεολογική φόρτιση 

που επιχειρήθηκε να αποδοθεί.71 

Προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον «Άξονα του Κακού», υιοθετούν το 

στρατηγικό δόγμα του «προληπτικού πολέμου», όπως αναφέρεται στο NSS 2002, 

εναντίον εκείνου του αντιπάλου που σχεδίαζε να πλήξει τα συμφέροντα των ΗΠΑ, διότι 

μόνο έτσι μπορούν να αντιμετωπιστούν απειλές όπως τα όπλα μαζικής καταστροφής, τα 

                                                
70 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Μετά Το 1989: Διεθνές Συστημα Και Ηγεμονία,” Κυριακάτικη 

Ελευθεροτυπία 39 (2009): 26. 

71 Γεώργιος Σπυρόπουλος ,Οι Διεθνείς σχέσεις στον 21ο αιώνα 
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αποτυχημένα κράτη και η τρομοκρατία. Η αποτροπή εξακολουθεί να είναι χρήσιμη 

αλλά όχι εναντίον των παραπάνω κινδύνων.72 

Παρά τα όποια μειονεκτήματα του ανωτέρω δόγματος, με σημαντικότερο ότι, 

αποκάλυπτε με τον πιο σαφή τρόπο την αναθεωρητική και ριζοσπαστική αντίληψη των 

ΗΠΑ για το ρόλο τους στο νέο στρατηγικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά 

τις τρομοκρατικές επιθέσεις, αυτό εφαρμόστηκε στον πόλεμο του Αφγανιστάν αλλά και 

το 2003 στον πόλεμο κατά του Ιράκ. 

Η εφαρμογή του ανωτέρω δόγματος, η πεποίθηση ότι μπορούν να διεξάγουν δύο 

πολέμους ταυτόχρονα, η μακροχρόνια παραμονή των αμερικανικών δυνάμεων στις δύο 

αυτές περιοχές και στην ουσία η αναποτελεσματικότητα της αμερικανικής ισχύος σε 

συνδυασμό με το γεγονός ότι στην άλλη πλευρά, η Ρωσία αρχίζει να αναζητεί νέο ρόλο 

και ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση προχώρησε είχε ως αποτέλεσμα για πολλούς μελετητές 

των διεθνών σχέσεων να θεωρηθεί ότι έφτασε το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας. 

Φυσικά  οι ΗΠΑ ακόμη και σήμερα κατέχουν την πρωτοκαθεδρία εντός της ομάδας 

των μεγάλων δυνάμεων, χωρίς ακόμη να είναι εφικτή η ανατροπή τους από τη θέση 

αυτή καθώς όπως υποστηρίζει ο Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι σε συνέντευξη του στο Βήμα: 

«Δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει άλλη χώρα που θα μπορέσει να συγκεντρώσει όλα τα 

στοιχεία υπεροχής που χαρακτηρίζουν μια παγκόσμια υπερδύναμη: πολύ σημαντική 

οικονομική δύναμη, εξαιρετικά προωθημένες τεχνολογίες αιχμής, σαφής υπεροχή σε 

παραγωγικότητα, μαζική και παγκόσμια ηγεμονία στον τομέα της κουλτούρας (αν και 

παραδέχομαι ότι η αμερικανική κουλτούρα είναι φτηνή και χυδαία) και, τέλος, χωρίς 

προηγούμενο στρατιωτικές δυνατότητες για επιχειρήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτά τα 

στοιχεία στο σύνολό τους καθιστούν σήμερα την Αμερική πραγματικά παγκόσμια 

υπερδύναμη. Δεν βλέπω καμία δύναμη που να μπορεί, έστω και σε μερικά χρόνια, να 

συγκεντρώσει όλα αυτά τα στοιχεία».73 

Σήμερα παρά το γεγονός, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν  να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διεθνοπολιτική αρένα υπάρχει έντονη συζήτηση, στους κόλπους των διεθνών 

αναλυτών, για το ποια είναι η επικρατούσα δομή του διεθνούς συστήματος. Ομόφωνη 
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είναι η άποψη ότι έχει παρέλθει η εποχή του διπολισμού αλλά και του μονοπολισμού 

και ως η επικρατέστερη εναλλακτική εμφανίζεται ο πολυπολισμός.74 Αλλά παρά το 

γεγονός ότι ο πολυπολισμός φαίνεται να επικρατεί ως η νέα παγκόσμια τάξη πολύ 

κάνουν λόγο για ένα διεθνές σύστημα χωρίς πόλους (non-polar), υποστηρίζοντας ότι το 

κυρίαρχο χαρακτηριστικό του 21
ου

 αιώνα όσον αφορά τις διεθνείς σχέσεις είναι ένα μη 

πολικό σύστημα: ένα διεθνές σύστημα στο οποίο κυριαρχούν διάφορες συμμαχίες 

κρατών ή εθνοκρατικές οντότητες τα οποία κατέχουν διαφορετικά είδη ισχύος. Η 

σημαντική διαφορά από ένα πολυπολικό διεθνές σύστημα είναι ότι υπάρχουν πάρα 

πολλά διαφορετικά κέντρα δυνάμεων, πολλά από τα οποία δεν είναι εθνοκρατικές 

οντότητες. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα είναι ότι οι εθνοκρατικές 

οντότητες σήμερα, έχουν χάσει το μονοπώλιο όσον αφορά την ισχύ τους και στην ουσία 

υπάρχει μια σοβαρή υποχώρηση του σύγχρονου κράτους σε διάφορους τομείς.75 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης έρευνας θα δεχτώ την άποψη ότι 

οδηγούμαστε σε έναν πολυπολικό κόσμο στον οποίο τα κράτη και συγκεκριμένα οι 

μεγάλες δυνάμεις είναι οι κύριοι δρώντες στο διεθνές σύστημα. Άλλωστε παρόμοια 

συζήτηση για την υποχώρηση του κράτους έγινε και την δεκαετία του 1990, όπου έγινε 

ιδιαίτερος λόγος για την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας και της πληροφορίας και 

τέθηκαν διάφορα ερωτηματικά όπως: θα μπορούσε να σταθεί το επιχείρημα ότι τα 

κράτη έχουν υποχωρήσει σε τέτοιο βαθμό και οι λαοί συνδέονται τόσο ισχυρά, που να 

υπάρχει «παγκόσμιο χωριό»; Την καλύτερη απάντηση την έδωσε ο Kalevi Holsti στο 

άρθρο του «Τhe necrologists of international relations»76 ο οποίος κατέληξε πως 

βεβαίως υπάρχουν στενότερες σχέσεις μεταξύ των κρατών, αλλά και πως το κράτος 

διατηρούσε το ρόλο του. Μπορεί να μην υπάρχουν κράτη απολύτως κυρίαρχα όπως 

απέδειξαν τα γεγονότα της 11
ης 

Σεπτεμβρίου αλλά υπάρχουν κράτη πάρα πολύ ισχυρά 

και άλλα λιγότερο ισχυρά, γεγονός που σημαίνει ότι υπάρχουν κράτη άλλα λιγότερο και 

άλλα περισσότερο κυρίαρχα. 
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1.4 ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 

 Το ΔΣ είναι άναρχο και ανταγωνιστικό. Η αναρχία του ΔΣ άπτεται στο ότι, δεν 

υπάρχει υπέρτατη εξουσία η οποία να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. Η  

θεμελιώδης αρχή διάρθρωσης είναι η αναρχία. Το ΔΣ είναι αποκεντρωμένο και άναρχο 

και η διεθνής πολιτική είναι «πολιτική εν απουσία κυβέρνησης».77 Οι σχέσεις μεταξύ 

των κρατών είναι σχέσεις συντονισμού και όχι σχέσεις προϊσταμένου-υφισταμένου, 

όπως συμβαίνει στην εσωτερική πολιτική. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΔΣ είναι χαοτικό, 

δεν επικρατεί η βαρβαρική κατάσταση του Bellum omnium contra omnes.78 Αυτό 

συμβαίνει γιατί το επίπεδο της ισχύος που διαχειρίζεται κάθε εθνοκρατική οντότητα το 

κατατάσσει ως περισσότερο ή λιγότερο ισχυρή δύναμη επηρεασμού των εξελίξεων 

μέσα σε αυτό. 

 Η έλλειψη όμως μιας υπέρτατης-κεντρικής εξουσίας δημιουργεί αβεβαιότητα για 

τις προθέσεις των κρατών με αποτέλεσμα να υφίσταται ένας διαρκής ανταγωνισμός που 

αφορά στην επιβίωση τους στο ΔΣ. Η απουσία υπερκρατικής εξουσίας, η οποία θα 

μπορούσε να ρυθμίζει τον ανταγωνισμό, οι σχέσεις των κρατών είναι κατά βάση 

ανταγωνιστικές και πολλές φορές συγκρουσιακές.79   

1.5 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΦΟΒΟΣ 

 Στη βιβλιογραφία της Πολιτικής επιστήμης και των Διεθνών Σχέσεων έχουν 

δοθεί πολλοί ορισμοί για την ισχύ. Πρόκειται γενικώς για την ικανότητα να ενεργεί 

κανείς θετικά ή αρνητικά πάνω σε κάποιον ή σε κάτι. Σύμφωνα με τον Eddward Hallet 

Carr  η πολιτική είναι κατά μια έννοια πάντα πολιτική ισχύος και η ισχύς είναι πάντα 

ένα βασικό στοιχείο της πολιτικής.80  Ισχύς είναι η δυνατότητα πρόκλησης ή 

παραγωγής αποτελεσμάτων, τα οποία δε θα συνέβαιναν διαφορετικά. Κατά τον Harold 

Lasswell ισχύς είναι η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων, ενώ κατά τον Kindleberger 

«Ισχύς είναι η δύναμη που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά», δηλαδή 
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δύναμη αλλά και ταυτόχρονα η ικανότητα αποτελεσματικής χρήσης της.81 «Ισχύς είναι 

μια ψυχολογική σχέση που φέρνει αντιμέτωπες βουλήσεις, που αναζητούν, μέσω άσκησης 

πιέσεων, την παρέκκλιση από μια αρχική πορεία, χωρίς να καταφεύγουν ωστόσο στη 

φυσική βία.»82 

 Στη διεθνή πολιτική, η άσκηση της ισχύος ορίζεται ως η ικανότητα ενός κράτους 

A να επηρεάσει τη συμπεριφορά ενός κράτους Β, ώστε να επιτύχει το αποτέλεσμα Γ. 

Υπό την έννοια αυτή, η ισχύς αποτελεί ένα μέσο προς την επίτευξη ενός πολιτικού 

στόχου και όχι στόχο αυτό καθεαυτό. Τα κράτη χρησιμοποιούν την ισχύ τους για την 

επίτευξη στόχων οι οποίοι καθορίζονται από το εθνικό τους συμφέρον. 83 Από τον 

Αριστοτέλη μέχρι και τον Machiavelli οι πολιτικοί φιλόσοφοι ασχολήθηκαν με την 

έννοια της ισχύος στο πολίτικό σύστημα. Ο Max Weber όρισε την ισχύ «ως την 

ικανότητα ενός δρώντος να επιβάλλει τη θέληση του σε έναν άλλον δρώντα ακόμη και σε 

περίπτωση αντίστασης του τελευταίου.»84 Τα κράτη χρησιμοποιούν την ισχύ για να 

εξυπηρετήσουν το εθνικό τους συμφέρον. Σύμφωνα με τον Μearsheimer η ισχύς 

βρίσκεται στην καρδιά της διεθνούς πολιτικής, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν σημαντικές 

διαφωνίες ως προς το τι είναι ισχύς και πως μετριέται. Στο βιβλίο του Η Τραγωδία της 

Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων υποστηρίζει ότι η ισχύς εδράζεται σε 

συγκεκριμένες υλικές ικανότητες που διαθέτει ένα κράτος, η ισχύς δεν αντιπροσωπεύει 

τίποτα άλλο από τα συγκεκριμένα στοιχεία ή τους υλικούς πόρους που έχει στη διάθεση 

του ένα κράτος.85 

 Από τους παραπάνω ορισμούς διαπιστώνουμε ότι η ισχύς λαμβάνει διαφορετικές 

εκφάνσεις όπως επίσης ότι έχει δυναμική και όχι στατική μορφή. Ας  δούμε όμως τι 

σημαίνει διαφορετικές εκφάνσεις.86 Η ισχύς αρχικά εμφανίζεται ως δύναμη, η δύναμη 

είναι κάτι το οποίο ενυπάρχει, ακόμη και όταν δεν χρησιμοποιείται. Όταν όμως 

                                                
81 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ.140–

147. 

82 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 99. 

83  Δ.Κώνστας Κ.Αρβανιτόπουλος, “Διεθνείς Σχέσεις: Συνέχεια Και Μεταβολή” (Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 

1997),σ. 239–241. 

84 Ibid,σ. 240 

85 John j.Mearsheimer, “Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων,” 5η ed. (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2009),σ. 127–138. 

86 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β΄ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ.140–

147. 
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χρησιμοποιείται μιλάμε για χρήση βίας δηλαδή για φυσικό εξαναγκασμό, που 

εκδηλώνεται με τη χρήση δύναμης στο πλαίσιο μιας ένοπλης σύρραξης.87  

 Για να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της ισχύος θα πρέπει να εξετάσουμε 

τα χαρακτηριστικά της:  

  α. Η σχετικότητα της ισχύος. Όπως υποστήριξε ο Morgenthau, 

ορίζοντας την ισχύ, το συνηθέστερο σφάλμα στη διεθνή πολιτική είναι να 

προσδιορίζουμε την ισχύ ενός κράτους με απόλυτα μεγέθη και να αγνοούμε την 

σχετικότητά της. Επίσης η υφιστάμενη διαφορά ισχύος μεταξύ δυο κρατών σε καμιά 

περίπτωση δε προδικάζει την έκβαση μιας σύγκρουσης μεταξύ τους.  

  β. Το πεδίο δραστηριοτήτων της ισχύος. Ανάλογα με το πεδίο στο 

οποίο εφαρμόζεται, η ισχύς διαφέρει. Ένα κράτος μπορεί να υπερτερεί έναντι ενός 

άλλου σε έναν συγκεκριμένο τομέα και σε κάποιον άλλο (τομέα) να είναι ασθενέστερο. 

Ο Cartwright θεώρησε την έννοια του εύρους (range) ως προσδιοριστική της ισχύος 

ενός κράτους.  

  γ.  Η ισχύς, όπως προαναφέρθηκε, είναι δυναμική. Το πόσο ισχυρό 

είναι ένα κράτος αυξάνει ή μειώνεται με τις αλλαγές διαφόρων μεταβλητών που 

προσδιορίζουν την ισχύ του, όπως αλλαγές στην οικονομία, τη τεχνολογία, τους 

διαθέσιμους πόρους κλπ.  

  δ.  Η ισχύς είναι πολυδιάστατη. Δεν αποτελείται δηλαδή μόνο από 

συγκεκριμένες δυνατότητες ενός κράτους όπως οι οικονομικές ή οι στρατιωτικές, αλλά 

από μία πληθώρα στοιχείων. 88 

 Τα φορτία ισχύος δεν μπορούν να προσδιοριστούν με μετρική αποτύπωση. Η 

έννοια της ισχύος είναι συγκριτικώς νοούμενη. Το επίπεδο ισχύος του κάθε 

εθνοκρατικού παράγοντα δεν μπορεί να λάβει μια απόλυτη ανώτατη ή κατώτατη τιμή, 

                                                
87 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, “Ρεαλιστική Προσεγγιση-Θεωρία Και Πράξη” (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2010),σ. 99. 

 

88 Δ.Κώνστας – Κ. Αρβανιτόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις Συνέχεια και μεταβολή, Αθήνα, Ι. Σιδέρης, 1997, 

241 
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αλλά η επιφάνεια της καθορίζεται σε σχέση με το επίπεδο ισχύος των άλλων 

εθνοκρατικών παραγόντων.89  

Η έννοια της ισχύος είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτή του φόβου αφού ο 

τελευταίος αποτελεί μια εξαιρετική πηγή ισχύος. Το ότι τα κράτη φοβούνται το ένα το 

άλλο αποτελεί μια κεντρική πτυχή της ζωής στο ΔΣ. Το πόσο πολύ τα κράτη φοβούνται 

το ένα το άλλο έχει μεγάλη σημασία, επειδή το μέγεθος του μεταξύ τους φόβου 

καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη δριμύτητα του μεταξύ τους ανταγωνισμού ασφαλείας.90 

Ο φόβος είναι δομικός, προκύπτει από το γεγονός ότι όλα τα κράτη διαθέτουν 

κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν το 

ένα εναντίον του άλλου, και από το γεγονός ότι ποτέ κανείς δεν μπορεί να είναι 

σίγουρος ότι κάποια άλλα κράτη δεν σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη 

στρατιωτική ισχύ εναντίον τους. Επιπλέον επειδή τα κράτη λειτουργούν μέσα σε ένα 

άναρχο σύστημα, δεν υπάρχει καμία υπέρτατη εξουσία «100» στην οποία μπορούν να 

στραφούν για βοήθεια αν μια άλλη δύναμη τους επιτεθεί.91  

Ο φόβος θα μπορούσε να προσεγγιστεί ως ένα εργαλείο μέσω του οποίου τα 

κράτη συγκεντρώνουν φορτία ισχύος. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του 

Σαλούστιου ο οποίος όταν κατελήφθη η Καρχηδόνα, δημιουργήθηκε το δίλημμα αν 

έπρεπε να καταστραφεί ολοσχερώς, υποστήριξε ότι δεν έπρεπε να καταστραφεί γιατί θα 

καταστρεφόταν μια ισχυρή πηγή φόβου. Το δόγμα Σαλούστιου αναφέρεται στην 

χρησιμότητα της διατήρησης του φόβου ως στοιχείο το οποίο αναγκάζει το κράτος να 

διατηρεί οξυμένες αισθήσεις μέσα στο ΔΣ. 

Το ΔΣ είναι ιεραρχημένο με βάση τα φορτία ισχύος άρα και ο φόβος είναι 

ιεραρχημένος. Ισχύς και φόβος συναντώνται.  

1.6 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ 

 Η έννοια της ισχύος, όπως αναλύθηκε ενδελεχώς παραπάνω, αποτελεί μια 

παγιωμένη θέση στις Διεθνείς Σχέσεις. Στην αντίπερα όχθη η ηθική είναι μια έννοια η 

                                                
89 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης ; Σπυριδων Ν. Λίτσας; and others, Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία 

(Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013).,193 

90 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 104. 
91 Ibid.,104 
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οποία εξελίσσεται σύμφωνα με τις κοινωνικές επιταγές της κάθε εποχής. Είναι μια 

έννοια ρευστή. Επομένως έχουμε να συγκρίνουμε μια βαθύτατα ρευστή αρχή και μια 

παγιωμένη, στην πειθαρχία των Διεθνών Σχέσεων, έννοια. 

 Στις Διεθνείς Σχέσεις η ηθική αφορά στη δυνατότητα ενός κράτους να παράγει 

πολιτικές υπέρ της επιβίωσης του. Η ηθική έχει αρχίσει να αφορά τη σταθερή πορεία 

του κράτους μέσα στο ΔΣ. Η έννοια της ηθικής ταυτίζεται με τη διάσταση της 

επιβίωσης. «Η πλέον σημαντική ορθολογική λειτουργία ενός κράτους μέσα στο άναρχο 

διεθνές σύστημα είναι η επιβίωση του».92 

 Προκειμένου να κατανοήσουμε την σχέση των δυο εννοιών, θα αναλύσω τον 

διάλογο των Μηλίων93, ο οποίος αποτελεί μια κορυφαία στιγμή σύγκρουσης της ισχύος 

έναντι της ηθικής. Το συγκεκριμένο απόσπασμα έχει να προσφέρει πολλά αναφορικά 

με την ηθική διάσταση διατήρησης της ανεξαρτησίας του ανίσχυρου παράγοντα-

Μήλου-απέναντι στα συμφέροντα της μεγάλης δύναμης –Αθήνας. Ο διάλογος των 

Μηλίων προτάσσει ως βασικό συμπέρασμα, τη λογική ότι η δικαιοσύνη στη διεθνή 

πολιτική αφορά μόνο τις δυνάμεις αυτές που έχουν ένα απόλυτα ή σχετικά, ισόποσο 

ποσοστό ισχύος.94  «Το δίκαιο λογαριάζεται όταν υπάρχει ίση δύναμη για την επιβολή 

του, κι ότι, όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι δυνατοί κάνουν όσα τους επιτρέπει η δύναμή 

τους κι οι αδύναμοι υποχωρούν κι αποδέχονται».95 

1.7 ΔΙΛΗΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ –ΔΙΛΗΜΜΑ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ/ΑΔΥΝΑΜΙΑΣ  

 Το δίλημμα ασφαλείας (ΔΑ) βρίσκεται στον πυρήνα της λογικής της 

ρεαλιστικής σκέψης και αφορά τον τρόπο που ένα κράτος προσεγγίζει τις συνθήκες 

ενίσχυσης της ισχύος ενός άλλου κράτους. Είναι διαδικασία η οποία κινείται σε δύο 

ταυτόχρονα επίπεδα και αφορά αφενός στις κινήσεις που κάνει ένα κράτος με στόχο και 

σκοπό την ενίσχυση του, αφετέρου πως αυτές οι κινήσεις μεταφράζονται από ένα έτερο 

παράγοντα του διεθνούς συστήματος. 

                                                
92 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 

Εφαρμογές, 368. 

93 Ο διάλογος των Μηλίων βρίσκεται στην Ιστορία του Θουκυδίδη στο Ε΄85-115 

94 Ibid., 207. 

95 Βλαχος Άγγελος, “Θουκιδίδου Ιστορίαι,” ΈΚΤΗ (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2003), Ε-89. 
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 Η ουσία του ΔΑ είναι ότι τα μέτρα που ένα κράτος λαμβάνει προκειμένου να 

αυξήσει τη δική του ασφάλεια, συνήθως μειώνουν την ασφάλεια των άλλων κρατών. 

Αυτή είναι και η παθογένεια, η τραγική κατάσταση στο διεθνές σύστημα σύμφωνα με 

τον Mearsheimer αφού τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για να αυξήσουν τις 

πιθανότητες επιβίωσης τους στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, απειλεί 

την επιβίωση των άλλων κρατών. 

 Ο John Herz εισήγαγε για πρώτη φορά τον όρο «δίλημμα ασφαλείας», το 1950, 

σε ένα άρθρο στο επιστημονικό περιοδικό Word Politics:96 « Προσπαθώντας τα κράτη 

να αποκτήσουν ασφάλεια από ……επίθεση, εξωθούνται να αποκτήσουν όλο και 

περισσότερη ισχύ προκειμένου να ξεφύγουν από την επίδραση της ισχύος των άλλων. 

Αυτό, με τη σειρά, του καθιστά τους άλλους περισσότερο ανασφαλείς και τους 

υποχρεώνει να ετοιμάζονται για το χειρότερο. Καθώς κανένας δεν μπορεί να 

αισθάνεται τελείως ασφαλής σε ένα τέτοιο κόσμο ανταγωνιστικών μονάδων, προκύπτει 

ανταγωνισμός ασφαλείας και ξεκινά ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας και της 

συσσώρευσης της ισχύος».  

 Στην αντίπερα όχθη βρίσκεται η παθητική στάση των κρατών. Βάση αυτής της 

επιλογής ένα κράτος αναγνωρίζει την αδυναμία του να ακολουθήσει την αύξηση 

ισχύος, επιλέγει να παραμείνει στάσιμο και θέτει ως στόχο και σκοπό να ακυρώσει το 

δίλημμα ασφαλείας. Η στάση αυτή δεν ανήκει στον πυρήνα της ρεαλιστικής θεώρησης, 

αλλά είναι ένας συνδυασμός φιλελεύθερων και κονστρουκτιβιστικών απόψεων.97  

 Η κατάσταση κατά την οποία ένα κράτος δεν είναι σε θέση να υπερασπιστεί την 

οντολογική του αυθυπαρξία και επιλέγει την πολιτική της παθητικότητας και της μη 

ενίσχυσης των πυλώνων ισχύος τους, θέλοντας να στείλει μήνυμα καλής θελήσεως στις 

υπόλοιπες δυνάμεις του διεθνούς συστήματος, με στόχο και σκοπό να ακυρώσει το 

δίλημμα ασφαλείας, βρίσκεται σε δίλημμα ανασφάλειας ή αδυναμίας. Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος προκαλεί όχι μέσω της ισχύος του αλλά μέσω της 

παθητικότητας του η οποία σε καμία περίπτωση δεν λειτουργεί ως μηχανισμός 

αποτροπής. Το κράτος το οποίο λειτουργεί μέσα από τις αρχές της παθητικότητας και 

                                                
96 John H. Herz, “Idealist Internatioanalism and the Security Dilemma,” World Politics 2, no. No 2 

(1950): 157–180. 

97 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία Της Ήπιας Ισχύος Στο Πλαισιο Των Νεο-Οθωμανικών 

Προσανατολισμών: Μία Ενδοσκόπηση Στο Στρατηγικό Βάθος,” in Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία, 
ed. Σπυριδων Λίτσας Ηλιας Κουσκουβέλης (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 183–227.  
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δεν φροντίζει για την ισχυροποίηση του λειτουργεί ως ανασταλτικός παράγοντας στην 

ισορροπία ισχύος98 της συστημικής εξέλιξης. 

 Το δίλημμα ασφαλείας και ανασφάλειας αποτελούν δύο όψεις του ίδιου 

νομίσματος. Μέσα από τις δύο αυτές στάσεις έχουμε αφενός μια αποτύπωση 

λειτουργίας ορθολογικής και ανορθολογικής, ηθικής και ανήθικης συμπεριφοράς των 

κυρίων δρώντων του διεθνούς συστήματος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
98 Οι μεμονωμένες προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη να εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους, 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου συστήματος ισορροπίας δυνάμεων που με τη σειρά 

του δύναται να συμβάλλει στη διατήρηση της ειρήνης. Η κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα 

συμβάλλει στην σταθερότητα ή στην αστάθεια του συστήματος: Αρχή ισορροπίας της ισχύος παρατίθεται 

στο Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011, 11. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ 

2.1  ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Προτού καταλήξουμε στο να ορίσουμε την υψηλή στρατηγική και τις 

διαστάσεις αυτής, κρίνεται σκόπιμο να γίνει μια σύντομη αναφορά στην έννοια της 

στρατηγικής, όπως αυτή προσδιορίστηκε από μεγάλους στρατηγικούς αναλυτές. 

Στην Ιστορία του Πελοποννησιακού Πολέμου του Θουκυδίδη καταγράφεται για 

πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη θεωρία στρατηγικής, σχετικά με το πώς τα κράτη 

παράγουν ασφάλεια. Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον ότι ο Θουκυδίδης δεν περιόρισε την 

ανάλυση του σε παραδοσιακές στρατηγικές, οι οποίες δίνουν έμφαση στη στρατιωτική 

διάσταση, αλλά και σε άλλες, οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν τα κράτη που τις 

χρησιμοποιούν στο δρόμο προς τη νίκη. Με την έννοια αυτή, μπορεί να υποστηριχθεί 

ότι ο Θουκυδίδης θεωρείται ο πρώτος που διατύπωσε ιδέες που αργότερα 

αναπτύχθηκαν από διάφορους στρατηγικούς αναλυτές.99 

Ο Carl Von Clausewitz όρισε τη στρατηγική στο 2
ο
 κεφάλαιο του 2

ου
 βιβλίου 

του  ως «τη χρήση της μάχης για την επίτευξη του σκοπού του πολέμου, που θα πρέπει να 

δίνει ένα σκοπό σε όλη τη στρατιωτική δραστηριότητα, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται σε 

συνάφεια με τον αντικειμενικό σκοπό του πολέμου. Συνεπώς η στρατηγική διαμορφώνει 

το σχέδιο του πολέμου, καθορίζει τις λεπτομέρειες της προτεινόμενης πορείας των 

διαφόρων εκστρατειών, οι οποίες συνθέτουν τον πόλεμο και καθορίζουν τις μάχες που 

πρέπει να διεξαχθούν σε κάθε μία».100 Η ανάλυση του Clausewitz ουσιαστικά έχει να 

μόνο με τη μάχη και δεν υπεισέρχεται στο επίπεδο της υψηλής στρατηγικής. 

Ο Basil Liddel Hart στο έργο του «Στρατηγική της έμμεσης προσέγγισης»101 

δίνει έναν ευρύτερο ορισμό της στρατηγικής, καθώς υποστηρίζει ότι αυτή δεν 

ασχολείται απλά και μόνο με την κίνηση των δυνάμεων στη μάχη αλλά και με τα 

αποτελέσματα και τις επιπτώσεις και την ορίζει ως: « την τέχνη της κατανομής και 

εφαρμογής των στρατιωτικών μέσων για την πραγματοποίηση των σκοπών της 

                                                
99 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη, 80–81. 

100 Carl Von Clawsevitz, On War, ed. M.E.HOWARD & P. PARET (Princeton: PRINCETON 

UNIVERSITY PRESS, 1989), 160–167. 

101 Basil Liddel Hart, Στρατηγική Της Έμμεσης Προσέγγισης (Θεσσαλονίκη: ΒΑΝΙΑΣ, 1995). 
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πολιτικής». Ενώ ο Ηedley Bull ορίζει τη στρατηγική ως: « την εκμετάλλευση των 

στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να υλοποιηθούν οι πολιτικοί σκοποί.»102 

Σε έναν πιο σύγχρονο ορισμό τον οποίο παραθέτει ο Κολιόπουλος: « η 

στρατηγική είναι η σύζευξη των μέσων και σκοπών υπό το πρίσμα πραγματικής ή 

ενδεχόμενης σύγκρουσης».103  

Από τα ανωτέρω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η στρατηγική δεν υπάρχει 

ποτέ «εν κενώ»104 αλλά πάντοτε απευθύνεται σε έναν ή περισσότερους πραγματικούς ή 

δυνητικούς αντιπάλους, οι οποίοι με τη σειρά τους διαμορφώνουν τη δική τους 

στρατηγική. Έτσι εκτός από τα διάφορα επίπεδα της στρατηγικής( κάθετη διάσταση), 

υπάρχει και η συνεχής διάδραση με τον αντίπαλο σε κάθε επίπεδο (οριζόντια 

διάσταση), όπως φαίνεται στον Πίνακα 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
102 Hedley Bull, “Strategic Studies and Its Critics,” World Politics 20, no. 4 (1968): 593.[Παρατίθεται 

στο βιβλίο Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 

Εφαρμογές.] 

103 Κωνσταντίνος Κολιόποπυλος, Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως Σημερα (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2008), 44. 

104Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη, 80–85. 
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ΧΩΡΑ Α ΑΝΤΙΠΑΛΗ ΧΩΡΑ Β 

Υψηλή Στρατηγική Υψηλή Στρατηγική 

Στρατιωτική Στρατηγική Στρατιωτική Στρατηγική 

Επιχειρησιακή Στρατηγική Επιχειρησιακή Στρατηγική 

Τακτική Τακτική 

Στρατιωτική Τεχνολογία Στρατιωτική Τεχνολογία 

Πίνακας 1: Κάθετη και οριζόντια διάσταση της στρατηγικής [Παρατίθεται στο Αθανάσιος Πλατιάς, 

Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη, 6η ed. (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2010).] 

 Όπως εύκολα μπορούμε να συμπεράνουμε από την παραπάνω ανάλυση η υψηλή 

στρατηγική αποτελεί τμήμα της «επιστημονικής στρατηγικής».105 Όμως ποια είναι τα 

βασικά χαρακτηριστικά και το περιεχόμενο της έννοιας της υψηλής στρατηγικής; 

 Στρατηγική εθνικής ασφάλειας, ή υψηλή στρατηγική ορίζεται η τέχνη και η 

επιστήμη της ανάπτυξης, εφαρμογής και συντονισμού των μέσων της εθνικής ισχύος 

για την επίτευξη των στόχων που συμβάλλουν στην εθνική ασφάλεια.
106

 Σύμφωνα με 

τον Barry Posen, υψηλή στρατηγική είναι μια πολιτικό στρατιωτική αλυσίδα μέσων και 

σκοπών, η θεωρία ενός κράτους σχετικά με το πώς μπορεί, με τον καλύτερο τρόπο, να 

παράγει την ασφάλειά του.
107

  

 Με τον όρο υψηλή στρατηγική εννοούμε στην ουσία τη θεωρία ενός κράτους για 

το πώς μπορεί να προκαλέσει ασφάλεια για τον εαυτό του. Πράγματι για το πώς τα 

                                                
105 Οι διάφορες προτάσεις στρατηγικής εφαρμογής περιέχουν ένα ποσοστό επεξήγησης με τη μορφή 

μιας μη ελεγχόμενης θεωρίας. Αν ο στόχος του αναλυτή είναι να ανζητήσει τις προϋποθέσεις για την 

ανάδειξη της στρατηγική στην επιστημονική της διάσταση, τότε οφείλει να εστιάσει την προσοχή του 

στηνεξαγωγή μιας ελεγχόμενης θεωρίας όπως απορρέει από την αρχή της διαψευσιμότητας. 

(Παρατίθεται στο Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και 
Στρατηγικές Εφαρμογές.,270-275) 

106 DoD Dictiontary fo Military and Associated Terms 

107  Παρατίθεται και το αγγλικό κείμενο προκειμένου να αποδωθεί επ’ ακριβώς ο ορισμός. «Grand 

strategy is a political-military,means-ends chain, a state’s theory about how it can best ‘cause’ security 

itself» Παρατίθεται στο (Barry Posen, The Source of Military Doctrine (Ithaca: Cornel University, 1984), 

14–16.) 
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κράτη επιλέγουν να παράγουν ασφάλεια για αυτά, αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής 

στρατηγικής, και η επιτυχία τους προς αυτόν το στόχο αποτελεί την κρίσιμη δοκιμασία 

της εκάστοτε υψηλής στρατηγικής.108 

 Μια λεπτομερής ανάλυση της έννοιας της υψηλής στρατηγικής δίνεται από τον 

Basil Liddel Hart σύμφωνα με τον οποίο: «…ο ρόλος της υψηλής στρατηγικής είναι να 

συντονίζει και να διευθύνει όλες τις πηγές ενός έθνους ή μιας ομάδας εθνών προς την 

επιτεύξεως του πολιτικού σκοπού του πολέμου: του σκοπού που καθορίζεται από τη 

θεμελιώδη πολιτική».109 Από τον παραπάνω ορισμό γίνεται εμφανές ότι η έννοια της 

υψηλής στρατηγικής περιλαμβάνει τη χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων που ένα 

κράτος μπορεί να χρησιμοποιήσει προκειμένου να επιτύχει τους μακροπρόθεσμους 

πολιτικούς του στόχους ενόψει πραγματικής ή πιθανής σύγκρουσης.110  

Το ανωτέρω συμπέρασμα γίνεται εμφανές και από τον ορισμό του Σπυρίδων Ν. 

Λίτσα για τη στρατηγική σύμφωνα με τον οποίο ορίζεται ως:111 «… τη δυνατότητα των 

οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα έθνη – κράτη, να θέτουν σε 

οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά 

και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη διάθεσή τους με σκοπό την προβολή ενός αμυντικού 

η επιθετικού πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος 

με στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους.» 

Σύμφωνα με τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου η υψηλή στρατηγική απαρτίζεται 

από πέντε βασικές διαστάσεις, μέσα στις οποίες κινούνται οι εμπόλεμοι: 

 α. Στρατιωτική στρατηγική: η χρήση ένοπλης βίας σε ξηρά, θάλασσα 

και αέρα για την προώθηση των πολιτικών σκοπών των εμπολέμων. Η στρατιωτική 

στρατηγική εξελίσσεται κατά τη διάρκεια της πολεμικής περιόδου, ενώ κατά τη 

διάρκεια της ειρήνης ενθυλακώνεται στην υψηλή στρατηγική. 

                                                
108 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη.,82 

109 Basil Liddel Hart, Στρατηγική Της Έμμεσης Προσέγγισης.,501-502 

110 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2007), 15. 

111 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 

Εφαρμογές, 225–227. 
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 β. Η οικονομική διάσταση: αφορά αφενός μεν την υλική υποστήριξη 

των πολεμικών επιχειρήσεων (ΔΜ), αφετέρου δε την υπονόμευση της δυνατότητας 

οικονομικής υποστήριξης των ενόπλων δυνάμεων του εχθρού. 

 γ. Εσωτερική πολιτική: αφορά την ικανότητα ενός πολιτικού 

συστήματος να αντλεί πόρους από τον πληθυσμό του για την υποστήριξη της πολεμικής 

προσπάθειας, συμπεριλαμβανομένης της κρατικής οργάνωσης και της συνοχής του 

πολιτικού συστήματος η οποία εμπεριέχει την έννοια της εσωτερικής νομιμοποίησης. 

 δ. Διεθνής νομιμοποίηση: αφορά το βαθμό στον οποίο οι πολεμικοί 

σκοποί και μέσα συμβαδίζουν με τις επικρατούσες διεθνείς αξίες και το πνεύμα της 

εποχής. 

 ε. Διπλωματία: αφορά κυρίως τις προσπάθειες των εμπολέμων να 

εξασφαλίσουν την πολεμική σύμπραξη τρίτων κρατών ή τουλάχιστον την έμμεση 

υποστήριξή τους.
112

 

 Συνοψίζοντας, η υψηλή στρατηγική προσδιορίζει την αλληλεπίδραση των 

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

τίθενται από την πολιτική, τα μέσα είναι οι πόροι που διατίθενται και συνιστούν τους 

συντελεστές εθνικής ισχύος και οι τρόποι ή μέθοδοι καθορίζουν πως οργανώνεται η 

χρήση των διατιθέμενων πόρων κατά του αντιπάλου.
113

 

Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε με την ανάλυση της πρώτης διαστάσεως της 

υψηλής στρατηγικής την στρατιωτική στρατηγική. 

2.2  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Αν η υψηλή στρατηγική αφορά το ευρύτερο πεδίο που σχετίζεται με τη χρήση 

όλων των πτυχών της εθνικής ισχύος, η στρατιωτική στρατηγική, ενός κράτους αφορά 

στη συνέργεια στρατιωτικών σκοπών, τρόπων και στρατιωτικών μέσων για την 

επίτευξη των στρατιωτικών στόχων, κατά τρόπο τέτοιο που να εξυπηρετούνται οι 

πολιτικοί στόχοι που τίθενται.  

                                                
112 Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας, 21. 

113 British defence doctrine, JWP, second edition. 2001, 2-4 
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Σύμφωνα με τον Barry Posen στρατιωτική στρατηγική είναι η χρήση όλων των 

στρατιωτικών μέσων ενός κράτους για την επίτευξη των πολιτικών αντικειμενικών του 

σκοπών, ενόψει πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης.114 Η διάσταση αυτή 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε υψηλής στρατηγικής, καθώς η απειλή ή η χρήση 

βίας παραμένει κεντρικό στοιχείο της διεθνούς πολιτικής. Ο Weber αναφέρει σχετικά: 

«Είναι απολύτως αναγκαίο για κάθε πολιτικό οργανισμό να απευθύνεται στην ωμή βία 

των εξαναγκαστικών στόχων αλλά και των εσωτερικών εχθρών».115 Η βία 

απογυμνωμένη από ηθικολογικούς αφορισμούς, προβάλλει ως ένα λειτουργικό μέσο 

στη διάθεση των κρατών για την οικοδόμηση ενός προστατευτικού μηχανισμού τόσο 

από τους κινδύνους του εξωτερικού πεδίου όσο και από κείνους που προέρχονται από 

το εσωτερικό του κράτους.116 Η ένοπλη βία είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για 

την υπεράσπιση και την προώθηση των συμφερόντων, ώστε καμία δύναμη να μην είναι 

σε θέση να την αγνοήσει. Ο Fuller αναφέρει: «Για το αν ο πόλεμος αποτελεί αναγκαίο 

παράγοντα στην εξέλιξη της ανθρωπότητας μπορεί να υπάρξουν διαφωνίες, αλλά ένα 

γεγονός το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι ξεκινώντας από τα αρχαιότερα 

στοιχεία που έχουμε για τον άνθρωπο και φθάνοντας στη σύγχρονη εποχή ο πόλεμος 

ήταν η κυρίαρχη ενασχόληση του….». 117 

Η στρατιωτική στρατηγική διακρίνεται, στην επιχειρησιακή και τακτική 

στρατηγική. Επιχειρησιακή στρατηγική είναι η χρήση μεγάλων στρατιωτικών μονάδων 

για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν τεθεί στο πλαίσιο μιας 

εκστρατείας, ενός θεάτρου επιχειρήσεων ή ενός κλάδου των ΕΔ, ενώ τακτική είναι η 

χρήση στρατιωτικών μονάδων για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών που έχουν 

τεθεί στο πλαίσιο της μάχης.118 Συνεπώς η μεν επιχειρησιακή στρατηγική 

επεξεργάζεται τη θεωρία και την πρακτική της προετοιμασίας και διεξαγωγής 

                                                
114 Barry Posen, The Source of Military Doctrine, 13. 

115 M.Weber, Political Writings, ed. P. Lassman (Cambridge: Cambridge University Press, 

1994).[παρατίθεται στο Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός:Θεωρητικές Προεκτάσεις Και 

Στρατηγικές Εφαρμογές.,35] 

116 Ibid.,34-35 

117 J.F.C.Fuller, Οι Αποφασιστικές Μάχες Που Διαμόρφωσαν Τον κόσμο:480 Πχ-1757, ed. 

Κωνσταντίνος Κολιόποπυλος (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2008).,17 

118 Κωνσταντίνος Κολιόποπυλος, Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως Σημερα, 45. 



42 

επιχείρησης, η δε τακτική μετουσιώνει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό σε νίκη ή ήττα στο 

πεδίο της μάχης.119 

Επιπρόσθετα έχει τρεις βασικούς στόχους: Ο πρωταρχικός είναι η καταστροφή 

των εχθρικών δυνάμεων του αντιπάλου μέσω αποφασιστικών μαχών, οι οποίες 

συνήθως κρίνουν το αποτέλεσμα του πολέμου. Ο δεύτερος στόχος είναι η κατοχή και η 

υπεράσπιση εδάφους ενώ ο τρίτος είναι η καταστροφή των συντελεστών ισχύος του 

αντιπάλου και αποσκοπεί στην πλήρη αποδυνάμωση του και στην στερήσεως της 

θέλησης του να πολεμήσει.120 

Η στρατιωτική στρατηγική ενός κράτους περιλαμβάνει ή είναι συνώνυμη με το 

αμυντικό-στρατιωτικό δόγμα το οποίο παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς για όλους 

τους στρατιωτικούς. Βοηθά στην τυποποίηση εργασιών, διευκολύνοντας την 

επιχειρησιακή ετοιμότητα με τη θέσπιση κοινών τρόπων για την εκπλήρωση 

στρατιωτικών αντικειμενικών σκοπών. Παρέχει στις Ένοπλες Δυνάμεις ένα γενικό 

πλαίσιο για το πώς διεξάγονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και επίσης ένα κοινό 

σημείο αναφοράς για στρατιωτικούς σχεδιαστές και ηγέτες. 

Ο χαρακτήρας του δόγματος επηρεάζεται από τους συντελεστές εθνικής άμυνας, 

την διεθνή συγκυρία, τον χαρακτήρα και την προέλευση της απειλής. Το δόγμα πρέπει 

να ξεκαθαρίζει τους εθνικούς στόχους και να αξιολογεί τα μέσα για την επιτυχή 

υλοποίησή τους. Η ουσία του κάθε δόγματος είναι το οργανικό δέσιμο μέσων και 

στόχων, που στην πράξη θα εξασφαλίσει την προώθηση των εθνικών στόχων.  

Με βάση το σοβιετικό λεξικό Βασικών Στρατιωτικών Όρων, στο στρατιωτικό 

δόγμα εντοπίζονται δύο πτυχές, η  «κοινωνική – πολιτική», στην οποία εμπεριέχονται 

όλα εκείνα τα αντικείμενα που σχετίζονται με «τη μεθοδολογία τις οικονομικές και 

κοινωνικές βάσεις και τους πολιτικούς στόχους του πολέμου και η «στρατιωτική – 

τεχνική», που αφορά στη δομή, στον εξοπλισμό τα μέσα και την εκπαίδευση των 

                                                
119 Alfred Mahan, The Influence of Sea Power Upon History 1660-1783 (Boston: Little & Brown, 

1890), 8. 

120 Παπασωτηρίου, Βυζαντινή Υψηλή Στρατηγική 6ος-11ος Αιώνας.,17-18 
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ενόπλων δυνάμεων καθώς και «τον ορισμό των τύπων και μέσων που εκτελούν τις 

επιχειρήσεις και του πολέμου ως σύνολο».
121

  

Κάθε αμυντικό δόγμα, εμπεριέχει τρία βασικά συστατικά στοιχεία, τρία 

διαφορετικά επίπεδα. Το στρατηγικό, που αφορά στις βασικές και ανθεκτικές αρχές 

κατεύθυνσης των στρατιωτικών μέσων. Το επιχειρησιακό, που περιγράφει τις χρήσεις 

των ενόπλων δυνάμεων, τις δυνατότητες ισχύος, τους γενικούς τύπους αποστολών και 

το επιχειρησιακό περιβάλλον. «Το επιχειρησιακό δόγμα αποτελεί την αναγκαία 

οργάνωση για την αποτελεσματική χρήση χερσαίων, θαλασσίων, εναέριων και 

διαστημικών δυνατοτήτων». Τέλος, το τακτικό, που έχει να κάνει με την εφαρμογή των 

αρχών του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού δόγματος στο πεδίο τη μάχης, στη 

εκτέλεση αποστολών.
122

  

Το στρατιωτικό δόγμα, και συγκεκριμένα η πλευρά που αφορά άμεσα στη μάχη, 

αντανακλάται από τις δυνάμεις που διαθέτει ένας στρατιωτικός οργανισμός. Η στάση 

της δύναμης, το οπλοστάσιο και η διοίκηση ελέγχου, συνιστούν τα χαρακτηριστικά 

αυτά βάσει των οποίων μπορεί να προσδιοριστεί το στρατιωτικό δόγμα. Βάσει των 

χαρακτηριστικών των αμυντικών δογμάτων, αυτά διακρίνονται σε επιθετικά, 

αποτρεπτικά και αμυντικά δόγματα. Επιθετικά δόγματα επιδιώκουν τον αφοπλισμό του 

αντιπάλου,
123

 τα Αμυντικά δόγματα στοχεύουν στο να κάνουν έναν αντίπαλο να αρνηθεί 

τους στόχους που αναζητά
124

 και τα αποτρεπτικά δόγματα
125

 έχουν ως στόχο να 

                                                
121Ναλμπάντης Π., Ταξίαρχος ε.α, ΜPhil, Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός 

Κείμενο Εργασίας 20, Institute for Security and Defence Analysis (ISDA) Ιαν 201, σελ. 8. 

122 Ναλμπάντης Π., Ταξίαρχος ε.α, ΜPhil, Πολιτική Εθνικής Άμυνας και Στρατηγικός Σχεδιασμός, σελ. 

8-10. 

123 Επιθετικό ήταν το στρατιωτικό δόγμα της ναζιστικής Γερμανίας που της έδωσε μια γρήγορη νίκη 

έναντι των Γάλλων το 1930, γνωστό ως δόγμα Blitzkrieg. Ανάλογα, με εξαιρετική επιτυχία εφάρμοσε 

επιθετικό δόγμα το Ισραήλ το 1956, 1967, και μικρότερη το 1973. Τα μέσα μπορεί να αλλάζουν, αλλά η 

μέθοδος συνδυασμού διαφορετικού τύπου δυνάμεων για ταχείς πολεμικές επιχειρήσεις είναι η ίδια. 

124 Παράδειγμα αμυντικού δόγματος, είναι το σύμπλεγμα των γαλλικών πολιτικών, που αποδίδονται με 

τη γραμμή Maginot Line..  

125 Για παράδειγμα, το  βρετανικό δόγμα, είναι ένα δόγμα αποτροπής – εξαναγκασμού British defence 

doctrine, JWP, second edition. 2001 
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τιμωρήσουν έναν επιτιθέμενο, να αυξήσουν το κόστος το επιτιθέμενου, χωρίς να 

σχετίζεται με μείωση τους δικού του κόστους.
126

  

Οπότε, η αξιολόγηση ή η εξέταση της στρατιωτικής στρατηγικής (αμυντικού 

δόγματος) ενός κράτους, προκύπτει από τις απαντήσεις στις ακόλουθες ερωτήσεις:  

Τι θέλουμε να επιτύχουμε; Για ποιους στρατιωτικούς στόχους αναπτύσσονται τα 

στρατιωτικά μέσα; Μια υψηλή στρατηγική να καθορίζει τις πιθανές απειλές για την 

ασφάλεια του κράτους, και πρέπει να επινοεί κατάλληλες πολιτικές, οικονομικές, 

στρατιωτικές ή άλλες θεραπείες για αυτές τις απειλές. Καθορίζονται προτεραιότητες 

σχετικά τόσο με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν όσο και με τις απειλές, Αυτό 

επιβάλλεται καθώς, δεδομένου του άναρχου διεθνούς περιβάλλοντος, ο αριθμός των 

πιθανών απειλών είναι μεγάλος και δεδομένων των περιορισμένων πόρων, οι 

δυνατότητες των εθνικών οικονομιών είναι περιορισμένες.  

Αντανακλά τη κρίση των επαγγελματιών στρατιωτικών αξιωματικών, κατά 

κύριο λόγο, και των πολιτικών κατά δεύτερο λόγο, σχετικά με το τι είναι και τι δεν είναι 

στρατιωτικά δυνατό και αναγκαίο να γίνει. Αυτές οι κρίσεις στηρίζονται στις 

αξιολογήσεις, εθνικής γεωγραφίας, της στρατιωτικής τεχνολογίας, τις δυνατότητες το 

αντιπάλου, και την αξιολόγηση του κάθε κράτους των δικών του ικανοτήτων.
 127

   

Με τι μέσα επιδιώκονται οι στόχοι; Περιγράφεται η δομή των στρατιωτικών 

δυνάμεων. Ακριβώς λόγω των περιορισμών που θέτει η κάθε εθνική οικονομία, 

επιλέγονται πάντα τα καταλληλότερα στρατιωτικά μέσα για την επίτευξη των 

πολιτικών στόχων, εξασφάλιση εθνικών συμφερόντων. 

                                                
126 Δόγμα αποτροπής, είναι αυτό που έχει υιοθετήσει η σημερινή Γαλλία. Έχει αναπτύξει αρκετά 

ατομικά πυρηνικά υποβρύχια ώστε να διατηρεί τουλάχιστον ένα στη θάλασσα σε οποιαδήποτε στιγμή. 

Επίσης διαθέτει στρατηγικά αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους. Το γεγονός ότι μπορεί να 

καταστρέψει μια πόλη λειτουργεί αποτρεπτικά για το οποιοδήποτε πιθανό επιτιθέμενο. Επίσης, 

παράδειγμα αποτρεπτικού δόγματος είναι αυτό της Ελβετίας. Ο ελβετικός στρατός δεν μπορεί να 

αποτρέψει έναν αποφασισμένο αντίπαλο να εισβάλει. Αλλά πέρα από την ισχυρή αρχική άμυνα που θα 

προβάλλει, η αντίσταση θα είναι επίμονη και θα διαρκέσει για μακρά περίοδο, τιμωρία. με αυξημένο 

κόστος για τον επιτιθέμενο. 

127 Επίσης, η πολιτική και στρατιωτική καταλληλότητα των μέσων που αναπτύσσονται, το στρατιωτικό 

δόγμα μπορεί να πλήξει την ασφάλεια ενός κράτους αν δεν είναι εναρμονισμένο με τους πολιτικούς 

αντικειμενικούς σκοπούς της υψηλής του στρατηγικής. Αν δεν μπορεί να υποστηρίξει, λειτουργώντας ως 

ένας μοχλός για του πολιτικούς., αν αποτύχει να ανταποκριθεί στις αλλαγές στις πολιτικές αλλαγές, στις 

δυνατότητες των αντιπάλων, η στη διαθέσιμη στρατιωτική τεχνολογία. Ακόμα, αν δεν είναι 

ικανοποιητικά καινοτόμο ώστε να ανταποκριθεί στις προκλήσεις στο δυναμικό και ανταγωνιστικό 

περιβάλλον της διεθνούς πολιτικής. Σε μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο ΣΔ θα οδηγήσει στην ήττα. 
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Πώς τα μέσα αυτά αναπτύσσονται, ώστε να ανταποκρίνονται σε υφιστάμενες 

απειλές ή ευκαιρίες; Ιδανικά, καθορίζονται η  δομή και οργάνωση, το μέγεθος, η 

διάταξη οι τρόποι συνεργασίας μεταξύ των διαφορετικών μορφών, τύπων στρατιωτικής 

ισχύος.  

Η μεθοδολογία λοιπόν διακρίβωσης των χαρακτηριστικών του αμυντικού 

δόγματος ενός κράτους έχει ως σημείο εκκίνησης τα εθνικά συμφέροντα, τις 

προσδοκίες, τις ανάγκες η ανασφάλειες που ένα κράτος βιώνει ως ενεργός παράγοντας 

του διεθνούς συστήματος. Στα πλαίσια της εθνικής στρατηγικής, το σύνολο των 

εθνικών συμφερόντων αποτελούν την αφετηρία για τον προσδιορισμό των εθνικών 

σκοπών, οι οποίοι, μέσα από την στρατηγική εκτίμηση, τη ταξινόμηση δηλαδή των 

σκοπών κατά προτεραιότητα, οδηγούν στην διατύπωση της πολιτικής εθνικής άμυνας, 

τον τρόπο δηλαδή «χρησιμοποίησης της εθνικής αμυντικής ισχύος και του χειρισμού 

των ευρύτερων αμυντικών θεμάτων»,
 128

 σε σχέση με τις υφιστάμενες οι ενδεχόμενες, 

στο εξωτερικό ή εσωτερικό αντικρουόμενες δυνάμεις ή απειλές.  

Συνοψίζοντας μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι η 

στρατιωτική στρατηγική περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους (Πίνακας 2): 

α. Το αμυντικό δόγμα 

β. Τις Ένοπλες Δυνάμεις (δομή, οπλικά συστήματα, ανθρώπινο δυναμικό, 

συνεργασία πολιτικής στρατιωτικής ηγεσίας) 

γ. Την επιχειρησιακή στρατηγική 

δ. Την τακτική 

                                                
128 Πλοίαρχος Τσαιλάς Δ., Ν., Διευθυντής Έδρας Ασφάλειας Στρατηγικής, «Στρατηγική Αξιολόγηση» 

Διαλκαδική Επιθεώρηση, ΑΔΙΣΠΟ,Τεύχος 18, Μαρ/Σεπ 2010, σελ.18-25. 
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Πίνακας 2: Ανάλυση Στρατιωτικής Στρατηγικής 

 

2.3  ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ-ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η στρατηγική όπως προανέφερα, δεν διαμορφώνεται ποτέ εν κενώ, αλλά 

πάντοτε απευθύνεται σε έναν ή σε περισσότερους υπαρκτούς ή δυνητικούς αντιπάλους 

που κι αυτοί με τη σειρά τους εφαρμόζουν τη δική τους στρατηγική. 

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της υψηλής στρατηγικής, της θεωρίας 

δηλαδή του κράτους για το πώς «παράγει ασφάλεια για τον εαυτό του ελέγχεται με 

βάση τα πολιτικά αποτελέσματα της ως προς την επιβίωση και την ευημερία του 

κράτους.129 

Όπως είναι εύκολα αντιληπτό οι τρεις εθνοκρατικές οντότητες των οποίων θα 

κληθούμε να αναπτύξουμε την υψηλή στρατηγική αλλά και το αμυντικό δόγμα, 

συνιστούν διαφορετικές περιπτώσεις οι οποίες θέτουν διαφορετικούς στόχους. Για να 

γίνει πιο εύκολα αντιληπτό κρίνεται σκόπιμο να αναλύσουμε εν τάχει την έννοια της 

εθνοκρατικής οντότητας. 

Η έννοια του κράτους δεν ταυτίζεται με την έννοια του έθνους και αντίστροφα. 

Υπάρχουν κράτη εθνικά ομοιογενή, όπως σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι η Ελλάδα και 

κράτη πολυεθνικά όπως είναι η Ρωσία και η Κίνα. Ως στοιχεία τα οποία απαρτίζουν ή 

χαρακτηρίζουν ένα έθνος αναφέρονται συχνά η κοινή γλώσσα, ο κοινός πολιτισμός η 

κοινή θρησκεία και η κοινή φυλετική καταγωγή. Ο Ηρόδοτος μιλάει για «το όμαιμο, το 

                                                
129 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη.,116 
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ομόγλωσσο και το ομόθρησκο». Όμως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη 

έθνους μπορεί να θεωρηθεί μόνο η κοινή εθνική συνείδηση, που είναι και πρέπει να 

εξετάζεται ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα στοιχεία. Η εθνική συνείδηση καλλιεργείται 

και διατηρείται είτε από μηχανισμούς του έθνους είτε από μηχανισμούς του κράτους 

μέσω της διαδικασίας της εθνικοποίησης, μιας διαδικασίας παράλληλης και ανάλογης 

με αυτής της κοινωνικοποίησης.130 Η εθνική συνείδηση ως συναίσθηση της 

εθνοκρατικής επιβίωσης, συνιστά τον κύριο λόγο διακρατικού ανταγωνισμού, λόγω του 

άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος.131 Η ένταση της πίστης αυτής 

ποικίλει από την ανάγκη πολιτικής οργάνωσης και πολιτικής αυτονόμησης ενός 

πληθυσμού και της ειρηνικής επιβίωσης και συνύπαρξης του στο πλαίσιο της κρατικής 

ετερότητας με άλλα έθνη ή κράτη μέχρι την πίστη στην υπεροχή του έθνους έναντι των 

υπολοίπων και σε ορισμένες περιπτώσεις και στην ανάγκη επικράτησης και 

εξολόθρευσης των υπολοίπων.132 

Από την ανωτέρω ανάλυση επιβεβαιώνεται η αρχική μας θέση ότι οι τρεις 

εξεταζόμενες εθνοκρατικές οντότητες έχουν διαφορετικές στοχεύσεις οι οποίες 

αντανακλώνται στον τρόπο και τον βαθμό που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη 

διεθνοπολιτική σκηνή, μέσω της εφαρμοζόμενης υψηλής στρατηγικής, που η κάθε μία 

υιοθετεί. Τα βασικά χαρακτηριστικά της υψηλής στρατηγικής των τριών εθνοκρατικών 

οντοτήτων αποτελούν το αντικείμενο το οποίο θα εξεταστεί στην παρούσα υποενότητα. 

2.3.1  Ελλάδα 

Στο άναρχο, ανταγωνιστικό και συχνά μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα η 

διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής είναι υψίστης σημασίας για τα κράτη. 

Ιδιαίτερη σπουδαιότητα αποκτά η στρατηγική όταν αναφέρεται στην προσπάθεια των 

μικρών κρατών. Υπό αυτό το δεδομένο, στην παρούσα ενότητα θα επιδιώξω να 

εξετάσω τη στρατηγική ενός μικρού κράτους, όπως είναι η Ελλάδα. Θέτοντας ως 

δεδομένο ότι τα μικρά κράτη διαμορφώνουν στρατηγική στο διεθνές σύστημα, θα 

επιχειρήσω να σκιαγραφήσω την υψηλή στρατηγική της Ελλάδας αναλύοντας 

                                                
130 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,119-138 

131 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 

Εφαρμογές. (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2010), 50–54. 

132 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004, 124–126. 
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θεωρητικά την έννοια του μικρού κράτους, τις επιδιώξεις του, τις στρατηγικές που 

ακολουθούν αλλά και την εξάρτηση τους από τις μεγάλες δυνάμεις. 

Είναι γεγονός ότι στην πειθαρχία των διεθνών σχέσεων εξετάζεται η 

συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων αφού αυτές διαμορφώνουν τη δομή του διεθνούς 

συστήματος και όπως υποστηρίζει και ο Mearsheimer αυτές ασκούν τη μέγιστη 

επίδραση σε ότι συμβαίνει στη διεθνή πολιτική και οι τύχες όλων των κρατών- τόσο 

των μεγάλων δυνάμεων όσο και των μικρότερων δυνάμεων καθορίζονται πρωτίστως 

από τις αποφάσεις και τις πράξεις των κρατών που διαθέτουν τις μεγαλύτερες 

ικανότητες.133 Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι οι υπάρχουσες θεωρίες στο πλαίσιο των 

διεθνών σχέσεων δεν αφορούν και τις μικρότερες δυνάμεις, άλλες περισσότερο και 

άλλες λιγότερο. Ο Kenneth Waltz διατυπώνει εύστοχα αυτό το σημείο όταν γράφει : 

«Μια γενική θεωρία διεθνούς πολιτικής….. άπαξ και γραφτεί, εφαρμόζεται και σε 

μικρότερα κράτη τα οποία αλληλεπιδρούν, στο βαθμό που οι αλληλεπιδράσεις τους 

είναι απομονωμένες  από την επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων ενός συστήματος, είτε 

λόγο της αδιαφορίας των τελευταίων είτε λόγο δυσκολίας στις επικοινωνίες και τις 

μεταφορές».134 

Όσον αφορά τον όρο μικρό κράτος έχει ξεκινήσει ένας διάλογος στην τελευταία 

φάση του ψυχρού πολέμου γύρω από τη χρησιμότητα των μικρών κρατών στη διπολική 

αντιπαράθεση, κυρίως όμως ο όλος διάλογος εξαντλήθηκε στον ρόλο των μικρών 

κρατών στο στρατόπεδο των αδέσμευτων. Τα θεωρητικά πορίσματα τα οποία είχαν 

εξαχθεί κατέρρευσαν με την πτώση της ΕΣΣΔ. Τι είναι όμως στην πραγματικότητα και 

σε ποιο θεωρητικό ορισμό μπορούμε να καταλήξουμε για τα μικρά κράτη; 

 Το ξεκάθαρο αποτύπωμα της έννοιας του μικρού κράτους παρουσιάζει ένα 

μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναφέρεται ως προς τη βασική κατεύθυνση που λαμβάνουν 

τα ίδια τα κράτη είτε να μεγιστοποιούν είτε να αποκρύπτουν τους βασικούς 

συντελεστές ισχύος που διαμορφώνουν τον «ωφέλιμο χώρο» που καταλαμβάνουν μέσα 

στη διεθνοσυστημική αρένα. 

 Το ζήτημα των μικρών κρατών είναι πολυδιάστατο. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη 

σχολή και μια ξεκάθαρη προσέγγιση για το πώς ορίζεται το μικρό κράτος και πως αυτό 

                                                
133 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 27–28. 

134 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.  
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συμπεριφέρεται στη διεθνή αρένα. Στην ουσία δεν έχουμε άλλο εργαλείο κατάταξης 

ενός κράτους σε μικρό παρά την ίδια του τη συμπεριφορά και το πλαίσιο αποδοχής της 

αδυναμίας που το ίδιο προβάλλει ως προς τον έλεγχο των διεθνών εξελίξεων στην 

περιφέρει του αλλά και ως προς τους άλλους αναθεωρητικούς δρώντες. 

 Η διαδικασία της απόκρυψης είναι ένα βασικό στοιχείο στον τρόπο τον οποίο 

λειτουργούν σχεδόν όλα τα κράτη μέσα στο διεθνές σύστημα πριν αυτά εισέλθουν μέσα 

στη συνθήκη του μαξιμαλιστικού ανταγωνισμού για την οριστική επικράτηση. Στην 

ουσία μικρό κράτος είναι αυτό το οποίο αποδέχεται να παράγει μια πολιτική 

σύμπλευσης ως μήτρα παραγωγής συμπεριφορών δορυφοροποίησης κατευνασμού, 

διαρκούς υποχωρητικότητας. Αν έχουμε ως κέντρο βάρους τη συνθήκη της σύμπλευσης 

και βλέπουμε  ότι ένα κράτος παράγει πολιτικές διπλωματικής φύσης που ευνοούν τη 

διαρκή υποχωρητικότητα και κατευνασμό τότε αυτό καταλήγει σε μικρή δύναμη. 

 Συνοψίζοντας μπορούμε να ορίσουμε το μικρό κράτος ως τον παράγοντα ο 

οποίος όχι μονο δεν επιθυμεί για τον εαυτό του κάτι παραπάνω από την κανονιστική 

του επιβίωση αλλά με τη συμπεριφορά του επιτρέπει την αύξηση της επιθετικότητας 

και επομένως και την αύξηση μερικών ή ολικών αναθεωρητικών τάσεων ετέρων 

δυνάμεων που έρχονται σε απευθείας τριβή και όσμωση με τη μικρή δύναμη.135 

 Από την ανωτέρω ανάλυση μπορούμε να επισημάνουμε ορισμένες βασικές 

παραδοχές αναφορικά με το πώς τα μικρά κράτη διαμορφώνουν τη στρατηγική τους 

στο διεθνές σύστημα. Πρώτον βασική τους επιδίωξη είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης 

τους και η ασφάλεια τους. Για να επιτευχτεί αυτό είναι απαραίτητη η συνδρομή άλλων 

κρατικών δυνάμεων με μεγάλη ισχύ. Όπως όλα τα κράτη έτσι και τα μικρά, επιδιώκουν 

να διασφαλίσουν της επιβίωση τους με την αυτοβοήθεια και τη συγκρότηση 

συμμαχιών.136 Δεύτερον λόγω έλλειψης σκληρής ισχύος επιδιώκουν να 

ισχυροποιήσουν την κρατική τους οντότητα και να κατοχυρώσουν την κυριαρχία τους 

με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς οργανισμούς. Αυτό συνεπάγεται συχνή επίκληση του 

διεθνούς δικαίου πράγμα το οποίο δεν εξασφαλίζει πάντοτε την επιβίωση τους. Τρίτον 

λόγω της δομής του συστήματος και της κατανομής ισχύος μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων τα μικρά κράτη έχουν περιορισμένες επιλογές για το σχεδιασμό της 

                                                
135 Σημειώσεις από το μάθημα Στρατηγική Ανάλυση με καθηγητή τον Σπυρίδων Λίτσα. 

136 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων, 85. 
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στρατηγικής τους. Τέταρτον υπάρχει μεγάλη εξάρτηση τους από τις μεγάλες δυνάμεις. 

Βασιζόμενος στο ανωτέρω θεωρητικό πλαίσιο θα αναλύσω την υψηλή στρατηγική της 

Ελλάδας και στη συνέχεια της Κύπρου. 

Η Ελλάδα παίζει υποδειγματικά το ρόλο του μικρού κράτους καθόσον γνωρίζει 

το πολιτικό της βάρος περιορίζεται σε μια τοπική και όχι στη διεθνή αρένα……είναι εξ 

ορισμού τοπική δύναμη της οποίας οι απαιτήσεις περιορίζονται στις άμεσες γειτονικές 

περιοχές.137 Κατόπιν των ανωτέρω και προκειμένου η Ελλάδα να επιτύχει τη βασική 

της στόχευση στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα, την επιβίωση, αλλά και 

τις απειλές που προέκυψαν με τη λήξη του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου έθεσε ως κύριο 

συστατικό στοιχείο της υψηλής της στρατηγικής, το δυτικό προσανατολισμό ο οποίος 

επισημοποιήθηκε με το «Δόγμα Τρούμαν».  Στα τέλη Φεβρουαρίου του 1947 η 

βρετανική κυβέρνηση ενημέρωσε επίσημα τις ΗΠΑ ότι αδυνατούσε να συνεχίσει την 

αποστολή βοήθειας προς την Ελλάδα μετά την 31η Μαρτίου του ίδιου έτους, ωθώντας 

ουσιαστικά την Ουάσινγκτον να αναλάβει εκείνη το ρόλο της προστάτιδας της Αθήνας. 

Αναζητώντας, εξάλλου, άμεσα την εξασφάλιση της αμερικανικής υποστήριξης, στις 

αρχές Μαρτίου του 1947 η ελληνική κυβέρνηση απηύθυνε επίσημη έκκληση προς την 

Ουάσινγκτον, ζητώντας αφενός την παροχή οικονομικής και κάθε άλλου είδους 

βοήθειας από την πλευρά των ΗΠΑ με σκοπό την ανοικοδόμηση και την ειρήνευση 

στην Ελλάδα, και αφετέρου την αποστολή έμπειρου προσωπικού από τις ΗΠΑ 

προκειμένου να συνδράμει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση αυτής της 

βοήθειας.138 Πράγματι, στις 12 Μαρτίου 1947 ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρρυ 

Τρούμαν ανακοίνωσε στο Κογκρέσο των ΗΠΑ την απόφαση της κυβέρνησής του να 

παράσχει 400 εκατομμύρια δολάρια ως οικονομική και στρατιωτική ενίσχυση προς την 

                                                
137 Annete B. Fox, The Power of Small states:Diplomacy in World War II (Chicago: Chicago University 

Press, 1959), 3. 

138 Message to the President and the Secretary of State from the Greek Prime Minister and the Minister 

for Foreign Affairs, The Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 409 A, Supplement, 4 May 1947, σ. 

827· Memorandum of Conversation, by Mr. William O. Baxter of the Division of Near Eastern Affairs, 

[Washington], 3 March 1947, FRUS, 1947, σ. 78. 



51 

Ελλάδα και την Τουρκία για διάστημα ενός έτους.139 Η διατύπωση του Δόγματος 

Τρούμαν, το οποίο σηματοδότησε τη μετατόπιση της Ελλάδας από τη βρετανική στην 

αμερικανική σφαίρα επιρροής, αποτύπωνε ανάγλυφα την αλληλεπίδραση στρατηγικής 

και ιδεολογίας. Στις συνθήκες του Ψυχρού Πολέμου, ο φόβος της κομμουνιστικής 

επέκτασης ωθούσε τις ΗΠΑ να αποτρέψουν με κάθε μέσο την εξασφάλιση 

στρατηγικών πλεονεκτημάτων από τον αντίπαλο: κατά συνέπεια, η ενίσχυση των 

ελληνικών κυβερνητικών δυνάμεων ήταν απαραίτητη προκειμένου να κατισχύσουν των 

κομμουνιστών στον εμφύλιο πόλεμο και να εξασφαλισθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η 

επιβίωση ενός φιλοδυτικού καθεστώτος στην Ελλάδα.140 

Η Ελλάδα στη συνέχεια λόγω της περιορισμένης σκληρής ισχύος της οποίας 

διέθετε και προκειμένου αφενός να δείξει μια μεγαλύτερη ενεργητικότητα στην 

περιφέρεια αφετέρου να δείξει στους έτερους παράγοντες ότι μπορεί να διαδραματίσει 

ρόλο στο εσωτερικό του δυτικού συνασπισμού εισέρχεται στους κόλπους της Βόρειο 

Ατλαντικής Συμμαχίας το 1952.141 Η προσχώρηση στο ΝΑΤΟ κατά την άποψη του 

                                                
139 Το ιδεολογικό υπόβαθρο του Δόγματος Τρούμαν ήταν απόλυτα σαφές και περιγράφηκε αναλυτικά 

από τον ίδιο τον εμπνευστή του κατά τη διάρκεια της εν λόγω συνεδρίασης του Κογκρέσου: σχεδόν όλα 

τα έθνη του κόσμου είχαν ουσιαστικά να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο εναλλακτικούς τρόπους ζωής, της 

ελευθερίας μέσω της επικράτησης της βούλησης της πλειοψηφίας και της καταπίεσης λόγω της βίαιης 

κατίσχυσης της μειοψηφίας· σε αυτό το πλαίσιο, η πολιτική των ΗΠΑ δεν μπορούσε να είναι άλλη από 

την ενίσχυση όλων των ελεύθερων λαών που αγωνίζονταν ενάντια στην προσπάθεια υποταγής τους από 

ένοπλες μειοψηφίες ή από εξωτερικές πιέσεις. Ο κόσμος [επισήμαινε ο Τρούμαν στην ομιλία του 

ενώπιον του Κογκρέσου] δεν είναι στατικός και το status quo δεν είναι ιερό. Αλλά δεν μπορούμε να 

επιτρέψουμε αλλαγές στο status quo κατά παράβαση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών με μεθόδους 

όπως ο εξαναγκασμός, ή με προσχήματα όπως η πολιτική διείσδυση. Βοηθώντας τα ελεύθερα και 

ανεξάρτητα έθνη να διατηρήσουν την ελευθερία τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόζουν στην πράξη 

τις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Χρειάζεται μόνο να ρίξουμε μία ματιά σε ένα χάρτη 

προκειμένου να συνειδητοποιήσουμε ότι η επιβίωση και η ακεραιότητα του ελληνικού έθνους είναι 

εξαιρετικής σημασίας σε πολύ ευρύτερο πλαίσιο. Εάν η Ελλάδα περιέλθει στον έλεγχο μίας ένοπλης 

μειοψηφίας, η επίδραση στη γειτονική της Τουρκία θα ήταν άμεση και σοβαρή. Σύγχυση και αναταραχή 

ενδεχομένως να εξαπλωθούν σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Επιπλέον, η εξαφάνιση της Ελλάδας ως 

ανεξάρτητου κράτους θα είχε σοβαρό αντίκτυπο σε εκείνες τις χώρες της Ευρώπης οι λαοί των οποίων 

αγωνίζονταιενάντια σε μεγάλες δυσκολίες προκειμένου να διατηρήσουν τις ελευθερίες και την 

ανεξαρτησία τους ενώ επιδιορθώνουν τις ζημιές του πολέμου. […] Εάν αποτύχουμε να βοηθήσουμε την 

Ελλάδα και την Τουρκία αυτή την κρίσιμη ώρα, το αποτέλεσμα θα είναι εξαιρετικά σημαντικό τόσο στη 

Δύση όσο και στην Ανατολή.[Message to the President and the Secretary of State from the Greek Prime 

Minister and the Minister for Foreign Affairs, The Department of State Bulletin, Vol. XVI, No. 409 A, 

Supplement, 4 May 1947, σ. 827· Memorandum of Conversation, by Mr. William O. Baxter of the 

Division of Near Eastern Affairs, [Washington], 3 March 1947, FRUS, 1947, σ. 78. Παρατίθεται στο 

Ευάνθης Χατζηβασιλείου Παναγιώτης Ήφαιστος, Κωνσταντινος Κολιόπουλος, Η Έναρξη Του Ψυχρού 

Πολέμου, 1941-1950: Στρατηγικά Ή Ιδεολογικά Αίτια; (Αθήνα, 2012).] 

140 Ibid., 274–295. 

141 Η Ελλάδα εισήλθε στη Βορειοατλαντική Συμμαχία με το δεύτερο κύμα διεύρυνσης το 1952, επί 

κυβερνήσεως Νικόλαου Πλαστήρα. Η χώρα μας διένυε το τρίτο μετεμφυλιακό έτος, ενώ ο κόσμος βίωνε 

τα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου. 
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γράφοντος είχε φυσικά μοναδικό στόχο και σκοπό την ενίσχυση της διεθνούς της θέσης 

και της ασφάλειας της. 

Η Ελλάδα αντιλαμβανόμενη ότι αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων που η 

Δύση δεν είναι διατεθειμένη να αντιμετωπίσει και ως δικά της, αλλά συχνά ούτε και 

από τη σκοπιά των Ελληνικών συμφερόντων και προκειμένου να μην αισθάνεται 

«ξεκρέμαστη» από δυτικούς συμμάχους αλλά ούτε και «ανάδελφη» από συμμάχους 

άρχισε να εργάζεται προς την κατεύθυνση του ευρωπαϊκού ανοίγματος το οποίο 

ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 1981 με την Ελλάδα να γίνεται το 10 μέλος της 

Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας.142 Η ένταξη φυσικά στην Ευρωπαϊκή 

Οικονομική Κοινότητα σε καμία περίπτωση δεν σήμαινε ότι η Ελλάδα έχασε τον 

δυτικό της προσανατολισμό. Η Ελλάδα ουσιαστικά έκανε μια επιλογή μέσω της οποίας 

προτάσσει στην οικονομική και κοινωνική ζωή τον ευρωπαϊκό της προσανατολισμό, 

προσανατολισμός που έχει μεγαλύτερη συναίνεση εντός της Ελληνικής κοινωνίας από 

κείνον του ατλαντισμού143 αλλά πάντοτε η υψηλή της στρατηγική χαράσσεται και 

ενεργείτε αφενός υπό το πρίσμα της ευρωπαϊκής της διάστασης, αφετέρου από την 

Αμερικανική επιρροή, καθόσον η ασφάλεια στην περιοχή τόσο της Ανατολικής 

Μεσογείου όσο και της Χερσονήσου του Αίμου εξαρτάται από τις ΗΠΑ.144  

Έχοντας ως δεδομένο ότι, τα μικρά κράτη προκειμένου να επιβιώσουν στο 

άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα επιδιώκουν την εξασφάλιση διεθνών 

συμφωνιών, τη συμμετοχή τους σε οργανισμούς και συμμαχίες δεν μπορούμε παρά να 

υποστηρίξουμε ότι η ένταξη της Ελλάδας στην ΕΕ αποτέλεσε στην ουσία μια επιλογή 

ιστορικής σημασίας ανεξάρτητα από τις απόψεις που έχει ο οποιοσδήποτε για την ίδια 

την ΕΕ καθώς και τα κέντρα ισχύος της δύσης. Όπως υποστηρίζει και ο Ηλίας 

                                                
 

Η Ελληνική Βουλή επικυρώνει τη συμφωνία ένταξης της χώρας μας στο ΝΑΤΟ στις 18 Φεβρουαρίου 

1952, με μόνες αρνητικές ψήφους τις οκτώ της ΕΔΑ και τη μία του ανεξάρτητου βουλευτή της 

Αριστεράς Μιχάλη Κύρκου. Στην αγόρευσή του, ο πρωθυπουργός Πλαστήρας δήλωσε: «Δεν μπορεί 

κανείς να μην παραδεχθεί ότι όταν η Ελλάς συμμετέχει εις το Ατλαντικόν Σύμφωνον μετά των μεγάλων 

δυνάμεων, αι οποίαι κατοικούνται από ελευθέρους δημοκρατικούς λαούς, αισθάνεται αυτή 

ασφαλεστέραν… Αι άλλαι θεωρίαι περί ειρηνεύσεων και ουδετερότητος… δεν έχουν καμμίαν σχέσιν με 

το γεγονός αυτό».(ΠΗΓΗ: http://www.sansimera.gr/articles/180#ixzz3TOdfAhwh) 

142 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 

Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης, 1η Έκδοση 

(Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ Α.Ε, 2010), 103–113.  

143 Ibid., 111. 

144 Ibid., 110–111. 

http://www.sansimera.gr/articles/180%23ixzz3TOdfAhwh
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Κουσκουβέλης: « η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕΕ παρείχε έναν θεσμικό, πολιτικό και 

οικονομικό συντελεστή ισχύος για την εξωτερική της πολιτική. Όλοι γνωρίζουν τη μεγάλη 

σημασία της  συμμετοχής της Ελλάδας στην ΕΟΚ/Ένωση για τις σχέσεις της με την 

Τουρκία και την ΠΓΔΜ ή στην πορεία ένταξης σ την ΕΕ της Κυπριακής 

Δημοκρατίας……. Τα πλεονεκτήματα προκύπτουν από το ρόλο κάθε κράτους μέλους στην 

ένταξη νέων μελών , στην αναθεώρηση των Συνθηκών και στις διεθνείς συμφωνίες. 

Προκύπτουν επίσης από τη συμμετοχή εκπροσώπων από κάθε χώρα στα όργανα της ΕΕ, 

τα οποία αποφασίζουν για πολλά θέματα που αφορούν χώρες εντός και εκτός 

Ένωσης».
145

 

Παρότι έγινε μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα βρίσκεται γεωγραφικά 

τοποθετημένη σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από έντονη ρευστότητα και 

αστάθεια. Επομένως προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια της, η 

αποτελεσματικότερη επιλογή είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνση των δεσμών με τους 

Ευρωπαίους και Νατοϊκούς εταίρους. Η πρόκληση λοιπόν είναι, η διαμόρφωση μιας 

στρατηγικής που θα προωθεί αφενός τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα και αφετέρου θα 

είναι συμβατή με τις πολιτικές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.146 

 Σήμερα οι επίσημα προσδιορισμένες και καταγεγραμμένες στόχοι-επιδιώξεις της 

Ελληνικής υψηλής στρατηγικής είναι: α) η υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, 

κυριαρχίας και ακεραιότητας της χώρας από οποιαδήποτε απειλή β) η υποστήριξη των 

εθνικών συμφερόντων σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του πλανήτη γ) η υποστήριξη της 

ευρωπαϊκής πορείας της χώρας ,δ) η υποστήριξη του ρόλου της χώρας και η 

μεγιστοποίηση των πλεονεκτημάτων από τη συμμετοχή σε οργανισμούς και συμμαχίες, 

ε) η ενίσχυση της θέσης της χώρας στα Βαλκάνια με σκοπό τη σταδιακή διαμόρφωση 

της σε βαλκανικό πυλώνα της ΕΕ, στ) η ενεργός παρουσία της χώρας στο χώρο των 

Παρευξείνιων κρατών και στην Ανατολική Μεσόγειο, ζ) η ανάπτυξη μιας ενεργούς και 

δυναμικής στρατιωτικής διπλωματίας με στόχο την προώθηση της πολιτικής 

ασφάλειας, ειρήνης και συνεργασίας στην περιοχή των Βαλκανίων, της Μαύρης 

Θάλασσας και της Ανατολικής Μεσογείου, η) η ανάπτυξη μιας πολυμερούς πολιτικής, 

οικονομικής και πολιτιστικής συνεργασίας στα Βαλκάνια και την ευρύτερη παρευξείνια 

                                                
145 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 

2012, foreignaffairs.gr. 

146 Θάνος Ντόκος, Ελληνική Πολιτική Εθνικής Ασφαλειας Στον 21ο Αιώνα (Αθήνα, 2007), 6. 
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περιοχή, με στόχο την ασφάλεια, την ειρήνη την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

και θ) η αποτελεσματική λειτουργία της χώρας ως μητροπολιτικού κέντρου του 

Ελληνισμού με τις απαραίτητες πρωτοβουλίες κινητοποίησης των απανταχού 

Ελλήνων.147  

 Δυστυχώς όπως μπορούμε να αντιληφθούμε οι ανωτέρω στοχεύσεις έχουν 

παραμείνει μόνο στοχεύσεις γεγονός το οποίο επιδεινώθηκε από τη σοβούσα 

δημοσιονομική κρίση που μαστίζει τη χώρα από τα τέλη περίπου του 2009 . Η εν λόγω 

κρίση δεν μπορεί να χαρακτηρισθεί μόνο ως οικονομική αλλά ως μια πολύπλευρη 

δομική κρίση η οποία έχει διεθνοπολιτική διάσταση. Η Ελλάδα βιώνει μια κρίση 

κύρους και αξιοπιστίας.148 

 Οι επιπτώσεις που έχει επιφέρει η σοβούσα κρίση στην ελληνική εξωτερική 

πολιτική έχουν να κάνουν κυρίως με την υποβάθμιση του διεθνούς κύρους της 

ελληνικής διπλωματίας, την απώλεια του ρόλου της Ελλάδας στα Βαλκάνια ως 

«κράτους-οδηγού» των βαλκανικών οικονομιών προς τον εξευρωπαϊσμό τους, την 

αδράνεια της Ελλάδας σε σχέση με τις πρόσφατες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή, την 

απουσία και απόσυρση ελληνικών δυνάμεων από διεθνείς ειρηνευτικές αποστολές, τις 

περικοπές δαπανών στους τομείς της άμυνας και των διπλωματικών αποστολών, την 

στρατηγική ανισορροπία σε σχέση με την γεωστρατηγική αναβάθμιση της Τουρκίας και 

την στασιμότητα στον τομέα της ενεργειακής και οικονομικής διπλωματίας.149  Όλα τα 

προαναφερθέντα είχαν ως αποτέλεσμα την κρίσιμη αδράνεια σε μια σειρά κρίσιμών 

ζητημάτων όπως αυτό της ανακήρυξης της ΑΟΖ.  

Μοναδική εξαίρεση στο όλο σκηνικό αδράνειας θα μπορούσε να θεωρηθεί η 

προσέγγιση με το Ισραήλ και η δημιουργία μίας πολύπλευρης συνεργασίας μεταξύ 

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στον τομέα της άμυνας, της ενέργειας, της ανταλλαγής 

τεχνογνωσίας και των εμπορικών συναλλαγών καθώς και του τουρισμού. Το κρίσιμο 

στοιχείο στην παρούσα γεωπολιτική εξίσωση είναι η ευρωπαϊκή ταυτότητα Ελλάδας 

                                                
147 Οι πληροφορίες έχουν συλλεχθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Άμυνας και 

παρατίθενται στοΚυριάκος Αλουμανής, Η Ελληνική Υψηλή Στρατηγική Για Την Αντιμετώπιση Των 

Εξωτερικών Απειλών Του 21ου Αιώνα (Αθήνα, 2012), 73. 

148 Η ελληνική κρίση θα αναλυθεί στο κεφάλαιο 6 ενεδελεχώς προκειμένου να συνδυαστεί με την 

εξεταζόμενη συμμαχία μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 

149 Νίκος Δασκαλάκης, Ο Αντίκτυπος Της Κρίσης Στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Αθήνα, 2013), 

www. eliamep.gr. ,6 
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και Κύπρου, ταυτότητα που εξασφαλίζει στην χώρα μας το ρόλο του μεσολαβητή 

ακόμη και του «πρεσβευτή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Μεσόγειο μαζί 

με όλα τα ανωτέρω γεωπολιτικά οφέλη. Με την παρούσα κρίση διακυβεύεται αυτή 

ακριβώς η ευρωπαϊκή ταυτότητα της Ελλάδας, η μοναδική ταυτότητα με την οποία η 

χώρα αναγνωρίζεται διεθνώς εδώ και δεκαετίες. 150  Πέραν αυτού, η εξωτερική 

πολιτική της Ελλάδας υφίσταται επιπλέον την επίδραση μιας ακόμα σοβαρής εξέλιξης: 

της αποδυνάμωσης της Ευρώπης ως διεθνούς παίκτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι 

σήμερα αυτή που ήταν. Διέρχεται μια πολύπλευρη σοβαρή κρίση.  151 

 Την περίοδο αυτή η Ελλάδα καλείται να διαχειριστεί τέσσερα μέτωπα 

ταυτόχρονα: α) Τη σοβαρή λόγω κρίσης, εξασθένιση της οικονομίας της· β) Την 

ταραγμένη και με αβεβαιότητες πορεία της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης· γ) 

Τα γνωστά σοβαρά ανοικτά ζητήματα του πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής, 

Τουρκία, Κυπριακό, Σκοπιανό Και δ) την έντονη ρευστότητα στην άμεσα γειτονική της 

περιοχή της Ανατολικής   Μεσογείου σε συνδυασμό με την αύξηση επιρροής της 

Τουρκίας που τα τελευταία χρόνια, ζει μέσα σε μια "μέθη ισχύος".152    

Το ερώτημα το οποίο εγείρετε είναι αν η Ελλάδα, στην υπάρχουσα κατάσταση, 

μπορεί να διαμορφώσει μια αποτελεσματική εξωτερική πολιτική η οποία μπορεί να 

εκπληρώσει τους στόχους οι βασικότεροι εκ των οποίων είναι η διασφάλιση της 

καλύτερης δυνατής θέσης στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι, η ασφάλεια του ίδιου και των 

πολιτών του και η αξιοποίηση των αλλαγών που συμβαίνουν στο διεθνές σύστημα 

προκειμένου να αποκομίσει τα μέγιστα οφέλη γενικά. 153 

                                                
150 Ibid.,7 

151 Η ΕΕ δεν μπόρεσε τις τελευταίες δεκαετίες να αναπτυχθεί σε μία ενιαία πολύπλευρη και πολύμορφη 

δύναμη. Διαθέτει στους κόλπους της παλιές αυτοκρατορικές δυνάμεις που σήμερα θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν, ως προς τη θέση τους στη διεθνοπολιτική αρένα,μεσαίες έως ισχυρές. Η ΕΕ είναι ως 

ζώνη πολιτισμικής και οικονομικής επιρροής πολύ ισχυρότερη από ότι πριν από δεκαετίες. Ταυτόχρονα 

όμως έχουν ενισχυθεί στο εσωτερικό της οι εθνικισμοί τόσο οι οικονομικοί όσο και οι γεωπολιτικοί. Δεν 

καταφερε να ενισχύσει έναν ξεχωριστό ιδιαίτερο δικό της σκληρό πυρήνα της πολιτικής. (παρατίθεται 

στο ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 

Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.) 

152 Γεώργιος Κουμουτσάκος, “Σκέψεις Για Την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική Στην Εποχή Της 

Κρίσης,” 2012, http://www.gkoumoutsakos.gr/gr/article/522?section=2&category=10.(Πρόσβαση 27 Νοε 

14) 

153 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 

Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.,15 
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 Η εξωτερική πολιτική και ο σχεδιασμός της – ιδιαίτερα μιας χώρας σε έναν 

ευαίσθητο χώρο, αλλά και σε κατάσταση οικονομικής κρίσης-απαιτούν ιδιαίτερη 

προσοχή, νηφαλιότητα και σοβαρότητα. Η εξωτερική πολιτική ενός κράτους αφορά την 

ασφάλεια του, την προστασία και την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Αναμφίβολα 

δε, επηρεάζεται κατά την εκπόνηση της εφαρμογής της από το διεθνές σύστημα δηλαδή 

από τη θέση και την ισχύ του κράτους μέσα σε αυτό. Ασφαλώς ένα κράτος σε 

κατάσταση δημοσιονομικής κρίσης αντιμετωπίζει προβλήματα στην εξωτερική του 

πολιτική, σε κάθε περίπτωση όμως ένα κράτος ακόμα και σε αυτή την κατάσταση 

μπορεί να διαθέτει αποτελεσματική εξωτερική πολιτική.154 

 Από τα ανωτέρω συμπεραίνουμε ότι ένας εκ των βασικών πυλώνων της υψηλής 

στρατηγικής, είναι η εξωτερική εξισορρόπηση η οποία επιτυγχάνεται με τη σύναψη 

συμμαχιών. Η οργάνωση του συμμαχικού δικτύου είναι και αυτή μια αυστηρά 

τεχνοκρατική διαδικασία με ένα συγκεκριμένο θεωρητικό φάσμα επιλογών και σημείων 

προς αποφυγή.155 Το τι είναι συμμαχία και ποιοι οι τύποι συμμαχιών θα εξεταστεί 

λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο. Το σημείο το οποίο θα εστιάσουμε και στην ουσία 

αποτελεί και τον πυρήνα της υπόψη εργασίας είναι κατά πόσο η δημιουργία 

στρατηγικής συμμαχίας μεταξύ των εξεταζόμενων εθνοκρατικών οντοτήτων θα 

βοηθήσουν στην εκπλήρωση των ελληνικών στοχεύσεων για μία ενεργή και 

αποτελεσματική υψηλή στρατηγική.  

2.3.2  Κύπρος 

Ξεκινώντας την ανάλυση της υψηλής στρατηγικής της Κύπρου δεν μπορώ να 

μην αναφέρω ότι στην πρώτη περίοδο της ανεξαρτησίας, 1960-1974, η Κυπριακή 

Δημοκρατία δεν διέθετε κεντρική, υψηλή στρατηγική, ώστε να μπορέσει να βρει τη 

θέση της και να λειτουργήσει εντός του διεθνούς συστήματος. Τούτο οφείλεται κυρίως 

στις παγκοσμίου πρωτοτυπίας συνθήκες και όρους της ανεξαρτητοποίησής της, καθώς 

και στις αντίξοες συνθήκες του τότε διεθνούς συστήματος.156 Οπότε η ανάλυση της 

                                                
154 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.” 

155 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Με Επιστημονική Ενάργεια Και Ρεαλισμό,” Δημοκρατία (2014). (Πρόσβαση 

11 Νοε 14) 

156 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Η Στρατηγική Των Μικρών Κρατών Στο Διεθνές Σύστημα: Η Περίπτωση 

Της Κύπρου Περιλαμβάνεται Στο Tο Κυπριακό Και Το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας Τη 

Θέση Στο Κόσμο, ed. Άγγελος Συριγος.Ευάνθης Χατζηβασιλείου Πέτρος Παπαπολυβίου (ΛΕΥΚΩΣΙΑ: 

ΠΑΤΑΚΗ& ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΑΣΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, 2011). 
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υψηλής στρατηγικής της μεγαλονήσου θα στηριχτεί στην μετά το 1974 πορεία της 

Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Μια δεύτερη θεωρητική υπόθεση157 πάνω στην οποία θα στηριχτεί η ανάλυση 

μας είναι ότι κάθε εθνοκρατική οντότητα, μέσα στο άναρχο και συνεχώς 

μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα, έχει διαφορετικές στοχεύσεις και συμφέροντα. Το 

αυτό συμβαίνει και στην περίπτωση Ελλάδας Κύπρου όπου παρά τις όποιες ομοιότητες 

αλλά και την σύγκλιση συμφερόντων που υπάρχουν σε πολλούς τομείς δεν υπάρχει 

απόλυτη ταύτιση σε αυτά. Υπό αυτήν την έννοια, η Κύπρος λειτουργεί και 

συμπεριφέρεται στο διεθνές σύστημα ως διακριτός δρών. 

Το Διεθνές σύστημα όπως ήδη έχει αναφερθεί στο 1
ο
 κεφάλαιο είναι ένα 

σύστημα ανισοτήτων, στο οποίο οι συλλογικές οντότητες διακρίνονται στα μεγάλα, 

μεσαία και μικρά κράτη. Η Κύπρος όπως και η Ελλάδα κατατάσσεται στα μικρά κράτη, 

των οποίων μία μικρή ανάλυση έγινε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. Αυτό το οποίο 

πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι συναντάμε διάφορες απόψεις για το τι είναι μικρό 

κράτος και δεν θα ήταν υπερβολή να υποστηριχτεί ότι όσοι είναι οι αναλυτές των 

μικρών κρατών, τόσοι θα μπορούσαν να είναι και οι ορισμοί αφού ο καθένας προκρίνει 

μια δική του οπτική συνδυάζοντας διαφορετικούς παράγοντες.158  Για τις ανάγκες της 

υπόψη εργασίας θα δεχτούμε τον ορισμό του Σπυρίδων Λίτσα, όπως αυτός παρατέθηκε 

στο προηγούμενο υποκεφάλαιο. 

Κοινός παρανομαστής για όλους τους μελετητές των διεθνών σχέσεων είναι ότι 

η κατάταξη μιας εθνοκρατικής οντότητας σε μία από τις παραπάνω κατηγορίες έχει 

σχέση με την ισχύ του κράτους άρα και με τους συντελεστές ισχύος αυτού. Οι 

συντελεστές ισχύος σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη διακρίνονται σε υλικούς ή 

αντικειμενικούς, λειτουργικούς και υποκειμενικούς συντελεστές.159 Ένας από τους 

υλικούς συντελεστές ο οποίος αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο για τη χάραξη υψηλής 

στρατηγικής της Μεγαλονήσου, είναι η γεωγραφία. Στις διεθνείς σχέσεις η χάραξη, η 

υιοθέτηση, και η εκτέλεση των πολιτικών κάθε παράγοντα του διεθνούς συστήματος 

                                                
157 Οι θεωρίες περιέχουν θεωρητικές υποθέσεις και αυτές θα πρέπει να κρίνονται βάσει του τι 

ισχυρίζονται ότι εξηγούν και προβλέπουν. [Παρατίθεται στο Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς 

Πολιτικής, 2011.,68] 

158 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Κύπρος Ως Μικρό-Κράτος Μέλος Της Ένωσης,” ΠΑΜΑΚ, 2008, www. 

kouskouvelis.gr.(Πρόσβαση 26 Νοε 2014) 

159 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,148 
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επηρεάζεται από τη γεωγραφία.160  Η γεωγραφική θέση μιας χώρας στον παγκόσμιο 

χάρτη αποτελεί συστατικό στοιχείο της Γεωπολιτικής της σημασίας, αλλά και της 

σχετικής της ισχύος, και επηρεάζει  τις εθνικές ικανότητες και το προσανατολισμό της 

εξωτερικής της πολιτικής.161  

Υπό το πρίσμα αυτό ο γερμανός γεωγράφος και πατέρας της γερμανικής 

Γεωπολιτικής σχολής Friedrich Ratzel, στο βιβλίο του, Πολιτική Γεωγραφία(1897), 

θεώρησε το κράτος ως ένα ζωντανό οργανισμό, το οποίο εμπλέκεται σε μια μάχη για 

επιβίωση μεταξύ άλλων κρατών και έχει ανάγκη «ζωτικού χώρου» (lebensraum) για να 

αναπνεύσει και να αναπτυχθεί. Η επιτυχία των κρατών κατά τον Ratzel βασίζεται 

σταθερά στο έδαφος τους.  Η άποψη αυτή έφτασε στην ακραία της μορφή μέσα από τα 

κείμενα του γερμανού γεωγράφου και Αξκού Karl Houshofer κατά τον οποίο το κράτος 

αποτελούσε ένα ζωντανό οργανισμό με εδαφικό χαρακτήρα και προϋποθέσεις 

ανάπτυξης που περνούσαν μόνο μέσα από την εδαφική επέκταση.162 

Ως προς τη γεωγραφική της θέση η Κυπριακή Δημοκρατία θεωρείται 

δεσπόζουσα στην ανατολική λεκάνη της Μεσογείου, στο σημείο επαφής τριών ηπείρων 

(Ευρώπης, Ασίας και Αφρικής), πλησίον των δύο μεγάλων θαλασσίων αρτηριών, 

Ατλαντικός-Μεσόγειος-Ερυθρά Θάλασσα-Ινδικός και Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο-

Μεσόγειος-Ινδικός. Αλλά και η γεωφυσική της μορφή, τα λιμάνια, τα αεροδρόμιά της 

και η εν γένει υποδομή της, όπως και η εγγύτητά της με περιοχές μεγάλης στρατηγικής 

σημασίας αποδεικνύει την τεράστια στρατηγική στης σημασία. Οπότε όπως κάθε 

ορθολογικό κράτος, η Κύπρος ιδιαίτερα μετά την ένταξη της στην ΕΕ το 2004 

προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση και να καταστεί γέφυρα 

ανάμεσα στις γειτονικές χώρες της Μέσης Ανατολής της Βόρειας Αφρικής και της 

Ευρώπης. 

Όμως δεν είναι μόνο οι συντελεστές ισχύος οι οποίοι κατατάσσουν τα κράτη και 

καθορίζουν τη χάραξη της υψηλής τους στρατηγικής. Ο πρωταρχικός σκοπός ενός 

μικρού κράτους όπως είναι η Κύπρος ήταν είναι και θα είναι η επιβίωση, η οποία μέχρι 

                                                
160 Ibid.,149 

161 Ιωάννης Παρίσης, Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.,30 

162 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004; Ιωάννης Θ. Μάζης, 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ (ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2002), 343.; Iωάννης Θ. Μάζης, 

ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ (ΑΘΗΝΑ: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2002),10-17 
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και σήμερα επιτυγχάνεται παρά την τουρκική εισβολή και κατοχή μέρους του εδάφους 

της και τις συχνές απειλές από την τελευταία και φυσικά τις αποσταθεροποιητικές 

ενέργειες των Ελληνικών κυβερνήσεων, της περιόδου της δικτατορίας, 1967-1974. 163 

Η Κύπρος μετά την ανεξαρτησία της και τις ενδοκοινοτικές συγκρούσεις του 

1963,επεδείωξε να ισχυροποιήσει την ανεξαρτησία της και την κυριαρχία της , μέσα 

από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς, όπως ο ΟΗΕ, και συνάμα να 

διεθνοποιήσει το κυπριακό πρόβλημα, πιστεύοντας ότι τέτοιες ενέργειες 

νομιμοποιούσαν την κυβέρνηση και την κυριαρχία της έναντι των τουρκικών 

αμφισβητήσεων.164 Αυτή η στρατηγική της Κύπρου καταδεικνύει ότι τα μικρά κράτη 

προσπαθούν να επιβιώσουν στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα 

στηριζόμενα στο διεθνές δίκαιο και προσπαθώντας να συμμετάσχουν σε διεθνείς 

οργανισμούς, διεθνείς καθεστώτα θεωρώντας ότι έτσι μπορούν να ασκήσουν επιρροή 

μεγαλύτερη από αυτή που τους επιτρέπει η ισχύ τους στο διεθνές σύστημα.165 

Επιπρόσθετα τα κράτη στη διεθνοπολιτική αρένα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τους 

εκάστοτε κινδύνους με την εξωτερική εξισορρόπηση. 
166

 Η εξωτερική εξισορρόπηση 

σύμφωνα με τον  Αθανάσιο Πλατιά μπορεί να γίνει μέσω συμμαχιών ή μέσω 

δημιουργίας αξόνων, όταν το επιτρέπει η διεθνής συγκυρία. Μια από τις πλέον 

δύσκολες και απαιτητικές διαδικασίες υψηλής στρατηγικής όπως υποστηρίζει ο 

καθηγητής Σπυρίδων Λίτσας167 είναι η επιλογή των συμμάχων.  Τι είναι οι συμμαχίες; 

Τίποτε παραπάνω από γάμοι συμφέροντος. Ένας γάμος όμως μπορεί να σε απογειώσει 

ή να σε αποδιοργανώσει για πάντα.  Τρεις είναι οι βασικές κατευθύνσεις στη 

διαδικασία σύναψης συμμαχιών. Ο Κenneth Waltz υποστηρίζει ότι168 η δημιουργία 

συμμαχιών αποτελεί εξωτερική εξισορρόπηση και η πιο συνηθισμένη μορφή είναι αυτή 

της εξισορρόπησης της ισχύος. Όταν ένα κράτος αυξάνει την ισχύ του, οι ανταγωνιστές 

του δεν μπορούν να μείνουν αδιάφοροι. Οι κινήσεις εξισορρόπησης που κάνουν τα 

                                                
163 Κουφουδάκης Ευάγγελος, “The Cyprus Question: International Politicsand the Failure of 

Peacemaking,” in Greece in the Twentieth Century, ed. Φωτεινή Μπέλλου Θεόδωρος Κουλουμπής, 

Θεόδωρος Καρυώτης (Taylor and Francis, 2003). 

164 Ibid.,113 

165Robert O. Keohane; Joseph S. Nye, Power and Interdependence.,1975 

166 Εξωτερική εξισορρόπηση είναι η απορρέουσα από την ισορροπία ισχύος προσπάθεια συνεργασίας 

των κρατών, να συνασπίζονται δηλαδή απέναντι στην απειλή που προβάλλει ένα άλλο ισχυρότερο και 

ηγεμονικό κράτος.Παρατίθεται στοΗλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,214 

167 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Με Επιστημονική Ενάργεια Και Ρεαλισμό.” 

168 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.,250-350 
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κράτη μειώνουν την ασφάλεια των άλλων. Αυτή η δυναμική που αναπτύσσεται στο 

διεθνές σύστημα οδηγεί στην αρχή της ισορροπίας της ισχύος. Ο Steven Walt169 

επεκτείνει τη θεωρία της εξισορρόπησης της ισχύος και προτείνει την εξισορρόπηση 

της απειλής. H διαφορά των δύο θεωριών έγκειται στο γεγονός ότι στη θεωρία της 

ισορροπίας της απειλής η αναγωγή ενός εθνοκρατικού παράγοντα σε απειλή δεν 

βασίζεται μόνο σε υπολογισμούς της ισχύος τους τελευταίου· τα κράτη λαμβάνουν 

υπόψη τους και άλλους παράγοντες προκειμένου να προσδιορίσουν ποιο κράτος 

συνιστά την μεγαλύτερη για αυτά απειλή, να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και εν 

τέλει να επιλέξουν με ποιον θα συμμαχήσουν.170 Η τελευταία κατεύθυνση στη 

διαδικασία σύναψης συμμαχιών είναι η σύμπλευση (badwagoning). Σε αυτή την 

περίπτωση έχουμε δύο μορφές σύμπλευσης. Τη σύμπλευση με σκοπό την αποκομιδή 

κέρδους (badwagoning for profit) και τον κατευνασμό (appeasement). Όσον αφορά τη 

στρατηγική του πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου με σκοπό την αποκομιδή 

κέρδους, το απειλούμενο κράτος συμμαχεί με το κράτος που το απειλεί και γίνεται 

δορυφόρος του. Το κράτος «τίθεται στη διάθεση» του ισχυρότερου με στόχο: α) την 

ανοχή του ισχυρότερου, β) την εκτροπή επιθετικότητας σε τρίτο κράτος, γ) να κερδίσει 

χρόνο (ιδιαίτερα σε περίοδο πολέμου) και δ) την συμμετοχή σε ασύμμετρα κέρδη.171  

Κατά τη στρατηγική του κατευνασμού το απειλούμενο κράτος υποχωρεί στις 

απαιτήσεις (πολιτικές, οικονομικές, εδαφικές) του ισχυρότερου ώστε να μειώσει την 

ανασφάλεια του τελευταίου και να αποτρέψει την επιθετικότητά του. Η διαφορά μεταξύ 

των δύο είναι ότι στη μεν στρατηγική της πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου με 

σκοπό την αποκομιδή κέδρους οι προθέσεις του ισχυρού είναι δεδομένες, στη δε 

στρατηγική του κατευνασμού το κράτος επιδιώκει να τροποποιήσει τις προθέσεις του 

ισχυρού.172  

 Η Κύπρος ενστερνιζόμενη την ιδιότητα του μικρού κράτους το οποίο όμως 

μπορεί να χαράξει στρατηγική ως εθνοκρατική οντότητα στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα και προκειμένου να εξισορροπήσει την απειλή της Τουρκίας κατάφερε 

                                                
169 Steven M. Walt, The Origin of Alliances (Ithaca,New York: Cornel University, 1987)..20-22 

170 Η θεωρία της ισορροπίας της απειλής στην ουσία συνιστά βελτίωση της θεωρίας της ισορροπία της 

ισχύος καθώς μέσα από την πρώτη δίδεται μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα ως προς τη διαδικασία σύναψης 

των συμμαχιών. Το γεγονός ότι λαμβάνονται υπόψη οι παράγοντες που τα κράτη συμπεριλαμβάνουν 

στους υπολογισμούς τους για την επιλογή των συμμάχων τους της προσδίδει μεγαλύτερη επεξηγηματική 

ικανότητα.  

171 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,204-208 

172 Ibid.,204-208 



61 

, να ενταχθεί στους κόλπους της ΕΕ έστω και διχοτομημένη. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα 

να δημιουργηθούν νέες ευκαιρίες για τη Κυπριακή Δημοκρατία για να διασφαλίσει την 

επιβίωση, να ισχυροποιήσει τη θέση της στην περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου 

αλλά και κατέχοντας μια εξέχουσα γεωγραφική θέση, όπως αυτή περιγράφηκε 

παραπάνω, να εξυπηρετήσει τους στόχους της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ.173 

 Με την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ εκπονήθηκε η Εθνική 

στρατηγική για θέματα ΕΕ οι βασικοί άξονες της οποίας ήταν:174 

 α. Λύση του Κυπριακού Προβλήματος στη βάση των αρχών και αξιών της 

ΕΕ 

 β. Να αναδεχθεί αξιόπιστος εταίρος 

 γ. Ανάκαμψη της οικονομίας, Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη 

 δ. Βελτίωση ποιότητας ζωής των πολιτών 

 ε. Εκμετάλλευση της γεωγραφικής θέσης  

 στ. Ανάπτυξη ενεργειακής πολιτικής καθόσον η εξεύρεση υδρογονανθράκων 

στην κυπριακή ΑΟΖ αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου 

δημιουργεί νέα δεδομένα και προοπτικές για την Κυπριακή Δημοκρατία και για το ρόλο 

που μπορεί να διαδραματίσει στην Ανατολική Μεσόγειο. 

 ζ. Να αναδειχθεί ως μια ευρωπαϊκή ναυτιλιακή δύναμη. Το εκτόπισμα της 

Κύπρου ως ναυτιλιακή δύναμη, εντός της ΕΕ αλλά και διεθνώς, παρέχει σημαντικά 

πολιτικά και οικονομικά πλεονεκτήματα και καθιστά πλέον τη ναυτιλία ως κύριο 

συστατικό στοιχείο στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της. Από τη μια, ως βασικός 

πυλώνας της οικονομίας, κατέχει θέση-κλειδί στην υλοποίηση των στόχων της για 

οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Από την άλλη πλευρά, η μεταβαλλόμενη 

γεωπολιτική κατάσταση στην περιοχή  και οι ενεργειακές προοπτικές διευρύνουν τους 

ορίζοντες της κυπριακής ναυτιλίας και οδηγούν στη δημιουργία νέων συνεργιών με 

αλληλένδετα οφέλη για τη χώρα.  

                                                
173 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Κύπρος Ως Μικρό-Κράτος Μέλος Της Ένωσης.” 

174 “Εθνική Στρατηγική Για Θέματα ΕΕ,” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 2004, http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/index_en/index_en?OpenDocument. 
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 Η πραγματικότητα σήμερα είναι σίγουρα διαφορετική από τις παραπάνω 

στοχεύσεις. Για το λόγο αυτό η Κυπριακή Δημοκρατία –παράλληλα και πέρα από το 

Κυπριακό-πρέπει να υιοθετήσει μία έξυπνη στρατηγική, τέτοια που αρμόζει σε ένα 

μικρό κράτος, προκειμένου να ασκήσει επιρροή μεγαλύτερη από την ισχύ του και να 

υπηρετήσει το εθνικό συμφέρον. Για όλα αυτά χρειάζεται στρατηγική, να δημιουργήσει 

νέους οικονομικούς , θεσμικούς πολιτικούς ακόμα και στρατιωτικούς συντελεστές 

ισχύος, του οποίους θα χρησιμοποιήσει προς όφελος του ακόμα και για τη λύση του 

Κυπριακού.  

 2.3.3  Ισραήλ 

Είναι γεγονός ότι η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ υπήρξε πολύ συγκεκριμένη 

από τη στιγμή που αναγνωρίστηκε ως κυρίαρχο κράτος. Το Ισραήλ γεννήθηκε σε ένα 

εχθρικό περιβάλλον και η εξωτερική του πολιτική βασίστηκε σε μια από τις πιο 

αξιοσημείωτες στρατηγικές, της οποίας οι ρίζες μπορούν να ανιχνευθούν πίσω στην 

πρώτη δεκαετία της ύπαρξης του, η οποία ήταν η ανάπτυξη των σχέσεων του με κράτη 

και μειονοτικές ομάδες  και έγινε γνωστή ως «peripheral strategy».175 Ως μέσο, μεταξύ 

άλλων, για την εξισορρόπηση του παναραβισμού και την υπερφαλάγγιση των, εχθρικά 

προσκείμενων, αράβων γειτόνων του με τους οποίους είχε κακές σχέσεις η στρατηγική 

αυτή χρησίμευσε  ως ένας τρόπος αφενός για την ενίσχυση της ασφάλειας του και της 

οικονομίας του, αφετέρου για να μειώσει την γεωγραφική του απομόνωση.176 

                                                
175 Από τώρα και στο εξής θα το μεταφράζω ως περιφερειακή πολιτική. Παρατίθεται στοYoel 

Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics,” Mediterranean Politics 19, no. 1 

(2014): 99–116, doi:10.1080/13629395.2013.870365. 

176 Yoel Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics,” Mediterranean 

Politics 19, no. 1 (2014): 99–116, doi:10.1080/13629395.2013.870365. 
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Εμπνευστής της εν λόγω στρατηγικής εμφανίζεται ο πρώην πρωθυπουργός του 

Ισραήλ ο David Ben Gurion,177 ο οποίος σε ομιλία του τον Οκτώβριο του 1960 

ανέφερε τρείς βασικούς λόγους για την υιοθέτηση της υπόψη στρατηγικής. Ο πρώτος 

λόγος συνδέθηκε με την ενίσχυση της ασφάλειας του Ισραήλ με τη δημιουργία τέτοιων 

στρατηγικών σχέσεων που θα κρατούσαν τους εχθρούς του Ισραήλ απασχολημένους με 

άλλους εχθρούς. Τέλος το υπόψη δόγμα σύμφωνα με τον εμπνευστή του θα αποδείκνυε 

στις ΗΠΑ ότι το Ισραήλ ανήκει στην αμερικανική σφαίρα επιρροής και μπορεί να 

αποτελέσει ένα αξιόπιστο σύμμαχο στην περιοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι τη 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο η κρατούσα άποψη για το Ισραήλ ήταν ότι αποτελούσε 

βάρος για τις ΗΠΑ αλλά και σημαντικό εμπόδιο στη προσπάθεια να εντάξουν τα 

αραβικά κράτη στην αμερικανική σφαίρα επιρροής.178  

Με λίγα λόγια η στρατηγική αυτή υπήρξε απλή στη σύλληψη της. Εφόσον ο 

άμεσος περίγυρος του Ισραήλ ήταν εχθρικός, το Ισραήλ έπρεπε να υπερακοντίσει την 

εχθρική αυτή ημισέληνο και να δημιουργήσει πολιτικό-στρατιωτικές συμμαχίες, με 

                                                
177 Γεννήθηκε στην τσαρική Πολωνία το 1886. Καθώς ενηλικιωνόταν άρχισε να αντιλαμβάνεται 

τον κίνδυνο του αντισημιτισμού στην Ευρώπη και τελικά ασπάστηκε τα ιδανικά του νεοσύστατου τότε 

κινήματος του σιωνισμού. Το 1906 μετανάστευσε στην υπό οθωμανική κυριαρχία Παλαιστίνη, όπου 

εργάστηκε στις καλλιέργειες, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία που ενέπνευσε τους σιωνιστές για τις επόμενες 

τέσσερις δεκαετίες. Για τον Γκουριόν, ο σιωνισμός σήμαινε μόνο αυτό: η κατάκτηση γης διά της ισχύος 

των εβραϊκών εργατικών χεριών. Ο Γκουριόν εκδιώχθηκε από την Παλαιστίνη το 1915 λόγω των 

εθνικιστικών και σοσιαλιστικών του δραστηριοτήτων. Ουδέποτε, ωστόσο, ακόμα και ως εξόριστος στη 

Νέα Υόρκη, δεν έπαψε να μάχεται για την ίδρυση εβραϊκού κράτους στην Παλαιστίνη. Η οθωμανική 

κυριαρχία στην Παλαιστίνη τερματίστηκε μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ετσι ο Γκουριόν 
μπόρεσε να επιστρέψει στην Παλαιστίνη, η οποία βρισκόταν πλέον υπό βρετανικό έλεγχο. Επιμένοντας 

ότι η εβραϊκή εργασία αποτελεί μονόδρομο για την ίδρυση ανεξάρτητου κράτους, ίδρυσε τη Γενική 

Ομοσπονδία Εργαζομένων, γνωστή ως Χίστραντουτ. Δεν περιόδευε μόνο ανά την υφήλιο προωθώντας 

τα ιδανικά του σιωνισμού, αλλά ενθάρρυνε και την ιδέα της δημιουργίας μιας εβραϊκής στρατιωτικής 

δύναμης στην Παλαιστίνη. Οταν ξέσπασε ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος κάλεσε τους Εβραίους να 

πολεμήσουν στο πλευρό των συμμάχων και επιλήφθηκε της δημιουργίας μυστικής οργάνωσης για τη 

διάσωση των Εβραίων της Ευρώπης από τους Ναζί. Μετά τον πόλεμο, η εβραϊκή βία εναντίον των 

βρετανικών δυνάμεων στην Παλαιστίνη κλιμακώθηκε. Μολονότι ο αποδεχόταν την αρχή του ένοπλου 

αγώνα, εν τούτοις καταδίκαζε τις ακροδεξιές οργανώσεις και την τρομοκρατία. Οταν ανακηρύχθηκε η 

ανεξαρτησία του Ισραήλ απαίτησε τη διάλυση όλων των ένοπλων οργανώσεων και την ένταξή τους στις 

ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας. Ηταν αυτή η νέα στρατιωτική δύναμη που απώθησε τους στρατούς των 

Αράβων λίγους μήνες αργότερα. Στη συνέχεια ανέλαβε επιτυχώς τη δημιουργία των θεσμών για την 
ίδρυση μιας σύγχρονης Δημοκρατίας και την ομαλή απορρόφηση των εκατοντάδων χιλιάδων Εβραίων 

μεταναστών. Διατήρησε το πρωθυπουργικό αξίωμα μέχρι το 1963 (με εξαίρεση το διάλειμμα της διετίας 

1953-1955) και εγκατέλειψε την πολιτική το 1970 σε ηλικία 84 ετών.( 

http://www.kathimerini.gr/321662/article/epikairothta/kosmos/to-proswpo-mpen-gkoyrion-o-idryths-toy-

kratoys) 

178 Ibid. 

http://www.kathimerini.gr/321662/article/epikairothta/kosmos/to-proswpo-mpen-gkoyrion-o-idryths-toy-kratoys
http://www.kathimerini.gr/321662/article/epikairothta/kosmos/to-proswpo-mpen-gkoyrion-o-idryths-toy-kratoys
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κράτη και πολιτικές οντότητες στην ευρύτερη περιοχή τα οποία δεν ήταν αραβικά και 

μουσουλμανικά.179 

Αν και θα ήταν δύσκολο να επισημάνουμε σε ένα χάρτη τις συγκεκριμένες 

χώρες και περιοχές οι οποίες αποτελούν την περιφέρεια του Ισραήλ για το σκοπό της 

εργασίας αυτής θα θεωρήσουμε ότι η έννοια της περιφέρειας αναφέρεται στη σχέση 

που το Ισραήλ προσπάθησε να χτίσει με  κράτη (και  μειονοτικές ομάδες) 

τοποθετημένα  εντός και εκτός του αραβικού κόσμου ή σε μια τοποθεσία η οποία θα 

προσέδιδε σε αυτό στρατηγικό πλεονέκτημα.180 Τα κράτη αυτά καθώς και οι 

μειονοτικές ομάδες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια ήταν εύκολο να 

εντοπιστούν. Ήταν το Ιράν, η Τουρκία η Αιθιοπία, ενώ οι πολιτικές οντότητες ήταν οι 

Χριστιανοί (ορθόδοξοι και καθολικοί) οι Δρούσοι του Λιβάνου και της Συρίας, οι 

Κούρδοι της Τουρκίας της Συρίας και του Ιράν, οι Κόπτες της Αιγύπτου και οι 

Χριστιανοί του Σουδάν.181  

Όλα τα προαναφερθέντα κράτη και πολλές από τις μειονοτικές ομάδες 

ανταποκρίθηκαν στα καλέσματα του Ισραήλ με αποτέλεσμα από τη δεκαετία του 1950 

το Ισραήλ να έχει αναπτύξει μια στρατηγική σχέση με το Ιράν, την Τουρκία και την 

Αιθιοπία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη συνεργασία σε διαφόρους τομείς όπως 

οικονομία, άμυνα αλλά και στον τομέα των πληροφοριών. Αξίζει να σημειωθεί ότι, το 

Ισραήλ τη συγκεκριμένη περίοδο προσπάθησε να αναπτύξει σχέσεις και με την Ελλάδα 

η οποία πληρούσε όλα τα κριτήρια της περιφερειακής στρατηγικής αλλά η τελευταία 

δεν ανταποκρίθηκε λόγω κυρίως της μεγάλης ελληνικής κοινότητας στην Αλεξάνδρεια 

της Αιγύπτου. 

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να επισημάνουμε ότι, οι στρατηγικές σχέσεις που 

αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της περιφερειακής στρατηγικής  του Ισραήλ, ελλείψει ενός 

μηχανισμού αμοιβαίας ασφάλειας μεταξύ των εμπλεκομένων, θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε ότι διαφέρουν σημαντικά από τον κλασικό ορισμό της συμμαχίας στο 

εσωτερικό της οποίας οι συμμετέχοντες είναι επισήμως υποχρεωμένοι να 

                                                
179 Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Περιφερειακή Στρατηγική Του Ισραήλ,” Greek American News Agency, 

2011, http://www.greekamericannewsagency.com/2010-01-19-17-50-12/2010-01-21-18-33-16/11881-

2011-05-09-21-39-38.(πρόσβαση την 24 Νοε 2014) 

180 Yoel Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics.” 

181 Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Περιφερειακή Στρατηγική Του Ισραήλ.” 
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υπερασπιστούν ο ένας τον άλλον από την επιθετικότητα τρίτων.182 Ο Stephen Walt 

επισημαίνει πως κεντρικό χαρακτηριστικό κάθε συμμαχίας αποτελεί η «…δέσμευση για 

αμοιβαία στρατιωτική υποστήριξη έναντι μια εξωτερικής απειλής υπό ορισμένες 

συνθήκες».183  

 Για την υλοποίηση της υπόψη στρατηγικής αναλήφθηκαν δράσεις σε 

διάφορους τομείς οι οποίοι θα αναλυθούν παρακάτω. Στον τομέα των πληροφοριών,  

υλοποιήθηκαν μυστικές επαφές, με τις υπηρεσίες πληροφοριών των περιφερειακών 

παικτών, με πρωτεργάτες τους τότε επικεφαλής της Mossad, γεγονός το οποίο είχε ως 

αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το μοναδικό μέχρι τότε σκηνικό για τις πολυμερείς 

συναντήσεις μεταξύ των εμπλεκομένων περιφερειακών παιχτών.184 Στον οικονομικό 

τομέα το Ιράν αποδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντικός εταίρος πρωταρχικά επειδή η 

πλειοψηφία των ισραηλινών αναγκών σε πετρέλαιο καλυπτόταν από αυτό και ένα 

μέρος του Ιρανικού πετρελαίου εξαγόταν στην Ευρώπη σε διάφορες μορφές μέσω 

προγραμμάτων διυλίσεως που είχαν αναλάβει ισραηλινές εταιρείες185 και 

δευτερευόντως διότι στο Ιράν υπήρχε εβραϊκή μειονότητα. Στον τομέα της άμυνας 

δημιουργήθηκαν στενοί δεσμοί καθόσον τόσο το Ιράν όσο και η Αιθιοπία 

μετατράπηκαν σε κύριους προορισμούς για εξαγωγές αμυντικών εξοπλισμών, παρά το 

γεγονός ότι το Ιράν δεν είχε αναγνωρίσει σε επίπεδο de jure το νεοσύστατο ισραηλινό 

κράτος. 

Για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους στρατηγικούς εταίρους αλλά και να 

αναβαθμίσει την θέση του στην περιφέρεια το Ισραήλ προσέφερε εκτεταμένη βοήθεια 

όταν οι στρατηγικοί εταίροι του βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη μανία της φύσης. Για 

παράδειγμα αξιοσημείωτη ήταν η συνδρομή του Ισραήλ στην Τουρκία όταν βρέθηκε 

αντιμέτωπη με το φονικό σεισμό του 1999.186 Παρά τις στενές σχέσεις που είχαν 

δημιουργηθεί στο πλαίσιο της περιφερειακής πολιτικής του Ισραήλ, στις πλείστες των 

                                                
182 Yoel Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics.” 

183 Steven M. Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survival: Global Politics and Strategy 39, no. 

1 (1997), http://dx.doi.org/10.1080/00396339708442901. 

184 EFRAIM INBAR, “Israels National Security in the 21st Century,” Israel Affairs 12, no. 4 (2006): 

605–613, doi:10.1080/13537120600889878. 

185 Uri Bialer, “Fuel Bridge across the Middle East: Ιsrael Iran and the Eliat-Ashkelon Oil Pipe Line,” 

Indiana University Press, 2007, 35–38, 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/30245672?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21104654690831. 

186 Το Ισραήλ είχε βοηθήσει  την Τουρκία, στο σεισμό του 1999, στέλνοντας τρία αεροπλάνα με ιατρικό 

εξοπλισμό και μια ομάδα διασωστών.( http://www.protothema.gr/world/article/154543/vohtheia-apo-to-

israhl-zhthse-h-toyrkia-/) 

http://dx.doi.org/10.1080/00396339708442901.
http://www.jstor.org/discover/10.2307/30245672?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21104654690831.
http://www.protothema.gr/world/article/154543/vohtheia-apo-to-israhl-zhthse-h-toyrkia-/)
http://www.protothema.gr/world/article/154543/vohtheia-apo-to-israhl-zhthse-h-toyrkia-/)
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περιπτώσεων κατά τις οποίες συζητούνταν οι αραβοϊσραηλινές διενέξεις , οι 

περιφερειακοί εταίροι τάσσονταν υπέρ των Αράβων.187 Η Τουρκία για παράδειγμα, 

καταδίκασε δημοσίως το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του 1967, ενώ το 2000 

σε ψήφισμα του ΟΗΕ καταδίκασε το Ισραήλ για «υπερβολική χρήση βίας» έναντι των 

Παλαιστινίων.188 

Από την πλευρά του το Ισραήλ δεν ανταπάντησε ποτέ στις επικρίσεις των 

περιφερειακών εταίρων του καθόσον αντιλαμβανόταν ότι δεν υπήρχε άλλος δρόμος για 

να επιβιώσει στον εχθρικό αραβικό κόσμο. Η συμπεριφορά αυτή είχε ως αποτέλεσμα 

εκτός από τα οφέλη που αποκόμιζε από τους περιφερειακούς παίχτες να δημιουργήσει 

στενότερες επαφές με τις εβραϊκές μειονότητες που διαβιούσαν στα κράτη της 

περιφέρειας προσφέροντας τους τη βοήθεια αλλά και τη δυνατότητα να επιστρέψουν 

στο Ισραήλ εφόσον το επιθυμούσαν.  Τα θετικά αποτελέσματα της περιφερειακής 

στρατηγικής του Ισραήλ στον τομέα αυτό διαφάνηκαν όταν μετά την πτώση του Σάχη 

στο Ιράν μεγάλο κύμα μεταναστών αποτελούμενο από μέλη της εβραϊκής κοινότητας 

επέλεξαν ως προορισμό το Ισραήλ.189 

Μια επίσης βασική συνιστώσα της περιφερειακής στρατηγικής ήταν η 

δημιουργία συμμαχίας με μια μεγάλη δύναμη και στη συγκεκριμένη περίπτωση με τις 

ΗΠΑ καθόσον η σύγκλιση των αμερικανό-ισραηλινών συμφερόντων μείωνε το 

δίλημμα ασφαλείας του Ισραήλ, εξασφαλίζοντας του ταυτόχρονα την απαραίτητη 

ελευθερία κινήσεων. Ασφαλώς, οι αμερικανό-ισραηλινές σχέσεις έχουν περάσει από 

διαφορετικές φάσεις από την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ το 1948. Οι σχέσεις ήταν 

εξαιρετικά τεταμένες κατά την περίοδο της Κρίσης του Σουέζ το 1956 όταν το Ισραήλ, 

μαζί με την Αγγλία και τη Γαλλία, αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την άνοδο των 

ΗΠΑ ως της ηγεμονικής δυτικής δύναμης. Μόνο μετά το 1967. και ακόμα περισσότερο 

μετά το 1973, μπορούμε να ομιλούμε για την οικοδόμηση μιας στρατηγικής συμμαχίας 

ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ.190 

                                                
187 Gregory A. Burris, “Turkey-Israel: Speed Bumps,” Middle East Quarterly, 2003, 

http://www.meforum.org/569/turkey-israel-speed-bumps. 

188 Ibid. 

189 EFRAIM INBAR, “Israels National Security in the 21st Century.” 

190 Μαχμούντ Μαμντάνι, “Αμερική Και Ισραήλ: Η Ουσία Του Ζητήματος,” Παραλληλογράφος, 2013, 

https://parallhlografos.wordpress.com/. (Πρόσβαση 26 Νοε 14) 

http://www.meforum.org/569/turkey-israel-speed-bumps.
https://parallhlografos.wordpress.com/
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Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η οικοδόμηση μιας στρατηγικής 

συμμαχίας μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ είχε ως σημείο αναφοράς την Ανατολική 

Μεσόγειο. Θα σταθώ σε μια τοποθέτηση του Forrest Sherman, Υπαρχηγός των 

αμερικανικών ναυτικών επιχειρήσεων, που έγινε τον Μάρτιο του 1947, σε συνεδρίαση 

του  Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας των ΗΠΑ. Να θυμίσω ότι το 1947 είναι το 

αφετηριακό έτος του Ψυχρού Πολέμου (Μάρτιος, Δόγμα Τρούμαν, Ιούνιος Σχέδιο 

Μάρσαλ) και η συναφής με αυτά ανάληψη από τις ΗΠΑ, της «ευθύνης» για την 

Ελλάδα, από τους Βρετανούς. Κατά τον Forrest Sherman, λοιπόν, η Μεσόγειος πρέπει 

να θεωρείται ως ένας «αυτοκινητόδρομος» για την ανάπτυξη στρατιωτικής ισχύος 

«βαθειά στην καρδιά της Ευρασίας και της Αφρικής». Ένα χρόνο αργότερα, το 1948, 

δημιουργείται το κράτος του Ισραήλ. Ως ένας καινούργιος κρατικός δρών, ως ένας 

ακόμη παίκτης στον υπό ανάλυση χώρο, η παρουσία του Ισραήλ έρχεται να περιπλέξει 

ένα ήδη εξαιρετικά σύνθετο γεωστρατηγικό περιβάλλον.191 

Η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ  θεωρεί τη Μεσόγειο και, ειδικά, την 

Ανατολική της λεκάνη (θαλάσσια και εναέρια) ως αναντικατάστατο πυλώνα για την 

επιβίωση του ως εβραϊκού κράτους. Η θέση αυτή ξεπροβάλλει ξεκάθαρα στις σκέψεις 

και τα γραπτά του εθνοπατέρα του Ισραήλ, Νταβίντ Μπεν Γκουριόν. Η Μεσόγειος 

ήταν, είναι και παραμένει το μόνο «άνοιγμα» του Ισραήλ για να ξεφύγει από ένα 

εχθρικό περιβάλλον. Είναι ο ομφάλιος λώρος του εβραϊκού κράτους με τη Δύση και με 

το απόλυτο ζητούμενο της Ισραηλινής μακροστρατηγικής του Μπεν Γκουριόν, ότι, στο 

τέλος της ημέρας ,το Ισραήλ πρέπει να συνάψει στρατηγικής εμβέλειας συμμαχία με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες.192 

Είναι, όμως, ο Αμερικανό-ισραηλινός στρατηγιστής Έντουαρντ Λούτβακ 

(Edward Luttwak) και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος της ισραηλινής Μοσάντ, που 

διατύπωσε σε δύο γραμμές τη ζωτικότητα της Ανατολικής Μεσογείου για το εβραϊκό 

                                                
191 Μάριος Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο,” Foreign Affairs The Hellenic 

Edition,2013,http://www.foreignaffairs.gr/articles/69217/marios%ADl%ADeyrybiadis/tripli%ADeykairia

%ADgia%ADellada%ADkai%ADkypro?page=show. (Πρόσβαση 26 Νοε 14) 

192 Ιωάννης Παρίσης, “ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,” ΕΘΝΙΚΕΣ 

ΕΠΑΛΞΕΙΣ (Αθήνα, 2010). 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69217/marios%ADl%ADeyrybiadis/tripli%ADeykairia%ADgia%ADellada%ADkai%ADkypro?page=show.
http://www.foreignaffairs.gr/articles/69217/marios%ADl%ADeyrybiadis/tripli%ADeykairia%ADgia%ADellada%ADkai%ADkypro?page=show.
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κράτος. Κατά τον Λούτβακ «ο έλεγχος της Ανατολικής Μεσογείου από μη φιλικές προς 

το Ισραήλ δυνάμεις είναι ασυμβίβαστος με την επιβίωση του Ισραήλ».193 

Σε όλη τη μεταπολεμική περίοδο και, από το 1948 για το Ισραήλ, η Τουρκία 

αποτελούσε κρίσιμο πυλώνα για τους αμερικανικούς στρατηγικούς σχεδιασμούς. Μετά 

το 1948 και μέσα στη δεκαετία του 1950, η ειδική αυτή σχέση Ουάσιγκτον και 

Αγκύρας θα διευρυνθεί, σε συμβατικό επίπεδο, ώστε να συμπεριλαμβάνει «de facto» 

και το Ισραήλ. Για το Ισραήλ η σχέση αυτή (συμμαχία με την Τουρκία) εντάσσετε στο 

δόγμα της «περιφερειακής στρατηγικής» (peripheral strategy) και πάλι του εθνοπατέρα 

Μπεν Γκουριόν, που όπως προαναφέρθηκε αναπτύχθηκε για να ξεφύγει το Ισραήλ από 

τη περικύκλωση των Αράβων. 

Το ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι κατά πόσο η υψηλή στρατηγική του 

Ισραήλ, όπως αυτή προσεγγίστηκε μέσα από την περιφερειακή του στρατηγική 

υφίσταται μέχρι σήμερα ή έχει καταρρεύσει. 

Είναι γεγονός ότι η περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ άρχισε να καταρρέει 

από τη δεκαετία του 1970 με την αποπομπή του Selassie από την Αιθιοπία και την 

πτώση του φιλοδυτικού καθεστώτος. 194Στη συνέχεια ακολούθησε η ισλαμική 

επανάσταση στο Ιράν που οδήγησε στην κατάρρευση του φιλοδυτικού Σάχη, του πιο 

σημαντικού στρατηγικού εταίρου του Ισραήλ μέχρι τότε. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να 

επιδεινωθούν σημαντικά οι σχέσεις των δυο στρατηγικών εταίρων και ουσιαστικά η 

περιφερειακή στρατηγική κατέρρεε εφόσον ως στρατηγικός εταίρος παρέμενε μόνο η 

Τουρκία.195 Οι σχέσεις των δύο εθνοκρατικών οντοτήτων αναπτύχθηκαν σημαντικά, με 

τις ευλογίες της Ουάσιγκτον, με αποτέλεσμα τη δεκαετία του 1990 η συμμαχία πλέον 

Τουρκίας –Ισραήλ να λάμπει ως «διάττοντας αστέρας»196 αφού εξυπηρετούσε και τα 

αμερικανικά συμφέροντα στη περιοχή. 

Σήμερα όμως μετά τις στρατηγικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Αν. 

Μεσόγειο (Ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων, φαινόμενο 

                                                
193Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Μεσόγειος Ως Στρατηγικός Ομφαλός,” Greek American News Agency, 

2012,http://www.greekamericannewsagency.com/main/index.php?option=com_content&view=article&id

. (Πρόσβαση 26 Νοε 14) 

194 ALDEN WHITMAN, “Haile Selassie of Ethiopia Dies at 83,” New York Times, 1975, 

http://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0723.html.(Πρόσβαση 26 Νοε 2014) 

195 Yoel Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics,” 103. 

196 Efraim Karsh., Between War and Peace: Dilemmas of Israeli Security (London: F. Cass, 1996). 
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Αραβικής Άνοιξης)  γίνεται λόγος στους κύκλους των μελετητών των διεθνών σχέσεων 

για αναβίωση της περιφερειακής στρατηγικής του Ισραήλ. 197 Η ένταξη της Κύπρου 

στην ΕΕ, ο εντοπισμός πλούσιων κοιτασμάτων πετρελαίου στη λεκάνη της Ανατολικής 

μεσογείου σε συνδυασμό με την ρήξη των συμμαχικών δεσμών με την Τουρκία198 

ξανάφερε στο προσκήνιο την περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ. Όσον αφορά την 

τελευταία εξέλιξη το Ισραήλ όχι μόνο άρχισε να ψάχνει το υποκατάστατο της Τουρκίας 

αλλά και τρόπο να ασκήσει πίεση στην Τουρκία για να μετριάσει τη συμπεριφορά της 

Τουρκίας απέναντι του. 

Κατόπιν των ανωτέρω καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η υψηλή στρατηγική 

του Ισραήλ υπήρξε σταθερή από την αυγή της ύπαρξης του ως ανεξάρτητη εθνοκρατική 

οντότητα. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η υψηλή του στρατηγική έχει 

εξελιχτεί παρά το ότι έχει αλλάξει. Η εξέλιξη και η αλλαγή είναι δύο τελείως 

διαφορετικές έννοιες. Η επιθυμία για μεγαλύτερη ακρίβεια με υποχρεώνει να τις 

διαχωρίσω. Όταν μιλάμε για αλλαγή κάνουμε λόγο για αλλαγή στόχων δηλαδή μέχρι 

τώρα οι στόχοι για ένα κράτος ήταν Α ενώ τώρα είναι Β. Στην αντίπερα όχθη η εξέλιξη 

σημαίνει αλλαγή τακτικής για την επίτευξη των ίδιων στοχεύσεων στη διεθνοπολιτική 

αρένα. Αυτό που αλλάζει είναι τα μέσα υλοποίησης των στόχων, πράγμα το οποίο 

συνέβη και στην περίπτωση του Ισραήλ καθόσον οι στοχεύσεις παρέμειναν σταθερές, 

αυτό το οποίο άλλαξε ήταν η φύση της περιφερειακής στρατηγικής. Η περιφερειακή 

στρατηγική 2, αν μπορούσαμε έτσι να την διαχωρίσουμε από την αρχική της φάση, 

πηγάζει από την ίδια ακριβώς λογική με του εθνοπατέρα Ben Gurion, αλλά εμφανίζεται 

να έχει μικρότερη αξία από την αρχική καθόσον όλοι οι νέοι εταίροι υπολείπονται σε 

φορτία ισχύος, από τους προηγούμενους (συγκρινόμενη για παράδειγμα με την 

Τουρκία) και  οι δυνατότητες για να επηρεάσουν το άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα είναι περιορισμένες.  

Παρόλα αυτά φαίνεται το Ισραήλ να δίνει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη 

στρατηγικών σχέσεων με  νέους εταίρους στην περιφέρεια του( Ελλάδα-Κύπρος), υπό 

το πρίσμα των αλλαγών που έχουν επέλθει στο υποσύστημα της Ανατολικής 

                                                
197 Yoel Guzansky, “Ιsrael΄s Periphery Doctrine 2.0: The Mediterranean Politics.”,100-104 

198 Φαινόμενα τα οποία θα εξεταστούν στα επόμενα κεφάλαια ενδελεχώς. 
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Μεσογείου αλλά και των αλλαγών που έχει επιφέρει σε όλη τη Μεσόγειο η Αραβική 

άνοιξη.199 

2.4  ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Στην παρούσα ενότητα θα εξετάσουμε την στρατιωτική στρατηγική των 

εξεταζόμενων εθνοκρατικών οντοτήτων δίνοντας βαρύτητα στο αμυντικό τους δόγμα 

και στη σχέση άμυνας και οικονομίας. Η έννοια του αμυντικού δόγματος αναλύθηκε 

ενδελεχώς σε προηγούμενο κεφάλαιο και για αυτό θα αναφερθώ συνοπτικά στη σχέση 

άμυνας και οικονομίας200 η οποία επηρεάζει σταθερά τη χάραξη αλλά και υλοποίηση 

οποιασδήποτε στρατηγικής. 

Στην ιεραρχία του διεθνούς ανταγωνισμού, τα κράτη κατατάσσονται βάσει της 

ισχύος τους, η οποία είναι συνάρτηση πολλών συντελεστών. Η οικονομία και η άμυνα 

είναι οι βασικοί συντελεστές ισχύος και η μεταξύ τους σχέση είναι μια σχέση 

αμφίδρομη αλλά και μια σχέση δύσκολη με ορισμένες ιδιαιτερότητες 

Αμφίδρομη σχέση 

Η σχέση μεταξύ οικονομίας και άμυνας είναι αμφίδρομη,  στην οποία: 

• η οικονομία παρέχει τους απαραίτητους πόρους στην παραγωγή άμυνας  

• και η άμυνα (στρατιωτική ισχύς) παρέχει την προστασία στην οικονομία 

καθώς συμβάλει και στην προώθηση οικονομικών συμφερόντων.  

• Αίσθημα ασφάλειας είναι απαραίτητο για τη δημιουργία ομαλών 

συνθηκών λειτουργίας της οικονομίας, επένδυση, κατανάλωση. 

• Συμβάλλει στην μεγέθυνση και στην ανάπτυξη, ανατροφοδοτεί την 

οικονομία καθώς μέρος της δαπάνης για την οικονομία μερικώς επιστρέφει στην 

οικονομία είτε έσω της εγχώριας παραγωγής αμυντικού υλικού, που σημαίνει θέσεις 

εργασίας, αύξηση απασχόλησης, εισοδήματα κλπ. είτε μέσω της διάχυσης της 

                                                
199 Οι αλλαγές που επέφερε το φαινόμενο της Αραβικής Ανοιξης στην διαμόρφωση της υψηλής 

στρατηγικής του Ισραήλ αναλύεται ενδελεχώς στο 6ο κεφάλαιο. 

200 Χρ. Κόλλιας “Οικονομία και Άμυνα στο Διεθνές Σύστημα. Η Περίπτωση της Ελλάδας” στο Π. 

Τσάκωνας [Επιμ.] (2003) Σύγχρονη Ελληνική Εξωτερική Πολιτική. Μία Συνολική Προσέγγιση. Τόμος 

Α’. Εκδόσεις Σιδέρης και Χ. Κόλλιας “Άμυνα, οικονομία και εθνική στρατηγική” στο Σ. Αλειφαντής και 

Ε. Χωραφάς [Επιμ. Έκδ.] (2000) Σύγχρονο Διεθνές Σύστημα και Ελλάδα, Στρατηγικές Εκδόσεις 



71 

τεχνολογικής ανάπτυξης που λαμβάνει χώρα στα πλαίσια της παραγωγής άμυνας και 

της διάχυσής αυτής της τεχνολογίας στον πολιτικό τομέα. 

Δύσκολη σχέση 

Επίσης, η σχέση είναι εξαιρετικά δύσκολη όταν γίνεται η αντιπαραβολή των 

πόρων που ένα κράτος χρειάζεται να διαθέσει στην άμυνα προκειμένου να παράγει την 

ικανή στρατιωτική ισχύ ώστε να καλύψει τις αμυντικές ανάγκες, όπως αυτές 

προσδιορίζονται από εξωγενείς παράγοντες, το διεθνές περιβάλλον, απειλές, κίνδυνοι, 

με τους πόρους που ένα κράτος μπορεί να διαθέσει στην άμυνα και την ποσότητα 

άμυνα που μπορεί να παράγει με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, λαμβάνοντας 

υπόψη τις αντοχές της οικονομίας.  

Η ποσότητα άμυνας που παράγεται από ένα κράτος εξαρτάται ή πρέπει να 

εξαρτάται αφενός από τον χαρακτήρα των προβλημάτων ασφαλείας που αντιμετωπίζει, 

δηλαδή αν είναι προσωρινού ή μακροχρόνιου χαρακτήρα και από τις αντοχές της 

οικονομίας να στηρίξει τις αμυντικές ανάγκες χωρίς να σε μακροχρόνια βάση χωρίς να 

εξαντληθεί.  Αυτός ο συνδυασμός καθορίζει και τη σχέση άμυνας και οικονομίας. 

Πάντα είμαστε υποχρεωμένοι να υπολογίζουμε τις δυνατότητες της οικονομίας να 

στηρίζει την άμυνα σε μακροχρόνιο ορίζοντα ανάλογα με τις απειλές. Είναι μια 

δύσκολη σχέση ειδικά για τις χώρες που δεν έχουν την δυνατότητα ανατροφοδότησης 

της οικονομίας και αντιμετωπίζουν σοβαρές απειλές.   

2.4.1 Ελλάδα 

Στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΕΘΑ σχετικά με το αμυντικό δόγμα αναφέρεται 

κατά λέξη: «… Κεντρικός άξονας της στρατιωτικής μας στρατηγικής είναι η 
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αποτροπή201    οποιασδήποτε στρατιωτικής απειλής, σε συνδυασμό με την πολιτική 

αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Το στρατιωτικό δόγμα της χώρας είναι αποτρεπτικό-

αμυντικό, με προσανατολισμό στην αντιμετώπιση κάθε εξωτερικής απειλής. Στόχος μας 

είναι η αύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας και ικανότητας των ελληνικών Ενόπλων 

Δυνάμεων, για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής αποτρεπτικής πολιτικής, η οποία 

πρέπει να είναι αξιόπιστη, συνεχής και αμείωτη, ...»202 

Σήμερα, η Πολιτική Εθνικής Άμυνας στηρίζεται στην άμυνα και αποτροπή, με 

θεωρητικά εργαλεία, ανάμεσα σε άλλα, την αμυντική επάρκεια, την ευέλικτη 

αντίδραση, το ισοδύναμο τετελεσμένο και τη δυνατότητα κάλυψης του ενιαίου 

αμυντικού χώρου Ελλάδος - Κύπρου (ΕΑΧ).  Σταθμοί που διαμόρφωσαν αυτή την 

πορεία, ήταν η ελληνοτουρκική κρίση του 1987 (υιοθέτηση του δόγματος της 

αποτροπής), το δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδος-Κύπρου (ΕΑΧ, 1993), 

και η κρίση των Ιμίων(1996), μετά την οποία διατυπώθηκαν τα της ευέλικτης 

ανταπόδοσης και του ισοδύναμου τετελεσμένου (1997).  

                                                
201 Αποτροπή (deterrence) είναι η δυνατότητα ενός κράτους να αποκλείει τη μη επιθυμητή γι’ αυτό 

δράση ενός άλλου κράτους. Με λίγα λόγια είναι το εύρος των πολιτικών εφαρμογών που ένα κράτος Α 

υιοθετεί, προβάλλει, παράγει για να μην εμπλακεί σε πόλεμο με ένα κράτος Β. Η στρατηγική αυτή δεν 

είναι αποτέλεσμα πειθούς αλλά αποτέλεσμα μιας απλής συνάρτησης: αφενός της απειλής ή της χρήσης 

βίας που διαθέτει το κράτος που αποτρέπει και αφετέρου των φόβων του κράτους που αποτρέπεται για 

τις συνέπειες της εναντίον του χρήσης βίας.  Η αποτροπή έχει σχέση με την αποφυγή της πολεμικής 

σύγκρουσης. Ο στόχος του παράγοντα που υιοθετεί τη στρατηγική της αποτροπής είναι  αφενός να μην 

εμπλακεί σε πόλεμο αφετέρου να διατηρήσει τα ζωτικά του συμφέροντα και τη θέση του στην περιφέρεια 

που ανήκουν. Οι πολιτικές αποτροπής έχουν στον πυρήνα τους εφαρμοστικά πλαίσια τέτοια που 

αναδεικνύουν πολιτικές απειλής χρήσης βίας σε περίπτωση που η οντολογική αυθυπαρξία του κράτους 

που την εφαρμόζει τελεί υπό αμφισβήτηση από έτερους δρώντες της περιφέρειας. Η αποτροπή σταματάει 

όταν ξεκινάει το πολεμικό φαινόμενο. Η αποτροπή ως στάση επιλέγει τη διαρκή απειλή χρήσης βίας 

έναντι των αντιπάλων με στόχο να μην υποχωρήσει από τη θέση την οποία βρίσκεται. Είναι επιλογή 

διατήρησης status quo και όχι ενεργητικής πολιτικής.Για να υπάρχει αποτροπή ο Hedley Bull 

υποστηρίζει ότι πρέπει να συντρέχουν τρείς προϋποθέσεις: Πρώτον, μια χώρα Α να απευθύνει στη χώρα 

Β μια απειλή επιβολής τιμωρίας ή στέρησης αξιών, αν αποτολμήσει μια συγκεκριμένη πορεία δράσης. 

Δεύτερον, θα πρέπει να υπάρχει κάποια πιθανότητα ότι η χώρα που απειλείται (Β), ελλείψει απειλής από 

την Α, να μπορεί να αποτολμήσει τη συγκεκριμένη δράση από την οποία αποτρέπεται. Τρίτον η χώρα Β 

πρέπει να πιστεύει ότι η χώρα Α έχει την ικανότητα και τη βούληση να πραγματοποιήσει την απειλή της 

και γι αυτό το λόγο αποφασίζει να συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της.  Όλη η θεωρία η οποία 

αναπτύχθηκε αφορά την κανονιστική μορφή της στρατηγικής της αποτροπής. Στην πειθαρχία των 

Διεθνών Σχέσεων εκτός από την κανονιστική μορφή της αποτροπής εξετάζονται και παράλληλα 

κομμάτια τα οποία θα δούμε εν συντομία παρακάτω. Η στρατηγική της αποτροπής, σε οποιαδήποτε 

μορφή της, είναι πολιτική διατήρησης του status quo και όχι αναθεωρητική πολιτική. Επιπρόσθετα δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να συγχέεται με στρατηγικές κατευνασμού, σύμπλευσης ή σύμπλευσης με 

σκοπό το κέρδος. 

202 “” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ, 2014, http://www.mod.mil.gr/mod/el/.(Πρόσβαση 28 Νοε 

2014) 
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Σύμφωνα με τον  Ήφαιστο και τον Πλατιά203 η αποτρεπτική στρατηγική της 

Ελλάδας έχει διαστάσεις αυτή της «γενικής-άμεσης», της «εκτεταμένης αποτροπής», 

της «διεθνούς αποτροπής» και της «ενδο-πολεμικής αποτροπής»(intrawar-

deterrence)204. Όσον αφορά τη γενική  αποτροπή αυτή αποσκοπεί όχι μόνον στην 

αποτροπή μιας γενικευμένης σύρραξης αλλά και στην αποφυγή εκπλήρωσης μικρών ή 

μεσαίων πολιτικών στόχων της Τουρκίας, τους οποίους οι ηγέτες της αντίπαλης χώρας 

επιδιώκουν να εκπληρώσουν με απειλές ή ενέργειες χαμηλής έντασης.205 Η ικανότητα 

μας να αποτρέψουμε μια απειλή χαμηλής έντασης συναρτάται άμεσα από την 

ικανότητα μας να αποτρέψουμε ένα γενικευμένο πόλεμο. Γι αυτό αν με οποιονδήποτε 

τρόπο αποσυνδέσουμε την αποτροπή γενικευμένης σύρραξης από την αποτροπή 

απειλών χαμηλότερης έντασης ισοδυναμεί με αποτροπή της αποτρεπτικής μας θέσης. 

Για τους ανωτέρω λόγους υποστηρίζει ότι η γενική αποτροπή έχει τις εξής 

αλληλένδετες διαστάσεις:206 αποτροπή γενικευμένου πολέμου (μεγάλη σύρραξη, 

μεγάλη επίθεση), αποτροπή επεισοδίων ενδιάμεσης έντασης (οτιδήποτε στο ενδιάμεσο 

διάστημα μεταξύ μεγάλης σύρραξης και τοπικής σύρραξης), και αποτροπή χαμηλής 

έντασης (μικρά συνοριακά επεισόδια ή αψιμαχίες). Η εκτεταμένη αποτροπή αφορά στις 

στρατιωτικές ανάγκες στην περίπτωση κάλυψης στόχων εκτός κρατικών συνόρων και 

συγκεκριμένα προς την Κύπρο. Η μορφή αυτή της αποτροπής εκφράστηκε με Δόγμα 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ). Το Νοέμβριο του 1993, διακηρύχθηκε από 

Ελλάδα και Κύπρο το ∆ΕΑΧ, με κύριο χαρακτηριστικό τον καθαρά αμυντικό του 

χαρακτήρα και στόχο την αποτροπή ή αντιμετώπιση κάθε επιθετικής ενέργειας, 

εναντίον του ενός ή και των δύο μερών.207 Το ΔΕΑΧ θα εφαρμοζόταν σε δύο φάσεις. 

Η πρώτη φάση θα περιλάμβανε την αναδιάταξη δυνάμεων σε συνδυασμό με 

                                                
203 Αθανάσιος Πλατιάς Παναγιώτης Ήφαιστος, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική (Αθήνα: 

ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 1992).,30-75 

204 Intrawar deterrence is defined as the effort to control substantial military escalation during an 

ongoing war through the threat of large-scale and usually nuclear retaliation should the adversary escalate 

a conflict beyond a particularly important thresholdW. Andrew Terrill, ESCALATION AND 

INTRAWAR DETERRENCE DURING LIMITED WARS IN THE MIDDLE EAST, 2009, 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/. 

205 Παναγιώτης Ήφαιστος, “ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ,” Http://ifestosedu.gr/, 1999, http://ifestosedu.gr/.(Πρόσβαση 

27 Νοε 2014) 

206 Ibid. 

207 Ταξχος (ε.α) Πολυχρονης Ναλμπάντης, “Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου-ΑΟΖ Και «διπλωματία 

Των κανονιοφόρων».Ανάλυση,” Greek National Pride, 2012, http://national-pride.org/2012/03/07//. 
(Πρόσβαση 27 Νοε 2014) 

http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/
http://ifestosedu.gr/,%201999,%20http:/ifestosedu.gr/
http://national-pride.org/2012/03/07/
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αναβάθμιση του Κυπριακού εξοπλιστικού δυναμικού. Η δεύτερη φάση περιλάμβανε 

διάφορα στάδια από τα οποία τα σημαντικότερα ήταν τα εξής: 

 1. Αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Εθνικής Φρουράς 

 2. Συντονισμός και αντιστοίχιση εξοπλιστικών προγραμμάτων  

 3. Ανάπτυξη υποδομής με κατασκευή έργων τεχνικής υποστήριξης 

 4. Διενέργεια κοινών στρατιωτικών ασκήσεων 

 5. Λειτουργική διασύνδεση της υλοποίησης του Ε.Α.Χ με την ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 Με τη διακήρυξη του δόγματος, υπογραμμίστηκε με έμφαση η δέσμευση της 

Ελλάδας να θεωρεί ως αιτία πολέμου (casus – belli) οποιαδήποτε τουρκική απόπειρα 

προέλασης στην ελεύθερη Κύπρο. Η απόφαση των κυβερνήσεων Ελλάδας – Κύπρου, 

να προχωρήσουν σε αμυντική συνεργασία, ενόχλησε σφοδρά την Τουρκία, τις ΗΠΑ, τη 

Βρετανία, τη Γαλλία, και άλλες συμμαχικές χώρες. Η επιχειρηματολογία τους ήταν ότι 

από ελληνικής πλευράς δόθηκε στρατιωτικός χαρακτήρας στην επίλυση του Κυπριακού 

με συνέπεια να δυσχερανθούν οι προσπάθειες πολιτικής λύσης.208 

Όμως, η ανάγκη ενός δόγματος εκτεταμένης αποτροπής (extended deterrence) 

για την ασφάλεια της Κύπρου είναι επιβαλλόμενη, λόγω της συνεχούς κατοχής αλλά 

και των αναβαθμισμένων επιχειρησιακών δυνατοτήτων των τουρκικών στρατιωτικών 

δυνάμεων εισβολής – κατοχής επί της Νήσου. Η Ελλάδα και η Κύπρος, ως δύο 

ανεξάρτητα κράτη έχουν δικαίωμα και υποχρέωση να μεριμνήσουν για την ασφάλειά 

τους, υπογράφοντας μια αμυντική συνεργασία, της οποίας ο χαρακτήρας είναι καθαρά 

αμυντικός. Αυτή η αμυντική συνεργασία – «αυτοάμυνα» δεν στρέφεται εναντίον 

ουδενός αλλά αμύνεται κατά παντός.209  

Τελικά όμως το ∆ΕΑΧ απαξιώθηκε αρχικά στην κρίση των Ιμίων, και στη 

συνέχεια σε πολιτικό επίπεδο και από τα δύο κράτη, με τις διμερείς ασκήσεις να 

                                                
208 Ibid 

209 Ibid. 
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διεξάγονται επί χάρτου και το τραγικό – επικίνδυνο για την παρούσα χρονική περίοδο 

είναι η αφαίρεση του ∆ΕΑΧ από την ελληνική ΠΕΑ του 2011. 

Όσον αφορά τη διεθνή αποτροπή αυτή απορρέει από τη συμμετοχή της Ελλάδας 

και της Κύπρου σε διεθνείς οργανισμούς και στην ΕΕ, από τη σκοπιά ότι μια 

ενδεχόμενη ελληνοτουρκική σύγκρουση θα προκαλούσε την επέμβαση των ΗΠΑ, 

ΝΑΤΟ και ΕΕ, προκειμένου να αποφευχθεί μια παρατεταμένη σύγκρουση.210 

Όσον αφορά την ενδοπολεμική σύγκρουση αυτή αναφέρεται στην αποφυγή 

ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης κατά την διάρκεια ενός εν εξελίξει πολέμου. Θα  μπορούσε 

κάποιος να αναρωτηθεί κατά πόσο μας αφορά η συγκεκριμένη μορφή αποτροπής αλλά 

μάλλον η απάντηση θα μπορούσε εύκολα να δοθεί καθόσον η Τουρκία έχει περάσει 

πολλές φορές το φράγμα των απειλών και προβαίνει σε ενέργειες που αλλάζουν το 

εδαφικό και κυριαρχικό καθεστώς εις βάρος  της Ελλάδας. «Η αντιπαράθεση Ελλάδας 

Τουρκίας έχει από καιρό εισέλθει σε ενδοπολεμική κατάσταση».211 

Η κρίση στα Ίμια αποτέλεσε την γενεσιουργό αιτία της υιοθέτησης της 

πολιτικής της ευέλικτης ανταπόδοσης. Σύμφωνα με τις αρχές της αμυντικής πολιτικής, 

το αμυντικό μας δόγμα αντιμετωπίζει όλα τα ενδεχόμενα επίθεσης και σε όλη την 

κλίμακα των συγκρούσεων από τα απλά θερμά επεισόδια μέχρι τον γενικό πόλεμο. Σε 

περίπτωση κρίσεων η ελληνική αντίδραση πρέπει να είναι κατάλληλη, επιλεκτική 

ταχεία και αποτελεσματική. Η αμυντική προετοιμασία οφείλει να εξασφαλίζει την 

μεγαλύτερη δυνατή ποικιλία τόσο στις επιλογές δυνάμεων για χρήση, όσο και στην 

επίτευξη στόχων εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής που θέτει η εξέλιξη μιας κρίσης 

στο Αιγαίο ή την Θράκη. 

 Στις Ελληνο-τουρκικές κρίσεις 1976, 1987 και των Ιμίων ήταν φανερή η 

αδυναμία άσκησης επιτυχούς αποτρεπτικής πολιτικής από την μεριά της Ελλάδας 

απέναντι στις επεκτατικές πολιτικές επιδιώξεις της τουρκικής πλευράς. Η χώρα μας σε 

αυτές τις περιπτώσεις δεν έδινε σημασία στις ενδιάμεσες φάσεις μιας κρίσης, στις 

οποίες η Τουρκία φαίνεται να επιτύγχανε τους πολιτικούς της στόχους, αλλά στην 

τελευταία φάση της, η οποία ήταν η απειλή έναρξης μιας γενικής σύγκρουσης. Με 

                                                
210 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.,34-36 

211 Παναγιώτης Ήφαιστος, “ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.” 
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αυτήν την στρατηγική η Ελλάδα βρισκόταν πάντα προ τετελεσμένων και υπό το βάρος 

μιας απόφασης «πόλεμος» ή «ειρήνη». Εδώ ακριβώς έγκειται το νόημα της ευέλικτης 

ανταπόδοσης και του ισοδύναμου τετελεσμένου, στο να μπορέσει η Ελλάδα με 

ευέλικτες στρατηγικές κινήσεις να φέρει την Τουρκία προ τετελεσμένων, μεταφέροντας 

το βάρος σε αυτήν να αποφασίσει για την «εξέλιξη» της κρίσης. Με αυτό τον τρόπο την 

αναγκάζουμε να παραιτηθεί από την πάγια στρατηγική της απειλής χρήσης βίας ως 

μέσο επίτευξης των πολιτικών της στοχεύσεων. Πρακτικά η επιτυχία μιας ευέλικτης 

αποτροπής συνίσταται στην ανάσχεση των προσδιορισμένων τουρκικών πολιτικών 

επιδιώξεων σε κάθε επίπεδο της κρίσης και στην αναίρεση της τούρκικης ικανότητας 

να χρησιμοποιήσει την απειλή χρήσης βίας για την επίτευξη των πολιτικών της 

στοχεύσεων. 

 Το δόγμα της ευέλικτης ανταπόδοσης υιοθετήθηκε με βάση κάποιες 

θεμελιώδης υποθέσεις που αφορούσαν την αμυντική και εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας. Πρώτη υπόθεση ήταν ότι η Τουρκία επιδιώκει την ανατροπή του status-quo 

μέσω της απειλής χρήσης βίας έναντι της Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα επιδιώκοντας 

την δημιουργία κρίσεων χαμηλής έντασης για την επίτευξη των πολιτικών της 

στοχεύσεων. Δεύτερη υπόθεση είναι ότι η στρατηγική που ακολουθεί η Τουρκία των 

χαμηλών εντάσεων βασίζεται στην πεποίθησή της ότι η Ελλάδα δεν θα αντιδράσει 

αποφασιστικά σε οριακές διεκδικήσεις που αφορούνε τον ζωτικό της χώρο. Τρίτη 

υπόθεση είναι, ότι εξαιτίας της παραπάνω αδυναμίας της Ελλάδας, θα δημιουργούνται 

συνεχώς νέα τετελεσμένα εις βάρος της χώρας μας.212  

Μέχρι τώρα μιλήσαμε για τις έννοιες που εμπεριέχει το αμυντικό δόγμα της 

Ελλάδας και τα θεωρητικά εργαλεία τα οποία αναπτύχθηκαν γύρω από αυτό. Το 

ερώτημα όμως το οποίο θα κληθούμε να απαντήσουμε είναι κατά πόσο το αμυντικό-

αποτρεπτικό δόγμα της Ελλάδας είναι και αποτελεσματικό. 

Στην Κύπρο και στο Αιγαίο, η Ελληνική αποτρεπτική απειλή, ουσιαστικά, 

απέτυχε: Η κατάληψη του Βόρειου τμήματος της Κύπρου, η Τουρκική παρουσία στο 

νησί, και η μη ύπαρξη αντισταθμιστικής Ελληνικής παρουσίας, τείνουν vα 

                                                
212 Γ. Νέζης, “Από Την Σκύλα Στη Χάρυβδη Το Νέο Αμυντικό Δόγμα,” Αμυντικά Θέματα (Αθήνα, 

2007).,47-49 
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καθιερωθούν ως defacto αποτύπωση. Οι αντιδράσεις του Δυτικού παράγοντα213 στον 

Ενιαίο Αμυντικό Χώρο και ιδιαίτερα στην εγκατάσταση των πυραύλων S-300214 τον 

Δεκέμβριο 1998 επιβεβαιώνουν αυτή την εκτίμηση. Στο Αιγαίο, οι συνεχείς 

παραβιάσεις του ελληνικού κυριαρχικού χώρου και η κρίση των Ιμίων ενισχύουν την 

αναθεωρητική στρατηγική της Άγκυρας. Στη Θράκη, από μια άλλη σκοπιά, ορισμένες 

ενέργειες και δηλώσεις αποτελούν απροκάλυπτες παρεμβάσεις στην εσωτερική μας 

πολιτική, οι οποίες, εάν δεν αντιμετωπισθούν, σταδιακά θα δημιουργήσουν συνθήκες 

αλλαγής του status quo, όπως ακριβώς έγινε στην Κύπρο τις δεκαετίες ου 1950 και 

                                                
213 Η χώρα που πρωτοστάτησε ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι εκπρόσωποι του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 

και του οι οποίοι αναφέρονταν, με εξαιρετικά αποδοκιμαστικούς τόνους, στην εμμονή της Λευκωσίας να 

φέρει τους Ρώσους στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αμερικανοί γνωρίζουν καλύτερα από οποιονδήποτε 

άλλο (πλην ίσως των Ρώσων) τα ισχυρά και τα αδύνατα σημεία του συγκεκριμένου πυραυλικού 

συστήματος, εφόσον το μελέτησαν ειδικά, συνέταξαν μάλιστα και σχετική μελέτη που καθησύχασε τους 
τούρκους στρατηγούς, οι οποίοι αρχικά έβλεπαν εφιάλτες για βομβαρδισμό των αεροδρομίων τους. Η 

ανησυχία των Αμερικανών εντοπίζεται στην ανάπτυξη ρωσικών ηλεκτρονικών συστημάτων στην Κύπρο 

και στη δυνατότητα που θα έχει η Μόσχα να αξιοποιεί αυτά τα συστήματα για να συλλέγει πληροφορίες 

σχετικά με τη δράση των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ στη Μεσόγειο. 

(http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=101298) 

214Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, με τη διεύρυνση των δυνατοτήτων των εναέριων κατευθυνόμενων 

μέσων (πυραυλικών βλημάτων), ιδιαίτερα μετά την εμφάνιση των στρατηγικών πυραύλων τύπου κρούζ 

(ALCM: air-launched cruise missiles), σχεδόν ταυτόχρονα με τα προγράμματα για τη δημιουργία των 

«Patriot» στη Δύση, στη Σοβιετική Ένωση ξεκίνησε η ανάπτυξη ενός νέου πυραυλικού συστήματος 

αεράμυνας, με ακτίνα δράσης περίπου 100 km. Οι πύραυλοι σχεδιάστηκαν σαν σύστημα αεράμυνας 

παντός σκοπού (αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά βαλλιστικά βλήματα) και «βαπτίστηκαν» S-300. Οι 

πρώτες δοκιμές του συστήματος, πραγματοποιήθηκαν στα μέσα της δεκαετίας του 1970. Το κύριο 

χαρακτηριστικό του πυραυλικού συστήματος είναι η δυνατότητα χρήσης πολλαπλών καναλιών, που 

εξασφαλίζει ταυτόχρονα χτυπήματα σε πολλούς στόχους. Η δυνατότητα αυτή είναι πολύ σημαντική σε 

περιπτώσεις μαζικών επιθέσεων από αέρα – από αεροσκάφη και από πυραύλους κρουζ. Πλεονέκτημα 

των S-300 είναι επίσης και η υψηλή κινητικότητα του συστήματος. Το μοντέλο S-300PS: Το 

αντιαεροπορικό πυραυλικό σύστημα S-300PS, εντάχθηκε σε υπηρεσία το 1983 σαν «αυτοκινούμενο» 

σύστημα (αυτοκινούμενο, από το γράμμα S, "C" στη ρωσική γλώσσα, ενώ το γράμμα P, "Π" στη ρωσική 

γλώσσα, για την «αντιαεροπορική άμυνα», σ.σ.). Η έκδοση αυτή δημιουργήθηκε στη βάση της εμπειρίας 

από τους πολέμους του Βιετνάμ και στη Μέση Ανατολή, εκεί όπου η ικανότητα «επιβίωσης» των 

συστημάτων αεράμυνας, εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό από την κινητικότητα και την ικανότητα να 

αποφεύγουν έγκαιρα τα χτυπήματα του εχθρούΤα νέα συστήματα ήταν έτοιμα για να μετακινηθούν στη 

νέα τους θέση μέσα σε λιγότερο από 5 λεπτά. Μετά το 1991, το πυραυλικό σύστημα δοκιμάστηκε στα 

πολύγωνα δοκιμών. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι σε πολλούς δείκτες, όπως η χρήση τους σαν 

αντιπυραυλικό μέσο, τα βαλλιστικά βλήματα του S-300PS είχαν καλύτερες επιδόσεις από το αντίστοιχο 

αμερικανικό σύστημα αεράμυνας «Patriot». Το μοντέλο S-300PM: Το αντιαεροπορικό πυραυλικό 

σύστημα S-300PM ("Μ" - κινητό), παρά την ομοιότητα του εξωτερικά, διαφέρει θεμελιωδώς από τις 

προηγούμενες εκδόσεις του συστήματος. Μία από τις βασικές διαφορές των S-300PM από τις άλλες 

σειρές των S-300, αλλά και τους πυραύλους SAM «Patriot» είναι το νέο αντιαεροπορικό κατευθυνόμενο 

βλήμα ενός σταδίου.( http://gr.rbth.com/tecnology/2013/06/02/i_skliri_ekdosi_ton_s-

300_einai_o_efialti_ton_stratigon_toy_nato_22505.html) 

http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=101298
http://gr.rbth.com/tecnology/2013/06/02/i_skliri_ekdosi_ton_s-300_einai_o_efialti_ton_stratigon_toy_nato_22505.html
http://gr.rbth.com/tecnology/2013/06/02/i_skliri_ekdosi_ton_s-300_einai_o_efialti_ton_stratigon_toy_nato_22505.html
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1960. Τα casus belli215 τα οποία εκτοξεύτηκαν κατά της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια 

δυνατό να μην έχουν – ως προς τον αριθμό – προηγούμενο στις διακρατικές σχέσεις.216 

Η αποτρεπτική απειλή που εκτοξεύεται πρέπει να δηλοποιείται, να προσδιορίζει 

με σαφήνεια τα όρια της δράσης του αντιπάλου και να είναι αξιόπιστη.217 Η Αποτροπή 

σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο καθίσταται πιο αξιόπιστη εάν καταφέρουμε να 

μεταδώσουμε με αξιόπιστο τρόπο τρία ισχυρά μηνύματα:218 Πρώτο, πως έχουμε την 

ικανότητα, την αποφασιστικότητα και την αναγκαία διάταξη δυνάμεων που 

δημιουργούν μεγάλο ενδεχόμενο πλήρους επικράτησής μας στην διαδικασία 

κλιμάκωσης. Δεύτερο, πως η κλιμάκωση μέχρι την γενικευμένη σύρραξη είναι το 

πιθανότερο ενδεχόμενο και πως είμαστε αποφασισμένοι να μην διστάσουμε να 

κλιμακώσουμε εάν το κρίνουμε αναγκαίο. Τρίτο, πως τα διακυβευόμενα αγαθά είναι 

υψηλής αξίας. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε ότι η συγκεκριμένη 

απειλή στοχεύει κυρίως στο πνεύμα και την ψυχολογία του αντιπάλου επιδιώκοντας να 

κάμψει τη βούληση του.219 

Ποιος όμως ο ρόλος της οικονομίας στην αξιοπιστία της ελληνικής 

αποτρεπτικής στρατηγικής; Το τελευταίο διάστημα, με διάφορες αφορμές, έχει αυξηθεί 

ο ρυθμός εκτόξευσης απειλών χρήσης στρατιωτικής βίας από την Τουρκία είτε στο Αι-

γαίο, είτε στην Κύπρο.   

Η σαφώς επιθετικότερη στάση της Τουρκίας το τελευταίο διάστημα οφείλεται 

και σε δύο άλλους παράγοντες. Πρώτον, την τελευταία περίπου δεκαετία, λόγω των με-

γάλων εξοπλιστικών προγραμμάτων, η Τουρκία αισθάνεται ότι έχει ή ότι τείνει να ανα-

τρέψει τον ελληνοτουρκικό συσχετισμό δυνάμεων. Επιπρόσθετα, η καθυστέρηση στην 

υλοποίηση σημαντικών προγραμμάτων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των Ελληνι-

κών Ενόπλων Δυνάμεων καθώς επίσης η έλλειψη ορθολογικού σχεδιασμού και προ-

γραμματισμού στις προμήθειες οπλικών συστημάτων, έχουν και αυτές συντελέσει στην 

                                                
215 Οι διεκδικήσεις της Τουρκίας εξετάζονται λεπτομερώς στο 4ο Κεφάλαιο. 

216 Παναγιώτης Ήφαιστος, “ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.” 

217 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,423 

218 Παναγιώτης Ήφαιστος, “ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΕΙΛΕΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ, 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΛΙΜΑΚΩΣΕΩΣ, ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΟΥ ΚΤΥΠΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΤΗΣ 

ΑΠΟΤΡΕΠΤΙΚΗΣ ΜΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ.” 

219 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004. 
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ανατροπή του συσχετισμού δυνάμεων όπως παραδείγματος χάριν στην περίπτωση των 

μαχητικών αεροσκαφών.220  

Είτε ως ποσοστό του ΑΕΠ, είτε ως ποσοστό των δαπανών της κεντρικής 

κυβέρνησης η Ελλάδα μέχρι και το 2009 επένδυε στην εθνική άμυνα υπερδιπλάσια 

ποσά σε σχέση με τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπως φαίνεται στον 

Πίνακα 3 που ακολουθεί. Η Ελλάδα διέθεσε στην εθνική άμυνα περί το 3,9% του ΑΕΠ 

κατά μέσο όρο την τελευταία 20ετία σε σχέση με το 2,1% για την υπόλοιπη ΕΕ και 

σχεδόν 9% των δαπανών της κεντρικής κυβέρνησης σε σχέση με το 5% περίπου των 

εταίρων μας. 221 

Η μείωση των πιστώσεων του προϋπολογισμού (Π/Υ) του ΥΠΕΘΑ κατά 48% 

την τελευταία πενταετία (2009: €6,57 δισ., 2014: €3,11 δισ.) δημιούργησε ασφυκτικό 

πλαίσιο για τις ΕΕΔ καθώς το 61% των πιστώσεων καλύπτει ανελαστικές δαπάνες 

(μισθοδοσία και παροχές προσωπικού: €1,9 δισ.), συμπιέζοντας δραματικά τoυς 

διαθέσιμους χρηματικούς πόρους για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών (€557 εκατ.) 

και την ανανέωση του εξοπλισμού (€583 εκατ.). (Πίνακας 4) Με βάση το 

Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2015-2018, το 

οποίο απεικονίζει τη δημοσιονομική στρατηγική της κυβέρνησης σε βάθος τετραετίας, 

οι ταμειακές πληρωμές για εξοπλιστικές δαπάνες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν φέτος 

στα €533 εκατ., μειωμένες κατά €50 εκατ. έναντι των προβλέψεων του Π/Υ. 

Ταυτόχρονα, το ΜΠΔΣ προβλέπει διαμόρφωση των εξοπλιστικών δαπανών (σε 

ταμειακή βάση) στα €700 εκατ. για το 2015, σε €598 εκατ. για το 2016, σε €497 εκατ. 

για το 2017 και σε €500 εκατ. για το 2018, δηλαδή κάτω από το όριο των €850 εκατ. 

που θεσπίστηκε προκειμένου οι ετήσιες εξοπλιστικές δαπάνες να μην υπερβαίνουν το 

0,3% επί του ΑΕΠ. Η υποχρηματοδότηση του ΥΠΕΘΑ καθιστά λίαν αμφίβολη την 

υλοποίηση των 31 προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού €14,55 δισ. που 

περιλαμβάνει το Μακροπρόθεσμο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού 2011-

                                                
220 Χρηστος Κόλιας, “Ευέλικτη Ανταπόδοση Και Ισοδυναμα Στρατιωτικά Τετελεσμένα,” Αρδην, 1997. 

221 Χρηστος Κόλιας, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ: ΟΥΚ ΑΝ ΛΑΒΕΙΣ ΠΑΡΑ ΤΟΥ 

ΜΗ ΈΧΟΝΤΟΣ (Βόλος, 2012). 



80 

2025 και κρίνονται ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της Ελληνικής στρατιωτικής 

ισχύος.222 

 

 

             Πίνακας 3: Συγκρίσεις με ΝΑΤΟ (Πηγή: Σημειώσεις Μαθήματος Οικονομική της άμυνας) 

                                                
222 “Ισοζύγιο Στρατιωτικής Ισχύος Ελλάδας – Τουρκίας,” E-AMYNA, 2014, http://e-

amyna.com/2014/09/01/greece-turkey-military-balance/. 
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Πίνακας 4: ΣΔ Ελλάδας –Τουρκίας σε απόλυτες δαπάνες (Πηγή: 

http://strategycy.com/ccss/index.php/el/surveysgr/item/233oistratiotikesdynameiselldastourkias2

014themilitaryforcesofgreeceturkeyandcy) 

 Το ζητούμενο λοιπόν είναι το πώς θα διατηρήσουμε ισορροπία στην μαχητική 

ισχύ και πως θα παράξουμε αποτροπή, ή την ελάχιστη απαιτούμενη για να 

αντιμετωπισθεί η στρατιωτική επιβουλή, όχι με τους ίδιους πόρους, όπως πιθανόν θα 

θέταμε το ίδιο ερώτημα στο πρόσφατο παρελθόν και σίγουρα πριν την τρέχουσα κρίση, 

αλλά με πολύ λιγότερους (βλέπε σχετικό σχήμα κατωτέρω). 

 

 

 Την απάντηση τη δίνει με πολύ απλό και καυστικό τρόπο ο Σπυρίδων Λίτσας σε 

ένα άρθρο με το μαχητικό τίτλο: «The Greek failing state and it’s smart power 

http://strategycy.com/ccss/index.php/el/surveysgr/item/233oistratiotikesdynameiselldastourkias2014themilitaryforcesofgreeceturkeyandcy
http://strategycy.com/ccss/index.php/el/surveysgr/item/233oistratiotikesdynameiselldastourkias2014themilitaryforcesofgreeceturkeyandcy
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prospects:A theoretical Approach»,223 υποστηρίζοντας ότι Ελλάδα διαθέτει μια σειρά 

από οντολογικά χαρακτηριστικά που μπορούν να συμβάλλουν θετικά στο 

μετασχηματισμό της σ’ ένα «έξυπνο κράτος». Ωστόσο, για είναι επιτυχής αυτή η 

μεταμόρφωση  , είναι ζωτικής σημασίας  η πολιτική ελίτ να εγκαταλείψει τη 

μικροαστική στάση  και την επί μακρόν παθητικότητα , ενώ η ελληνική κοινωνία θα 

πρέπει να αναλάβει ενεργό ρόλο στις υποθέσεις του κράτους και να αποσυρθεί δια 

παντός από την παρωδία των πελατειακών σχέσεων με την πολιτική και τους 

πολιτικούς. 

2.4.2 Κύπρος 

Η χάραξη ενός πλαισίου Πολιτικής Εθνικής Ασφαλείας κ και στη συνέχεια ενός 

αμυντικού δόγματος, προϋποθέτει μια ει βάθος ανάλυση και διερεύνηση  της 

αντιλήψεως της χώρας περί του εαυτού της, της θέσεως της και του ρόλου της στο 

ρευστό, άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα.224 

Η Κύπρος όπως ήδη αναφέρθηκε αποτελεί ένα μικρό κράτος του οποίου βασική 

επιδίωξη είναι η εξασφάλιση της επιβίωσης τους. Τα μικρά κράτη στην προσπάθεια 

τους να αναπτύξουν το δικό τους στρατηγικό δόγμα, έχουν λιγότερες εναλλακτικές 

λύσεις και μικρότερη ελευθερία κινήσεων από ότι οι μεγάλες δυνάμεις, και έτσι 

διαμορφώνουν ένα αυθεντικό στρατιωτικό δόγμα, αφού διαπιστώσουν ότι τα δόγματα 

των μεγάλων δυνάμεων έχουν μόνο περιορισμένη εφαρμογή στα δικά τους 

προβλήματα.225   

Η μόνιμη απειλή της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι άλλη από την Τουρκία 

η οποία επιδιώκει την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την επιβολή λύσης δύο 

χωριστών κρατών και νομιμοποίηση του στρατιωτικού ελέγχου της στο νησί. Οι 

διεκδικήσεις φυσικά αυτές διαφαίνονται πίσω από τα κείμενα τα οποία αναφέρονται 

στην πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων».  

                                                
223 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “The Greek Failing State and It’s Smart Power prospects:A Theoretical 

Approach,” Mediterranean Quarterly 25, no. 3 (2014): 52–73, 

http://muse.jhu.edu/journals/med/summary/v025/25.3.litsas.htm. 

224 Ιωάννης Θ. Μάζης and others, Νέο Εθνικό Αμυντικό Δόγμα: Θεωρητική Βάση Και Προταση -

Πλαισιο (Αθήνα, 2004).,23 

225 Παναγιώτης Ήφαιστος, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική.,42 
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Παραθέτω στη συνέχεια χαρακτηριστικά εδάφια από Το στρατηγικό βάθος, τα 

οποία εκτός του ότι αποτελούν την έκφραση της εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας 

από το 2002- δείχνουν τόσο την ηγεμονική μορφή όσο και τον αναθεωρητισμό που 

υποκρύπτει το νέο-οθωμανικό δόγμα:226  « Η προστασία της Τουρκικής κοινότητας της 

Κύπρου έχει μεγάλη σημασία όχι μόνο από την άποψη της εν λόγω κοινότητας αλλά 

και του μέλλοντος των λοιπών κοινοτήτων, οι οποίες συνιστούν οθωμανικά 

κατάλοιπα». «Ο δεύτερος σημαντικός άξονας του Κυπριακού ζητήματος είναι η 

σημασία της γεωγραφικής θέσης του νησιού από γεωστρατηγική άποψη. Ό άξονας 

αυτός είναι ζωτικής σημασίας ανεξάρτητα από το ανθρώπινο στοιχείο που βρίσκεται 

εκεί. Ακόμη κι αν δεν υπήρχε ούτε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η Τουρκία όφειλε 

να διατηρεί το Κυπριακό ζήτημα». 

Υπό το πρίσμα της ανωτέρω απειλής εκπονήθηκε  το 1993 το Δόγμα του 

Ενιαίου Αμυντικού Χώρου οι στόχοι και η τύχη του οποίου αναλύθηκαν στο 

προηγούμενο κεφάλαιο.  Σήμερα ο υπόψη όρος έχει εξαλειφθεί από την ΠΕΑ και έχει 

αντικατασταθεί από τον όρο  «Μόνιμη ∆ιαρθρωμένη Αμυντική Συνεργασία Ελλάδας 

και Κύπρου».227 

Σε αυτόν τον όρο αναφέρθηκε σε διεθνές επίπεδο ο πρώην Υπουργός Εθνικής 

Άμυνας (ΥΕΘΑ), Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά την ομιλία του ενώπιων της άτυπης 

Συνόδου των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών – και υποψηφίων κρατών – της 

Ε.Ε., στις 16 Σεπτεμβρίου 2010, χωρίς να υπάρξει καμιά αντίδραση ή σχολιασμός 

ακόμα και από την Τουρκία, η oποία ήταν παρούσα στη Σύνοδο. Βέβαια, την 

επικαλέστηκε στη Βουλή των Ελλήνων στις 18 Οκτωβρίου 2009, στην Κυπριακή 

Βουλή των Αντιπροσώπων στις 8-10 Δεκεμβρίου 2009 («......το μείζον ζήτημα της 

εθνικής μας πολιτικής που είναι το Κυπριακό, αλλά και συνολικότερα για την εθνική 

μας στρατηγική, για την πολιτική άμυνας, για τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε οι 

δύο χώρες τα ζητήματα της μόνιμης διαρθρωμένης αμυντικής μας συνεργασίας που 

εκτείνεται στον ενιαίο γεωγραφικό χώρο στον οποίο βρισκόμαστε και που είναι ο 

χώρος της ανατολικής Μεσογείου, μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως 

                                                
226 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Νέο-Οθωμανισμός Και Τουρκική Στρατηγική Μετά Το 2002. Συγκριτική 

Ανάλυση Της Ελληνικής Και Της Τουρκικής Στρατηγικής.,” in Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία, ed. 

Σπυρίδων Ν. Λίτσας Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 231–294. 

227 Ταξχος (ε.α) Πολυχρονης Ναλμπάντης, “Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου-ΑΟΖ Και «διπλωματία 

Των κανονιοφόρων».Ανάλυση.” 
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μετά την κύρωση και τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας»), στη συνέντευξή 

του μετά την παρέλαση της 1ης Οκτωβρίου 2010 στη Λευκωσία και σε ομιλία του προς 

τα στελέχη και το προσωπικό της 95 Α∆ΤΕ, στη Ρόδο, την 28η Ιανουαρίου 2011.228 

 Όσον αφορά τον τομέα των αμυντικών δαπανών Η Κύπρος το 2010 ήταν η 

τέταρτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το υψηλότερο ποσοστό από το Ακαθάριστο 

Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της που διατέθηκε για την άμυνα (2.0%). Πρώτη ήταν η 

Ελλάδα με 3.05% και ακολουθούσε το Ηνωμένο Βασίλειο (2.71%) και η Γαλλία 

(2.05%). Στο διάστημα μεταξύ 2005 – 2011 η Κύπρος παρουσιάζεται να διαθέτει για τη 

άμυνα της περισσότερα από το μέσο όρο των αμυντικών δαπανών των ευρωπαϊκών 

χώρων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ,229 παρόλα αυτά η διαφορά στη μαχητική ισχύ μεταξύ 

της κυπριακής εθνοφρουράς και των κατοχικών δυνάμεων είναι τεράστια. Επιπρόσθετα  

η απόσταση από την Ελλάδα μειώνει τη δυνατότητα αξιόπιστης και αποτελεσματικής 

απάντησης στην τουρκική αεροπορική και ναυτική υπεροχή. Στρατηγικά ωστόσο η 

αξία της ελληνικής εμπλοκής στην αντιπαράθεση Κύπρου Τουρκίας έγκειται στην 

αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδας.230  

Κατόπιν των ανωτέρω κρίνεται επιτακτική και θεμελιώδους στρατηγικής 

σημασίας, στην προσπάθεια χάραξης μιας αποτρεπτικής στρατηγικής,  η Ελλάδα, λόγω 

των στρατηγικών της σχέσεων με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ αλλά και την ΕΕ. Η  σωστή 

συνεργασία με την Ελλάδα τόσο στον πολιτικό και διπλωματικό τομέα όσο και στον 

στρατιωτικό τομέα, αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επιβίωση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. 

2.4.3 Ισραήλ 

Το Ισραήλ, όπως αναλύθηκε στην υψηλή του στρατηγική, δημιουργήθηκε σε 

ένα εχθρικό περιβάλλον γι’ αυτό. η εξωτερική του πολιτική, βασίστηκε στην χάραξη 

μιας στρατηγικής, της περίφημης «περιφερειακής πολιτικής», (peripheral strategy) η 

οποία χαράχτηκε από τον David Ben Gurion. Η αναγκαιότητα αυτής της στρατηγικής, 

υπαγορεύτηκε από την εξής γεωπολιτική αντίληψη: Το Ισραήλ, εντοπίζεται σε μια 

περιφέρεια εχθρική ως προς αυτό (Ημισέληνος). Οι δύο στρατηγικές που έπρεπε να 

                                                
228 Ibid. 

229 “Εθνική Στρατηγική Αποτροπή Και Η Σχέση Κύπρου Ελλάδας,” Http://strategycy. Com, n.d. 

230 Ibid. 
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επιλέξει για την ανάσχεση των απειλών, όφειλαν να βασιστούν: α) στην αυτοβοήθεια 

(οικονομική ισχύς που να μπορεί να μετατραπεί σε πολιτικό-στρατιωτική) και β) στην 

εξωτερική εξισορρόπηση (δημιουργία ειδικών συμμαχιών που θα μπορούσαν να 

εγγυηθούν την επιβίωση και την ασφάλεια του Ισραήλ).231  

Η ανωτέρω υψηλή στρατηγική έπρεπε να υλοποιηθεί μέσω μιας αξιόπιστης 

στρατιωτικής στρατηγικής. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα από πολύ νωρίς να 

χαράξει μία σταθερή στρατηγική και έτσι το Ισραήλ είναι από τα λίγα κράτη 

παγκοσμίως που έχει αναπτύξει τη δική του στρατηγική σκέψη η οποία για πολλά 

χρόνια βασίζεται στις θεμελιώδης αρχές της «αποτροπής», «της έγκαιρης 

προειδοποίησης» και της «απόφασης» (deterrence - early warning - military decision 

triangle).232 Προτού περάσουμε στην ανάλυση των ανωτέρω στοιχείων κρίνεται 

σκόπιμο να αναφερθούμε στους περιορισμούς οι οποίοι σταθερά επηρεάζουν τη 

στρατιωτική στρατηγική του Ισραήλ όπως αυτοί αναπτύχθηκαν από τους Yoav Ben-

Horin & Barry Posen σε σχετική τους αναφορά για το Κογκρέσο.233  

Ο πρώτος παράγοντας ο οποίος θέτει περιορισμούς στη σχεδίαση της 

στρατιωτικής στρατηγικής είναι γεωγραφία234 η οποία μειώνει σε σημαντικό βαθμό την 

ικανότητα για να πολεμήσει. Μια ματιά στο χάρτη της χώρας καθιστά εύκολα 

αντιληπτό ότι το μέσον της Χώρας, ιδιαίτερα στη περιοχή βορείως και νοτίως του Τελ - 

Αβίβ είναι πολύ στενό και ήταν ακόμη στενότερο, πριν τη κατάληψη των εδαφών της 

δυτικής όχθης, προ του πολέμου των 6 ημερών, το 1967. Αυτό συνεπάγεται ότι επίθεση 

από μία ή περισσότερες αραβικές χώρες μπορεί να κόψει το Ισραήλ στη μέση ή σε 

φέτες σε ελάχιστο χρόνο. Μαχητικά αεροσκάφη απογειούμενα από τη Συρία, την 

Ιορδανία ή την Αίγυπτο μπορούν να φτάσουν πάνω από του Ισραηλινούς 

κατοικημένους τόπους σε λίγα λεπτά. Τα ισραηλινά αεροδρόμια είναι εντός της ακτίνας 

των τακτικών Συριακών βλημάτων (πχ Scud) και απέχουν μόλις λίγα λεπτά πτήσης από 

τα πολεμικά αεροδρόμια της Ιορδανίας και της Αιγύπτου. Η ισραηλινή αεροπορία δεν 

διαθέτει επαρκή εναέριο χώρο για εκπαίδευση τη περίοδο της ειρήνης. Η τυχόν 

                                                
231 Αλέξανδρος Δρίβας, H Εξέλιξη Της Περιφερειακής Πολιτικής Του Ισραήλ Και Η Στρατηγική 

Εξωτερικής Του Εξισορροπησης (Αθήνα, 2013).,2 

232 Avi Kober, “A Paradigm in Crisis? Israel’s Doctrine of Military Decision,” Israel Affairs 2, no. 1 

(1995): 188–211, doi:10.1080/13537129508719370.,189 

233 Barry Posen Yoav Ben -Horin, Israel΄s Strategic Doctrine, 1981.,4-10 

234 Ibid.,4-10 
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απώλεια εδάφους θα θέσει σε κίνδυνο την εθνική επιβίωση του Ισραήλ. Η χώρα 

αντιμετωπίζει έλλειψη αυτού που ονομάζουμε γεωγραφικό «στρατηγικό βάθος», 

δηλαδή σε περίπτωση κρίσεως δεν έχει καμία πολυτέλεια να θυσιάσει έδαφος για να 

ανασυντάξει τις δυνάμεις της ή να «αγοράσει ειρήνη».
 235

 

 
Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας που θέτει περιορισμούς στη σχεδίαση της 

στρατιωτικής στρατηγικής είναι μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού κόσμου 

υφίστανται δομικές ασυμμετρίες. Ανεξαρτήτως των υφισταμένων ή μελλοντικών 

συνόρων μεταξύ Ισραήλ και αραβικών χώρων, το Ισραήλ αντιμετωπίζει εχθρούς που 

είναι πολύ μεγαλύτεροι πληθυσμιακά, κατέχουν πολλαπλασίως μεγαλύτερα εδάφη, 

διαθέτουν πολλαπλασίους φυσικούς πόρους και συγκοινωνούν και διασυνδέονται 

καλύτερα με τον υπόλοιπο κόσμο. Το σύνολο των πόρων του αραβικού κόσμου δεν 

στρέφεται απευθείας για την εξόντωση του Ισραήλ αλλά η τεράστια αυτή δεξαμενή 

πόρων είναι πάντα διαθέσιμη στους Άραβες ηγέτες.  Το γεγονός αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα στο προαναφερθέν τρίγωνα ασφαλείας να προστεθεί και ένα τέταρτο 

στοιχείο αυτό της «πολιτικής άμυνας».236 

 Ένας τελευταίος αλλά ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας που θέτει περιορισμούς 

είναι η επέμβαση των μεγάλων δυνάμεων237 στη περιοχή όσον αφορά την στάση τους 

ως προς την  αραβοϊσραηλινή διένεξη.  Μετά την ανάλυση όλων των περιορισμών που 

τίθενται στη σχεδίαση της στρατιωτικής στρατηγικής του Ισραήλ θα περάσω στην 

ανάλυση των συστατικών στοιχείων του τριγώνου ασφαλείας αλλά και του στοιχείου 

της πολιτικής άμυνας η οποία προστέθηκε αρκετά χρόνια αργότερα όπως ήδη 

αναφέρθηκε. 

Το πρώτο στοιχείο του τριγώνου, η αποτροπή, αποσκοπεί στην πρόληψη του 

πολέμου, η έγκαιρη προειδοποίηση έχει ως στόχο και σκοπό να ειδοποιήσει τους 

πολιτικούς παράγοντες που χαράσσουν την υψηλή στρατηγική ότι η αποτροπή 

ενδέχεται να αποτύχει και ο πόλεμος είναι επικείμενος ενώ το στοιχείο της απόφασης 

αποσκοπεί στη γρήγορη νίκη εφόσον η διαδικασία του πολέμου θεωρηθεί αναπόφευκτη 

                                                
235 ΜΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ AND ATHERS Γ.ΦΙΛΗΣ, “Ελλάδα-Ισραήλ Τι Περιλαμβάνει Η Συνεργασία,” 
ΑΥΓΗ, 2013, http://www.avgi.gr/article/1128330/ellada-israil-ti-perilambanei-i-sunergasia-. 

236 Zeev Maoz, Defending the Holly Land: Α Critical Analysis of Israels Security and Foreign Policy 

(Ann Arbor: UNIVERSITY OF MICHIGAN PRESS, 2006).,7-12 

237 Yoav Ben -Horin, Israel΄s Strategic Doctrine.,4-10 
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και να μειώσει το κόστος σε όλα τα επίπεδα. 238 Και τα τρία στοιχεία του υπόψη 

τριγώνου σε καμία περίπτωση δεν δρουν ανεξάρτητα αλλά το ένα συμπληρώνει και 

αλληλεπιδρά στο άλλο. 

Το πρώτο συνθετικό, αυτό της αποτροπής αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα 

συμβατικό –υποσυμβατικό - πυρηνικό και αποσκοπεί αφενός στην πρόληψη του 

πολέμου αφετέρου στην επίτευξη μεγάλων χρονικών περιόδων ειρήνης καθόσον λόγω 

της φύσης της απειλής αλλά και των τιθέμενων περιορισμών όπως αυτοί αναλύθηκαν 

παραπάνω έχει γίνει αντιληπτό ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να επιβληθεί επί των Αράβων 

μέσω μιας ολοκληρωτικής νίκης αλλά η αραβοϊσραηλινή σύγκρουση θα έχει μεγάλη 

διάρκεια και απροσδιόριστο αριθμό κύκλων…. βίας πολέμων.239 Οι Αραβικές χώρες 

θα πρέπει συνεχώς να εισπράττουν το μήνυμα ότι δεν μπορούν να καταστρέψουν το 

Ισραήλ και ότι δεν μπορούν να αντέξουν το τίμημα της διαρκούς σύγκρουσης. Για την 

επίτευξη της αποτροπής το Ισραήλ υιοθέτησε τα δόγματα του προληπτικού 

κτυπήματος, του πολέμου μακριά από το έδαφος μας και φυσικά τη συνεχής θωράκιση 

του στρατιωτικού συμβατικού και πυρηνικού οπλοστασίου του.240 

Βασική αρχή , πυλώνας και άξονας του Ισραηλινού κράτους είναι η 

αυτοβοήθεια.241 Πρέπει δηλαδή μόνο του, παντελώς μόνο του, να υπερασπιστεί την 

ελευθερία του, την εδαφική του ακεραιότητα. Το Ισραήλ επεδίωξε και εξασφάλισε μία 

πραγματική στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ που σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως 

στον πόλεμο του 1973, απεδείχθη ζωτική. Αλλά και τότε η μοίρα του Ισραήλ ήταν στα 

δικά του χέρια και όχι στο έλεος της Ουάσινγκτον . Το Ισραήλ κατείχε δικλείδα 

στρατηγικής ασφάλειας. Αυτή ήταν το ατομικό/πυρηνικό του οπλοστάσιο. Και είχε και 

ένα δόγμα για τη χρήση του οπλοστασίου αυτού. Ήταν το «Δόγμα Σαμψών». Κάποιοι 

το ονομάζουν και το «Σύνδρομο Σαμψών» ή η «Επιλογή Σαμψών». Το δόγμα, 

σύνδρομο ή επιλογή Σαμψών αποτελεί την πεμπτουσία της στρατηγικής του Ισραήλ 

                                                
238 Avi Kober, “A Paradigm in Crisis? Israel’s Doctrine of Military Decision.”,189 

239 Yoav Ben -Horin, Israel΄s Strategic Doctrine.,4-10 

240 Αλέξανδρος Δρίβας, H Εξέλιξη Της Περιφερειακής Πολιτικής Του Ισραήλ Και Η Στρατηγική 

Εξωτερικής Του Εξισορροπησης.,2 

241 Για να πετύχουν τους αντικειμενικούς τους σκοπούς και να διατηρήσουν την ασφάλεια τους, 

μονάδες που βρίσκονται σε κατάσταση αναρχίας- είτε πρόκειται για ανθρώπους, είτε για επιχειρήσεις 

είτε για κράτη, είτε για οτιδήποτε άλλο- θα πρέπει να βασίζονται στα μέσα που μπορούν να 

κινητοποιήσουν και στους διακανονισμούς που μπορούν να κάνουν για τους εαυτούς τους. Η 

αυτοβοήθεια είναι κατ΄ ανάγκη η αρχή της δράσης σε μια άναρχη τάξη. Παρατίθεται στο Kenneth N. 

Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.,238 
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όπως αυτή εκφράζεται με τις λέξεις «Ποτέ Ξανά», «Νever Αgain» ή εβραϊστή «Λε 

ολαμ λο οντ». 242 

Σήμερα το Ισραήλ πιστεύεται ότι διαθέτει τουλάχιστο 200 πυρηνικές κεφαλές. 

Από πλευράς φορέων διαθέτει ένα μικρό αριθμό πυραύλων Lance μικρού βεληνεκούς 

(130Km) τους οποίους προμηθεύθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 70 από τις ΗΠΑ. 

Υπάρχουν περίπου 100 πύραυλοι Jericho I, Γαλλικής προέλευσης με ακτίνα δράσης 

600Km οι οποίοι είναι ανεπτυγμένοι μάλλον κοντά στα υψώματα του Γκολάν σε 

κινητούς εκτοξευτές. Εξέλιξη των Jericho I με τη χρήση του πυραύλου Shavit, φορέα 

εκτόξευσης δορυφόρων, είναι οι Jericho II οι οποίοι φέρονται να έχουν ακτίνα δράσης 

περίπου 1.500 Km. Σύμφωνα με εκτιμήσεις Αμερικανικών κύκλων, αν πράγματι οι 

Jericho ΙΙ χρησιμοποιούν το φορέα Shavit και χρησιμοποιηθούν με βαλλιστική τροχιά 

είναι δυνατό να έχουν ακτίνα δράσης 5.000-7.200Km. Πιστεύεται ότι υπάρχουν 

περίπου 50 από αυτούς σε αεροπορική βάση νοτιοανατολικά του Τελ Αβίβ. Επίσης 

υπάρχουν πυρηνικές βόμβες βαρύτητας οι οποίες φέρονται από αεροσκάφη και 

πύραυλοι Harpoon που μπορούν να φέρουν πυρηνική κεφαλή και εκτοξεύονται από 

αεροσκάφη και πλοία. Τέλος το Ισραήλ ανέπτυσσε και πιθανότητα έχει ήδη σε 

επιχειρησιακή ετοιμότητα πυραύλους cruise εκτοξευόμενους από αεροσκάφη με ακτίνα 

δράσης περίπου 400Km. Η προσθήκη της δυνατότητας εκτόξευσης πυρηνικών όπλων 

από υποβρύχια συμπληρώνει την πυρηνική τριάδα (πύραυλοι, αεροσκάφη, 

υποβρύχια).243 

Η αρχή της στρατηγικής της άμυνας με επιθετική επιχειρησιακή στρατηγική 

θεωρείται η μόνη μορφή πολέμου από την αρχή της ύπαρξης του. Το Ισραήλ δεν έχει 

εδαφικές διεκδικήσεις και απλά επιθυμεί κατά βάση τη διατήρηση του εδαφικού «status 

quo». Διαχρονικά η πολιτική του ηγεσία πρεσβεύει ότι η Χώρα δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στη μακρόχρονη διεξαγωγή αμυντικών πολέμων. Η υιοθέτηση επιθετικής 

επιχειρησιακής στρατηγικής δεν αποτελεί πολιτική φιλοδοξία της εκάστοτε πολιτικής 

ηγεσίας, αλλά εδράζεται στην αδυναμία διεξαγωγής αμυντικών πολέμων λόγω των 

συγκεκριμένων και περιορισμένων δομικών χαρακτηριστικών της Χώρας.  Το Ισραήλ 

δεν μπορεί να ανταπεξέλθει σε μακροχρόνιες και εξαντλητικές συγκρούσεις. Πρέπει να 

                                                
242 Μάριος Ευρυβιάδης, “Πού Το Πάει Το Ισραήλ;,” Μignatiou.com, 2013, 

http://mignatiou.com/2013/04/.(Πρόσβαση 27 Νοε 14). 

243 Κωνσταντίνος Δελήμπασης, “Ισραηλ & Πυρηνικα Οπλα,” 2002, http://www.e-telescope.gr/world-

gr/international-issues-gr/16-nuclear-israel. 
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επιδιώκει να εμπλέκεται σε σύντομους και αποφασιστικούς πολέμους και κυρίως έξω 

από το έδαφος του.244 Με λίγα λόγια η μόνη μορφή πολέμου που μπορεί να υιοθετήσει 

και να το οδηγήσει στην αρχή της απόφασης είναι η επίθεση. 

Όπως ήδη ανάφερα ο πληθυσμός πάντα έπαιζε σημαντικό ρόλο στη χάραξη της 

στρατηγικής του Ισραήλ για το λόγο αυτό καθορίστηκαν στο πλαίσιο της αρχής της 

«πολιτικής άμυνας» οι παρακάτω αρχές: 

α. Η αρχή του ποιοτικού πλεονεκτήματος.245 Το Ισραήλ θα πρέπει να βασίζεται 

στο ποιοτικό του πλεονέκτημα για να μπορεί να αντιμετωπίζει το αραβικό ποσοτικό 

πλεονέκτημα. Η δύναμη του ισραηλινού κράτους στηρίζεται στη ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού, στη τεχνολογική και εκπαιδευτική υπεροχή, στη κοινωνική 

συνοχή και στο υψηλό φρόνημα του λαού του. Το πλεονέκτημα θα πρέπει να 

εκφράζεται με στρατιωτικούς και πολιτικούς όρους. Στο στρατιωτικό τομέα, το Ισραήλ 

θα πρέπει να είναι ικανό να αναπτύσσει ή να αποκτά οπλικά συστήματα καλύτερα από 

τα αντίστοιχα των Αράβων. Με τη σειρά του το στρατιωτικό προσωπικό, κυρίως αυτό 

των κρίσιμων ειδικοτήτων (πχ πιλότοι αεροσκαφών, πληρώματα αρμάτων, καταδρομείς 

κλπ) θα πρέπει να ξεπερνά τους Άραβες αντιπάλους του. Το αυτό ισχύει και για τους 

στρατιωτικούς ηγέτες, θα πρέπει να εξασφαλίζουν στο πεδίο της μάχης, υψηλή 

ποιότητα διοίκησης και υψηλό επίπεδο διαλειτουργικότητας. H Ισραηλινή κοινωνία με 

τη σειρά της θα πρέπει να παρέχει στις ένοπλες δυνάμεις, υψηλής ποιότητας εφεδρείες 

σε ανθρώπινο δυναμικό και στο οικονομικό, πολιτικό και κοινωνικό τομέα. 

β. Έθνος υπό τα όπλα:246 Η Ισραηλινή κοινωνία σε περίπτωση κρίσης και 

πρέπει να είναι έτοιμη και να επιθυμεί να διαθέσει όλους τους διαθέσιμους πόρους της 

στον αγώνα για την επιβίωσή της. Το Ισραηλινό κράτος πρέπει να παρέχει στους 

πολίτες υψηλό επίπεδο διαβίωσης, ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες σε επίπεδο 

ανάλογο με αυτό των προηγμένων δυτικών χωρών. Η ισραηλινή κοινωνία πρέπει να 

μπορεί να λειτουργεί σε κανονικούς ρυθμούς σε περιόδους σχετικά ειρηνικές, 

προκειμένου να αποτελεί τον επίγειο παράδεισο για τους Εβραίους ανά το κόσμο. 

Ταυτόχρονα όμως πρέπει να μπορεί να μετασχηματίζεται σε ελάχιστο χρόνο σε μια 

                                                
244 Avi Kober, “A Paradigm in Crisis? Israel’s Doctrine of Military Decision.”,194-204 

245David Rodman, “ISRAEL’S NATIONAL SECURITY DOCTRINE: AN INTRODUCTORY 

OVERVIEW,” Middle East Review of International Affairs 5, no. 3 (2001): 71–86. 

246 Ibid.,71-86 
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πλήρως ενεργοποιημένη ολότητα. Αυτό επιβάλλει τη διατήρηση ενεργών ενόπλων 

δυνάμεων μεγάλου μεγέθους, αναλογικά προς το πληθυσμό της χώρας και μάλιστα 

δυνάμεων που βασίζονται στην υποχρεωτική στράτευση καθώς και ισχυρή δύναμη 

εφεδρείας καλά εκπαιδευμένη και εξοπλισμένη και ταχέως ενεργοποιούμενη. Μόνο το 

30% των Μονάδων είναι ενεργές και το 70% είναι στην εφεδρεία, εφαρμόζοντας ένα 

προχωρημένο σύστημα, όπου οι Μονάδες καθίστανται ενεργές από την πρώτη ημέρα 

της επιστράτευσης, αφού επανδρώνονται και ενεργοποιούνται ΑΜΕΣΑ. Το σύστημα 

αυτό λέγεται Dry Storage System247 και , διατηρείται το υλικό έτοιμο όπως επίσης 

φθάνουν και ενεργοποιούν την Μονάδα οι επίστρατοι. Στην ουσία γίνεται rotation 

ενεργών και Μονάδων εφεδρείας συνεχώς, με αποτέλεσμα όλες οι Μονάδες των να 

είναι ετοιμοπόλεμες με το υλικό σε άριστη κατάσταση. 

Μια άλλη βασική διάσταση της στρατιωτικής στρατηγικής του Ισραήλ είναι η 

αυτονομία. Το Ισραήλ θα πρέπει πάντα να προτιμά τη δυνατότητα ελεύθερης επιλογής 

των ενεργειών του έναντι των όποιων δεσμεύσεων, σε οποιοδήποτε σύμμαχο. Η 

αναζήτηση συμμάχων αποτέλεσε διαχρονική επιδίωξη των πολιτικών ηγεσιών του 

Ισραήλ. Ποτέ όμως η Χώρα δεν μπήκε στο δίλημμα σύναψης συμμαχίας που θα της 

αναιρούσε το δικαίωμα της αυτονομίας των ενεργειών της. Ένα σύμφωνο φιλίας και 

μια σύναψη συμμαχίας θα πρέπει να συνάδει με το σύνολο της ισραηλινής θεώρησης 

για την ασφάλεια της Χώρας.248 

Όσον αφορά την οικονομία το Ισραήλ το 2013  ο ρυθμός ανάπτυξης της 

Ισραηλινής οικονομίας ανήλθε σε 4,7%, στα ίδια επίπεδα με το 2012. Ο ρυθμός 

ανάπτυξης τροφοδοτήθηκε από την ταχεία αύξηση των επενδύσεων στον 

επιχειρηματικό τομέα και την οικιστική δόμηση. Η ανάπτυξη συνέβαλε σε μείωση του 

ποσοστού ανεργίας στο 5,6%, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 30 ετών.249  

                                                
247 Διάλεξη από τον πρώην ακόλουθο άμυνας στο Ισραήλ Υπσγου (εα) Μπαλτζώη Ιωάννη.Παρατίθεται 

στο Σχη (ΤΧ) Θεόδωρου Δίγκα, Γεωπολιτική Ανάλυση Των Ελληνο-Ισραηλινών Σχέσεων Σε Αμυντικό 

Επίπεδο. Γεωστρατηγικές Προεκτάσεις Και Προτάσεις (Αθήνα, 2012). 

248 David Rodman, “ISRAEL’S NATIONAL SECURITY DOCTRINE: AN INTRODUCTORY 

OVERVIEW.”,79-80 

249 ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 
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Επιπρόσθετα εκτός του ότι αποτελεί μια πυρηνική δύναμη αν και επισήμως δεν το 

αποδέχεται βρίσκεται στην 11
η
 θέση της παγκόσμιας κατάταξης σε συμβατικά όπλα.250  

 

Πίνακας 5: Πηγή: http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 

 Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι, η στρατιωτική στρατηγική 

του Ισραήλ στο πέρασμα του χρόνου χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικές έννοιες, 

σταθερότητα και εξέλιξη. Από τη μία πλευρά το Ισραήλ έχει παραμείνει σταθερό σε 

έννοιες όπως, αποτροπή, πολέμους μικρής διάρκειας σε εχθρικό έδαφος, ποιοτική 

υπεροχή προσωπικού και αυτοδυναμία στο μέγιστο εφικτό βαθμό σε συνδυασμό με 

ισχυρούς συμμάχους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει εξέλιξη καθόσον παρατηρούμε ότι 

επιδιώκει περισσότερο από ποτέ την εξασφάλιση του στρατηγικού βάθους. 

Επιπρόσθετα ενώ η δομή του ισραηλινού στρατού σχεδιάστηκε για να μπορεί να 

ανταποκριθεί σε επιθετικές επιχειρήσεις, σήμερα ο εξοπλισμός του και η εκπαίδευση 

του υποδηλώνουν μια στροφή σε διαφορετικού είδους επιχειρήσεις χωρίς όμως να 

αποκλίνει από τη αρχική του στόχευση. Το Ισραήλ πλέον στην αυγή του 21
ου

 αιώνα 

                                                
250 http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp 

http://www.globalfirepower.com/countries-listing.asp
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έχει εισέρθει στην «μετά-ηρωική φάση»251 της ύπαρξης του. Το ίδιο μπορούμε να 

ισχυριστούμε και για την στρατιωτική στρατηγική του, μία στρατηγική η οποία 

προσαρμόζεται στο να αντιμετωπίζει κάθε είδους απειλές οι οποίες όμως διαφέρουν 

από το παρελθόν. Οι θεαματικές αερομαχίες και μάχες με τα τεθωρακισμένα του 

παρελθόντος μπορεί πλέον να μην αποτελέσουν το κέντρο βάρους των επιχειρήσεων 

του Ισραήλ σε αυτόν τον αιώνα. Το βέβαιο είναι ότι η στρατιωτική στρατηγική του θα 

περιέχει λύσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν την επιβίωση του. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
251 Ibid.,79-80 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΑΝ. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ. 

3.1   ΓΕΩΡΓΡΑΦΙΚΗ  ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

Η Μεσόγειος θάλασσα έχει καταστεί στη διάρκεια της ιστορίας το κέντρο του 

κόσμου, ο χώρος όπου αναπτύχθηκαν οι μεγαλύτεροι πολιτισμοί και οι σημαντικότερες 

αυτοκρατορίες, παράλληλα όμως και το θέατρο πολύ μεγάλων συγκρούσεων. Ήταν η 

«μεγάλη θάλασσα» για τους αρχαίους λαούς στην οποία οι Έλληνες αναφέρονταν με τη 

φράση «η θάλασσα που μας περιβάλλει». Από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα 

συνιστά την σημαντικότερη περιφερειακή θάλασσα του πλανήτη. Είναι μια μεγάλης 

έκτασης «ημίκλειστη θάλασσα», που περιλαμβάνεται μεταξύ τριών ηπείρων- Ευρώπης, 

Αφρικής και Ασίας-, ενώ παράλληλα αποτελεί θάλασσα διέλευσης, δεδομένου ότι 

συνδέει συνιστά πέρασμα μεταξύ του Ευξείνου Πόντου, του Ινδικού Ωκεανού και του 

Ατλαντικού, ενώνοντας διαφορετικούς λαούς πολιτισμούς και κόσμους
.252   

  

 Αποτελεί θάλασσα παγκοσμίου ενδιαφέροντος από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι 

και σήμερα συνιστώντας τη σημαντικότερη «περιφερειακή θάλασσα»253 του πλανήτη. 

Ειδικότερα η Μεσόγειος θάλασσα εκτείνεται σε μήκος 3.400 χλμ από το Γιβραλτάρ 

μέχρι των ακτών της Συρίας και σε πλάτος 1600 χλμ από τον μυχό του κόλπου της 

Σύρτης μέχρι τον μυχό της Αδριατικής θάλασσας. Έχει έκταση περίπου 1.300.000 

τετραγ. Χλμ. Επικοινωνεί από τον Ατλαντικό ωκεανό μέσω του στενού του Γιβραλτάρ, 

προς τον Εύξεινο Πόντο μέσω των στενών του Ελλησπόντου και του Βοσπόρου, προς 

δε την Ερυθρά θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Σύμφωνα με το άρθρο 12 της 

Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, η Μεσόγειος θεωρείται ημίκλειστη θάλασσα
.254 

 Η Μεσογειακή περιοχή, ως ένα διεθνές σύστημα, μπορεί να υποδιαιρεθεί σε 

υποσυστήματα, γεγονός απόλυτα φυσιολογικό από πλευράς γεωγραφίας. Ένα από τα 

σημαντικότερα υποσυστήματα της Μεσογείου είναι εκείνο που αναπτύσσεται ανάμεσα 

στα παράκτια κράτη της Νότιο-Ανατολικής μεσογειακής λεκάνης και την Κύπρο. Το 

                                                
252 Ιωάννης Παρίσης, Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, 32–50. 

253 Γρ. Ι Τσάλτας, “Διεθνής Συνεργασία Και Σύστημα Διαχειρησης Και Προστασιας Του Θαλασσίου 

Περιβάλλοντος Των Περιφερειακών Θαλασσών,” in Περιβάλλον Και Θαλάσσιος Χώρος, ed. Γρ. Ι 

Τσάλτας (Αθήνα: Σιδέρη, 2006), 189–201. 

254 Ιωάννης Παρίσης, “ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,” 39. 
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υπόψη υποσύστημα της ΝΑ Μεσογείου παρουσιάζει από γεωστρατηγικής πλευράς, 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και σημαντικότερα προβλήματα από ότι τα υπόλοιπα 

υποσυστήματα της μεσογειακής λεκάνης. Ο χώρος της ΝΑ Μεσογείου αφορά άμεσα 

επτά συνολικά παράκτια κράτη: Ελλάδα, Τουρκία, Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, Αίγυπτο και 

την Κύπρο.   

 

 

Εικόνα 1 :Επεξεργασμένη εικόνα στην οποία φαίνεται η Μεσόγειος θάλασσα και τα δυο τμήματα, δυτικό 

και ανατολικό (πηγή: Google Earth). 

3.2.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Η Μεσόγειος Θάλασσα χαρακτηρίζεται ως το πλέον σημαντικό βαρόμετρο της 

παγκόσμιας πολιτικής, καθώς καμία άλλη θάλασσα δεν συνεχίζει για αιώνες να 

διατηρεί αμείωτη την κορυφαία γεωπολιτική σημασία της στις διεθνείς εξελίξεις. 

Ευρώπη, Αφρική και Ασία καθιστούν την περίκλειστη θάλασσα της Μεσογείου, μια 

τεράστια «ηπειρωτική» λίμνη, ένα διάπλατα ανοικτό δίαυλο επικοινωνίας λαών και 

πολιτισμών που συναντώνται, συνεργάζονται ή συγκρούονται σε αυτό ακριβώς το 

θαλάσσιο ιστορικό σταυροδρόμι. 

Δίκαια λοιπόν, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ, την κατονόμασε ως το «μαλακό 

υπογάστριο της Ευρώπης», θέλοντας να υπερτονίσει την αλληλεξάρτηση, την 

αλληλεπίδραση, αλλά και την κρισιμότητα του ζωτικού αυτού χώρου για την ασφάλεια 

του συνόλου των λαών της Ευρώπης. Η στρατηγική σημασία του όπως ορίστηκε από 
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την αρχαιότητα μέχρι το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, είναι απόλυτα 

διαχρονική με ισχύ στο σύγχρονο, πολύπλοκο και ραγδαίως μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον.255  

Τον Οκτ. του 1944 οι Τσώρτσιλ και Στάλιν υπέγραψαν στη Μόσχα συμφωνία 

για τα Βαλκάνια, η οποία προέβλεπε στην Ελλάδα 90% επιρροή για τη Βρετανία και 

10% για την ΕΣΣΔ, αντίστροφα ποσοστά για τη Ρουμανία, 50-50 επιρροή στη 

Γιουγκοσλαβία και 80% για την ΕΣΣΔ και 20% για τη Βρετανία στη Βουλγαρία και την 

Ουγγαρία. Η συμφωνία θεωρήθηκε ως μείζον βήμα για τη διαίρεση της 

νοτιοανατολικής Ευρώπης. Οι Βρετανοί ήθελαν να ελέγχουν την Ελλάδα και οι Ρώσοι 

την ανατολική Ευρώπη για την κατοχύρωση της ασφάλειά τους. Η συμφωνία ήταν 

σημαντική για δύο λόγους. Έδειξε τον κυνισμό των δύο Μεγάλων Δυνάμεων και την 

αδιαφορία τους για τη μοίρα των μικρών λαών. Αναγνωρίζοντας τη στρατηγική 

σημασία της Μεσογείου για τους δυτικούς, ο Στάλιν τους την παραχώρησε ολόκληρη 

με αντάλλαγμα την Ανατολική Ευρώπη.256 

Οι αμερικανοί κατανοώντας αμέσως τη στρατηγική σημασία της περιοχής 

έδειξαν το πρώτο κα απόλυτα σημαδιακό δείγμα γραφής που έχουμε για τους 

αμερικανικούς σχεδιασμούς και ήταν η ανάπτυξη του 6
ου

 στόλου στη Μεσόγειο. Ο 

στόλος αυτός, ο οποίος στο μεσοδιάστημα θα εξελιχθεί σε πυρηνικό, παραμένει από 

τότε μέχρι και σήμερα η ισχυρότερη πολεμική μηχανή στη μεσόγειο.257 

Για να αντιμετωπιστεί αυτός ο κίνδυνος για την Σοβιετική Ένωση η Μόσχα 

ανέπτυξε ναυτικές δυνάμεις στη Μεσόγειο-επιφανειακές υποβρύχιες και αναζητούσε 

χώρους ελλιμενισμού και στήριξης στην Αίγυπτο και τη Συρία. Ειδική αναφορά για την 

στρατηγική σημασία της Μεσογείου αλλά και ειδικότερα της Κύπρου για την ασφάλεια 

της (Ρωσίας) Σοβιετικής Ένωσης, κάνει στο έργο του Navies in War and Peace ο 

Ήρωας της Σοβιετικής Ένωσης (τίτλος τιμής Β’ ΠΠ) ναύαρχος Σεργκέι Γκορσκώφ 

(Sergei Gorshkov) και διαμορφωτής του σύγχρονου Σοβιετικού πυρηνικού στόλου. Στο 

κεφάλαιο «The Russians in the Mediterranean» o ναύαρχος γράφει ότι όπως ιστορικά 

επί τσαρικής εποχής αναπτύσσονταν ο ρωσικός στόλος στη Μεσόγειο για την 

                                                
255 Ομιλία του Επιτρόπου για Ανθρωπιστικά Θέματα σε εκδήλωση με θέμα «Γεωστρατηγική και 

Ενέργεια: Νέοι ρόλοι για τον Ελληνισμό»(22 ΝΟΕ 2014) 

256 Σημειώσεις από ομιλία στην ΑΔΙΣΠΟ από τον καθηγητή Γιάννη Σακκά. 
257 Μάριος Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο.” 
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αντιμετώπιση απειλών, έτσι και με την ιμπεριαλιστική απειλή (υπονοεί τον 6ο 

Αμερικανικό Στόλο και τα υποβρύχια Πολάρις) το Σοβιετικό Ναυτικό αναπτύχθηκε 

στρατηγικά στη Μεσόγειο.258 

Το Φεβρουάριο του 1946 ο Τζωρτζ Κέναν, ανώτατο στέλεχος της αμερικανικής 

πρεσβείας στη Μόσχα, ανέλυσε σε εκτενές τηλεγράφημά του τη σοβιετική πολιτική. Η 

ανάλυση του έγινε αποδεκτή από την ηγεσία της χώρας του. Σύμφωνα με αυτή η ΕΣΣΔ 

ακολουθούσε μια δομικά επεκτατική πολιτική, που συνδύαζε την ιδεολογία με την 

παραδοσιακή ρωσική πολιτική. Οι ΗΠΑ έπρεπε να εφαρμόσουν μια πολιτική 

ανάσχεσης, δηλαδή να εμποδίσουν την αύξηση της σοβιετικής επιρροής, πολιτικής και 

στρατιωτικής, σε κομβικά σημεία του πλανήτη (π.χ. στη δυτική Ευρώπη, Ιράν, 

Λατινική Αμερική, Ιαπωνία). Στις 12 Μαρτίου 1947 ο πρόεδρος Τρούμαν στην ομιλία 

του στο Κογκρέσο όχι μόνο πρότεινε μεγάλη οικονομική και στρατιωτική βοήθεια για 

την Ελλάδα και την Τουρκία, αλλά τοποθέτησε τη βοήθεια αυτή σ’ ένα ευρύτερο 

στρατηγικό πλαίσιο. Έτσι γεννήθηκε το Δόγμα Τρούμαν που ανέφερε ότι 

«ολοκληρωτικά καθεστώτα που επιβάλλονται σ’ ελεύθερους λαούς, με έμμεση ή άμεση 

επίθεση, υπονομεύουν τα θεμέλια της διεθνούς ειρήνης και επομένως την ασφάλεια των 

ΗΠΑ... Πρέπει λοιπόν η πολιτική των ΗΠΑ να υποστηρίζει ελεύθερους λαούς που 

αντιστέκονται σε προσπάθειες υποδούλωσης από οπλισμένες μειονότητες και 

εξωτερικές πιέσεις».259 

Το Δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την εφαρμογή από τις ΗΠΑ 

μιας πολιτικής ανάσχεσης της Σοβιετικής Ένωσης στην ανατολική Μεσόγειο και τη 

Μέση Ανατολή, βασισμένης στη διατήρηση σε φιλοδυτική τροχιά τριών κρατών που 

βρίσκονταν στο μαλακό υπογάστριο της Μόσχας προς το Αιγαίο και τον Περσικό 

Κόλπο.  

Στον μεταψυχροπολεμικό κόσμο η σημασία της Μέσης Ανατολής θα παραμείνει 

κυρίαρχη, αν μη τι άλλο, λόγω των δύο Αμερικανικών πολέμων κατά του Ιράκ το 1991 

και το 2003, ενώ στην ενδιάμεση περίοδο θα έχουμε μια «κατάσταση πολέμου» κατά 

του Ιράκ του Σαντάμ Χουσεΐν. 

                                                
258 Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Μεσόγειος Ως Στρατηγικός Ομφαλός.” 

259 Σημειώσεις από ομιλία στην ΑΔΙΣΠΟ από τον καθηγητή Γιάννη Σακκά. 
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Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε την αξία της υπόψη περιοχής από πλευράς 

γεωγραφίας καθόσον αυτή αποτελεί έναν από τους σημαντικότατους συντελεστές 

ισχύος μιας περιοχής. Εξετάζοντας το υποσύστημα της ΝΑ Μεσογείου με βάση τις δύο 

βασικές γεωπολιτικές θεωρίες, των Μακίντερ και Σπάικμαν
260

, θα διαπιστώσουμε ότι, 

αυτή αποτελεί μείζον και συνθετικό κομμάτι του «αναχωματικού δακτυλίου»
261

, της 

ζώνης δηλαδή πέριξ της Ευρασιατικής περιοχής. Όπως έχει ήδη αναφερθεί ο έλεγχος 

της εν λόγω ζώνης, γνωστής ως  «Rimland», δίνει τη δυνατότητα ελέγχου της Ευρασίας 

και κατ’ επέκταση ολόκληρου του κόσμου.  

Επιπρόσθετα  το στρατηγικό αυτό σύμπλοκο επηρεάζεται από τον άξονα Σουέζ-

Γιβραλτάρ τον κείμενο επί του 36
ου

 Παραλλήλου, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω 

χάρτη. Η ζώνη αυτή η οποία περιέχει στο ανατολικό της άκρο την Κύπρο και την 

Κρήτη και στο δυτικό την Μάλτα και το Γιβραλτάρ αποτελεί ιδιαζόντως σημαντικό 

σύνολο γεωστρατηγικών ερεισμάτων για τις αγγλοσαξονικές θαλάσσιες δυνάμεις, οι 

οποίες μέσω αυτού του άξονα ελέγχουν το σύνολο της Ν. Μεσογείου. 
262

    

 

                                                
260 Συνδέοντας τη γεωγραφική θέση του κράτους με τη πολιτική του ισχύ ο Nickolas Spykman, 

υποστήριζε ότι «το πεδίο δράσεως της Γεωπολιτικής είναι αυτό της εξωτερικής πολιτικής των κρατών». 

Στο ίδιο πλαίσιο ο Sir Halford Mackinder αναφέρει ότι «Η  πραγματική ισορροπία της πολιτικής ισχύος 
σε οποιονδήποτε καθορισμένο χρόνο είναι, από τη μια πλευρά το παράγωγο των γεωγραφικών 

συνθηκών, οικονομικών και στρατηγικών, και από την άλλη, των σχετικών αριθμών, του σθένους, του 

εξοπλισμού και της οργάνωσης των ανταγωνιστικών ανθρώπων». Επίσης ο Spykman ιδρύει το 

γεωγραφικό υποσύστημα της «Rimland» και υποστήριζε ότι, αυτός που κυριαρχεί επί της δακτυλίου Γής 

(Rimland) είναι ο κυρίαρχος της Ευρασίας. Ο κυρίαρχος δε της Ευρασίας κρατά τις τύχες του κόσμου 

στα χέρια του. Ενώ ο Mackinder ιδρύει το γεωγραφικό υποσύστημα της «Ηeartland» και υποστήριζε ότι, 

αυτός που κυριαρχεί επί του κεντρικού άξονα κυριαρχεί επί της παγκόσμιας νήσου και κατά συνέπεια 

είναι ο κυρίαρχος του κόσμου. Αυτή ήταν και η ουσία της διαφοράς των δύο γεωγράφων.[παρατίθεται 

στο [Ιωάννης Θ. Μάζης, ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ: Η ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΑΞΗ.] 

261 Ibid., 42. 
262 ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΩΔΟΡΑΤΟΣ, “Η ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ,” 
ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Αθήνα, 2012), 43. 
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Εικόνα 2: Χάρτης άξονος 36ου παραλλήλου και της οριζόντιας ζώνης αυτού. Πηγή-χαρτογράφηση: 

Ιωάννης Θ. Μάζης, Γεωπολιτική Προσέγγιση για ένα νέο Εθνικό Αμυντικό 

Δόγμα,(ΑΘΗΝΑ,ΠΑΠΑΖΗΣΗΖ,2006),47 

 Ο οριζόντιος αυτός άξονας ελέγχει τη  διέλευση οποιουδήποτε εμπορευματικού 

ρεύματος (υδρογονανθράκων, τροφίμων και βιομηχανικών προϊόντων) το οποίο 

διασχίζει οριζοντίως ή καθέτως το Αιγαίο Πέλαγος και τη Μεσόγειο. 

 Στρατηγικά σημεία μιας «ημίκλειστης θάλασσας», όπως η Μεσόγειος, είναι τα 

σημεία εισόδου και εξόδου από αυτήν. Στην Αν. Μεσόγειο βρίσκονται δύο από αυτά: 

τα στενά του Βοσπόρου και η διώρυγα του Σουέζ. Η σημασία των δύο αυτών σημείων 

ασφυξίας «chokepoints»
263

 έγκειται στις εμπορευματικές και επικοινωνιακές θαλάσσιες 

οδούς που διέρχονται από αυτά.
264

  

 Ένα ακόμη στοιχείο το οποίο αυξάνει τη  αξία της περιοχής είναι, ενεργειακή 

ταυτότητα της περιοχής, όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες ανακαλύψεις 

κοιτασμάτων φυσικού αερίου και η οποία αναλύεται παρακάτω. 

                                                
263 Ο Νταβούντογλου επηρεασμένος από τον Alfred Thayer Mahan,τον πατέρα της αμερικανικής 

γεωπολιτικής αντιλήψεως περί «Ναυτικών Δυνάμεων», δίνει έμφαση στη σημασία των λεγόμενων 

σημείων ασφυξίας. Σημειώνει ότι «Αυτή η γεωγραφική θέση λειτουργεί ως μεγάλο πλεονέκτημα για τον 

Ισλαμικό κόσμο, καθιστώντας τον ικανό να ελέγχει τα σημεία ασφυξίας τα οποία διαχωρίζουν τις θερμές 
θάλασσες του πλανήτη…..».Τονίζει επίσης το γεγονός ότι, 8 από τα 16 στρατηγικώς σημαντικότερα 

σημεία ασφυξίας δηλαδή η Διώρυγα του Σουέζ, το Bab el Mandeb(έξοδος από την Ερυθρά θάλασσα), τα 

Στενά του Ορμούζ, τα Στενά της Μάλακα, τα στενά Σούντα(Ανάμεσα στη Σουμάτρα και την Ιάβα), τα 

στενά Λομπόκ(ανάμεσα στο Μπαλί και τη Mataram), ο Βόσπορος και τα Δαρδανέλια είναι υπό τον 

πλήρη έλεγχο των ισλαμικών κρατών ενώ ένα από αυτά, το Γιβραλτάρ, διαχωρίζει ένα ισλαμικό 

κράτος(Μαρόκο) από ένα Ευρωπαϊκό κράτος(Ισπανία).  

264 Τα chokepoints αναλύονται εκτενέστερα στο υποκεφάλαιο Ενεργειακή Ασφάλεια στη ΝΑ Μεσόγειο. 
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 Η ανατολική Μεσόγειος είναι το τμήμα με το μεγαλύτερο επιστημονικό 

ενδιαφέρον, αφού συναντώνται αρκετά γεωλογικά φαινόμενα, με το σημαντικότερο να 

είναι η μεσογειακή ράχη. Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου, υπάρχει πολύ 

μεγάλο ενδιαφέρον για πεδία υδρογονανθράκων τα οποία υπάρχουν στην λεκάνη της 

Λεβαντίνης και Ηροδότου, με τα κράτη της νοτιοανατολικής Μεσογείου (Κύπρος, 

Ισραήλ, Λίβανος, Συρία, Αίγυπτος), να προχωρούν με γοργούς ρυθμός σε έρευνες και 

αδειοδοτήσεις με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση τους. 

 Η περιοχή της ανατολικής μεσογείου μπορεί να χωριστεί σε τέσσερεις βασικές 

περιοχές, στις οποίες υπάρχουν αποδεδειγμένα ή υπάρχει αυξημένη πιθανότητα 

ύπαρξης υδρογονανθράκων. Αυτές είναι: 

α.  Η λεκάνη Ηροδότου (Εικόνα 2) ή αβυσσικό πεδίο του Ηροδότου  

βρίσκεται στην ανατολική Μεσόγειο θάλασσα. 

Εικόνα 3: Βαθυμετρικός χάρτης ανατολικής Μεσογείου που φαίνεται και η λεκάνη 

Ηροδότου στον κόκκινο κύκλο (πηγή: Geomap) 

  β. Η λεκάνη της Λεβαντίνης βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα της 

Μεσογείου και έχει έκταση ~50.375χλμ2.(Εικόνα 3) Στα βόρεια οριοθετείται από την 

Κύπρο. Το βορειοδυτικό περιθώριο ορίζεται από το ηπειρωτικό μπλοκ του Ερατοσθένη. 

Ο κώνος του Νείλου και η ανατολική ακτή της Μεσογείου (ακτές Λίβανου) αποτελούν 

τα νοτιοδυτικά και ανατολικά περιθώρια αντίστοιχα. 



100 

 

 

Εικόνα 4: Χάρτης που δείχνει τα κύρια δομικά χαρακτηριστικά της ανατολικής 

Μεσογείου (τροποποιημένη εικόνα από τους Sage & Letouzey, 1990) (πηγή: Semb, 

2009). 

 γ. Το κωνικό πεδίο στα ανοικτά του Δέλτα του Νείλου,  σχηματίζεται στη 

βόρεια Αίγυπτο, όπου ο ποταμός Νείλος εξαπλώνεται και αποστραγγίζεται στη 

Μεσόγειο θάλασσα.(Εικόνα 4) 

 

Εικόνα 5: Βαθυμετρικός χάρτης του υποθαλάσσιου δελταϊκού ριπιδίου του Νείλου, από 

συνδυασμό      δεδομένων EM12, EM300 και ICBM. Κάτω αριστερά το ένθετο δείχνει τις 

γραμμές που πάρθηκαν από διάφορες έρευνες. Παρατηρούνται επίσης οι απότομες 

μορφολογικές αντιθέσεις μεταξύ δυτικού, κεντρικού και ανατολικού τμήματος (Loncke et 

al., 2006). 
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  δ. Το πεδίο της θαλάσσιας περιοχής νότια της Κρήτης.265 

 

Εικόνα 6:Η Θαλάσσια περιοχή μεταξύ Νότιας Κρήτης, Κύπρου και Ισραήλ.(www.ethnos.gr,2013) 

 Σύμφωνα με τους Κονοφάγος, Φώσκολος και Λυγερός, 2012 τα αποθέματα 

φυσικού αερίου στην περιοχή νοτίως της Κρήτης, ανέρχονται στα 3,5 τρις κυβικά 

μέτρα. Η συγκεκριμένη μελέτη υποστηρίζει ότι οι εν λόγω περιοχές εξαιτίας της 

ιδιαίτερης γεωφυσικής τους θέσης και ταυτότητας μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό με 

περιοχές που έχει αποδειχθεί ότι είναι πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο όπως 

είναι ο Περσικός Κόλπος, ο Κόλπος του Μεξικού και η Κασπία θάλασσα. Τα 

υποθαλάσσια κοιτάσματα φυσικού αερίου νοτίως της Κρήτης αποτιμώνται σε €427 δις, 

ενώ το καθαρό όφελος για το Ελληνικό δημόσιο υπολογίζεται σε €214 δις, ποσό που 

αντιστοιχεί στο 107% του σημερινού ΑΕΠ της χώρας.266 

  Το Ελληνικό τμήμα της Λεκάνης του Ηροδότου, σύμφωνα με τη γαλλική 

επιστημονική ομάδα της Beicip- Franlab, συμβούλων του ΥΠΕΚΑ, υπολογίζεται ότι 

μπορεί να έχει έως και 2,5 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, βάσει προσομοίωσής της 

με αυτή της Λεβαντίνης του Ισραήλ στην οποία βρέθηκαν περίπου 750 δις κυβικά 

                                                
265 Bruneton Alain and others, The Importance of Eastern Mediterranean Gas Fields for Greece and the 
EU (PYTHEAS MARKET FOCUS, 2012). 

266Νικολετοπούλου Θεοδώρα Ιωάννης Γαλατσίδας, “Ενεργειακά Αποθέματα Στην Ελλάδα Και Την 
Ανατολική Μεσογειο,” IN DEEP ANALYSIS (Αθήνα, 2013), 2–4, www.indeepanalysis.gr.,2-4 

http://www.ethnos.gr,2013/
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μέτρα. Η Αμερικάνικη Γεωλογική Επιθεώρηση εκτιμά ότι, με πιθανότητα 50%, 

υπάρχουν επιπλέον 3 τρις κυβικών μέτρων φυσικού αερίου.267 

 Πέραν των προβλέψεων δυστυχώς η Ελλάδα δεν διαθέτει, σύμφωνα με το 

Εnergy Information Energy, αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τα αποθέματα φυσικού 

αερίου.268  H χώρα μας εισάγει φυσικό αέριο, τόσο μέσω αγωγών (όπως για 

παράδειγμα τον Turkey - Greece Interconnector, ο οποίος μεταφέρει αζέρικο φυσικό 

αέριο, μέσω του εδάφους της Τουρκίας στον τερματικό σταθμό της Κομοτηνής), όσο 

και με τη μορφή LNG (προς το παρόν από τον τερματικό σταθμό από-υγροποίησης στη 

Ρεβυθούσα). Κύριοι προμηθευτές φυσικού αερίου της Ελλάδας είναι η Ρωσία (μέσω 

αγωγών που φθάνουν στη χώρα διαμέσου άλλων βαλκανικών χωρών), το Αζερμπαϊτζάν 

(αγωγός TGI), αλλά και η Αλγερία (LNG)269. 

 Όσον αφορά την Κυπριακή Δημοκρατία μέχρι και σήμερα βασίζεται 

αποκλειστικά, για την κάλυψη των αναγκών της, στην κατανάλωση πετρελαίου και 

ηλεκτρικής ενέργειας. Οι πρόσφατες ανακαλύψεις πλουσίων κοιτασμάτων στο 

γεωπολιτικό υποσύστημα της ΝΑ Μεσογείου χαρτογραφούν μια περιοχή αυξημένου 

ενδιαφέροντος, τουλάχιστον όσον αφορά το φυσικό αέριο και μετέτρεψαν την Κύπρο 

σε παραγωγό χώρα. Η περιοχή  αυτή, όπως φαίνεται στον παρακάτω χάρτη (Εικόνα 7) 

έχει χωριστεί σε δεκατρία θαλάσσια οικόπεδα. Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 

επισταμένες έρευνες στο θαλάσσιο οικόπεδο 12, το ονομαζόμενο «Αφροδίτη», και 

σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας Noble Energy, περιέχει 5-8 tcf φυσικού 

αερίου.270 

                                                
267 Ibid., 4. 

268 “GREECE ENERGY COUNTRY ANALYSIS,” EIA: US ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION, 2013, http://www.eia.gov/countries/regions-topics.cfm?fips=EM.(Πρόσβαση 14 

Μαρ 2014) 

269 Ibid. 

270 NOBBLE ENERGY, “RECENT DISCOVERIES,” 2013, 

http://www.nobleenergyinc.com/Exploration/Recent-Discoveries-130.html.(Πρόσβαση 14 Μαρ. 2014) 
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Εικόνα 7: Θαλάσσια Οικόπεδα Κύπρου www. Google.gr,2014)  

Παρά το γεγονός ότι, το συγκεκριμένο οικόπεδο γειτνιάζει με το γιγαντιαίο 

κοίτασμα Leviathan271, το οποίο βρίσκεται εντός της ισραηλινής ΑΟΖ, το μεγαλύτερο 

μέρος του είναι εντός της κυπριακής ΑΟΖ, οπότε η Λευκωσία κατέχει σαφές 

προβάδισμα στο διαμοιρασμό των ποσοστών, σε περίπτωση τυχόν 

συνεκμετάλλευσης.272 

Το Ισραήλ σε αντίθεση με την Κύπρο, διέθετε και πριν τις πρόσφατες 

ανακαλύψεις των υπεράκτιων κοιτασμάτων της Αν. Μεσογείου, εγχώρια αποθέματα 

φυσικού αερίου ύψους 1,5tcf. Αυτά απορρέουν κατά βάση από τα δύο μεγαλύτερα 

κοιτάσματα της χώρας: το Mari και το Noa. Τα υπάρχοντα αποθέματα δεν καλύπτουν 

τις εγχώριες ανάγκες σε φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα η χώρα να εισάγει κυρίως από 

την Αίγυπτο μέσω του αγωγού Arish-Askhelon, ο οποίος αποτελεί παρακλάδι του 

                                                
271 Σύμφωνα με ανακοίνωση της Nobble Energy αποτελεί το μεγαλύτερο κοίτασμα που έχει 

ανακαλυφθεί τα τελευταία 10 χρόνια παγκοσμίως. 

272 Κωνσταντίνος Φίλης, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ (Αθήνα, 2012), 22, www.idis.gr. 
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μεγάλου αγωγού Arab Gas Pipeline.273   Οι έρευνες της εταιρείας Noble Energy 

εκτιμούν ότι, το κοίτασμα Ταμάρ  έχει τη δυνατότητα να φθάσει τα 8,4 τρις κυβικά 

πόδια φυσικού αερίου. Η παραγωγή που θα προκύψει μόνο από το κοίτασμα Ταμάρ 

μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας για περίπου 25-30 χρόνια. Άλλο 

ένα κοίτασμα είναι αυτό του Dalit. Βρίσκεται νοτιοανατολικά του Ταμάρ και εκτιμάται 

ότι διαθέτει 15 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου.(Εικόνα 8) 

 

   Εικόνα 8: Θαλάσσια Οικόπεδα Ισραήλ(www. Google.gr,2014) 

 Τέλος όσον αφορά την Τουρκία τα συνολικά αποδεδειγμένα αποθέματα της 

Τουρκίας σε φυσικό αέριο, σύμφωνα με στοιχεία του 2011, φαίνεται να ανέρχονται στα 

218 bcf, με τη συνολική παραγωγή της χώρας για το 2010 να φθάνει τα 25 bcf, 

προοριζόμενη αποκλειστικά για την κάλυψη των  εγχώριων αναγκών της. Η εν λόγω 

παραγωγή προέρχεται από κοιτάσματα της Μαύρης Θάλασσας, με το μεγαλύτερο από 

αυτά το Marmara Kuzey να βρίσκεται, στη θάλασσα του Μαρμαρά. Η εγχώρια 

τουρκική παραγωγή σε καμία περίπτωση δεν καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της 

χώρας σε φυσικό αέριο, οι οποίες φθάνουν σήμερα το 1,3 tcf ετησίως. Έτσι, η Άγκυρα 

στρέφεται σε εισαγωγές, κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία, καθώς και τις χώρες της 

Κασπίας και το Ιράν.(Εικόνα 9) Μέσω αγωγών, η Τουρκία εισάγει ρωσικό φυσικό 

                                                
273 Ibid., 25. 
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αέριο, είτε μέσω των Βαλκανίων (με τον αγωγό Romania - Bulgaria - Turkey Pipeline), 

είτε μέσω της Μαύρης Θάλασσας (με τον αγωγό Blue Stream), περί τα 600 bcf φυσικού 

αερίου ετησίως. Πέραν των αγωγών, η Τουρκία έχει τη δυνατότητα εισαγωγής φυσικού 

αερίου με τη μορφή LNG. Στη χώρα λειτουργεί σήμερα, υπό τη διοίκηση της BOTAS, 

μια εγκατάσταση από-υγροποίησης, της οποίας οι δυνατότητες αγγίζουν τα 175 bcf το 

χρόνο. Βασικοί προμηθευτές LNG της Άγκυρας είναι τόσο η Αλγερία, όσο και η 

Νιγηρία.274 

 

Εικόνα 9: Ετήσια εισαγωγή αερίου(http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=tu,2014) 

 Από τα ανωτέρω καταλαβαίνουμε ότι, το υποσύστημα της ΝΑ 

Μεσογείου στο εγγύς μέλλον θα καταστεί ακόμη κομβικότερη από ότι είναι σήμερα, 

πολύ περισσότερο δε αν ληφθεί υπόψη το πολύ σημαντικό στοιχείο της ενέργειας. Η 

ανακάλυψη, το 2010, αλλά και η επιβεβαίωση τους, το 2013,σημαντικών ποσοτήτων 

φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ, αναμένεται να 

ωθήσει τα κράτη της περιοχής, αλλά και τους ισχυρούς παράγοντες της διεθνούς 

πολιτικής, να λάβουν μέρος στο «μεγάλο ενεργειακό παιχνίδι»
275

,το οποίο θα λάβει 

χώρα στο εγγύς μέλλον.  

                                                
274 “ΤURKEY ENERGY COUNTRY ANALYSIS,” EIA: US ENERGY INFORMATION 
ADMINISTRATION, 2013, http://www.eia.gov/countries/cab.cfm?fips=tu.(Πρόσβαση 14 Μαρ. 2014) 

275 Κωνσταντίνος Φίλης, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 9. 
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3.2.1  H ενεργειακή ασφάλεια στη ΝΑ Μεσόγειο 

O Hobbes στο έργο του Leviathan δηλώνει ότι το άτομο ζει σε μια «φυσική 

κατάσταση» την οποία χαρακτηρίζει ως «Bellum omnium contra omnes» δηλαδή ως 

πόλεμος όλων εναντίων όλων. Για να ξεφύγει ο άνθρωπος από την κατάσταση του 

διαρκούς φόβου και του βίαιου θανάτου, αποφάσισε να συνάψει ένα κοινωνικό 

συμβόλαιο με άλλα άτομα υπό τη σκέπη της κρατικής οργάνωσης. Η ασφάλεια λοιπόν 

στην πρωτογενή της μορφή προκύπτει για το άτομο μέσω της «συμβιωτικής 

όσμωσης»
276

 του με άλλα άτομα, υπό ένα καθεστώς όπου τόσο το άτομο όσο και το 

κράτος έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.  

 Στο ρου της ιστορίας η ασφάλεια συνδέθηκε άρρηκτα με την επιβίωση του 

κράτους και την εξασφάλιση της εδαφικής του ακεραιότητας. Ένας κλασικός ορισμός 

της  εθνικής ασφάλειας είναι: « η απελευθέρωση από τις απειλές εκείνες που θέτουν σε 

κίνδυνο την επιβίωση και την ανάπτυξη των κοινωνιών που είναι οργανωμένες σε 

κράτη».
277

  Μετά την λήξη του Διπολισμού εμφανίσθηκαν νέες απειλές και πολλοί 

μελετητές επιδίωξαν να διευρύνουν την παραδοσιακή ερμηνεία της ασφάλειας 

εντάσσοντας σε αυτήν νέες αξίες. Ο Burry Buzan σε συνεργασία με τους Weaver και 

De Wilde προτάσσει πέντε βασικούς πυλώνες: στρατιωτική ασφάλεια, πολιτική 

ασφάλεια, οικονομική ασφάλεια, κοινωνική ασφάλεια και περιβαλλοντική 

ασφάλεια.278 

 Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι ο κατάλογος των αξιών ο οποίες  πρέπει 

να διαφυλαχτούν ως αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής ασφάλειας ενός κράτους 

συνεχώς μεγαλώνει.279 Σήμερα απαιτείται ένας πολύ ευρύτερος ορισμός της Εθνικής 

                                                
276 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης ; Σπυριδων Ν. Λίτσας; Ιωάννης Θ. Μάζης; Amikam Nachmani; Νικόλαος 
Ραπτόπουλος; Σάββας Καλεντερίδης, Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 

2013).,188 

277 A. Kisinger, International Migration as a Non Traditional Security Threat and the EU Responses to 
This Phenomenon, 2004, σ.1. 

278 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης ; Σπυριδων Ν. Λίτσας; and others, Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία.,195 

279 Kisinger, International Migration as a Non Traditional Security Threat and the EU Responses to This 

Phenomenon, σ.1. 
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Ασφάλειας ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει διπλωματικές ,οικονομικές και κοινωνικές 

διαστάσεις ,πέραν των στρατιωτικών.280  

 Ο προαναφερόμενος, διευρυμένος πυρήνας της μεταψυχροπολεμικής διάστασης 

της ασφάλειας, εμπεριέχει και την κομβικής σημασίας αξία της ενεργειακής ασφάλειας, 

η οποία σύμφωνα με τον Ιωάννη Παρίση, εκφράζεται με τρεις τρόπους: α) εξασφάλιση 

επαρκών αποθεμάτων ώστε οποιαδήποτε απροσδόκητη εξέλιξη να μην προκαλεί 

αναταράξεις στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες και κοινωνίες· β) ανακάλυψη και 

αξιοποίηση νέων κοιτασμάτων· και γ) εξασφάλιση των υφισταμένων πηγών ενέργειας 

αλλά και ανακάλυψη νέων.
281

 Σύμφωνα με τον ορισμό του Διεθνούς Οργανισμού 

Ενέργειας (International Energy Agency),ενεργειακή ασφάλεια ορίζεται ως η ύπαρξη 

ενός τακτικού ενεργειακού εφοδιασμού σε μια προσιτή τιμή.
282

 

 Από τα ανωτέρω αντιλαμβανόμαστε ότι, η ενεργειακή ασφάλεια είναι μια 

πολύπλευρη έννοια  η οποία λειτουργεί ως εμβρυουλκό δημιουργίας σύνθετων σχέσεων 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των εθνοκρατικών παραγόντων. Η δημιουργία των σχέσεων 

αλληλεξάρτησης οφείλεται στο γεγονός ότι από την άποψη των ενεργειακών πηγών, ο 

κόσμος έχει χωρισθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες: στις χώρες παραγωγούς ενέργειας και 

στις καταναλώτριες χώρες. Οι χώρες παραγωγής βασίζονται στις εξαγωγές ενέργειας, οι 

οποίες συντελούν στην οικονομική τους μεγέθυνση, ενώ οι καταναλώτριες χώρες είναι 

οικονομικά και στρατηγικά εξαρτημένες, από την αδιάλειπτη παροχή ενέργειας. 

Συνεπώς δημιουργούνται σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ των χωρών παραγωγής 

ενέργειας και των καταναλωτριών χωρών οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν είναι 

σχέσεις συμμετρικές και πλήρους ισορροπημένης εξάρτησης. Οι σχέσεις αυτές δεν 

είναι άμοιρες ανταγωνισμών ισχύος καθόσον η ιστορία βρίθει από παραδείγματα 

διεθνών αναφλέξεων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ενέργεια.    

 Η ενεργειακή ασφάλεια  χρησιμοποιείται για προσδιορίσει το αναγκαίο ποσό 

ενέργειας που διαθέτει ένα κράτος για να λειτουργήσει, να τροφοδοτήσει επαρκώς τις 

                                                
280 ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, “ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ,” 2007, σ.2, 

www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t40/t40_07.htm 2/18. 

281 Ιωάννης Παρίσης, Παράγοντες Ισχύος Στο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Ινφογνώμων, 2011), 138. 

282 Aglika Ganova, Energy Supply policy:Diversified in Unity, 2007, 28. 
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κοινωνικές, οικονομικές και στρατιωτικές δραστηριότητες του,
283

 και είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη με την ανάγκη θωράκισης της οικονομίας από τις επιπτώσεις που θα 

μπορούσε να προκαλέσει μια αιφνίδια διακοπή του εφοδιασμού της με ενέργεια, καθώς 

επίσης και μια μεγάλη αύξηση των τιμών των ενεργειακών πόρων (sensitivity-

vulnerability).  

 Συγκεκριμένα στο χώρο της Μεσογείου και ειδικότερα στο υποσύστημα της ΝΑ 

Μεσογείου η ενεργειακή ασφάλεια λαμβάνει δύο όψεις: Πρώτον εκείνον της 

διασφάλισης των ενεργειακών πόρων από πλευράς των κρατών της περιοχής και 

δεύτερον εκείνη της Μεσογείου ως κρίσιμου διαδρόμου για την ενεργειακή 

τροφοδότηση της Ευρώπης.
284

 Ο εντοπισμός σημαντικών αποθεμάτων 

υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Αν Μεσογείου, εγκαινίασε μια δραματική αλλαγή 

στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, όπως αναλύθηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, η 

οποία αφενός  ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια για τα κράτη της ΝΑ Μεσογείου, 

αφετέρου μειώνει το ρίσκο προμήθειας φυσικού αερίου για την ΕΕ καθώς και το 

κόστος αυτού.
285 

Όπως φαίνεται στον παρακάτω γράφημα (Εικόνα 10), το 35 % του 

φυσικού αερίου που εισάγει η Ευρώπη προέρχεται από χώρες όπως η Αίγυπτος, η 

Λιβύη, η Νιγηρία και διέρχεται από τη Μεσόγειο, ενώ το 50% πετρελαίου προέρχεται 

από τη Μέση Ανατολή και διέρχεται επίσης από τη Μεσόγειο. 

                                                
283 Κωνσταντίνος Φίλης, Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, 12. 

284 Ibid., 100. 

285 Περισσότερο από 65 % των εισαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου της Ευρώπης διέρχεται από 

τη Μεσόγειο. Παρατίθεται στο Ιωάννης Παρίσης, Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ, 41. 
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 Στο σημείο αυτό πρέπει να εξετασθεί και ο ρόλος της περιοχής ως βασική οδός 

διέλευσης φυσικού αερίου που καταναλώνεται από την Ευρώπη και ως η κύρια οδός 

διέλευσης ενεργειακών πόρων και πετρελαίου. Στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, 

υπάρχουν δύο ευαίσθητοι και συγχρόνως σημαντικοί θαλάσσιοι θύλακες μεταφοράς 

υδρογονανθράκων, απ’ όπου καθημερινά μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες: . 
286 

α. Η Διώρυγα του Σουέζ με τον ενεργειακό αγωγό SUMED (Suez-

MediterraneanPipeline) με μέση ημερήσια μεταφορά πετρελαίου, 3,2 εκατ. βαρέλια 

πετρελαίου (millionbarrelsperday - Mb/d), εκ των οποίων το 80% αφορά τις 

ευρωπαϊκές αγορές. Η παρούσα έκρυθμη κατάσταση στην Αίγυπτο δημιουργεί 

ανησυχίες για την ασφαλή ροή υδρογονανθράκων από την Ερυθρά προς τη Μεσόγειο 

Θάλασσα. 

β.  Τα στενά του Βοσπόρου με μέση ημερίσια μεταφορά 2,9 Mb/d 

κατά το 2010,  το σύνολο των οποίων ήταν αργού πετρελαίου. Τα λιμάνια της Μαύρης 

                                                
286 “WORLD OIL TRANSIT CHOKEPOINTS,” U.S ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION, 2012, http://www.eia.gov/countries/regions-

topics.cfm?fips=wotc&trk=p3.(Πρόσβαση 11 Νοε. 14) 

 Εικόνα 10: Eurostat May 2011 –Intra EU-Trade Excluded 
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Θάλασσας είναι μια από τις κύριες οδούς εξαγωγής πετρελαίου για τη Ρωσία και άλλες 

Δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.
287

 (Εικόνα 11) 

 

 

Εικόνα 11: Choce points in the middle east (Πηγή US ENERGY INFORMATION 

ADMINISTRATION) 

Από την παραπάνω ανάλυση αντιλαμβανόμαστε την κομβική σημασία 

της συγκεκριμένης περιφέρειας για την εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας του 

Δυτικού κόσμου. 

                                                
287 Στην ευρύτερη Μέση Ανατολή υπάρχουν άλλα δύο choce points: α) Τα στενά του Hormuz (στενά 

μεταξύ Ιράν-Ομάν, στο νότιο άκρο του Περσικού Κόλπου) με μέση ημερήσια μεταφορά πετρελαίου, 15,5 

(Mb/d) και τεράστιες ποσότητες φυσικού αερίου, που αντιστοιχούν στο 30% των παγκόσμιων θαλάσσιων 

μεταφορών πετρελαίου και στο 20% των θαλάσσιων μεταφορών φυσικού αερίου. Για αρκετά χρόνια, η 

ενεργειακή ασφάλεια στα στενά απειλείται από τις σχέσεις Ιράν-Ισραήλ και Ιράν-ΗΠΑ.β)Το Babel-

Mandab (στενά μεταξύ Υεμένης-Τζιμπουτί, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας) με μέση ημερήσια 

μεταφορά πετρελαίου, παρόμοια με αυτή της Διώρυγας του Σουέζ. Στην εν λόγω περιοχή, η ενεργειακή 

ασφάλεια απειλείται από το υφιστάμενο έλλειμμα έννομης τάξης στην Υεμένη (διαδηλώσεις, δράση Al-

Qaeda και συγκρούσεις δυνάμεων ασφάλειας και Σιιτών Houthi) και κυρίως από τα φαινόμενα 

πειρατείας.  
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ΚΕΦAΛΑΙΟ 4: Ο ΡOΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓAΛΩΝ ΔΥΝAΜΕΩΝ ΣΤΗ ΑΝ. 

ΜΕΣOΓΕΙΟ 

4.1 ΗΠΑ 

Η στρατηγική σημασία της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της 

Ανατολικής Μεσογείου προσέλκυε και προσελκύει το ενδιαφέρον κάθε ηγεμονικής 

δύναμης. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την υπόψη περιοχή εκδηλώθηκε ήδη από τη 

δεκαετία του’50, οπότε με το δόγμα Αϊζενχάουερ το 1957, ο Κόλπος κηρύσσεται 

περιοχή ζωτικών αμερικανικών συμφερόντων. Στόχοι της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής, συνεχίζουν να είναι η αναχαίτιση και η εξουδετέρωση της σοβιετικής 

επιρροής, η απόκτηση στρατιωτικών βάσεων για τη θωράκιση της νοτιοανατολικής 

πτέρυγας του ΝΑΤΟ, η προβολή της αμερικανικής στρατιωτικής ισχύος, η ενεργειακή 

ασφάλεια και η εγκαθίδρυση φιλικών καθεστώτων.288 

Η αλλαγή ηγεσίας στις Η.Π.Α. συχνά χαρακτηρίζεται από την συνέχιση του 

κυβερνητικού έργου καθώς και την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων που συγκροτούν 

την Αμερικανική Μακροστρατηγική και αποσκοπούν στην Αμερικανική ηγεμονία και 

την λεγόμενη Αμερικανική Ειρήνη (παγκόσμια σταθερότητα). Χαρακτηριστική είναι η 

διαπίστωση ενός από των καλυτέρων «αποκωδικοποιητών» του πολιτικού συστήματος 

εξουσίας των ΗΠΑ και καταξιωμένων εδώ και δεκαετίες μελετητής του Αμερικανικού 

Πενταγώνου, ο William M. Arkin, ο οποίος έχει αποκρυσταλλωμένη θέση και άποψη 

αναφορικά προς την εξωτερική  πολιτική των ΗΠΑ σε ζητήματα Εθνικής Ασφάλειας 

(National Security).  Το Μάιο του 2008, μεσούσης της προεκλογικής εκστρατείας,   ο 

Arkin παρακολούθησε ως προσκεκλημένος συνέδριο που οργανώθηκε υπό την αιγίδα 

του John F. Kennedy  School of Government και του Center for Strategic Leadership 

(U.S. Army War College). Τίτλος του συνεδρίου ήταν “Civil – Military Relations in a 

Post-9/11 World”. Καθ’ όλη τη διάρκεια του συνεδρίου , υπογραμμίζει ο Arkin, 

κανένας από τους συνέδρους, όλοι «επαγγελματίες» (professionals) σε ζητήματα 

Εθνικής Ασφάλειας, δεν αναφέρθηκε είτε στον John McCain, τον υποψήφιο των 

Ρεπουμπλικάνων, ή στον υποψήφιο των Δημοκρατικών Barak  Obama, ένας εκ των 

οποίων θα ήταν ο μελλοντικός πρόεδρος των ΗΠΑ. Το συμπέρασμα του Arkin από όσα 

                                                
288 Δήμητρα Κιούση, H Στρατηγική Του Χένρι Κίσινγκερ Στη Μέση Ανατολή (Αθήνα, 2014), 

http://www.kemmep.gr/index.php/2013-03-22-09-38-58/80-2014-01-08-17-09-42/01-02-2014/71-2014-
04-06-18-27-18. 
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άκουσε και αποκωδικοποίησε (“I had to listen to code”) ήταν ότι για τους 

επαγγελματίες του είδους (τους “national security professionals”) “δεν έχει πραγματική 

σημασία ποιος είναι πρόεδρος” και ότι για την επιτυχή “διαχείριση ζητημάτων εθνικής 

ασφάλειας το μόνο που χρειάζεται είναι να ακολουθηθεί ένα γενικό πρότυπο (template)  

δράσης.289 

Την τελευταία δεκαετία η Ουάσινγκτον έθεσε σε δεύτερη μοίρα την εδαφική 

ανεξαρτησία υποβαθμίζοντας την έναντι της σταθερότητας. Η επιλογή αυτή 

εξωτερικεύτηκε με την Αμερικανική Εθνική Στρατηγική για την Ασφάλεια (US 

National Security Strategy) όπως διατυπώθηκε το Σεπτέμβριο του 2002. Η τότε 

Αμερικανική αντίληψη θεμελιώθηκε από την ηγετική ομάδα του κ. Μπους η οποία 

εξέλαβε τη νέα δομή του παγκόσμιου συστήματος ως μία σύγκρουση «περιφέρειας‐

κέντρου» (periphery‐centre conflict).290 

Η μετάβαση από την εποχή Μπους στην εποχή Ομπάμα συνιστά και την 

μετατροπή των Η.Π.Α. από «σκληρή» σε «έξυπνη» δύναμη, με κύρια «αιχμή» της την 

διπλωματία. Η πολιτική αυτή ήρθε ως «απάντηση» στον πόλεμο κατά της τρομοκρατίας 

της κυβέρνησης Μπους.291 Μέσα στους στόχους αυτούς εμπεριέχονται και η 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η συνομιλία και η προσπάθεια για συνεργασία με τον 

Αραβικό κόσμο, η επίλυση του Παλαιστινιακού προβλήματος αλλά και ο σημαντικός 

ρόλος της Τουρκίας ως συμμάχου και ως στρατηγικού εταίρου των Η.Π.Α. Έτσι παρά 

την στροφή που έκανε η αμερικανική υψηλή στρατηγική προς την Ασία, αφήνοντας ένα 

κενό στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, δεν σήμανε την απουσία αλλά την 

μετατόπιση του ειδικού βάρους της εξωτερικής της πολιτικής. 

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Προέδρου Barack Obama, τα συμφέροντα των 

ΗΠΑ στην περιοχή έχουν κυρίως να κάνουν με τον πυρηνικό αφοπλισμό, την ασφάλεια 

και την ασφαλή εκδημοκράτιση των κρατών που είναι σε καθεστώς μετάβασης. Εξίσου 

σημαντικό είναι βέβαια και το ζήτημα της κυκλοφορίας της ενέργειας, εξασφαλίζοντας 

εναλλακτικά δίκτυα μεταφοράς που αναιρούν το μονοπώλιο της Ρωσίας και εγγυούνται 

                                                
289 Μάριος Ευρυβιάδης, “Η Διαχρονική Συνέχεια Της Αμερικανικής Μακροστρατηγικής,” 

Γεωστρατηγική (Αθήνα, 2009). 

290 Γεώργιος Βοσκόπουλος, “Αποκωδικοποιώντας Το Γεωπολιτικό-Γεωοικονομικό Παίγνιο Στη ΝΑ 
Μεσογειο,” 2013, www.voria.gr. (Πρόσβαση 15 Δεκ 2014) 

291 Joseph Nye, “Ο Ομπάμα Συναντά Τον Κόσμο,” Βήμα (2009), 
http://www.tovima.gr/society/article/?aid=249338.(Πρόσβαση 15 Δεκ 2015) 



113 

μία μεγαλύτερη ασφάλεια, όχι μόνο για την αμερικανική, αλλά και για την ευρωπαϊκή 

αγορά ενέργειας. Επιπλέον, σημασία για την εξωτερική πολιτική της Αμερικής έχει η 

υποστήριξη του Ισραήλ στο νέο μεταβατικό πλαίσιο στην περιοχή και η λύση απέναντι 

στο πρόβλημα των Αραβοϊσραηλινών διενέξεων. Ωστόσο, όπως τονίζει ο Obama, ο 

ρόλος των ΗΠΑ δε θα πρέπει να περιοριστεί σε αυτά τα στρατηγικής φύσεως 

συμφέροντα, αλλά και να επεκταθεί στην ανθρωπιστική βοήθεια και στην εγκαθίδρυση 

της κοινωνίας των πολιτών στις νεοπαγείς δημοκρατίες, μέσω ενός βοηθητικού- 

εποπτικού ρόλου δυνάμεων όπως οι ΗΠΑ, οι οποίες αποτελούν ένα χαρακτηριστικό 

δείγμα εμπεδωμένης δημοκρατίας.292 

Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουμε είναι γιατί οι ΗΠΑ δεν 

υποστηρίζουν πλέον δυναμικά τα συμφέροντα τους στην περιοχή. Την καλύτερη 

απάντηση την έδωσε ο Καθηγητής Νικόλαος Ζαχαριάδης ο οποίος μίλησε για τον 

συμβολισμό της Πηνελόπης, ο ρόλος της οποίας ήταν μέσω του τεχνάσματος της, 

ράβοντας και ξηλώνοντας το σάβανο του Λαέρτη, να εξισορροπεί την κατάσταση με 

τους μνηστήρες στο παλάτι, πάντα αναμένοντας τον Οδυσσέα. Υποστήριξε ότι τον 

ρόλο της Πηνελόπης κατείχαν μέχρι πρότινος οι δικτάτορες στην περιοχή, ενώ η Δύση 

και οι ΗΠΑ πιο συγκεκριμένα αναζητούσαν τον ρόλο του Οδυσσέα.293 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Ζαχαριάδη, οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν την 

σπουδαιότητα της περιοχής, ιδιαιτέρως λόγω πετρελαίου, φυσικού αερίου κλπ και της 

εγγύτητας στην Μέση Ανατολή, όμως, αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε 

μια περιοχή με έντονη πολιτική αστάθεια και οι εθνοτικές συγκρούσεις κυρίως για 

λόγους οι οποίοι πρέπει να αναζητηθούν στο εσωτερικό της πολιτικής σκηνής των 

ΗΠΑ. Ένας από τους κύριους λόγους που ώθησαν τις ΗΠΑ σε αυτήν τη στροφή ήταν 

το γεγονός ότι, ενώ παραδοσιακά, είχαν δύο άξονες στην περιοχή, τον άξονα ΗΠΑ-

Ισραήλ και τον άξονα ΗΠΑ-Αίγυπτος, μετά την κατάρρευση Mubarak μείνανε χωρίς 

φιλική κυβέρνηση στην περιοχή και η πολυπλοκότητα της κατάστασης τους ώθησε σε 

στάση αναμονής. Ο εν λόγω καθηγητής σε ομιλία του στο « Εργαστήριο Διεθνών 

                                                
292 Δέσποινα Φρονιμάκη, “Οι Χώρες ΜΕΝΑ Σε Μετάβαση: Η Οπτική Των ΗΠΑ,” in Η Ενίσχυση Των 
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Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης» του Πανεπιστημίου Μακεδονία χαρακτήρισε 

την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο «Πλοίο χωρίς ρότα».294 

Εν κατακλείδι παρά τη σταθερότητα και τη συνέχεια που παρουσιάζει η 

αμερικανική μακροστρατηγική, η οποία είναι απεξαρτημένη από κυβερνήσεις και 

προέδρους, σήμερα εμφανίζεται χωρίς ξεκάθαρες στοχεύσεις στην περιοχή της 

ανατολικής Μεσογείου. 

4.1.1  ΗΠΑ-ΙΣΡΑΗΛ 

Το Ισραήλ από την ίδρυση του προσπάθησε να είναι αύταρκες στον τομέα της 

άμυνας. Ωστόσο, η πολιτική του ηγεσία είχε πολύ νωρίς συνειδητοποιήσει πως η 

στήριξη μίας μεγάλης δύναμης για την επιβίωση του σ' ένα τόσο εχθρικό περιβάλλον 

ήταν απαραίτητη. Στα πρώτα του βήματα η προσπάθεια αυτή επικεντρώθηκε γύρω από 

την Μ. Βρετανία με σκοπό την ένταξη του νέου κράτους στη Βρετανική 

Κοινοπολιτεία,
295 

χωρίς όμως επιτυχία. Στις αρχές της δεκαετίας του 1950 και με 

δεδομένο τη γενικότερη εχθρική στάση της Μ. Βρετανίας οι ισραηλινοί 

προσανατολίστηκαν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Πρωθυπουργός Νταβίντ Μπεν 

Γκουριόν και ο μετέπειτα διάδοχος του Λέβι Έσκολ, καθώς και η Υπουργός 

Εξωτερικών Γκόλντα Μέιρ κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για τη βελτίωση των 

σχέσεων με τις Η.Π.Α. ενώ κατάφεραν να αποσπάσουν κάποια δέσμευση από τις ΗΠΑ 

σχετικά με την ασφάλεια του Ισραήλ. Η κυβέρνηση Τρούμαν διατήρησε συντηρητική 

στάση και παρόλο που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ δεν προχώρησε σε άρση 

εμπάργκο όπλων, αλλά καθυστέρησε σημαντικά την αιτούμενη οικονομική βοήθεια σε 

μορφή δανείου προς το Ισραήλ,
296 

δημιουργώντας έτσι την απαραίτητη ευελιξία για 

ενδεχόμενη αλλαγή της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. στην περιοχή της Μέσης 

Ανατολής.  

Αυτή η στάση των Η.Π.Α. οδήγησε την ισραηλινή ηγεσία σε αναζήτηση άλλης 

συμμαχίας. Έτσι από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950 και ως το 1967 το 

                                                
294 Ibid. 

295 Cohen Elliot-Eisenstadt Michael-Bacevich Andrew, Knives Tanks and Missiles (Washington D.C.: 

Washington institute for Near East Policy, 1998). , 27 
296 Spiegel l. Steven, The Other Arab Israeli Conflict: Making America’s Middle East Policy from 
Truman to Reagan (Chicago: University Chicago Press, 1986).,38 
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Ισραήλ αποκτά γαλλικό προσανατολισμό
297.

 Με κοινή βάση την αντίθεση των δύο 

χωρών στον ριζοσπαστικό αραβικό εθνικισμό αλλά και την πρόθεση της Γαλλίας να 

προμηθεύσει την (Ι.D.F). Ισραηλινή Αμυντική Δύναμη με προηγμένο εξοπλισμό 

δημιουργείται ένας ισχυρός Γαλλοϊσραηλινός άξονας. Το μεγαλύτερο κέρδος του 

Ισραήλ από τη δεκαετή και πλέον αυτή συμμαχία ήταν η πολύτιμη τεχνογνωσία που 

απέκτησε για την ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος και την κατασκευή του 

πυρηνικού αντιδραστήρα στη Διμόνα.  

Όμως η αποτυχία της Εκστρατείας του Σινά έκανε εμφανές ότι οι ευρωπαϊκές 

δυνάμεις ήταν ανεπαρκείς να προσφέρουν την αναγκαία υποστήριξη προκαλώντας 

απογοήτευση στους υπέρμαχους του ευρωπαϊκού προσανατολισμού του Ισραήλ. Η 

ισραηλινή ηγεσία συνειδητοποιεί με τον σκληρότερο τρόπο ότι είναι τέτοια η 

γεωπολιτική υπεροχή των Αράβων, γεγονός που απορρέει και από τη συμμαχία τους με 

τη Σοβιετική Ένωση,
298

 που πλέον καμία χώρα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών δε θα 

μπορούσε να τους βοηθήσει να αποκαταστήσουν τη ισορροπία εις βάρος τους. Με το 

πέρασμα του χρόνου, γίνεται όλο και περισσότερο κατανοητό από τους ισραηλινούς ότι 

η ανάγκη προσέγγισης της αμερικανικής υπερδύναμης είναι ο μόνος δρόμος επιβίωσης. 

Μεταξύ των ένθερμων υποστηρικτών αυτής της τάσης και ο Γιτζάκ Ράμπιν, ο οποίος 

αργότερα, μετά τη λήξη της στρατιωτικής του καριέρας υπηρέτησε ως πρέσβης του 

Ισραήλ στις Η.Π.Α
299 

ανέφερε χαρακτηριστικά
:300 

Δεν θα πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις και θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι είμαστε 

αρκετά απομονωμένοι στον κόσμο. Από τα εκατόν τριάντα επτά κράτη μέλη του ΟΗΕ, 

υποστηρικτές είναι λιγότερα από δέκα. Το Ισραήλ θα ζει απομονωμένο και μόνο η 

στρατιωτική μας δύναμη εξασφαλίζει την ύπαρξή μας 

Αυτός ήταν και ο λόγος που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση των 

διμερών σχέσεων. Η ισραηλινή ηγεσία όντας μόνη, συνειδητοποιεί ότι πρέπει να 

                                                
297 Crosbie Sylvia., Tacit Alliance-France and Israel from the Suez to the Six Day War (Princeton: 
Princeton University Press, 1974).,88 
298 Solomon Eban Αbba, An Autiobiograthy (London: Futura publications, 1977). Σελ233 
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2010).,105 
300 Ibid., 47 
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στηριχτεί στις δικές της στρατιωτικές δυνάμεις301, έχοντας όμως υποστήριξη και σε 

ανάλογο στρατιωτικό υλικό από μία υπερδύναμη. Από την άλλη η γαλλική βιομηχανία 

δεν είναι σε θέση να αντισταθμίσει ούτε ποσοτικά ούτε ποιοτικά τη μαζική μεταφορά 

σοβιετικών όπλων προς στις αραβικές χώρες, την ίδια στιγμή οι οικονομικοί όροι που 

θέτει η γαλλική κυβέρνηση για να προσφέρει τα όπλα της προκαλεί προβληματισμό 

στις τάξεις των ισραηλινών. Με τη λήξη του Πολέμου των Έξι Ημερών η συμμαχία με 

τη Γαλλία λήγει οριστικά, με τη κυβέρνηση Ντε Γκολ να δηλώνει την αποδοκιμασία 

της προς την ισραηλινή πολιτική επιβάλλοντας αποκλεισμό όπλων στο Ισραήλ.302 Η 

αναπάντεχη αυτή εξέλιξη και η επιτακτική ανάγκη που δημιουργήθηκε για την κάλυψη 

των εξοπλιστικών αναγκών της χώρας σ' ένα κρίσιμο χρονικό σημείο, έδωσε ιδιαίτερη 

ώθηση στην ήδη εκκολαπτόμενη «ειδική σχέση» Ισραήλ -ΗΠΑ.  

Στην παγκόσμια ιστορία των διεθνών σχέσεων έχουν καταγραφεί αρκετές φορές 

«ειδικές σχέσεις» μεταξύ κρατών όπως τις έχει οριοθετήσει ο Τσόρτσιλ
303

 ωστόσο η 

πλέον ιδιαίτερη που έχει καταγραφεί είναι χωρίς αμφιβολία αυτή ανάμεσα στις Η.Π.Α. 

και το Ισραήλ. Σε διάστημα μικρότερο των πενήντα ετών αναπτύχθηκαν σχέσεις όχι 

μόνο σε διπλωματικό και στρατιωτικό επίπεδο, αλλά και σε θρησκευτικό, οικονομικό, 

ακαδημαϊκό, ενώ εξέχουσες προσωπικότητες και από τις δύο πλευρές ανάπτυξαν 

προσωπικούς δεσμούς. Ένα πρώτο «άνοιγμα» έγινε στη δεύτερη θητεία του Προέδρου 

Αϊζενχάουερ, όπου η αμερικανική ηγεσία κατόπιν εκδήλωσης διαδοχικών κρίσεων σε 

καθεστώτα φιλικώς προσκείμενα προς τη Δύση όπως του Λιβάνου, του Ιράκ, της 

Ιορδανίας διέβλεψε στο πρόσωπο του Ισραήλ έναν σύμμαχο. Πιο συγκεκριμένα μετά 

τον Ιούλιο του 1958, η φιλοδυτική ιρακινή κυβέρνηση ανατράπηκε, η Χασεμίτικη 

δυναστεία υπό τον Βασιλιά Χουσεΐν απειλείτο, ενώ η πολιτική κρίση στο Λίβανο 

ανάγκασε την αμερικανική κυβέρνηση να αποστείλει στρατό στην περιοχή. Στη λογική 

ότι ένα σύστημα παραγωγής ισχύος στηρίζεται στην ισορροπία δυνάμεων
304

 ,το Ισραήλ 

αναδεικνύεται για τους Αμερικανούς ως η μόνη αξιόπιστη φιλοδυτική δύναμη της 

περιοχής. Είναι η χρονική στιγμή που οι Η.Π.Α., βλέποντας και τους Σοβιετικούς να 

εισχωρούν στον αραβικό κόσμο, αρχίζουν να βλέπουν τη Μέση Ανατολή ως νέο πεδίο 

                                                
301 Efraim Inbar, Outcast Countries in the World Community (Denver: University of denver Press, 
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302 Φώλα Δέσποινα, “Ο ΑΜΥΝΤΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ 

ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ” (ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 2009).,114 
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σύγκρουσης υπερδυνάμεων. Με το σκεπτικό, ότι εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος και 

πάντοτε υπό το πρίσμα της real politik
305

 που διακατέχει την αμερικανική εξωτερική 

πολιτική παρατηρούμε μία στροφή στις σχέσεις των δύο χωρών. Χαρακτηριστικό 

παράδειγμα, είναι ο τερματισμός του εμπάργκο όπλων που είχε επιβληθεί στο Ισραήλ. 

Δημιούργημα αυτής της «ειδικής σχέσης» είναι έργο της κυβέρνησης Κένεντι εξ 

ολοκλήρου
306

. Πράγματι, η κυβέρνηση του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι αποδείχθηκε 

εξαιρετικά ευαίσθητη στις ανάγκες ασφαλείας του Ισραήλ και σηματοδότησε την 

αλλαγή της αμερικανικής πολιτικής προς το Ισραήλ. Η σχέση αυτή συνεχίστηκε και 

εμπλουτίστηκε μάλιστα το 1965, όταν η κυβέρνηση του Προέδρου Λίντον Τζόνσον 

προχώρησε στην πώληση και επιθετικών όπλων. Είναι χαρακτηριστικό ότι στον 

Πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και ενώ ουσιαστικά το Ισραήλ είχε μείνει χωρίς αποθέματα, η 

Αμερική ήταν αυτή που έστειλε άμεσα πολεμικό υλικό προς ενίσχυση του, με 

αποτέλεσμα να το καταστήσει ικανό να αντεπιτεθεί και να νικήσει στο τέλος. Σε αυτό 

το σημείο θα πρέπει να τονιστεί ότι το αξιόμαχό της ισραηλινού στρατού οφείλεται 

στην ανοικοδόμηση και τον εκσυγχρονισμό που της παρείχαν οι ΗΠΑ μετά το πόλεμο 

του Γιομ Κιπούρ. 

Στην πορεία γεγονότα όπως, η ανατροπή του Σάχη της Περσίας και η 

αποσταθεροποίηση πλέον του Ιράν από τους Αγιατολάχ καθώς και η εισβολή των 

Σοβιετικών στο Αφγανιστάν στα τέλη της δεκαετίας του 1970 αναγκάζουν τις ΗΠΑ να 

ενισχύσουν περαιτέρω τη σχέση τους με το Ισραήλ. Κατά τη διάρκεια της θητείας του 

Προέδρου Ρέιγκαν η αντιπαράθεση του Ψυχρού Πολέμου κορυφώνεται. Σε αυτό το 

χρονικό σημείο οι Η.Π.Α. αναζητούν σταθερούς συμμάχους στην περιοχή, 

διαβλέποντας ουσιαστικά αυτό που ο Κίσινγκερ έλεγε ξεκάθαρα ότι δηλαδή το μόνο 

δημοκρατικό κράτος που θα  μπορούσαν να συνεργαστούν οι ΗΠΑ ήταν το Ισραήλ
307 

με απώτερο σκοπό να μην επιτρέψουν την διείσδυση των Σοβιετικών στον αραβικό 

κόσμο. Από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και έπειτα ο ρόλος της εκάστοτε 

αμερικανικής κυβέρνησης στα γεγονότα  υπήρξε καταλυτικός. Η συμμετοχή τους στις 

διαπραγματεύσεις, είτε με την ιδιότητα του μεσολαβητή, είτε του εγγυητή αυξανόταν 

όλο και περισσότερο προσδίδοντας μεγαλύτερη ασφάλεια και κύρος στην όλη 

                                                
305 Ibid.,46 
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διαδικασία.
308 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, σημειώθηκε μία εξέλιξη που άλλαξε σε 

μεγάλο βαθμό το χάρτη των γεωπολιτικών δυναμικών της περιοχής, η απαγκίστρωση 

της Αιγύπτου από την κηδεμονία της Σοβιετικής Ένωσης. H ηγεσία των Η.Π.Α. ως 

επίσημοι εκφραστές της Real politik βλέποντας το κενό που άφησαν οι Σοβιετικοί 

προσεταιρίζουν την Αίγυπτο και παράσχουν συνδρομή σε εξοπλιστικό, τεχνολογικό και 

εκπαιδευτικό επίπεδο στον αιγυπτιακό στρατό. Σκοπός τους να αποκτήσουν επιπλέον 

έρεισμα στην περιοχή 
309 

Η αμέσως επόμενη περίοδος ωστόσο, η οποία 

χαρακτηρίστηκε από το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, μετέβαλε σημαντικά τις 

ισορροπίες στη Μέση Ανατολή θέτοντας πλέον το δίλλημα. κατά πόσο το Ισραήλ 

παραμένει πιστός αλλά και απαραίτητος σύμμαχος μετά την διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Η επίσημη πάντως άποψη και των δύο χωρών για το μέλλον είναι ότι η 

τρομοκρατία, ο μελλοντικός ρόλος της Ρωσίας, η εξάπλωση των όπλων μαζικής 

καταστροφής, είναι παράγοντες που συμβάλουν στη χάραξη κοινής πολιτικής για την 

αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων και απειλών.  

Θα μπορούσε κανείς να υποστηρίξει ότι ο ρόλος του Ισραήλ όντως ήταν 

σοβαρός κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αφού λειτούργησε ως ασφαλής 

σύμμαχος με απώτερο σκοπό την αναχαίτιση των Σοβιετικών για επέκταση στη Μέση 

Ανατολή, ωστόσο αυτή η υποστήριξη περιέπλεξε κατά πολύ τις σχέσεις των ΗΠΑ με 

τον αραβικό κόσμο. Για παράδειγμα η απόφαση της Αμερικής να δώσουν 2,2δις $ ως 

έκτακτη οικονομική βοήθεια στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια του πολέμου του Γιόμ 

Κιπούρ τον Οκτώβριο του ’73 πυροδότησε το πετρελαϊκό εμπάργκο του ΟΠΕΚ που 

ζημίωσε τις οικονομίες της Δύσης. Και οι δύο πόλεμοι του κόλπου απέδειξαν ότι το 

Ισραήλ είχε ήδη μετατραπεί σε στρατηγικό βαρίδι. Στον πρώτο πόλεμο οι ΗΠΑ δεν 

μπορούσαν να χρησιμοποιούσαν τις Ισραηλινές βάσεις χωρίς να διασπάσουν την 

ενότητα της Συμμαχίας κατά του Ιράκ, ενώ η ίδια ιστορία επαναλήφθηκε και κατά τον 

δεύτερο πόλεμο, όπου οι ΗΠΑ φοβούμενες κλιμάκωση των Αραβικών αντιδράσεων 

άφησαν και πάλι τα Ισραήλ στο περιθώριο. 
310

 

Τα γεγονότα της 11
ης

 Σεπτεμβρίου ισχυροποιούν εκ νέου την ειδική σχέση με 

πρόσχημα την κοινή απειλή από την Αραβική και Μουσουλμανική Τρομοκρατία αλλά 

                                                
308 Ibid.,15 
309 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις Και Στρατηγική Στον Θουκυδίδη.,54 
310 John Mearsheimer-Stephen Walt, Το Ισραηλινό Λόμπι Και Η Πολιτική Των ΗΠΑ (Θεσσαλονίκη: 
Εκδόσεις Θύραθεν, 2006).,21 
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και από τα «κράτη παρίες» που απειλούν ότι θα αποκτήσουν όπλα μαζικής 

καταστροφής. Αναλύοντας όμως τη σχέση αίτιου και αποτελέσματος θα δούμε ότι η 

απειλή που αντιμετωπίζουν οι ΗΠΑ προέρχεται από την αμέριστη υποστήριξη που 

παρέχουν στο Ισραήλ Τα ελατήρια της δράσης της Al Qaeda προέρχονται από την 

παρουσία των Ισραηλινών στην Ιερουσαλήμ και την απελπιστική θέση που έχουν 

περιέλθει οι Παλαιστίνιοι. Επιπροσθέτως η απόκτηση πυρηνικών από το Ισραήλ 

δημιουργεί μία ακόμα εστία έντασης στην περιοχή καθώς δημιουργεί την θέληση των 

γειτόνων του για απόκτηση πυρηνικών. 
311.

 

Η συμπεριφορά του Ισραήλ μόνο πιστό σύμμαχο δεν θυμίζει, διότι κατά 

καιρούς έχει προσφέρει ευαίσθητη στρατιωτική τεχνολογία στη Κίνα, κάτι που ο 

γενικός επιθεωρητής του State Department έχει δώσει τον ορισμό «Συστηματική τάση 

μη εγκεκριμένης διακίνησης όπλων» Πράγματι το 2004-05 δημιουργήθηκε σκληρή 

διαμάχη ανάμεσα στις δύο χώρες για τις πωλήσεις όπλων του Ισραήλ στην Κίνα. 
312  

Ένας ακόμα λόγος είναι ότι το Ισραήλ επιδίδεται σε κατασκοπευτικές 

επιχειρήσεις σε βάρος των ΗΠΑ. Είναι γνωστές οι υποθέσεις κατασκοπείας του 

Τζόναθαν Πόλαρντ που έδωσε μεγάλες ποσότητες απόρρητου υλικού στους 

Ισραηλινούς την δεκαετία του ΄80 αλλά και η περίπτωση του Λάρυ Φράνκλιν 

αξιωματούχος του Πενταγώνου που το 2004 έδωσε πληροφορίες σε Ισραηλινό 

διπλωμάτη. 
313 

Σε αυτό το σημείο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθούμε στο ισραηλινό λόμπι και 

την επιρροή που αυτό ασκεί στην αμερικανική εξωτερική πολιτική. Όταν λέμε λόμπι 

εννοούμε έναν χαλαρό συνασπισμό ατόμων που εργάζονται δραστήρια για να 

κατευθύνουν την αμερικανική εξωτερική πολιτική προς μία κατεύθυνση.
314 

Το Λόμπι 

δεν είναι μία συνομωσία όπως παρουσιάζεται στα βιβλία τύπου «πρωτόκολλα των 

Σοφών της Σιών», απλά είναι μία ομάδα ειδικών συμφερόντων που κάνει καλά τη 

δουλειά της. Έτσι λοιπόν οι Εβραίοι της Αμερικής έχουν στήσει ένα εντυπωσιακό 

δίκτυο οργανώσεων για τον επηρεασμό της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Η 

                                                
311 Ibid.,22 
312 Dunkan l. Clarke, “Isreal’s Unauthorised Arms Transfers,” Foreign Policy Journal 99, no. Summer 

(1995): p 94. 
313 John Mearsheimer-Stephen Walt, Το Ισραηλινό Λόμπι Και Η Πολιτική Των ΗΠΑ.,25 
314 Ibid.,32 



120 

αιχμή του δόρατος της Εβραϊκής δύναμης στην Ουάσιγκτον αποτελεί αναμφίβολα το 

AIPAC (American Israel Public Affairs Committee), το οποίο σύμφωνα με τον πρώην 

Γενικό Διευθυντή του, Tom Dine, αποτελεί το πιο ισχυρό λόμπυ. Το AIPAC στοχεύει 

σύμφωνα με τις δηλώσεις των εκπροσώπων του στην ενίσχυση και διευκόλυνση των 

σχέσεων των Αμερικανών και των Ισραηλινών τόσο σε επίπεδο κοινωνίας, όσο και σε 

επίπεδο κυβερνήσεων. Ιδρύθηκε το 1950 και σήμερα αριθμεί πάνω από 100.000 μέλη. 

Μεταξύ άλλων, ετησίως, παρακολουθεί πάνω από 2.000 ώρες συνεδριάσεων του 

Κογκρέσου, συναντάται πάνω από χίλιες φορές με μέλη του, ενώ διενεργεί 

συνεντεύξεις με όλους τους επίδοξούς πολιτευτές. Όλες αυτές οι δραστηριότητες 

αποδεικνύονται ιδιαίτερα επιτυχημένες: μέχρι στιγμής εξαιτίας κατά κύριο λόγο του 

AIPAC έχουν δοθεί πάνω από $140 δισεκατομμύρια στο Ισραήλ από την ίδρυσή του, 

έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό η Αμερικανική εξωτερική πολιτική στη Μέση 

Ανατολή και έχει ενισχυθεί η στρατηγική συνεργασία στην περιφερειακή ασφάλεια με 

μια πληθώρα πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την μη 

εξάπλωση των όπλων μαζικής καταστροφής.315 Βέβαια, το AIPAC είναι μόνο ένα από 

τα πολλά Εβραϊκά λόμπυ που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον, όμως έχει τον συντονιστικό 

ρόλο για τις δραστηριότητες των άλλων σε περιόδους κρίσης. 

Η ισχύ του πηγάζει μέσω της εφαρμογής δύο στρατηγικών. Επιρροή στο 

Κογκρέσο και την εκτελεστική εξουσία. Κάτι που δείχνει να είναι πάγιο στην 

αμερικανική πολιτική είναι ότι όποια και αν είναι η θέση του νομοθέτη ή του πολιτικού 

στο τέλος επικρατεί η άποψη ότι σωστή και έξυπνη επιλογή είναι αυτή που αναδεικνύει 

την υποστήριξη προς το Ισραήλ. Οποιοσδήποτε πολιτικός θεωρηθεί εχθρικά 

διακείμενος προς το Ισραήλ η AIPAC θα χρηματοδοτήσει την εκλογική καμπάνια του 

αντιπάλου του στις επόμενες εκλογές, όπως για παράδειγμα στις εκλογές του 1984, η 

AIPAC βοήθησε να ηττηθεί ο γερουσιαστής Τσαρλς Πέρσυ από το Ιλινόις, ο οποίος, 

σύμφωνα με μία εξέχουσα προσωπικότητα του λόμπι «είχε επιδείξει έλλειψη 

ευαισθησίας ακόμη και εχθρότητα για τις ανησυχίες μας»
316

 

Με άλλα λόγια η AIPAC κρατάει σε μία ομηρία την Ουάσιγκτον με αποτέλεσμα 

η πολιτική απέναντι στο Ισραήλ να μην συζητιέται ποτέ στο Κογκρέσο, παρά το 

                                                
315 “AIPAC Policy Conference,” AIPAC, 2014, http://www.aipac.org/act/attend-events/policy-
conference.(Πρόσβαση 20 Δεκ 14) 

316 John Mearsheimer-Stephen Walt, Το Ισραηλινό Λόμπι Και Η Πολιτική Των ΗΠΑ.,37 
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γεγονός αυτή ακριβώς η πολιτική έχει παγκόσμιες συνέπειες. Η επιρροή του 

Αμερικανοϊσραηλινού λόμπι είναι πολύ μεγάλη317 και μέσω των μεγάλων ποσών που 

διαθέτουν οι Εβραίοι ψηφοφόροι για την προεκλογική εκστρατεία και των δύο 

κομμάτων αν και δεν αποτελούν ούτε το 3% του πληθυσμού.
318

 Ένα άλλο πεδίο 

δραστηριοποίησης του λόμπι είναι και η χειραγώγηση των Μέσων Μαζικής 

Ενημέρωσης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο δημόσιος διάλογος που θα μπορούσε 

να δημιουργήσει ερωτήματα στις συνειδήσεις των Αμερικανών σχετικά με το επίπεδο 

υποστήριξης που παρέχει η χώρα τους στο Ισραήλ. Έτσι η κύρια προσπάθεια πέφτει 

στον επηρεασμό θεσμών και φορέων διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Σε μία κοινωνία 

ελευθέρου λόγου όπως η αμερικανική είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι οι 

δεξαμενές σκέψεις, τα περιβόητα “Think Tanks” παίζουν ρόλο όχι μόνο στη 

διαμόρφωση της δημόσιας συζήτησης αλλά και στη χάραξη της πολιτικής. Η ίδρυση 

τέτοιων ινστιτούτων όπως το WINEP (Ινστιτούτο για την πολιτική στην εγγύς 

Ανατολή) παίζει ακριβώς αυτό το ρόλο προωθώντας παγίως τις ισραηλινές θέσεις.
319

 

Από τη διαδικασία προσεταιρισμού της κοινής γνώμης δεν θα μπορούσε να διαφύγει 

και η Πανεπιστημιακή κοινότητα έτσι με απόφαση της η AIPAC το 2003 τριπλασιάζει 

τις δαπάνες παρακολούθησης των πανεπιστημιακών δραστηριοτήτων για εκπαίδευση 

νέων υποστηρικτών του Ισραήλ σε μία «εθνική προσπάθεια».
320 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν εκπλήσσει το γεγονός που θέλει 

το Ισραήλ να προσπαθεί μέσω του λόμπι του να έχει μία συνεχή υποστήριξη από τις 

ΗΠΑ, αν δεν ευοδωθούν οι προσπάθειές του οι εχθροί του θα αποδυναμωθούν και το 

Ισραήλ θα είναι ελεύθερο να χειριστεί τους Παλαιστινίους όπως επιθυμεί. Αλλά ακόμη 

και αν η Αμερική αποτύχει να μεταμορφώσει την Μέση Ανατολή και εμπλακεί σε μία 

διένεξη με τον ισλαμικό και αραβικό κόσμο, πάλι το Ισραήλ θα βρίσκεται υπό την 

προστασία της μοναδικής υπερδύναμής στον κόσμο. Μπορεί αυτό να μην είναι το 

                                                
317 Ένα καλό παράδειγμα όλων αυτών προσφέρει η υπόθεση της προσπάθειας συνεργασίας της 
αμερικανικής εταιρείας πετρελαίων Conoco με το Ιράν. Το 1995, η ιρανική κυμέρνηση επέλεξε την 

Conoco για την εξόρυξη των κοιτασμάτων στο Σίρι, ανάμεσα σε πολλ’ές άλλες εταιρείες, ως χειρονομία 

καλής θέλησης προς τις ΗΠΑ. Όμως στις 15 Μαρτίου υπό την πίεση του AIPAC, ο πρόεδρος 

Κλίντονεξέδωσε διάταγμα που απαγόρευε στις αμερικανικές εταιρείες να συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

της ιρανικής πετρελαιοβιομηχανίας. [Παρατίθεται στο Δημήτρης Καιρίδης, Η Αμερικανική Εξωτερική 

Πολιτική Και Η Συντηρητική ΑνΤουρκικής Εξωτερικής Πολιτικήςανάσταση: Ο Μπους , Η Τρομοκρατία, 

Το Ιράκ Και Το Ισλάμ., ed. Αλικη Σαλίμπα (Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2008).] 

318 John Mearsheimer-Stephen Walt, Το Ισραηλινό Λόμπι Και Η Πολιτική Των ΗΠΑ.,39 
319 Joel Beinin, Money Media and Policy Consensus (Washington., 1993).,10-15 
320 James D. Besser, “Turning up Heat in Campus Wars,” Jewish Week, 2003. 
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τέλειο αποτέλεσμα για το λόμπι είναι όμως σαφώς καλύτερο από μία αποστασιοποίηση 

της Ουάσιγκτον που θα εξαναγκάσει το Τελ Αβίβ σε ένα συμβιβασμό με τους 

Παλαιστινίους.
321

  

4.1.2  ΗΠΑ-ΕΛΛΑΔΑ 

 Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί το ότι, η αμερικανική εξωτερική πολιτική η 

οποία χαρακτηρίζεται από διακριτά ιδεολογικά ρεύματα ή παραδόσεις, επηρεάζει την 

εξωτερική πολιτική της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα, μεταξύ άλλων και τις 

Ελληνοτουρκικές σχέσεις, αφού ο παρεμβατικός ρόλος τους στη νοτιοανατολική 

πτέρυγα του ΝΑΤΟ είναι καταλυτικός.322 

Προτού εξετάσουμε τις σχέσεις των 2 χωρών θα αναφερθώ εν συντομία στα  

τρία ιδεολογικά ρεύματα, τα οποία στηρίχτηκε η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ 

μεταψυχροπολεμικά.323 

Α. Ουιλσονισμός.  Η κυρίαρχη τάση στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης 

Κλίντον ήταν, να αξιοποιήσει την ηγεμονική θέση των ΗΠΑ στον διεθνή καταμερισμό 

ισχύος για να προωθήσει τον φιλελεύθερο ιδεαλισμό του Ουίλσον.  Η μετάβαση των 

πρώην κομουνιστικών καθεστώτων στη δημοκρατία και την ελεύθερη αγορά 

υποσχόταν να διευρύνει τη ζώνη της ειρήνης, συνεργασίας, δημοκρατίας και ευημερίας, 

που είχε προκύψει στη Δύση μεταπολεμικά.  Εφόσον ο πόλεμος θεωρείται σήμερα 

αδιανόητος μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, γιατί στο μέλλον να μην καταστεί 

εξίσου αδιανόητος σε άλλα μέρη του πλανήτη;  Για την εδραίωση της παγκόσμιας 

ειρήνης και σταθερότητας οι ουιλσονιανοί υποστηρίζουν α) την εξάπλωση της 

δημοκρατίας θεωρώντας ότι οι δημοκρατίες δεν πολεμούν μεταξύ τους, β) την 

εξάπλωση του ελεύθερου εμπορίου θεωρώντας ότι η οικονομική αλληλεξάρτηση 

καθιστά απαγορευτικό το κόστος των πολέμων και γ) τη συλλογική ασφάλεια μέσω 

πολυμερών θεσμών με προεξέχοντα τον ΟΗΕ, όπως συνέβη με τη συνεργασία όλων 

των μεγάλων δυνάμεων ενάντια στην ιρακινή εισβολή στο Κουβέιτ το 1990-91.   

                                                
321 John Mearsheimer-Stephen Walt, Το Ισραηλινό Λόμπι Και Η Πολιτική Των ΗΠΑ.,75 
322  

323 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αμερικανικό Πολιτικό Σύστημα Και Εξωτερική Πολιτική, 1945-2002 

(Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2002). 
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Β. Τζακσονισμός.  Στον αντίποδα των ουιλσονιανών βρίσκονται οι εθνικιστικοί 

«νεοαπομονωτιστές», που ο Walter Russell Mead συνδέει με τις παραδόσεις του 

Αντριου Τζάκσον (προέδρου στα μέσα του 19
ου

 αιώνα). Οι τζακσονικοί υποστηρίζουν 

από τη μια μεριά την υπεράσπιση των αμερικανικών εθνικών συμφερόντων με 

μονομερή και αποφασιστικά μέσα και αντιστέκονται από την άλλη μεριά στην εμπλοκή 

των ΗΠΑ σε πολυμερή διεθνιστικά σχήματα για το ουτοπικό «καλό της 

ανθρωπότητας» ή προς όφελος άλλων εθνών.
 324

 

Γ. Ρεαλισμός.  Μεταξύ των ιδεαλιστικών ουιλσονιανών και των εθνικιστικών 

τζακσονικών βρίσκεται η ρεαλιστική παράδοση, που συνδέεται με τους προέδρους 

Θίοντορ Ρούζβελτ και Ρίτσαρντ Νίξον καθώς και με τον Αλεξάντερ Χάμιλτον (τον πιο 

ρεαλιστή στα διεθνή από τους πατέρες του αμερικανικού συντάγματος).  Οι ρεαλιστές 

δεν αντιτίθενται στις πολυμερείς δεσμεύσεις των ΗΠΑ, επιδιώκουν όμως να τις 

αξιοποιήσουν με γνώμονα τα αμερικανικά εθνικά συμφέροντα.  Απορρίπτουν τόσο τον 

ουτοπικό ιδεαλισμό του ουιλσονιανισμού όσο και τον εθνικιστικό “νεοαπομονωτισμό” 

του τζακσονισμού.  Βλέποντας τη διεθνή πολιτική με όρους της γενικής ισορροπίας των 

δυνάμεων και των πολύπλοκων περιφερειακών ισοζυγίων ισχύος, υποστηρίζουν την 

εμπλοκή των ΗΠΑ στις διεθνείς εξελίξεις με γνώμονα τη διαχείριση της γενικής 

ισορροπίας και των περιφερειακών ισοζυγίων.  Αν και η παράδοση αυτή δεν έχει 

ισχυρά λαϊκά ερείσματα, καθώς αντλεί κυρίως από ευρωπαϊκές και όχι αμερικανικές 

παραδοσιακές αντιλήψεις περί διεθνούς πολιτικής και απαρνείται τη βαθειά ριζωμένη 

στην αμερικανική κοινωνία αντίληψη περί της αμερικανικής μοναδικότητας, ασκεί 

ωστόσο μεγάλη επιρροή στους κεντροδεξιούς ηγετικούς κύκλους των ΗΠΑ.
325

 

Με τους όρους των τριών αυτών παραδόσεων η αμερικανική εξωτερική 

πολιτική μεταψυχροπολεμικά αμφιταλαντεύθηκε μεταξύ του ουιλσονισμού του 

προέδρου Κλίντον και του τζακσονισμού των ρεπουμπλικανικών πλειοψηφιών στο 

                                                
324 Walter Russell Mead, “The Jacksonian Tradition and American Foreign Policy”, The National 

Interest, No. 58, Winter 1999/2000.   

325 Χαρακτηριστικά παραδείγματα της αμερικανικής ρεαλιστικής σχολής κατά τον 21ο αιώνα είναι τα 

βιβλία του Henry Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, που αφιερώνεται σχεδόν 

εξ’ολοκλήρου στα προβλήματα της μεταψυχροπολεμικής εποχής, και του  John Mearsheimer, The 

Tragedy of Great Power Politics, New York, W.W. Norton, 2001, που καταπιάνεται με τη 

μεταψυχροπολεμική εποχή κυρίως στο τελευταίο κεφάλαιο, σελ. 360-402. 
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Κογκρέσο μετά τις ενδιάμεσες εκλογές του 1994, με αξιολογητικό κριτήριο τον 

πλανητικό ρόλο των ΗΠΑ.326,327 

Όπως έχει επισημάνει στο τελευταίο βιβλίο του ο Γεώργιος Βοσκόπουλος,328 

«η διεθνής δράση των ΗΠΑ διαμορφώθηκε διαχρονικά με άξονα την προάσπιση των 

εθνικών συμφερόντων της χώρας μετά την ανεξαρτητοποίησή της. Η διατύπωση των 

αμερικανικών δογμάτων προσδιορίζεται σε σημαντικό βαθμό από μία ιστορική 

αναγκαιότητα που πηγάζει από συστημικά δεδομένα και σαφή ιεράρχηση στόχων. Το 

εκάστοτε αμερικανικό δόγμα συνιστά μια εξαρτημένη μεταβλητή η οποία καθορίζεται από 

ανεξάρτητες μεταβλητές μεταβαλλόμενης αξίας όπως: Τον χωροταξικό προσδιορισμό του 

δόγματος (γεωγραφική μεταβλητή, περιφερειακό-πλανητικό επίπεδο), τα διαθέσιμα μέσα, 

τον συσχετισμό ισχύος των ΗΠΑ με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις, τη μορφή του διεθνούς 

συστήματος και επιμέρους συστημικές συγκυρίες, την ικανότητα τρίτων να 

αμφισβητήσουν τη δομική ισχύ των ΗΠΑ και τον προσανατολισμό των ηγετικών ομάδων 

εντός της χώρας». 

Όσον αφορά την επιρροή της αμερικανικής εξωτερική πολιτική στη χώρα μας 

όπως προαναφέρθηκε είναι πολύ ισχυρή και φυσικά επηρεάζουν τη θέση της Ελλάδας 

στην περιφέρεια της . Όσον αφορά τη μόνιμη απειλή της Ελλάδας, την Τουρκία, είναι 

φανερή η προτίμηση τους ως μεγαλύτερη χώρα από την Ελλάδα και μάλιστα με 

«ισλαμικό πληθυσμό». Όσον αφορά τη θέση μας στα Βαλκάνια παρά το γεγονός ότι 

χαρακτηριζόμαστε ως η ισχυρή Βαλκανική δύναμη τα τελευταία χρόνια έχει 

παρατηρηθεί μια υποστήριξη στον αλβανικό εθνικισμό.329 Επιπρόσθετα οι ΗΠΑ ήταν 

παρούσες στα Βαλκάνια μετά την έναρξη διάλυσης της Γιουγκοσλαβίας, ήταν 

παρούσες στη Βοσνία και φυσικά στο Κοσσυφοπέδιο. Δύο νέα κράτη χωρίς εθνική 

βάση δημιουργήθηκαν, ο Μιλόσεβιτς ανατράπηκε, ο UCK εκτράφηκε και φυσικά η 

Ρωσική επιρροή περιορίστηκε σημαντικά. Η ισορροπία της ισχύος για την Ελλάδα 

                                                
326 Ibid.  

327 Γεώργιος Βοσκόπουλος, “Ελλάδα, ΗΠΑ, Νοτιοανατολική Μεσογειος,” Voria.gr, 2013, 

www.voria.gr. 

328 Ibid. 

329 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 
Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.,85-115 
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ανατράπηκε, η αποτρεπτική της ικανότητα μειώθηκε, ενώ το απαραίτητο για κάθε χώρα 

στρατηγικό βάθος απωλέστηκε.330 

Στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογείου υπήρξε μια 

επαναξιολόγηση των ζωτικών της συμφερόντων, η οποία σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να χαρακτηριστεί ως απομονωτισμός, αλλά ως αποδοχή του ρόλου άλλων 

παιχτών στην περιοχή. Αυτή η ουδετερότητα της υπερδύναμης επηρεάζει άμεσα τα 

εθνικά συμφέροντα της χώρας μας αφού δίνει τη δυνατότητα στην Τουρκία πρωτίστως 

να αυξήσει την επιρροή της στα Βαλκάνια, δεδομένης της αποτυχίας της νεοθωμανικής 

της πολιτικής στη Μέση Ανατολή, δευτερευόντως να αμφισβητεί με περίσσεια ευκολία 

τα κυριαρχικά μας δικαιώματα στο Αιγαίο. 

Ένα ακόμη θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει είναι κατά πόσο υπάρχει, μια 

αντίστοιχη με το εβραϊκό λόμπυ, εθνοτική ομάδα στην καρδιά των ΗΠΑ, η οποία 

μπορεί να υποστηρίξει τα Ελληνικά συμφέροντα.  Την πρώτη και βασική 

Ελληνοαμερικανική οργάνωση στις ΗΠΑ αποτελεί η AHEPA (American Hellenic 

Educational Progressive Association) που ιδρύθηκε από το 1922 με κύριο στόχο την 

κατάργηση των διακρίσεων για τους Ελληνοαμερικανούς και την ομαλή ενσωμάτωση 

των νέων μεταναστών στην Αμερικανική κοινωνία. Υπήρξε ιδιαίτερα δραστήρια 

οργάνωση και σε φιλανθρωπικούς τομείς και συχνά έστελνε βοήθεια και στην Ελλάδα 

ιδρύοντας νοσοκομεία και δημιουργώντας προγράμματα αποκατάστασης προσφύγων. 

Στη δεκαετία του 1990 η ΑΗΕΡΑ αριθμούσε 20.000 μέλη και οι επικουρικές 

οργανώσεις της ακόμα τόσα. Παρόλα αυτά, δεν ήταν λόμπυ (τουλάχιστον με τη νομική 

σημασία της λέξης) και συνεπώς δεν μπορούσε να δραστηριοποιηθεί πολιτικά προς 

επηρεασμό της πολιτικής ηγεσίας παρά μόνο έμμεσα. Αυτό το κενό ήρθε να καλύψει το 

ΑΗΙ (American Hellenic Institute), αμέσως μετά την Τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 

1974. Αν και βασική επιδίωξη του ήταν να επηρεάσει την κυβέρνηση Nixon για το 

Κυπριακό, σταδιακά διεύρυνε τις δραστηριότητές του και σε άλλα θέματα ελληνικού 

ενδιαφέροντος.331 

                                                
330 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Για Μια Ελληνική Εξωτερική Πολιτική (Θεσσαλονίκη, n.d.). 

331 Αλέξανδρος Κεντικελένης, Εθνοτικές Ομάδες Πίεσης & Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Μία 

Συγκριτική Προσέγγιση Της Δραστηριοποίησης Του Ελληνικού Και Εβραϊκού Λόμπυ Τη Δεκαετία Του 1970 
(Αθήνα, 2008), www.eliamep.gr. 



126 

Ενώ όμως το Ελληνικό λόμπυ έφτασε πριν μια γενιά να συγκαταλέγεται μεταξύ 

των πιο ισχυρών που οργανώθηκαν ποτέ στις ΗΠΑ332, σήμερα χαρακτηρίζεται ως μια 

χάρτινη τίγρη-αδύναμη, κουρασμένη ανεπιτυχώς καθοδηγούμενη και γενικά 

αναποτελεσματική. Το πόσο αναποτελεσματικό είναι σήμερα το ελληνικό λόμπυ το 

αποτυπώνει σε άρθρο του ο Νίκολας Γκέιτζ ο οποίος αναφέρει ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα το οποίο επιβεβαιώνει τα ανωτέρω. «Το Μάρτιο του 2004 οι 

Ελληνοαμερικανική επικεφαλής οργάνωσαν ένα δείπνο στην Ουάσιγκτον για τη 

συλλογή χρημάτων προς ενίσχυση του προεκλογικού αγώνα του Μπους και 

συγκέντρωσαν 2,7 εκατομμύρια δολάρια μέσα σε μια βραδιά. Ωστόσο, λίγες μέρες 

μόλις μετά την επανεκλογή του Μπους, η αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε στο 

εξής θα αναφέρεται στην ΠΓΔΜ, με το ελληνικό όνομα που προσπαθεί να 

οικειοποιηθεί, δηλαδή ως Μακεδονία».333   

Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσει η χώρα σήμερα είναι ότι, το σκηνικό στη 

διεθνοπολιτική αρένα αλλάζει, οι συσχετισμοί ισχύος αλλάζουν και η Ελλάδα πρέπει να 

λάβει σοβαρά υπόψη της τις υπόψη αλλαγές. Ο κόσμος αλλάζει παρόλα αυτά οι ΗΠΑ 

παραμένουν ο ισχυρότερος παίχτης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει ότι για την 

Ελλάδα και τις κινήσεις της στην περιοχή η στάση των ΗΠΑ και οι σχέσεις μαζί της 

είναι καθοριστικές. Καμία χώρα δεν μπορεί να αγνοεί την υπερδύναμη κατά την 

άσκηση της πολιτικής της στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι πρέπει να υποκλίνεται334 και όπως υποστηρίζει και ο Σπυρίδων Λίτσας 

σε άρθρο του στη Δημοκρατία η Ελλάδα ανήκει στο στρατόπεδο των νικητών του 

ψυχρού πολέμου και σε καμία περίπτωση δεν της αρμόζει  μια στρατηγική της 

σύμπλευσης.335  Η χώρα σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χάσει τον δυτικό της 

προσανατολισμό χωρίς αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύεται να έχει μια πολύπλευρη 

εξωτερική πολιτική η οποία να ενισχύει το ρόλο μας στο δυτικό κόσμο και ταυτόχρονα 

                                                
332 Η επίδραση του ελληνικού λόμπυ υπήρξε αποφασιστική για την επιβολή και ιδιαίτερα την διατήρηση 

του εμπάργκο όπλων των ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία την περίοδο 1974-1978. Αν και αντιμετώπιζαν τις 

έντονες αντιδράσεις του Λευκού Οίκου, οι Ελληνο-Αμερικανικές οργανώσεις κατόρθωσαν να 

διατηρήσουν σε ισχύ το εμπάργκο βασισμένες αποκλειστικά στο Κογκρέσο. Καίριας σημασίας υπήρξε η 

συσπείρωση ολόκληρης της κοινότητας και οι συντονισμένες δραστηριότητες του λόμπυ. 

333 Νίκολας Γκέιτζ, “Η Επίδραση Των Ελληνοαμερικανών Στην Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική,” 
Intellectum, 2007, 

http://www.intellectum.org/articles/issues/intellectum3/ITL03P005013_eksoteriki_politiki.pdf. 

334 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 

Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.,85-115 

335 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Με Επιστημονική Ενάργεια Και Ρεαλισμό.” 
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να  επιδιώκει την περαιτέρω αύξηση των συντελεστών ισχύος μας μέσω υιοθέτησης 

πολιτικών αυτοβοήθειας και ενεργητικής ορθολογικής παρουσίας στις περιφέρειες που 

ανταποκρίνονται στα ζωτικά μας συμφέροντα.336 

4.1.3  ΗΠΑ-ΚΥΠΡΟΣ 

Τον τελευταίο καιρό έχουμε γίνει μάρτυρες κοσμοϊστορικών γεγονότων αφού 

μετά από 54 χρόνια, από την τελευταία επίσκεψη αμερικανού αντιπροέδρου, στην 

Κύπρο ο Μπάιντεν το περασμένο Μάιο επισκέφτηκε το αεροπλανοφόρο της 

Μεσογείου.  

Φυσικά ο Μπάιντεν είναι ένας από τους πιο ενημερωμένους πολιτικούς της 

Αμερικής πάνω στο θέμα του Κυπριακού καθόσον ήταν ο πρώτος που ενημερώθηκε 

από το ελληνοαμερικανικό λόμπυ το 1974 για την Τουρκική εισβολή και έκτοτε έπαιξε 

καθοριστικό ρόλο στην πορεία του Κυπριακού από τη θέση του προέδρου της 

επιτροπής εξωτερικών σχέσεων της Γερουσίας.337 

Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν στην στροφή αυτή της αμερικανικής 

εξωτερικής πολιτικής για δημιουργία ισχυρής στρατηγικής σχέσης με ένα κράτος το 

οποίο στο παρελθόν το είχαν χαρακτηρίσει ως «Κούβα της Μεσογείου»;338 

Δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι διαφορετικό από τις πρόσφατες ανακαλύψεις 

υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Λεβαντίνης οι οποίες άλλαξαν τον ενεργειακό χάρτη 

της περιοχής και ανέδειξαν την Κύπρο το Ισραήλ και μακροπρόθεσμα της Ελλάδα ως 

ισχυρούς παίχτες οι οποίοι μπορούν να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια στην 

                                                
336 Ibid. 

337 Nick Larigakis., “The Current U.S. Interest in Cyprus: ‘Trust, but Verify,’” GREEK USA 
REPORTER, 2014, http://usa.greekreporter.com/2014/07/30/usa-interest-in-cyprus-trust-but-verify/. 

338 Στα πρώτα χρόνια της ζωής της η Κυπριακή Δημοκρατία επέλεξε την Αδέσμευτη εξωτερική 

πολιτική.  Ο τότε πρόεδρος Μακάριος, παρά τις ενστάσεις του τουρκοκύπριου αντιπροέδρου Δρα. 

Κουτσιούκ, επέλεξε να παραστεί στην Ιδρυτική Διάσκεψη των Αδεσμεύτων Χωρών στο Βελιγράδι το 

1961 και έτσι η Κύπρος κατέστη ένα από τα Ιδρυτικά Μέλη του Κινήματος των Αδεσμεύτων Χωρών. Η 

Κύπρος από τότε, μέχρι και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης (τότε κατέρρευσε ουσιαστικά και το 

κίνημα των Αδεσμεύτων, γιατί δεν υπήρχαν πια οι δυο πόλοι) βοηθήθηκε σε αρκετές περιπτώσεις από 

τους Αδεσμεύτους.   Ιδίως στο τομέα ψηφισμάτων στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, τα 

οποία όμως δεν μπορούσαν να εφαρμοστούν. Οι Αδέσμευτες χώρες με την πάροδο του χρόνου και μέσα 

από τρομακτικές πιέσεις, άρχισαν να συμπαρατάσσονται, άλλες με την «Δύση» και άλλες με την 

«Ανατολή».  Φαίνεται πως στα πρώτα δεκατέσσερα χρόνια της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι περισσότερες 

Δυτικές Χώρες μας θεωρούσαν ως προσκείμενους μάλλον προς τους Σοβιετικούς.  Δεν ήταν τυχαία 

άλλωστε η περιγραφή της Κύπρου ως «Κούβας της Μεσογείου» (Άρθρο στην εφημερίδα «Αλήθεια» του 

Νίκου Ρολάνδη με τίτλο: «Παιγχνίδια Εξωτερικής Πολιτικής»)    
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περιοχή. Στους στρατηγικούς στόχους των ΗΠΑ η σταθεροποίηση της ευρύτερης  

περιοχής της Μεσογείου, με συγκεκριμένους παράγοντες – συντελεστές, είναι σε 

υψηλή προτεραιότητα. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας είχε δώσει στη 

δημοσιότητα στις 3 Ιανουαρίου του 2012 τις προτεραιότητες  της εξωτερικής πολιτικής 

και άμυνας των ΗΠΑ για τον 21ο αιώνα στις οποίες η διασφάλιση της συνολικής 

ειρήνης στην περιοχή ετίθετο ως πρωταρχικός στόχος, με έμφαση στην προσπάθεια 

εξασφάλισης του Ισραήλ. Στο ίδιο σημείο το κείμενο κάνει αναφορά στην 

ενεργοποίηση των συμμάχων κρατών προκειμένου ο στόχος να καταστεί εφικτός.339 

Η ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή αλλάζει ενώ το πλαίσιο ασφαλείας τελεί 

υπό διάσταση. Η περιοχή είναι πλέον διηρημένη πλέον, τόσο εντός του 

μουσουλμανικού κόσμου όσο μεταξύ αυτού και του μη μουσουλμανικού κόσμου. Μια 

νέα τάξη πραγμάτων αναδύεται λόγω τριών σημαντικών γεγονότων: α) Της 

επαναχάραξης του ενεργειακού χάρτη τη περιοχής με την πρόσφατη ανακάλυψη 

σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής και της ισραηλινής 

ΑΟΖ, β) Την υιοθέτηση από την Τουρκία μιας νεοθωμανικής εξωτερικής πολιτικής η 

οποία έχει αποτύχει και γ) η αραβική άνοιξη. Εν μέσω αυτών των πολιτικών 

ανακατατάξεων η Ελλάδα και η Κύπρος σε συντονισμό με το Ισραήλ παρέμειναν τα 

κύρια κράτη της περιοχής τα οποία έχουν δυτικό προσανατολισμό. Ο ρόλος της 

Ελλάδας και της Κύπρου σε θέματα πολιτικής και ασφάλειας της Δύσης προσφέρουν 

στους διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής της Αμερικής μια αψίδα σταθερότητας 

στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ φέρνουν την ΕΕ σε απόσταση 45 λεπτών από τα 

σύνορα του Ισραήλ. Η αυξανόμενη αστάθεια της περιοχής έχει αναβαθμίσει το 

στρατηγικό ρόλο Ελλάδας-Κύπρου και προσφέρει ένα κίνητρο στην αμερικανική 

ηγεσία να προωθήσει μία νέα τάξη που καθιερώνει στενότερες σχέσεις με τις δύο χώρες 

και ενισχύει την περιφερειακή τους θέση.340 Χαρακτηριστικές ήταν οι δηλώσεις του 

Τζον Μπάιντεν σε ομιλία του στη Φιλαδέλφεια: ««Οι συναρπαστικές ανακαλύψεις 

φυσικού αερίου και πετρελαίου στις ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και οι πιθανές 

ανακαλύψεις στην Ελλάδα και το Λίβανο, δημιουργούν την ευκαιρία να μετατραπεί η 

                                                
339 Άννα Ωρολογά, “ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΗΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
ΚΑΙ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ Ν.Α. ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ,” ECOLEFT, 2014, 

http://ecoleft.gr/2014/01/#article. (Πρόσβαση 20 Δεκ 2014) 

340 Elad Beneri, “Analyst: Mideast Gas a Chance for U.S. to Break with Turkey,” Israelnationalnews, 

2013, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171089#.VJWnc14AA. (Πρόσβαση 20 Δεκ 
2014) 

http://ecoleft.gr/2014/01/%23article.
www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/171089%23.VJWnc14AA
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περιοχή σε ενεργειακό κόμβο, και δεν πρέπει να κρυβόμαστε από το αρχή καθόσον 

σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, η Κύπρος έχει το δικαίωμα να τα αξιοποιήσει». Στη 

συνέχεια των δηλώσεων του χαρακτήρισε την Κύπρο ως «στρατηγικό εταίρο» και 

διευκρίνισε ότι δεν πρόκειται για υπερβολή αλλά για αλήθεια.341 

Η άνοδος του ριζοσπαστικού Ισλάμ και η καθιέρωση του ως την πλέον ισχυρή 

πολιτική δύναμη στη περιοχή συνιστά μια μεγάλη απειλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ 

στην περιοχή. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τη νεοθωμανικής πολιτική που ακολουθεί η 

Τουρκία στην προσπάθεια της να καταστεί περιφερειακή δύναμη αντιτίθεται στον 

βασικό στόχο των ΗΠΑ για ειρήνευση στην περιοχή. Η Κύπρος πλέον έχει καταστεί 

πολύ σημαντική για την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ και 

παρά το γεγονός ότι, αποτελεί ένα μικρό κράτος, στη διεθνοπολιτική αρένα, έχει τη 

δυνατότητα να αναπτύξει μια ενεργή εξωτερική πολιτική, με στόχο και σκοπό να 

ισχυροποιήσει τη θέση της στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα.  

Σε κάθε περίπτωση, η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζει την πρόκληση να 

διαμορφώσει - παράλληλα και πέρα από το Κυπριακό- μια δραστήρια και έξυπνη 

εξωτερική πολιτική, τέτοια που αρμόζει σ' ένα μικρό κράτος προκειμένου να ασκήσει 

επιρροή μεγαλύτερη από την ισχύ που από μόνο του διαθέτει, και να υπηρετήσει το 

εθνικό του συμφέρον. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας τα συγκριτικά του 

πλεονεκτήματα, να δημιουργήσει νέους οικονομικούς. Θεσμικούς,  πολιτικούς,  ακόμη 

και επιλεγμένους στρατιωτικούς συντελεστές ισχύος τους οποίους θα χρησιμοποιήσει 

για να επιλύσει το μείζον, δηλαδή, την ανατροπή των αποτελεσμάτων της εισβολής και 

κατοχής.342 

4.2 ΡΩΣΙΑ 

Μετά τον τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου και τη διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης ακολούθησε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, μια περίοδος 

διπλωματικής, πολιτικής και  οικονομικής αποδυνάμωσης της Ρωσίας, παράλληλα με 

                                                
341 Nick Larigakis., “The Current U.S. Interest in Cyprus: ‘Trust, but Verify.’” 

342 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Κύπρος Ως Μικρό-Κράτος Μέλος Της Ένωσης.” 
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την αδιαμφισβήτητη παγκόσμια κυριαρχία των ΗΠΑ.343  Επιπρόσθετα οι δυτικές 

δυνάμεις επενέβησαν για να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες της Ρωσίας, δημιουργώντας 

μια εποχή χάους και φτώχιας. Επίσης έσπευσαν να ενσωματώσουν όσα περισσότερα 

κράτη μπορούσαν από την πρώην ρωσική αυτοκρατορία στις δικές τους σφαίρες 

επιρροής. Η Ανατολική Ευρώπη εντάχθηκε στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ, όπως επίσης και 

τα κράτη της Βαλτικής. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απέκτησαν στενή σχέση τόσο με τη 

Γεωργία στον Καύκασο όσο και με πολλά κράτη της Κεντρικής Ασίας (Καζακστάν, 

Ουζμπεκιστάν, Τουρκμενιστάν, Αζερμπαϊτζάν) ειδικότερα μετά την 11η Σεπτεμβρίου, 

όταν οι Ρώσοι επέτρεψαν στις αμερικανικές δυνάμεις την είσοδο στην περιοχή για να 

διεξάγουν τον πόλεμο με το Αφγανιστάν.344 την περίοδο εκείνη η Μόσχα υποχρεώθηκε 

να αποδεχθεί ότι της επέβαλε η αδυναμία της. 

Με αυτά τα προβλήματα οι Ρώσοι έπρεπε να κάνουν θεμελιώδης αλλαγές οι 

οποίες έγιναν με την έλευση του Βλαντίμιρ Πούτιν στην εξουσία και το πέρασμα από 

το δόγμα Πριμάκοβ στο δόγμα Πούτιν. Το νέο δόγμα είχε ως στόχο την ένταξη της 

Ρωσίας στην παγκόσμια οικονομία, την αποκήρυξη του ρόλου «Junior partner of the 

west».345 Το Δόγμα Πούτιν περιελάμβανε μερικές καινοτομίες άνευ προηγουμένου 

βασισμένες στις θεωρητικές κατευθύνσεις ομάδας εμπειρογνώμων που είχε 

επιστρατεύσει ο Πούτιν. To νέο δόγμα προέβλεπε προσωπική εμπλοκή του Πούτιν στην 

εξωτερική πολιτική της Ρωσίας η οποία είχε τρεις βασικές συνιστώσες. Η Διασφάλιση 

Εθνικής Ασφάλειας ( " Προστασία των συμφερόντων των ιδιωτών ,η κοινωνία και το 

κράτος " ) ήταν η κορυφαία προτεραιότητα , ακολουθούμενη από τις προκλήσεις για 

την αντιμετώπιση των παγκόσμιων( « Προτεραιότητες της Ρωσικής Ομοσπονδίας για 

την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων » ) και περιφερειακών προβλημάτων. ( 

« Περιφερειακές προτεραιότητες » ).346   

Η επιδίωξη της τρίτης συνιστώσας της συναίνεσης στην εξωτερική πολιτική– η 

περιφερειακή ηγεμονία έχει οδηγήσει την Μόσχα να αγωνίζεται για την πολιτική, 

οικονομική, στρατιωτική και πολιτιστική επανένταξη του πρώην σοβιετικού μπλοκ υπό 

                                                
343 Θάνος Ντόκος, H “Αναγέννηση” Της Ρωσίας Και Οι Προοπτικές Για Τις Ελληνο-Ρωσικές Σχέσεις 
(Αθήνα, 2010), http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/09/ELIAMEP-Thesis-3-2010_Thanos-

Dokos.pdf. 

344  «Οι Διεθνείς Σχέσεις στον 21ο αιώνα», Γεώργιος Σπυρόπουλος. 

345 Vlantis Iordanidis Grigoriadis Theocharis, Greek-Russian Relations I: Foreign Policy and Diplomacy 
(Αθήνα, 2014), www.eliamep.gr.,7-8 

346 Ibid.,7-8 

http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/09/ELIAMEP-Thesis-3-2010_Thanos-Dokos.pdf.
http://www.eliamep.gr/wp-content/uploads/2010/09/ELIAMEP-Thesis-3-2010_Thanos-Dokos.pdf.
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την ρωσική ηγεσία. Στην ομιλία του στο Υπουργείο Εξωτερικών το περασμένο 

καλοκαίρι, ο Πούτιν επανέλαβε την δέσμευση αυτή, αποκαλώντας την «εμβάθυνση της 

ενσωμάτωσης» του πρώην σοβιετικού εδάφους ως «καρδιά της εξωτερικής μας 

πολιτικής». Υπό το Δόγμα Πούτιν, η επιδίωξη της περιφερειακής ηγεμονίας έχει 

αποκτήσει μια νέα διάσταση: μια προσπάθεια για την «Φινλανδοποίηση» των 

μετασοβιετικών κρατών, παραπέμποντας στον έλεγχο της Σοβιετικής Ένωσης επί της 

εξωτερικής πολιτικής της Φινλανδίας κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Σε μια 

τέτοια ρύθμιση, η Μόσχα θα επιτρέπει στους γείτονές της να επιλέξουν τα δικά τους 

εγχώρια πολιτικά και οικονομικά συστήματα, αλλά θα διατηρεί τον τελευταίο λόγο 

πάνω στον διεθνή προσανατολισμό τους.347 

Επιπλέον, έχοντας ως επίσημο στόχο της εξωτερικής πολιτικής την ενίσχυση 

της τάσης για τη δημιουργία ενός πολυπολικού κόσμου, αναγνώρισε την ανάγκη να 

αποκτήσει συμμάχους που θα τη βοηθήσουν να ελαττώσει σταδιακά την αμερικανική 

μονοκρατορία, προχώρησε στη δημιουργία του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης 

ως κεντρικό φόρουμ για τις εξελίξεις στους τομείς της παγκόσμιας ασφάλειας και της 

στρατιωτικής συνεργασίας και έθεσε τις πρώτες ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη 

δημιουργία ενός αμυντικού άξονα Μόσχας-Πεκίνου. Παρά το γεγονός ότι πολλοί 

αναλυτές προέβλεπαν τη γρήγορη φθορά της συνεργασίας αυτής εξαιτίας του φόβου 

της Ρωσίας μπροστά στη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξη της Κίνας, η 

συνεργασία όσο πάει και επεκτείνεται τόσο σε οικονομικό όσο και σε πολιτικό και 

στρατιωτικό επίπεδο348. Με δεδομένη την κοινή αντίθεσή τους στην αναβάθμιση του 

στρατιωτικού ρόλου της Ιαπωνίας και την κοινή γραμμή που ακολουθούν στο 

Συμβούλιο Ασφαλείας για μια σειρά από θέματα (π.χ. Β. Κορέα), Ρωσία και Κίνα 

οδεύουν σταδιακά προς την συγκρότηση ενός κοινού διπλωματικού και στρατιωτικού 

μετώπου.349 

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν και με τον ποιο επίσημο τρόπο στον ιστότοπο του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσικής Ομοσπονδίας και συγκεκριμένα στην αντίληψη 

                                                
347 Leon Aron, “Το Δόγμα Του Πούτιν Η Ρωσία Αναζητά Το Πώς Θα Ξαναχτίσει Την Σοβιετική 
Ένωση,” Foreign Affairs The Hellenic Edition (2013), 

http://www.foreignaffairs.gr/articles/69222/leonaron/todogmatoypoytin?page=2. 
348 Jacque Levesque, “Επιστροφή Στην Παγκόσμια Σκηνή Με Τολμηρή Διπλωματία,” Le Monde 

Diplomatique, 2013, http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php? article488. 

349 Θεοχάρης Γρηγοριάδης, Εξελίξεις - Κλειδιά Στην Ρωσική Εξωτερική Πολιτική Και Η Επίδρασή Τους 
Στις Διεθνείς Σχέσεις Της Ελλάδας (ΑΘΗΝΑ, 2006), http://www.eliamep.gr/old/eliamep/ files/Russia.pdf. 
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της χώρας για την ακολουθούμενη εξωτερική πολιτική, όπου ως βασικός στόχος 

αναφέρεται «…η εξασφάλιση της ασφάλειας της χώρας, η προστασία και η ενίσχυση 

της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και η εξασφάλιση υψηλού κύρους στη 

διεθνή κοινότητα ως ένας από τους σημαίνοντες και ανταγωνιστικούς πόλους του 

σύγχρονου κόσμου».350 

Τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής έγιναν αντιληπτά από το 2005 οπότε και 

η οικονομία της άρχισε να καταγράφει σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης και η πολιτική 

σταθερότητα είχε εδραιωθεί, παρά τις διαμαρτυρίες τόσο στο εσωτερικό όσο και στο 

εξωτερικό για τις απολυταρχικές πρακτικές του προέδρου Πούτιν. Αντί να 

επικεντρωθούν στη βιομηχανική ανάπτυξη, όπως είχαν κάνει τον περασμένο αιώνα, οι 

Ρώσοι έγιναν εξαγωγείς φυσικών πόρων, ειδικότερα ενέργειας, αλλά και ορυκτών, 

γεωργικών προϊόντων, ξυλείας και πολύτιμων μετάλλων. Στρέφοντας την προσοχή τους 

από τη βιομηχανική ανάπτυξη, στην έμφαση στις πρώτες ύλες, οι Ρώσοι ακολούθησαν 

ένα διαφορετικό μονοπάτι, ένα μονοπάτι πιο συνηθισμένο για χώρες του 

αναπτυσσόμενου κόσμου. Με την απροσδόκητη άνοδο, όμως, της τιμής της ενέργειας 

και των αγροτικών προϊόντων, αυτή η κίνηση όχι μόνο έσωσε τη ρωσική οικονομία, 

αλλά επίσης την ενίσχυσε. Ακόμη πιο σημαντικό, εφ’ όσον η παραγωγή φυσικών 

πόρων χρειάζεται λιγότερο ανθρώπινο εργατικό δυναμικό από τη βιομηχανική 

παραγωγή, αυτό έδωσε στη Ρωσία μια οικονομική βάση, η οποία θα μπορούσε να 

διατηρηθεί με έναν φθίνοντα πληθυσμό.351 

Η ανάκαμψη της Ρωσίας οφείλεται κατά κύριο λόγο στην ενεργειακή πολιτική 

που ακολούθησε για την εκμετάλλευση των τεράστιων ενεργειακών της αποθεμάτων, 

σε συνδυασμό με ορισμένες ευνοϊκές συγκυρίες, όπως η αύξηση των τιμών των 

υδρογονανθράκων παγκοσμίως, που μεγιστοποίησαν τα αποτελέσματα της πολιτικής 

αυτής. Πράγματι, η Ρωσία παρά τη σχετική στρατιωτική της παρακμή, παρέμεινε 

μεγάλη δύναμη, ίσως όχι σε όλη την υφήλιο όπως στα χρόνια του ψυχρού πολέμου, 

αλλά τουλάχιστον στο ευρύτερο γεωγραφικό της περιβάλλον διαθέτοντας  ένα δυνητικά 

ισχυρό όπλο, τα ενεργειακά της αποθέματα, το οποίο θα χρησιμοποιούσε αφενός για να 

                                                
350 “Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation,” The Ministry of Foreign Affairs of the 
Russian Federation, πρόσβαση 02 Δεκεμβρίου 2013, http://www.mid.ru/bdomp/ns-osndoc.nsf/ 

1e5f0de28fe77fdcc32575d900298676/869c9d2b87ad8014c32575d9002b1c38!OpenDocument. 

351 «Οι Διεθνείς Σχέσεις στον 21ο αιώνα», Γεώργιος Σπυρόπουλος. 
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υπερασπιστεί τα εθνικά και οικονομικά της συμφέροντα και αφετέρου για να ασκήσει 

πολιτική επιρροή.352  

Η Ρωσία διαθέτει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου 

παγκοσμίως ενώ όσον αφορά την παραγωγή πετρελαίου εναλλάσσεται συνεχώς στην 

κορυφή της λίστας με τη Σαουδική Αραβία. Προμηθεύει την Ευρώπη με το 1/3 των 

συνολικών αναγκών της σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο ενώ έχει ήδη ξεκινήσει να 

εξάγει τους ενεργειακούς της πόρους στις μεγάλες αγορές της Ανατολικής Ασίας. Ο 

τομέας της ενέργειας αποτελεί περισσότερο από ένα εμπορικό κεφάλαιο για τη Ρωσία. 

Για περισσότερο από έναν αιώνα, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τα τεράστια ενεργειακά 

αποθέματα για να αυξήσει την ισχύ της χώρας και την επιρροή της. Ο ενεργειακός 

τομέας της Ρωσίας μεταβαλλόταν περιοδικά από περιόδους ανάπτυξης σε περιόδους 

ύφεσης. Η διαχείριση αυτών των μεταβολών με τρόπο τέτοιο ώστε αυτός να αποδίδει 

τα προσδοκώμενα οφέλη, αποτελούσε πάντοτε πρωτεύοντα στόχο της ρωσικής 

εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής.  

Με την ανάληψη της προεδρίας ο Πούτιν έθεσε ως στόχο τη μεταρρύθμιση του 

ενεργειακού τομέα, ο οποίος βρισκόταν σε αποσύνθεση μετά την απελευθέρωση της 

αγοράς που επιχείρησαν οι Μιχαήλ Γκορμπατσόφ και Μπόρις Γιέλτσιν τις δεκαετίες 

1980 και 1990 αντίστοιχα. Τελικός σκοπός ήταν να επιτύχει την εισροή εσόδων στον 

κρατικό προϋπολογισμό από την εκμετάλλευση των τεράστιων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων που διαθέτει η χώρα. Μετά από την επιτυχημένη αναδιάρθρωση του 

συνόλου σχεδόν του ενεργειακού τομέα υπό τρείς εταιρείες κολοσσούς (Gazprom-

εξόρυξη και διακίνηση φυσικού αερίου, Rosneft-εξόρυξη πετρελαίου και Transneft-

διακίνηση πετρελαίου) προώθησε αλλαγές και πολιτικές στο χώρο της ενέργειας 

προκειμένου οι ρωσικές εταιρείες να γίνουν περισσότερο εξωστρεφείς και 

ανταγωνιστικές μέσω της σύμπραξής τους με ξένους ενεργειακούς κολοσσούς από τους 

οποίους θα αντλούσαν τεχνογνωσία και κατάρτιση. Παρά το γεγονός όμως ότι η 

ρωσική κυβέρνηση ώθησε τις εθνικές εταιρείες να πραγματοποιήσουν άνοιγμα σε 

ξένους επενδυτές μειώνοντας ή ακόμα και εξαλείφοντας την κρατική παρουσία στο 

μετοχικό τους κεφάλαιο, συνέχισε να ασκεί έμμεσο έλεγχο είτε μέσω της μετοχικής 

σύνθεσης είτε με την τοποθέτηση συγκεκριμένων προσώπων στο διοικητικό 

συμβούλιο. Με αυτό τον τρόπο τα οφέλη ήταν πολλαπλά. Οι ρωσικές εταιρείες 

                                                
352  
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απόκτησαν τεχνογνωσία και εμπειρία προκειμένου να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα 

και η ανταγωνιστικότητά τους. Ταυτόχρονα, με την πολιτική εξωστρέφειας που 

ακολουθήθηκε, έγινε εισροή ξένου κεφαλαίου χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο ο έμμεσος 

έλεγχος των εταιρειών, διασφαλίζοντας έτσι τα ρωσικά συμφέροντα. Συνολικά 

μπορούμε να πούμε ότι, οι εταιρείες ενέργειας μετασχηματίστηκαν σε στρατηγικούς 

εταίρους για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και παράλληλα, λόγω της δυναμικής 

που είχαν αποκτήσει, σε όργανα προώθησης των ρωσικών συμφερόντων στο 

εξωτερικό.353  

Ως αποτέλεσμα, το Κρεμλίνο έγινε πιο επιθετικό στις διαπραγματεύσεις για 

σύναψη ενεργειακών συμφωνιών τόσο με τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες όσο και με 

τις χώρες της Ευρώπης, δεσμεύοντάς τους με συμβόλαια μεγάλων ποσοτήτων σε 

υπερβολικά υψηλές τιμές. Σε ορισμένες χώρες μάλιστα, οι οποίες δεν είχαν 

εναλλακτικές πηγές προμήθειας φυσικού αερίου και πετρελαίου και με την πρόφαση 

ότι δημιουργούσαν προβλήματα στην ομαλή διακίνηση των ρωσικών ενεργειακών 

αποθεμάτων -χώρες transit, όπως για παράδειγμα η Ουκρανία- το Κρεμλίνο 

ακολούθησε διαφορετική τακτική μειώνοντας ή διακόπτοντας την παροχή με προφανή 

σκοπό την άσκηση πιέσεων για επίτευξη πολιτικών στόχων. Η επιθετική ενεργειακή 

πολιτική σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές της εποχής εκείνης τόσο του πετρελαίου 

όσο και του φυσικού αερίου απέφερε στη Ρωσία διπλό όφελος. Τα έσοδα εκτοξεύτηκαν 

δίνοντας την ευκαιρία στη ρωσική κυβέρνηση να αποπληρώσει πολύ πριν τη 

συμφωνηθείσα ημερομηνία, τα δάνεια που είχε συνάψει η ΕΣΣΔ με διεθνείς δανειστές, 

να τροφοδοτήσει το ταμείο σταθερότητας με χρήματα τα οποία θα αποδεσμευτούν σε 

περιόδους πολύ χαμηλών ενεργειακών τιμών για να στηρίξουν τον προϋπολογισμό της 

χώρας και να ανασυγκροτήσει την κοινωνία της χώρας διαθέτοντας σημαντικά 

κεφάλαια στον πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό και στρατιωτικό τομέα.354 Έτσι 

κατάφερε να εξασφαλίσει πολιτική και κοινωνική ηρεμία μετά την ταραχώδη τελευταία 

20ετία του προηγούμενου αιώνα και  ταυτόχρονα ισχυροποιήθηκε στο εξωτερικό, 

επαναφέροντας τις πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες υπό την επιρροή της και 

                                                
353 Στέλιος Σωτηρίου, “Η Ρωσικη Επιχειρηματικη Ολιγαρχία Σε Μια Δυναμικη Σχέση Εξουσίας Με Το 
Κρεμλίνο,” in Η Ρωσία Σήμερα. Πολιτικη, Οικονομία Και Εξωτερικές Σχέσεις, ed. Μάνος Καραγιάννης 

(Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2010), 65–67. 

354 Φίλιππος Προέδρου, “Η Ρωσική Ενεργειακή Στρατηγικη Στην Ευρώπη,” in Η Ρωσία Σήμερα. 

Πολιτικη, Οικονομία Και Εξωτερικές Σχέσεις, ed. Μάνος Καραγιάννης (Αθήνα: ΠΑΠΑΖΗΣΗ, 2010), 
115. 
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αναγκάζοντας ταυτόχρονα την Ευρώπη να σταματήσει να εναντιώνεται στην ανάκαμψη 

της Ρωσίας. 

Η πολιτική αυτή όμως σταμάτησε να αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

όταν το 2008 η οικονομική κρίση σάρωσε την Ευρώπη, μειώνοντας τη ζήτηση σε 

πετρέλαιο ταυτόχρονα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Επιπλέον, με την 

εμφάνιση εναλλακτικών προμηθευτών φυσικού αερίου, τα κέρδη από τις αντίστοιχες 

εξαγωγές τέθηκαν και αυτά υπό πίεση. Αυτή η διαπίστωση είχε ως αποτέλεσμα η 

Ρωσία να  ξαναστρέψει την προσοχή της μετά από πολλά χρόνια στην περιοχή της 

Μεσογείου. 

 Σύμφωνα  με τον Johnson δύο είναι οι λόγοι που αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον 

της Ρωσίας για την περιοχή.355 Ο πρώτος  είναι ότι η Ρωσία έχει κυριαρχήσει στην 

ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας ,αλλά κινδυνεύει να χάσει τη θέση αυτή σύντομα . Η 

Ευρώπη αρχίζει να συνάπτει συμβόλαια για την προμήθεια σχιστολιθικού και 

υγροποιημένου αερίου από άλλες χώρες . Αυτό εξηγεί την αυξημένη δραστηριότητα 

των ρωσικών εταιρειών όπως η , Gazprom , Rosneft και Novatek . Η Ρωσία δηλαδή 

στην ουσία «αρπάζει» ένα κομμάτι της Μεσογείου και σε αντάλλαγμα για την 

εκμετάλλευση του , προσφέρει οικονομική βοήθεια π.χ. στην Κύπρο . Επιπλέον , η 

Gazprom υπέγραψε φέτος συμφωνία με το Ισραήλ , λαμβάνοντας το αποκλειστικό 

δικαίωμα να πωλεί αέριο μόνο αυτή στην Ευρώπη . 

Αλλά υπάρχει και ένας άλλος ακόμη λόγος , τονίζει ο δημοσιογράφος . « Υπό 

μια ευρύτερη έννοια , η ρωσική «επίθεση» στη Μέση Ανατολή αποτελεί μέρος ενός 

σχεδίου για την επιστροφή στην ρωσική ομοσπονδία του Βλαντίμιρ Πούτιν της 

επιρροής που κατείχε η Σοβιετική Ένωση», γράφει ο Τζόνσον . Οι Ρώσοι Τσάροι και 

ηγέτες για πάρα πολλούς αιώνες θεωρούσαν την ανατολική Μεσόγειο ως συνέχεια της 

Μαύρης Θάλασσας , και η Μόσχα , επιθυμεί την ενίσχυση των δεσμών της με την 

περιοχή , επιθυμώντας παράλληλα να τους εντάξει στην σφαίρα επιρροής της.356 

Η Ρωσία προσπαθεί να αλλάξει τις ισορροπίες στην Αν. Μεσόγειο και να 

εξισορροπήσει την ήπια ισχύ της Αμερικής στην περιοχή. Τελευταία παρατηρείται μια 

                                                
355 keith Johnson, “Η Ρωσία Ξανά Πίσω Στη Μεσόγειο,” Foreign Policy, 2014, 
http://russian.rt.com/inotv/2013-12-28/Foreign-Policy-Rossiya-vozvrashhaetsya-v. 

356 Ibid. 
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προσπάθεια αναθέρμανσης των σχέσεων με την Αίγυπτο. Η ρωσική διπλωματία 

προσεγγίζει περισσότερο κάθε μέρα που περνάει την Αίγυπτο, χτίζοντας μεθοδικά 

σχέσεις με το καθεστώς του στρατηγού Σίσι, ώστε να αποκαταστήσει τη σχέση 

συνεργασίας – τουλάχιστον, διότι κάποτε ήταν εξ ανάγκης εξάρτηση – με τη χώρα, 

όπως την περίοδο μετά την άνοδο του Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ και μέχρι τον πόλεμο 

του Γιομ Κιπούρ (1973) που αλλάξανε τα δεδομένα.357 

Ωστόσο η ικανότητα της Ρωσίας να διατηρήσει την παρουσία στην Ανατολική 

Μεσόγειο εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από από τα γεγονότα στη Συρία.. Η Συρία είναι ο 

κύριος εταίρος της Μόσχας στην περιοχή και φιλοξενεί τη μόνη στρατιωτική βάση της 

Ρωσίας, ένα ναυτικό σταθμό τροφοδοσίας και συντήρησης στην Ταρτούς. Η παραμονή 

της βάσης στην περιοχή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την παραμονή στην εξουσία του 

καθεστώτος του Άσαντ το οποίο η Ρωσία στηρίζει έμπρακτα. Η ρωσική κρατική 

εταιρεία εκμετάλλευσης φυσικού αερίου, Soyuznefetgaz, σύναψε μια συμφωνία της 

τάξεως των 90 εκατ. δολαρίων με την κυβέρνηση Άσαντ για την εκμετάλλευση 

ορισμένων υπεράκτιων κοιτασμάτων της Συρίας. Στην ουσία όμως η Συμφωνία αυτή 

αποτελεί μία ακόμη έκφραση της γενικότερης στρατηγικής της Ρωσίας να είναι 

δυναμικά παρούσα στο νέο ενεργειακό συσχετισμό δυνάμεων που δημιουργείται από 

την ανακάλυψη των κοιτασμάτων στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, σε 

μια χρονική περίοδο όπου η ενεργειακή ισχύς και πολιτική της Ρωσίας απασχολούν και 

την Ευρώπη και τις ΗΠΑ που σε κάθε ευκαιρία αναφέρονται στην ανάγκη 

«ενεργειακής απεξάρτησης» της Ε.Ε. από τη Ρωσία.358 

Το συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσα να καταλήξω αβίαστα είναι ότι, η Ρωσία 

του Πούτιν η οποία εμφανίζεται πρόθυμη να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην Ανατολική 

Μεσόγειο, υποστηρίζοντας τις στρατηγικές της επιδιώξεις, καθίσταται αμφίβολο κατά 

πόσο έχει την ικανότητα να προβάλλει την ισχύ της στην υπόψη περιοχή. 

                                                
357 Μιχαήλ Βασιλείου, “Η Ρωσία Αλλάζει Το Γεωστρατηγικό Τοπίο Στην Ανατολική Μεσόγειο – 
Γέφυρες Και Με Αίγυπτο,” Mignatiou.com, 2013, http://mignatiou.com/2013/11. 

358 Γιώργος Δημητρακόπουλος, “O Νέος Στοχος Της Ρωσικής Πολιτικής,” Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία 
(2014), http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=415817. 
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4.2.1  ΡΩΣΙΑ- ΙΣΡΑΗΛ 

Ένα πρόσφατο επεισόδιο το οποίο δεν πέρασε απαρατήρητο ήταν ότι, κατά τη 

διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), στις 

27 Μαρτίου 2014, η οποία αποσκοπούσε στην καταδίκη της Μόσχας για την 

προσάρτηση της Κριμαίας, ο Ισραηλινός εκπρόσωπος έλαμψε διά της απουσίας του, 

επιβεβαιώνοντας την πολυπλοκότητα των ρωσο-Ισραηλινών σχέσεων. 

 Ενώ η Σοβιετική Ένωση ήταν ανάμεσα στις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το 

Ισραηλινό κράτος το 1948 γρήγορα άλλαξαν πορεία και ευθυγράμμισαν την εξωτερική 

τους πολιτική με τον αραβικό κόσμο. Οι Σοβιετικοί διέκοψαν τις διπλωματικές τους 

σχέσεις με το Ισραήλ αμέσως μετά τον πόλεμο των 6 ημερών και μόλις τον Οκτώβριο 

του 1991, λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, οι δύο χώρες αντάλλαξαν 

ξανά πρέσβεις. Κατά τη διάρκεια της διακυβερνήσεως του Γιέλτσιν οι σχέσεις των δύο 

χωρών κινούνταν σε ικανοποιητικό επίπεδο ειδικά στον τομέα του εμπορίου. Στη 

συνέχεια και κατά τη χρονική περίοδο 1996-1999 επικράτησε ψυχρότητα ανάμεσα στις 

δύο χώρες αφού ο τότε υπουργός εξωτερικών της χώρας και μετέπειτα πρωθυπουργός, 

Yevgeny Primakov, προσπάθησε για μια ακόμη φορά να μετατοπίσει την εξωτερική 

πολιτική της Μόσχας στο Παλαιστινιακό στρατόπεδο
.359  

 Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πούτιν επήλθαν σημαντικές αλλαγές 

στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας σε πολλούς τομείς ένας εκ των οποίων ήταν και 

αναβάθμιση των σχέσεων με το Ισραήλ παρά τις σημαντικές διαφορές οι οποίες 

συνεχίζουν να υφίστανται. Η ανησυχία του Ισραήλ για την υποστήριξη του πυρηνικού 

προγράμματος του Ιράν είναι έκδηλη καθόσον το πυρηνικό του πρόγραμμα αποτελεί 

σοβαρή απειλή για την ασφάλεια του και στην ουσία αποτελεί το μεγάλο «αγκάθι» στη 

σχέση τους. Επιπρόσθετα οι παραδοσιακά καλές σχέσεις της Ρωσίας με τη Συρία και η 

πώληση όπλων στην τελευταία αποτελεί έναν επιπρόσθετο πονοκέφαλο για το Ισραήλ 

καθόσον υπάρχει σοβαρός κίνδυνος αυτά τα όπλα να φτάνουν στα χέρια της 

Hezbollah.360 Παρόλα όμως τα συγκρουόμενα συμφέροντα οι σχέσεις των δύο χωρών 

βελτιώνονται συνεχώς και κυρίως σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής, όπως οικονομία, 

τουρισμό, στρατιωτική τεχνολογία έχουν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς. 

                                                
359 Mark N. Katz, “Putin’s ProIsrael Policy,” Middle East Quarterly XII, no. 1 (2005): 51–59, 

http://www.meforum.org/690/putinsproisraelpolic.  
360 Ibid. 

http://www.meforum.org/690/putinsproisraelpolic.
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 Ισραηλινοί και Ρώσοι μπορούν να υπερηφανεύονται ότι διατηρούν καλές 

σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται στις πυκνές οικονομικές συναλλαγές και σε μία 

«ανθρώπινη γέφυρα»: σχεδόν ένα εκατομμύριο Ισραηλινοί πολίτες έχουν έρθει στη 

χώρα από ρωσικό ή πρώην σοβιετικό έδαφος- και πολλοί συνεχίζουν να 

πηγαινοέρχονται. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 οι πολίτες διπλής εθνικότητας 

αποτελούν περίπου το ένα έβδομο του πληθυσμού του εβραϊκού κράτους, μάλιστα ο 

Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χαρακτήρισε το Ισραήλ «ρωσόφωνο κράτος».361 

 Τη δεκαετία του 2000, το Ισραήλ έγινε ένας όλο και πιο δημοφιλής προορισμός 

για τους Ρώσους τουρίστες, οι οποίοι, εξάλλου, επωφελήθηκαν από την κατάργηση του 

καθεστώτος βίζας μεταξύ των δύο χωρών, τον Σεπτέμβριο του 2008. Οι Ρώσοι 

αποτελούν τη δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ξένων επισκεπτών μετά τους 

Αμερικανούς και σοβαρή πηγή εσόδων για την ισραηλινή οικονομία : το 2012, πάνω 

από 380.000 Ρώσοι επισκέφθηκαν το Ισραήλ, αριθμός που αντιστοιχεί στο 13,2% της 

τουριστικής κίνησης (20,2% για τους Αμερικανούς τουρίστες).362 

 Θέλοντας να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις σχέσεις τους προωθούν στενή 

στρατιωτικό-τεχνική συνεργασία στον κλάδο των μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Η 

Ρωσία θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος στις τεχνολογίες αιχμής και το Ισραήλ 

διαθέτει μια από τις πιο αναπτυγμένες βιομηχανίες στον συγκεκριμένο κλάδο. Τον 

Απρίλιο του 2009, η Μόσχα υπέγραψε με την Israel Aerospace Industry (IAI) σύμβαση 

αγοράς δώδεκα μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, έναντι 53 εκατομμυρίων 

δολαρίων. Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο του 2010, η ΙΑΙ και η ρωσική βιομηχανία 

Oboronprom υπέγραψαν νέα σύμβαση, ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Η 

σύμβαση αφορούσε την αγορά, σε βάθος τριετίας, μη επανδρωμένων αεροσκαφών 

Searcher Mk-II και Bird Eye-400, καθώς και την κατασκευή εργοστασίου 

συναρμολόγησης στο Εκατερίνμπουργκ της Ρωσίας, το οποίο, το 2012, άρχισε να 

παραδίδει τα πρώτα μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον ρωσικό στρατό.363  

                                                
361 Delanoë Igor, “Ένας Παράξενος Μήνας Του Μέλιτος Ανάμεσα Στη Μόσχα Και Το Τελ-Αβίβ,” Le 

Monde Diplomatique, 2014, http://www.monde-diplomatique.gr/spip.php?article590. (Πρόσβαση 8 Δεκ 

2014) 

362 “« Tourism and Accommodation Services »,” Central Bureau of Statistics of Israel, 2014, 
www.cbs.gov.il. (Πρόσβαση 8 Δεκ 2014) 

363 Delanoë Igor, “Ένας Παράξενος Μήνας Του Μέλιτος Ανάμεσα Στη Μόσχα Και Το Τελ-Αβίβ.” 

file:///C:/Users/ΝΙΚΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.cbs.gov.il
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 Σημαντικές συνεργασίες έχουν αναπτυχθεί και σε άλλους τομείς όπως αυτόν της 

ενέργειας μετά την πρόσφατη ανακάλυψη τεραστίων ποσοτήτων υδρογονανθράκων 

στην Ισραηλινή και Κυπριακή ΑΟΖ. Αν θέλει όμως κάποιος να εξετάσει ουσιαστικά τις 

σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ, οφείλει να εξετάσει τις σχέσεις που διατηρεί η 

Ρωσία με τη Συρία, την Παλαιστίνη και το Ιράν. O Isi Leibler, θεωρεί πως η Ρωσία και 

το Ισραήλ, δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμμαχοι.364 Στο ζήτημα της Συρίας, η 

εξωτερική πολιτική του Ισραήλ πλαισιώνεται από ένα δίλημμα. Από τη μία, τα χημικά 

όπλα που διαθέτει ο Άσαντ και η παραδοσιακή (τουλάχιστον πριν την συριακή κρίση) 

σχέση του καθεστώτος με το Ιράν, είναι λόγοι για να απειλείται η επιβίωση του Ισραήλ. 

Από τη διαμεσολάβηση του Χένρυ Κίσινγκερ το 1974, έχουν καθοριστεί οι κόκκινες 

γραμμές των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ. Παρόλη την εχθρότητα που 

πλαισιώνει τις σχέσεις των δύο κρατών, το Ισραήλ δε ρισκάρει μια επόμενη μέρα στη 

Συρία, χωρίς τον Άσαντ. Επομένως, το ζήτημα της Συρίας, μολονότι υπαρκτό, δεν 

μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά ακανθώδες για τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και 

Ισραήλ,365γεγονός το οποίο αποδείχθηκε και από την συριακή κρίση.  

Όταν εκδηλώθηκε η συριακή κρίση, τον Μάρτιο του 2011, το Ισραήλ ανήκε στο 

στρατόπεδο των χωρών που, από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μετρούσαν τις 

ημέρες -το πολύ τις εβδομάδες- του προέδρου Μπασάρ Αλ-Άσαντ. Η πτώση του θα 

έσπαγε το « σιιτικό τόξο » που εκτείνεται από το Ιράν και το Ιράκ μέχρι τη Συρία και 

τον Λίβανο, θα αποδυνάμωνε τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και θα απομόνωνε την 

Τεχεράνη, περιορίζοντας το στρατηγικό βάθος της. Όσο για τη Ρωσία, τοποθετήθηκε 

από την αρχή ως ένα από τα βασικά στηρίγματα του καθεστώτος της Δαμασκού. Στο 

μεταξύ, όμως, η « ιρακοποίηση » της Συρίας και η απροσδόκητη επιβίωση του 

προέδρου της αναπροσάρμοσε τα ισραηλινά συμφέροντα.366  

Η ανατροπή του Αλ-Άσαντ δεν φαίνεται να είναι πια στην ημερήσια διάταξη. Το 

Τελ-Αβίβ το έχει αντιληφθεί. Η Μόσχα, όμως, επιβλέπει, την καταστροφή του 

συριακού χημικού οπλοστασίου, που κινδύνευε να πέσει στα χέρια ακραίων ισλαμικών 

                                                
364 Alina Sharon & Sean Savage, Russia’s meteoric Mideast rise, and what it means for Israel, 

“JNS”,posted: http://www.jns.org/latest-articles/2013/10/6/russias-meteoric-mideast-rise-andwhat-it-

means-for-israel 

365 Αλέξανδρος Δρίβας, H Εξέλιξη Της Περιφερειακής Πολιτικής Του Ισραήλ Και Η Στρατηγική 
Εξωτερικής Του Εξισορροπησης.,10 

366 Nir Boms και Asaf Hazani, “Israël Déconcerté Par La Guerre En Syrie,” Le Monde Diplomatique, 
2014, http://www.mondediplomatique.fr/2014/05/BOMS/50383.(Πρόσβαση 8 Δεκ 2014) 

http://www.mondediplomatique.fr/2014/05/BOMS/50383.
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ομάδων. Εξάλλου, η μάχη του συριακού στρατού και της Χεζμπολάχ κατά των 

τζιχαντιστών, που συνεχίζεται με την υλική υποστήριξη της Ρωσίας, εξυπηρετεί την 

ασφάλεια του Ισραήλ, καθώς, μετά τη χερσόνησο του Σινά στα νοτιοδυτικά, 

παρεμποδίζει την ανάδυση μιας νέας ζώνης μη-δικαίου, αυτή τη φορά στα βόρεια 

σύνορά του.367 

Το Παλαιστινιακό είναι ακόμη ένα σοβαρό θέμα που ταλανίζει τις σχέσεις των 

δύο κρατών αν και όπως υποστηρίζει ο όπως υποστηρίζει ο Liebler, το ότι η Ρωσία 

ψηφίζει υπέρ των Παλαιστινίων στον Ο.Η.Ε, δεν είναι το ίδιο σημαντικό με το γεγονός 

ότι στηρίζει το Ιράν.368 Η σύγκρουση Ισραήλ-Χαμάς αν και αποτελεί βασικό διεθνές 

ζήτημα αυτή τη στιγμή δε φαίνεται να απασχολεί, ιδιαίτερα τουλάχιστον τη Μόσχα, η 

οποία εμφανίζεται να τηρεί ευμενή έναντι του Ισραήλ ουδετερότητα. Η επίσημη 

ρωσική αντίδραση στην κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Λωρίδα της Γάζας, 

εκφράστηκε σε μια στρατηγική του «βλέποντας και κάνοντας», από τον Ρώσο υπουργό 

Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ο οποίος κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο «Russia 

24», αποκάλυψε συνομιλία του Ρώσου προέδρου Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο 

και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, όπου διατυπώθηκε η θέση, ότι η Ρωσία κατανοεί την 

τις ανησυχίες του Ισραήλ, που προέρχονται «από τις χαοτικές επιθέσεις, κυρίως με 

αυτοσχέδιες ρουκέτες, που εξαπολύονται στην τύχη». Η Μόσχα χαρακτήρισε την 

Παλαιστινιακή Αρχή ως εταίρο της Ρωσίας και θύμα της αμερικανικής, επιθετικής 

εξωτερικής πολιτικής. Από την άλλη όμως καταδίκασε τις ενέργειες και της Χαμάς, 

προσπαθώντας να τηρήσει ίσες αποστάσεις. Ο Λαβρόφ τόνισε την ανησυχία της Ρωσίας 

για τις ρουκέτες που εκτοξεύει η Χαμάς, που προκαλούν σοβαρά προβλήματα στο 

Ισραήλ, αλλά τόνισε ότι δεν είναι υπέρμαχος του «οφθαλμό αντί οφθαλμού και οδόντα 

αντί οδόντος».369 

Όσον αφορά το Ιράν, μολονότι η Μόσχα έχει κατορθώσει να αναπτύξει στενή 

συνεργασία με την Τεχεράνη χωρίς να θέσει σε κίνδυνο του δεσμούς της με το Τελ-

Αβίβ, το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει το βασικότερο πρόβλημα στη σχέση 

                                                
367 Delanoë Igor, “Ένας Παράξενος Μήνας Του Μέλιτος Ανάμεσα Στη Μόσχα Και Το Τελ-Αβίβ.” 

368 Αλέξανδρος Δρίβας, H Εξέλιξη Της Περιφερειακής Πολιτικής Του Ισραήλ Και Η Στρατηγική 
Εξωτερικής Του Εξισορροπησης. 

369 Paul J Saunders, “Russia Balances Relations with Israelis, Palestinians,” Al Monitor: Τhe Pulse of 

Middleast, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/russia-israel  
palestinians.html.(Πρόσβαση 8 Δεκ 2014) 

file:///C:/Users/ΝΙΚΟΣΧΡΙΣΤΙΝΑ/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/11/russia-israel%20%20palestinians.htm
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των δύο χωρών. Καμία χώρα από τις δύο δεν επιθυμεί να αποκτήσει το Ιράν πυρηνικά 

όπλα, αλλά η Μόσχα συνεχίζει τη συνεργασία της με το ισλαμικό κράτος και τη 

χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί στη σχέση της με τη Δύση. Το Ισραήλ δεν 

μπορεί να παραμένει απαθές απέναντι σε τέτοιες απειλές και διατηρεί διαύλους 

διαλόγου με τη Ρωσία. Την 1η Ιουνίου, οι δύο κυβερνήσεις ανακοίνωσαν την 

καθιέρωση απόρρητης γραμμής διαρκούς επικοινωνίας. Έτσι, οι ηγέτες Ισραήλ και 

Ρωσίας θα μπορούν να « συζητούν για διάφορα ζητήματα που άπτονται των 

στρατηγικών συμφερόντων των δύο χωρών, χωρίς την άμεση ανάμιξη των Ηνωμένων 

Πολιτειών». Μέχρι σήμερα, το Ισραήλ δεν χρησιμοποιούσε τέτοιο σύστημα, παρά μόνο 

στην επικοινωνία του με την Ουάσινγκτον.370 

Παρόλη την πολυπλοκότητα που διέπει τις σχέσεις των δύο χωρών τα 

συγκλίνοντα συμφέροντα είναι αρκετά για να εξασφαλίσουν μια στενή συνεργασία 

ανάμεσα στις δύο χώρες και στο μέλλον. Ο Αμερικανός καθηγητής Mark Katz σε 

άρθρο του υποστήριξε ότι η Ρωσική εξωτερική πολιτική δεν πρόκειται να αλλάξει 

ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια εκτός από την περίπτωση της Κίνας και της Μέσης 

Ανατολής. Σύμφωνα με την ανάλυση του οι υπόψη χώρες θα συνεργαστούν πολύ πιο 

στενά τα επόμενα χρόνια για μια σειρά από λόγους οι σημαντικότεροι εκ των οποίων 

είναι: α) Το Ισραήλ μπορεί να παρέχει στρατιωτική τεχνογνωσία στη Ρωσία, β) Ισραήλ 

και Ρωσία βρίσκονται απέναντι στο ριζοσπαστικό Ισλάμ (Ιράν, Χεζμπολάχ), γ) Το 

Ισραήλ έχοντας υψηλής τεχνολογίας εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

μπορεί να βοηθήσει σημαντικά στον τομέα αυτό τη Ρωσία. Η Ρωσία και το Ισραήλ 

είναι δύο χώρες με ενεργή εξωτερική πολιτική, δύο χώρες που έχουν πολλά να πούνε 

μεταξύ τους.371 

4.2.2  ΡΩΣΙΑ- ΕΛΛΑΔΑ 

Η Ελλάδα και η Ρωσία είναι δυο χώρες που έχουν αναπτύξει σημαντικούς 

δεσμούς φιλίας, που κατά βάση βασίζονται στις κοινές πνευματικές και πολιτιστικές 

αξίες, όπως επίσης και σε κοινές ιστορικές εμπειρίες. Προς αυτήν την κατεύθυνση 

εξάλλου, έχει συμβάλλει και η μακρόπνοη συνεργασία τους στον τομέα της οικονομίας, 

                                                
370 Delanoë Igor, “Ένας Παράξενος Μήνας Του Μέλιτος Ανάμεσα Στη Μόσχα Και Το Τελ-Αβίβ.” 

371 Mark N. Katz, Russia’s Greater Middleast Policy: Securing Economic Interests, Courting Islam 

(Brusseles, 2010). 
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της ενέργειας και του πολιτισμού. Επιπλέον, ένας άλλος παράγοντας που συντελεί στην 

περαιτέρω άνθιση των μεταξύ τους σχέσεων αποτελεί η ιστορική παρουσία της 

ελληνικής ομογένειας, που διαβιεί κυρίως στην νοτιότερη περιοχή της Ρωσίας. 

Αναμφίβολα, οι στενοί μακραίωνοι πολιτιστικοί και πνευματικοί δεσμοί μεταξύ των 

δυο κρατών αποτελούν σταθερό θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομούνται οι σχέσεις τους 

γενικότερα. Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών συμπληρώνουν 184 

χρόνια, ενώ για να ενισχυθεί περαιτέρω η σύσφιξη των σχέσεων τους, το έτος 2016 έχει 

ανακηρυχθεί ως «Έτος της Ελλάδας στη Ρωσία» και «Έτος της Ρωσίας στην Ελλάδα» 

αντίστοιχα.372 

Με το τέλος του 20ου αιώνα και την ανάληψη της προεδρίας από τον Βλαντίμιρ 

Πούτιν, ξεκίνησε η προσπάθεια αναθέρμανσης των σχέσεων των δύο χωρών, στα 

πλαίσια της επιχειρούμενης επιστροφής της Ρωσίας στην περιοχή των Βαλκανίων ως 

μία περιοχή έντονου γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Με την ανταλλαγή επισκέψεων σε 

υψηλό επίπεδο διαπιστώθηκε ότι οι δύο χώρες είχαν παρόμοιες απόψεις σε θέματα που 

αφορούσαν την περιοχή, υπογράφηκαν νέες συμφωνίες σε θέματα χαμηλής πολιτικής 

όπως για θέματα αεροπορικών μεταφορών και εμπορικής ναυτιλίας, ενώ προωθήθηκε 

και η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας με κεντρικό θέμα την εποχή εκείνη τον 

αγωγό μεταφοράς πετρελαίου Μπουργκάς –Αλεξανδρούπολη.373 

 Κατά την πρώτη (τριήμερη) επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας, Vladimir Putin στην Ελλάδα το 2001, τον οποίο υποδέχτηκε ο Πρόεδρος 

της Δημοκρατίας, Κωστής Στεφανόπουλος, ο Putin τόνισε ότι «το τέλος των 

ιδεολογικών διαφορών κατέδειξε τα γεωπολιτικά θεμέλια της ελληνο-ρωσικής φιλίας», 

                                                
372Η πρώτη συμφωνία για Κοινό Ετος είχε πραγματοποιηθεί το 2013, όταν με κοινή δήλωσή τους οι 
υπουργοί Εξωτερικών Ρωσίας και Ελλάδας, Σεργκέι Λαβρόφ και Βαγγέλης Βενιζέλος ανακήρυξαν το 

2016 ως έτος Ρωσίας στην Ελλάδα και έτος Ελλάδας στη Ρωσία. Μόσχα και Αθήνα ανακοίνωσαν  πως 

«για να αναπτυχθούν ισχυρές, αμοιβαία επωφελείς σχέσεις, οι δυο χώρες συμφώνησαν να εφαρμόζουν 

κοινά σχέδια στον τομέα του πολιτισμού και των τεχνών, της βιομηχανίας, της ενέργειας, της 

χρηματοδότησης, της γεωργίας, τις διμερείς εμπορικές ανταλλαγές, του τουρισμού, και εξέφρασαν την 

υποστήριξή τους στο πρόγραμμα  ανταλλαγής και ανάπτυξης των επαφών μεταξύ των λαών», όπως 

ανέφερε το σχετικό έγγραφο. Στο πρόγραμμα του Κοινού Ετους συμπεριλαμβάνονται εκδηλώσεις στους 
τομείς εκπαίδευσης, εκμάθησης της γλώσσας, επιστήμης, πολιτιστικής κληρονομιάς, τέχνης, αθλητισμού, 

καθώς και ανταλλαγής νέων “Με Υπογραφή Πούτιν Κηρύσσεται Το 2016 «Έτος Ελλάδας» Στη Ρωσία 

Και «Έτος Ρωσίας» Στην Ελλάδα,” Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΡΩΣΙΑ, 2014, 

http://gr.rbth.com/news/2014/10/27/me_ypografi_poytin_kiryssetai_to_2016_eto_ellada_sti_rosia_kai_et

o_rosia_33425.html.(Πρόσβαση 1 Δεκ 2014) 

373 Άννυ Ποδηματά, “Τί Θα Συζυτήσουν Οι Κκ. Σημίτης Και Πούτιν,” ΤΟ ΒΗΜΑ (2001), 
http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=135052.(Πρόσβαση 3 Δεκ 2004) 
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επισημαίνοντας ότι οι δυο χώρες έχουν παρόμοιες απόψεις σε πολλά θέματα 

συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων.374 

Παρά το γεγονός ότι έλαβαν χώρα συναντήσεις σε όλα τα επίπεδα και 

υπογράφηκαν συμφωνίες σε διακρατικό επίπεδο, οι διμερείς σχέσεις παρέμειναν συ 

υποτονικό επίπεδο γεγονός το οποίο παραδέχτηκε ο Έλληνας πρωθυπουργός Κώστας 

Σημίτης μετά την επίσκεψη του Πούτιν στην Αθήνα  το 2001, δηλώνοντας 

χαρακτηριστικά ότι «οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ των κρατών ήταν σχετικά 

υπανάπτυχτες».375 

Με την αλλαγή της κυβέρνησης στην Ελλάδα το 2004, οι σχέσεις των δύο 

χωρών έφτασαν στο καλύτερο επίπεδο των τελευταίων δεκαετιών και αυτό οφείλεται 

στην τολμηρή προσέγγιση που επιχείρησε ο τότε πρωθυπουργός προς το Ρώσο 

πρόεδρο.376 Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του τότε Υφυπουργού Εξωτερικών, 

Γιάννη Βαλινάκη, σχετικά με την επίσκεψη Πούτιν στην Αθήνα , το 2004: 

«Το πολιτικό βάρος της Ρωσίας στην διεθνή σκηνή - και βεβαίως στην περιοχή 

γύρω από την χώρα μας - εξακολουθεί να είναι πολύ μεγάλο. Οι σχέσεις μας με την 

Ρωσία είναι πολύ καλές. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει σκοπό να τις αναπτύξει 

πολύ περισσότερο και θα ακολουθήσουν κι άλλες τέτοιες συναντήσεις, στο ανώτερο 

δυνατό επίπεδο. Πέρα από τις παραδοσιακές σχέσεις, υπάρχει και συγκεκριμένο 

ενδιαφέρον για την οικονομική και εμπορική συνεργασία».
377

 

Το Δεκέμβριο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη επίσκεψη 

Πρωθυπουργού της Ελλάδος, σε διμερές επίπεδο, στη Ρωσική Ομοσπονδία, μετά από 

                                                
374 Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας είχε δηλώσει ότι «η σημασία της επίσκεψης οφείλεται στη 

σημασία της Ρωσίας στη διεθνή σκηνή», καθώς και λόγω της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του 

Putin. “Putin praises level of Greek-Russian relations”, Consulate General of Greece in New York, 7 
December 2001, 

http://www.greekembassy.org/embassy/Content/en/Article.aspx?office=2&folder=318&article=7713 

(πρόσβαση 3 Δεκ 2014) 

375“Διμερείς Σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας: Συμβατικό Πλαίσιο”, Υπουργείο Εξωτερικών, Ιούλιος 2010, 

http://www2.mfa.gr/www.mfa.gr/el-GR/Policy/Geographic+Regions/Russia-Eastern+Europe 

Central+Asia/Bilateral+relations/Russia/ (Πρόσβαση 3 Δεκ 2014)  

376 Θεόδωρος Τσακιρης, “Ελλαδα-Ρωσία: Στρατηγική Συνεννόηση Ή Ευκαιριακή Συμμαχία,” 

Στρατηγική (Αθήνα, February 2008).,115 

377 “Σημεία συνέντευξης ΥΦΥΠΕΞ, κ. Γ. Βαληνάκη, στον Ρ/Φ σταθμό ALPHA RADIO”, Υπουργείο 

Εξωτερικών, 1 Σεπτεμβρίου 2004, 

http://www.mfa.gr/mfa_backup/mfa_backup_gr/content.php?aa=22982&s0=πουτιν&snum=1 ( πρόσβαση 

3 Δεκ 2014 ) 
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12 έτη όπου υπεγράφησαν τρία κείμενα μεταξύ των δύο κρατών: Κοινή Δήλωση για 

την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων φιλίας και συνεργασίας, Κοινή Δήλωση για την 

τρομοκρατία και Κοινό Ελληνορωσικό Σχέδιο Δράσης για τα έτη 2005-2006 οπότε τα 

δυο κράτη επιβεβαίωσαν την απόφασή τους να εντείνουν τη συνεργασία τους, τόσο σε 

διμερές όσο και πολυμερές επίπεδο. Η περίοδος της αυξανόμενης συνεργασίας 

ξεκίνησε με τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Ρώσο Πρόεδρο στις 4 

Σεπτεμβρίου του 2006, με στόχο την προώθηση της κατασκευής του πετρελαιαγωγού 

Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ένα έργο που συζητήθηκε στη Συνάντηση Κορυφής που 

είχε λάβει χώρα ανάμεσα στην Ελλάδα, τη Ρωσία και τη Βουλγαρία και που συνετέλεσε 

στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των τριών ηγετών. Το παραπάνω συμβάν είχε 

ιδιαίτερη σημασία για την προώθηση των Ελληνορωσικών σχέσεων στον οικονομικό 

και ενεργειακό τομέα. Με την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας στις 15 Μαρτίου 

του 2007, η Ελλάδα, η Ρωσία και η Βουλγαρία εξέφρασαν εμπράκτως τη θέλησή τους 

για την κατασκευή του παραπάνω πετρελαιαγωγού. Ο αγωγός συνολικού μήκους 279 

χιλιομέτρων, αρχικής μεταφορικής ικανότητας 35 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου 

ετησίως (με πιθανή μελλοντική επέκταση στα 50 εκατομμύρια τόνους), θα μετέφερε 

ρωσικά και κασπιανά πετρέλαια από το βουλγαρικό λιμάνι του Μπουργκάς στη Μαύρη 

Θάλασσα στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.378 Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα θα έκανε 

την είσοδο της στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη, αποκομίζοντας αρκετά οικονομικά 

κέρδη. Σύμφωνα με την τότε Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, Ντόρα Μπακογιάννη: 

«Η κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη αποτελεί 

έργο υψηλής προτεραιότητας για την ελληνική Κυβέρνηση και ιδιαίτερης σημασίας για την 

ευρύτερη περιοχή. Η λειτουργία του αγωγού θα αποσυμφορήσει τα Στενά του Βοσπόρου 

από την αυξημένη κυκλοφορία δεξαμενοπλοίων και τις γνωστές δυσμενείς οικονομικές 

και περιβαλλοντικές επιπτώσεις που αυτή έχει».
379

 

H παραπάνω συμφωνία αποτέλεσε τη βάση ενός πιο αντισυμβατικού επόμενου 

βήματος στις Ελληνορωσικές σχέσεις, σε σχέση με τη μέχρι τότε αντίληψη, που ήταν η 

προσφορά του Ρώσου Προέδρου τον Ιούνιο του 2007 να καταστεί η Ελλάδα μέρος του 

                                                
378 “Υπεγράφη η Συμφωνία για την Κατασκευή του Αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,” In.gr, , 
http://news.in.gr/greece/article/?aid=787347. (πρόσβαση 3 Δεκ 2014). 

379 “Συνέντευξη της Ντόρα Μπακογιάννη στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ITAR-TASS”, 25 Ιουνίου 

2009, http://www.dorabakoyannis.gr/files/KSENOS_TYPOS_MFA/060627itartass.pdf ( πρόσβαση 3 
Δεκεμβρίου 2014) 

http://news.in.gr/greece/article/?aid=787347
http://www.dorabakoyannis.gr/files/KSENOS_TYPOS_MFA/060627itartass.pdf
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αγωγού φυσικού αερίου South Stream. Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές 

υπογράφηκε το 2008 και η αρχική σχεδίαση προέβλεπε ο εν λόγω αγωγός να ξεκινά 

από το ρωσικό τερματικό σταθμό στο Νοβοροσίσκ και διασχίζοντας υποθαλάσσια τη 

Μαύρη Θάλασσα να καταλήγει στη Βουλγαρία, όπου θα χωρίζεται σε δυο κλάδους το 

βόρειο κλάδο προς Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβενία με τέρμα την Αυστρία και ο νότιος 

προς Ελλάδα με τέρμα στην Ιταλία.380 Η τέως Υπουργός Εξωτερικών έχει επισημάνει: 

«Υλοποιήσαμε μια μακρόπνοη στρατηγική για να τοποθετήσουμε την Ελλάδα στον 

παγκόσμιο χάρτη μεταφοράς φυσικού αερίου. Το 2008, υπογράψαμε συμφωνία με τη 

ρωσική κυβέρνηση για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου South Stream, 

διασφαλίζοντας τα εθνικά μας συμφέροντα: ύστερα από σκληρή διαπραγμάτευση, 

εξασφαλίσαμε ότι η έδρα της ελληνορωσικής κοινοπραξίας που θα κατασκευάσει τον 

αγωγό θα βρίσκεται στην Αθήνα. Επίσης, εξασφαλίσαμε το 50% της κυριότητας της 

διαχείρισης του αγωγού, αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό την Ελλάδα σε κύριο 

διαμετακομιστή του ρωσικού αερίου προς τη Δυτική Ευρώπη».
381

   

 

       Εικόνα 12: Αρχική χάραξη αγωγού South Stream (Πηγή: RIA NOVOSTI, www.en.ria.ru) 

                                                
380 “Russia and Greece Signed the Intergovernmental Agreement on the South Stream Gas Pipeline 

Construction in Greece.,” South Stream, πρόσβαση 20 Ιανουαρίου 2014, http://www.south-stream. 
info/en/partners/greece/.   

381 Μπακογιάννη, ibid. Αξίζει να τονιστεί ότι το 2008, ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών ανάμεσα 

στις δύο χώρες αυξήθηκε αγγίζοντας τα πρωτοφανή επίπεδα των 7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ οι 

ελληνικές εξαγωγές εκτινάχθηκαν στα ύψη κατά 25%. Vladimir I. Chkhikvishvili, “Russia, Greece: 

strategic partnership based on common historical, spiritual heritage” published in Kathimerini daily 

newspaper”, Embassy of the Russian Federation in the Greek Republic, 21 May 2009, 
http://www.greece.mid.ru/news_e_03.html (πρόσβαση 3 Δεκ 2014) 

http://www.en.ria.ru/
http://www.greece.mid.ru/news_e_03.html
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Επιπρόσθετα, η απόφαση της τότε κυβέρνησης να αγοράσει ρωσικά οπλικά 

συστήματα, συγκεκριμένα 415 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης τύπου BMP-3, 

συνέβαλαν στην περαιτέρω αναβάθμιση των Ελληνορωσικών σχέσεων, ενώ τον 

Ιανουάριο του 2009, η Ελλάδα επέτρεψε στη Ρωσία να διεξάγει αεροναυτικές ασκήσεις 

εντός του ελληνικού εναέριου χώρου πάνω από το Αιγαίο Πέλαγος. Οι κινήσεις αυτές 

αρχικά κατέδειξαν ότι η Ελλάδα θα ακολουθούσε μία πιο φιλική σχέση με τη Ρωσία με 

στόχο να αποκομίσει πολιτικά, οικονομικά και ενεργειακά οφέλη. Ομολογουμένως, ο 

αγωγός South Stream, μαζί με τα δύο άλλα ενεργειακά προγράμματα στα οποία 

συμμετείχε η Ελλάδα-τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και τον 

Τουρκο-Ελληνο-Ιταλικό αγωγό (Interconnector Turkey–Greece–Italy, ITGI)-

προσέδιδαν ένα νέο ρόλο στην Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος ήταν να 

μετατραπεί η χώρα σε μείζονα ενεργειακό κόμβο, ένας από τους πρωταρχικούς στόχους 

της κυβέρνησης Καραμανλή.
382

  

 Όμως, το γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η 

οποία αναζητούσε τρόπους ελάττωσης της ενεργειακής της εξάρτησης από τους 

ρωσικούς υδρογονάνθρακες, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό Ρωσίας και Η.Π.Α. 

στο θέμα των αγωγών και συγκεκριμένα με τον σχεδιαζόμενο αγωγό αμερικανικών 

συμφερόντων Νabucco που θα μετέφερε φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα του 

Αζερμπαϊτζάν στην Κασπία, περιόρισαν την ελληνική κινητικότητα. Πιο συγκεκριμένα, 

κατά τη διάρκεια διάσκεψης για την ενέργεια με θέμα «Φυσικό Αέριο για την Ευρώπη: 

Ασφάλεια και Συνεργασία» στη Σόφια τον Απρίλιο του 2009, ο Έλληνας 

πρωθυπουργός προέβη σε κοινή δήλωση για ενισχυμένη συνεργασία και 

διαφοροποίηση των πηγών φυσικού αερίου με σκοπό τη διασφάλιση του ενεργειακού 

εφοδιασμού της Ευρώπη, ενώ η στάση της Ελλάδας στο ζήτημα της αντιπυραυλικής 

ασπίδας του ΝΑΤΟ,383 προκάλεσε έντονη δυσαρέσκεια στη ρωσική πλευρά. Με τις 

                                                
382 Triantaphyllou, ibid, σελ.59. Όταν ο Πρωθυπουργός Καραμανλής ανακοίνωσε τη συμμετοχή της 

Ελλάδας στον αγωγό φυσικού αερίου South Stream δήλωσε ότι «ο αγωγός South Stream, μαζί με τον 

αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και τον Τουρκο-Ελληνο-Ιταλικό αγωγό, θα καταστήσει την Ελλάδα 

διεθνή ενεργειακό κόμβο, όχι μόνο για το πετρέλαιο και την ηλεκτρική ενέργεια, αλλά επίσης και για το 

φυσικό αέριο». “PM Karamanlis announces Greece's participation in new South Stream gas pipeline”, 

Embassy of Greece in Washington DC, Press Office, 26 June 2007, 

http://www.greekembassy.org/Embassy/Content/en/Article.aspx?office=3&folder=225

&article=21054 (ημερομηνία πρόσβασης 20 Ιουνίου 2012) 
383 Δώρα Αντωνίου, “Λεπτές Ισορροπίες Με Την Αντιπυραυλική Ζώνη,” Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2007), 

http://www.kathimerini.gr/285246/article/epikairothta/politikh/leptes-isorropies-me-thn-
antipyraylikh-zwnh.(Πρόσβαση 6 Δεκ 2014) 

http://www.greekembassy.org/Embassy/Content/en/Article.aspx?office=3&folder=225&article=21054
http://www.greekembassy.org/Embassy/Content/en/Article.aspx?office=3&folder=225&article=21054
http://www.kathimerini.gr/285246/article/epikairothta/politikh/leptes-isorropies-me-thn-antipyraylikh-zwnh
http://www.kathimerini.gr/285246/article/epikairothta/politikh/leptes-isorropies-me-thn-antipyraylikh-zwnh
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κινήσεις αυτές φάνηκε ότι η προσέγγιση των Ελληνορωσικών σχέσεων οριοθετείται 

από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις Η.Π.Α. Η Ελλάδα επικρίθηκε για την επέκταση των 

ενεργειακών της δεσμών με τη Ρωσία και κατηγορήθηκε μαζί με την Κύπρο ότι, 

αποτελεί το «Δούρειο Ίππο» (Trojan Horse) της Ρωσίας μέσα στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση.384 

Η εκλογή του προέδρου, Barack Obama τον Νοέμβριο του 2008 στην Αμερική 

και η παγκόσμια οικονομική κρίση που ξέσπασε τον ίδιο χρόνο οδήγησαν την 

κυβέρνηση των Αθηνών στο να κάνει «ένα βήμα πίσω» στις σχέσεις της με το 

Κρεμλίνο.385 Εξαιτίας της οικονομικής κρίσης η Ρωσική οικονομία επηρεάστηκε και 

εισήλθε σε μία περίοδο αναταραχής και προβλημάτων, με αποτέλεσμα η Αθήνα να 

αρχίζει να βλέπει τη Μόσχα οικονομικά ασθενέστερη, γεγονός που πολλοί ερμήνευσαν 

ότι θα επηρέαζε αρνητικά την εξωτερική της πολιτική και την έκταση που θα μπορούσε 

να υποστηρίξει τα ελληνικά ζητήματα.386 Επιπρόσθετα η παρατηρούμενη ενίσχυση των 

οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων με την Τουρκία δημιούργησε έντονο 

προβληματισμό στην Αθήνα. Το άνοιγμα της Μόσχας στην Άγκυρα χαρακτηρίστηκε 

«σημαντικό και ταυτόχρονα ανησυχητικό».387 

Η στασιμότητα των διμερών σχέσεων οδηγήθηκε σε πάγωμα μετά τις ελληνικές 

εκλογές του 2009. Η ακύρωση της συμφωνίας για την προμήθεια των BMP-3, η 

δέσμευση της νέας κυβέρνησης για επανεξέταση του αγωγού Μπουργκάς - 

Αλεξανδρούπολη και η πολιτική μεταστροφή της προς τις ΗΠΑ σε συνδυασμό με την 

οικονομική κρίση που έπληξε την Ελλάδα, οδήγησε σε μια γενικότερη στασιμότητα στα 

ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής και κυρίως έναντι της Ρωσίας. Η ψυχρότητα των 

σχέσεων αποτυπώθηκε σε ορισμένα «πολιτικά» επεισόδια κατά τη διάρκεια του 2011 

και 2012 που υποδήλωναν τη δυσαρέσκεια της Μόσχας με την Αθήνα και τη συνεχώς 

μεταβαλλόμενη φύση των διαφόρων ενεργειακών έργων που αφορούσαν τις δύο χώρες. 

Ειδικότερα, η Gazprom ανακοίνωσε ότι ο νότιος κλάδος του αγωγού South Stream δε 

                                                
384 Aristotele Tziampiris, “Greek Foreign Policy and Russia: Political Realignment,Civilizational 
Aspects, and Realism.,” Mediterranean Quarterly 21, no. 2 (2010), 

http://muse.jhu.edu/journals/med/summary/v021/21.2.tziampiris.html.(Πρόσβαση 06 Δεκ 2014) 
385 Ibid.,83 

386 Ibid.,84 

387 “Ρωσοτουρκική Συμφωνία Προβληματίζει Την Αθήνα,” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2009), 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_07/08/2009_324916. (Πρόσβαση 6 Δεκ 
2014) 

http://muse.jhu.edu/journals/med/summary/v021/21.2.tziampiris.html
http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_07/08/2009_324916.
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θα πραγματοποιηθεί388 ενώ οι προγραμματισμένες συναντήσεις που είχε στη Μόσχα ο 

Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών με το Ρώσο ομόλογό του, ακυρώθηκαν δύο φορές, 

ύστερα από αίτημα της ελληνικής πλευράς το Δεκέμβριο του 2010 και τον Ιούλιο του 

2011, με αποτέλεσμα η ρωσική πλευρά να το εκλάβει ως περιφρόνηση εκ μέρους της. 

 

Εικόνα 13: Ισχύουσα χάραξη αγωγού South stream (Πηγή: Gazprom, www.gazprom.com) 

 Οι  Σχέσεις Ελλάδας –Ρωσίας άρχισαν να αναθερμαίνονται μετά την επίσκεψη 

του Αντώνη Σαμαρά το 2012 στη Μόσχα όπου ο Πούτιν τον υποδέχθηκε ως τον 

μελλοντικό πρωθυπουργό της Ελλάδας δείχνοντας ότι, οι σχέσεις των δύο χωρών θα 

μπορούσαν να αναθερμανθούν μετά από μία περίοδο ψυχρότητας. Σήμερα, επιχειρείται 

επαναπροσέγγιση των δύο χωρών η οποία εκδηλώνεται με επισκέψεις αξιωματούχων, 

με κορυφαία την επίσκεψη του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργκέϊ Λαβρόφ το 

φθινόπωρο του 2013 αλλά και την προγραμματισμένη επίσκεψη του Έλληνα 

πρωθυπουργού στη Μόσχα, καθώς επίσης και με την εκδήλωση ενδιαφέροντος για 

ρωσικές επενδύσεις στα πλαίσια των αποκρατικοποιήσεων που επιχειρεί η Ελλάδα. 

Φυσικά τα πρόσφατα γεγονότα στην Ουκρανία και η προσάρτηση της Κριμαίας από τη 

                                                
388 “Η Gazprom, Ο South Stream Και Η Ελλάδα,” Deal News Online, 2013, 

http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/66641-%CE%97-Gasprom,-%CE%BF-South 
Stream%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-
%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%25#.VIMByTGUfX4. (Πρόσβαση 6 Δεκ 2014) 

http://www.gazprom.com/
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/66641-%CE%97-Gasprom,-%CE%BF-South%20Stream%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%25%23.VIMByTGUfX4.
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/66641-%CE%97-Gasprom,-%CE%BF-South%20Stream%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%25%23.VIMByTGUfX4.
http://www.dealnews.gr/epixeiriseis/item/66641-%CE%97-Gasprom,-%CE%BF-South%20Stream%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B7-%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%25%23.VIMByTGUfX4.
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Ρωσία έχει δημιουργήσει κάποια αγκύλωση στην ελληνική διπλωματία, καθώς 

δημιουργήθηκε ο φόβος της αναλογίας με το Κυπριακό.389 

 Αναμφιβόλως, οι ελληνο-ρωσικές σχέσεις διαθέτουν πλούσιο ιστορικό 

υπόβαθρο, ενώ και οι δυο χώρες έχουν μεγάλη εγγύτητα ή και συμφωνία απόψεων, 

πέρα από την προσήλωση στο σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας και την τήρηση των 

διεθνών συνθηκών, στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας στα Βαλκάνια και 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελλάδα μετά το 2000, δισταχτικά αρχικώς, αλλά σταθερά 

στην πορεία επεδίωξε να ενδυναμώσει τις σχέσεις της με τη Ρωσία-δεδομένης της 

επανεμφάνισής της στο διεθνές προσκήνιο, με τη βαθμιαία σταθεροποίηση της 

εσωτερικής της κατάστασης, καθώς και της θετικά οικονομικής της ανάπτυξης. 

Οι σχέσεις των δύο χώρων έχουν περάσει από διάφορες φάσεις και σίγουρα 

υπάρχουν  σημαντικά περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης των σχέσεων με τη Ρωσία και σε 

ζητήματα οικονομικών σχέσεων, πολιτισμού, εξοπλισμών (καθώς στις ελληνικές 

Ένοπλες Δυνάμεις υπάρχουν αρκετά οπλικά συστήματα ρωσικής κατασκευής), αλλά 

και ευρωπαϊκής και περιφερειακής ασφάλειας, όπου οι δύο πλευρές διαπιστώνουν 

συχνά εγγύτητα απόψεων. Βεβαίως, ο σχετικός σχεδιασμός θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από ρεαλισμό, αφού υπερβολικές προσδοκίες μπορεί να οδηγήσουν σε 

απογοητεύσεις. Από την άλλη πλευρά, όμως, και οι ενεργειακοί πόροι και η ανάπτυξη 

των ελληνορωσικών σχέσεων μπορούν να αποτελέσουν σημαντικά κομμάτια της 

ελληνικής στρατηγικής εξόδου από την κρίση. Κάθε χώρα οφείλει να αναπτύσσει μια 

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική και να διευρύνει τα γεωπολιτικά ερείσματά της. Στο 

πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει μεν έναν γενικότερο ευρωπαϊκό/δυτικό 

προσανατολισμό σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα να αναπτύξει στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό τις πολιτικές και οικονομικές σχέσεις της με υπάρχουσες ή 

αναδυόμενες μεγάλες δυνάμεις, με βασικές προτεραιότητες τη Ρωσία και την Κίνα 

(ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες ευκαιρίες και με την Ινδία ή τη Βραζιλία).390 

                                                
389 Νίκος Σταματάκης, “H Σύκγρουση Δύσης-Ρωσίας Και Η Ελλάδα,” Μignatiou.com, 2014, 
http://mignatiou.com/2014/08/isigkrousidisisrosiaskeiellada/. (Πρόσβαση 6 Δεκ 2014) 

390 Θάνος Ντόκος, “Ενα Νέο Κεφάλαιο Στις Ελληνορωσικές Σχέσεις,” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ (2012), 

http://www.kathimerini.gr/728781/opinion/epikairothta/arxeiomonimessthles/enaneokefalaiostisellhnorws
ikessxeseis. (Πρόσβαση 1 Δεκ 2014). 

http://www.kathimerini.gr/728781/opinion/epikairothta/arxeiomonimessthles/enaneokefalaiostisellhnorwsikessxeseis.
http://www.kathimerini.gr/728781/opinion/epikairothta/arxeiomonimessthles/enaneokefalaiostisellhnorwsikessxeseis.
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4.2.3  ΡΩΣΙΑ- ΚΥΠΡΟΣ 

Η "Αραβική Άνοιξη", η εντεινόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, οι οξύτατοι 

ενεργειακοί ανταγωνισμοί και οι οικονομικοί υπολογισμοί μεταβάλλουν άρδην το 

οικονομικοπολιτικό σκηνικό στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που επηρεάζει και την 

Κύπρο, η οποία προσπαθεί να ορθοποδήσει μεσούσης της κρίσης χρέους στην 

ευρωζώνη. 

Η Ρωσία έχει σαφώς μεγάλα συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή και διαθέτει την 

πολιτική, οικονομική και στρατιωτική ισχύ για να τα υπερασπιστεί. Η ρωσική ηγεσία 

υπό την καθοδήγηση του Βλαντίμιρ Πούτιν έχει αποκρυσταλλωμένους στρατηγικούς 

σχεδιασμούς. Η πρόσφατη παρέμβαση της Ρωσίας στις εξελίξεις για την επίλυση του 

Κυπριακού μόνον τυχαία δεν είναι. Πέρα από τις παραδοσιακές ρωσοκυπριακές σχέσεις 

και τη θέση της Ρωσίας για δίκαιη και διαρκή λύση του Κυπριακού, δείχνει για μία 

ακόμη φορά το ευρύτερο ενδιαφέρον των Ρώσων για τις εξελίξεις στην περιοχή, 

εξελίξεις που φυσικά συνδέονται και με το μέλλον των πρόσφατα ανακαλυφθέντων 

ενεργειακών πηγών στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.391 

Οι σχέσεις των δύο χωρών χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα, όπως άλλωστε 

όλες οι σχέσεις μεταξύ των εθνοκρατικών οντοτήτων στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα. Εκ πρώτης όψεως, θα έλεγε κανείς ότι τα πράγματα είναι αρκετά 

ευδιάκριτα: η Ρωσία έχει πολλούς λόγους να έχει παρουσία στην Κύπρο (άλλωστε δεν 

είναι τυχαίο ότι ζήτησε ως αντάλλαγμα τη δημιουργία ναυτικής βάσης στο νησί και 

συνεκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου), καθώς μόνη διέξοδός της προς τη 

Μεσόγειο αυτή τη στιγμή είναι το συριακό λιμάνι του Ταρτούς, το οποίο ωστόσο, με τις 

υπό διαμόρφωση  εξελίξεις στη Συρία, δεν είναι και τόσο σίγουρο ότι θα συνεχίσει να 

το διατηρεί υπό τον έλεγχό της.392  

Η Ρωσία πολλές φορές στο παρελθόν προσπάθησε να εκμεταλλευτεί τις 

διεθνοπολιτικές εξελίξεις στην υπόψη περιοχή για να ισχυροποιήσει τη θέση της στη 

συγκεκριμένη περιφέρεια. Χαρακτηριστικότατο παράδειγμα το οποίο αξίζει να 

                                                
391 Γιώργος Δημητρακόπουλος, “O Νέος Στοχος Της Ρωσικής Πολιτικής.” 
392 “ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΦΛΕΡΤ: Πόσο Βαθιά Φτάνουν Οι Σχέσεις Κύπρου-

Ρωσίας,” Iefimerida.gr, 2014, 

http://www.iefimerida.gr/news/96117/h%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE
%B1%CF%84%CE%BF%CF%8550%CE%B5.(Πρόσβαση 9 Δεκ 2014) 

http://www.iefimerida.gr/news/96117/h%25
http://www.iefimerida.gr/news/96117/h%25
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αναφερθεί, αποτελεί η κρίση στο Σουέζ η οποία  σηματοδότησε την κατάρρευση του 

προπολεμικού αποικιοκρατικού συστήματος και το τέλος της πολιτικής και οικονομικής 

κυριαρχίας των ευρωπαϊκών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειές της ήταν 

σημαντικές για όλους τους εμπλεκόμενους σ’ αυτή και κυρίως για τη  Μόσχα η οποία 

αύξησε την επιρροή της στην περιοχή, περνώντας με ένα άλμα την «cordon 

sanitaire»
393

 που είχαν κατασκευάσει οι ΗΠΑ γύρω από την ΕΣΣΔ, υποστήριξε το 

νασερικό και μπααθικό εθνικισμό
394

 και αποτέλεσε την κύρια πηγή εξοπλισμού 

αρκετών αραβικών κρατών (Αιγύπτου ως το 1970,Συρίας, Ιράκ, Υεμένης).  

Η διείσδυση της ΕΣΣΔ στο χώρο της Μέσης Ανατολής αύξησε την στρατηγική 

σημασία της Κύπρου για τη Δύση. Οι βρετανικές βάσεις στη Δεκέλεια και το Ακρωτήρι 

απέκτησαν ακόμη μεγαλύτερη στρατηγική αξία, ειδικά μετά την εκδίωξη των Άγγλων 

από τη διώρυγα του Σουέζ (1956) και το Άδεν (1967). Οι βάσεις χρησιμοποιούνταν 

προς «αντιμετώπιση της απειλής του σοβιετικού συνασπισμού». Το ΝΑΤΟ θεωρούσε 

το Κυπριακό ως οικογενειακή του υπόθεση, εξαιτίας της στρατιωτικής παρουσίας της 

Αγγλίας και των ΗΠΑ στο νησί. Γι' αυτό και είδε με εξαιρετική ανησυχία την ανάμειξη 

της ΕΣΣΔ που έθετε σε κίνδυνο τα στρατηγικά του πλεονεκτήματα στην Κύπρο.395 

Διαχρονικά σκοπός της Ρωσίας είναι η Κύπρος να μην τεθεί υπό τον έλεγχο του 

ΝΑΤΟ. Για να αποτρέψει τέτοιο ενδεχόμενο τάχθηκε εναντίον της στρατιωτικής 

εισβολής της Νατοϊκής Τουρκίας στη Κύπρο και για τον ίδιο λόγο καθιστούσε σαφές 

ότι δεν ευνοούσε την ένωση της Κύπρου με την Νατοϊκή Ελλάδα. Ο Ρωσικός 

παράγοντας θεωρείται για την κοινωνία της Κύπρου ο πιο σταθερός και αξιόπιστος 

σύμμαχος της. Αυτό οφείλεται αφενός στις ανεπτυγμένες οικονομικές σχέσεις αφετέρου 

στα τραπεζικά ρωσικά κεφάλαια, τα οποία αποτελούν την ατμομηχανή της κυπριακής 

οικονομίας.396   

Επιπρόσθετα η άποψη αυτή ενισχύεται και από την έως σήμερα στήριξη στο 

εθνικό ζήτημα. Ωστόσο επίσημα η Ρωσία προωθεί την κάθε πρωτοβουλία για λύση 

                                                
393 HENRY KISSINGER, ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ (Αθήνα: ΛΙΒΑΝΗ, 1995), σ.583–584. 

394 Γιάννης Σακκάς, “Αγορά Χωρίς Σύνορα,” Iνστιτούτου Διεθνών Oικονομικών Σχέσεων (Αθήνα, 

2007), σ.291, www.idec.gr. 

395 “ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΝΟΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟΥ ΦΛΕΡΤ: Πόσο Βαθιά Φτάνουν Οι Σχέσεις Κύπρου-
Ρωσίας.” 

396 Μακάριος Δρουσιώτης, “Η Κύπρος, Το Κόσοβο Και Η Ρωσία,” Ελευθεροτυπία 14/12/2007 (2012), 
http://www.ananeotiki.gr/el/readRelated.asp?intThemeID=20&textID=2241. 
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στον Ο.Η.Ε., επιτυγχάνοντας να έχει άριστες σχέσεις και με την Κυπριακή Δημοκρατία 

και την Τουρκία.397 Στις 6 Αυγούστου 2009 ο Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε ότι: 

«Γνωρίζετε βέβαια τη θέση της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το Κυπριακό πρόβλημα, το 

πρόβλημα της κυπριακής διευθέτησης. Τασσόμαστε υπέρ της δίκαιης επίλυσης του 

ζητήματος, τόσο του τουρκικού, όσο και του ελληνικού τμήματος του νησιού. 

Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και τα σχέδια του ΟΗΕ, 

υποστηρίζουμε επίσης και το σχέδιο Ανάν»398. 

Παρά τις καλές διμερείς σχέσεις που υπάρχουν ανάμεσα στις δύο χώρες γεγονός 

το οποίο επιβεβαιώνεται κατά την ανταλλαγή επισκέψεων εκπροσώπων, ακόμη και σε 

                                                
397 Ιbid 

398“Πούτιν: Δήλωση Σοκ Για Το Κυπριακό,” PressGR.com, 2009, 
http://www.pressgr.com/politics/2009/08/07/.(Πρόσβαση 10 Δεκ 2014)  
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επίπεδο κορυφής,399 είναι αυτονόητο ότι η Ρωσία δεν είναι διατεθειμένη να 

διακινδυνεύσει τα συμφέροντά της, από τις πολυδιάστατες σχέσεις της με την Τουρκία, 

προς όφελος της Κύπρου. Η Κύπρος επέλεξε συμμάχους και τους αναζήτησε στη Δύση, 

εντασσόμενη στην Ε.Ε. και αποχωρώντας οικειοθελώς από το Κίνημα των 

Αδεσμεύτων. Βέβαια, η Κύπρος είναι υποχρεωμένη να αναζητεί ευρύτερες συμμαχίες 

και να ακολουθεί πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική. Χωρίς, όμως, να τρέφει αυταπάτες 

ότι μπορεί να κάνει παιχνίδι σε ανταγωνισμό με τους φυσικούς της συμμάχους στην 

Ε.Ε. Εάν δεν μπορεί να βρει συμμαχίες μέσα στην Ευρώπη για να πιέσει την Τουρκία,  

είναι αφέλεια να πιστεύει πως μπορεί να τα καταφέρει σε συμμαχία με τη Ρωσία, και 

                                                
399 H Ρωσία, ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE, θα συνεχίσει να υποστηρίζει 

την επίτευξη μιας αμοιβαία συμφωνημένης λύσης μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής 

κοινότητας, χωρίς επιδιαιτησία ή τεχνητά χρονοδιαγράμματα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κυπριακή 

ιδιοκτησία της διαπραγματευτικής διαδικασίας.Αυτό υπογραμμίζεται στην κοινή πολιτική διακήρυξη που 

υπέγραψαν, χθες, στη Mόσχα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιας και ο 

Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Nτμίτρι Mεντβιέντεφ. Mε τη Διακήρυξη αυτή, η οποία 

υπογράφηκε στο Κρεμλίνο, μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών ανωτάτου επιπέδου, η Kυπριακή 

Δημοκρατία και η Ρωσική Ομοσπονδία υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητά τους να θέσουν τις 

υφιστάμενες σχέσεις φιλίας και συνεργασίας, που εδράζονται στην ισχυρή βάση της αμοιβαίας 

εμπιστοσύνης και σεβασμού, σε ένα νέο ποιοτικό επίπεδο προς όφελος των λαών τους. Kύπρος και 

Ρωσία επαναβεβαίωσαν την ανάγκη επίτευξης μιας συνολικής, δίκαιης και βιώσιμης διευθέτησης στην 

Kύπρο, στη βάση των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE και των Συμφωνιών 
Yψηλού Επιπέδου του 1977 και 1979, που όπως επισημαίνεται και στη Διακήρυξη προνοούν τη 

μετεξέλιξη του ενιαίου κράτους της Κυπριακής Δημοκρατίας σε δικοινοτική, διζωνική ομοσπονδία με 

μια κυριαρχία, μια υπηκοότητα και μια διεθνή προσωπικότητα, που θα ενσωματώνει την πολιτική 

ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.Βασιζόμενοι στη 

μακροχρόνια διακρατική σχέση και στην παραδοσιακή φιλία και συνεργασία μεταξύ των λαών της 

Ρωσίας και της Kύπρου, οι Πρόεδροι των δύο χωρών τονίζουν τη σημασία αξιοποίησης στο έπακρο των 

υφιστάμενων δυνατοτήτων για εμβάθυνση των διμερών σχέσεών τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο, οι δύο χώρες 

θα εντατικοποιήσουν τις πολιτικές επαφές και τη συνεργασία τους σε όλα τα επίπεδα, τόσο σε διμερή 

βάση όσο και στο πλαίσιο του OHE, καθώς και σε άλλα διεθνή βήματα, των οποίων είναι μέλη. H 

Κυπριακή Δημοκρατία καλωσορίζει την πρόταση Mεντβιέντεφ για την υιοθέτηση μιας νέας νομικά 

δεσμευτικής Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή ασφάλεια, η οποία θα βασίζεται στην ιδέα της ίδιας 
εγγυημένης ασφάλειας για όλους. Kύπρος και Ρωσία υποστηρίζουν εποικοδομητική, ισομερή συνεργασία 

με τους εταίρους τους, με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ανοικτού, αξιόπιστου συστήματος ασφάλειας στην 

ευρωατλαντική περιοχή. H Kύπρος δηλώνει την πρόθεση της να συμβάλει στην περαιτέρω ενίσχυση του 

διαλόγου μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της E.E., σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η Ρωσία και η 

E.E. πρέπει να προβούν σε αμοιβαία βήματα προσέγγισης.H Κυπριακή Δημοκρατία και η Ρωσική 

Ομοσπονδία υπογραμμίζουν την ετοιμότητά τους να εξετάζουν ευνοϊκά, και με βάση την αμοιβαιότητα, 

τις υποψηφιότητες των δύο μερών σε εκλογές σε διάφορους διεθνείς οργανισμούς. Οι δύο χώρες 

σημειώνουν με ικανοποίηση την εγγύτητα ή σύμπτωση των απόψεων τους στα βασικά διεθνή και 

περιφερειακά θέματα, υπογραμμίζοντας πως το γεγονός αυτό παρέχει μεγάλες δυνατότητες για 

στενότερη συνεργασία των δύο κρατών στο διεθνές πεδίο.Kύπρος και Ρωσία επιβεβαίωσαν την 

αποφασιστικότητά τους να επιτύχουν αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος συλλογικής ασφάλειας 

στο παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο που προβλέπει ο Καταστατικός Xάρτης του OHE. Σημείωσαν, 
επίσης, τη θέλησή τους να συμβάλουν ενεργά στην ενίσχυση του κεντρικού ρόλου του OHE στη 

διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητά του για την 

αποτροπή και διευθέτηση συγκρούσεων στη σταθερή βάση του Καταστατικού του OHE και των 

κανόνων του διεθνούς δικαίου. (Παρατίθεται στην ανταπόκριση της Μαρίας Φράγκου από την επίσκεψη 

του Δημήτρη Χριστόφια στη Μόσχα το Νοέμβριο του 2008) 
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μάλιστα ένας εναντίον 26, κατά τρόπο που να δημιουργεί εντυπώσεις ότι ενεργεί σαν 

«Δούρειος Ίππος» των Ρώσων στο ευρωπαϊκό κλαμπ. 

4.3 ΚΙΝΑ 

Κάθε συζήτηση για το μέλλον του συστήματος κρατών ξεκινάει με μια 

συζήτηση για την Κίνα. Το 1/7 του κόσμου ζει στην Κίνα, και έχει γίνει μεγάλη 

συζήτηση για την Κίνα ως μελλοντική παγκόσμια δύναμη. Η οικονομία της έχει 

αυξηθεί θεαματικά τα τελευταία τριάντα χρόνια και σίγουρα είναι μια σημαντική 

δύναμη. Τριάντα χρόνια ανάπτυξης δεν σημαίνουν όμως αδιάκοπη ανάπτυξη. 

Σημαίνουν ότι η πιθανότητα της Κίνας να συνεχίσει να αναπτύσσεται με αυτόν τον 

ρυθμό μειώνεται. Και στην περίπτωση της Κίνας, πιο αργή ανάπτυξη σημαίνει 

ουσιαστικά κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα. Η Κίνα είναι εγγενώς ασταθής. Κάθε 

φορά που ανοίγει τα σύνορά της προς τον έξω κόσμο, η παράκτια περιοχή ευημερεί, 

αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των Κινέζων στην ενδοχώρα παραμένει φτωχή. Αυτό 

οδηγεί σε ένταση, σύγκρουση και αστάθεια. 400 

Στα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα οι Ευρωπαίοι συνάντησαν μια Κίνα που 

περνούσε μια από τις πιο απομονωτικές περιόδους της. Ήταν ενωμένη, αλλά ήταν 

σχετικά φτωχή. Οι Ευρωπαίοι εισέβαλαν στη χώρα, εμπλέκοντας την παράκτια Κίνα σε 

ένα δυναμικό εμπόριο. Ταυτόχρονα η Κίνα θα υποστεί εξευτελιστικές παρεμβάσεις για 

την ίδια της την ιστορία. Πρώτος και δεύτερος πόλεμος του Οπίου (1842 και 1859-

1860), η μετέπειτα αποικιοποίηση του Χονγκ Κονγκ και το άνοιγμα από τους 

Ευρωπαίους περίπου 30 πόλεων προς τις εξωτερικές αγορές, ήττα από τη Γαλλία (1885) 

και εκδίωξη από το Βιετνάμ, εξολόθρευση από την Ιαπωνία του κινεζικού στόλου, 

απώλεια της Ταϊβάν κ.τ.λ. Κατά συνέπεια, «ο διαμελισμός» της Κίνας από τους 

Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς, Ρώσους και Ιάπωνες που τροφοδοτείται στα τέλη του 

19ου αιώνα δημιουργεί σφαίρες επιρροής και ένα γενικότερο χάος.401 

Η ξένη παρουσία στην Κίνα είχε δύο συνέπειες. Η πρώτη ήταν η θεαματική 

αύξηση του πλούτου στις παράκτιες περιοχές που ασχολούνταν με το εμπόριο. Η 

δεύτερη ήταν η μαζική αύξηση της ανισότητας ανάμεσα στην παράκτια Κίνα και στις 

φτωχές περιοχές της ενδοχώρας. Αυτή η ανομοιογένεια οδήγησε στην αποδυνάμωση 

                                                
400  «Οι Διεθνείς Σχέσεις στον 21ο αιώνα», Γεώργιος Σπυρόπουλος 

401 Ibid 
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του ελέγχου της κεντρικής κυβέρνησης στις παράκτιες περιοχές, οι οποίες προτιμούσαν 

να διατηρήσουν στενούς δεσμούς με τους Ευρωπαίους, και στην αυξημένη αστάθεια 

και στο χάος.402  

Η περίοδος του χάους κράτησε από τα μέσα του δέκατου ένατου αιώνα έως 

ότου οι Κομμουνιστές πήραν την εξουσία το 1949. Ο Μάο είχε προσπαθήσει να 

πυροδοτήσει μια επανάσταση στις παράκτιες πόλεις όπως η Σαγκάη. Αφού απέτυχε, 

προήλασε στο εσωτερικό, όπου συγκρότησε έναν στρατό από φτωχούς χωρικούς, 

πολέμησε έναν εμφύλιο πόλεμο και επανακατέλαβε την ακτή. Μετά οδήγησε την Κίνα 

στην προ- ευρωπαϊκή απομόνωσή της. Από το 1949 μέχρι και το θάνατο του Μάο, η 

Κίνα ήταν ενωμένη και εξουσιαζόταν από μια ισχυρή κυβέρνηση, αλλά ήταν 

απομονωμένη και φτωχή.403 

Η χώρα απομονώθηκε από το εξωτερικό και η οικονομία της κατέρρευσε. Μετά 

το τέλος της πολιτικής επανάστασης404 και την άνοδο του Deng Xiaoping στην εξουσία 

το 1978 ακολούθησε μια εποχή πολιτικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων, μία 

realpolitik σταδιακής ενσωμάτωσης της χώρας στην παγκόσμια οικονομία, 

διατηρώντας παράλληλα τις μονοπωλιακές πρακτικές και τις κρατικές παρεμβάσεις που 

στηρίζουν ένα απολυταρχικό, μονοκομματικό καθεστώς. Τη δεκαετία του 1980 η 

κεντρική ηγεσία προσπάθησε να συνδυάσει μεταρρυθμίσεις που στόχευαν στην αύξηση 

της παραγωγικότητας και την άνοδο του βιοτικού επιπέδου, χωρίς να εκτοξευθεί ο 

πληθωρισμός, η ανεργία και το κρατικό έλλειμμα. Ακολούθησαν μεταρρυθμίσεις στη 

γεωργία, με μεγαλύτερη αυτονομία και συμμετοχή των ιδιωτών στις –κατά τα άλλα - 

κρατικές αγροτικές επιχειρήσεις και τους συνεταιρισμούς, ενώ παράλληλα 

διευκολύνθηκαν οι απευθείας επαφές μεταξύ Κινέζων και ξένων επιχειρηματιών. Η 

οικονομία άρχισε να στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στις ξένες επενδύσεις και τις 

εισαγωγές.405 

                                                
402 Ibid 

403Ibid 

404 Στις 8 Αυγούστου 1966 η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΚ ψήφισε ένα νόμο με τίτλο «Αποφάσεις για 
τη Μεγάλη Προλεταριανή Πολιτιστική Επανάσταση». Ο νόμος αυτός προέβλεπε πως η κινεζική 

κυβέρνηση συναινούσε στην αμφισβήτηση και την εξολόθρευση των κάθε είδους διανοουμένων και 

ιμπεριαλιστών, στην καταστροφή του πολιτιστικού θησαυρού της Κίνας, στην παύση των εκπαιδευτικών 

ιδρυμάτων για ένα διάστημα, στις διαρθρωτικές αλλαγές στην παραγωγή και την οικονομία κλπ, 

διαθέτοντας για το σκοπό αυτό το σώμα των Κόκκινων Φρουρών. 

405 Αντώνης Χριστόπουλος, Η Ραγδαία Πολιτική Και Οικονομική Άνοδος Της Κίνας Και Οι Επιπτώσεις 
Για Την Παγκόσμια Οικονομική Και Πολιτική Σκηνή (Αθήνα, 2006), www.eliamep.gr.,10-12 
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Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα έχει ανανεώσει την υποστήριξή της στις κρατικές 

επιχειρήσεις σε τομείς που θεωρούνται σημαντικοί για την «οικονομική ασφάλεια." Στη 

συνέχεια διατηρώντας το νόμισμά της στενά συνδεδεμένα με το δολάριο των ΗΠΑ για 

χρόνια, τον Ιούλιο του 2000 η Κίνα κινήθηκε προς ένα καινοτόμο σύστημα 

νομισματικής διασύνδεσης.406 Από τα μέσα του 2005 έως τα τέλη του 2008 η 

ανατίμηση του Γιεν έναντι του δολαρίου ΗΠΑ ήταν περισσότερο από 20%, αλλά η 

συναλλαγματική ισοτιμία παρέμεινε σχεδόν σταθερή από την έναρξη της παγκόσμιας 

οικονομικής κρίσης μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Η αναδιάρθρωση της οικονομίας και η 

προκύπτουσα βελτίωση της αποτελεσματικότητας συνέβαλαν σε μια περισσότερο από 

δεκαπλάσια αύξηση του ΑΕΠ από το 1978. Η Κίνα το 2013 εμφανίστηκε ως η δεύτερη 

μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, μετά τις ΗΠΑ.407  

Η κινεζική κυβέρνηση όμως αντιμετωπίζει πολλές οικονομικές προκλήσεις, 

μεταξύ των οποίων: (α) η μείωση του υψηλού ποσοστού εγχώριας αποταμίευσης σε 

συνδυασμό με τη χαμηλή εγχώρια κατανάλωση (β) προώθηση των ευκαιριών 

απασχόλησης  με υψηλότερο επίπεδο μισθών, για τη μεσαία τάξη, 

συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών από την ύπαιθρο (γ) η μείωση της διαφθοράς 

και άλλων οικονομικών εγκλημάτων  και (δ) τις συνεχιζόμενες περιβαλλοντικές ζημίες 

και κοινωνικές συγκρούσεις που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη. Η 

οικονομική ανάπτυξη έχει προχωρήσει περαιτέρω στις παράκτιες επαρχίες από ό, τι στο 

εσωτερικό, και μέχρι το 2011 περισσότερα από 250 εκατομμύρια εργαζόμενοι και τα 

προστατευόμενα μέλη τους, είχαν μετακινηθεί σε αστικές περιοχές για να βρουν 

δουλειά.408 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα στο εσωτερικό της Κίνας να υπάρχει ένα 

σημαντικό εσωτερικό πρόβλημα αφού οι παράκτιες περιοχές πλουτίζουν ενώ το 

                                                
406 Σε επίπεδο νομισματικής διασύνδεσης, από το 2000 ισχύει η Πρωτοβουλία του Chiang Mai (Chiang 

Mai Initiative) με την οποία η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και οι χώρες του ASEAN συμφώνησαν στη 

θεσμοθέτηση ενός συστήματος διμερών νομισματικών ανταλλαγών για την αντιμετώπιση νομισματικών 

κρίσεων, ώστε να προληφθεί μία νέα κρίση όπως εκείνη που έπληξε τη Ν-Α Ασία μεταξύ 1997 και 1999. 

Επίσης, με σκοπό την επίτευξη οικονομικής ρευστότητας, τη σταθερότητα των ασιατικών οικονομιών και 

την κατά το δυνατόν απεξάρτηση από τα αποθέματα σε δολάρια, ιδρύθηκε το 2003 το Ασιατικό 

Ομολογιακό Ταμείο (Asian Bond Fund), με ιδρυτικό κεφάλαιο US$ 1 δις, προερχόμενο από τις κεντρικές 

τράπεζες των πιο προηγμένων χωρών του ASEAN, της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ν. Κορέας και της 

Αυστραλίας. 

407 “CHINA,” CIA: The World Factbook, 2014, https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ch.html. (Πρόσβαση 10 Δεκ 2014) 

408 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html.
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html.
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εσωτερικό της χώρας παραμένει φτωχό, δημιουργώντας μια τεράστια κοινωνική 

ανισότητα η οποία μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε εσωτερικό διχασμό. 

Επιπρόσθετα η  ατμοσφαιρική ρύπανση, η διάβρωση του εδάφους, καθώς και η 

σταθερή πτώση του υδροφόρου ορίζοντα, ιδιαίτερα στη Βορρά - είναι ένα άλλο 

μακροπρόθεσμο πρόβλημα. Η Κίνα συνεχίζει να χάνει εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, 

λόγω της διάβρωσης και της οικονομικής ανάπτυξης. Η κινεζική κυβέρνηση προσπαθεί 

να εξασφαλίσει ενέργεια από πηγές άλλες από τον άνθρακα και το πετρέλαιο, με 

έμφαση στην ανάπτυξη της πυρηνικής και εναλλακτικής ενέργειας. Διάφοροι 

παράγοντες συγκλίνουν για να επιβραδύνουν την ανάπτυξη της Κίνας.  Στο 12ο 

πενταετές σχέδιο της κυβέρνησης, που εγκρίθηκε το Μάρτιο του 2011 δίνεται ιδιαίτερη 

έμφαση στη συνέχιση των οικονομικών μεταρρυθμίσεων και την ανάγκη να αυξηθεί η 

εγχώρια κατανάλωση, προκειμένου να καταστεί η οικονομία λιγότερο εξαρτημένη στο 

μέλλον από πάγιες επενδύσεις, εξαγωγές, και τη βαριά βιομηχανία. Ωστόσο, η Κίνα 

έχει σημειώσει οριακή μόνο πρόοδο προς την επίτευξη αυτών των στόχων 

αναπροσαρμογής.409 

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αύξηση ΑΕΠ (2013) $13.39 trillion 

Κατά κεφαλήν ΑΕΠ (2013) $9,800 

ΑΕΠ ανά τομέα Γεωργία (10%), βιομηχανία (43,9%), 

υπηρεσίες (46,1%) 

Πληθωρισμός (τιμές καταναλωτή, 2013)  

Πληθυσμός κάτω από τα όρια της 

φτώχιαςνν  

(2013) 

6,1% 

Εργατικό δυναμικό (2013) περ. 778,1 εκ. 

Ποσοστό ανεργίας (2013 4,1% 

Εξαγωγές (2013) $2.21 trillion 

Εισαγωγές (2013) $1.95 trillion 

Εμπορικοί εταίροι (εισαγωγές, 2013) South Korea 9.4%, Japan 8.3%, Taiwan 

8%, United States 7.8%, Australia 5%, 

Germany 4.8% 

Εμπορικοί εταίροι (εξαγωγές, 2013) Hong Kong 17.4%, US 16.7%, Japan 

6.8%, South Korea 4.1% 

Εξωτερικό χρέος (2013) 22,4% ΑΕΠ 
Πίνακας 6: Οικονομικά Στοιχεία Κίνας Έτους 2013 (Πηγή: https://www.cia.gov/library/publications/the-

world-factbook/geos/ch.html) 

                                                
409 Ibid. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ch.html
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 Η οικονομική ανέλιξη της Κίνας τις τελευταίες δύο δεκαετίες επέφερε 

θεαματικές αλλαγές και στην εξωτερική της πολιτική. Σταδιακά, από μία 

αναπτυσσόμενη χώρα που αναλώνεται σε εσωτερικά θέματα μετατράπηκε σε χώρα 

εξωστρεφή, που χρησιμοποιεί τη δυναμική της για την προώθηση των πολιτικών της 

συμφερόντων ως μία περιφερειακή αλλά και παγκόσμια δύναμη. Οι διπλωματικές 

κινήσεις της Κίνας έχουν προκαλέσει ερωτήματα, τόσο στην Ασία όσο και στην ΕΕ και 

τις ΗΠΑ, για το ποια πραγματικά είναι η φύση της πολυμετωπικής της ανέλιξης.410 

 Ο Ναπολέων Μαραβέγιας, Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και 

Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών, σε άρθρο του στην αθηναϊκή 

εφημερίδα Ελευθεροτυπία (10/10/2010) θέτει τα ακόλουθα ενδιαφέροντα 

ερωτήματα:411 

«Παρατηρώντας την ανάπτυξη της Κίνας, τίθενται δύο τουλάχιστον κρίσιμα ερωτήματα: 

το πρώτο ερώτημα αφορά το μέλλον αυτής της παγκόσμιας πρωτοτυπίας, όπου ένα 

κομμουνιστικό πολιτικό καθεστώς συμβιώνει με τη ραγδαία ανάπτυξη του καπιταλιστικού 

οικονομικού συστήματος με όλα τα θετικά και τα αρνητικά χαρακτηριστικά που 

συνοδεύουν την ανάπτυξη αυτή. Το δεύτερο ερώτημα αφορά στη δυναμική αυτού του 

ιδιότυπου συστήματος. Αν, δηλαδή, στο εσωτερικό του κινέζικου πολιτικοοικονομικού 

συστήματος ενυπάρχουν στοιχεία μιας «ιμπεριαλιστικής» δυναμικής ή αν το μέγεθος της 

χώρας και οι αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρονται στο εσωτερικό της είναι 

ικανές να αποτρέψουν επεκτατικές διαθέσεις». 

 Στο τελευταίο ερώτημα το οποίο είναι και το πλέον κρίσιμο, υπάρχουν δύο 

αντικρουόμενες απόψεις, αυτοί οι οποίοι βλέπουν και αντιμετωπίζουν την Κίνα ως 

«αναδυόμενη απειλή» υποστηρίζοντας πως η Κίνα θα χρησιμοποιήσει τους 

αυξανόμενους οικονομικούς της πόρους και την αυξανόμενη εξάρτηση ξένων μικρών 

και μεγάλων δυνάμεων από αυτήν για να επιβληθεί πολιτικά, να επιτύχει και να 

εδραιώσει την περιφερειακή της ηγεμονία και έναν ηγετικό πολιτικό ρόλο στην 

παγκόσμια σκηνή.  Στην αντίπερα όχθη η ηγεσία της Κίνας η οποία υποστηρίζει ότι η 

Κίνα είναι μια ειρηνική δύναμη η οποία το μόνο που επιθυμεί είναι η συνεργασία. 

                                                
410 Χριστόπουλος, Η Ραγδαία Πολιτική Και Οικονομική Άνοδος Της Κίνας Και Οι Επιπτώσεις Για Την 
Παγκόσμια Οικονομική Και Πολιτική Σκηνή.,18 

411 Κυριάκος Αμανατίδης, “Η Κίνα Στον 21ο Αιώνα,” Νέος Κόσμος (2011), 
http://neoskosmos.com/news/el/node/12547. (Πρόσβαση, 10 Δεκ 2014) 

http://neoskosmos.com/news/el/node/12547


159 

Χαρακτηριστική είναι η δήλωση της Καθηγήτριας Yu Xintian, σε συνέδριο που 

διοργανώθηκε από το κινεζικό Ερευνητικό ινστιτούτο Shanghai Institute for 

International Studies (SIIS), σε συνεργασία με το ΕΛΙΑΜΕΠ, με θέμα «Σχέσεις Κίνας 

Ευρωπαϊκής Ένωσης»: «αυτές οι τάσεις σκιαγραφούν μια σειρά από προτεραιότητες στην 

εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Πρώτον, η Κίνα πρέπει να ξεκαθαρίσει στον υπόλοιπο 

κόσμο ότι δεν διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο, αλλά τρόπους συνεργασίας μεταξύ των 

υπαρχόντων και αναδυόμενων δυνάμεων. Σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αναζητήσει 

νέους τρόπους προσέγγισης και επιτυχημένα αποτελέσματα και για τις δύο πλευρές, 

ισορροπώντας μεταξύ εθνικών και παγκόσμιων συμφερόντων. Δεύτερον, η διαδικασία 

εκσυγχρονισμού της Κίνας είναι αλληλένδετη με τον κόσμο και η χώρα χρειάζεται να 

αναλάβει τις ευθύνες από αυτή τη διαδικασία και να παρέχει σε ολόκληρο τον κόσμο τις 

υπηρεσίες της, ανάλογα με τις δυνατότητες της».412  

 Θιασώτης της άποψης αυτής, για διαφορετικούς λόγους, είναι και ο καθηγητής 

Γεώργιος Σπυρόπουλος ο οποίος στο πλαίσιο του μαθήματος οι Διεθνείς Σχέσεις στον 

21
ο
 αιώνα υποστήριξε ότι: η Κίνα δεν αντιπροσωπεύει ένα γεωπολιτικό ρήγμα για τα 

επόμενα είκοσι χρόνια. Η γεωγραφία της καθιστά κάτι τέτοιο αδύνατο, ενώ το επίπεδο 

στρατιωτικής ισχύος-δύναμης δεν επιτρέπει προς το παρόν στην Κίνα να ακολουθήσει 

μια πολιτική υπερεπέκτασης. Στο βαθμό που η Κίνα θα εμπλακεί με ξένες δυνάμεις θα 

είναι για να υπερασπιστεί τον εαυτό της από ξένες επεμβάσεις και όχι για να επιβάλλει 

η ίδια την ισχύ-δύναμή της. Η πιο αναμενόμενη αντιπαράθεση θα είναι με την Ιαπωνία 

και / ή με τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραδοσιακούς εχθρούς και τις δύο της Κίνας. 

Ωστόσο, η πιθανότητα μιας στρατιωτικής σύρραξης με τους Ιάπωνες ή με τους 

Αμερικανούς είναι περιορισμένη. Θα ήταν δύσκολο για τους Κινέζους να κρατήσουν 

μια επιθετική στάση απέναντι σε οποιαδήποτε χώρα από τις δύο. Οι Κινέζοι έχουν 

αδύναμο ναυτικό, που δεν θα μπορούσε να επιβιώσει από μια σύρραξη με τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Επομένως, η εισβολή π.χ. στην Ταϊβάν μπορεί να είναι δελεαστική στη 

θεωρία, αλλά δεν είναι κάτι πιθανό. Η Κίνα δεν έχει τη ναυτική δύναμη για να περάσει 

με τη βία από τα στενά της Ταϊβάν, και σίγουρα δεν έχει την ικανότητα να 

προστατεύσει τα κονβόι που θα μεταφέρουν προμήθειες στα ταϊβανέζικα πεδία της 

μάχης. Η Κίνα δεν πρόκειται να αναπτύξει μια ναυτική ικανότητα αρκετή για να 

                                                
412 “Σχέσεις Κίνας Ευρωπαϊκής Ένωσης,” ΕΛΙΑΜΕΠ, 2014, 
http://www.eliamep.gr/europeanintegration/relationsbetweenchinaandtheeu/1. (Πρόσβαση 10 Δεκ 2014) 

http://www.eliamep.gr/europeanintegration/relationsbetweenchinaandtheeu/1.
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απειλήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στις επόμενες δύο δεκαετίες. Χρειάζεται πολύς 

χρόνος για να προετοιμάσεις ένα ναυτικό.413 

 Ο John J. Mearsheimer σε άρθρο του στην εφημερίδα «The Chinese Journal of 

International Politics»414 εξετάζοντας τη  Λευκή Βίβλο της Αυστραλίας, η οποία είναι 

επιφορτισμένη με την χάραξη και αξιολόγηση  της υψηλής στρατηγικής της μέχρι το 

έτος 2030,  θέτει ένα σημαντικό ερώτημα  το κατά πόσον η Κίνα μπορεί να αναπτυχθεί 

ειρηνικά. Είναι σαφές από την εξέταση του υπόψη κειμένου ότι, οι σχεδιαστές της 

υψηλής στρατηγικής στην Καμπέρα ανησυχούν για τη μεταβαλλόμενη ισορροπία 

δυνάμεων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Μερικά αποσπάσματα από αυτό 

επιβεβαιώνουν την ανησυχία τους: « Καθόσον άλλες δυνάμεις αυξάνονται, και η 

υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών βρίσκεται σε μια συνεχή δοκιμασία,  οι σχέσεις 

ισχύος  θα αλλάξουν αναπόφευκτα. Όταν  συμβαίνει κάτι τέτοιο αυξάνεται η 

πιθανότητα του εσφαλμένου υπολογισμού. Υπάρχει μια μικρή αλλά αρκετά 

ανησυχητική πιθανότητα της αυξανόμενης αντιπαράθεσης μεταξύ αυτών των 

δυνάμεων.» Εν ολίγοις, η Αυστραλιανή κυβέρνηση φαίνεται να αισθάνονται ότι η 

αλλαγή που υφίσταται στην ισορροπία δυνάμεων μεταξύ της Κίνας και των Ηνωμένων 

Πολιτειών εγκυμονεί κινδύνους για την ειρήνη στην υπόψη περιοχή. 

 Ο John J. Mearsheimer συνεχίζοντας την ανάλυση του καταλήγει στο 

συμπέρασμα ότι, η Κίνα εμφανίζεται ως επίδοξος ηγεμόνας και η ανάπτυξη της δεν θα 

είναι ειρηνική καθόσον οι μεγάλες δυνάμεις δεν επιθυμούν ηγεμόνες συναδέλφους.415 

Κράτη τα οποία πετυχαίνουν περιφερειακή ηγεμονία προσπαθούν να εμποδίσουν τις 

μεγάλες δυνάμεις άλλων περιφερειών να επαναλάβουν το κατόρθωμα τους. Η ιδεώδης 

κατάσταση για μια μεγάλη δύναμη είναι να αποτελεί το μοναδικό περιφερειακό 

ηγεμόνα του κόσμου. Το κράτος αυτό μετατρέπεται σε μια δύναμη διατήρησης του 

status quo και θα καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για να μην υπάρξει αλλαγή στην 

ισορροπία δυνάμεων.416 Αυτή του την άποψη δεν παύει να την υποστηρίζει διαρκώς 

καθώς σε πρόσφατη τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε στον Έλληνα 

                                                
413 Σημειώσεις μαθήματος «οι Διεθνείς Σχέσεις στον 21ο αιώνα», Γεώργιος Σπυρόπουλος 

414 John J. Mearsheimer, “The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asiα,” The Chinese 

Journal of International Politics 3 (2010): 381–396, cjip.oxfordjournals.org. (Πρόσβαση 11 Δεκ 2014) 

415 Ibid.,381-396 
416 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,100-105 
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δημοσιογράφο  Πέτρο Παπακωνσταντίνου διαφάνηκε την εμμονή του με την Κίνα. Ο 

Mearsheimer όπως και άλλοι θεωρητικοί με σημαντικό κύρος και επιρροή στην 

Ουάσινγκτον θεωρούν ότι η επόμενη ολιστική αντιπαράθεση θα προκύψει μεταξύ ΗΠΑ 

και Κίνας, ενισχύοντας το δόγμα Oμπάμα, γνωστό ως «Pivot to the Asia - Pacific».417 

 Ένα επίσης μεγάλο θέμα το οποίο θα καθορίσει εν πολλοίς και την υψηλή 

στρατηγική της Κίνας είναι η ενέργεια. Η ενεργειακή αυτάρκεια της Κίνας αποτελεί 

προ πολλού παρελθόν, λόγω της διαρκούς αυξήσεως του ΑΕΠ (υπολογίζεται περί το 

7% για τις επόμενες 23 δεκαετίες), τη εκβιομηχανίσεως της χώρας, της ραγδαίας 

αυξήσεως του αριθμού αυτοκινήτων και της μειώσεως καταναλώσεως του ρυπογόνου 

άνθρακος. Με αυξανομένη ετήσια ζήτηση 2,6 % εκτιμάται ότι η Κίνα θα ξεπεράσει τις 

Η.Π.Α. περί το 2025 και θα αποτελέσει τον μεγαλύτερο παγκοσμίως καταναλωτή 

πετρελαίου, ενώ το 2030 θα τριπλασιάσει τις σημερινές εισαγωγές πετρελαίου, οι 

οποίες θα φθάσουν τα 12mbd, γεγονός που της επιβάλλει την εξασφάλιση της 

σταθερότητας του εφοδιασμού της.(βλ. πίνακες 7 &8).418  

                                                
417 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Aνοιγμα Προς Την Ανατολή,” Δημοκρατία 11/11/14 (2014), 
http://www.dimokratianews.gr/content. 

418 Αντιναυαρχος Βασίλειος Μπαρτζούκος, “Η Γεωπολιτική Της Κίνας,” ΕΛΕΣΜΕ, 2010, 
http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t63/t63_8.html.,1-25 
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Πίνακας 7: Κατανάλωση πετρελαίου και παραγώγων από το 1972-

19(Πηγή:ttp://www.worldenergyoutlook.org/) 
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Πίνακας 8: Πρόβλεψη κατανάλωσης πετρελαίου και παραγώγων (Πηγή: 

http://www.worldenergyoutlook.org/) 

 Οι αυξανόμενες ανάγκες της Κίνας σε ενέργεια έχει ως αποτέλεσμα να στρέψει 

την προσοχή της και να προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην πλούσια σε ενεργειακά 

αποθέματα περιοχή της Μέσης Ανατολής.  Κύριος συνεργάτης της Κίνας στην περιοχή 

αποτελεί το Ιράν το οποίο στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά ήδη από τον πόλεμο 

Ιράν-Ιράκ.419 Φυσικά αυτό δεν αποτελεί έκπληξη καθόσον το Ιράν είναι η δεύτερη 

χώρα παγκοσμίως σε παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για την Κίνα το Ιράν 

αποτελεί το ιδανικό γεωγραφικό σημείο για ανάπτυξη γεωγραφικής παρουσίας στον 

Περσικό Κόλπο μέσω του οποίου διακινείται το 40% των παγκόσμιων αποθεμάτων 

ενέργειας. Η Κίνα εκμεταλλευόμενη το συνεχώς αυξανόμενο αντιαμερικανικό πνεύμα 

                                                
419 Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ έλαβε χώρα το χρονικό διάστημα από το 1980-1988. «Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ 
είναι η `μητέρα` όλων των πολέμων του Κόλπου. Ηταν ο πιο μακρύς πόλεμος του εικοστού αιώνα και ο 

πόλεμος με τα περισσότερα θύματα στη Μέση Ανατολή:  

680.000 νεκροί και αγνοούμενοι (180.000 Ιρακινοί και 500.000 Ιρανοί) και πάνω από 1,8 εκατομμύρια 

τραυματίες και ακρωτηριασμένοι. Ο πόλεμος αυτός δημιούργησε ένα νέο γεωπολιτικό δεδομένο στην 

περιοχή. Οι Δυτικοί επέστρεψαν στον Κόλπο και η στρατιωτική τους παρουσία (κυρίως η αμερικανική) 

ενισχύθηκε. Ξεκίνησε επίσης η διείσδυση της Σοβιετικής Ενωσης (και στη συνέχεια της Ρωσίας) και της 

Κίνας. Αν και το Ιράκ επισήμως νίκησε, το βέβαιο είναι ότι αποδυναμώθηκε και απομονώθηκε. Οσο για 

το Ιράν, εξοστρακίστηκε τελείως από τη διεθνή σκηνή. Και οι μοναρχίες του πετρελαίου άρχισαν να 

ονειρεύονται έναν σημαντικό περιφερειακό ρόλο». (Πηγή: http://www.onalert.gr/stories/iran-iraq-25-
xronia-meta-to-telos-polemou-gallos-istorikos-e3hgei/29261) 

http://www.worldenergyoutlook.org/
http://www.onalert.gr/stories/iran-iraq-25-xronia-meta-to-telos-polemou-gallos-istorikos-e3hgei/29261
http://www.onalert.gr/stories/iran-iraq-25-xronia-meta-to-telos-polemou-gallos-istorikos-e3hgei/29261
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στη Μ. Ανατολή, προσπάθησε να δημιουργήσει συμμαχικούς δεσμούς ακόμη και με 

παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Σαουδική 

Αραβία.420  

 Κατόπιν των ανωτέρω θα μπορούσα να υποστηρίξω λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, η Κίνα ανταγωνίζεται τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, την Ινδία και την Ευρώπη 

για την πρόσβαση στα ίδια ενεργειακά αποθέματα κυρίως της Μ. Ανατολής, 

αναμένεται ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη ενεργό ανάμιξη της χώρας στην περιοχή αυτή, 

αλλά και στην παγκόσμια γεωπολιτική της ενέργειας, κατά τα επόμενα έτη. Η 

υλοποίηση της εκτιμήσεως αυτής σημαίνει μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και 

στρατιωτική επιρροή της Κίνας στις περιοχές παραγωγής ενέργειας.  

4.3.1  ΚΙΝΑ- ΙΣΡΑΗΛ 

Σε μία πρόσφατη συνέντευξη του Προέδρου του Ισραήλ Σιμόν Πέρες στο 

Bloomberg δήλωσε ότι : «Το μέλλον καλπάζει σαν άλογο και αν δεν καλπάσεις με το 

άλογο το άλογο θα καλπάσει χωρίς εσένα». Τα λόγια αυτά μπορούν να βρουν 

εφαρμογή στις άοκνες προσπάθειες, των τελευταίων χρόνων, του Ισραήλ να 

«καλπάσει» με το κινεζικό άλογο, προσπάθειες οι οποίες συμπίπτουν χρονικά με την 

προσπάθεια της Κίνας να εξασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια με εισαγωγές από 

την Μέση Ανατολή αυξάνοντας την πολιτική οικονομική και στρατιωτική ανάμειξη της 

στην περιοχή.421 

Το να καταφέρει όμως η Κίνα να συναρμολογήσει το πάζλ στη συγκεκριμένη 

περιοχή, αποτελεί μία μάλλον δύσκολη υπόθεση καθόσον η τελευταία διατηρεί καλές 

σχέσεις με όλους τους εθνοκρατικούς δρώντες της περιοχής. Σήμερα η Κίνα αποτελεί 

το μεγαλύτερο εξαγωγέα στη Μέση Ανατολή καθώς είναι και άμεσα εξαρτώμενη από 

το Ιρανικό πετρέλαιο. Επίσης το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις της με την Τουρκία 

βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο γεγονός το οποίο επισφραγίστηκε από την υπογραφή 

μιας σειράς επικερδών συμφωνιών. 

                                                
420 Ibid.,20-25 

421 Dr Naser-Al Tamini, “The Uncertain Future of China-Israel Relations,” AL ARABIYA NEWS, 2014, 
http://english.alarabiya.net/en/views/news/world/2014/04/04/The-uncertain-future-of-China-Israel-

relations.html. (Πρόσβαση 11 Δεκ 2014) 

http://english.alarabiya.net/en/views/news/world/2014/04/04/The-uncertain-future-of-China-Israel-relations.html.
http://english.alarabiya.net/en/views/news/world/2014/04/04/The-uncertain-future-of-China-Israel-relations.html.
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Η πρόσφατη καλυτέρευση των σχέσεων τους δεν αντανακλά την 

πολυπλοκότητα   των σινο-ισραηλινών σχέσεων.  Παρά το ότι το Ισραήλ ήταν η  πρώτη 

χώρα της Μέσης Ανατολής που αναγνώρισε επίσημα η νεοσυσταθείσα Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας το 1950, η Κίνα θα το ανταποδώσει επίσημα μόλις σαράντα δύο 

χρόνια μετά. Καθ 'όλη τη δεκαετία του 1960 και του '70 η Κίνα προσέφερε πολιτική και 

υλική υποστήριξη στην Παλαιστίνη, καθώς αποτέλεσε την πρώτη μη-αραβική 

κυβέρνηση η οποία απέκτησε διπλωματικές σχέσεις με την Παλαιστινιακή Οργάνωση 

για την Απελευθέρωση (PLO), το 1964.422 

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου η Κίνα έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο στην 

υποστήριξη του παλαιστινιακού λαού με την ανθρωπιστική βοήθεια καθώς και με την 

εκπαίδευση και τον εξοπλισμό της μαχητικής παράταξη της PLO. Ο Γιασέρ Αραφάτ, 

επικεφαλής της PLO από το 1969 μέχρι το θάνατό του το 2004, επισήμανε το 

σημαντικό ρόλο που διαδραμάτιζε η Κίνα στον αγώνα της χώρας του για την ελευθερία. 

Ωστόσο, οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Κίνα και η απελευθέρωση της 

οικονομίας έδωσαν νέα ώθηση στις σινο-ισραηλινές σχέσεις.423 

Η Κίνα και το Ισραήλ αντάλλαξαν πρεσβείες και στην ουσία άνοιξαν το δρόμο 

για διπλωματικές σχέσεις μόλις το 1992, ένα χρόνο μετά την έναρξη των 

διαπραγματεύσεων για ειρήνευση ανάμεσα στους Άραβες και το Ισραήλ, στη Μαδρίτη. 

Από τότε υπάρχει μια θετική πορεία στις σχέσεις των δύο χωρών η οποία αρχικά 

επιβεβαιώθηκε με την επίσκεψη του προέδρου του Ισραήλ, Chaim Herzog, το 1992  και 

κορυφώθηκε με την ιστορική επίσκεψη του κινέζου προέδρου, Jiang Zeming, το 2000 

στο Ισραήλ. Τη χρονιά εκείνη οι οικονομικές συναλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, για 

πρώτη φορά, ξεπέρασαν το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.424 

Είναι φανερό ότι το Ισραήλ προωθεί και επιδιώκει να  «καλπάσει» με την Κίνα. 

Πράγματι  μετά την αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων με την Κίνα τέσσερεις 

πρόεδροι  του Ισραήλ πραγματοποίησαν επίσημες επισκέψεις στο Πεκίνο [ Hertzog 

(1992), Weitzman (1999), Katzav (2003), Peres(2008)]. Επιπρόσθετα μεγάλος αριθμός 

επαφών και επισκέψεων έχει πραγματοποιηθεί με ανθρώπους των επιχειρήσεων, της 

                                                
422 Gregory Noddin Poulin, “Sino-Israeli Economic Ties Blossoming,” The Diplomat, 2014, 

http://thediplomat.com/2014/12/sino-israeli-economic-ties-blossoming/. (Πρόσβαση 12 Δεκ 2014) 

423 Ibid. 

424 Dr Naser-Al Tamini, “The Uncertain Future of China-Israel Relations.” 

http://thediplomat.com/2014/12/sino-israeli-economic-ties-blossoming/
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παιδείας αλλά και των ενόπλων δυνάμεων με χαρακτηριστικότερη την επίσκεψη του 

Κινέζου Στρατηγός Chen Bingde, ο οποίος συναντήθηκε με τον Ισραηλινό ομόλογό 

του, Benny Gantz, καθώς και με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ, Ehud Barak τον 

Αύγουστο του 2011.425  

Στις δηλώσεις που ακολούθησαν οι επικεφαλής ανακοίνωσαν πως η 

θεματολογία της ατζέντας περιελάμβανε, τα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Μέση 

Ανατολή, σχέσεις Ισραηλινών – Παλαιστινίων, το ζήτημα με το Ιράν, σχετικά με το 

Πακιστάν καθώς και για τη παγκόσμια τρομοκρατία. Το Ισραήλ χαρακτήρισε την 

επίσκεψη του Κινέζου Στρατηγού ως «ιστορικό» γεγονός, ενώ πριν από τη 

συγκεκριμένη συνάντηση προηγήθηκε η επίσκεψη του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας, 

Ehud Barak, στη Κίνα. Οι δύο αυτές χώρες που σήμερα βελτιώνουν τις σχέσεις τους, 

έχουν το ιδίωμα η μεν Κίνα να θεωρείται ως η πλέον ανταγωνίστρια χώρα των ΗΠΑ 

και το δε Ισραήλ ο παραδοσιακά πιο πιστός σύμμαχος των ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ λόγω των 

σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν ως χώρα, σταδιακά δείχνουν 

να χάνουν το κυρίαρχο ρόλο που μέχρι τώρα είχαν σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, 

έτσι ώστε νέες ευκαιρίες να ξεπροβάλλουν για τις χώρες «μνηστήρες». Η Κίνα μπορεί 

να παίξει καθοριστικό ρόλο στις σχέσεις Ισραηλινών – Παλαιστινίων, όπως επίσης 

μπορεί να επηρεάσει σε ένα βαθμό το Ιράν να αλλάξει τη στάση του. Παράλληλα, οι 

δύο χώρες έχουν πολλά να συζητήσουν μεταξύ τους στον οικονομικό τομέα όπως 

επίσης και στα εξοπλιστικά προγράμματα.426   

Η Αμερική βλέποντας την καλυτέρευση των  σχέσεων πολλές φορές έχει 

λειτουργήσει ως ανασταλτικός παράγοντας με αποτέλεσμα την δημιουργία ψυχρού 

κλίματος μεταξύ των δύο χωρών. Τον Οκτώβριο του 1999, ο Πρόεδρος Μπιλ Κλίντον 

εξέφρασε επισήμως την αντίθεση του σε μια συμφωνία, για τα αερομεταφερόμενα 

συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης και επιτήρησης Phalcon, με την αιτιολογία ότι η 

τεχνολογία που το Ισραήλ προσπαθεί να πουλήσει στην Κίνα υπονόμευε τα 

συμφέροντα των ΗΠΑ και την ασφάλεια στην περιοχή της Ασίας-Ειρηνικού, ιδιαίτερα 

κατά μήκος των στενών της Ταϊβάν. Τον Ιούλιο του 2000, και στον απόηχο 

                                                
425 Judah Grunstein, “Israel’s Warming Defense Ties With China,” World Politics Review, 2011, 
http://www.worldpoliticsreview.com/trendlines/9788/israelswarmingdefensetieswithchina. (Πρόσβαση 12 

Δεκ 2014) 

426 Ibid. 

http://www.worldpoliticsreview.com/trendlines/9788/israelswarmingdefensetieswithchina.
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μακροχρόνιων απειλών των ΗΠΑ, ο πρωθυπουργός Εχούντ Μπαράκ ανακοίνωσε την 

ακύρωση της συμφωνίας.427 

Τον Δεκέμβριο του 2004, μια νέα διαμάχη ξέσπασε όταν η κυβέρνηση Μπους 

αμφισβήτησε την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης για την επισκευή και την 

αναβάθμιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών που το Ισραήλ είχε πουλήσει στην 

Κίνα τη δεκαετία του 1990. Αυτή τη φορά, το Πεντάγωνο απείλησε να τερματίσει ή να 

αποκλείσει τη συμμετοχή του Ισραήλ από το κοινό πρόγραμμα Strike Fighter F-35.  

Τον Ιούλιο του 2005, ο υπουργός άμυνας του Ισραήλ, Σαούλ Μοφάζ ακύρωσε το ταξίδι 

του μετά από απαίτηση των ΗΠΑ να απολογηθεί εγγράφως, για τις εν λόγω εξαγωγές 

του Ισραήλ που φανερά διακυβεύουν την ασφάλεια των ΗΠΑ.428 

Παρά το γεγονός ότι οι στενές σχέσεις του Ισραήλ με τις ΗΠΑ αποτέλεσαν 

βασική στόχευση της υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ από συστάσεως του, δεν μπορεί 

σε καμία περίπτωση να αγνοήσει την πολύ σημαντική αγορά της Κίνας. Εν τω μεταξύ, 

οι κινεζικές εταιρείες βρίσκονται σε μια διαρκή αναζήτηση, ανά τον κόσμο, 

προκειμένου να ανακαλύψουν αυτές  τις τεχνολογίες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη 

της κινεζικής οικονομίας γρήγορα και αποτελεσματικά. Ο Yoram Evron, ανώτερος 

ερευνητής στο Israeli Institute for National Securities studies (INSS), πρόσφατα σε 

δήλωση του προσδιόρισε τους λόγους για τους οποίους οι δύο χώρες επιδιώκουν να 

αναβαθμίσουν τις σχέσεις τους: «Το Ισραήλ κατέχει ένα από τα βασικά κλειδιά για τη 

σταθερότητα στην περιοχή, Επιπρόσθετα μετά τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης 

αποδείχθηκε περίτρανα ότι το Ισραήλ αποτελεί μια όαση  σταθερότητας στην καρδιά 

μιας ρευστής και  ασταθούς περιοχής. Επιπλέον, το Ισραήλ είναι μια σημαντική πηγή 

γνώσης για τα γεγονότα στην περιοχή. Το Ισραήλ θεωρείται και είναι η πηγή, η καρδιά 

των προηγμένων τεχνολογιών.429 

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης των σινο-ισραηλινών σχέσεων παρατηρείται μια 

αύξηση στις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ στων δυο χωρών. Το 1992 οι μεταξύ τους 

συναλλαγές ανερχόταν στο ποσό των 51 εκατομμυρίων δολαρίων ενώ το 2013 το ποσό 

ανήλθε στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η Κίνα, συμπεριλαμβανομένου και 

                                                
427 P. R. Kumaraswamy, “At What Cost Israel-China Ties?,” Middle East Quarterly 13, no. 2 (2006): 

37–44, http://www.meforum.org/926/at-what-cost-israel-china-ties. 

428 Ibid. 

429 Dr Naser-Al Tamini, “The Uncertain Future of China-Israel Relations.”,1-6 

http://www.meforum.org/926/at-what-cost-israel-china-ties.
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του Hong-Kong, αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο προορισμό για τα Ισραηλινά 

προϊόντα μετά την Αμερική. Η συνεργασία των δύο χωρών έχει πλέον ξεπεράσει τα 

όρια των εμπορικών ανταλλαγών και έχει επεκταθεί και σε άλλους τομείς όπως αυτόν 

της στρατιωτικής τεχνολογίας, της διαχείρισης υδάτων, των τεχνολογιών που αφορούν 

τις καλλιέργειες και την ιατρική. Σύμφωνα με την "China Global Investment Tracker", 

η οποία καταμετρά τις επενδύσεις και τις συμβάσεις της Κίνας σε όλο τον κόσμο, οι 

Κινέζοι έχουν επενδύσει 1.7 δισεκατομμύρια δολάρια στην οικονομία του Ισραήλ και 

το μεγαλύτερο μέρος αυτών πήγε στον τομέα της  γεωργίας (1,4 δισεκατομμύρια 

δολάρια) και το υπόλοιπο επενδύθηκε σε ισραηλινές εταιρείες, υψηλής τεχνολογίας, 

μεταξύ 2005 και τέλους 2013.430 

 

                                                
430 “NINTERACTIVE: CHINA GLOBAL INVESTMENT TRACKER INTERACTIVE MAP,” Column 

Five, 2014, http://www.columnfivemedia.com/work-items/interactive-china-global-investment-tracker-
interactive-map.(Πρόσβαση 12 Δεκ 2014) 
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Πίνακας 9: Οι επενδύσεις της Κίνας στο Ισραήλ (Πηγή: http://www.columnfivemedia.com/work-

items/interactive-china-global-investment-tracker-interactive-map) 

Η συνεργασία των δυο χωρών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς όπως αυτόν 

των μεταφορών όπου το Ισραήλ και η Κίνα σύναψαν συμφωνία ύψους 2 δις. Δολαρίων, 

για την υλοποίηση του πολύ μεγάλου έργου γνωστού ως Red-Med και αφορά στη 

σύνδεση με σιδηρόδρομο, μήκους 300 χλμ, της Ερυθράς Θάλασσας με το λιμάνι του 

Ashdod στη Μεσόγειο Θάλασσα, στην οποία οι Κινέζοι θέλουν μερίδιο από την 

εκμετάλλευση των πρόσφατα ανακαλυφθέντων κοιτασμάτων φυσικού αερίου της 

κοιλάδας της Λεβαντίνης.431 

Συνοψίζοντας οι δύο χώρες έχουν αναβαθμίσει τις σχέσεις τους αλλά  

χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί για να παρακάμψουν τους περιορισμούς που τίθενται από 

τις μεγάλες δυνάμεις αλλά και από τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα των ιδίων 

                                                
431 Joshua Levitt, “Israel-China Alliance Moves Forward With $2 Billion ‘Red-Med’ Freight Rail Link 

Alternative to Suez Canal,” The Algemeiner, 2014, http://www.algemeiner.com/2014/03/24/israel-china-

alliance-moves-forward-with-2-billion-red-med-freight-rail-link-alternative-to-suez-canal/.(Πρόσβαση 12 
Δεκ 2014) 

http://www.columnfivemedia.com/work-items/interactive-china-global-investment-tracker-interactive-map
http://www.columnfivemedia.com/work-items/interactive-china-global-investment-tracker-interactive-map
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στην περιοχή. Η Κίνα σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αγνοήσει τις στενές και 

μακροχρόνιες σχέσεις με τον Αραβικό κόσμο, την Τουρκία και το Ιράν. Από την άλλη 

είναι επιτακτική ανάγκη η Κίνα να αποκτήσει την υψηλή τεχνολογία του Ισραήλ για να 

εμποδίσει μια επιβράδυνση στην οικονομία της η οποία θα είναι καταστροφική για 

αυτήν. Επιπρόσθετα το Ισραήλ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη του τις ανησυχίες των 

ΗΠΑ οι οποίες διαρκώς επιπλήττουν το Ισραήλ ότι θέτει σε κίνδυνο τα συμφέροντα 

τους στην περιοχή. Ιδίως με το ύψιστης σημασίας έργο, Red-Med, πολλοί αξιωματούχοι 

του Ισραήλ πιστεύουν ότι, θα κλονιστούν σοβαρά οι σχέσεις τους με τις ΗΠΑ. Και το 

σημαντικότερο είναι η στάση της Κίνας στο Παλαιστινιακό η οποία θεωρεί ότι 

οργανώσεις όπως η Χαμάς και η Χεζμπολάχ σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να 

θεωρούνται ως τρομοκρατικές. 

4.3.2 ΚΙΝΑ- ΕΛΛΑΔΑ 

Η υπογραφή της Συνθήκης φιλίας ανάμεσα στην Ελλάδα και την Κίνα, στις 30 

Σεπτεμβρίου 1929 στο Παρίσι  θα σηματοδοτήσει την έναρξη των σχέσεων των δυο 

χωρών. Θα ακολουθήσει η υπογραφή σύναψης διπλωματικών σχέσεων το 1972 (24 

Μαΐου) που θα καταστήσει τη σχέση αυτή πιο σταθερή. Η δεκαετία του ’80 θα είναι 

αποφασιστικής σημασίας καθώς θα λάβουν χώρα οι πρώτες ανταλλαγές επισκέψεων 

ανάμεσα σε υπουργούς των δυο χωρών
432

. Έκτοτε οι σχέσεις σταδιακά αναπτύχθηκαν 

και διευρύνθηκαν, αν και ουσιαστική προσέγγιση σημειώθηκε μετά τα μέσα της 

δεκαετίας του 1990. Η επίσκεψη του προέδρου Jiang Zemin στην Ελλάδα το 2000 ήταν 

η πρώτη επίσημη επίσκεψη που έγινε ποτέ από  Πρόεδρο της Λαϊκής Δημοκρατίας της 

Κίνας. Η διαδοχική ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων από τις δυο χώρες, το 2004 και 

το 2008 αντίστοιχα, θα καταστεί ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων 

των δυο χωρών. Τον Ιούνιο 2014, η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας κ. Li 

Keqiang προώθησε ακόμη περισσότερο την διμερή συνεργασία με την Κίνα, τόσο στον 

πολιτικό τομέα, όσο και στον οκονομικό/εμπορικό και τον πολιτιστικό: Η Στρατηγική 

Σχέση των δύο χωρών εμβαθύνθηκε περαιτέρω με την Κοινή Δήλωση των δύο 

Πρωθυπουργών, υπεγράφησαν πλήθος εμπορικών συμφωνιών, συνολικού ύψους άνω 

                                                
432 Τομάη Φ., 2012, “Έρως στην Απαγορευμένη Πόλη. Από τις μυστικές συνεννοήσεις στα Τίρανα ως 

την ανταλλαγή επισκέψεων και την υπογραφή συμφωνιών”. Το Βήμα, διαθέσιμο στο: 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=466992 (Παρατίθεται σε μελέτη του  Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Αριστείας Jean Monnet για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας –Κίνας) 

http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=466992
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των 6 δισ.$, ενώ συνήφθη συμφωνία για την αμοιβαία ίδρυση Πολιτιστικών Κέντρων 

σε Ελλάδα και Κίνα.433 

Το καλό επίπεδο των σχέσεων των δυο χωρών γίνεται εμφανές από το πλήθος 

των επισκέψεων σε επίσημο επίπεδο που έχουν ανταλλάξει οι δύο πλευρές αλλά και τις 

συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών που τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε πολύ 

υψηλά επίπεδα. Παρακάτω παραθέτω έναν πίνακα με τις σημαντικότερες επισκέψεις 

των τελευταίων ετών. 

 

Eπίσημες Συναντήσεις - Επισκέψεις 

2008 Επίσκεψη του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας 

κ. Κάρολου Παπούλια στην Κίνα. 

2008 Επίσκεψη του Υπουργού Τουρισμού κ. Άρη 

Σπηλιωτόπουλου στην Κίνα. 

2008 Επίσκεψη της Υπουργού Εξωτερικών κας Ντόρας 

Μπακογιάννη και του Υπουργού Πολιτισμού κ. Μιχάλη 

Λιάπη στην Κίνα εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων. 

2008 Επίσκεψη του Προέδρου της Κίνας κ. Hu Jintao στην 

Αθήνα. 

2008 Επίσκεψη του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Γιάννη 

Βαληνάκη στην Κίνα εν όψει της 7
ης

 Ευρω-Ασιατικής 

Συνάντησης (ASEM). 

2009 Συνάντηση του Υπουργού Εσωτερικών κ. Προκόπη 

Παυλόπουλου με τον Κινέζο ομόλογο του κ. Yin Weimin.  

2009 Συνάντηση του Πρέσβη της Κίνας στην Ελλάδα με τον 

Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ιωάννη Βαρβιτσιώτη. 

2010 Επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας κ. Wen Jiabao 

στην Αθήνα. 

2011 Επίσκεψη Υπουργού Θαλασσίων Υποθέσεων, Νήσων 

και Αλιείας κ. Ιωάννη Διαμαντίδη στην Κίνα. 

2011 Επίσκεψη στην Κίνα του Υπουργού Επικρατείας κ. 

Χάρη Παμπούκη  

                                                
433 “Διμερείς Σχέσεις,” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ, 2014, 
http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/kina/. (Πρόσβαση 12 Δεκ 2014) 

http://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/kina/
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2011 Συνάντηση Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Σπύρου 

Κουβέλη με τον Κινέζο ομόλογό του και με τον αντιπρόεδρο 

της CNTA (Κινεζικός Οργανισμός Τουρισμού). 

2011 Επίσκεψη στην Κίνα του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. 

Σπ. Κουβέλη.  

2011 Επίσκεψη στην Αθήνα του Υφυπουργού Εθνικής 

Επιτροπής Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων, κ. DU Ying.  

2011 Επίσημη επίσκεψη του Αντιπροέδρου της Ελληνικής 

Κυβέρνησης κ. Θεόδωρου Πάγκαλου στην Κίνα. 

2012 Συνάντηση του Υπουργού Εξωτερικών κ. Δημήτρη 

Αβραμόπουλου με τον Πρέσβη της Λ.Κ της Κίνας κ. Du 

Qiwen.  

2014 Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Κίνας κ. Li 

Keqiang 
 

Πίνακας 10: Eπίσημες Συναντήσεις – Επισκέψεις (Πηγή: Μελέτη μελέτη του  Ευρωπαϊκού Κέντρου 

Αριστείας Jean Monnet για τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας –Κίνας) 

 Το διμερές εμπόριο αγαθών Ελλάδας-Κίνας αναπτύσσεται ικανοποιητικά κατά 

τα τελευταία έτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Διοίκησης Τελωνείων της Λ.Δ. 

της Κίνας, οι ελληνικές εξαγωγές το 2013 αυξήθηκαν στα 434,14 εκατ. $, 

σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση κατά 1,35% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι 

κινεζικές εξαγωγές προς την Ελλάδα σημείωσαν περαιτέρω πτώση στα 3.216 εκατ. $ (-

10,5% y-o-y). Αντίστοιχα, τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το 2013 δείχνουν αύξηση των 

ελληνικών εξαγωγών κατά 10% (419,7 εκατ. Ευρώ) και των εισαγωγών μείωση κατά 

4% (2.19 δις Ευρώ). Ένεκα της αύξησης των ελληνικών εξαγωγών και της μείωσης των 

ελληνικών εισαγωγών τα τελευταία έτη, οι ελληνικές εξαγωγές αναλογούν πλέον σε 

περίπου 1/5 των κινεζικών εξαγωγών προς την Ελλάδα (στοιχεία ΕΛ.ΣΤΑΤ.). (βλ. 

Πίνακα 11) 
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Πίνακας 11: Στατιστικά Στοιχεία Διμερούς Εμπορίου (Πηγή: Έκθεση 2013 Γραφείου οικονομικών και 

εμπορικών υποθέσεων πρεσβείας Πεκίνου) 

 Όσον αφορά τις  εξαγωγές προϊόντων, τα βασικά εξαγόμενα ελληνικά προϊόντα 

για το 2013 στην Κίνα ήταν μάρμαρα (δολομίτης, τραβερτίνη), βαμβάκι, μέταλλα 

(προϊόντα αλουμινίου και απορρίμματα μετάλλων), προϊόντα πετρελαίου, δέρματα και 

γουνοδέρματα, χημικά και πλαστικά (φάρμακα, απορρίμματα πλαστικών και χρωστικές 

ύλες), ηλεκτρικά είδη (κυρίως ηλεκτρικά φουρνάκια), πολτοί και χαρτιά (κυρίως χαρτιά 

και χαρτόνια για ανακύκλωση), τρόφιμα και ποτά (κυρίως ελαιόλαδα, ζυμαρικά, 

κρασιά).(βλ. Πίνακα 12) 
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Πίνακας 12: Βασικά Εξαγόμενα Προιόντα στη Κίνα (Πηγή: Πηγή: Έκθεση 2013 Γραφείου οικονομικών 

και εμπορικών υποθέσεων πρεσβείας Πεκίνου) 

 

Το  βασικό ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι κατά πόσο είναι δυνατόν να 

διατηρηθούν και να αναπτυχθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Κίνας. Η 

Κίνα σήμερα  παρουσιάζεται με ολοένα και αυξανόμενες διεκδικήσεις στη «γειτονιά 

μας», και αυτό  πιθανόν να οδηγήσει σε αύξηση των εντάσεων στις σινο-αμερικανικές 

σχέσεις. Σε βάθος χρόνου αυτή η διμερής σχέση δεν πρέπει κατ 'ανάγκη να γίνει 

εχθρική, όπως προβλέπει μια μερίδα μελετητών των διεθνών σχέσεων. Η μεταβατική 

φάση, κατά την οποία δύο μεγάλες δυνάμεις προσπαθούν να προσαρμοστούν σε μία 

νέα διεθνοπολιτική πραγματικότητα   όπου έχουν επέλθει αλλαγές στην ισορροπία 

δυνάμεων πάντα είναι θυελλώδης.434  

Η Κίνα τον τελευταίο καιρό προσπαθεί να κάνει αισθητή την παρουσία της στην 

Αν. Μεσόγειο, η οποία από το μοίρασμα του κόσμου (Συμφωνία της Γιάλτας) ανήκει 

στη Δύση. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν πρέπει να μας προξενεί έκπληξη καθόσον η 

                                                
434 Θάνος Ντόκος, “The Geopolitical Implications of Sino‐ Greek Relations,” CLINGEDEAL ASIA 

FORUM, 2014, http://www.clingendael.nl/publication/geopoliticalimplicationssinogreekrelations0? 
lang=nl 1. (Πρόσβαση 12 Δεκ 2014) 
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παρατηρούμενη αλλαγή στην ισορροπία δυνάμεων θα γινόταν εμφανής και στην υπόψη 

περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν ο κυρίαρχος παίκτης στη Μέση 

Ανατολή και την Ανατολική Μεσογείου και στο μέλλον.435 Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) 

αναμένεται να παραμείνει ένα ισχυρός δρών, παρά τα τρέχοντα προβλήματα. Ωστόσο, 

θα μπορούσαμε με ασφάλεια να προβλέψουμε ότι η ευρύτερη Μέση Ανατολή θα 

εξελιχθεί σταδιακά σε μια περιοχή όπου θα έχουν λόγο πολλοί δρώντες του άναρχου 

και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος.436 

Η Κίνα έχει υιοθετήσει μια πολιτική η οποία είναι προσανατολισμένη στο να 

αναπτύσσει στενές σχέσεις, με κράτη παραγωγούς φυσικών πόρων, στην Αφρική και 

την περιοχή του Κόλπου. Επίσης διατηρεί μια περιορισμένη οικονομική συμμετοχή 

στην υπόψη περιφέρεια αφού μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι ικανοποιημένη με τις 

εγγυήσεις που τις παρέχονται από τις ΗΠΑ για την εξασφάλιση της ενεργειακής της 

ασφάλειας. Αυτό μπορεί να αλλάξει, ωστόσο, δεδομένης της αυξανόμενης ενεργειακής 

εξάρτησης της Κίνας. 437 

Στην προκειμένη περίπτωση η Ελλάδα, παρά τον ξεκάθαρο δυτικό και 

ευρωπαϊκό προσανατολισμό της, και ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών από τους 

Ευρωπαίους εταίρους της, προσπαθεί να αναπτύξει περαιτέρω τις σχέσεις της με τους 

βασικές παγκόσμιες και περιφερειακές δυνάμεις. Σίγουρα η χώρα μας δεν πρέπει να 

αισθάνεται άβολα στην περίπτωση που η Κίνα αποκτήσει πιο ενεργό ρόλο στη γειτονιά 

μας, με την προϋπόθεση ότι θα δημιουργηθούν σχέσεις αλληλεξάρτησης και το 

κυριότερο δεν θα αποσταθεροποιηθεί περαιτέρω η ήδη ασταθής και φλεγόμενη περιοχή 

της Ανατολικής Μεσογείου. 

Συνοψίζοντας, όσον αφορά τη στάση της χώρας μας, δεν θα μπορούσα να 

υποστηρίξω κάτι διαφορετικό από την άποψη του καθηγητή Σπυρίδων Λίτσα ο οποίος 

                                                
435 Ακόμη και αν το κινεζικό ΑΕΠ εξισωθεί με το αμερικανικό στη δεκαετία του 2020, οι δυο 
οικονομίες δεν θα είναι ίσες. Η Κίνα θα συνεχίσει να έχει μεγάλες υπανάπτυκτες επαρχίες και δεν θα 

φθάσει τις ΗΠΑ από άποψη κατά κεφαλήν εισοδήματος _ που αποτελεί καλύτερο μέτρο για την εξέλιξη 

μιας οικονομίας _ μέχρι το δεύτερο μισό του αιώνα.  Σχεδόν μοναδική ανάμεσα στις αναπτυσσόμενες 

χώρες, η Κίνα γερνάει ιδιαίτερα γρήγορα. ( Άποψη του Joseph Nye στο άρθρο του «Ξεπερνάει η Κίνα τις 

ΗΠΑ;) 

436 Ibid. 

437 Ibid. 
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σε άρθρο του στη δημοκρατία γράφει:438 «Η θέση μας στον πυρήνα του δυτικού κόσμου 

είναι αδιαμφισβήτητη, όχι μόνο γιατί από την εποχή του Ελευθέριου Βενιζέλου μέχρι 

σήμερα ουδέποτε αμφισβητήθηκε εσωτερικά ο προσανατολισμός αυτός, αλλά και γιατί η 

Ελλάδα κερδίζει σημαντικά φορτία ισχύος, κύρους και γοήτρου από αυτή την ορθολογική 

τοποθέτηση και επιλογή. Η υπεραξία όμως της Ελλάδας στον τομέα της ήπιας ισχύος 

μπορεί να αξιοποιηθεί σε πολιτικές αιχμής, ώστε να κερδίσουμε από τη διάθεση της Κίνας 

να αποκτήσει επιχειρηματικά και εμπορικά ερείσματα στην Ευρώπη, ενώ θα άξιζε τα 

ελληνικά πανεπιστήμια με ίδιες προσπάθειες να ανοίξουν την αχανή αγορά των Κινέζων 

φοιτητών σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών. Σε μια χρονική καμπή κατά την οποία η 

Ελλάδα χρειάζεται να ανακαλύψει επιπλέον ερείσματα στη διεθνή σφαίρα αλλά και πηγές 

παραγωγής πρωτογενούς πλούτου, η επίσκεψη του Κινέζου πρωθυπουργού αποτελεί μια 

κομβική εξέλιξη που μπορεί να φέρει τα δύο κράτη σε θετική ώσμωση. Ο πραγματικός 

Βορράς μας σε επίπεδο Υψηλής Στρατηγικής δείχνει ορθώς Δύση, αλλά η Ελλάδα δεν έχει 

την πολυτέλεια να πει «όχι» σε σημαντικές εμπορικές και οικονομικές ευκαιρίες, από 

όπου κι αν αυτές προέρχονται. Πόσο μάλλον όταν είναι πιθανό μέσα από την επίτευξη 

μιας αποδοτικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας η Αθήνα να εφεύρει για τον 

εαυτό της άλλον ένα στρατηγικό ρόλο επ' ωφελεία της διεθνούς θέσης μας, αυτόν του 

κόμβου επικοινωνίας μεταξύ του συμμάχου μας (ΗΠΑ) και της Κίνας· έναν ρόλο που 

εδραιώνεται από τη σημαντική γεωγραφική τοποθέτησή μας στην ανατολική Μεσόγειο 

αλλά και από τα δεδομένα της διεθνοπολιτικής διεργασίας που γεννά η πολυπολική 

συστημική ώσμωση». 

4.3.3  ΚΙΝΑ- ΚΥΠΡΟΣ 

Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ Κύπρου-Κίνας εγκαθιδρύθηκαν το 1971. Από 

τότε, οι διμερείς  σχέσεις των δύο χωρών έχουν διευρυνθεί σε πληθώρα τομέων και 

αποτελούν σήμερα σημαντική πτυχή της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής 

Δημοκρατίας. Οι διμερείς σχέσεις Κύπρου-Κίνας σε πολιτικό επίπεδο είναι εξαίρετες. 

Τα Υπουργεία Εξωτερικών των δύο χωρών διατηρούν τακτική επαφή, μέσω ετήσιων 

πολιτικών διαβουλεύσεων, ενώ προωθούνται οι επαφές/ανταλλαγές σε όλα τα πολιτικά 

επίπεδα. Από πλευράς της, η Κύπρος θεωρεί την Κίνα ως τον πιο στενό και φιλικό 

εταίρο της στην Ασία. Το σύνθημα “Μια Κίνα – Μια Κύπρος”, χαρακτηρίζει το 

                                                
438 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Ο «κόκκινος Δράκος» Σε Φόντο Γαλανόλευκο,” Δημοκρατία 19/06/2014 
(2014), http://www.dimokratianews.gr/content. 

http://www.dimokratianews.gr/content.
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πλαίσιο των σχέσεών τους, τη συναντίληψη τους στα επιμέρους εθνικά θέματα και την 

ταύτιση απόψεων στα περισσότερα διεθνή / περιφερειακά προβλήματα.  Η Κίνα 

υποστηρίζει σταθερά ότι η κυριαρχία, ανεξαρτησία και εδαφική ακεραιότητα της 

Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να γίνουν σεβαστές, καθώς και την πλήρη εφαρμογή 

των περί Κύπρου ψηφισμάτων του ΣΑ ΟΗΕ. Υποστηρίζει κατά συνέπεια τις 

προσπάθειες του ΟΗΕ και της διεθνούς κοινότητας για επίλυση του Κυπριακού και 

ελπίζει ταυτόχρονα ότι οι δύο κοινότητες θα επιλύσουν τις διαφορές τους μέσω 

ειρηνικών διαπραγματεύσεων καταλήγοντας σε κοινά αποδεκτή βιώσιμη λύση
.439  

 Η πολιτική που εφαρμόζει η Κίνα στην Κύπρο εντάσσεται στο άνοιγμα της 

τελευταίας τόσο προς την ΕΕ, της οποία η Κύπρος είναι μέλος από το 2004, όσο και 

στις βλέψεις της να αποκτήσει επιρροή στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου. Το 

πρόσφατο άνοιγμα της Κίνας στον κόσμο και η μεταμόρφωση της σε ένα κράτος 

εξωστρεφές, επιβάλει εκ των πραγμάτων την πολιτική και εμπορική συνεργασία.  Οι 

πρόσφατες Κινεζικές εμπορικές και οικονομικές επενδύσεις σε χώρες που μαστίζονται 

από την οικονομική κρίση, δείχνουν ξεκάθαρα την πρόθεσή της, να αξιοποιήσει την 

ήπια ισχύ της, προκειμένου να αποκτήσει ερείσματα, να κερδίσει νέους συνεργάτες και 

να δημιουργήσει προϋποθέσεις διεισδύσεως στην Ευρώπη και την Ανατολική 

Μεσόγειο.  

Στο σημείο αυτό θα προβώ σε μία σύντομη ανάλυση της έννοιας της ήπιας 

ισχύος προκειμένου να κατανοήσουμε τη λειτουργία της ως εργαλείο στα χέρια των 

ισχυρών. Θεωρητικός θεμελιωτής της ήπιας ισχύος είναι ο Κlaus Knorr o οποίος 

πρώτος ανέλυσε τη δυνατότητα των μεγάλων δυνάμεων να επηρεάζουν τα άλλα κράτη 

του διεθνούς συστήματος μέσω της καταναγκαστικής πειθούς από τη μία και της μη 

καταναγκαστικής πειθούς από την άλλη. Ο διαχωρισμός αυτός οδήγησε το Joseph Nye, 

να αναπτύξει την θεωρία του για την ήπια ισχύ. Κατά τον Nye ήπια ισχύς θεωρείται ως 

μία μη καταναγκαστική μέθοδος πειθούς των μεγάλων δυνάμεων προς τα υπόλοιπα 

κράτη της διεθνούς αρένας. Στην εφαρμογή της ήπιας ισχύος δεν υφίσταται χρήση βίας 

αλλά το τελικό αποτέλεσμα βαρύνει υπέρ του εύρους της σκληρής ισχύος του 

                                                
439 “Διμερείς Σχέσεις,” ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, 2014, 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Beijing.nsf/DMLpoliticalsect_gr/DMLpoliticalsect_gr?
Opendocument&print. (Πρόσβαση 12 Δεκ 2014) 

http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Beijing.nsf/DMLpoliticalsect_gr/DMLpoliticalsect_gr?Opendocument&print
http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Beijing.nsf/DMLpoliticalsect_gr/DMLpoliticalsect_gr?Opendocument&print
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επικυρίαρχου και εναντίον της διάστασης της οντολογικής ετερότητας του 

επικυριαρχούμενου.440 

Άλλο ένα θέμα, όπως ήδη έχει αναφερθεί, και το οποίο επηρεάζει την εξωτερική 

πολιτική της Κίνας είναι η ενέργεια.  Το γεγονός ότι η Κίνα ανταγωνίζεται τις Η.Π.Α., 

την Ιαπωνία, την Ινδία και την Ευρώπη για την πρόσβαση στα ίδια ενεργειακά 

αποθέματα κυρίως της Μ. Ανατολής, αναμένεται ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη ενεργό 

ανάμιξη της χώρας στην περιοχή αυτή, αλλά και στην παγκόσμια γεωπολιτική της 

ενέργειας, κατά τα επόμενα έτη. Η υλοποίηση της εκτιμήσεως αυτής σημαίνει 

μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και στρατιωτική επιρροή της Κίνας στις περιοχές 

παραγωγής ενέργειας.441 Επιπρόσθετα η στρατηγική σύγκλιση της Κίνας με τη Ρωσία 

με σκοπό τη μείωση της επιρροής των ΗΠΑ αρχικά στην Ασία και δευτερευόντως στην 

υπόψη περιοχή καθιστά πόλο έλξης την Κύπρο για τους δύο εταίρους. 

Εν κατακλείδι η Κύπρος Η Κύπρος ως μικρό κράτος της ΕΕ, οφείλει να 

εκμεταλευτεί τη σταρτηγική της θέση να παίξει ενεργό ρόλο στην περιοχή της 

Μεσογείου, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής ώστε, μεσοπρόθεσμα, 

να πετύχει στον οικονομικό, θεσμικό και πολιτικό τομέα, την εξωτερική ενδυνάμωση . 

Μια τέτοια προοmική προοεγγίζει την εξωτερική πολιτική του νησιού, πέρα από το 

Κυπριακό Ζήτημα. Δεν παραβλέπει ότι, χωρίς την επίλυσή του, που επί του παρόντος 

αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, μια τέτοια στρατηγική είναι δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί.442 

 

 

 

 

                                                
440 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία Της Ήπιας Ισχύος Στο Πλαισιο Των Νεο-Οθωμανικών 

Προσανατολισμών: Μία Ενδοσκόπηση Στο Στρατηγικό Βάθος.” 

441 Αντιναυαρχος Βασίλειος Μπαρτζούκος, “Η Γεωπολιτική Της Κίνας.”,21 

442 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Η Στρατηγική Των Μικρών Κρατών Στο Διεθνές Σύστημα: Η Περίπτωση 

Της Κύπρου Περιλαμβάνεται Στο Tο Κυπριακό Και Το Διεθνές Σύστημα, 1945-1974: Αναζητώντας Τη 

Θέση Στο Κόσμο. 



179 

4.4 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 

Η Ευρωπαϊκή ένωση δεν μπόρεσε τις τελευταίες δεκαετίες να αναπτυχθεί σε μία 

ενιαία πολύπλευρη και πολύμορφη δύναμη. Διαθέτει στους κόλπους της παλιές 

αυτοκρατορικές δυνάμεις που σήμερα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν, από την 

πλευρά του παγκόσμιου γίγνεσθαι, από μεσαίες έως ισχυρές. Καμία από τις χώρες-μέλη 

δεν είναι παγκόσμια δύναμη. Σε κάθε περίπτωση, ο συνδυασμός δύναμης τους εντός 

της ομπρέλας της ΕΕ, και οι γνώσεις ισχύος που διαθέτουν οι θεσμοί τους τις καθιστά 

πολλαπλά ισχυρότερες από ότι είναι η κάθε μία ξεχωριστά. Η Ε.Ε. έχει δυναμώσει 

μέσω της οικονομικής επιρροής της αλλά σε καμία περίπτωση δεν κατάφερε να 

οικοδομήσει έναν σκληρό πυρήνα  της πολιτικής.443 

Όσον αφορά την εξεταζόμενη περιφέρεια αδιαμφισβήτητα αποτελεί  

αποσταθεροποιητικό παράγοντα, καθώς στους κόλπους της και στην εγγύς περιοχή 

υπάρχει ευρεία διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής και πυρηνικών όπλων, 

μεγάλες εισοδηματικές, θρησκευτικές και γλωσσικές-πολιτισμικές διαφορές, ενώ 

ταυτόχρονα η ανατολική κυρίως Μεσόγειος είναι κοιτίδα τρομοκρατικών οργανώσεων. 

Σημαντικό αποσταθεροποιητικό παράγοντα αποτελεί και η χρόνια σύγκρουση Ισραήλ-

Παλαιστίνης, καθώς και η ανεξέλεγκτη μετανάστευση από τη Βόρεια Αφρική και τη 

Μέση Ανατολή προς τις χώρες της Ευρώπης.444 

Έχοντας όλα τα ανωτέρω υπόψη, είναι λογικό να έχουν αναληφθεί 

πρωτοβουλίες από τη Δύση για την εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος σταθερότητας στην 

περιοχή. Ωστόσο, κύριο πόλο τριβής έχει αποτελέσει το κατά πόσο είναι πιο αρμόδια η 

ΕΕ ή το ΝΑΤΟ για τη δραστηριοποίηση στη Μεσόγειο, με το ΝΑΤΟ να τη βλέπει ως 

μία από τις στρατηγικές προτεραιότητες της πρώτης, στη βάση της γεωγραφικής 

εγγύτητας. Εν πάση περιπτώσει, τόσο το ΝΑΤΟ όσο και η ΕΕ έχουν αναλάβει 

πρωτοβουλίες για τη στενότερη συνεργασία με τους μεσογειακούς τους εταίρους και 

                                                
443 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 
Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.,70-73 

444Δέσποινα Φρονιμάκη, “Πρωτοβουλίες Για Τη Συνεργασία Στη Μεσόγειο: Η Πορεία Και Οι Νέες 

Προκλήσεις,” in Η Ενίσχυση Των Σχέσεων Σε Θέματα Ασφάλειας Μεταξύ Των Κρατών Στην Περιοχή Της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ed. Δρ. Αλεξάνδρα Προδρομίδου (ΑΘΗΝΑ: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 2013), 14–34. 
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την εξασφάλιση μεγαλύτερης σταθερότητας στην περιοχή, σε μία χρονική περίοδο 

όπου οι συνθήκες μεταβάλλονται με ανέλπιστα γρήγορους ρυθμούς.445 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), έχει ακτές στην Μεσόγειο θάλασσα μέσω της 

Ελλάδας, της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Ισπανίας (ηπειρωτικά κράτη), της Κύπρου και 

της Μάλτας (νησιωτικά κράτη). Όπως λοιπόν είναι αναμενόμενο, στα χρόνια της 

πορείας της έχει αναπτύξει πολιτικές σχετικές με την περιοχή, για την έννομη και 

ομαλή συνεκμετάλλευση των πόρων της περιοχής, σε κάθε τομέα όπου αυτό είναι 

εφικτό, από όλα τα ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη. Οι πολιτικές αυτές αφορούν κυρίως την 

αλιεία και την εκμετάλλευση των πόρων της από τα κράτη-μέλη, ενώ τώρα τελευταία 

γίνεται έντονα λόγος και για την ευρωπαϊκή ΑΟΖ446 και τους λόγους για τους οποίους 

αυτή πρέπει να υπάρξει. 

Στο σημείο αυτό θα αναφερθούμε στο θέμα της ευρωπαϊκής ΑΟΖ καθώς 

επηρεάζει άμεσα τόσο την Ελλάδα όσο και την Κύπρο. Ο θεσμός της ΑΟΖ αποτελεί 

σχετικά πρόσφατη εξέλιξη στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Μέχρι και τα μέσα του 

20
ου

 αιώνα, όλες οι θαλάσσιες περιοχές πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης θεωρούνταν από 

τη διεθνή κοινωνία ως τμήμα της ανοικτής θάλασσας επί της οποίας κανένα κράτος δεν 

είχε δικαιοδοσία.
447

  Με την καθιέρωση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 

(ΑΟΖ)
448

 στο πλαίσιο της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (Μοntego Bay, 

1982), ικανοποιήθηκε μία από τις πλέον σημαντικές διεκδικήσεις των παρακτίων 

                                                
445 Ibid. 

446 Ως Ευρωπαϊκή ΑΟΖ εννοείται η αναγωγή των ΑΟΖ των κρατών-μελών της ΕΕ σε μια ενιαία 

ευρωπαϊκή ΑΟΖ, στα πρότυπα της κατάργησης των εδαφικών ορίων μέσα στην ΕΕ. 

447 ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (Αθήνα: Ι.Σιδέρης, 2004), 136. 

448 Βλ. Μέρος V Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας (εφεξής Σύμβαση ΔΘ), άρθρα 55-75. Για την 
ΑΟΖ  βλ. D.J. Attard, The Exclusive Economic Zone in International Law, Clarendon Press, Oxford, 

1987, R.W. Smith,  The Exclusive Economic Zone Claims: An Analysis and Primary Documents, Nijhoff, 

1986, F.O. Vicuna, The Exclusive Economic Zone: Regime and Legal Nature under International Law, 

Cambridge, 1989, W.C. Extavour, The Exclusive Economic Zone, Leiden, 1981, L. Juda, «The Exclusive 

Economic Zone: Compatibility of National Claims and the UN Convention on the Law of the Sea», 16 

Ocean Development & International Law, 1986, σσ. 1-58, L. Alexander & R. Hodgson, «The Impact of 
the 200 mile Economic Zone on the Law of the Sea», 12 (3) S.D.L.R., σσ. 572 – 7.       
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κρατών στην Τρίτη Συνδιάσκεψη (1973-1982).
449

 Οι διεκδικήσεις αυτές αφορούσαν  

στην καθιέρωση ζωνών – πέραν της αιγιαλίτιδας ζώνης – εντός των οποίων τα 

παράκτια κράτη θα είχαν δικαιώματα κατ’ αρχήν οικονομικής φύσεως (ζώνης 

αποκλειστικής αλιείας).
450

 

Με βάση τα άρθρα 55-57 της Σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας των 

Ηνωμένων Εθνών (1982) ως ΑΟΖ ορίζεται η παρακείμενη της αιγιαλίτιδας ζώνης 

θαλάσσια περιοχή, το πλάτος της οποίας μπορεί να φτάσει τα 200 ν.μ. από τις γραμμές 

βάσεως από τις οποίες μετρείται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης. Εντός της ΑΟΖ, το 

παράκτιο κράτος ασκεί συγκεκριμένες αρμοδιότητες κυρίως για οικονομικούς σκοπούς. 

Πρόκειται για μια θαλάσσια ζώνη με καθεστώς αμιγώς λειτουργικό, το οποίο 

συνίσταται αφενός σε δικαιώματα του παράκτιου κράτους αφετέρου, σε δικαιώματα και 

ελευθερίες των υπολοίπων κρατών.
 451 

Τους τελευταίους μήνες γίνεται όλο και συχνότερα λόγος για την δημιουργία 

μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ΑΟΖ. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου για τον "Ενεργειακό Χάρτη Πορείας 2050"452 η δημιουργία μιας ενιαίας 

ευρωπαϊκής ΑΟΖ έχει ως σκοπό την διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και 

                                                
449 Η έναρξη των εργασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας έλαβε χώρα 

στη Νέα Υόρκη στις 3 Δεκεμβρίου 1973 με συμμετοχή 138 κρατών, 95 από τα οποία ανήκαν στο 

λεγόμενο Τρίτο Κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ στην Τρίτη Συνδιάσκεψη έλαβαν μέρος 157 κράτη, 

στην Πρώτη Συνδιάσκεψη είχαν λάβει μέρος μόνο 86. Το (τελικό) Σχέδιο Συμβάσεως τέθηκε σε 

ψηφοφορία, λαμβάνοντας 130 θετικές ψήφους, έναντι 4 αρνητικών και 17 αποχών, λόγω ακριβώς της 

αδυναμίας επίτευξης consensus, σύμφωνα με τους Κανόνες των Διαδικασιών της Τρίτης Συνδιάσκεψης 

για το Δίκαιο της Θάλασσας. Οι αρνητικές ψήφοι προέρχονταν από το Ισραήλ, την Τουρκία, τις Η.Π.Α. 

και την Βενεζουέλα, ενώ μεταξύ των αποχών περιλαμβάνονταν οι αποχές της Γερμανίας, της Αγγλίας και 

της Σοβιετικής Ένωσης. Στις 10 Οκτωβρίου του 1982, η Σύμβαση ΔΘ, υπογράφηκε επίσημα στο 

Μontego Bay της Τζαμάϊκα μετά από 9 χρόνια σκληρών διαπραγματεύσεων λόγω των πολλών 

αντικρουόμενων   συμφερόντων ιδιαίτερα, όμως, των οικονομικών. Στις 16 Νοεμβρίου 1993, έντεκα 

χρόνια μετά την υπογραφή της, επικυρώθηκε από το 60o κράτος και ακολούθως - σύμφωνα με το άρθρο 

308 παρ.1 που προέβλεπε ότι η Σύμβαση θα ετίθετο σε ισχύ «12 μήνες μετά την επικύρωσή της από 60 

κράτη» -, τέθηκε σε ισχύ στις 16 Νοεμβρίου 1994. Τον ευνοϊκό υπέρ των αναπτυσσομένων κρατών 

χαρακτήρα της Σύμβασης, καταδεικνύει το γεγονός ότι στις 9 Νοεμβρίου 1994,  68 κράτη είχαν 

προχωρήσει στην επικύρωσή της, τα  περισσότερα εκ των οποίων ήταν μικρά και αναπτυσσόμενα. Βλ. 

United Nations – DOALOS / OLA, Table Showing the Status of the Convention and of the Agreement 

Relating to the Implementation of Part XI of the Convention, 1st  April 1998.  

450 Παναγιώτης Σιούσιουρας, ΑΟΖ: ΟΙ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΥΡΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ 

ΚΥΠΡΟ (Αθήνα, 2009). 

451 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

152. 

452 Νίκη Τζαβέλα, Σχετικά Με Τον Ενεργειακό Χάρτη Πορείας Για Το 2050, Ένα Μέλλον Με Ενέργεια, 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (Brusseles, 2013), http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0035+0+DOC+XML+V0//EL. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0035+0+DOC+XML+V0//EL.
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2013-0035+0+DOC+XML+V0//EL.
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ασφάλειας της ΕΕ και την όσο γίνεται δυνατή μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 

ΕΕ από τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την προώθηση τρόπων 

εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας καθώς και με την εκμετάλλευση 

ενεργειακών πόρων των κρατών μελών. Μετά τις ανακαλύψεις αξιόλογων ποσοτήτων 

υδρογονανθράκων στην κυπριακή ΑΟΖ στην Μεσόγειο θάλασσα, η ΕΕ στράφηκε προς 

την χάραξη ολοκληρωμένης πολιτικής στον τομέα της θαλάσσιας γεώτρησης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου και ως εκ τούτου η οριοθέτηση ΑΟΖ από τα κράτη-

μέλη της αλλά και από τα γειτονικά της κράτη θεωρείται επιβαλλόμενη. Για να 

αποφευχθούν προστριβές με τρίτα κράτη κατά την οριοθέτηση ΑΟΖ των ευρωπαϊκών 

κρατών-μελών, η ΕΕ επιβάλλεται να διατηρήσει "υψηλό πολιτικό προφίλ" και να 

προσπαθήσει να αποτρέψει αυτές τις προστριβές.453 

Σύμφωνα με το άρθρο 123 της Σύμβασης για το ΔΘ, τα κράτη που συνορεύουν 

με κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες θα έπρεπε να συνεργάζονται μεταξύ τους στην 

άσκηση των δικαιωμάτων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που τους 

αναγνωρίζονται από τη Σύμβαση. Ειδικότερα τα κράτη οφείλουν να συνεργάζονται και 

να συντονίζουν τις προσπάθειες τους σε θέματα διαχείρισης, διατήρησης και 

εκμετάλλευσης των ζώντων πόρων, προστασίας του περιβάλλοντος και θαλάσσιας 

επιστημονικής έρευνας, καθώς και να προσκαλούν άλλα κράτη να συνεργασθούν μαζί 

τους.
454

 

Το ερώτημα που ανακύπτει από τα ανωτέρω είναι πως μπορεί στην πράξη να 

λάβει χώρα η οριοθέτηση επικαλυπτομένων ΑΟΖ, δεδομένης της στενής σύνδεσης 

υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ. Φαίνεται πως σήμερα υπάρχει ουσιαστική σύμπτωση 

απόψεων όσον αφορά στις αρχές πάνω στις οποίες βασίζονται οι θαλάσσιες 

οριοθετήσεις απορρέουσες είτε από το εθιμικό Δίκαιο είτε από συμβατικό Δίκαιο. Σε 

κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης είτε υφαλοκρηπίδας 

είτε οικονομικής ζώνης (ή των δύο τελευταίων μαζί), η κατάλληλη μεθοδολογία που 

εφαρμόζεται είναι εκείνη της χάραξης μιας μέσης γραμμής ίσης απόστασης μεταξύ των 

ακτών όμορων κρατών και μετά αναζητούνται, εάν υπάρχουν, σχετικές ή ειδικές 

                                                
453 Ibid. 

454 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 190. 
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συνθήκες ή περιστάσεις που θα δικαιολογούσαν τη διαφοροποίηση της γραμμής 

αυτής.
455

 

Στη μεσογειακή λεκάνη και ειδικότερα στο ανατολικό της τμήμα, είναι 

πασιφανές ότι, λόγω της γεωγραφίας της περιοχής, για το σύνολο των χωρών της η 

υφαλοκρηπίδα τους αλλά και η ΑΟΖ τους επικαλύπτονται. Συνεπώς, τίθεται ζήτημα 

οριοθέτησης μεταξύ γειτονικών παράκτιων χωρών, με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας 

και σε συνδυασμό με την ύπαρξη σημαντικής ποσότητας υδρογονανθράκων  

αναμένεται να υπάρξει έντονη αντιπαράθεση οριοθέτηση της ΑΟΖ. Υπολογίζεται ότι 

απαιτούνται τουλάχιστον τριανταπέντε διμερείς συμφωνίες για την πλήρη οριοθέτηση 

της Μεσογείου. Ειδικότερα, η Ελλάδα έχει να αντιμετωπίσει τουλάχιστον έξι 

οριοθετήσεις με γειτονικά κράτη Ιταλία, Αλβανία, Κύπρο, Αίγυπτο, Λιβύη και 

Τουρκία.
456

 

H προώθηση του σχεδίου μιας ευρωπαϊκής ΑΟΖ συμφέρει την χώρα μας, καθώς 

με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να ενισχύσει τις θέσεις της για το ζήτημα αυτό 

απέναντι στην Τουρκία που ειδικότερα στο Αιγαίο, αμφισβητεί πολλάκις τα δικαιώματα 

της Ελλάδας, είτε μιλάμε για επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, είτε 

μιλάμε για την υφαλοκρηπίδα, είτε μιλάμε για την ΑΟΖ, δικαιώματα που προκύπτουν 

από την Σύμβαση του 1982. Παρόλα αυτά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε την 

οικονομική όσο και πολιτική κρίση που μαστίζει αυτή την περίοδο την ΕΕ, η οποία δεν 

της επιτρέπει να αναπτύξει συγκροτημένες πολιτικές όσον αφορά την διαφύλαξη των 

θαλάσσιων συνόρων της και την σοβαρή ενασχόληση της με τις σημαντικές 

πιθανότητες ύπαρξης υδρογονανθράκων σε περιοχές ΑΟΖ κρατών-μελών της.457 

Φυσικά η προοπτική αυτή της οριοθέτησης ευρωπαϊκής ΑΟΖ υιοθετήθηκε μετά 

την πρόσφατη ανακάλυψη των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στην κυπριακή και 

ισραηλινή ΑΟΖ. Η ΕΕ είναι ενεργειακά εξαρτώμενη όπως μπορούμε να διαπιστώσουμε 

από τους παρακάτω πίνακες. 

                                                
455 ΚΥΠΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙΔΗΣ, “Η ΑΟΖ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ,” ΕΠΙΚΑΙΡΑ (ΛΕΥΚΩΣΙΑ, 2012).,67-70 

456 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 

197. 
457 Χρυστάλα Στεργιοπούλου, “Η Θέση Της Ελλάδας Και Η Ασφάλεια Στην Ανατολική Μεσόγειο,” in 

Η Ενίσχυση Των Σχέσεων Σε Θέματα Ασφάλειας Μεταξύ Των Κρατών Στην Περιοχή Της Νοτιοανατολικής 

Μεσογείου, ed. Δρ. Αλεξάνδρα Προδρομίδου (Αθήνα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, 2013), 36–51. 
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Πίνακας 13: Εισαγωγές πετρελαίου, φυσικού αερίου και άλλων μορφών ενέργειας από της ΕΕ (Πηγή: 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf) 

Η ΕΕ εξαρτάται σε πολύ μεγάλο ποσοστό ενεργειακά από την Ρωσία και σε 

λιγότερο βαθμό από την Αλγερία και την Νορβηγία όσον αφορά το φυσικό αέριο που 

http://ec.europa.eu/energy/publications/doc/2014_pocketbook.pdf
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χρειάζεται. Στόχος της τα επόμενα χρόνια είναι η απεξάρτηση της ως έναν βαθμό από 

το ρωσικό μονοπώλιο, για αυτό τον λόγο αναζητά εναλλακτικές συμφέρουσες λύσεις. 

Μια από αυτές θα μπορούσε να είναι και μεταφορά αερίου από το Ισραήλ και την 

Κύπρο στην ΕΕ μέσω του αγωγού Εast Med, η κατασκευή του οποίου θα θα 

ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση της Κύπρους και της Ελλάδας στην υπόψη 

περιφέρεια. 

Συνοψίζοντας η ΕΕ με τις ευλογίες των ΗΠΑ προσπαθεί να μειώσει την 

ενεργειακή της εξάρτηση από την «Ρωσική Αρκούδα». Τόσο η Κύπρος όσο και η 

Ελλάδα ως μέλη της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν το «ουδέτερο έδαφος» στην περιοχή 

όπου θα συναντηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων και με τον τρόπο αυτόν 

να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην περιφέρεια. Η Κύπρος ως χώρα παραγωγός  και 

η Ελλάδα αρχικά ως διακομιστής ενέργειας και στο μέλλον πιθανόν και ως χώρα 

παραγωγός, σε συνδυασμό την θεσμική ισχύ που απολαμβάνουν ως μέλη της ΕΕ 

μπορούν να χαράξουν μια κοινή ενεργειακή πολιτική η οποία θα τους επιφέρει καρπούς 

και στα πολύ σοβαρά θέματα εθνικής ασφαλείας που αντιμετωπίζουν. 

 

 

 

 



186 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 : Ο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑN. 

ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

5.1 Η «ΝΤΑΒΟΥΤΟΓΛΙΑΝΗ ΘΕΩΡΗΣΗ» ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας από την άνοδο του Κόμματος Δικαιοσύνης 

και Ανάπτυξης (AKP)458 στην εξουσία στηρίχτηκε κυρίως στις αντιλήψεις, τη 

θεωρητική ανάλυση και τους στρατηγικούς σχεδιασμούς του πρώην συμβούλου του 

πρωθυπουργού επί εξωτερικών θεμάτων και νυν πρωθυπουργού Αχμέτ 

Νταβούτογλου.459 

Η ανάληψη του Υπουργείου Εξωτερικών από τον Αχμέτ Νταβούτογλου τον 

Μάιο του 2009, επαύξησε το ενδιαφέρον για την τουρκική εξωτερική πολιτική. Ως 

πανεπιστημιακός που είχε παρουσιάσει το στρατηγικό του όραμα για την Τουρκία πριν 

εισέλθει στον πολιτικό στίβο και έχοντας ήδη ασκήσει αξιοσημείωτη επιρροή στην 

εξωτερική πολιτική ως σύμβουλος του πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο  

Νταβούτογλου προβλήθηκε ως βασικός παράγοντας στην αναμόρφωση της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής. Tο όραμά του, που συχνά αποκαλείται ως «Δόγμα  

Νταβούτογλου», στόχευε να θέσει την Τουρκία στο επίκεντρο της διεθνούς και 

περιφερειακής πολιτικής και να την μετατρέψει σε ρυθμιστικό παράγοντα.460 

      Στο πλαίσιο αυτό ο Νταβούτογλου έχει βασίσει την άσκηση της τουρκικής 

εξωτερικής πολιτικής σε τρείς μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πέντε αρχές 

λειτουργίας.  Η πρώτη μεθοδολογική αρχή  είναι η «διορατική προσέγγιση» (visionary 

approach) σε αντίθεση  με την «προσανατολισμένη σε κρίσεις» προσέγγιση (crisis-

                                                
458  Το ΑΚΡ δεν είναι άλλο από την ιστορική συνέχεια του Πολιτικού Ισλαμικού κινήματος που 
βρίσκεται σε εξέλιξη στην Τουρκία: Αποτελεί ιστορική συνέχεια του Κόμματος Ρεφάχ καθώς και του 

Κόμματος Φαζιλέτ (Κόμμα Αρετής). Ο πολιτικός ηγέτης του Κόμματος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, πρώην 

δήμαρχος του μητροπολιτικού δήμου της Κωνσταντινούπολης αποτέλεσε τον δυναμικό παράγοντα που 

θα συσπείρωνε το πολιτικό ισλαμικό κίνημα το οποίο θα ήθελε να αποκτήσει μερίδιο εξουσίας στην έως 

τότε αποκλεισμένη για το ισλαμικό κίνημα θέση της εξουσίας. 

459 Nicoletta Kouroushi, “H Επιτυχία Της Τουρκικής Εξωτερικής Πολιτικής Κατά Τη Διάρκεια Του 
Ψυχρού Πολέμου Και Η Σύγκριση Με Την Εξωτερική Πολιτική Που Ασκείται Τα Τελευταία Χρόνια 

Υπό Το ‘Δόγμα Του Αχμέτ Νταβούτογλου,’” Middle East | Geostrategic Forecasting, 2014, 

http://www.geostrategicforecasting.com/tag/middle-east/. 

460 Bülent Aras, “Davutoğlu Era in Turkish Foreign Policy Revisited,” Journal of Balkan and Near 
Eastern Studies 16, no. 4 (2014): 404–418, doi:10.1080/19448953.2014.938451. 

http://www.geostrategicforecasting.com/tag/middle-east/
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oriented) η οποία κυριάρχησε κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.461 Η δεύτερη 

μεθοδολογική αρχή  πάνω στην οποία θα βασιστεί η τουρκική εξωτερική πολιτική είναι 

η ύπαρξη ενός «σταθερού και συστηματικού πλαισίου» (consistent and systematic) το 

οποίο θα περιλαμβάνει όλες τις περιφέρειες δράσεις της.462 Η Τρίτη μεθοδολογική 

αρχή είναι η χρήση της «ήπιας ισχύος» που ισοδυναμεί με αλλαγή στην πολιτική 

ρητορεία της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής αλλά και στα εργαλεία άσκησης της με 

στόχο την χρήση ήπιας ισχύος και όχι στρατιωτικής βίας.463  

 Οι πέντε αρχές λειτουργίας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, οι 

οποίες πηγάζουν από τις ανωτέρω μεθοδολογικές προσεγγίσεις, καλύπτουν μεταβλητές 

τόσο του εσωτερικού πολιτικού συστήματος της Τουρκίας όσο και του σύγχρονου 

διεθνούς περιβάλλοντος. Η πρώτη αρχή είναι η διατήρηση ισορροπίας μεταξύ 

ασφάλειας και ελευθερίας ή καλύτερα δημοκρατίας (balance between security and 

democracy).464 Η νομιμοποίηση ενός πολιτικού καθεστώτος προέρχεται από την 

ικανότητα του να παράγει ασφάλεια στους πολίτες του χωρίς η προσπάθεια αυτή να 

αποβεί εις βάρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών των πολιτών της 

χώρας.  Η δεύτερη αρχή, ίσως η πιο γνωστή, είναι η αρχή «μηδενικά προβλήματα με 

τους γείτονες».465 Την συγκεκριμένη αρχή μάλιστα ο Τούρκος Υπουργός των 

Εξωτερικών την παραλληλίζει με την αρχή εξωτερικής πολιτικής του  Κεμάλ Ατατούρκ 

«Ειρήνη στην Πατρίδα, ειρήνη στον κόσμο» και ουσιαστικά την θεωρεί απαραίτητη για 

να δώσει στην Τουρκία την δυνατότητα ανάκαμψης.  Η τρίτη αρχή λειτουργίας της  

αναφέρεται σε μια «πολυδιάστατη τουρκική εξωτερική πολιτική» (multi-dimensional 

                                                
461 Για παράδειγμα η Τουρκία έχει ένα όραμα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτό το όραμα 
περιλαμβάνει ολόκληρη την περιοχή και δεν μπορεί να περιοριστεί στην μάχη εναντίον των Κούρδων 

αλλά ούτε και στην εξισορρόπηση ορισμένων κρατών. Η Τουρκία θα χρησιμοποιήσει την διπλωματική 

οδό προκειμένου να παράξει μια πολιτική στην περιοχή η οποία θα αφορά το Λίβανο, το Παλαιστινιακό, 

τις προσπάθειες της για να μεσολαβήσει μεταξύ Συρίας και Ισραήλ, τις προσπάθειες της για να 

συμμετάσχουν οι Σουνιτικές ομάδες του Ιράκ στις εκλογές του 2015 κα.( AHMET DAVUTOGLU, 
“Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy,” Foreign Policy, 2010, 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/.) 

462 Για παράσειγμα το όραμα της Τουρκίας για τη Μέση Ανατολή δεν έρχεται σε αντίθεση με την 

εξωτερική πολιτική της στα Βαλκάνια, στην Κεντρική Ασία, στην Αφρική ή ακόμα με τις χώρες της 

γειτονιάς της. .( AHMET DAVUTOGLU, “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy,” Foreign Policy, 

2010, http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/.) 

463 AHMET DAVUTOGLU, “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy,” Foreign Policy, 2010, 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/. (Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

464 AHMET DAVUTOGLU, “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy,” Foreign Policy, 2010, 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/. (Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

465 Αχμέτ Νταβούτογλου, To Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας, ed. Νικόλαος 

Ραπτόπουλος (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2010). 

http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/
http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/.)
http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/
http://foreignpolicy.com/2010/05/20/turkeys-zero-problems-foreign-policy/
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foreign policy)  της οποίας οι επιλογές και κατευθύνσεις δεν θα έρχονται σε αντίθεση 

μεταξύ τους ούτε θα δημιουργούν συνθήκες ανταγωνισμού με άλλους διεθνείς 

παράγοντες. Αντιθέτως η πολυδιάστατη τουρκική εξωτερική πολιτική οραματίζεται να 

δρα συμπληρωματικά στην εξωτερική πολιτική άλλων διεθνών δρώντων όπως οι ΗΠΑ, 

η Ρωσία και η Κίνα. Αυτό σημαίνει ότι οι καλές σχέσεις με τη Ρωσία δεν αποτελεί μια 

εναλλακτική επιλογή που προκύπτει από τις σχέσεις με την ΕΕ ούτε ότι η στρατηγική 

σχέση με τις ΗΠΑ λειτουργεί ως τροχοπέδη για τη σχέση με τη Ρωσία.  Η τέταρτη αρχή 

λειτουργίας θα μπορούσε να αποδοθεί ως  «διπλωματία προώθησης της ειρήνης», 

(proactive and pre-emptive peace diplomacy) η οποία αποσκοπεί στη λήψη μέτρων 

πρόληψης πριν μία κρίση αναδυθεί και κλιμακωθεί επικίνδυνα.466 Τέλος, η πέμπτη 

αρχή λειτουργίας της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής είναι η ενεργός ανάμιξη 

(rhythmic diplomacy)  σε όλα τα θέματα π διεθνούς ενδιαφέροντος και σε όλους τους 

διεθνείς οργανισμούς.467  

 Κατ’ αυτόν, η Τουρκία, βάσει της ιστορίας και πολιτιστικής της κληρονομιάς, 

ανήκει στην ομάδα των προνομιούχων κρατών που διαθέτουν «στρατηγικό βάθος».468 

Ο Νταβούτογλου ορίζει την Τουρκία ως την χώρα που συγχρόνως ανήκει σε Μέση 

Ανατολή, Βαλκάνια, Καύκασο, Κεντρική Ασία, Κασπία, Μεσόγειο, Περσικό Κόλπο 

και Εύξεινο Πόντο. Είναι ικανή να ασκήσει επιρροή σε όλες τις ανωτέρω περιοχές και 

ως εκ τούτου διαθέτει το δικαίωμα να διεκδικήσει έναν στρατηγικό περιφερειακό ρόλο. 

Συνεπώς, καταργείται από τον Νταβούτογλου η θέση της Τουρκίας ως συνδετικού 

κρίκου μεταξύ Δύσης και Ανατολής, καθώς αυτό θα προσέδιδε στην Τουρκία ρόλο 

εξυπηρετικό των στρατηγικών συμφερόντων άλλων δυνάμεων. Αντί να επιτρέψει σε 

άλλες δυνάμεις να χρησιμοποιήσουν την Τουρκία, για να προωθήσουν τον 

περιφερειακό και στρατηγικό τους ρόλο, η Τουρκία χρειάζεται να αναπτύξει την δική 

της ενεργητική πολιτική, ανάλογη της ιστορικής και γεωγραφικής της σπουδαιότητας 

                                                
466  Η περιφερειακή πολιτική της Τουρκίας βασίζεται στην ασφάλεια για όλους, το υψηλό επίπεδο 
πολιτικού διαλόγου, της οικονομικής ολοκλήρωσης και αλληλεξάρτησης, και πολυπολιτισμική 

συνύπαρξη. Για παράδειγμα ο Νταβούτογλου παραπέμπει στο να εξετάσουμε τη μεσολάβηση της 

Τουρκίας μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας, ένα ρόλο που δεν είχε ανατεθεί στην Τουρκία από 

οποιαδήποτε εξωτερικό παράγοντα του διεθνούς συστήματος. Άλλα παραδείγματα της προληπτικής 

διπλωματίας περιλαμβάνουν τις προσπάθειες της Τουρκίας για την επίτευξη συμφιλίωσης των Σουνιτών-

Σιιτών  στο Ιράκ, τις προσπάθειες συμφιλίωσης στο Λίβανο και την Παλαιστίνη, τη συμφιλίωση της 

Σερβίας-Βοσνίας στα Βαλκάνια, ο διάλογος μεταξύ του Αφγανιστάν και του Πακιστάν, καθώς και την 

ανοικοδόμηση του Νταρφούρ και τη Σομαλία. 

467 AHMET DAVUTOGLU, “Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy.” 

468 Αχμέτ Νταβούτογλου, To Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας. 
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που αντικατοπτρίζεται στο «οθωμανικό μεγαλείο».469 Σύμφωνα με τον ίδιο τον 

Νταβούτογλου: 

« Η Τουρκία διαθέτει πολλαπλές περιφερειακές ταυτότητες που την εφοδιάζουν με 

την δυνατότητα αλλά και την ευθύνη μιας ολοκληρωμένης και πολυδιάστατης εξωτερικής 

πολιτικής. Ο μοναδικός συνδυασμός της ιστορίας και γεωγραφικής μας θέσης 

συνεπάγεται και μια αίσθηση ευθύνης. Η έμπρακτη συμβολή στην επίλυση διενέξεων και 

στην παγίωση της διεθνούς ειρήνης και της ασφάλειας σε όλες αυτές τις περιοχές αποτελεί 

ένα κάλεσμα καθήκοντος που πηγάζει από την πολυδιάστατη ιστορία της Τουρκίας»470    

Για να μπορέσει όμως η Τουρκία να παίξει αυτόν τον περιφερειακό ρόλο στον 

οποίο καλείται εξαιτίας του στρατηγικού της βάθους,  δεν πρέπει να ασχολείται με τους 

γείτονες της και τα μικρής σημασίας ζητήματα και πρέπει να εφαρμόσει απέναντι τους 

την πολιτική των «μηδενικών προβλημάτων», πολιτική την οποία το Υπουργείο 

Εξωτερικών της θέτει στο επίκεντρο και «επιθυμεί να εξαλείψει όλα τα προβλήματα 

από τις σχέσεις της με τους γείτονες ή τουλάχιστον να τα ελαχιστοποιήσει όσο το 

δυνατόν περισσότερο». Ακόμη ότι, απορρίπτει τη λογική του παγώματος των 

προβλημάτων με τους γείτονες όπως επίσης και να τους εκμεταλλευτεί.471 Η Τουρκία 

                                                
469 Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy (Αθήνα, 2010), 

http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2010/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%C
E%9D%CE%9F-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-

8_2010_IoGrigoriadis1.pdf. (Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

470  «Turkey enjoys multiple regional identities and thus has the capability as well as the responsibility to 

follow an integrated and multidimensional foreign policy. The unique combination of our history and 

geography brings with it a sense of responsibility. To contribute actively towards conflict resolution and 
international peace and security in all these areas is a call of duty arising from the depths of a 

multidimensional history for Turkey». Αχμέτ Νταβούτογλου, “TURKISH FOREIGN POLICY AND 

THE EU IN 2010,” 2009, http://www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no3_ahmet_davutoglu.pdf. 

(Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

471 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 

Προβληματική Πολιτική;,” in Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία, ed. Σπυριδων Ν. Λίτσας Ηλίας 
Ι.Κουσκουβέλης (ΑΘΗΝΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 15–45. 

http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2010/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-8_2010_IoGrigoriadis1.pdf.
http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2010/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-8_2010_IoGrigoriadis1.pdf.
http://www.eliamep.gr/wpcontent/uploads/2010/05/%CE%9A%CE%95%CE%99%CE%9C%CE%95%CE%9D%CE%9F-%CE%95%CE%A1%CE%93%CE%91%CE%A3%CE%99%CE%91%CE%A3-8_2010_IoGrigoriadis1.pdf.
www.esiweb.org/pdf/esi_turkey_tpq_vol8_no3_ahmet_davutoglu.pdf
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υποστηρίζει την ανάληψη ενεργών προσπαθειών για την επίλυση προβλημάτων 

σύμφωνα με μια προσέγγιση αμοιβαίου κέρδους (win-win) και με ειρηνικά μέσα.472 

      Όταν ανέλαβε την εξουσία το ΑΚΡ η Τουρκία βρισκόταν σε εξαιρετικά 

δυσμενή θέση όσον αφορά το κύρος και τη διεθνή της θέση καθόσον με τη μόνη χώρα 

που διατηρούσε καλές σχέσεις ήταν οι ΗΠΑ, γεγονός βέβαια που την καθιστούσε 

ευάλωτη στις προσταγές της. Αξίζει να επισημανθεί ότι οι σχέσεις της με τον Αραβικό 

κόσμο ήταν εξίσου κακές.473  Η Κυβέρνηση του ΑΚΡ προσηλωμένη στις θεμελιώδης 

αρχές που αναφέρθηκαν παραπάνω και υιοθετώντας τις πολιτικές Νταβούτογλου 

προσπάθησε να προσδώσει μια εξωστρέφεια στην εξωτερική της πολιτική. Ο 

Νταβούτογλου διακήρυττε ότι «ο νέος ρόλος της Τουρκίας είναι ένα ζήτημα ευθύνης 

απέναντι στην ιστορική της κληρονομιά αλλά και στη γεωγραφική θέση που κατέχει». 
474

 

Ενώ  η υιοθέτηση του «στρατηγικού βάθους»  αποτελεί κύρια στόχευση των 

κυριότερων δρώντων του διεθνούς συστήματος η πολιτική των «μηδενικών 

                                                
472 While implementing her foreign policy on a global scale with this understanding, Turkey attaches 
special importance to seeing its positive outcomes in her immediate vicinity, that is to say, in her relations 

with neighbors. In this context, the discourse of “zero problem with neighbors” is a slogan summarizing 

Turkey’s expectations with regards to her relations with neighboring countries. Turkey wants to 

eliminate all the problems from her relations with neighbors or at least to minimize them as much 

as possible. While resolutely pursuing this policy, Turkey never puts realism aside and does not forget 

that “zero problems” approach represents an objective and an ideal. As a matter of fact, it is not quite 

possible to envisage that all problems in our region which have deep-rooted history can be solved in a 
short period of time. Moreover, there exists a web of relations free from problems nowhere in the world 

due to the very nature of international relations. However, the fact that some problems cannot be solved 

quickly -no matter how intricate and deep they are- does not diminish the need to take constructive steps 

in order to settle them and to exert active efforts in this direction. Once steps are taken in this direction, 

even if the problems are not solved immediately, favorable conditions for their eventual solution can 

finally be created. With this understanding, Turkey rejects the concept of freezing problems with her 

neighbors and also trying to take advantage of them. On the contrary, Turkey upholds the aim of 

exerting active efforts to solve problems in line with a win-win approach through peaceful 

means. (“Policy of Zero Problems with Our Neighbors,” REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF 

FORREIGN AFFAIRS, accessed December 14, 2015, http://www.mfa.gov.tr/policy-of-zero-problems-

with-our-neighbors.en.mfa.) 

473 Η Τουρκία το διάστημα 1999-2001 αντιμετώπισε μια από τις πιο δυσμενείς οικονομικές κρίσεις. Ο 
υπερπληθωρισμός, το τεράστιο δημόσιο χρέος, τα χρόνια ελλείμματα τρεχουσών συναλλαγών 

επιδεινώθηκαν από την διαφθορά και μια ανίκανη κρατική διοίκηση που υπονόμευσε την σταθερότητα 

της τουρκικής οικονομίας. Οι οικονομικές κρίσεις είχαν εμφανίσει κυκλικές πορείες μέχρι το μοιραίο 

2001. Στην συνέχεια, μια αντιπαράθεση μεταξύ του προέδρου Σεζέρ και του πρωθυπουργού Ετζεβίτ 

επέφερε την ραγδαία πτώση της ισοτιμίας της τουρκικής λίρας έναντι του δολαρίου και την κατάρρευση 
του τουρκικού χρηματιστηρίου. Σε διάστημα μερικών ημερών, η τουρκική λίρα υποτιμήθηκε έως 35% 

και χάθηκαν περίπου ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας. Επειγόντως υιοθετήθηκε ένα αυστηρό 

πρόγραμμα σταθεροποίησης υπό την εποπτεία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (IMF).(Παρατίθεται 

στο Γρηγοριάδης, The Davutoğlu Doctrine and Turkish Foreign Policy.) 

474 Ρεβέκα Πεδη, “Η Αδυναμη Τουρκική Δημοκρατία:Η Πλατεία Ταξίμ Και Η Τραγωδια Της Ισχύος,” 

Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2013, http://www.foreignaffairs.gr/articles/69349/rebekka-g-
paidi/i-adynami-toyrkiki-dimokratia. 
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προβλημάτων» παρά το γεγονός ότι είναι εύηχη αλλά και επικοινωνιακή αποδείχτηκε 

ανειλικρινής.475 Και αυτό γιατί κάθε καλόπιστος παρατηρητής θα ανέμενε η Τουρκία 

να επιλύσει κάποια από τα υφιστάμενα ζητήματα, όπως να σταματήσει την παράνομη 

κατοχή στην Κύπρο ή να εξομαλύνει τις σχέσεις της με την Αρμενία. Θα ανέμενε 

επίσης ότι η Τουρκία θα σταματούσε να δημιουργεί εντάσεις, όπως να αναμειγνύεται 

στα Βαλκάνια ή να παραβιάζει η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία τον Ελλαδικό εναέριο 

χώρο. Δυστυχώς, τίποτα από τα παραπάνω δεν συνέβη. Από τη μελέτη των διμερών 

σχέσεων προκύπτει ότι όχι μόνο δεν έχει επιλύσει κανένα από τα προηγούμενα αλλά 

έχει προσθέσει και νέα όπως η οριστική ρήξη των συμμαχικών δεσμών με το Ισραήλ, η 

εμπλοκή της στον εμφύλιο της Συρίας και οι πρόσφατοι «λεονταρισμοί»476 στην 

Κυπριακή ΑΟΖ.477 

Συνοψίζοντας και όσον αφορά την πολύ γνωστή πολιτική των μηδενικών 

προβλημάτων θα λέγαμε ότι, η Τουρκία προσπάθησε κυρίως να «παγώσει» 

προβλήματα παρά να επιλύσει, να αγνοήσει προβλήματα, να παγιώσει τις δικές της 

θέσεις και διεκδικήσεις,  και να οικοδομήσει εμπορικές σχέσεις προς όφελος της οι 

οποίες θα συντελούσαν στην διατήρηση του υψηλού ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης.  

Η πολιτική αυτή δημιούργησε περισσότερα προβλήματα από ότι έλυσε  και ουσιαστικά 

εξελίχθηκε ανασταλτικός παράγοντας για τα ίδια τα συμφέροντα της. Ο Ηλίας 

Κουσκουβέλης υποστηρίζει ότι, «η πολιτική των μηδενικών προβλημάτων» πλέον έχει 

χάσει την αίγλη της. Το κόστος διατήρησής της φαίνεται να είναι δυσβάσταχτο.478 

Η Τουρκία προκειμένου να εναρμονιστεί με τις αρχές του δόγματος 

Νταβούτογλου, όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω, μετά την ανάληψη της εξουσίας 

από το ΑΚP  έκανε μια εντυπωσιακή στροφή της πολιτικής της στον αραβο-ισλαμικό 

κόσμο. Η ανάπτυξη των σχέσεων Τουρκίας και αραβο-ισλαμικού κόσμου βασίζεται 

κατά κύριο λόγο στην κοινή θρησκεία και παράδοση των μουσουλμανικών λαών της 

Μέσης Ανατολής. Το κοινό αυτό θρησκευτικό αλλά και πολιτισμικό υπόβαθρο παρέχει 

                                                
475 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;”,43 

476Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Δύσκολοι Καιροί Γαι ‘Λέοντες,’” Δημοκρατία 09 11 2014 (2014), 

www.dimokratianews.gr.(Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

477 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Αναθεωρητική Τουρκία,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2014, 
www. foreignaffairs.gr.(Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

478Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;” 
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τον απαραίτητο κώδικα επικοινωνίας για να ευδοκιμήσει η οποιαδήποτε 

συνεργασία.479  

 Οι λόγοι όμως οι οποίοι οδήγησαν το ΑΚΡ να στραφεί στον 

αραβοϊσραηλινό κόσμο πρέπει να αναζητηθούν τόσο σε ενδογενείς παράγοντες της 

πολιτικής σκηνής όσο και στις δομικές αλλαγές που παρατηρήθηκαν τα τελευταία 

χρόνια στο διεθνές σύστημα. Όσον αφορά το εσωτερικό σκηνικό της Τουρκίας 

παρατηρείται μια έντονη διαμάχη μεταξύ κεμαλιστών και ισλαμιστών κατά την οποία 

από την πλευρά των πρώτων έγιναν σημαντικές προσπάθειες να θέσουν εκτός πολιτικής 

σκηνής  το κόμμα του ΑΚΡ, με τελευταία αυτήν του  Μαρτίου 2008, κατά την οποία ο 

Αρχιεισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου, Αμπτουρραχμάν Γιαλτσίνκαγια ζήτησε 

να τεθεί εκτός νόμου, ενώ από την πλευρά των τελευταίων επιχειρήθηκαν σημαντικές 

μεταρρυθμίσεις για τον περιορισμό της εξουσίας των στρατιωτικών, τον πολιτικό 

έλεγχο στον στρατό, τον ισχυρότερο θεσμό στο κεμαλικό κράτος προκειμένου να 

ικανοποιηθεί το σώμα των ψηφοφόρων του ΑΚΡ. Επιπρόσθετα στη σκιά της 

οικονομικής κρίσης αλλά και της κατάρρευσης του τραπεζικού συστήματος κατέστησε 

αναγκαία την εξεύρεση άμεσων λύσεων και η μία από αυτές ήταν η εξασφάλιση της 

στήριξης από τα αραβομουσουλμανικά κράτη. 

 Όσον αφορά το διεθνές σύστημα δεν μπορεί να μην ληφθούν υπόψη οι 

αλλαγές που προέκυψαν μετά την τρομοκρατική επίθεση της 11ης Σεπτεμβρίου όπου οι 

ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλίσει το κύρος της ως μοναδική υπερδύναμη προσπαθεί 

να εξαπλωθεί και να διευρύνει τις σφαίρες επιρροής της. Η Τουρκία στο πλαίσιο αυτής 

της υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ προσπαθεί να κερδίσει το  ρόλο του περιφερειακού 

ηγεμόνα μη λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο θεωρητικό των διεθνών σχέσεων, τον 

θεμελιωτή της θεωρίας του επιθετικού ρεαλισμού J.Mearsheimer ο οποίος υποστηρίζει 

ότι οι περιφερειακοί ηγεμόνες δηλ οι Μ. Δυνάμεις οι οποίες κυριαρχούν σε ένα 

υποσύστημα δεν επιθυμούν συναδέλφους έστω κι αν αυτοί δραστηριοποιούνται σε 

άλλο υποσύστημα.480       

                                                
479 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “H Θέση Του Ισλαμικού Κόσμου Στη Σττρατηγική Της Ισλαμικής 
Κυβέρνησης ΑΚP. Μί Περίπτωση Εργαλειακής Χρήσης Των ‘Προνομιακών Σχέσεων,’” in Το 

Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 123–145. 

480 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,102 
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  Μετά την ανάλυση των λόγων που οδήγησαν σε αυτή την στροφή πρέπει 

να επισημανθεί ότι η προσπάθεια σύσφιξης των σχέσεων με τον αραβο-μουσουλμανικό 

κόσμο δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο καθόσον ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει και από 

παρελθοντικές κυβερνήσεις στην προσπάθεια τους να εξασφαλίσουν 

οικονομικοπολιτική βοήθεια προκειμένου να «ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες των 

καιρών».481  Η σημερινή προσέγγιση της κυβέρνησης του ΑΚΡ διαφέρει ριζικά από 

αυτές του παρελθόντος διότι υπάρχει ένας διαχωρισμός, από τις κεμαλικές 

παρακαταθήκες, όσον αφορά την άσκηση της εξωτερικής πολιτικής, αρχές οι οποίες 

μέχρι και πριν μερικά χρόνια αποτελούσαν τροχοπέδη για την σύσφιξη των σχέσεων 

των δύο κόσμων. Για πολλά χρόνια η Τουρκία προσπαθούσε να προβάλλει μια 

«στρατηγική εικόνα»482   η οποία ήταν προσκολλημένη στο άρμα της Δύσης και 

απομακρυσμένη από οποιαδήποτε ισλαμική επιρροή. Σήμερα γίνεται κατανοητό σε 

όλους μας ότι η ένταξη στην ΕΕ, ο εξευρωπαϊσμός δεν είναι πια κεντρικός στόχος της 

Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, ούτε και ο εναγκαλισμός με την πολιτική των ΗΠΑ. 

Το ευρωπαϊκό όραμα έχασε την αίγλη του.483  «Η Τουρκία δεν αναζητεί πλέον τον 

πολυπόθητο ευρωπαϊκό μανδύα μέσω της ένταξης στην ΕΕ, αλλά εκείνον του παίκτη 

παγκόσμιας κλάσης, μέσω του δόγματος «του στρατηγικού βάθους» και της πολιτικής 

των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες».484  

 Η Τουρκία προκειμένου να επιτύχει τις ηγεμονικές  στοχεύσεις της και να 

αναβαθμίσει τη θέση της στο διεθνές σύστημα, κατανόησε ότι θα πρέπει να αυξήσει τα 

φορτία ισχύος τα οποία διαθέτει είτε μέσω της εσωτερικής ενδυνάμωσης είτε μέσω της 

εξωτερικής δηλαδή με τη σύναψη συμμαχιών και συνεργασιών σε πολιτικό, 

στρατιωτικό, οικονομικό,  διπλωματικό ή οποιοδήποτε άλλο επίπεδο. Η Τουρκία 

βασιζόμενοι στους θρησκευτικούς και πολιτικούς δεσμούς προσπάθησε να εξασφαλίσει 

την πολιτική, διπλωματική αλλά κυρίως την οικονομική  συνεργασία με τις εν λόγω 

χώρες. Οι κυβερνήσεις του ΑΚΡ κινήθηκαν στο πλαίσιο της δημιουργίας οικονομικής 

αλληλεξάρτησης με το προσχηματικό ιδεολόγημα  που προσεγγίζει την ιδεαλιστική 

                                                
481 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “H Θέση Του Ισλαμικού Κόσμου Στη Σττρατηγική Της Ισλαμικής 
Κυβέρνησης ΑΚP. Μί Περίπτωση Εργαλειακής Χρήσης Των ‘Προνομιακών Σχέσεων.’” 

482 Ibid. 

483 Ρεβέκα Πεδη, “Η Αδυναμη Τουρκική Δημοκρατία:Η Πλατεία Ταξίμ Και Η Τραγωδια Της Ισχύος.” 

484 Ibid. 
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σκέψη ότι οι οικονομικά αλληλοεξαρτώμενες χώρες είναι πιο δύσκολο να 

συγκρουστούν.  

 Ένα μοντέλο αλληλεξάρτησης βασισμένο στις κοινές ισλαμικές 

παραδόσεις  υιοθετήθηκε από το ΑΚΡ ως τη λύση για την επίτευξη των ηγεμονικών 

στοχεύσεων της Τουρκίας. Επιπρόσθετα  το ΑΚΡ προσπάθησε να υιοθετήσει το ρόλο 

του «έντιμου μεσολαβητή»(HONEST BROKER) σε υποθέσεις του αραβοισλαμικού 

κόσμου με ιδιαίτερη προτίμηση σε καταστάσεις που περιείχαν ένταση και σύγκρουση 

με μοναδική στόχευση την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της ισλαμικής κυβέρνησης 

του ΑΚΡ.485 

Η χρησιμοποίηση των πολιτικών «ήπιας ισχύος» όπως τις χαρακτηρίζει ο 

Σπυρίδων Λίτσας δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά μέθοδοι υπερβατικής κάλυψης 

των ηγεμονικών στοχεύσεων της Τουρκίας στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της 

Κεντρικής Ασίας και της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω των ηγεμονικών αυτών στοχεύσεων η 

ανωτέρω πολιτική ενώ συνέβαλλε στην οικονομική ανάπτυξη λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών προς τις όμορες χώρες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα σε πολιτικό επίπεδο.486  

Το δόγμα Νταβούτογλου έδωσε έμφαση  στην εκμετάλλευση των σταθερών 

δεδομένων, όπως η κοινή ιστορία και παράδοση, η κοινή ισλαμική θρησκεία κ.λπ. 

παραβλέποντας τις αλλαγές που μπορούν να επέλθουν στις ανεξάρτητες μεταβλητές. 

Δεν προβλέπει λαϊκές εξεγέρσεις και ανατροπές καθεστώτων τα οποία κρατούσαν για 

δεκαετίες τις τύχες των λαών της περιοχής, όπως δεν προβλέπει και συρράξεις μεταξύ 

κρατών και ανεξαρτητοποιήσεις. Η διάρκεια και το βάθος των δημιουργούμενων 

σχέσεων οι οποίες είχαν οικοδομηθεί πάνω στην ανάπτυξη των οικονομικών και 

εμπορικών συναλλαγών και την πολιτισμική προσέγγιση όπου το Ισλάμ έπαιξε το ρόλο 

του κοινού σημείου αναφοράς, κράτησαν για όσο διάστημα παρέμειναν ανέπαφα τα 

πραγματικά συμφέροντα κάθε μέρους.487 

                                                
485 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “H Θέση Του Ισλαμικού Κόσμου Στη Σττρατηγική Της Ισλαμικής 

Κυβέρνησης ΑΚP. Μί Περίπτωση Εργαλειακής Χρήσης Των ‘Προνομιακών Σχέσεων.’” 

486 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία Της Ήπιας Ισχύος Στο Πλαισιο Των Νεοθωμανικών 
Προσανατολισμών: Μια Ενδοσκόπηση Στο Στρατηγικό Βάθος,” in Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία 

(Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 183–231. 

487 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Τησ Συριακής Άνοιξης Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP,” ΔΙΑΚΛΑΔΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ (Θεσσαλονίκη, March 2012). 
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Η Τουρκία σήμερα βρίσκεται στο «μάτι του κυκλώνα». Οι δομικές μεταβολές 

που λαμβάνουν χώρα στη Συρία και στο Ιράκ και η άνοδος του τζιχαντιστικού Ισλάμ 

δημιουργούν για την Άγκυρα μια πηγή διαρκούς τριβής στα ανατολικά σύνορά της. Η 

ρήξη των σχέσεών της με την Αίγυπτο, εξαιτίας της υποστήριξης και της 

χρηματοδότησης των Αδελφών Μουσουλμάνων, η ισχυρή συμμαχική σχέση μεταξύ 

Ελλάδας - Ισραήλ και Κύπρου, αλλά και οι αποστάσεις που η Σαουδική Αραβία κρατά 

από την Άγκυρα, κυρίως γιατί ο βασιλικός οίκος των Σαούντ δεν βλέπει με θετικό μάτι 

τον νεοθωμανισμό του Αχμέτ Νταβούτογλου, δημιουργούν μια κατάσταση στην 

ανατολική Μεσόγειο που δεν προσφέρεται για οπορτουνισμούς από το Λευκό Παλάτι. 

Σε αυτή τη συνθήκη αξίζει να προστεθεί και η ακόλουθη παράμετρος: οι ΗΠΑ είναι 

σαφέστατα ενοχλημένες από τους λεονταρισμούς της Άγκυρας, κυρίως όμως με το ότι 

διαπιστώνουν ξανά μετά το 2003 ότι δεν μπορούν να υπολογίζουν στη βοήθεια της 

Τουρκίας σε μια κρίσιμη στιγμή. Η τουρκική πολιτική είχε πάντα τη δική της 

«ατζέντα», η οποία, μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις από 

αυτήν του ΝΑΤΟ, και αυτή η κατάσταση διευρύνεται διαρκώς από την άνοδο του 

Ερντογάν και των ισλαμιστών του AKP στην εξουσία.488 

5.2  ΤΟΥΡΚΙΑ & Η ΚΟΥΡΔΙΚΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗ (ΒΟΡΕΙΟ ΙΡΑΚ)  

O κουρδικός λαός, η μεγαλύτερη εθνοτική ομάδα στον κόσμο χωρίς κράτος489 

αποτελούσε και αποτελεί για δεκαετίες πηγή αστάθειας για την Τουρκία αλλά και για 

τις λοιπές χώρες όπου σήμερα διαβιούν οι Κούρδοι. Η σημασία που προσδίδει η 

Τουρκία στο κουρδικό είναι εμφανής και στη μονογραφία του Αχμέτ Νταβούτογλου 

στην οποία υποστηρίζει ότι: « το Κουρδικό Ζήτημα έχει τεράστια γεωγραφική και 

γεωπολιτική σημασία, αφού ο κουρδικός πληθυσμός είναι εξαπλωμένος στην περιοχή 

που εντοπίζεται στην γεωγραφική ζώνη Κασπίας - Καυκάσου, Περσικού Κόλπου - 

Ινδικού Ωκεανού και ανατολικής Μεσογείου. Από γεω-οικονομική άποψη το κουρδικό 

στοιχείο βρίσκεται στο μέσον του ανωτέρω άξονα «Πετρέλαια Κασπίας - Ύδατα 

Μεσοποταμίας - Πετρέλαια Κιρκούκ, Μοσούλης και Βασόρας», ενώ καταλαμβάνει και 

τον χώρο της νότιο-ανατολικής Τουρκίας (GAP). Το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα στην 

Μέση Ανατολή κυριάρχησε το πρόβλημα της έντασης Αράβων - Ισραήλ περί του 

                                                
488 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Δύσκολοι Καιροί Για  Λέοντες.’” 

489 Ted Galen Carpenter, “Η Ανάδυση Ενός Μεγαλύτερου Κουρδιστάν,” THE NATIONAL INTEREST, 
2014, http://mignatiou.com. (Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

http://mignatiou.com/
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Παλαιστινιακού, ενώ σημαντικό ήταν και το ζήτημα των πετρελαίων. Στο πρώτο μισό 

του 21ου αιώνα η ένταση στην Μέση Ανατολή στράφηκε περί του ζητήματος των 

υδάτων και του Κουρδικού. Το ευρύτερο Μεσανατολικό Ζήτημα, το οποίο πρώτα 

εδραζόταν σε σημαντικό βαθμό πάνω στην εξίσωση «Παλαιστίνη - Πετρέλαιο», έχει 

γίνει προσπάθεια να μεταφερθεί πάνω στην εξίσωση «Κούρδοι – Ύδατα» και να 

προχωρήσει πάνω σε αυτήν».490 

Η ιστορία έχει ταλαιπωρήσει πολύ τους Κούρδους. Μετά την πτώση της  

οθωμανικής αυτοκρατορίας, όταν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σχεδίασαν τα νέα 

σύνορα, κανείς δεν έλαβε υπόψη τους Κούρδους, οι οποίοι έμειναν δίχως κράτος, 

διασκορπισμένοι σε τέσσερις χώρες : Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία. 491 

Τον Απρίλιο του 1991, μετά την εξέγερση των Κούρδων στο βορρά και των 

Αράβων Σιιτών στον νότο εναντίον της κεντρικής κυβέρνησης, το ιρακινό Κουρδιστάν 

διασπάστηκε σε δύο μέρη. Σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 688 απόφαση του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, στρατιωτικές δυνάμεις από έντεκα χώρες, μεταξύ των οποίων οι 

ΗΠΑ και η Τουρκία, εφάρμοσαν το σχέδιο «Παροχή Ανακούφισης» («Provide 

Comfort» / Απρίλιος 1991), προκειμένου να καλλιεργήσουν ένα κλίμα ασφαλείας στην 

                                                
490 Αχμέτ Νταβούτογλου, To Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας., 654-668 

491 Οι Κούρδοι είναι διασκορπισμένοι σε τέσσερις χώρες της Μέσης Ανατολής : το Ιράν, την Τουρκία, 

το Ιράκ και τη Συρία. Ο αριθμός τους κυμαίνεται από 25 έως 37 εκατομμύρια, σύμφωνα με εκτιμήσεις. 

Τουρκία : περίπου 20 εκατ. άτομα ζουν κυρίως στα ανατολικά εδάφη της χώρας, παρόλο που πολλοί 

έχουν μεταναστεύσει στις μεγάλες πόλεις της δύσης. Η κοινοβουλευτική τους εκπροσώπηση 

εξασφαλίζεται από το Κόμμα για την Ειρήνη και τη Δημοκρατία (BDP), το οποίο διαθέτει είκοσι 

βουλευτές και πρόσκειται στο PKK. Ο ηγέτης του, Αμπντουλάχ Οτσαλάν, ξεκίνησε διαπραγματεύσεις 

από τη φυλακή με την κυβέρνηση, για να τερματίσει τον ένοπλο αγώνα. 

Ιράκ : Το ιρακινό Κουρδιστάν, το οποίο μετρά περίπου 5 εκατ. άτομα, είναι μια ομοσπονδιακή πολιτική 

οντότητα, αναγνωρισμένη από το Σύνταγμα, το οποίο εγγυάται την αυτονομία της. Τα δύο μεγάλα 

κόμματα που κυριαρχούν είναι το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PDK), του οποίου ηγέτης είναι 

ο πρόεδρος της περιοχής, Μασούντ Μπαρζανί και η Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (UPK), της 

οποίας ηγείται ο πρόεδρος του Ιράκ, Τζαλάλ Ταλαμπανί. 
Συρία : Η κουρδική κοινότητα αγγίζει τα 2 εκατ. άτομα, τα οποία ζουν διασπαρμένα, κυρίως στα 

βορειοανατολικά εδάφη της χώρας. Το Δημοκρατικό Κόμμα της Ένωσης (PYD), που πρόσκειται στο 

PKK, είναι το κόμμα με τη μεγαλύτερη επιρροή. Υπάρχει επίσης το Εθνικό Συμβούλιο Κούρδων, το 

οποίο πρόσκειται στον Μπαρζανί και το οποίο συγκεντρώνει 16 κόμματα. Το Συμβούλιο μαζί με το PYD 

αποτελούν την Ύπατη Επιτροπή του Κουρδιστάν. 

Ιράν : Τα περίπου 8 εκατ. Κούρδοι της χώρας συμμετείχαν στην επανάσταση του 1979, αλλά αργότερα 

αντιστάθηκαν στο καθεστώς. Η οργάνωσή τους, το Δημοκρατικό Κόμμα του Κουρδιστάν του Ιράν 

(PDKI), η οποία ιδρύθηκε το 1945, αγωνίζεται για την περιφερειακή ανεξαρτησία και το λαϊκό κράτος. 

Είναι όμως αποδυναμωμένη πλέον, από την καταστολή. Από το 2004, μια οργάνωση που πρόσκειται στο 

PKK, το Κόμμα για μια Ελεύθερη Ζωή στο Κουρδιστάν (PJAK), ηγείται των ένοπλων επιχειρήσεων. Οι 

βάσεις της οπισθοφυλακής της βρίσκονται στο Ιρακινό Κουρδιστάν.[ Αναρτήθηκε από Cheterian Vicken, 

“Ιστορική Ευκαιρία Για Τους Κούρδους,” Le Monde Diplomatique, 2013.(πρόσβαση 21 Ιαν 2015)]. 
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περιοχή, παρέχοντας ανθρωπιστική βοήθεια στους πρόσφυγες των στρατοπέδων στα 

σύνορα Ιράκ - Τουρκίας. Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας δημιουργήθηκε το 

επονομαζόμενο «κουρδικό καταφύγιο» και η «ζώνη απαγόρευσης πτήσεων» στον 

βορρά.492 Ο ιστορικός Τζαμπάρ Καντίρ δηλώνει : « για πρώτη φορά στη σύγχρονη 

εποχή, η ιστορία δίνει στους Κούρδους μια ευκαιρία. Όλα ξεκίνησαν με την ιρακινή 

εισβολή στο Κουβέιτ, το 1990, και με την κουρδική ιντιφάντα (εξέγερση) που 

ακολούθησε. Η απαγόρευση πτήσεων που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην 

αεροπορία του Σαντάμ Χουσέιν, μετέτρεψε την περιοχή σε ασφαλές καταφύγιο, 

προστατευμένο από τις επιθέσεις της κεντρικής εξουσίας. Όλα αυτά κατέστησαν δυνατή 

την εκλογή ενός Κοινοβουλίου, όσο κι αν οι συνθήκες εξακολουθούσαν να είναι 

δύσκολες, δεδομένου ότι το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν συνέχιζε να βρίσκεται στην 

εξουσία ».493  

Το 2003, η εισβολή των Αμερικανών στο Ιράκ και η ανατροπή της δικτατορίας 

του κόμματος Μπάαθ επέτρεψαν στους πεσμεργκά (Κούρδους μαχητές) να κινηθούν 

προς τον Νότο και να καταλάβουν ένα μέρος από το οπλοστάσιο του Σαντάμ. Η 

αναγνώριση από το Σύνταγμα του 2005, του Νομικού status του Κουρδιστάν ως ημι-

αυτόνομης περιοχής, ενθάρρυνε τις ελπίδες και τις διεκδικήσεις των Κούρδων και στις 

υπόλοιπες γειτονικές χώρες.494 Είναι κοινό μυστικό ότι η κατάσταση που έχει 

διαμορφωθεί στο βόρειο Ιράκ μετά την ανατροπή του Σαντάμ Χουσεΐν αποτελεί 

πρότυπο για τα 30 και πλέον εκατομμύρια των Κούρδων της περιοχής οι οποίοι 

εξακολουθούν να μην έχουν πατρίδα. Παρά το γεγονός ότι θεσμικά το Ιράκ είναι 

ενιαίο, ο Μπαρζανί με την ανοχή του επίσης Κούρδου (αν και πολιτικού του 

αντιπάλου)  πρώην προέδρου της χώρας, Τζαλάλ Ταλαμπανί κατοχυρώνε σταδιακά τον 

πλήρη έλεγχο της περιοχής,495 σε τέτοιο βαθμό που να διαπραγματεύεται ανεξάρτητα 

συμβόλαια πώλησης πετρελαίου με τρίτες χώρες συμπεριλαμβανομένης και της 

Τουρκίας. 

                                                
492 Ιωάννης Θ. Μάζης, Η Γεωπολιτική Της Ευρυτερης Μέσης Ανατολής Και Η Τουρκία (Αθήνα: 
ΛΙΒΑΝΗ, 2008).,170-185 

493 Cheterian Vicken, “Ιστορική Ευκαιρία Για Τους Κούρδους.” 

494 Ibid. 

495 Γιώργος Παυλόπουλος, “ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΙΡΑΚΙΝΟΥ ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ Δυνατές 

«πινελιές» Κουρδικής Αυτονομίας Στον Εμφύλιο Της Συρίας,” Ινφογνώμων Πολιτικά, 2013, 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/08/blogpost_3311.html#.VL70xUeUfX4. (Πρόσβαση 21 Ιαν 
2015) 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2013/08/blogpost_3311.html%23.VL70xUeUfX4.
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Μεταξύ των δύο κέντρων εξουσίας, της Βαγδάτης και του Ερμπίλ (πρωτεύουσα 

του Ιρακινού Κουρδιστάν), έχει αναπτυχθεί πολιτική, εδαφική και συνταγματική τριβή. 

Ένα από τα επίμαχα ζητήματα είναι οι αμφισβητούμενες περιοχές όπως η πλούσια σε 

ενεργειακά αποθέματα περιφέρεια του Κιρκούκ. Η Βαγδάτη θεωρεί τις περιοχές αυτές 

ως αραβοποιημένες και συνεπώς δικές της, ενώ οι Κούρδοι τις διεκδικούν 

υποδεικνύοντας ότι αυτές ήταν περιοχές που παραδοσιακά κατοικούσαν κατά κύριο 

λόγο Κούρδοι οι οποίοι αραβοποιήθηκαν λόγω δημογραφικής αλλοίωσης επί κόμματος 

Μπάαθ.496 Τελικά επετεύχθη μια ενεργειακή συμφωνία 497 ανάμεσα στην Βαγδάτη 

και το Ερμπίλ, στις 2 Δεκεμβρίου 2014. Σε αντάλλαγμα η κυβέρνηση είναι 

υποχρεωμένη να ξεπαγώσει την κρατική χρηματοδότηση υπέρ των κουρδικών 

δυνάμεων ασφαλείας, που είχε παγώσει ο πρώην πρωθυπουργός του Ιράκ Αλ Μαλίκι 

και αποτελεί το 17% του κρατικού προϋπολογισμού. Επιπλέον συμφώνησε να 

καταβάλει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τον εξοπλισμό και τη μισθοδοσία των 

Κούρδων Πεσμεργκά, που μάχονται στην πρώτη γραμμή κατά των τζιχαντιστών στο 

πλευρό των ιρακινών δυνάμεων. Ωστόσο, η συμφωνία αναγνωρίζει επίσης την νομική 

κυριαρχία της KRG στην εξόρυξη και την πώληση του πετρελαίου και του φυσικού 

αερίου σε όλες τις κουρδικές περιοχές. 

Η κατάσταση που επικρατεί στο Κιρκούκ αποτελεί το χαρακτηριστικότερο 

παράδειγμα της αντιπαράθεσης που υπάρχει ανάμεσα σε Κούρδους και Άραβες, 

ανάμεσα στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ. Η πόλη αποτελεί μέρος των διαφιλονικούμενων 

εδαφών που εκτείνονται προς τον Νότο, μέχρι τις επαρχίες του Σαλαχεντίν και της 

Ντιγιάλα. Η αστυνομία έχει περάσει στα χέρια των Κούρδων και η περιοχή ελέγχεται 

πολιτικά από την Πατριωτική Ένωση του Κουρδιστάν (UPK), της οποίας ηγείται ο 

Ταλαμπανί. Παράλληλα, εκεί εξακολουθούν να σταθμεύουν μονάδες του στρατού της 

                                                
496 Η διαμάχη για το Κιρκούκ αποτελεί κληρονομιά της μπααθικής περιόδου, όταν η Βαγδάτη 

προωθούσε την πολιτική του εξαραβισμού της περιοχής, η οποία, όχι μόνο έχει στρατηγικό χαρακτήρα, 

αλλά και κρύβει στο υπέδαφός της το 10% των αποθεμάτων υδρογονανθράκων της χώρας. 300.000 

Κούρδοι, καθώς επίσης και Χαλδαίοι και Γεζιδί διώχθηκαν από τη γη τους και στη θέση τους 

εγκαταστάθηκαν αραβικές φυλές. 

497 «Το ιρακινό πετρέλαιο ανήκει σε όλους τους Ιρακινούς» αναφέρει η ανακοίνωση του 

πρωθυπουργικού γραφείου στην Βαγδάτη αναδεικνύοντας την... καρδιά της πολύπλοκης 

διαπραγμάτευσης. - See more at: http://www.stokokkino.gr/article/1000000000001141/Sumfonia-

anagkis-tis-Bagdatis-me-tous-Kourdous-tou-Irak-upo-tin-aigida-ton-IPArn#sthash.tOWduPfW.dpuf 
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κεντρικής κυβέρνησης.498 Η παραμικρή κίνηση των στρατευμάτων δημιουργεί 

ανησυχίες στο Ερμπίλ, καθόσον δεν θα πρέπει να υποτιμούμε τους φόβους που 

αφυπνίζει στο εσωτερικό της κουρδικής κοινότητας η στρατιωτική πίεση της κεντρικής 

κυβέρνησης. Από τη γέννηση του ιρακινού κράτους, αμέσως μετά το τέλος του Α’ 

Παγκοσμίου Πολέμου, οι Κούρδοι υπέφεραν από την αυταρχική πολιτική της 

Βαγδάτης. Μετά το 1963 και την άνοδο στην εξουσία του κόμματος Μπάαθ, η 

καταστολή έγινε μαζική και ο αδιάλλακτος αραβικός εθνικισμός του καθεστώτος 

έμελλε να λάβει διαστάσεις γενοκτονίας, με αποκορύφωμα την επιχείρηση 

«ΑNFAL»499 

Οι εντάσεις του Ιρακινού Κουρδιστάν με τη Βαγδάτη είχε ένα εξαιρετικά 

απρόσμενο αποτέλεσμα, την προσέγγιση των Κούρδων του Ιράκ με την Τουρκία. Η 

μέχρι τώρα εχθρική Τουρκία η οποία είχε θορυβηθεί από τη δημιουργία του Ιρακινού 

Κουρδιστάν, μετά από την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων από τις ΗΠΑ, το 1990 

και η οποία πολεμάει επί δεκαετίες με το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα (PKK) φαίνεται 

να προσεγγίζει το Ιρακινό Κουρδιστάν, ιδιαίτερα μετά τις εξελίξεις που επέφερε ο 

Συριακός εμφύλιος στην περιοχή. Ας δούμε όμως εν συντομία το ιστορικό προσέγγισης 

της Τουρκίας με τους Κούρδους του Ιράκ. 

Οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και των Κούρδων τού Ιράκ ξεκίνησαν να 

βελτιώνονται αμέσως μετά τον πόλεμο στο Ιράκ, όταν οι Ιρακινοί Κούρδοι στράφηκαν 

προς την Άγκυρα για να αντισταθμίσουν την συγκεντρωτική έλξη της Βαγδάτης. Η 

εξουσία μετατοπίζεται απλώς από τους Άραβες σουνίτες στους Άραβες σιίτες. Εκείνες 

                                                
498 StefanWolf, “Governing (in) Kirkuk : Resolving the Status of a Disputed Territory in postAmerican 
Iraq,” International Affairs 86, no. 6 (2010): 1361–1379, http://www.stefanwolff.com/files/Governing 

%28in%29 Kirkuk.pdf. (πρόσβαση 21 Ιαν 2015). 

499 Η επιχείρηση «Anfal» αποτέλεσε μια αντικουρδική εκστρατεία, που ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου 

1988 και ολοκληρώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του ίδιου έτους, βασικός στόχος της οποίας ήταν όλοι οι 

Κούρδοι άνδρες που βρίσκονταν σε στρατεύσιμη ηλικία. Το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, με ισχυρές 

στρατιωτικές δυνάμεις (πηγές αναφέρουν δύναμη 200.000 πεζικού, ένα τάγμα χημικών όπλων και 

σμήνος βομβαρδιστικών) επιδίωξε να επιφέρει ένα τελικό εκκαθαριστικό χτύπημα στο κουρδικό στοιχείο 

κατά μήκος των περιοχών των τουρκικών συνόρων. Η επιχείρηση προέβλεπε συνολικά οκτώ στάδια, 

επτά εκ των οποίων εστίαζαν σε ελεγχόμενες από το PUK περιοχές. Το επίκεντρο της ιρακινής 

κυβερνητικής επιχείρησης γενοκτονίας και αρρενοκτονίας διέφερε από το ένα στάδιο της Anfal στο 

άλλο. Κατά τη διάρκεια του πρώτου σταδίου της επιχείρησης Anfal δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικές 

εκτελέσεις αμάχων, ενώ στο τελευταίο στάδιο ο ανδρικός πληθυσμός ήταν εκείνος που στοχοποιήθηκε 

περισσότερο.( “Η Γενοκτονία Των Κούρδων: Η «επιχείρηση Ανφάλ» Του Σαντάμ Χουσεΐν Ή Η Κουφή 

Σιωπή Της «διεθνούς Κοινότητας» ...,” Ινφογνώμων Πολιτικά, 2011, 
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/03/blog-post_235.html#.VNdJKvmUfX4.) 

http://www.stefanwolff.com/files/Governing%20%28in%29%20Kirkuk.pdf.
http://www.stefanwolff.com/files/Governing%20%28in%29%20Kirkuk.pdf.
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2011/03/blog-post_235.html%23.VNdJKvmUfX4
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τις ημέρες, οι Κούρδοι τού Ιράκ άρχισαν να προσφέρουν βοήθεια στην Τουρκία στον 

αγώνα της κατά του PKK, αλλά και άνοιξαν τις αγορές τους στο ιρακινό Κουρδιστάν 

για τις τουρκικές εξαγωγές και τις τουρκικές επιχειρήσεις. Η Τουρκία ανταπέδωσε, 

στέλνοντας εμπόρους, αεροπορικές εταιρείες, καθώς και καταναλωτικά αγαθά στην 

περιοχή.500  Οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ιρακινό Κουρδιστάν απέκτησαν μια πολύ 

πιο σύνθετη μορφή με την οικονομική συνεργασία να ενισχύεται ολοένα περισσότερο. 

Οι τουρκικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν το Κουρδιστάν ως έναν ελκυστικό 

επενδυτικό προορισμό, ενώ οι πετρελαϊκοί αγωγοί μεταξύ του βόρειου Ιράκ και της 

Τουρκίας αποδεικνύονται αμοιβαία επωφελείς. Πιο πρόσφατα, οι Κούρδοι τού Ιράκ 

επέλεξαν να ξεκινήσουν την πώληση του πετρελαίου τους μέσω της Τουρκίας, 

παρακάμπτοντας την Βαγδάτη και δίνοντας στην Άγκυρα ένα τεράστιο δώρο σε τέλη 

διέλευσης και σε φορολογικά έσοδα, καθώς και ενισχύοντας την αξίωση της Τουρκίας 

να γίνει ένα περιφερειακό ενεργειακό κέντρο.501 

Επιπρόσθετα ο συριακός εμφύλιος πόλεμος αλλά και οι αναταράξεις στο Ιράκ 

συνέβαλαν σημαντικά στην προσέγγιση της Περιφερειακής κυβέρνησης του 

Κουρδιστάν με την Τουρκία του Ερντογάν. Τις κρίσιμες αυτές ημέρες όπου η 

εξωτερική πολιτική της Τουρκίας έχει χάσει τον προσανατολισμό της στη Μέση 

Ανατολή, η κουρδική αυτονομία στο Βόρειο Ιράκ φαίνεται να εξυπηρετεί τα τουρκικά 

συμφέροντα. Τα τμήματα του βόρειου Ιράκ και της Συρίας που βρίσκονται υπό τον 

έλεγχο των Κούρδων είναι σταθερά και ειρηνικά ένα τέλειο προπύργιο ενάντια σε 

απειλές όπως το «Ισλαμικό Κράτος τού Ιράκ και της alSham» (ISIS).502 

Η προώθηση της ISIS στο Ιράκ συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης στις 11 

Ιουνίου στο τουρκικό προξενείο στη Μοσούλη, κατά την οποία η οργάνωση πήρε ως 

ομήρους τούς Τούρκους διπλωμάτες και τους αξιωματικούς ασφαλείας έκανε πιο 

επιτακτική την προσπάθεια για βελτίωση των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Κούρδων 

                                                
500 Soner Cagaptay, “Το Κουρδικό «μαξιλάρι» Τής Τουρκίας Γιατί Ο Ερντογάν Είναι Έτοιμος Να 

Συνεργαστεί Με Τους Κούρδους,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2014, 

http://foreignaffairs.gr/articles/69863/sonercagaptay/. (πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

501 Carpenter, “Η Ανάδυση Ενός Μεγαλύτερου Κουρδιστάν.” 

502 Soner Cagaptay, “Το Κουρδικό «μαξιλάρι» Τής Τουρκίας Γιατί Ο Ερντογάν Είναι Έτοιμος Να 
Συνεργαστεί Με Τους Κούρδους.” 

http://foreignaffairs.gr/articles/69863/sonercagaptay/
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του Ιράκ.503 Έκανε επίσης την Τουρκία να υποχωρήσει από κάποιες σαφείς κόκκινες 

γραμμές που είχε χαράξει προηγουμένως για τους Κούρδους: Πίσω στο 2005, η 

Τουρκία είχε απειλήσει με στρατιωτική δράση εάν καταλάμβαναν το Κιρκούκ, μια 

πλούσια σε πετρέλαιο πόλη στο βόρειο Ιράκ. Τα πετρελαϊκά αποθέματα του Κιρκούκ 

θα δώσουν στην κουρδική περιφερειακή κυβέρνηση ανεξάρτητο εισόδημα (τώρα 

στηρίζεται στην Βαγδάτη για δημοσιονομικές μεταβιβάσεις), κάτι που θα ήταν ένα 

πρώτο βήμα προς την πλήρη ανεξαρτησία. Αλλά, στις 12 Ιουνίου, όταν οι κουρδικές 

δυνάμεις κινήθηκαν για να καταλάβουν το Κιρκούκ, η Άγκυρα δεν είπε 

λέξη.504Παράλληλα λοιπόν με τους οικονομικούς λόγους η Άγκυρα φαίνεται να 

προτιμάει μια πιο ευέλικτη στάση έναντι των Κούρδων του Μπαρζανί  και για λόγους 

ασφαλείας καθώς λόγω της επικρατούσας κατάστασης η Τουρκία επιθυμεί μια σταθερή 

και ειρηνική περιοχή που θα διοικείται από την Περιφερειακή Κυβέρνηση του 

Κουρδιστάν και θα αποτελεί μια ουδέτερη ζώνη μεταξύ της Τουρκίας και του ασταθούς 

Ιράκ. Δεδομένου ότι η περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν συνεχίζει να 

επεκτείνει τις εξαγωγές πετρελαίου μέσω του λιμανιού Τσεϊχάν τής Τουρκίας, η 

Άγκυρα θα επωφεληθεί οικονομικά από ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν που είναι σε θέση 

να εμπορευματοποιήσει την δική του ενέργεια. Το κουρδικό φυσικό αέριο θα 

προσφέρει έτσι μια προσιτή και αξιόπιστη παροχή που θα μειώσει την εξάρτηση της 

Τουρκίας από την Ρωσία και θα συμβάλει να διασφαλιστεί η συνέχιση της οικονομικής 

ανάπτυξης καθόσον υπάρχουν 1.200 τουρκικές εταιρείες που λειτουργούν στο ιρακινό 

Κουρδιστάν και έχουν επωφεληθεί από την οικονομική άνθηση του Ερμπίλ.505 Μετά 

την Γερμανία, το Ιράκ αποτελεί την μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά της Τουρκίας, με την 

συντριπτική πλειοψηφία των αξίας 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων τουρκικών 

εξαγωγών να πωλούνται στην περιφερειακή κυβέρνηση του Κουρδιστάν.506 Ένα 

ανεξάρτητο Κουρδιστάν θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα βιώσιμο κράτος 

εμπορευόμενο τα κοιτάσματα των υδρογονανθράκων του. Διεθνείς εταιρείες ενέργειας 

                                                
503 “Ιράκ: Ενοπλοι Απήγαγαν 49 Τούρκους Από Το Προξενείο Στη Μοσούλη,” ΤΟ ΒΗΜΑ: ΚΟΣΜΟΣ, 

2014, http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604776. (Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

504 Soner Cagaptay, “Το Κουρδικό «μαξιλάρι» Τής Τουρκίας Γιατί Ο Ερντογάν Είναι Έτοιμος Να 
Συνεργαστεί Με Τους Κούρδους.” 

505 Micha’el Tanchum, “Η Μεγάλη Χρονιά Των Κούρδων Οι Πολιτικές Συνθήκες Που Ευνοούν Την 
Ανεξαρτησία Των Κούρδων Στο Ιράκ,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2015, 

http://foreignaffairs.gr/articles/70144/michaeltanchum/imegalixroniatonkoyrdon?page=show 1. 

(πρόσβαση 5 Μαρτίου 2015) 

506 Η εξαγωγή αγαθών στο Ιράκ το 2012 άγγιξε τα 10,8 δις. Δολάρια παρουσιάζοντας αύξηση από το 
2011 κατά 30,8% (πηγή: www.economy.gov.tr ) 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=604776.
http://foreignaffairs.gr/articles/70144/michaeltanchum/imegalixroniatonkoyrdon?page=show
http://www.economy.gov.tr/
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μπορούν πλέον να ασκούν τις δραστηριότητές τους στο Κουρδιστάν, χωρίς τον φόβο 

της νομικής δίωξης μια ανησυχία που είχε προηγουμένως παρεμποδίσει τις κουρδικές 

εξαγωγές ενέργειας. Οι ενεργειακές και εμπορικές σχέσεις της Τουρκίας με το ιρακινό 

Κουρδιστάν έχουν ήδη αλλάξει την στάση της προς την περιοχή. Ο έλεγχος των 

Κούρδων στο Κιρκούκ, πατρίδα ενός αρκετά μεγάλου πληθυσμού Τουρκμένων, υπήρξε 

ένα ευαίσθητο θέμα για την Τουρκία. Δύο ημέρες πριν από την ανακοίνωση του 

Μπαρζανί περί δημοψηφίσματος,507 ο Hüseyin Çelik τότε αντιπρόεδρος του 

κυβερνώντος Κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (ΑΚΡ) της Τουρκίαςείπε στους 

Financial Times508 ότι η Τουρκία δεν θα αντιταχθεί στην ανεξαρτησία της KRG. 

Ωστόσο το μέλλον των σχέσεων της Τουρκία με τους Κούρδους του Ιράκ θα 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον εμφύλιο στη Συρία.  Η ανάδυση μιας ακόμη de 

facto κουρδικής πολιτικής οντότητας στα σύνορα της Τουρκίας δημιουργεί έντονο 

εκνευρισμό στη Τουρκία αφού μια τέτοια αυτόνομη οντότητα δεν θα αργούσε να 

ενωθεί με την αντίστοιχη του Ιράκ δημιουργώντας ένα μεγαλύτερο Κουρδιστάν, το 

οποίο θα προκαλούσε τριγμούς στα θεμέλια της Τουρκίας αφού θα γιγαντώνονταν ο 

κίνδυνος αποσχιστικών τάσεων στα νοτιοανατολικά εδάφη της, με την κουρδική 

μειονότητα της Τουρκίας να μην αργεί να ενωθεί με τους αδερφούς Κούρδους του Ιράκ  

της Συρίας και του Ιράν. Αρκεί να παραθέσουμε τις δηλώσεις του εκπροσώπου του 

Κουρδικού Δημοκρατικού Κόμματος της Συρίας Μπεχζέτ Μπασίρ για να αντιληφθούμε 

την βασιμότητα των φόβων της Τουρκίας: « παρουσιάζεται στους Κούρδους μια χρυσή 

ευκαιρία. Οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, γιατί είναι απίθανο ότι θα μας 

παρουσιαστεί ξανά παρόμοια ευκαιρία. Πολλά είναι τα σενάρια τα οποία μπορεί να 

επικρατήσουν στη Συρία. Εντούτοις, ακόμα και στη χειρότερη περίπτωση, οι Κούρδοι θα 

βγουν κερδισμένοι, γιατί θα είναι τουλάχιστον οι κύριοι του τόπου τους ».509  

                                                
507 Ο πρόεδρος της αυτόνομης βόρειας κουρδικής περιφέρειας του Ιράκ ζήτησε την 30 Ιουνίο 14 από το 

κοινοβούλιο της περιφέρειας να προετοιμάσει το δρόμο για τη διεξαγωγή ενός δημοψηφίσματος για την 

ανεξαρτησία, σύμφωνα με βουλευτές που παρακολούθησαν τη συνεδρίαση που διεξήχθη κεκλεισμένων 

των θυρών. «Ο πρόεδρος μας ζήτησε να σχηματίσουμε μια ανεξάρτητη εκλογική επιτροπή για να 

πραγματοποιήσει το δημοψήφισμα στην περιφέρεια του Κουρδιστάν και να καθορίσει την πορεία προς τα 

εμπρός», δήλωσε ο βουλευτής Φαράντ Σόφι, μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος του Κουρδιστάν.( 

http://www.nerit.gr/eidiseis/cosmos/dimopsifisma-gia-kirixi-anexartisias-proetimazi-irakino-kourdistan/ ) 

508 Daniel Dombey, “Turkey Ready to Accept Kurdish State in Historic Shift,” Financial Times, 2014, 
http://www.ft.com/cms/s/0/65ae9ac2-fe00-11e3-bd0e-00144feab7de.html#axzz3TVRH7NKo. 

(Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

509 Cheterian Vicken, “Ιστορική Ευκαιρία Για Τους Κούρδους.” 

http://www.nerit.gr/eidiseis/cosmos/dimopsifisma-gia-kirixi-anexartisias-proetimazi-irakino-kourdistan/
http://www.ft.com/cms/s/0/65ae9ac2-fe00-11e3-bd0e-00144feab7de.html%23axzz3TVRH7NKo.
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Επιπρόσθετα οι ΗΠΑ μπορεί για την ώρα να έχουν επικεντρωθεί στο Ισλαμικό 

Κράτος, όμως η Τουρκία κοιτάζει στο μέλλον, στο χάος που πιθανότατα θα συνεχίσει 

να επικρατεί. Και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίον θέτει όρους στην εμπλοκή της στη 

μάχη κατά του Ισλαμικού Κράτους: Προσπαθεί να πείσει τις ΗΠΑ και τον συνασπισμό 

των σουνιτών Αράβων ότι αναπόφευκτα θα είναι η δύναμη εκείνη που θα διοικεί αυτήν 

την περιοχή.510 Ως εκ τούτου, σύμφωνα με την Άγκυρα, όλοι οι παίκτες θα πρέπει να 

συμβιβαστούν με τις δικές της προτεραιότητες, αρχίζοντας με την αντικατάσταση της 

αλαουιτικής κυβέρνησης της Συρίας με μια σουνιτική, που θα αναζητά κατεύθυνση από 

την Άγκυρα.511 

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι, το τουρκικό όραμα για την περιοχή δεν ταιριάζει 

με την τρέχουσα πραγματικότητα, φέρνοντας στην Άγκυρα περισσότερες επικρίσεις 

παρά σεβασμό, τόσο από τους γείτονές της όσο και από τη Δύση. Ιδιαίτερα οι Κούρδοι, 

θα συνεχίσουν να αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα στη χάραξη πολιτικής της Τουρκίας. 

Η σημασία που δίνει η Άγκυρα στις σχέσεις της με την Αρμπίλ έγκειται στη θέση κλειδί 

που κατέχει η Κουρδική Αυτόνομη Περιοχή, μεταξύ Δαμασκού και Τεχεράνης από τη 

μία και Βαγδάτης και Άγκυρας από την άλλη.512 Το όραμα της Τουρκίας να ηγηθεί 

μιας νέας Μέσης Ανατολής είναι υπερφιλόδοξο, δεδομένων των ιστορικών βαρών και 

                                                
510 Επανεξετάζει η Τουρκία τον ρόλο της στην περιοχή και, μετά την περιθωριοποίηση των Αδελφών 

Μουσουλμάνων στην Αίγυπτο και την διάψευση της ελπίδας της Αγκυρας να ηγηθεί ενός σουνιτικού 

άξονα, προσπαθεί σήμερα να ρίξει γέφυρες προς τους σιίτες. Όπως γράφουν οι «New York Times», η 

Αγκυρα κάνει κινήσεις για να προσεταιριστεί τις δυο μεγαλύτερες σιιτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, 

το Ιράν και το Ιράκ. Μια από τις πιο εμφανείς ενδείξεις της στροφής αυτής είναι η δήλωση του υπουργού 

Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου ο οποίος επισκέφθηκε πρόσφατα τη Βαγδάτη: «Δεν υπάρχει όριο στη 

συνεργασία» ανάμεσα στις δυο χώρες. Ο Νταβούτογλου, ντυμένος στα μαύρα, σύμβολο πένθους 

κεντρικό στη σιιτική πίστη, προσευχήθηκε σε ονομαστό σιιτικό τζαμί, συναντήθηκε με τον πνευματικό 

ηγέτη των σιιτών του Ιράκ, τον μεγάλο αγιατολάχ Αλί αλ-Σιστάνι, και τον αγωνιστή σιίτη ηγέτη 

Μοκτάντα αλ-Σαντρ και αναφέρθηκε στους σιίτες «αδερφούς» του. Είχε προηγηθεί η υποδοχή του 

ιρανού ομολόγου του στην Αγκυρα ενώ αξιωματούχοι διαρρέουν ότι ο πρωθυπουργός Ρετζέπ Ταγίπ 

Ερντογάν σχεδιάζει ταξίδι στη Βαγδάτη και στην Τεχεράνη.Η Τουρκία, που υποστηρίζει τους αντάρτες 

στη Συρία, βρίσκεται στο αντίθετο στρατόπεδο από εκείνο του Ιράν και του Ιράκ που υποστηρίζουν τον 

Μπασάρ αλ-Ασαντ. Αλλά καθώς η διεθνής κοινότητα αναζητά μια πολιτική λύση στη σύγκρουση, η 

Τουρκία ευθυγραμμίζεται με τη διπλωματική οδό, εν μέρει διότι την τρομάζει η άνοδος των ακραίων 

ισλαμιστών που ηγούνται των ανταρτών κατά μήκος των συροτουρκικών συνόρων.(“NY Times: Η 
Τουρκία Υιοθετεί Την Πολιτική Των Μηδενικών Προβλημάτων Υπερφιλόδοξο Το Όραμα Να Ηγηθεί 

Μιας Νέας Μέσης Ανατολής,” ΤΟ ΒΗΜΑ, 2013, http://www.tovima.gr/world/article/?aid=541769.) 

511 Reva Bhalla, “Stratfor: Το Δίλημμα Της Τουρκίας, Οι Κούρδοι Και Το Έπαθλο Του Κιρκούκ,” 
Stratfor Global Intelligence, 2014, 

http://www.euro2day.gr/specials/topics/article/1262256/stratfortodillhmmathstoyrkiasoikoyrdoyska. 

html. 

512 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Τησ Συριακής Άνοιξης Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP.” 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=541769
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του απόηχου της τουρκικής κυριαρχίας επί του αραβικού κόσμου την εποχή της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν 

οι μελετητές των Διεθνών Σχέσεων, κατά την άποψη μου, θα είναι κατά πόσο η 

Τουρκία μπορεί να δημιουργήσει στενές σχέσεις με τους Κούρδους της Συρίας και του 

Ιράκ χωρίς να αναγνωρίσει τα ανάλογα δικαιώματα και ελευθερίες στους Κούρδους 

που ζουν στο εσωτερικό της. 

5.3  ΣΥΡΙΑ: ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

Οι Τούρκο-Συριακές σχέσεις, διαχρονικά, χαρακτηρίζονται από εχθρότητα και 

καχυποψία, ενώ τα βασικά σημεία τριβής είναι η Αλεξανδρέττα (Hatay)513, η 

εκμετάλλευση των υδάτων του Τίγρη και του Ευφράτη και το ζήτημα της κουρδικής 

εξέγερσης του PKK (Partiya Karkeren kurdistani). 

Οι παράγοντες που συνέβαλαν στη διαμόρφωση των σχέσεων των δύο χωρών 

εντοπίζονται κυρίως στην περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κα είναι οι 

ακόλουθοι: α) Η ανάπτυξη του Αραβικού Εθνικισμού κατά τις τελευταίες δεκαετίες της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ιδίως στις επαρχίες της Συρίας β) Η συνεργασία των 

Αράβων με τις Συμμαχικές δυνάμεις εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά 

τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο (ΠΠ) και οι διωγμοί που υπέστησαν οι Άραβες Εθνικιστές 

και γ) Η Συριακή θεώρηση ότι ο "Οθωμανικός Ιμπεριαλισμός" αποτέλεσε τροχοπέδη 

στην ανάπτυξη των Αράβων και η αντίληψη ότι η Συρία συνιστά την καρδιά του 

Αραβισμού.514 

Κύρια πηγή τριβών της ανεξάρτητης από το 1946 Συρίας είναι η περιοχή της 

Αλεξανδρέττας. Όταν η Αλεξανδρέττα (Hatay στα τουρκικά) ανεξαρτητοποιήθηκε από 

τη γαλλική αποικία της Συρίας το 1938, ο τουρκικός στρατός εισέβαλε στην πρώην 

συριακή επαρχία κατόπιν εγκρίσεως της Γαλλίας και απέλασε σχεδόν όλους τους 

Αλαουίτες Άραβες και Αρμενίους κατοίκους, οι οποίοι αποτελούσαν και το μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού. Ακολούθησε δημοψήφισμα στην Τουρκία, το αποτέλεσμα του 

                                                
513 Το 1920, μετά την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η ευρύτερη περιοχή της Μεγάλης 
Συρίας τέθηκε υπό γαλλική Εντολή κατόπιν απόφασης της Κοινωνίας των Εθνών. Οι Γάλλοι διαίρεσαν 

την περιοχή σε έξι κρατίδια: της Δαμασκού, του Χαλεπίου, της Αλεξανδρέττας, των Αλαουιτών, των 

Δρούζων και του Λιβάνου. Το 1939 το κράτος της Αλεξανδρέττας προσαρτήθηκε από την Τουρκία. 

514 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΦΛΑΣΚΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ (Αθήνα, 2013), 
www.idec.gr/iier/new/flaskou_syria_turkey_2013.pdf. (Πρόσβαση 10 Ιαν 2015) 

www.idec.gr/iier/new/flaskou_syria_turkey_2013.pdf.
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οποίου οδήγησε στην προσάρτηση των πρώην συριακών εδαφών σε αυτήν. Το εν λόγω 

δημοψήφισμα έχει δεχθεί έντονη κριτική ως προς τα κίνητρα του, στην οποία το βασικό 

επιχείρημα θέλει τη Γαλλία να επιτρέπει στην Τουρκία να θέσει υπό τον έλεγχο της την 

περιοχή, με στόχο να δεχτεί πλήγμα ο ναζισμός. Αν και η Δαμασκός αναγνώρισε την εν 

λόγω απόφαση το 2004, ο συριακός λαός εξακολουθεί να θεωρεί τα εδάφη αυτά 

συριακά, απεικονίζοντας τα συχνά στους χάρτες της Συρίας.515 

Η χρήση των υδάτων των ποταμών Τίγρη και Ευφράτη, το σύστημα των οποίων 

παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, αποτελεί το δεύτερο 

σημείο τριβής των Τούρκο-Συριακών σχέσεων. Η Συρία δέχεται τα ύδατα του Ευφράτη 

από την Τουρκία, επομένως όλες οι τουρκικές “παρεμβάσεις” στη ροή των υδάτων 

(φράγματα κ.λπ.) έχουν άμεσο αντίκτυπο στους υδάτινους πόρους της Συρίας, ιδιαίτερα 

σε περιοχές πολύ σημαντικές για το καθεστώς, όπως οι πεδιάδες του Βορρά γύρω από 

το Χαλέπι που κατοικούνται κυρίως από σουνίτες.516 Εκμεταλλευόμενη η Τουρκία το 

στρατηγικό πλεονέκτημα που της προσδίδουν οι δύο ποταμοί, όχι μόνο προωθεί το 

σχεδιασμό της για πολύπλευρη χρησιμοποίηση των υδάτων τους, π.χ. με την κατασκευή 

μεγάλου αριθμού φραγμάτων, αλλά και αξιοποιεί τον έλεγχο της ροής των υδάτων των 

ποταμών αυτών ως διπλωματικό όπλο πίεσης έναντι των γειτονικών της χωρών, Συρίας 

και Ιράκ. 

Με τη διαμάχη για το νερό θεωρείται συνδεδεμένη η τρίτη διαφορά της Συρίας 

με την Τουρκία, που αφορά στην υποστήριξη της πρώτης κυρίως στους Κούρδους αλλά 

και σε Αρμένιους.517 Στη δεκαετία του 1980 το PKK βρήκε καταφύγιο στη Συρία και 

στην υπό συριακή κατοχή κοιλάδα Μπεκαά στο Λίβανο. Η δράση του PKK, 

συντονισμένη κυρίως από την τότε κατοικία του Αμπντουλάχ Οτζαλάν στη Δαμασκό, 

απετέλεσε τη βασικότερη αιτία κλιμάκωσης των διμερών σχέσεων κατά τη δεκαετία 

του 1990.518 Η Συρία υποστήριζε με κάθε τρόπο και μέσο τις δραστηριότητες του 

PKK, στοχεύοντας στην άσκηση πίεσης στην Τουρκία για ευνοϊκότερη επίλυση του 

                                                
515 “Τουρκία - Συρία: Tο Ιστορικό Μιας Δύσκολης Σχέσης,” ΤΟ ΒΗΜΑ 5/10/2012 (2012), 
http://www.tovima.gr/world/article/?aid=478127. (Πρόσβαση 10Ιαν 2015) 

516 Νίκος Κυριακίδης, “Συνέντευξη Του Σωτήρη Ρούσσου Με Θέμα «Η Τουρκία Και Η Συριακή 

Κρίση»,” Centre for Mediterranean, Middle East and Islamic Studies, 2012, 

http://cemmis.edu.gr/files/interview_sotiris_roussos.pdf. (Πρόσβαση 10 Ιαν 2015) 

517 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;” 

518 “Τουρκία - Συρία: Tο Ιστορικό Μιας Δύσκολης Σχέσης.” 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=478127.
http://cemmis.edu.gr/files/interview_sotiris_roussos.pdf.
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ζητήματος των υδάτων των ποταμών Ευφράτη και Τίγρη. Τελικά, το μόνο που πέτυχε 

ήταν να απομονωθεί από τη διεθνή κοινότητα, μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής 

Ένωσης, να κατηγορηθεί και να χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό κράτος και να 

αισθανθεί εγκλωβισμένη από τη συμμαχία Τουρκίας - Ισραήλ. Επιπρόσθετα, ο στόχος 

της για το ζήτημα των υδάτων δεν επιτεύχθηκε, αφού η Τουρκία προχώρησε με 

εντατικότερους ρυθμούς τα σχέδια της για περαιτέρω προώθηση του προγράμματος 

χρησιμοποίησης των υδάτων των ποταμών Ευφράτη και Τίγρη για την ανάπτυξη της 

Ν.Α. της περιοχής.519 Χαρακτηριστική υπήρξε η δήλωση του τότε υπουργού 

εξωτερικών της Τουρκίας Ντενίζ Μπαϋκάλ: «Η Συρία ως γειτονική χώρα θα πρέπει να 

πάψει να φιλοξενεί το αρχηγείο μίας τρομοκρατικής οργάνωσης. Θα έλεγε κανείς ότι τα 

χέρια που έχουν βαφτεί με το αίμα του τρόμου μπορούν να ξεπλυθούν με περισσότερο 

νερό. Ωστόσο, η Τουρκία δε θα διαπραγματευθεί ποτέ με την τρομοκρατία για το 

νερό»
520

 

Οι Τουρκοσυριακές σχέσεις εισήλθαν σε ένα νέο επίπεδο μετά την υπογραφή 

της Συμφωνίας των Αδάνων, το 1998, βάσει του οποίου εκδιώχθηκαν από το Συριακό 

έδαφος τόσο οι Κούρδοι αντάρτες όσο και ο Οτσαλάν.  Ο υπουργός Εξωτερικών 

Hikmet Çetin τότε δήλωσε « μία λαμπρή περίοδος ξεκινάει για τις δύο χώρες».521 Με 

την ανάληψη όμως της εξουσίας από το ΑΚΡ και την πολιτική που αυτό ακολούθησε 

αναφορικά με τον αραβικό κόσμο οι σχέσεις των δύο χωρών έφτασαν σε καλύτερο 

επίπεδο από ποτέ. Η μεγάλη ώθηση στις διμερείς σχέσεις δόθηκε κυρίως μετά το 2006 

όταν τέθηκαν σε ισχύ τα οικονομικά πρωτόκολλα και άρχισε η Άγκυρα να παρέχει 

περιορισμένη μεν, αλλά σημαντική πολιτική στήριξη στη Δαμασκό.522 Κατά την 

επίσκεψη του Προέδρου Άσαντ στη Τουρκία τον Οκτώβριο του 2007 υπεγράφη 

Μνημόνιο Συνεργασίας Τουρκίας-Συρίας σε μια σειρά από σημαντικούς τομείς καθώς 

και στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.523 Για πρώτη φορά στην 

                                                
519 Νίκος Κυριακίδης, “Συνέντευξη Του Σωτήρη Ρούσσου Με Θέμα «Η Τουρκία Και Η Συριακή 
Κρίση».” 

520 “Τουρκία - Συρία: Tο Ιστορικό Μιας Δύσκολης Σχέσης.” 

521 Birgül Demirtaş, “TurkishSyrian Relations: From Friend ‘Esad’ to Enemy ‘Esed,’” Middle East 
Policy 20, no. 1 (2013): 111–120, doi:10.1111/mepo.12008. (Πρόσβαση 10Ιαν 2015) 

522 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Η Κρίση Στη Συρία Και Η Εξωτερική Πολιτική Της Τουρκίας Προς Τις 

Όμορες Χώρες Της Μέσης Ανατολής,” in Η Αραβική Άνοιξη, ed. Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης (Θεσσαλονίκη: 

ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2012), 69–106. 

523 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;” 
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ιστορία της , η Τουρκία ανέπτυξε ένα διάλογο με στόχο την δημιουργία σχέσεων 

σύνθετης οικονομικής αλληλεξάρτησης με μια γειτονική χώρα .524 

Οι ολοένα και βελτιούμενες σχέσεις των δύο χωρών, την 13 Οκτ 2009, έφτασαν 

στο απόγειο τους, καθόσον υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ τους για την κατάργηση της 

βίζας.525 Η στιγμή χαρακτηρίστηκε από τον τότε υπουργό εξωτερικών της Τουρκίας 

Αχμέτ Νταβούτογλου ως ιστορική και προκειμένου να δώσει έμφαση στη 

σπουδαιότητα της συμφωνίας δήλωσε ότι «πρέπει να καθιερωθεί ένα τρίτο Μπαϊράμι 

ανάμεσα στο Ραμαζάνι και στη γιορτή των Θυσιών».526 Επιπρόσθετα δήλωσε ότι « οι 

σχέσεις των 2 χωρών πρέπει να διέπονται από το ακόλουθο σύνθημα : κοινή μοίρα, 

κοινή ιστορία, κοινό μέλλον».527 Οι Τουρκοσυριακές σχέσεις ενισχύθηκαν ακόμη 

περισσότερο, όταν στις αρχές του 2011 η Τουρκία υπέγραψε συμφωνία με τη Συρία για 

την εκπαίδευση των Συριακών ενόπλων δυνάμεων.528 

Το δόγμα Νταβούτογλου το οποίο κατά κοινή ομολογία δεν ήταν τίποτε 

περισσότερο από ένα σχέδιο άσκησης ηγεμονικής πολιτικής της Άγκυρας με κύριους 

αποδέκτες τις χώρες της άμεσης περιφέρεις της είχε ένα σοβαρό μειονέκτημα. Σύμφωνα 

με τον Νίκο Ραπτόπουλο είχε κατασκευαστεί σε αποστειρωμένες «συνθήκες 

εργαστηρίου»529 και δεν είχε προβλέψει λαϊκές εξεγέρσεις και ανατροπές καθεστώτων 

οι οποίες αποτέλεσαν τα κύρια χαρακτηριστικά της λαίλαπας που ακολούθησε και 

ονομάστηκε Αραβική Άνοιξη. 

Η μεταστροφή της εξωτερικής πολιτικής του ΑΚΡ και η στροφή προς τον 

αραβικό κόσμο απέφερε κάποιους καρπούς στην Άγκυρα στην προ Αραβικής Άνοιξης 

εποχής οι οποίοι μάλλον δεν ήταν αρκετοί για να μπορέσει να χαρακτηριστεί ως 

επιτυχής. Μία τέτοια περίπτωση ήταν και η Συρία η οποία ήταν το κλειδί για την 

                                                
524 Birgül Demirtaş, “TurkishSyrian Relations: From Friend ‘Esad’ to Enemy ‘Esed.’” 

525 Τότε ήταν η περίοδος η οποία είχε αναπτυχθεί η ιδέα της δημιουργίας της συνθήκης «Samgen», η 

οποία αφορούσε στην ελεύθερη διακίνηση πολιτών μεταξύ της Τουρκίας , Συρίας, Ιράν και Ιράκ. Η 

γυσγκεκριμένη ιδέα έλκει τις ρίζες της από την αντίστοιχη συνθήκη «Σένγκεν» η οποία εφαρμόζεται 

στους κόλπους της ΕΕ. 

526 Ibid. 

527 Ibid. 

528 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 

Προβληματική Πολιτική;” 

529 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Η Κρίση Στη Συρία Και Η Εξωτερική Πολιτική Της Τουρκίας Προς Τις 

Όμορες Χώρες Της Μέσης Ανατολής.” 
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προσέγγιση του αραβικού κόσμου.  Το πόσο σημαντική ήταν η Συρία για την υπόψη 

περιοχή φαίνεται και από τη δήλωση του Henry Kissinger « Δεν μπορεί να γίνει 

πόλεμος στη Μέση Ανατολή χωρίς την Αίγυπτο και ειρήνη χωρίς τη Συρία».530  

Η διάρκεια και το βάθος των εν λόγω σχέσεων, όπως αυτές περιγράφηκαν 

παραπάνω, οι οποίες οικοδομήθηκαν έχοντας ως κοινό σημείο αναφοράς την ισλαμική 

πίστη και πολιτισμό, κράτησαν για όσο διάστημα τα ζωτικά συμφέροντα των 2 κρατών 

παρέμειναν ανέπαφα.531 Με την έναρξη της συριακής κρίσης η Τουρκία κράτησε 

αρχικά, μία στάση αναμονής καθόσον επιθυμούσε διακαώς, οι μεταρρυθμίσεις στη 

Συρία, να υλοποιηθούν με ειρηνικό τρόπο προκειμένου να μην διαταραχθούν οι 

ισορροπίες στην περιοχή και οι βελτιωμένες σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. Μετά 

από μία μικρή στάση αναμονής η Τουρκία τόσο μέσω του τότε πρωθυπουργού Ταγίπ 

Ερντογάν όσο και του τότε Υπουργού Εξωτερικών ξεκίνησε διπλωματικές παρεμβάσεις 

προκειμένου να πεισθεί ο Άσαντ να προβεί σε μεταρρυθμίσεις, να σεβαστεί τα 

αιτήματα της αντιπολίτευσης και να μην χρησιμοποιήσει βία εναντίον άμαχων 

διαδηλωτών.532 

Έτσι αρχικά μέσω της διπλωματικής οδού προσωπικά ο πρωθυπουργός 

Ερντογάν και ο υπουργός εξωτερικών Νταβούτογλου επιχείρησαν πρώτα τηλεφωνικώς 

και διπλωματικά με τους εταίρους τους και αργότερα, ο επικεφαλής των τουρκικών 

μυστικών υπηρεσιών Hakan Fidan στάλθηκε στη Συρία για να βοηθήσει το συριακό 

καθεστώς να αντιμετωπίσει την κατάσταση (7.4.2011).533 Στην συνέχεια, ο ίδιος ο 

                                                
530 Alasdair Drysdale and Raymond A. Hinnebusch, Syria and the Middle East Peace Process, Council 

on Foreign Relations (New York: Council on Foreign Relations, 1992). Αυτός ο ισχυρισμός μπορεί 

εύκολα να αποδειχθεί αν σκεφτούμε τη γεωγραφία της περιοχής. Ας σκεφτούμε ότι η Συρία είναι το 

μέρος που κτυπάει η καρδιά της Μέσης Ανατολής. Όταν όμως η καρδιά είναι ευάλωτη τότε και το 

υπόλοιπο σώμα είναι ευαίσθητο σε τραυματισμούς. Η ανεξέλεγκτη βία στη Συρία θα μπορούσε εύκολα 

να επεκταθεί στο γειτονικό Ιράκ όπου ακόμη βρίσκονται, παρά το γεγονός ότι τελείωσε ο πόλεμος του 

2003, αμερικανικά στρατεύματα και πολιτικό προσωπικό. Πέραν όμως από το Ιράκ η Τουρκία και το 

Ισραήλ, δύο παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, η Ιορδανία και ο Λίβανος βρίσκονται στα σύνορα με τη 

Συρία. Αν ο Λίβανος κλονιστεί από τον εμφύλιο στη Συρία είναι πολύ εύκολο να αποσταθεροποιηθεί και 

να ξεσπάσει ένας νέος εμφύλιος πόλεμος. Επιπρόσθετα η αποσταθεροποιημένη Συρία μπορεί να 

αποτελέσει ακόμη ένα ορμητήριο για τρομοκρατικές επιθέσεις στη Δύση αλλά και στη Μέση Ανατολή. 

531 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Η Κρίση Στη Συρία Και Η Εξωτερική Πολιτική Της Τουρκίας Προς Τις 

Όμορες Χώρες Της Μέσης Ανατολής.” 

532 Fahrettin Sümer, “Turkey’s Changing Foreign Policy and the Arab Spring,” The Innovation Journal: 
The Public Sector Innovation Journal 18, no. 1 (2013). 

533 Τζαφέρ Ζαδέ Ιζάν, “Τουρκία vs. Συρία: Το Χρονικό Μιας Απρόβλεπτης Σχέσης,” 2013, 
www.diethneis-sxeseis.gr/site/el/foithtika/periodiko/item/.../6.html. 

 

www.diethneis-sxeseis.gr/site/el/foithtika/periodiko/item/.../6.html.
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Νταβούτογλου επισκέπτεται τη Δαμασκό όπου για να ακολουθήσει μετά από λίγες 

μέρες μία επιτροπή Τούρκων αξιωματικών για να δείξει τις θέσεις της Τουρκίας στο 

θέμα της «Συριακής Άνοιξης» και να υποστηρίξει-πιέσει τον Ασάντ να κάνει 

μεταρρυθμίσεις, τέτοιες ώστε να καθησυχαστεί η λαϊκή κατακραυγή. Αλλά οι 

υποσχέσεις για μεταρρύθμιση και οι μικρές παραχωρήσεις, όπως η απελευθέρωση 

ορισμένων πολιτικών κρατουμένων και η παύση του στρατιωτικού νόμου όχι μόνο δε 

σταμάτησαν τη λαϊκή κατακραυγή και την εξέγερση τους αλλά οδήγησε και σε βίαιη 

αντιμετώπιση τους από το καθεστώς. Ακολούθως, αρχίζει το κύμα προσφύγων που 

επηρεάζει και την Τουρκία ξεκινώντας τις επιπλοκές στις μεταξύ τους σχέσεις.534   

Η Τουρκία έφτασε στο σημείο να προβεί σε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο 

καθεστώς Άσαντ και την αντιπολίτευση χωρίς όμως αποτέλεσμα.535 Η αδιαλλαξία του 

Άσαντ και οι ανεξέλεγκτες διαστάσεις που άρχισε να λαμβάνει η Συριακή κρίση, η 

οποία έχει αρχίσει να προσλαμβάνει την εικόνα ενός μακροχρόνιου εμφυλίου 

πολέμου,536 είχε ως αποτέλεσμα την στροφή της εξωτερικής πολιτικής του ΑΚΡ. Η 

Τουρκία περιόρισε τις σχέσεις της με τη Συρία, έθεσε «κόκκινες γραμμές» και άρχισε 

να ασκεί έντονες πιέσεις στο καθεστώς Άσαντ.537 Η ένταση στις Τουρκο-συριακές 

σχέσεις κλιμακώθηκε από τη στιγμή που η τουρκική κυβέρνηση αρχίζει να 

αναμειγνύεται και να υποστηρίζει απροκάλυπτα τις προσπάθειες ανατροπής του 

καθεστώτος Άσαντ.538 Η αντιπαλότητα όταν στις 22.6.2012, η Συρία καταρρίπτει 

τουρκικό τζετ τύπου F4 τo οποίο είχε προηγουμένως παραβιάσει το συριακό εναέριο 

                                                
 

534 Τζαφέρ Ζαδέ Ιζάν, “Τουρκία vs. Συρία: Το Χρονικό Μιας Απρόβλεπτης Σχέσης,” 2013, 

www.diethneis-sxeseis.gr/site/el/foithtika/periodiko/item/.../6.html. 

535 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Τησ Συριακής Άνοιξης Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP.” 

536 Μάρκελλος Λιναίος, “Πώς Η Εξέγερση Στη Συρία Μετατρέπεται Σε Εμφύλιο Πόλεμο Εσωτερικοί 
Και Εξωτερικοί Δρώντες Σε Ένα Πολυσύνθετο Σκηνικό,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2012, 

http://foreignaffairs.gr/articles/68981/markellos-linaios/pos-i-eksegersi-sti-syria-metatrepetai-se-emfylio-

polemo?page=show. 

537 Η Τουρκία φιλοξένησε στο έδαφος της συνάντηση του Συριακού Εθνικού Συμβουλίου στην 

Κωνσταντινούπολη το 2011. Το Συριακό Εθνικό Συμβούλιο είναι μια παράταξη επτά κομμάτων που 
ελέγχεται σε μεγάλο βαθμό από την Μουσουλμανική Αδελφότητα. Διακυρηγμένος στόχος είναι η 

αποπομπή του Άσαντ και η δημιουργία μεταβατικής κυβέρνησης, που θα διοργανώσει εθνικό συνέδριο 

για την δημοκρατική μετάβαση και την διενέργεια εκλογών. Τη μεγαλύτερη επιρροή στο Συμβούλιο 

ασκεί η Μουσουλμανική Αδελφότητα γεγονός το οποίο προκαλεί αντιδράσεις από τις υπόλοιπες 

αντιπολιτευόμενες δυνάμεις. 

538 Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Η Κρίση Στη Συρία Και Η Εξωτερική Πολιτική Της Τουρκίας Προς Τις 
Όμορες Χώρες Της Μέσης Ανατολής.” 

www.diethneis-sxeseis.gr/site/el/foithtika/periodiko/item/.../6.html.


210 

χώρο και από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει ο ανταγωνισμός για εξισορρόπηση απειλών και 

επίδειξη ισχύος. Στις 23.6.2012 παραχωρείται ένα είδος αυτονομίας στις κουρδικές 

περιοχές που βρίσκονται κυρίως βορειοανατολικά της Συρίας. Ακόμη, η διοίκηση τους 

ανατέθηκε σε συμπαθείς του PKK με όρο να μην πάρουν μέρος στην εξέγερση. Δύο 

μέρες μετά ( 25.6.2012) μήνα ο σύμβουλος του Ερντογάν Yalcin Dogan γράφει σε 

άρθρο του πως η Συρία θέλει να πιέσει την Τουρκία μέσω του κουρδικού προβλήματος 

και του PKK. Ενώ την ίδια μέρα το AlJazeera English ανεβάζει ένα βίντεο που δείχνει 

εξεγερμένους να διασχίζουν τα σύνορα και να δημιουργούν γραμμές τροφοδοσίας 

«μπροστά στα μάτια» του τούρκικου στρατού.539 Στο τέλος του ίδιου μήνα ο 

Νταβούτογλου ανακοινώνει κάποιες προϋποθέσεις που αν τηρηθούν, η Τουρκία μπορεί 

να παρέμβει στην Συρία για να δημιουργήσει μία ζώνη ασφαλείας. Αυτές οι 

προϋποθέσεις είναι: α) Η δημιουργία κάποιου μεγάλου τρομοκρατικού γεγονότος β) Η 

δημιουργία κατάστασης χάους και γ) Το να ξεπεράσουν οι πρόσφυγες τους 100.000.540 

Οι κινήσεις αυτές οι οποίες ταυτιζόταν απολύτως με αυτές της Δύσης 

καταδεικνύουν τη στροφή της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, η οποία προσπάθησε 

να προλάβει τις αναμενόμενες, πλέον εξελίξεις και ανακατατάξεις, στο υπόψη 

υποσύστημα, χωρίς να ξεφύγει από τις αρχικές της στοχεύσεις, την προώθηση των νέο-

οθωμανικών της σχεδίων.  Με τον τρόπο αυτό η Τουρκία επέλεξε τη σύμπλευση με τις 

δυτικές δυνάμεις και τον Αραβικό Σύνδεσμο, την αποστασιοποίηση της από το 

καθεστώς Άσαντ, την έκδηλη υποστήριξη της αντιπολίτευσης και των 

αντικαθεστωτικών δυνάμεων της Συρίας. Επιπρόσθετα εξέφρασε την ανοικτή 

υποστήριξη της προς τους Αδελφούς Μουσουλμάνους έτσι ώστε στην περίπτωση 

ανατροπής του καθεστώτος να έχει τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργασίας καθόσον η 

Συρία αποτελεί την «πύλη εισόδου» για τον υπόλοιπο αραβικό κόσμο.541 

Όπως εύστοχα αναλύει στο βιβλίο «Αραβική Άνοιξη - Μέση Ανατολή και 

βόρεια Αφρική» ο Βασίλης Η. Γιαννακόπουλος,542 τα δρώμενα στον αραβικό κόσμο 

επηρεάζουν άμεσα και τις εξελίξεις στην υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα. Αυτό 

                                                
539 Andrew Simmons, “Syrian Refugees Cross Border to Fight,” Al Jazeera English (English, 2012), 
https://www.youtube.com/watch?v=NlXgsBuu0l8.(Πρόσβαση 11 Ιαν 2015) 

540 Τζαφέρ Ζαδέ Ιζάν, “Τουρκία vs. Συρία: Το Χρονικό Μιας Απρόβλεπτης Σχέσης.” 

541 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΦΛΑΣΚΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ. 

542 Γιαννακόπουλος Βασίλης Η., Αραβική Άνοιξη – Μέση Ανατολή Και Βόρεια Αφρική (Αθήνα: 
Γιαννακόπουλος Βασίλης Η., 2012). 

https://www.youtube.com/watch?v=NlXgsBuu0l8
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άλλωστε εξηγεί και την στροφή της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής απέναντι στη 

Συρία, η οποία έστρεψε τα νώτα της στην πρώην σύμμαχο της.543 Η επιλογή αυτή της 

Τουρκίας σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι, είναι απόρροια 

του ενδιαφέροντος της για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την επικράτηση των αρχών 

της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατίας και αυτό γιατί όπως υποστηρίζει ο Σπυρίδων 

Λίτσας: «Ισλάμ και δημοκρατία δεν μπορούν να συμβαδίσουν, όντας δύο εντελώς 

διαφορετικά συστήματα οργάνωσης των εσωτερικών των κοινωνιών».544  

Η μεταστροφή της Τουρκίας εκτιμήθηκε ως η πιο συμφέρουσα για την 

προώθηση των στόχων της που δεν ήταν άλλοι από την αναβάθμιση του ρόλου της 

στην περιοχή εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις οδηγίες του Στρατηγικού Βάθους μέσα 

από το εργαλείο της Σουνιτικής Ισλαμικής διάστασης.545 Η επιδίωξη της Τουρκίας δεν 

ήταν άλλη παρά η προσέγγιση του Αραβικού κόσμου, η προβολή της ως 

σταθεροποιητικού παράγοντα στην περιοχή καθώς και ο επηρεασμός των εξελίξεων 

στη Συρία στην μετά Άσαντ εποχή.  

Φυσικά η αλλαγή στάσης της Τουρκίας δεν μπορούσε να μην δυσαρεστήσει 

έτερα κράτη με τα οποία η Τουρκία στο πλαίσιο της πολιτικής των «μηδενικών 

προβλημάτων», προσπαθεί να βελτιώσει τις σχέσεις της. Το πρώτο κράτος φυσικά είναι 

η Ρωσία για την οποία η Συρία δεν αποτελεί απλά μια φιλική χώρα αλλά σε αυτήν 

διαθέτει τη μοναδική ναυτική βάση στη Μεσόγειο (στην Ταρτούς), εξυπηρετώντας τα 

συμφέροντα της στην περιοχή. 546 

Επιπρόσθετα η κρίση στην Συρία έφερε στην επιφάνεια ένα ζήτημα ζωτικής 

σημασίας για την Τουρκία, το κουρδικό. Η αναζωπύρωση του Κουρδικού ζητήματος 

αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για την Τουρκία. Ο Εμφύλιος στη Συρία και η απόσυρση 

των Συριακών στρατευμάτων από τις κουρδικές περιοχές, έχει προκαλέσει ένα κενό 

ασφαλείας στη Βόρεια Συρία, που τείνουν να καλύψουν οι Κούρδοι της περιοχής. 

                                                
543Νικόλαος Ραπτόπουλος, “Οι Επιπτώσεις Τησ Συριακής Άνοιξης Στη Μεσανατολική Πολιτική Της 
Κυβέρνησης ΑΚP.”  

544 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Ένα Χρονο Μετά: Μια Θεωρητική Και 

Εμπειρική Αποτίμηση,” in Η Αραβική Άνοιξη (Θεσσαλονίκη: ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 

2012), 109–148. 

545 Ibid. 

546 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;”,33 
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Επιπρόσθετα η απόφαση του Άσαντ να υποστηρίξει το ΡΚΚ, για να ασκήσει πίεση 

στην Άγκυρα, έχει ήδη αναζωπυρώσει τις επιθέσεις των κούρδων στη Νοτιοανατολική 

Τουρκία όπου σε συνδυασμό με τη μη τήρηση των υποσχέσεων του Ερντογάν για 

παραχώρηση πολιτισμικών ελευθεριών στους Κούρδους της Τουρκία, τροφοδοτούν τον 

κίνδυνο γενικευμένης εξέγερσης.547  

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η κρίση της Συρίας 

ανέδειξε την ανεπάρκεια της πολιτικής των «μηδενικών προβλημάτων». Στην ουσία το 

ΑΚΡ έπεσε στην ίδια παγίδα, με την κυβέρνηση Οζάλ, πιστεύοντας ότι, η θεωρία της 

ειρήνης μεταξύ δημοκρατιών μπορεί να εφαρμοστεί και με δικτατορικά καθεστώτα,548 

με μοναδικό σημείο αναφοράς την κοινή θρησκεία και πολιτισμό, μη λαμβάνοντας 

υπόψη την περίπτωση δημιουργίας εξεγέρσεων και ανατροπής καθεστώτων όπως 

συνέβη στην περίπτωση της Αραβικής Άνοιξης. Αυτή τη στιγμή η τουρκική εξωτερική 

πολιτική φαίνεται να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, να έχει χάσει τον προσανατολισμό της 

και να ψάχνει διακαώς τρόπου απεγκλωβισμού της. 

5.4  ΙΣΡΑΗΛ-ΤΟΥΡΚΙΑ: ΡΗΞΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΩΝ ΔΕΣΜΩΝ 

Για να κατανοήσουμε την τωρινή αντιπαλότητα των δυο κρατών στην περιοχή 

της ΝΑ Μεσογείου αλλά και για να εκτιμήσουμε τις προοπτικές και τα περιθώρια 

συνεργασίας τους με γνώμονα την ασφάλεια, θα ήταν ιδιαίτερα ωφέλιμο να δούμε ποια 

τα γεγονότα και οι λόγοι που αρχικά δημιούργησαν μια συμμαχία στην περιοχή και 

γιατί πλέον υφίσταται αυτή η έντονη αντιπαλότητα μεταξύ τους. 

Η φιλία των δυο χωρών, όπως αυτή αναλύθηκε στο 4
ο
 κεφάλαιο, ήταν μια από 

τις πιο παλιές και πιο ισχυρές στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, στηριγμένη ιδιαίτερα 

σε εμπορικές και στρατιωτικές σχέσεις. Επίσης, η Τουρκία ήταν η πρώτη 

μουσουλμανική χώρα που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ το 1949.549 Στη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο οι δύο χώρες, οι οποίες αποτελούσαν το προπύργιο της 

Δύσης στην περιοχή, και αντιμετώπιζαν τους κινδύνους της περιοχής, διεύρυναν και 

ενίσχυσαν την σχέση τους σε όλους τους τομείς. Η ρητορική της τουρκικής εξωτερικής 

                                                
547 Christopher Phillips, Into the Quagmire: Turkey’s Frustrated Syria Policy (London, 2012), 
http://www.chathamhouse.org/. (Πρόσβαση 11 Ιαν 2015) 

548 Birgül Demirtaş, “TurkishSyrian Relations: From Friend ‘Esad’ to Enemy ‘Esed.’” 

549 Daniela Huber , Turkish-Israeli Relations in a Changing Strategic Environment, Istanbul Policy 

Center ,September 2012 http://www.iai.it/pdf/GTE/GTE_C_05.pdf (Πρόσβαση 22 Δεκ 2014) 

http://www.chathamhouse.org/
http://www.iai.it/pdf/GTE/GTE_C_05.pdf
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πολιτικής βασιζόταν στο γεγονός ότι ήταν από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισαν το 

Ισραήλ και η σχέση τους λειτουργούσε θετικά στην επίλυση του Παλαιστινιακού 

ζητήματος.550 

Επισήμως η στενή συνεργασία των δύο εθνοκρατικών οντοτήτων ξεκινά με 

συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας του 1996.551 Η συμμαχία στόχευε στην αποτροπή 

κρατών που θεωρούσαν απειλή, δηλ. τη Συρία και το Ιράν. Προέβλεπε ακόμη, μεταξύ 

άλλων, συνεργασία των αμυντικών βιομηχανιών των δύο χωρών για την ανάπτυξη νέων 

οπλικών συστημάτων, συμφωνία εκπαίδευσης στη Τουρκία πιλότων αεροσκαφών, 

συνεργασία της Τουρκίας με το εβραϊκό λόμπυ σε Ευρώπη και ΗΠΑ για την προώθηση 

των εθνικών θεμάτων των δύο χωρών κ.α.552 Η ισραηλινή αμυντική βιομηχανία 

συνέβαλε τα μέγιστα στον εκσυγχρονισμό των τούρκικων εξοπλισμών αλλά και στην 

παροχή του τουρκικού στρατού με σύγχρονο εξοπλισμό σε τέτοιο βαθμό που να 

εκτιμούν κάποιοι ειδικοί σε θέματα άμυνας ότι μόνο για το 2007 το ύψος των 

εξοπλιστικών συναλλαγών μεταξύ των δυο χωρών μπορεί να αποτέλεσε έως και το 

69% των συνολικών εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τους. Όσο αφορά τις εμπορικές 

συναλλαγές τους, παρατηρούμε ότι υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερα σημαντικές εμπορικές 

συμφωνίες τη δεκαετία του ΄90. Ειδικά το εμπόριο ανάμεσα τους εκτινάχτηκε από τα 

449 εκατομμύρια δολάρια το 1996 στα 1,2 δις το 2002. Από το 2002 έως το 2008 είχε 

ρυθμό αύξησης 14.6% κατά μέσο όρο το χρόνο. 553 

Με την ανάληψη της εξουσίας από το ΑΚP και στην προσπάθεια της η Τουρκία 

να προωθήσει τις ηγεμονικές της στοχεύσεις στην περιοχή ανέλαβε να διαδραματίσει το 

ρόλο του διαμεσολαβητή( HONEST BROKER) μεταξύ του Ισραήλ και της 

Παλαιστίνης και του Ισραήλ και της Συρίας. Η Τουρκία προσπαθώντας να εφαρμόσει 

την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων με τους γείτονες αλλά και αυτή του 

στρατηγικού βάθους έπρεπε να αποκαταστήσει στενές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο. 

Στην προσπάθεια της αυτή η Άγκυρα άρχισε να χρησιμοποιεί την κριτική της προς το 

                                                
550 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 
Προβληματική Πολιτική;”,40-42 

551 Ibid 
552 Σοφία Γκόρο, “Τουρκία-Ισραήλ : Δυο Πρώην Σύμμαχοι Ή Μάλλον Όχι;,” ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ 
ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 2014, http://icmu.nyc.gr/node/5016. (Πρόσβαση 20 Δεκ 2014) 

553 Νικόλαος Κούσαντας, “Το Τρλιγωνο Τουρκία-Ισραήλ -Συρία,” in Η Ενίσχυση Των Σχέσεων Σε 

Θέματα Ασφάλειας Μεταξύ Των Κρατών Στην Περιοχή Της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, ed. Δρ. 

Αλεξάνδρα Προδρομίδου (Αθήνα: ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ 
ΘΕΜΑΤΩΝ, 2013). 
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Ισραήλ προκειμένου να κερδίσει την εύνοια του αραβικού κόσμου. Η αντίστροφη 

μέτρηση είχε αρχίσει πλέον. 

Οι σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ άρχισαν για πρώτη φορά να επιδεινώνονται  κατά 

την επιχείρηση «Cast Lead» του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζα τον Ιανουάριο του 2009. 

Ο τότε Πρωθυπουργός του Ισραήλ Έχουντ Όλμερτ δεν ενημέρωσε κατά την επίσκεψη 

του στην Τουρκία τον Ταγίπ Ερντογάν για την επερχόμενη στρατιωτική επιχείρηση 

κατά της Χαμάς στη Γάζα, φέρνοντας σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση τον Τούρκο 

πρωθυπουργό, καθόσον Άραβες ηγέτες εξέφρασαν έντονα παράπονα στον Ερντογάν, 

ότι φιλοξένησε τον Ισραηλινό ηγέτη λίγες μέρες προτού αυτός προβεί στην εν λόγω 

επιχείρηση.554 Με τη στάση του το Ισραήλ ακύρωσε τις φιλοδοξίες της Τουρκίας να 

επιτελέσει με επιτυχία το ρόλο του διαμεσολαβητή στην αραβοϊσραηλινή διένεξη, 

αναδεικνύοντας τα όρια της ήπιας ισχύος της. 

Η Άγκυρα εξέφρασε τη δυσαρέσκεια της στο Νταβός, κατά τη διάρκεια του 

Διεθνούς Οικονομικού Συνεδρίου, όταν ο Τούρκος πρωθυπουργός εγκατέλειψε με θυμό 

το πάνελ των ηγετών που συμμετείχαν σε τηλεοπτική συζήτηση, εξαπολύοντας βαριές 

κατηγορίες στον Ισραηλινό πρόεδρο για την πολιτική που ακολουθεί ενάντια στους 

Παλαιστινίους. Το επικοινωνιακό αυτό τρικ που στόχο είχε αφενός  την Τουρκική 

κοινή γνώμη αφετέρου τον αραβο-μουσουλμανικό κόσμο, σηματοδότησε ότι ο τούρκο-

ισραηλινός άξονας έπνεε τα λοίσθια. Tον Απρίλιο του 2009 η Τουρκία διεξήγαγε κοινές 

στρατιωτικές ασκήσεις με τη Συρία και τον Οκτώβριο του 2009 απέκλεισε το Ισραήλ 

από την άσκηση Anatolian Eagle555, στην οποία το Ισραήλ συμμετείχε κάθε χρόνο από 

το 2001. 

Η ολοσχερής ρήξη των τούρκο-ισραηλινών σχέσεων, έλαβε χώρα με αφορμή το 

επεισόδιο που διαδραματίστηκε στα διεθνή ύδατα λίγο έξω από τη Γάζα, το Μάιο 2010, 

με το τουρκικό πλοίο «Μαβί Μαρμαρά».
556

  Τελικά στις  2 Σεπτεμβρίου του 2011, η 

Τουρκία υποβάθμισε τις διπλωματικές του σχέσεις με το Ισραήλ, ο Νταβούτογλου 

                                                
554 ΑΜΙΚΑΜ ΝACHMANI, “Η Ανατολική Μεσόγειος: Δραματικές Αλλαγές, Δραματικές Ευκαιρίες,” 

in Το Στρατηγικό Βάθος Και Η Τουρκία, ed. Σπυρίδων Λίτσας Ηλίας Κουσκουβέλης (Αθήνα: 

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2013), 107–143. 

555 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Πολιτική Των ‘Μηδενικών Προβλημάτων’ Με Τους Γειτονες Ή 

Προβληματική Πολιτική;”,42 

556 Το πλοίο μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια, προσπάθησε να παραβιάσει τον αποκλεισμό της 

Γάζας. Οι Ισραηλινές ένολες δυν’αμεις συνέδραμαν με αποτέλεσμα να υπέρξουν εννέα θύματα. 
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δήλωσε ότι «ήρθε ο καιρός το Ισραήλ να πληρώσει για τις παράνομες πράξεις του» και 

ακυρώθηκε κάθε στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. 

 Επιπρόσθετα η τουρκική στάση έναντι του ISIS μεγαλώνει το δημιουργηθέν 

ρήγμα και επιβεβαιώνει πλέον την παγιωμένη αντίληψη στρατηγικού χάσματος μεταξύ 

Τουρκίας και Ισραήλ που επιτείνει το μεταξύ τους ψυχρό κλίμα. Το Ισραήλ αισθάνεται 

ολοένα και πιο άνετα με την παραμονή του Assad στην εξουσία επειδή ακριβώς 

γνωρίζει ότι η πτώση του θα φέρει στην εξουσία το ISIS ή στην καλύτερη περίπτωση 

τους αδελφούς μουσουλμάνους. Παράλληλα το Ισραήλ στο πλαίσιο της πάγιας 

στρατηγικής του να αναπτύσσει στρατηγικές σχέσεις με τις μη αραβικές χώρες της 

Μέσης Ανατολής διαβλέπει θετικά το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός αυτόνομου 

κουρδικού κράτους στη Συρία, γεγονός το οποίο θα αποτελούσε μοχλό πίεσης έναντι 

του Ιράν αλλά και της Τουρκίας.557 

 Σήμερα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι οι σχέσεις των δύο 

πάλαι ποτέ συμμάχων βρίσκονται στη χειρότερη φάση τους αφού η παρουσία του 

Ισραηλινού πρωθυπουργού στην πορεία ελευθερίας στο Παρίσι πυροδότησε ένα νέο 

γύρο φραστικών επεισοδίων μεταξύ των αξιωματούχων των δύο κρατών. Η 

εκπροσώπηση του Ισραήλ δια του προσώπου του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν 

Νενατανιάχου είχε ως αποτέλεσμα μια σειρά από προσβλητικές δηλώσεις από τον 

Ερντογάν αλλά και τον Νταβούτογλου. Ο Ερντογάν επικρίνοντας τη συμμετοχή του 

εκεί δήλωσε: «με τι πρόσωπο πήγε και αυτός εκεί»558 Αμέσως ο Ισραηλινός 

πρωθυπουργός έσπευσε να απαιτήσει από τη Δύση και ειδικά από τους Ευρωπαίους να 

απομονώσουν την Τουρκία, την οποία ουσιαστικά χαρακτήρισε κράτος τρομοκράτη, 

δηλώνοντας: «Εάν η διεθνής κοινότητα δεν καταδικάσει εκείνους που στηρίζουν την 

τρομοκρατία και δεν σταθεί αποφασιστικά στο πλευρό όσων την καταπολεμούν, τότε το 

κύμα τρόμου θα εξαπλωθεί».559 Πιο καυστικός ωστόσο ήταν ο Ισραηλινός υπουργός 

εξωτερικών, αποκάλεσε τον Ερντογάν «αντισημίτη νταή», zorba για την ακρίβεια, και 

επέρριψε ευθύνες στην Ευρώπη που δεν αντιμετωπίζει τον Τούρκο πρόεδρο. «Η 

                                                
557 Θεόδωρος Τσακιρης, Η Μπλόφα Του Kobane Και Τα Κουρδικά Αδιέξοδα Της Πολιτικής Ερντογάν 

(Αθήνα, 2014).,122 

558“‘Μαλλιά Κουβάρια’ Τουρκία Ισραήλ,” ANT1 NEWS, 2014, 

www.ant1iwo.com/news/kosmos/article.(Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

559 Γιώργος Παυλόπουλος, “Στο «κόκκινο» Οι Σχέσεις Τουρκίας Και Ισραήλ,” Ινφογνώμων Πολιτικά, 

2014, http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2015/01/blogpost_597.html#more.(Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 
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πολιτισμένη, πολιτικώς ορθή σιωπή της Ευρώπης έναντι ενός αντισημίτη νταή, όπως ο 

Ερντογάν και η συμμορία του, μας πάει πίσω στη δεκαετία του 1930», δήλωσε ο 

Λίμπερμαν αναφερόμενος στους διωγμούς των Εβραίων στη Ναζιστική Γερμανία.560 

Το μπαράζ των δηλώσεων συνεχίστηκε όταν ο πρωθυπουργός της Τουρκίας 

Αχμέτ Νταβούτογλου κατηγόρησε συνέντευξη του, στο πρακτορείο reuter (16 Ιαν 

2015) τον Ισραηλινό ομόλογό του Μπενιαμίν Νετανιάχου για "τρομοκρατία" και 

υποστήριξε ότι οι "προκλήσεις" του Ισραήλ, όπως οι βομβαρδισμοί στη Γάζα, 

συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση του μουσουλμανικού κόσμου.  

«Ακριβώς όπως το μακελειό στο Παρίσι από τους τρομοκράτες συνιστά ένα 

έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, έτσι και ο Νετανιάχου, ως επικεφαλής μιας κυβέρνησης 

η οποία σκοτώνει παιδιά που παίζουν στην παραλία, βομβαρδίζει τη Γάζα και 

καταστρέφει χιλιάδες σπίτια, ενώ δολοφόνησε συμπολίτες μας σε ένα πλοίο αλληλεγγύης 

στα διεθνή ύδατα, έχει διαπράξει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας», δήλωσε ο Αχμέτ 

Νταβούτογλου, για να προσθέσει: «Αν το Ισραήλ ψάχνει για νταήδες, δεν χρειάζεται παρά 

να κοιταχτεί στον καθρέφτη».561  Και στη συνέχεια πρόσθεσε, 

 «Αυτό είναι τρομοκρατία. Κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει για την 

επιθετικότητα του Ισραήλ στην Ιερουσαλήμ, στο τέμενος Αλ Άκσα. Αυτές οι προκλήσεις 

εξαγριώνουν τον μουσουλμανικό κόσμο και εξελίσσονται σε μία από τις αιτίες που 

εμφανίζονται αυτές οι ριζοσπαστικές τάσεις».562 

Η οριστική κατάλυση των τούρκο –ισραηλινών σχέσεων, η οποία στην ουσία 

ήταν απόρροια της νεοθωμανικής πολιτικής που προσπάθησε να ασκήσει η Τουρκία 

στον αραβικό κόσμο, λειτούργησε ως  εφαλτήριο για την ανάπτυξη μιας στρατηγικής 

συμμαχίας μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ οι προοπτικές της οποίας θα εξεταστούν στο 

αμέσως επόμενο κεφάλαιο. 

                                                
560‘Μαλλιά Κουβάρια’ Τουρκία Ισραήλ,” ANT1 NEWS, 2014, 

www.ant1iwo.com/news/kosmos/article.(Πρόσβαση 21 Ιαν 2015)  

561 Ibid. 

562 “Τουρκία: Οι Προκλήσεις Του Ισραήλ Μία Από Τις Αιτίες Ριζοσπαστικοποίησης Των 
Μουσουλμάνων,” Capital.gr, 2015, http://www.capital.gr/News.asp?id=2203455. 
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5.5  Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΚΙΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.  

Εδώ και μισό αιώνα  πλέον , η Τουρκία συνιστά τη μεγαλύτερη πηγή 

προβλημάτων για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αλλά και για την ίδια την 

ασφάλειά της. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Τουρκία εγκαινίασε μια 

συστηματική πολιτική αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας, των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διεθνών αρμοδιοτήτων της Ελλάδας στον θαλάσσιο, 

νησιωτικό και εναέριο χώρο. 

Σκοπός της νεοπαγούς αυτής τουρκικής πολιτικής έναντι της Ελλάδας ήταν και 

είναι η μεταβολή του εδαφικού status quo, που προβλέπεται σε διεθνείς συνθήκες, με 

κεντρικό άξονα τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης, καθώς και του νομικού 

καθεστώτος στον θαλάσσιο και εναέριο χώρο που πηγάζει από το διεθνές δίκαιο και δη 

το ισχύον δίκαιο της θάλασσας. 

Η έναρξη της πολιτικής αυτής, η οποία άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο έντασης στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις που διαρκεί μέχρι σήμερα, σηματοδοτείται από την εμφάνιση 

των πρώτων διεκδικήσεων σε βάρος της ελληνικής υφαλοκρηπίδας το 1973 και της 

πρώτης αμφισβήτησης του εύρους του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου το 1975. Η 

νέα αυτή τουρκική πολιτική κατά της Ελλάδας συνέπεσε με την εισβολή της Τουρκίας 

στην Κύπρο και την κατοχή του βόρειου τμήματός της (Ιούλιος 1974/Αύγουστος 1974), 

που συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με καθοριστικές επιπτώσεις στις σχέσεις των δύο χωρών 

και στην επαύξηση της έντασης. Έκτοτε η Τουρκία άρχισε να πλέκει έναν καμβά 

συνεχώς αυξανόμενων αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων που έφεραν τις δύο χώρες 

ακόμα και στο χείλος ένοπλης σύγκρουσης (κρίση Μαρτίου 1987 και κρίση Ιμίων 

Ιανουαρίου 1996). 

Με άξονα τη διαφορά για την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας (1973), και την 

κρίση που επακολούθησε φέρνοντας τις δύο χώρες σε έντονη αντιπαράθεση, της οποίας 

επιλήφθηκε τελικώς, κατόπιν ελληνικής πρωτοβουλίας, τόσο το Συμβούλιο Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών, όσο και το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης, η Τουρκία άρχισε 
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σταδιακά να θέτει σε εφαρμογή την πολιτική των επαυξανόμενων αμφισβητήσεων και 

διεκδικήσεων που σταδιακά περιέλαβε:563 

• Αμφισβήτηση του νομίμου και κυριαρχικού δικαιώματος της Ελλάδας, με 

απειλή πολέμου (casus belli),564 να επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 

ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Δίκαιο της Θάλασσας και όπως έχει πράξει το 

σύνολο σχεδόν των παράκτιων κρατών της διεθνούς κοινότητας, πλην ελαχίστων 

εξαιρέσεων, 

                                                
563 “Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων,” Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, 2014, 
http://www.mfa.gr/zitimataellinotourkikonsheseon/. (Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

564 Το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης της Ελλάδας ορίστηκε το 1936 στα 6 ναυτικά μίλια από την ακτή (Ν. 230/1936 

και μεταγενέστερο Ν.Δ. 187/1973). Διατηρήθηκε, εντούτοις, ρητώς το όριο των 10 ναυτικών μιλίων στον εναέριο 

χώρο, βάσει της προγενέστερης νομοθεσίας (Διάταγμα της 6ης Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με τον νόμο 

5017/1931). Βάσει εθιμικού κανόνα του Δικαίου της Θάλασσας, που ενσωματώνεται και στη Σύμβαση των ΗΕ για 

το Δίκαιο της Θάλασσας, η Ελλάδα δικαιούται να επεκτείνει μέχρι τα 12 ν.μ. την αιγιαλίτιδα ζώνη της. Το δικαίωμα 

επέκτασης του ορίου της αιγιαλίτιδας ζώνης μέχρι τα 12 ν.μ. είναι κυριαρχικό και μονομερές και κατά συνέπεια δεν 

υπόκειται σε κανενός είδους περιορισμό ή εξαίρεση και δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως από τρίτα κράτη (το άρθρο 3 

της Σύμβασης, που ενσωματώνει κανόνα εθιμικού δικαίου, ουδένα περιορισμό ή εξαίρεση ως προς το δικαίωμα αυτό 

θέτει). Η συντριπτική πλειοψηφία των παράκτιων κρατών, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, έχει προσδιορίσει το εύρος 

της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. Η ίδια η Τουρκία έχει επεκτείνει, ήδη από το 1964, την αιγιαλίτιδα ζώνη της στα 

12 ν.μ. στον Εύξεινο Πόντο και τη Μεσόγειο. Η Ελλάδα κατά την κύρωση της Σύμβασης για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (Ν. 2321/1995) δήλωσε ρητά ότι επιφυλάσσεται να ασκήσει σε οιοδήποτε χρόνο το δικαίωμά της να 

επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη της μέχρι τα 12 ν.μ.Ως αντίδραση προς τη νόμιμη αυτή θέση της Ελλάδας, η 

τουρκική Βουλή εξουσιοδότησε με ψήφισμά της (8/6/1995) την τουρκική κυβέρνηση, εν λευκώ και στο διηνεκές, να 

κηρύξει πόλεμο (casus belli) στην Ελλάδα (εξουσιοδότηση για χρήση και στρατιωτικών μέσων κατά της Ελλάδος), 

σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνης της πέραν των 6 ν.μ. (http://www.mfa.gr/zitimata-
ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/aigialitida-zoni-casus-belli.html) 

http://www.mfa.gr/zitimataellinotourkikonsheseon/
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/aigialitida-zoni-casus-belli.html
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/aigialitida-zoni-casus-belli.html
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• Αμφισβήτηση του εύρους του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου,565 μέσω 

συνεχών παραβιάσεών του από τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, Στη συνέχεια 

παρατίθενται στατιστικά στοιχεία με τις παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου έτους 

2014 και μηνός Φεβρουαρίου 2015.(βλ.Πίνακα 14 & 15) 

2014 

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

  

ΚΕΚ 

(ICAO) 

ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙ

Σ 

ΕΕΧ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΙ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ

Ι 

ΕΜΠΛΟΚΕ

Σ 

ΥΠΕΡΠΤΗΣ

Η 

ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΕΔΑΦΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΩ

Ν 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 71 239 18 0 2 138 

 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ

Σ 
31 100 8 0 0 68 

ΜΑΡΤΙΟΣ 47 109 13 0 2 105 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 65 233 12 2 0 109 

ΜΑΙΟΣ 136 426 14 0 2 156 

ΙΟΥΝΙΟΣ 52 196 8 0 0 79 

ΙΟΥΛΙΟΣ 45 119 13 0 1 96 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 40 173 11 0 0 77 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 104 249 14 0 1 129 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 45 125 11 0 3 88 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 79 118 9 0 0 100 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 86 157 14 6 3 124 

ΣΥΝΟΛΟ 801 2244 145 8 14 1269 

Πίνακας 14: Συγκεντρωτικά στοιχεία παραβιάσεων εθνικού εναέριου χώρου έτους 2014 (Πηγή: 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3955) 

 

                                                
565 Η κυριαρχία της Ελλάδας στον αέρα ασκείται εντός 10 ν.μ. από τις ακτές της (δυνάμει του Διατάγματος της 6ης 

Σεπτεμβρίου 1931, σε συνδυασμό με τους νόμους 5017/1931, 230/1936 και 1815/1988). Η Ελλάδα, ως κυρίαρχο 

κράτος, επέλεξε, εντός του εύρους των 10 ν.μ. των χωρικών της υδάτων που όρισε το 1931, να ασκεί κυριαρχία στον 

αέρα μέχρι το όριο αυτό, ενώ στη θάλασσα να ασκεί κυριαρχία μέχρι τα 6 ν.μ. (Ν. 230/1936 και Ν.Δ. 187/1973). 

Η Τουρκία αμφισβητεί και παραβιάζει τον εθνικό εναέριο χώρο της Ελλάδας από τα 6 έως τα 10 ν.μ. με το 

επιχείρημα ότι δεν ταυτίζονται τα όρια της κυριαρχίας της στον αέρα και στη θάλασσα. Η Τουρκία όμως, παραβιάζει 

συνεχώς τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο και κάτω από 6 ν.μ. με στρατιωτικά αεροσκάφη, συχνότατα οπλισμένα, 

τα οποία πραγματοποιούν προκλητικές πτήσεις εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, συμπεριλαμβανομένων και 

πτήσεων σε χαμηλό ύψος ακόμα και υπεράνω κατοικημένων νησιών. 

Η συμπεριφορά αυτή της Τουρκίας, πέραν της κατάφωρης παραβίασης της ελληνικής κυριαρχίας και του ως εκ 

τούτου ενδεχομένου πρόκλησης θερμού επεισοδίου, δημιουργεί κινδύνους και για την πολιτική αεροπορία. 

Ο ισχυρισμός της Τουρκίας περί αντιθέσεως του εύρους του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου προς το διεθνές 

δίκαιο είναι αβάσιμος για τους εξής λόγους: 

α) δεδομένου ότι ο «δικαιούμενος το μείζον, δικαιούται και το έλασσον», η άσκηση κυριαρχίας στον εναέριο χώρο 

μέχρι τα 10 ν.μ. είναι απολύτως νόμιμη, αφού δεν υπερβαίνει τα 12 ν.μ. που ορίζει το δίκαιο της θάλασσας ως 

ανώτατο όριο του εύρους της αιγιαλίτιδας ζώνης και του εθνικού εναέριου χώρου, 

β) η Ελλάδα έχει προβεί στη γνωστοποίηση της ανωτέρω νομοθεσίας, 

γ) η Τουρκία, επί 44 χρόνια, ήτοι από το 1931 που προσδιορίσθηκε το εύρος των χωρικών υδάτων στα 10 ν.μ. μέχρι 

το 1975 αποδεχόταν το εύρος των 10 ν.μ. του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου χωρίς ουδεμία διαμαρτυρία ή 

αμφισβήτηση, γεγονός που θεμελιώνει κατά το διεθνές δίκαιο σιωπηρή αποδοχή, 

δ) η επίκληση από την Τουρκία της μη ταύτισης των ορίων της κυριαρχίας στον αέρα και τη θάλασσα είναι 

προσχηματική. Και τούτο, διότι η Τουρκία απειλεί με πόλεμο την Ελλάδα σε περίπτωση που η τελευταία επεκτείνει 

την κυριαρχία της στη θάλασσα.ε) Τέλος, το καθεστώς των 10 ν.μ. είναι σε ισχυ από το 1931, όταν εκδόθηκε το 

σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και εφαρμόσθηκε ομοιόμορφα, χωρίς οποιαδήποτε διαμαρτυρία όσον αφορά στη 

νομική του βάση.Τα ανωτέρω καθιστούν το εύρος του ελληνικού εθνικού εναερίου χώρου των 10 ν.μ. ανιτάξιμο 

έναντι της διεθνούς κοινότητας.(http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/ethnikos-

enaerios-horos.html) 

 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=3955
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/dimosiopoiisi-eurous-ellinikou-ethnikou-enaeriou-horou.html
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/ethnikos-enaerios-horos.html
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/ethnikos-enaerios-horos.html
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Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 

14 27/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 3 παραβάσεις των 
Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 10 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα 
τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό και 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

13 26/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 CN-235 , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των 
Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 41 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα 
τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό, 
Κεντρικό και 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

12 25/2/2015 
1 CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.  Το αεροσκάφος 
αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

11 24/2/2015 
1 σχηματισμός (2 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας 
Κυκλοφορίας.  Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό Αιγαίο 

10 20/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των 
Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα 
τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναχαιτίστηκαν και αναγνωρίστηκαν 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό και 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

9 17/2/2015 

3 σχηματισμοί (16 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 4 παραβάσεις των Κανόνων 
Εναέριας Κυκλοφορίας και 16 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 4 από τα τούρκικα 
αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα 

με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό, 
Κεντρικό και 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

8 16/2/2015 
1 E/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.  Το αεροσκάφος 

αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

7 13/2/2015 
1 E/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 2 παραβιάσεις του 
Εθνικού Εναέριου Χώρου.  Το αεροσκάφος αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες 

κατά πάγια πρακτική. 

Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

6 12/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των 
Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 3 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Το ελικόπτερο 

πραγματοποίησε υπέρπτηση άνωθεν ν.Κώ. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα 
τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά 
πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό, 

Κεντρικό και 
Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

5 9/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας 
Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη 
ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό και 
Κεντρικό Αιγαίο 

4 6/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας 
Κυκλοφορίας και 6 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη 
ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό και 
Κεντρικό Αιγαίο 

3 5/2/2015 
1 E/Π πραγματοποίησε 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας.  Το αεροσκάφος 
αναγνωρίστηκε σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

2 4/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) και 1 E/Π , πραγματοποίησαν 2 παραβάσεις των 
Κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα 
τούρκικα αεροσκάφη ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν 
σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό, 
Κεντρικό και 

Νοτιοανατολικό Αιγαίο 

1 3/2/2015 

1 σχηματισμός (6 τούρκικα αεροσκάφη) , πραγματοποίησαν 1 παράβαση των Κανόνων Εναέριας 
Κυκλοφορίας και 4 παραβιάσεις του Εθνικού Εναέριου Χώρου. 2 από τα τούρκικα αεροσκάφη 
ήταν οπλισμένα. Όλα τα αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν σύμφωνα με τους 
διεθνείς κανόνες κατά πάγια πρακτική. 

Βορειοανατολικό και 
Κεντρικό Αιγαίο 

Πίνακας 15: Συγκεντρωτικά στοιχεία παραβιάσεων εθνικού εναέριου χώρου μηνός Φεβρουαρίου 2015 

(Πηγή: http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2735) 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2735
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• Αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας επί νησιών (καινοφανής θεωρία 

γκρίζων ζωνών)566 και παραβίασή της ακόμα και στην περίπτωση κατοικημένων, 

• Αμφισβήτηση των θαλάσσιων συνόρων567 Στη συνέχεια παρατίθενται 

στατιστικά στοιχεία με θαλάσσια συμβάντα έτους 2014. (βλ. πίνακα 16) 

                                                
566 Την καινοφανή θεωρία περί "γκρίζων ζωνών" ανέπτυξαν Τούρκοι αξιωματούχοι από τα μέσα της δεκαετίας του 

'90. Η θεωρία αυτή "επανερμηνείας" των διεθνών Συνθηκών συνίσταται στην αμφισβήτηση της ελληνικής 

κυριαρχίας σε μία σειρά νήσων, νησίδων και βραχονησίδων στο Αιγαίο. Ειδικότερα, η Τουρκία ισχυρίζεται ότι η 

ελληνική κυριαρχία υφίσταται μόνο σε εκείνα τα νησιά του Αιγαίου, τα οποία αναφέρονται ονομαστικά στα κείμενα 

των Συνθηκών με τις οποίες αυτά τα νησιά παραχωρήθηκαν στην Ελλάδα.Το διεθνές νομικό πλαίσιο, ωστόσο, με το 

οποίο ρυθμίστηκαν τα θέματα κυριαρχίας στην περιοχή μετά τους Παγκοσμίους Πολέμους (Συνθήκες Λωζάνης 1923 

και Παρισίων 1947) είναι απολύτως σαφές και αδιαμφισβήτητο. 

 

Ειδικότερα το άρθρο 12 της Συνθήκης της Λωζάννης του 1923 προβλέπει τα εξής: «Η ληφθείσα απόφασις της 13ης 

Φεβρουαρίου 1914 υπό της Συνδιασκέψεως του Λονδίνου εις εκτέλεσιν των άρθρων 5 της Συνθήκης του Λονδίνου 

της 17/30 Μαϊου 1913 και 15 της Συνθήκης των Αθηνών της 1/14 Νοεμβρίου 1913, η κοινοποιηθείσα εις την 

Ελληνικήν Κυβέρνησιν τη 13 Φεβρουαρίου 1914 και αφορώσα εις την κυριαρχίαν της Ελλάδος επί των νήσων της 

Ανατολικής Μεσογείου, εκτός της Ίμβρου, Τενέδου και των Λαγουσών νήσων (Μαυρυών), ιδία των νήσων Λήμνου, 

Σαμοθράκης, Μυτιλήνης, Χίου, Σάμου και Ικαρίας επικυρούται, υπό την επιφύλαξιν των διατάξεων της παρούσης 

Συνθήκης των συναφών προς τις υπό την κυριαρχίαν της Ιταλίας διατελούσας νήσους, περί ων διαλαμβάνει το άρθρο 

15. Εκτός αντιθέτου διατάξεως της παρούσης Συνθήκης, αι νήσοι, αι κείμεναι εις μικροτέραν απόστασιν των τριών 

μιλίων της ασιατικής ακτής, παραμένουσιν υπό την τουρκικήν κυριαρχίαν».Σύμφωνα με το άρθρο 15 της Συνθήκης 

της Λωζάννης “Η Τουρκία παραιτείται υπέρ της Ιταλίας παντός δικαιώματος και τίτλου επί των κάτωθι 

απαριθμουμένων νήσων, τουτέστι της Αστυπαλαίας, Ρόδου, Χάλκης, Καρπάθου, Κάσσου, Τήλου, Νισύρου, 

Καλύμνου, Λέρου, Πάτμου, Λειψούς, Σύμης και Κω, των κατεχομένων νυν υπό της Ιταλίας και των νησίδων των εξ 

αυτών εξαρτωμένων, ως και της νήσου Καστελλορίζου”. Περαιτέρω, το άρθρο 14 της Συνθήκης Ειρήνης των 

Παρισίων (10.12.1947) προβλέπει : «Η Ιταλία εκχωρεί εις την Ελλάδα εν πλήρει κυριαρχία τας νήσους της 

Δωδεκανήσου τας κατωτέρω απαριθμουμένας, ήτοι: Αστυπάλαιαν, Ρόδον, Χάλκην, Κάρπαθον, Κάσον, Τήλον, 

Νίσυρον, Κάλυμνον, Λέρον, Πάτμον, Λειψών, Σύμην, Κω και Καστελλόριζον, ως και τας παρακειμένας 

νησίδας».Δυνάμει των νομικών αυτών τίτλων, η Ελλάδα ασκεί νομίμως, αδιαλείπτως, εμπράκτως και με ειρηνικό 

τρόπο την κυριαρχία της επί όλων των νήσων, νησίδων και βραχονησίδων που εμπίπτουν, κατά τα προαναφερόμενα, 

στο έδαφός της χωρίς να έχει υπάρξει ουδεμία αμφισβήτηση από άλλο κράτος, πλην των αβάσιμων όψιμων 

αμφισβητήσεων της Τουρκίας.( http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/gkrizes-

zones.html ) 

http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/gkrizes-zones.html
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/gkrizes-zones.html
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2014 ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΩΝ 
ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 64   

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 47   

ΜΑΡΤΙΟΣ 48   

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 39   

ΜΑΙΟΣ 26   

IOYNIOΣ 5   

ΙΟΥΛΙΟΣ 13   

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 35   

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 26   

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ    

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ    

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ    

ΣΥΝΟΛΟ 303   

Πίνακας 16: ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΙΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 

ΕΤΟΣ 2014 (Πηγή: http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2736) 

• Αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων εντός του FIR Αθηνών που ασκεί η Ελλάδα 

βάσει αποφάσεων του ICAO, και η συνεχής άρνηση συμμόρφωσης της Τουρκίας προς 

τους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας568 και 

                                                
567 Θαλάσσια σύνορα υφίστανται εκεί όπου οι αιγιαλίτιδες ζώνες δύο κρατών επικαλύπτονται. Σύμφωνα με το 

άρθρο 15 της Σύμβασης του Δικαίου της Θάλασσας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία οριοθέτησης, κανένα 

κράτος δεν δικαιούται να επεκτείνει την αιγιαλίτιδά του ζώνη πέραν της μέσης γραμμής.  Η διάταξη αυτή, η οποία 

επαναλαμβάνει, με μικρές μόνον φραστικές αλλαγές, τη ρύθμιση του άρθρου 12(1) της Σύμβασης της Γενεύης για 

την Αιγιαλίτιδα Ζώνη και τη Συνορεύουσα Ζώνη, ενσωματώνει εθιμικό κανόνα δικαίου. Όσον αφορά στα θαλάσσια 

σύνορα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, στη θαλάσσια περιοχή στις εκβολές του Έβρου αυτά είναι οριοθετημένα 

βάσει του Πρωτοκόλλου των Αθηνών της 26ης Νοεμβρίου 1926.  Στη θάλασσια περιοχή που εκτείνεται νοτίως του 

Έβρου μέχρι τη Σάμο και την Ικαρία, ελλείψει σχετικών συμβατικών ρυθμίσεων με την Τουρκία εφαρμόζεται η αρχή 

της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής, σύμφωνα με το εθιμικό δίκαιο.  Νοτίως της Σάμου, μεταξύ της Δωδεκανήσου 

και των τουρκικών ακτών, τα θαλάσσια σύνορα είναι οριοθετημένα βάσει της Συμφωνίας της 4ης Ιανουαρίου 1932 

και του Πρωτοκόλλου της 28ης Δεκεμβρίου 1932 μεταξύ Ιταλίας και Τουρκίας. Η Ελλάδα υπεισήλθε ως διάδοχο 

κράτος στις σχετικές ρυθμίσεις των συμφωνιών αυτών, βάσει του άρθρου 14(1) της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων 

της 10ης Φεβρουαρίου 1947 που εκχωρεί την κυριαρχία των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.Η Τουρκία διατείνεται ότι 

δεν υπάρχουν θαλάσσια σύνορα με την Ελλάδα με το επιχείρημα ότι δεν υπάρχει διμερής συμφωνία οριοθετήσεως, 

ενώ επίσης αμφισβητεί την ισχύ του Πρωτοκόλλου της 28ης Δεκεμβρίου 1932.Οι όποιες αμφισβητήσεις της 

Τουρκίας αναφορικά με το ως άνω περιγραφόμενο υφιστάμενο καθεστώς, είναι αβάσιμες και αντίκεινται στο διεθνές 

δίκαιο. Οι συμφωνίες οριοθετήσεως είναι απολύτως ισχυρές και δεσμεύουν την Τουρκία, ενώ η εφαρμογή της μέσης 

γραμμής ως θαλασσίου συνόρου στις περιοχές ως προς τις οποίες δεν υπάρχει συμφωνία για το θαλάσσιο σύνορο 

εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής βάσει του εθιμικού δικαίου που ισχύει έναντι όλων.( 

http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/thalassia-sinora.html) 

568Την 7η Δεκεμβρίου 1944 υπογράφηκε στο Σικάγο η Σύμβαση περί Διεθνούς Πολιτικής Αεροπορίας, που 

προέβλεπε την ίδρυση ενός Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (ICAO). O ICAO οριοθέτησε τα όρια των 

περιοχών ευθύνης για τον έλεγχο του εναερίου χώρου στις χώρες μέλη του (Flight Information Region-FIR). Το FIR 

Αθηνών οριοθετήθηκε στο πλαίσιο των περιοχικών συνδιασκέψεων αεροναυτιλίας Ευρώπης των ετών 1950, 1952, 

1958, 1966 και 1973. 

 

 

http://www.geetha.mil.gr/index.asp?a_id=2736
http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/thalassia-sinora.html
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• Αμφισβήτηση των αρμοδιοτήτων της Ελλάδας εντός της περιοχής ευθύνης της 

για θέματα έρευνας και διάσωσης.569 

Επιπρόσθετα γιγάντιες είναι οι προσπάθειες της Τουρκίας για αύξηση του 

στρατηγικού της οπλοστασίου. Από εικοσαετίας τουλάχιστον ο τύπος της Τουρκίας 

αναφέρεται στο πυρηνικό πρόγραμμά της, το οποίο εξαρχής υποστηρίχθηκε από το 

κυβερνών κόμμα, μάλιστα ως προεκλογική του δέσμευση.570  Σύμφωνα με την 

ιαπωνική εφημερίδα Asahi Shimbun, η Ιαπωνία και η Τουρκία προχώρησαν σε 

συμφωνία συνεργασίας στην πυρηνική ενέργεια και την κατασκευή πυρηνικού σταθμού 

της Τουρκίας στην Σινώπη. Στην συμφωνία, η Άγκυρα ζήτησε και πέτυχε να προστεθεί 

                                                
Στο πλαίσιο αυτό, το FIR Αθηνών συμφωνήθηκε να καλύπτει ολόκληρο τον ελληνικό εθνικό εναέριο 

χώρο και επιπλέον διάσπαρτα τμήματα του διεθνούς εναερίου χώρου. Η Τουρκία ήταν εξαρχής παρούσα 

και αποδέχθηκε τον καθορισμό του εναέριου χώρου για τον οποίο υπεύθυνη ορίστηκε η Ελλάδα. 

Σύμφωνα με τους κανόνες του ICAO και τη διεθνή πρακτική η Ελλάδα απαιτεί, για λόγους ασφάλειας 

των πολιτικών πτήσεων, όπως όλα τα αεροσκάφη, πολιτικά και στρατιωτικά, υποβάλουν σχέδια πτήσεως 

πριν από την είσοδό τους στο FIR Αθηνών. Παρά ταύτα τον Αύγουστο του 1974, η Τουρκία αυθαίρετα 
εξέδωσε τη ΝΟΤΑΜ 714 ("ειδοποίηση προς αεροναυτιλομένους") με την οποία προσπαθούσε να 

επεκτείνει τον χώρο της δικαιοδοσίας της μέχρι το μέσο του Αιγαίου εντός του FIR Αθηνών. Η Ελλάδα 

τότε κήρυξε το Αιγαίο επικίνδυνη περιοχή (NOTAM 1157). Ο ICAO, απηύθυνε έκκληση και στις δύο 

πλευρές χωρίς επιτυχία. Τέλος, η Άγκυρα, το 1980, και πάλι μονομερώς, ανακάλεσε τη ΝΟΤΑΜ 714 

όταν διαπίστωσε ότι το μέτρο έβλαπτε τα συμφέροντά της και ιδίως τον τουρισμό της. Ωστόσο, η 

Τουρκία έκτοτε, με το επιχείρημα ότι η Σύμβαση του Σικάγο δεν αφορά στα κρατικά αεροσκάφη, 

σταθερά αρνείται να υποβάλει σχέδια πτήσεων για τις εισόδους των στρατιωτικών αεροσκαφών της εντός 

του FIR Αθηνών, διαπράττοντας, έτσι, πολυάριθμες παραβάσεις των κανόνων Εναέριας Κυκλοφορίας 

και δημιουργώντας κινδύνους για την ασφάλεια της πολιτικής αεροπορίας. Στο πλαίσιο αυτό η ελληνική 

Πολεμική Αεροπορία εξαναγκάζεται να προβαίνει σε διαδικασίες αναγνώρισης, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ICAO, των αγνώστων στις αρμόδιες αρχές εναέριας κυκλοφορίας ιχνών αεροσκαφών που 

έχουν εισέλθει στο FIR Αθηνών χωρίς να έχουν υποβάλει σχέδιο πτήσεως, καθώς και σε αναχαιτίσεις 
όταν αυτά παραβιάζουν τον ελληνικό εθνικό εναέριο χώρο. 

569 Η έρευνα και διάσωση για αεροπορικά ατυχήματα διέπεται από το Παράρτημα 12 της Σύμβασης του 

Σικάγο του 1944 και τους Κανόνες και Συστάσεις του ICAO. Η ελληνική περιοχή ευθύνης για έρευνα και 

διάσωση σε περιπτώσεις αεροπορικών ατυχημάτων έχει καθορισθεί με περιοχική συμφωνία 

αεροναυτιλίας στο πλαίσιο Συνδιάσκεψης του ICAO το 1952 και συμπίπτει με το FIR Αθηνών. 

Όσον αφορά την έρευνα και διάσωση σε περιπτώσεις ναυτικών ατυχημάτων, η Ελλάδα ασκεί τον 

συντονισμό των εν λόγω επιχειρήσεων εντός του FIR Αθηνών, από τότε που αυτό δημιουργήθηκε τη 

δεκαετία του ΄50. Η ανάληψη από την Ελλάδα αρμοδιοτήτων για ναυτική έρευνα και διάσωση εντός του 

FIR Αθηνών αντικατοπτρίζει τη γεωγραφική πραγματικότητα στην περιοχή, δεδομένων των διάσπαρτων 

ελληνικών νησιών στο Αιγαίο, που επιτρέπουν την πλέον άμεση, ταχεία και αποτελεσματική, από 

επιχειρησιακής άποψης, παροχή υπηρεσιών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα. 
Την περιοχή ευθύνης της για ναυτική έρευνα και διάσωση η Ελλάδα δήλωσε το 1975 και στον 

Διακυβερνητικό Ναυτιλιακό Συμβουλευτικό Οργανισμό (IMCO), προγενέστερο του Διεθνούς 

Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ). Επίσης, τόσο κατά την υπογραφή όσο και κατά την επικύρωση της 

Σύμβασης του Αμβούργου του 1979, που ρυθμίζει θέματα ναυτικής έρευνας και διάσωσης και 

υιοθετήθηκε στο πλαίσιο του ΙΜΟ, η Ελλάδα δήλωσε ότι η περιοχή ευθύνης της συμπίπτει με το FIR 

Αθηνών, δήλωση που συμπεριλήφθηκε και στον νόμο με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική 

έννομη τάξη η εν λόγω Διεθνής Σύμβαση το 1989 (Ν. 1844/1989). 
570 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.”(τελευταία πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 
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όρος που επιτρέπει στην Τουρκία «να εμπλουτίσει ουράνιο και να εξάγει πλουτώνιο 

από χρησιμοποιημένο πυρηνικό καύσιμο αν οι δύο χώρες συμφωνήσουν γραπτώς».571 

Το ερώτημα το οποίο γεννάται είναι ποια είναι η αντίδραση της Ελλάδας στην 

αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας η οποία σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ήφαιστο θα 

καθίσταται ολοένα και πιο απειλητική για την ασφάλεια της χώρας μας.572 

Σύμφωνα με την επίσημη άποψη του Υπουργείου Εξωτερικών, η  Ελλάδα είναι 

αυστηρώς προσηλωμένη στην αρχή της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών επί τη βάσει 

του διεθνούς δικαίου. Η προσήλωσή της στο διεθνές δίκαιο δεν είναι θεωρητική, αλλά 

έμπρακτη, αφού η Ελλάδα έχει αποδεχθεί με δήλωσή της τη γενική υποχρεωτική 

δικαιοδοσία του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης με εξαίρεση τις διαφορές που 

σχετίζονται με τη λήψη στρατιωτικών μέτρων αμυντικού χαρακτήρα για λόγους 

ασφαλείας και αμύνης, ενώ έχει κυρώσει τη Σύμβαση των ΗΕ για το Δίκαιο της 

Θάλασσας (1982).573 Είναι όμως η προσήλωση στο διεθνές δίκαιο αρκετή για να 

εξασφαλίσει σε μία εθνοκρατική οντότητα την εξασφάλιση των ζωτικών της 

συμφερόντων και εν τέλει την ίδια της την επιβίωση; Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός 

ότι το σύνολο της εργασίας κινείται στο πλαίσιο της ρεαλιστικής θεώρησης δεν μπορώ 

να μην αναφέρω τη θουκυδίδεια ρήση «το δίκαιο υπάρχει όταν υπάρχει ίση δύναμη και 

όταν αυτό δεν ισχύει ο ισχυρός επιβάλλει ότι του επιτρέπει η δύναμη του και ο 

αδύναμος υποχωρεί και προσαρμόζεται»574 η οποία απαντάει αυτόματα στο παραπάνω 

ερώτημα και μάλλον αποκαλύπτει την ανεπάρκεια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής 

έναντι του κινδύνου του τουρκικού αναθεωρητισμού. 

Ο τουρκικός αναθεωρητισμός είναι έκδηλος και εμφανής αρκεί να μελετήσουμε 

τα κείμενα του πρώην Υπουργού Εξωτερικών στο Στρατηγικό βάθος. Σε αυτό το 

σημείο θα παραθέσω μερικά αποσπάσματα τα οποία αναφέρονται στην Ελλάδα και την 

Κύπρο και αποδεικνύουν τις ηγεμονικές στοχεύσεις της Τουρκίας: «Το Αιγαίο και η 

Κύπρος κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου αποτέλεσαν 2 σημαντικά σημεία της 

                                                
571 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Η Αναθεωρητική Τουρκία.”( τελευταία πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

572 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Νέο-Οθωμανισμός Και Τουρκική Στρατηγική Μετά Το 2002. Συγκριτική 

Ανάλυση Της Ελληνικής Και Της Τουρκικής Στρατηγικής.”,235 

573 ““Ζητήματα Ελληνοτουρκικών Σχέσεων,” Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Εξωτερικών, 2014, 

http://www.mfa.gr/zitimataellinotourkikonsheseon/.(Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

574  
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επικαιρότητας, που ενδιαφέρουν άμεσα τη θαλάσσια περιοχή εγγύς της Τουρκίας, χωρίς 

να έχει μειωθεί ποτέ η σημασίας τους…………….Μια Τουρκία που έχει αποκλειστεί 

από το Αιγαίο και έχει περικυκλωθεί στα νότια από ‘Ρωμαίικη Διοίκηση της Νότιας 

Κύπρου’’ σημαίνει ότι τα περιθώρια της να κάνει άνοιγμα στον κόσμο έχουν 

περιοριστεί σημαντικά…..Ακόμα κι αν δεν υπήρχε ένας μουσουλμάνος Τούρκος εκεί, η 

Τουρκία όφειλε να διατηρεί ένα Κυπριακό ζήτημα. Καμία χώρα δεν μπορεί να μείνει 

αδιάφορη σε ένα τέτοιο νησί που βρίσκεται στην καρδιά του ζωτικού της 

χώρου……..Η Τουρκία είναι υποχρεωμένη από στρατηγική άποψη να ενδιαφέρεται για 

την Κύπρο πέραν του ανθρώπινου παράγοντα».575 

Ο συγγραφέας θεμελιώνει μια μαξιμαλιστική ατζέντα στοχεύσεων για την 

Τουρκία, που εκκινεί από τη διάθεση οικοδόμησης σχέσεων μηδενικών προβλημάτων 

με τους γείτονες - μια θέση η οποία όχι μόνο έχει καταπέσει, αλλά και ποτέ δεν ήταν 

ειλικρινής, εξαιτίας του ναρκισσισμού που διέπει την τουρκική εξωτερική πολιτική από 

την εποχή του Τουργκούτ Οζάλ μέχρι και σήμερα, φτάνοντας στην ξεκάθαρη θέση της 

ανάδειξης της Τουρκίας σε περιφερειακή ηγεμονία στην Ανατολική Μεσόγειο, στην 

Κεντρική Ασία (Τουρανικό τόξο), αλλά και στη Βαλκανική. Επιπρόσθετα ο διορισμός 

του καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και για πέντε ολόκληρα χρόνια υπουργού Εξωτερικών 

Αχμέτ Νταβούτογλου στον πρωθυπουργικό θώκο της Τουρκίας, στις 28 Αυγούστου 

ενισχύει την άποψη μας ότι η Τουρκία γίνεται περισσότερο ανατολική γεγονός το  

οποίο απορρέει από τον ίδιο της τον πρωθυπουργό ο οποίος δεν κρύβει σε καμιά 

δήλωσή του ότι διαπνέεται από εμφατικό μεγαλοϊδεατισμό.576  

 Η Τουρκία αγωνιά να αναδειχθεί σε ηγεμονική δύναμη προκειμένου οι σχέσεις 

της με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις και με τις λοιπές δυνάμεις της περιφέρειας να 

αποκτήσουν νέα δυναμική. Αυτό το οποίο πρέπει να αναλογιστεί η Ελλάδα είναι ότι ο 

ηγεμονισμός αφορά τη θέση και το ρόλο ενός κράτους στο σύστημα κατανομής ισχύος 

και συνδέεται με ορισμένες συμπεριφορές. Η άσκηση και η ανάληψη της ηγεμονίας 

από λαούς ή κράτη συχνά συνοδεύεται και από μια ιδεολογία περί των ισχυρών που 

ηγεμονεύουν αλλά και των αδυνάμων που ηγεμονεύονται: 

                                                
575 Αχμέτ Νταβούτογλου, To Στρατηγικό Βάθος. Η Διεθνής Θέση Της Τουρκίας.,266-279 

576 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Γιατί Ο Νταβούτογλου Πήρε Το «δαχτυλίδι»!,” Δημοκρατία, 2014, 

http://www.dimokratianews.gr/content. 
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«Από πάντα έχει επικρατήσει ο κανόνας ο πιο αδύναμος να καταπιέζεται από τον πιο 

δυνατό».
577

 

 

 Η άποψη αυτή ολοκληρώνεται και από την πίστη ότι οι ηγεμονευόμενοι 

οφείλουν στον ηγεμόνα και δεν πρέπει να διαμαρτύρονται: 

 

« Οι σύμμαχοι μας, αν ποτέ νομίσουν ότι κάποια απόφαση ή ενέργεια μας στην άσκηση 

της ηγεμονίας μας τους ζημιώσει στο παραμικρό, αντί να μας χρωστούν χάρη που δε τους 

στερούμε τα πιο σπουδαία, βαρυγκωμούν για τα λίγα που στερήθηκαν, περισσότερο 

μάλιστα παρά αν από την αρχή παραμερίζοντας τη νομιμότητα αυθαιρετούσαμε χωρίς 

προσχήματα». 
578

 

Δεν υπάρχει ηγεμονικό κράτος το οποίο να μην δημιουργεί την κουλτούρα της 

αποστολής. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Μ. Βρετανίας το οποίο παραθέτει 

ο Edward Carr στο βιβλίο του την εικοσαετή κρίση σύμφωνα με το οποίο οι βρετανοί 

συγγραφείς του δευτέρου μισού του περασμένου αιώνα υπήρξαν εύγλωττοι 

υποστηριχτές της θεωρίας ότι, η διατήρηση της βρετανικής κυριαρχίας αποτελεί 

επιτέλεση ενός καθήκοντος στην ανθρωπότητα. «Αν η Μ. Βρετανία μετατράπηκε σε 

καρβουναποθήκη και σε σιδηρουργείο….το έκανε προς όφελος τόσο της ανθρωπότητας 

όσο και  δικό της». 579 

Η ανάλυση του Edward Carr580, του οποίου το βιβλίο συμβολίζει την 

κατάρρευση του οικοδομήματος της ουτοπικής θεωρίας και ταυτόχρονα εισαγάγει την 

έννοια της ισχύος στη διεθνή πολιτική581,  θέτει σε κάθε μη ηγεμονικό κράτος, όπως 

την Ελλάδα, τα ακόλουθα διλήμματα. Ένα κράτος το οποίο θέλει να επιβιώσει 

ελεύθερο και ακέραιο ποτέ δεν παρασύρεται σε διεθνιστικά εγχειρήματα και η σωστή 

                                                
577 Άγγελος Βλάχος, “Θουκιδίδου Ιστορίαι,” Έκτη (Αθήνα: ΕΣΤΙΑ, 2003), Α,76. 

578 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” Β  ́(Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 2004), σ 193. 

579 Eddward Hallet Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, Δ΄ΈΚΔΟΣΗ (Αθήνα: ΠΟΙΟΤΗΤΑ, 
2011).,115 

580  Ο Carr υποστηρίζει ότι «όπως ακριβώς οι εκκλήσεις για εθνική αλληλεγγύη στην εσωτερική πολιτική 
προέρχονται  από μια κυρίαρχη ομάδα, η οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτή την αλληλεγγύη για να 

ενισχύσει τον έλεγχο της πάνω στο έθνος ως σύνολο, έτσι και οι εκκλήσεις για διενή αλληλεγγύη και 

παγκόσμια ένωση προέρχονται από εκείνα τα κυρίαρχα έθνη που μπορεί να ελπίζουν να ασκήσουν έλεγχο 

σε έναν ενοποιημένο κόσμο…….Η διεθνής τάξη πραγμάτων και η διεθνής αλληλεγγύη θα είναι πάντοτε τα 

συνθήματα εκείνων που αισθάνονται αρκετά ισχυροί ώστε να τα επιβάλλουν στους άλλους».Eddward Hallet 

Carr, “Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939,” 2011.,124-127 

581 Σύμφωνα με τον Eddward Hallet Carr, η ισχύς είναι εκείνη η οποία διαμορφώνει τόσο την ηθική όσο 
και το δίκαιο. Η διεθνής ηθική είναι προιόν των κυρίαρχων κρατών ή ομάδων κρατών. 
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στάση απέναντι στα ηγεμονικά κράτη είναι αυτή των πελατειακών σχέσεων ή όταν 

πρόκειται για αναθεωρητικά κράτη ισοδύναμης ισχύος είναι αποτελεσματική η 

αποτρεπτική στρατηγική.582 

Η Ελλάδα την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο, κατά την οποία μαστίζεται από τη 

δημοσιονομική κρίση πρέπει να εγκαταλείψει την κατευναστική πολιτική την οποία 

ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την κρίση των Ιμίων, και να αναπτύξει μια 

ικανή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική η οποία θα διασφαλίσει την ασφάλειά 

του, την προστασία και την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Η Ελλάδα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες στο υποσύστημα της και να ξεφύγει από 

την λογική ότι δεν ασχολούμαστε με τίποτε μέχρι την έξοδο της χώρας από την 

σοβούσα οικονομική κρίση. 

Η εξωτερική πολιτική της Τουρκίας βρίσκεται σε αδιέξοδο, η πυξίδα της 

εξωτερικής της πολιτικής δείχνει σε όλες τις κατευθύνσεις εκτός από το Βορρά. Είναι 

εμφανές ότι το δόγμα της Υψηλής Στρατηγικής του Νταβούτογλου έχει εκ των 

πραγμάτων ακυρωθεί και η Τουρκία αντιμετωπίζει ζητήματα στο να αντιμετωπίσει τις 

νέες πραγματικότητες.583 Η διάθεση της να ηγηθεί του αραβικού κόσμου να υποδυθεί 

τον προστάτη της Παλαιστίνης αλλά και να αποκτήσει το  ρόλο της πυρηνικής δύναμης 

στη θέση του Ιράν την οδήγησαν σε ολοσχερή ρήξη με το Ισραήλ και τελικά στη 

διάσπαση της συμμαχίας τους. Το γεγονός αυτό οδήγησε το Ισραήλ σε νέους 

προσανατολισμούς και στην αναζήτηση μίας νέας αρχιτεκτονικής ασφαλείας στην 

περιοχή. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα την δημιουργία προϋποθέσεων για την 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής συμμαχίας του Ισραήλ με την Ελλάδα και την Κύπρο την 

οποία θα εξετάσουμε ενδελεχώς στο επόμενο κεφάλαιο.584 

 Επιπρόσθετα το de facto κράτος του Β. Ιράκ υπό κουρδική κυριαρχία 

αποσταθεροποιεί τα δεδομένα για την Άγκυρα στην περιοχή, ανοίγοντας ένα νέο 

κεφάλαιο για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Η κουρδική ζώνη του Β. Ιράκ αποτελεί 

έναν σημαντικό πυλώνα εξελίξεων, ενώ αργά και σταδιακά οι Κούρδοι που κατοικούν 

                                                
582 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Νέο-Οθωμανισμός Και Τουρκική Στρατηγική Μετά Το 2002. Συγκριτική 

Ανάλυση Της Ελληνικής Και Της Τουρκικής Στρατηγικής.”,235 

583 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Είναι Απλά Déjà Vu...,” Δημοκρατία, 2014, 

http://www.dimokratianews.gr/content. (πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

584 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.” 

http://www.dimokratianews.gr/content.
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και στα άλλα κράτη (Τουρκία, Ιράν, Συρία) ξεπερνούν τον δομικό φατριασμό που 

χαρακτηρίζει την κουρδική οντολογία εδώ και αιώνες, φλερτάροντας ανοιχτά με την 

ιδέα της δημιουργίας του δικού τους εθνικού οίκου. Ένα μεγάλο Κουρδιστάν 

τοποθετημένο στον δυτικό πόλο, που στο μέλλον μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

παράγοντας εξισορρόπησης της ρωσικής διάθεσης να διευρύνει την επιρροή της στη 

Μέση Ανατολή.585 

Ένα άλλο σημαντικό γεγονός είναι η πρόσφατη ανακάλυψη μεγάλων 

κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της Λεβαντίνης εντός της ΑΟΖ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ισραήλ οι οποίες γειτνιάζουν με την υπό διακήρυξη 

ελληνική ΑΟΖ. Προκύπτει μια ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα την οποία πρέπει να 

εκμεταλλευτεί αν δεν θέλει για άλλη μια φορά να παραμείνει ουραγός στις εξελίξεις του 

υπόψη υποσυστήματος. Οι ευκαιρίες που θα προκύψουν από την ανακήρυξη της ΑΟΖ 

αλλά και τα πιθανά προβλήματα εξετάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Η Ελλάδα εν ολίγοις θα πρέπει να δει τη διεθνή πολιτική υπό το πρίσμα των 

αξιωμάτων της ρεαλιστικής θεώρησης και να αποκλείσει τον ουτοπισμό από την 

εφαρμογή της εξωτερικής πολιτικής καθόσον η ουτοπική θεωρία έχει αποτύχει 

παταγωδώς όχι γιατί δεν ήταν συνεπής στις αρχές της αλλά γιατί αποκαλύφθηκε η  

ανικανότητας της να παράσχει κάποιο απόλυτο και ανιδιοτελές κριτήριο για τον 

χειρισμό των διεθνών υποθέσεων.586  

 

 

 

 

 

 

 

                                                
585 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Είναι Απλά Déjà Vu...” ( πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

586 Eddward Hallet Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, 2011. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΗΝ ΑΥΓΗ ΤΟΥ 21 ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σύμφωνα με τις αρχές του δομικού ρεαλισμού το διεθνές σύστημα, ελλείψει 

μιας ρυθμιστικής εξουσίας ή όπως υποστηρίζει ο Mearsheimer μιας «κυβέρνησης πάνω 

από τις κυβερνήσεις»
587

 , είναι άναρχο χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει ότι είναι χαοτικό 

και γεμάτο αταξία. Καθώς απουσιάζει μια υπερκρατική εξουσία «το 100»
588,

η οποία θα 

μπορούσε να ρυθμίσει τον ανταγωνισμό, οι σχέσεις των κρατών είναι κατά βάση 

ανταγωνιστικές και πολλές φορές συγκρουσιακές. 

Τα κράτη σε ένα τέτοιο διεθνές σύστημα προσπαθούν να εξασφαλίσουν την 

επιβίωση τους και πρέπει από μόνα τους να μεριμνήσουν για την ασφάλεια τους 

καθόσον σύμφωνα με τον Waltz « Η αυτοβοήθεια είναι κατ’ ανάγκη η αρχή της δράσης 

σε μία άναρχη τάξη».
589

 Στη διεθνή πολιτική ο Θεός βοηθάει αυτούς που βοηθούν τον 

εαυτό τους.
590

 Αυτή η έμφαση στην αρχή της αυτοβοήθειας δεν σημαίνει ότι είναι και 

το μοναδικό μέσο επιβίωσης στο διεθνές σύστημα. Όπως υποστηρίζει και ο Σπυρίδων 

Λίτσας στο βιβλίο του Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική «εκτός από τα μέτρα τα οποία 

λαμβάνουν τα κράτη για να ενισχύσουν την αρχή της αυτοβοήθειας, η πλέον 

ορθολογική διαδικασία για την επίτευξη των όρων της καθημερινής προσπάθειας για 

την επιβίωση είναι η οικοδόμηση ανθεκτικών συνεργατικών πλαισίων σε όλα τα 

επίπεδα με άλλους δρώντες της διεθνούς αρένας».
591

 Με λίγα λόγια η αρχή της 

αυτοβοήθειας πρέπει να συνδυάζεται τις περισσότερες φορές με μια στρατηγική 

προσέγγισης και συνεργασίας με άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές και 

ενώνονται από το κοινό συμφέρον.
592

 

Στη βιβλιογραφία των διεθνών σχέσεων κυριαρχούν δύο θεωρίες για τα αίτια 

που οδηγούν τους εθνοκρατικούς δρώντες  να συνάψουν συμμαχίες στο άναρχο και 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα με στόχο και σκοπό την επιβίωση τους.  

                                                
587 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,84 

588 Ibid. 

589 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.,238 

590 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,85 

591 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα Και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Προσέγγιση (Αθήνα: Ποιότητα, 

2014).,96 

592 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στη Θεωρια Των Διεθνών Σχέσεων.,214-218 
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Η πρώτη με κύριο υποστηριχτή τον Waltz είναι αυτή της ισορροπίας της ισχύος. 

Ο Waltz υποστηρίζει ότι: «Στην αναζήτηση της ασφάλειας μπορεί να καταστεί 

απαραίτητο να συναφτούν συμμαχίες…………. Οι συμμαχίες δημιουργούνται από κράτη 

των οποίων ορισμένα συμφέροντα, αλλά όχι όλα είναι κοινά. Το κοινό συμφέρον είναι 

συνήθως αρνητικό: ο φόβος κάποιων άλλων κρατών. Η απόκλιση προκύπτει όταν 

υπάρχουν θετικά συμφέροντα».593  Με λίγα λόγια σύμφωνα με τον Waltz η πιο 

συνηθισμένη μορφή εξισορρόπησης είναι αυτή της ισχύος594 του αντιπάλου. Όταν ένα 

κράτος αυξάνει την ισχύ του, οι ανταγωνιστές τους δεν μπορεί να μείνουν αδιάφοροι. 

Τα κράτη στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα λειτουργούν με όρους ισχύος 

καθόσον κανένα κράτος δεν είναι ισχυρό με την έννοια της μονοδιάστατης 

προσμέτρησης της ισχύος.595 Στο πλαίσιο της θεωρίας της ισορροπίας της ισχύος τα 

κράτη είτε εξισορροπούν (balancing) την ισχύ ενός ισχυρότερου αντιπάλου596 - 

συμμαχώντας με τους ασθενέστερους παράγοντες - είτε επιλέγουν να προσδεθούν στο 

άρμα του ισχυρότερου (badwagoning) – συνάπτοντας συμμαχία με τον τελευταίο. Το 

ποια στρατηγική θα ακολουθήσουν τα κράτη, την εξισορρόπηση της ισχύος (balancing) 

ή τη πρόσδεση στο άρμα του ισχυρότερου (badwagoning) εξαρτάται από τις δομή του 

συστήματος.597 Οι δύο προαναφερόμενες συμπεριφορές όπως υποστηρίζει και ο Waltz 

είναι «έντονα αντίθετες»598 και το σύστημα ενθαρρύνει τη συμπεριφορά της 

εξισορρόπησης και όχι της πρόσδεσης στο άρμα του ισχυρότερου γιατί η πρώτη έγνοια 

των κρατών δεν είναι να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους αλλά να διατηρήσουν τη θέση 

τους στην άναρχη διεθνοπολιτική αρένα.599 

Στο πλαίσιο της κριτικής που δέχθηκε η θεωρία της ισορροπίας της ισχύος αλλά 

και της μετέπειτα προσπάθειας βελτίωσής της προέκυψε το ζήτημα αν τα κράτη τελικά 

εξισορροπούν την ισχύ ή την απειλή των αντιπάλων τους.600  Με το θέμα ασχολήθηκε 

                                                
593 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.,347 

594 Βλ. κεφάλαιο 2  

595 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία Της Ήπιας Ισχύος Στο Πλαισιο Των Νεοθωμανικών 
Προσανατολισμών: Μια Ενδοσκόπηση Στο Στρατηγικό Βάθος.”,193 

596 Επειδή η ισχύς είναι μέσο και όχι σκοπός, τα κράτη προτιμούν να ενταχθούν στον ασθενέστερο από 2 

υπάρχοντες συνασπισμούς. Αν τα κράτη επιθυμούσαν να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους θα πλαισίωναν 
την ισχυρότερη πλευρά και τότε δεν θα βλέπαμε τη δημιουργία ισορροπιών αλλά τη σφυρηλάτηση μιας 

παγκόσμιας ηγεμονίας. 

597 Kenneth N. Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, 2011.,267 

598 Ibid.,269 

599 Ibid,264-269 

600 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις, 2004.,217 
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ο Steven Walt o οποίος όρισε τη συμμαχία (alliance) ως μία επίσημη ή ανεπίσημη 

διευθέτηση για συνεργασία με σκοπό την ασφάλεια δύο ή περισσότερων κυρίαρχων 

εθνοκρατικών δρώντων601 και πρότεινε τη θεωρία της ισορροπίας της απειλής 

σύμφωνα με την οποία τα κράτη δεν αντιδρούν απαραιτήτως εναντίον των ισχυρότερων 

κρατών αλλά κυρίως εκείνων που αποτελούν ή που εμφανίζονται να συνιστούν τη 

μεγαλύτερη απειλή.  Σύμφωνα με την τελευταία, η συμμαχία θεωρείται «…αντίδραση 

στην απειλή».602 

H διαφορά των δύο θεωριών έγκειται στο γεγονός ότι στη θεωρία της 

ισορροπίας της απειλής η αναγωγή ενός εθνοκρατικού παράγοντα σε απειλή δεν 

βασίζεται μόνο σε υπολογισμούς της ισχύος τους τελευταίου· τα κράτη λαμβάνουν 

υπόψη τους και άλλους παράγοντες προκειμένου να προσδιορίσουν ποιο κράτος 

συνιστά την μεγαλύτερη για αυτά απειλή, να διαμορφώσουν τη στρατηγική τους και εν 

τέλει να επιλέξουν με ποιον θα συμμαχήσουν.603 Η συνολική ισχύς του εξωτερικού 

εχθρού παραμένει ο κύριος παράγοντας που προσδιορίζει την απειλή που αντιμετωπίζει 

ένα κράτος αλλά υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη 

όπως η γεωγραφική εγγύτητα, η επιθετική ισχύς και οι επιθετικές προθέσεις604, και ο 

Walt επισημαίνει ότι τα κράτη θα πρέπει προτού επιλέξουν τους συμμάχους τους να 

λάβουν υπόψη τους και τους τέσσερεις παράγοντες. 

Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε αβίαστα να υποστηρίξουμε ότι, μία μέθοδος 

αύξησης της ισχύος ενός κράτους είναι η ποιοτική και ποσοτική διεύρυνση του 

συμμαχικού του δικτύου.605 Η διαδικασία σύναψης συμμαχιών όπως υποστηρίζει ο 

Σπυρίδων Λίτσας « αποτελεί μία αναγκαία συνθήκη κοινωνικοποίησης των κρατών και 

μία χρήσιμη μέθοδος άθροισης της ισχύος υπό την αρχή της κοινής αντιμετώπισης των 

απειλών που είναι δυνατόν να περιορίσει αλλά σε καμία περίπτωση να διαγράψει το 

απρόβλεπτο».606 Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε ότι, οι συμμαχίες δεν 

είναι τίποτε άλλο παρά προσωρινοί γάμοι συμφέροντος: Ο σημερινός σύμμαχος μπορεί 

                                                
601 Stephen M Walt, “Why Alliances Endure or Collapse,” Survinal: Global Politics and Strategy 39, no. 1 (1997), 

http://dx.doi.org/10.1080/00396339708442901,157. 

602 Steven M. Walt, The Origin of Alliances.,21-22 
603 Ιbid,263 

604 Ibid,21-26 

605 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος Και Ορθολογισμός: Θεωρητικές Προεκτάσεις Και Στρατηγικές 

Εφαρμογές.,102-107 

606 Ibid.,105 
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να είναι αυριανός εχθρός και το αντίστροφο.607 Οποιαδήποτε συμφωνία, συνθήκη, 

συμμαχία εμπεριέχει στον πυρήνα της την αρχή της «διαρκούς μεταβλητότητας».608 

6.1 ΕΛΛAΔΑ-ΙΣΡΑHΛ: Η ΑΠΑΡΧH ΜΙΑΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ ΣΥΜΜΑΧIΑΣ 

Από συστάσεως του κράτους του Ισραήλ η Ελλάδα το αναγνώρισε ως υπαρκτή 

πραγματικότητα, σε de facto επίπεδο, όχι όμως ως κράτος υπό τη διεθνή νομική έννοια, 

σε de jure επίπεδο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η χώρα μας να έχει τοποθετήσει στο 

Ισραήλ διπλωματικό υπάλληλο αλλά όχι με την ιδιότητα του Πρέσβη. Η αναγνώριση 

του Ισραήλ, σε de jure, επίπεδο έγινε, την 21 Μαΐου 1990, επί κυβερνήσεως 

Μητσοτάκη, με μια κοινή δήλωση των δύο κρατών, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, 

οπότε αποκαταστάθηκαν πλήρως οι διπλωματικές μας σχέσεις σε επίπεδο πρεσβείας. 

Από τότε η χώρα μας διατηρούσε τυπικά καλές και συνάμα προσεκτικές σχέσεις, λόγω 

του φόβου διατάραξης των σχέσεων της  με τον αραβικό κόσμο.
609

  

Τα 43 χρόνια τα οποία μεσολάβησαν για να αναγνωρίσει η Ελλάδα το ισραηλινό 

κράτος χαρακτηρίζονται ως άγονα για τις ελληνο-ισραηλινές σχέσεις. Θα μπορούσαμε 

να υποστηρίξουμε ότι, οι χαρακτηρισμοί για τις σχέσεις των δύο χωρών, για εκείνη τη 

μακροχρόνια περίοδο αγγίζουν ακόμη και τη «συγκαλυμμένη εχθρότητα».610 

 Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις Αθήνας –Τελ Αβίβ μπήκαν σε νέα τροχιά με το 

Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που φιλοξενήθηκε στο Ισραήλ στις αρχές Οκτωβρίου 

2013. Η επίσκεψη της Ελληνικής αντιπροσωπείας επανεκκίνησε τις διμερείς σχέσεις 

και επιβεβαίωσε την πρόθεση των δύο πλευρών να εδραιώσουν και να αναπτύξουν τη 

στρατηγική τους σχέση η οποία φυσικά συμπεριλαμβάνει και την Κυπριακή 

Δημοκρατία. Αφετηρία για τη νέα αυτή εξέλιξη αυτή αποτέλεσε η αλλαγή του 

περιφερειακού συστήματος ισορροπίας ισχύος. Από το 2011 και μετά τρεις 

καθοριστικής σημασίας αλλαγές καθορίζουν την εξωτερική πολιτική του Ισραήλ: η 

Αραβική Άνοιξη, η ανεύρεση πολύ σημαντικών ενεργειακών αποθεμάτων στην ΑΟΖ 

της Αν. Μεσογείου,611 τα οποία έχουν αλλάξει τον ενεργειακό χάρτη της περιοχής και 

                                                
607 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,85 

608 Σπυριδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα Και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Προσέγγιση.,101 

609 Ιωάννης Μπαλτζωης, “Ελληνο-Ισραηλινές Σχέσεις,” ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΑΛΞΕΙΣ (Αθήνα, 2011), 42. 

610 Αλέξανδρος Δρίβας, H Εξέλιξη Της Περιφερειακής Πολιτικής Του Ισραήλ Και Η Στρατηγική 

Εξωτερικής Του Εξισορροπησης.,15 

611 Βλ. κεφάλαιο 3 
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η ρήξη των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας-Ισραήλ, όπως αυτή αναλύθηκε στο προηγούμενο 

κεφάλαιο.
612

  

Σε αυτό το σημείο θα εξετάσουμε τον πρώτο από τους παραπάνω παράγοντες, 

δηλαδή το πως επέδρασε το φαινόμενο της Αραβικής άνοιξης στην εξωτερική πολιτική 

του Ισραήλ και κατά πόσο συνέβαλε αρχικά στην σύσφιξη των σχέσεων με την Ελλάδα 

οι οποίες για πάνω από τέσσερεις δεκαετίες μόνο γόνιμες δεν θα μπορούσαν να 

χαρακτηριστούν. 

Ως Αραβική Άνοιξη εκλαμβάνονται τα γεγονότα τα οποία οδήγησαν στις 

εξεγέρσεις και στις ανατροπές καθεστώτων στην Τυνησία στην Λιβύη στην Αίγυπτο 

και τελικά οδήγησε στην Συριακή κρίση η οποία έλαβε τη μορφή ενός αιματηρού 

εμφυλίου πολέμου. Τα εν λόγω γεγονότα δεν είναι ίδια δεν ακολούθησαν τις ίδιες 

διαδικασίες και φυσικά δεν είχαν την ίδια εξέλιξη και κατάληξη.
613 

 Φυσικά υπάρχουν 

και κοινά χαρακτηριστικά όπως το γεωγραφικό περιβάλλον το οποίο έλαβαν χώρα και 

στο οποίο κυρίαρχα στοιχεί ήταν το αραβικό και το Ισλάμ. Το κυριότερο όμως κοινό 

χαρακτηριστικό είναι το ενδιαφέρον άλλων δυνάμεων μεγάλων και περιφερειακών για 

τις εξελίξεις στις χώρες αυτές καθώς όπως είναι λογικό οι όποιες αλλαγές και εξελίξεις 

αυτομάτως συνεπάγονται διαφοροποιήσεις στην εξωτερική συμπεριφορά των κρατών 

και ανακατατάξεις στη διεθνοπολιτική σκακιέρα της περιοχής.
614

 Το υπόψη 

χαρακτηριστικό είναι απόρροια της φύσης της Αραβικής άνοιξης και των στοιχείων που 

συνθέτουν τον πυρήνα της αφού αυτή αποτελεί ένα πολιτικό συμβάν με διεθνή 

ακτινοβολία το οποίο έχει επηρεάσει τη φυσιογνωμία της Μέσης Ανατολής και της 

Βόρειας Αφρικής.
615 

Η Αραβική άνοιξη αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο των 

σημερινών διεθνοπολιτικών δεδομένων αφού σύμφωνα με τον Σπυρίδωνα Λίτσα 

«αποτελεί ένα γενικευμένο φαινόμενο πολιτειακής ανατροπής για τον Αραβικό κόσμο που 

επιτυγχάνει να υπερβεί τα τεχνητά σύνορα των αποικιακών κρατικών μορφωμάτων και 

να παράξει φαινόμενα διευρυμένης Στάσης στο εσωτερικό του Αραβικού κόσμου…..Η 

μεταβολή στη ισορροπία ισχύος που η Αραβική Άνοιξη επιφέρει στο Αραβικό 

                                                
612 Περικλής Νεάρχου, “Οι Σχέσεις Με Το Ισραήλ,” ΤΟ ΠΑΡΟΝ, 2013.(πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

613 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Το Διεθνές Σύστημα Και Η ‘Αραβική Άνοιξη,’” in Η Αραβική Άνοιξη 
(Θεσσαλονίκη: ΠΑΝΕΠΗΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 2012), 1–38. 

614 Ibid. 

615Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Ένα Χρονο Μετά: Μια Θεωρητική Και 
Εμπειρική Αποτίμηση.”,112-115 
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κοσμοσύστημα ξεπερνάει τα στενά γεωγραφικά όρια και επεκτείνεται στο σύνολο του 

μουσουλμανικού κόσμου…….».
616

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γεωπολιτικές εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στο υπόψη 

υποσύστημα μετά την έναρξη του πολιτικού φαινομένου της Αραβικής Άνοιξης καθώς 

και τις νέες απειλές που αναδείχθηκαν για την ασφάλεια του, το Ισραήλ τηρεί μια 

παθητική στάση έναντι στο φαινόμενο της Αραβικής άνοιξης. Η επίσημη στάση του 

Τελ-Αβίβ απέναντι στις εξελίξεις όπως την αποδίδουν οι Elie Podeh and Nimrod 

Goren
617

είναι η εξής: α) επιδιώκει τη διατήρηση του status quo β) αποφεύγει να 

εκφράσει οποιαδήποτε μορφή υποστήριξης απέναντι στους διαδηλωτές του αραβικού 

κόσμου γ) Η φύση της στάσης του είναι παθητική προτιμώντας να διατηρεί μια στάση 

αναμονής παρακολουθώντας τις εξελίξεις χωρίς να λαμβάνει κάποια σημαντική δράση 

και δ) επιδιώκει συνεργασίες με κράτη τα οποία δεν ανήκουν στην στενή περιφέρεια 

του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή.
618

 

Ο κόσμος της Μέσης Ανατολής όπως τον οραματίζεται η Τουρκία είναι ο 

χειρότερος εφιάλτης του Ισραήλ, για τον οποίο, όπως εύστοχα έθεσε ο πρώην 

επικεφαλής της Mossad Shabtai Shavit: «Η δικτατορία είναι προτιμότερη από τον 

ισλαμικό εξτρεμισμό». Με τη πτώση του καθεστώτος του HosniμMubarak άνοιξε ένα 

νέο κεφάλαιο στις Αίγυπτο – ισραηλινές σχέσεις. Η Αίγυπτος πλέον έχει εισέλθει σε 

μία νέα εποχή και όπως είναι φυσικό, αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις των 2 κρατών.
619 

 

Το Ισραήλ για πρώτη φορά στην ιστορία του, μετά από τον αραβο-ισραηλινό 

πόλεμο όπου ήρθε αντιμέτωπο με το σύνολο του αραβικού κόσμου, έρχεται αντιμέτωπο 

με τόσα πολλά ενεργά μέτωπα: Γάζα, Συρία, Λίβανος, Χερσόνησος του Σινά. Η πρώτη 

μουσουλμανική χώρα η οποία αναγνώρισε το Ισραήλ ως ανεξάρτητο κράτος (Τουρκία) 

βρίσκεται σε ανεξέλεγκτη πορεία λόγω της αποτυχίας της εξωτερικής της πολιτικής, η 

                                                
616Ibid.,122-123 

617 Prof. Elie Podeh teaches in the Department of Islamic and Middle Eastern Studies at the Hebrew 

University ofJerusalem; Dr. Nimrod Goren is Chairman of Mitvim - The Israeli Institute for Regional 

Foreign Policies, and is ateaching fellow of Middle Eastern Studies at the Hebrew University of 

Jerusalem. 

618 Elie Podeh and Nimrod Goren, Israel in the Wake of the Arab Spring: Seizing Opportunities, 
Overcoming Challenges (Jerusalem, 2013), http://2013.presidentconf.org.il/wp-

content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf. 

619 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Ένα Χρονο Μετά: Μια Θεωρητική Και 
Εμπειρική Αποτίμηση.”,144 

http://2013.presidentconf.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf.
http://2013.presidentconf.org.il/wp-content/uploads/2013/05/Arab-Spring-Final.pdf.
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συνθήκη ειρήνης με την Αίγυπτο (1979)
620 

δεν υπήρξε ποτέ πιο εύθραυστη ενώ η 

Χεζμπολάχ ανακτά το πυραυλικό της οπλοστάσιο και γίνεται ολοένα και πιο ισχυρή. 

Όλα αυτά σε συνδυασμό με το γεγονός ότι το ριζοσπαστικό Ισλάμ κερδίζει ολοένα και 

περισσότερο έδαφος καθιστούν τη θέση του Ισραήλ στο υπόψη υποσύστημα ιδιαίτερα 

δυσχερής.
621

 

Ένα άλλο θέμα το οποίο απασχολεί το Ισραήλ είναι το στρατηγικό οπλοστάσιο 

της Συρίας καθώς πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος να περάσει στα χέρια οργανώσεων 

εχθρικών προς αυτό. Απόδειξη της ανησυχίας του Ισραήλ αποτελεί η ισραηλινή 

αεροπορική επιδρομή στη Συρία (5 Μαΐου 2013)
622

 γεγονός το οποίο αποτέλεσε 

εξαίρεση στην παθητική στάση που ακολουθεί το Ισραήλ και η οποία είναι αντίθετη με 

τις αρχές που διέπουν το αμυντικό της δόγμα (βλ. κεφάλαιο 2). 

Επιπρόσθετα η κρίση στη Συρία απειλεί άμεσα την εύθραυστη πολιτική 

ισορροπία που επικρατεί σήμερα στο Λίβανο, αφού ο ηγέτης των Σουνιτών Saad Hariri, 

που υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία, τάσσεται υπέρ της Συριακής εξέγερσης, 

ενώ οι Σιίτες υποστηρίζουν το παρών καθεστώς, εμποδίζοντας τη μεταφορά όπλων και 

βοήθειας στους Σύριους αντάρτες.
623

 Η αστάθεια αυτή στα σύνορα του εντείνουν την 

ανασφάλεια το Ισραήλ γεγονός το οποίο εκφράστηκε με την κατασκευή φράχτη στα 

σύνορα του με τη Συρία.
624

 

                                                
620 Η Αιγυπτο-ισραηλινή συνθήκη ειρήνης υπεγράφη τον Μάρτιο του 1979στην Ουάσιγκτον κατά τη 
διάρκεια της προεδρίαας του Τζίμι Κάρτερ μετεξύ του Ανουάρ Σαντάτ και Μεναχέμ Μπένγκιν. 

621 Gabriel Rosenberg, “Op-Ed: Is the ‘Arab Spring’ Good or Bad for Israel?,” Ιsraelnational News, 

2013, http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/13679#.VLK7mSuUfX5. 

622 Η δεύτερη ισραηλινή αεροπορική επιδρομή διεξήχθη, κατά στόχων στο έδαφος της Συρίας, 

πλήττοντας φορτίο ιρανικών πυραύλων που βρισκόταν στα περίχωρα της Δαμασκού και προωθούνταν 

προς την οργάνωση Χεζμπολάχ στον Λίβανο, όπως αποκάλυψε στο γαλλικό πρακτορείο AFP 

υψηλόβαθμος ισραηλινός αξιωματούχος. 

623 ΧΡΙΣΤΙΝΑ Σ. ΦΛΑΣΚΟΥ, ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΣΥΡΙΑΚΗ ΚΡΙΣΗ. 

624 Το Ισραήλ οικοδομεί ένα νέο και καλύτερο φράχτη κατά μήκος των συνόρων του με τη Συρία, για 

την προετοιμασία μιας πιθανής αστάθειας μετά την αναμενόμενη πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ-

Άσαντ, δήλωσε στρατιωτική πηγή στο Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, την Τετάρτη.Το νέο τεχνητό 

εμπόδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση του υπάρχοντος φράγματος κατά μήκος των 90 χιλιομέτρων της 

γραμμής ανακωχής μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας του ελεγχόμενου τμήματος των Υψωμάτων του 

Γκολάν, είπε ο ταγματάρχης Άριε Σάλικαρ. Το προστατευτικό φράγμα θα περιλαμβάνει κάμερες και 

χαρακώματα.Η κατασκευή του νέου φράχτη άρχισε περίπου πριν από ένα χρόνο και σύμφωνα με τα όσα 

μετέδωσε το Κανάλι 2 του Ισραήλ, χτίζεται με ασυνήθιστα ταχύ ρυθμό, με στόχο να ολοκληρωθεί μέσα 

σε λίγους μήνες.Ο εμφύλιος στη Συρία είναι ο κύριος λόγος για την κατασκευή του νέου φράχτη 

ασφαλείας, αλλά επίσης οι αιματηρές συμπλοκές του Μαΐου και του Ιουνίου του 2011, έπαιξαν ρόλο 

στην επιτάχυνση της κατασκευής. Τότε εκατοντάδες Σύροι και Παλαιστίνιοι είχαν κάνει έφοδο στα 

σύνορα για να σηματοδοτήσουν την "Νάκσα" (Οπισθοχώρηση) και "Νάκμπα" (καταστροφή). 
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Παρά όμως τις ανακατατάξεις τις οποίες δημιούργησε το πολιτικό φαινόμενο της 

Αραβικής Άνοιξης σύμφωνα με ανάλυση του Stratfor: « η στρατηγική θέση του Ισραήλ 

παραμένει εξαιρετική. Μετά από τέσσερα περίπου χρόνια από την έναρξη του εν λόγω 

πολιτικού φαινομένου η συνθήκη ειρήνης με την Αίγυπτο παραμένει ανεπηρέαστη. Ο 

πόλεμος στη Συρία είναι σε εξέλιξη πρόβλημα το οποίο παραμένει άλυτο αλλά στην 

ουσία καμία απειλή στρατηγικής σημασία δεν προέρχεται από αυτή. Η Χεζμπολάχ 

παρά το γεγονός ότι έχει ενισχύσει το οπλοστάσιο της δεν φαίνεται διατεθειμένη να 

εξαπολύσει μία δεύτερη επίθεση στο Ισραήλ. Επιπρόσθετα το Ιορδανικό καθεστώς το 

οποίο είναι απόλυτα εναρμονισμένο με το Ισραήλ αντέχει τις πολιτικές πιέσεις που 

ασκούνται σε αυτό…… Το Ισραήλ δεν αντιμετωπίζει κάποια συμβατική απειλή παρά 

μόνο την απειλή η οποία προέρχεται από το πυρηνικό οπλοστάσιο του Ιράν. Μια 

εκτόξευση πυρηνικών από το Ιράν θα οδηγούσε το Ισραήλ σε ολοκληρωτική 

καταστροφή…..».
625

 

Από όλα τα ανωτέρω δεν θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε κάτι διαφορετικό 

από την άποψη του Σπυρίδωνα Λίτσα: « Η έννοια της διάρκειας στις διεθνείς σχέσεις 

δεν υφίσταται αφού υπερισχύουν ο διαρκής ανταγωνισμός μεταξύ των δρώντων και η 

διαρκής ροή των εξελίξεων που γεννά νέα δεδομένα».
626

 Η άποψη αυτή θα μπορούσαμε 

αβίαστα να υποστηρίξουμε ότι, διατρέχει τον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής του 

Ισραήλ καθόσον το κράτος του Ισραήλ γεννήθηκε και ωρίμασε σε ένα εχθρικό και 

ρευστό περιβάλλον και οι μακροχρόνιες δεσμεύσεις δεν εξυπηρέτησαν και δεν 

εξυπηρετούν τους στόχους του. Το ερώτημα που εύλογα δημιουργείται σε αυτό το 

σημείο είναι αν μπορούμε τελικά να μιλάμε για συμμαχικούς δεσμούς ανάμεσα στους 

δυο εθνοκρατικούς παράγοντες. 

 Εξετάζοντας τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ μέσα από το πρίσμα της θεωρίας 

των Συμμαχιών, όπως αυτή αναλύθηκε στην εισαγωγή του υπόψη κεφαλαίου, 

εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να μιλούμε 

για συμμαχικούς δεσμούς: 

                                                
(Πηγή: Ισραήλ: Ασφαλέστερος φράχτης προστασίας στα σύνορα με τη Συρία | 

iefimerida.gr http://www.iefimerida.gr/apenews/) 

625 George Friedman, “Israel’s New Strategic Position,” Stratfor Global Intelligence, 2014, 

http://www.stratfor.com/weekly/israels-new-strategic-position#axzz3OXSC7kST. (Πρόσβαση 11 Ιαν 

2015) 

626 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Ένα Χρονο Μετά: Μια Θεωρητική Και 

Εμπειρική Αποτίμηση.”,144 

http://www.iefimerida.gr/apenews/83243/%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1#ixzz3OXaUeE53
http://www.iefimerida.gr/apenews/83243/%CE%B9%CF%83%CF%81%CE%B1%CE%AE%CE%BB-%CE%B1%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%AD%CF%83%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%86%CF%81%CE%AC%CF%87%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CF%83%CF%8D%CE%BD%CE%BF%CF%81%CE%B1-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%AF%CE%B1#ixzz3OXaUeE53
http://www.stratfor.com/weekly/israels-new-strategic-position%23axzz3OXSC7kST.


237 

 Πρώτον, κοινά και συγκλίνοντα συμφέροντα:  

α) Μετά τη συμφωνία για τη διέλευση από την Ελλάδα του αζέρικου αερίου 

μέσω του αγωγού ΤΑΡ (ο οποίος συνδέεται με τον αγωγό Τrans Anatolian στα 

Ελληνοτουρκικά σύνορα και μέσω Ελλάδας και Αλβανίας θα καταλήξει στην Ιταλία), η 

χώρα μας επιζητεί την εμπλοκή της στη διαμετακόμιση αερίου από τις πηγές της Αν. 

Μεσογείου στην ΕΕ είτε με υποθαλάσσιο αγωγό είτε με σταθμούς αεριοποίησης 

υγροποιημένου αερίου στη Βόρειο Ελλάδα και αποστολή στην ΕΕ μέσω του εν εξελίξει 

αγωγού IGB( interconnector Greece-Bulgaria).Είναι προφανές ότι το συμφέρον της 

Ελλάδας είναι, αυτό να κατευθυνθεί προς τις ευρωπαϊκές αγορές μέσα από το έδαφος 

της και να παρακαμφθεί το Τουρκικό έδαφος. 

 β) Επιπλέον δεδομένου ότι η Ελλάδα έχει από ουδέτερες έως καλές σχέσεις 

με τα περισσότερα κράτη της Μ. Ανατολής, δεν έχει αποικιοκρατικές σχέσεις είναι 

κράτος μέλος της ΕΕ μπορεί πολύ εύκολα να αναλάβει το ρόλο του «έντιμου 

διαμεσολαβητή»(HONEST BROKER), διευκολύνοντας τη διεξαγωγή εμφανών ή 

αφανών διπλωματικών επαφών και συζητήσεων μεταξύ πλευρών που δεν επιθυμούν να 

κάνουν το πρώτο βήμα.627 

γ) Επιπρόσθετα η χώρα μας προσφέρει στο Ισραήλ «στρατηγικό βάθος», το 

οποίο είναι μείζονος σημασίας για την ασφάλεια του. Σύμφωνα με τον Γ. Φίλλη Η 

χώρα αντιμετωπίζει έλλειψη αυτού που ονομάζουμε γεωγραφικό «στρατηγικό βάθος», 

δηλαδή σε περίπτωση κρίσεως δεν έχει καμία πολυτέλεια να θυσιάσει έδαφος για να 

ανασυντάξει τις δυνάμεις της ή να «αγοράσει ειρήνη». Στο ίδιο μήκος κύματος ο Ι. 

Μάζης υποστηρίζει ότι, «Η Ελλάς, από γεωγραφικής απόψεως και σαφώς και από 

γεωπολιτικής τοιαύτης, αποτελεί τον μοναδικόν, προς στιγμήν, στρατηγικόν πνεύμονα 

του Ισραήλ και του προσφέρει το απαραίτητο για κάθε επικοινωνία του με το διεθνές 

περιβάλλον και για κάθε ζήτημα ασφαλείας του στρατηγικόν βάθος (strategic depth). 

Ένα θαλάσσιο στρατηγικό βάθος, το οποίο τυγχάνει να εμπεριέχει και τα τεράστια 

                                                
627 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Ελλάδα, Κύπρος Και Ισραηλ: Μεσοπροθεσμες Ευκαιρειες Και 
Απειλές Για Την Ελληνική Εξωτρική Πολιτική. (Αθήνα, 2013), www.idis.gr. 
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υποθαλάσσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων του Ισραήλ, της Κύπρου και εντός της 

Κρήτης».
628

 

Δεύτερον, η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς και ιδιαίτερα 

στον στρατιωτικό τομέα.  

Τρίτον,  υπάρχει κοινή απειλή. Η συμμαχία θεμελιώνεται στην υπόσχεση629 που 

Ελλάδα και Ισραήλ έχουν δώσει στην Κύπρο να την στηρίξουν έναντι της τουρκικής 

απειλής, το κάθε ένα κράτος για τους δικούς του λόγους: η μεν Ελλάδα διότι η Κύπρος 

συνιστά αναπόσπαστο κομμάτι του ελληνισμού το δε Ισραήλ διότι η συνεργασία με 

τους «εχθρούς» της Τουρκίας εμπεριέχει τη βούληση του Ισραήλ να αναγκάσει την 

Τουρκία να επαναπροσδιορίσει την αναθεωρητική και εχθρική προς αυτό πολιτική.  

Από την ανωτέρω ανάλυση αντιλαμβανόμαστε ότι η Ελλάδα, πληροί κάποιες 

σημαντικές προϋποθέσεις της εξωτερικής πολιτικής του Ισραήλ που αφορά την 

εξωτερική του εξισορρόπηση. 1) Δεν είναι χώρα αραβική και δεν απαρτίζεται από 

ισλαμική κοινωνία. 2) Αντίθετα, είναι μια δυτική δημοκρατία, που ακόμη και στην 

επαχθή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει, ανήκει στους ευρω-ατλαντικούς 

θεσμούς και παρουσιάζει σταθερότητα. 3) Επιπρόσθετα, η Ελλάδα δεν έχει «ηγεμονικές 

τάσεις» για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. 4) Άλλος ένας παράγοντας, που 

κάνει την Ελλάδα ελκυστική για το Ισραήλ, αποτελεί η γνώση του Ισραήλ πως η 

Ελλάδα έχει ανάγκη από συμμάχους με ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο. 5) 

Η Ελλάδα, τηρουμένων των αναλογιών έκτασης-πληθυσμού, έχει μια ισχυρή 

στρατιωτική δύναμη. Συγκεκριμένα, το Ισραήλ ενδιαφέρεται για την εξαιρετικά 

αξιόμαχη Ελληνική Πολεμική Αεροπορία και για το έμπειρο Ελληνικό Πολεμικό 

Ναυτικό.630 

                                                
628Γ.ΦΙΛΗΣ, “Ελλάδα-Ισραήλ Τι Περιλαμβάνει Η Συνεργασία.” www.avgi.gr/article/1128330/ellada-
israil-ti-perilambanei-i-sunergasia- (τελευταία πρόσβαση 2 ΜαΡΤΊΟΥ 2015) 

629 Περισσότερα για τη συμμαχία ως υπόσχεση βλ. Arnold Wolfers, “Alliances,” in International 

Encyclopedia of the Social Sciences, ed. David L Sills, 1968, 268–271. σ. 268. 

630 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Ελλάδα, Κύπρος Και Ισραηλ: Μεσοπροθεσμες Ευκαιρειες Και 
Απειλές Για Την Ελληνική Εξωτρική Πολιτική. 

http://www.avgi.gr/article/1128330/ellada-israil-ti-perilambanei-i-sunergasia-
http://www.avgi.gr/article/1128330/ellada-israil-ti-perilambanei-i-sunergasia-
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6.2  ΕΛΛAΔΑ-ΚYΠΡΟΣ-ΙΣΡΑHΛ ΚΑΙ Η ΝEΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚH ΑΤΖEΝΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝ. ΜΕΣOΓΕΙΟ-H ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΟΖ 

Αδιαμφισβήτητο γεγονός αποτελεί η ενεργειακή εξάρτηση της ΕΕ από το 

ρωσικό φυσικό αέριο αλλά και η ολοένα αυξανόμενη προσπάθεια της ΕΕ να μειώσει 

την ενεργειακή της εξάρτηση ιδιαίτερα μετά την επιδείνωση των σχέσεων τους 

απόρροια της Ουκρανικής Κρίσης. 

Η ΕΕ έχει αναπτύξει σχέσεις «σύνθετης»631 αλληλεξάρτησης με την Ρωσία και 

τη συγκεκριμένη περίοδο λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο 

διεθνές σύστημα προσπαθεί να βρει εναλλακτικές πηγές ενέργειας μειώνοντας το 

κόστος το οποίο θα προκύψει από την αθέτηση των υπαρχόντων συμφωνιών.  

Οι πρόσφατες ανακαλύψεις πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη 

λεκάνη της Λεβαντίνης μετατρέπουν την Αν. Μεσόγειο σε έναν από τους πιο ισχυρούς 

ενεργειακούς κόμβους, γεγονός το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ο στρατηγικός άξονας 

Ελλάδας-Κύπρου –Ισραήλ να αποκτά μια νέα δυναμική τόσο για τις εμπλεκόμενες 

χώρες όσο και την ΕΕ η οποία αντιλαμβάνεται ότι ο υπόψη άξονας αποτελεί την 

εναλλακτική πηγή την οποία ψάχνει προκειμένου να μειώσει την εξάρτηση τη από το 

ρωσικό φυσικό αέριο. Η πρόσφατη έγκριση από την Ευρωπαϊκή επιτροπή 

συγχρηματοδότησης του αγωγού μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος από το Ισραήλ στην 

Ελλάδα μέσω Κύπρου, αλλά και του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω του 

αγωγού Eastmediterannean αποδεικνύει την σημασία του ενεργειακού άξονα των τριών 

χωρών.632 

Σε αυτό το σημείο προκύπτει το κρίσιμο ζήτημα της οριοθέτησης της ελληνικής 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης η οποία θα επισφραγίσει την εισαγωγή της 

Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη του εξεταζόμενου υποσυστήματος είτε σαν χώρα 

διαμετακομιστής είτε σαν χώρα παραγωγός. Στη συνέχεια θα ασχοληθούμε ενδελεχώς 

με το κομβικό ζήτημα της οριοθέτησης της ελληνικής ΑΟΖ με στόχο και σκοπό να 

αναδείξουμε την σημασία που αυτό έχει για τα ελληνικά συμφέροντα. 

                                                
631  Όσο περισσότερες είναι οι ανταλλαγές και όσο μεγαλύτερες οι δεσμεύσεις και το κόστος το οποίο 
μπορεί να επιφέρει η αθέτηση τους τόσο πιο σύνθετη είναι η αλληλεξάρτηση. 

632 Κώστας Παπασταύρου, “Δυναμική Και Προοπτική Του Διαμορφούμενου Άξονα Ελλάδας-Κύπρου-

Ισραήλ,” Η Νέα Πολιτική (Αθήνα, February 2014), http://neapolitiki.gr/wp-content/uploads/2014. 
(Πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

http://neapolitiki.gr/wp-content/uploads/2014.
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Όπως όλα τα κράτη και η Ελλάδα δικαιούται να υιοθετήσει ΑΟΖ ποικίλου 

εύρους μέχρι το ανώτατο όριο των 200 μιλίων. Το διεθνές δίκαιο δεν επιβάλλει κανένα 

περιορισμό στο δικαίωμα του παράκτιου κράτους να θεσπίσει ΑΟΖ ούτε ειδικές 

ρυθμίσεις για τη θέσπιση θαλασσίων ζωνών σε κλειστές και ημίκλειστες θάλασσες, 

όπως ισχυρίζεται η Τουρκία. 

 «Η νέα αυτή ζώνη δικαιωμάτων του παρακτίου Κράτους φθάνει μέχρι τα 200 

ν.μ. από τις γραμμές βάσεως των εθνικών χωρικών υδάτων (ή αιγιαλίτιδος ζώνης ή 

χωρικής θαλάσσης είναι το ίδιο μέγεθος με διαφορετικές ονομασίες) και αρχίζει από το 

εξωτερικό της όριο. Δηλαδή, για να δώσουμε ένα παράδειγμα στην ελληνική 

περίπτωση: Εύρος χωρικής θάλασσας + εύρος ΑΟΖ = 200 ν.μ. Με την παρούσα 

κατάσταση, δηλαδή, των ελληνικών εθνικών χωρικών υδάτων στα 6 ν.μ. έχουμε: 6 ν.μ. 

+ 194 ν.μ. = 200 ν.μ.= ΑΟΖ!»
633

 

 Το καίριο σημείο στον προβληματισμό για την χάραξη της ΑΟΖ της Ελλάδας 

είναι η ασυμφωνία με τις συνορεύουσες χώρες στη θάλασσα της ΝΑ Μεσογείου 

σχετικά με το δικαίωμα των ελληνικών νήσων στην χάραξη της ΑΟΖ. Ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο Καστελλόριζο
634

, καθώς μόνο με την συμπερίληψη 

αυτής της νήσου στη σχεδίαση, η ΑΟΖ της Ελλάδος έχει κοινό σύνορο με την ΑΟΖ της 

Κύπρου. O χάρτης που παρατίθεται (Βλ. εικόνα 14) δείχνει ξεκάθαρα την οριοθέτηση 

της AOZ της Ελλάδας με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας και αρκεί μια μόνο ματιά για 

να αντιληφθεί κανείς το μεγάλο πρόβλημα της Τουρκίας και τον λόγο που δεν επιθυμεί 

καμία διαπραγμάτευση με την Ελλάδα για την οριοθέτηση της AOZ. Εκτιμάται ότι 

                                                
633 Σγουρος Γεώργιος Αλέξανδρος Ιωάννης Θ. Μάζης, “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΟΖ ΚΑΙ ΤΟ 

ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ,” ΕΠΙΚΑΙΡΑ (Αθήνα, 2013).,7 

634 Τώρα που η Κύπρος έκανε συμφωνία με το Ισραήλ όσον αφορά στην ΑΟΖ, συμπληρώνοντας με 

αυτό τον τρόπο τις προηγούμενες συμφωνίες με τον Λίβανο και την Αίγυπτο, οι τρεις εξωτερικές ΑΟΖ 

έχουν πλέον την ιδιότητα της συνεκτικότητας, η οποία ξέρουμε πόσο σημαντική είναι στην τοπολογία. 

Αυτό σημαίνει, με άλλα λόγια, ότι η Κύπρος έχει σταθεροποιήσει το νότιο μέρος της κι έχει καθορίσει 
και τα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτή την περιοχή. Κατά συνέπεια, το ευρωπαϊκό 

πλαίσιο έχει επεκταθεί, τουλάχιστον θεωρητικά, διότι για να αποτελέσει μια πρακτική ιδέα πρέπει η 

Ελλάδα να κάνει μια συμφωνία όσον αφορά στην ΑΟΖ, με την Κύπρο αφενός και με την Ιταλία 

αφετέρου. Μόνο έτσι η έννοια της συνεκτικότητας θα αποκτήσει μια ευρωπαϊκή οντότητα. Συνεπώς το 

Καστελόριζο εμφανίζεται ακόμα πιο κρίσιμα ως αιχμή του δόρατος στην ανατολική Μεσόγειο, διότι 

μόνο η ύπαρξή του, κι αυτή με την οικονομική έννοια, επιτρέπει την ένωση της ελληνικής και κυπριακής 

ΑΟΖ. Η κρισιμότητα αυτού του νησιού δεν είναι πια μια θεωρητική υπόθεση αλλά μια τοποστρατηγική 

πραγματικότητα. Είναι τώρα θέμα ελληνικής πρωτοβουλίας το να υλοποιηθεί πραγματικά και ουσιαστικά 

όχι ένα ενιαίο αμυντικό δόγμα, το οποίο εμφανίζεται ως ουτοπικό όταν εξετάζουμε την οντότητά του 

στην πράξη, αλλά μια ΑΟΖ που θα το εμπεριέχει. Διότι όλα τα άλλα είναι απλώς λόγια. Βλ.Καρυώτης 

Θεόδωρος, ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Από Τη Στρατηγική Κίνηση Στην Οικονομική Λύση, ed. 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ (Αθήνα: ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗ, 2012).  
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είναι ευρέως αποδεκτό και ξεκάθαρο το τι προβλέπει το ΔΔΘ για την περίπτωση του 

Καστελόριζου: Το Καστελόριζο και οι παρακείμενοι νήσοι έχουν δικαίωμα στην 

χάραξη της ΑΟΖ καθώς διατηρούν οικονομική ζωή. Το θέμα για τους Τούρκους είναι, 

ότι η θέση που βρίσκεται τους δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα γιατί το Καστελόριζο 

έχοντας δική του ΑΟΖ, αποτελεί σημείο οριοθέτησης της ΑΟΖ της Ελλάδας με την 

Αίγυπτο και με την Κύπρο και συνεπώς η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια σύνορα με την 

Αίγυπτο. Γι’ αυτό το λόγο η Τουρκία έχει ζητήσει από την Αίγυπτο να μη λάβει υπόψη 

το Καστελόριζο, στις διαπραγματεύσεις της με την Ελλάδα, ώστε να έχει και αυτή 

αφενός θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο και αφετέρου μεγάλο μερίδιο στον 

υποθαλάσσιο πλούτο της περιοχής, που όπως διαφαίνεται είναι μεγάλος (λεκάνη 

Ηροδότου).  Βέβαια η πρόσφατη υπογραφή της λεγόμενης Cairo Declaration635 

ανάμεσα σε Ελλάδα και Κάιρο αναιρεί τους σχεδιασμούς της Τουρκίας και αποτελεί 

μαζί με τη συμμαχία με το Ισραήλ ίσως τη πιο σημαντική πρωτοβουλία της ελληνικής 

εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια. 

Η Ελλάδα έχει συμφέρον να εμφανίζεται νομοταγής και αξιόπιστη μπροστά στις 

επιταγές του Διεθνούς Δικαίου καθόσον το «παιχνίδι» στην περιοχή της Αν. Μεσογείου 

παίζεται στο «γήπεδο» του διεθνούς δικαίου, της πολιτικής, της διπλωματίας, και των 

συμφωνιών. Στο γήπεδο αυτό τόσο η Κυπριακή Δημοκρατία όσο και η Ελλάδα είναι 

ιδιαίτερα ισχυρές λόγω της συμμετοχής του στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Παρόλα αυτά 

σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λησμονούμε  το γεγονός ότι, το διεθνές δίκαιο είναι 

σεβαστό από όλα τα κράτη όταν αυτό δεν έρχεται σε αντιπαράθεση με τα συμφέροντα 

τους. Η προσφυγή σε Διεθνή Δικαστήρια (της Χάγης ή του Αμβούργου) δεν είναι 

                                                
635 Αλεξανδρος Τσάκρας, “Οι Κρίσιμες Κινήσεις Με Τη Λευκωσια Και Το Κάϊρο,” Δημοκρατία, 2014, 
http://www.dimokratianews.gr/content/29560/. (Πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

http://www.dimokratianews.gr/content/29560/
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σίγουρο ότι θα αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα.
636

 

 

Εικόνα 14: Ελληνική ΑΟΖ (πηγή: www.google.gr, χάρτης σχεδιασμένος από τονΙ.Μάζη & Γ-Α. Σγουρό) 

Τα Διεθνή Δικαστήρια επηρεάζονται από την ισχύ, πολιτική, οικονομική ή και 

στρατιωτική, των κρατών που προσφεύγουν σε αυτά. Σύμφωνα με την άποψη του 

Edward Carr « Η δικαστική οδός διαφέρει ουσιαστικά από την πολιτική μέθοδο, καθώς 

αποκλείει τον παράγοντα της ισχύος. Όταν υποβάλλεται μια διαφορά στο δικαστήριο , 

προϋπόθεση είναι ότι, κάθε διαφορά ισχύος μεταξύ των μερών είναι άσχετη. Στην 

πολιτική ισχύει η αντίστροφη προϋπόθεση………….Το ζωτικότερο πρόβλημα της 

σύγχρονης διεθνούς πολιτικής είναι να γίνει η περιοδική ή μάλλον διαρκής αναθεώρηση 

των υφιστάμενων δικαιωμάτων στην διεθνή κοινωνία με χρήση μέσων διαφορετικών από 

τον πόλεμο. Το πρώτο βήμα είναι να βγούμε από το αδιέξοδο της διαιτησίας και της 

δικαστικής διαδικασίας όπου δεν μπορούμε να βρούμε καμία λύση για αυτό το πρόβλημα 

έτσι θα είμαστε ελεύθεροι να το προσεγγίσουμε από άλλους και ίσως περισσότερο 

υποσχόμενους δρόμους.»
637

 Ποιοι είναι όμως οι υποσχόμενοι δρόμοι; 

Η Ελλάδα στηριζόμενη στον στρατηγικό άξονα Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ και 

εκμεταλλευόμενη τη συμμετοχή της στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ οφείλει να προωθήσει την 

οριοθέτηση  της ΑΟΖ με όραμα να καταστεί ενεργειακός κόμβος και κατ επέκταση 

παράγοντας σταθερότητας στο εξεταζόμενο υποσύστημα. Κατά την άποψη του Ηλία 

Κουσκουβέλη : «Η μη ανακήρυξη της ΑΟΖ[... ] μπορεί να μετατραπεί σε περίπτωση 

μεγάλης χαμένης ευκαιρίας, α) διότι ισχυρότατοι παράγοντες του διεθνούς συστήματος 

                                                
636 Θεοδωρος Καρυώτης, “«Υφαλοκρηπίδα Και ΑΟΖ: Μύθοι Και Πραγματικότητα»,” ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

(2011), http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_1_11/12/2011_465816. 

637 Eddward Hallet Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939, 2011.,256-264 

http://www.google.gr/
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επιθυμούν την εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων της Αν. Μεσογείου· β) όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι επιθυμούν οι αγωγοί προς την Δύση να διέλθουν μόνο από την 

Ελληνική ΑΟΖ χωρίς την παρεμβολή τρίτων».
638

  

  Η χώρα μας μέχρι και σήμερα, προσκολλημένη στην άποψη ότι, πρέπει να 

λύσουμε όλα μας τα προβλήματα με την Τουρκία και στη συνέχεια να ανακηρύξουμε 

ΑΟΖ, δεν έχει προβεί στην οριοθέτηση ΑΟΖ με καμία από τις όμορες χώρες και 

συγκεκριμένα:   

Τον Απρίλιο του 2009, Ελλάδα και Αλβανία, υπέγραψαν διμερή συμφωνία, η 

οποία οριοθετούσε τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (ΑΟΖ) των δύο γειτονικών 

κρατών. Όμως η τότε αντιπολίτευση, προσέφυγε στο Ανώτατο Συνταγματικό 

Δικαστήριο της χώρας με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο του 2010 το τελευταίο να 

ακυρώσει τη συμφωνία Ελλάδας-Αλβανίας, για τον καθορισμό των ΑΟΖ των δύο 

κρατών. Η Κυβέρνηση της Αλβανίας, εμμένει στη θέση της και ο Υπουργός 

Εξωτερικών κ. Bushati, μετά τη συνάντηση με τον Έλληνα ομόλογό του Ευ.Βενιζέλο 

τον Οκτώβριο του 2013, δήλωσε στην κοινή συνέντευξη τύπου ότι: «για την αλβανική 

κυβέρνηση δεν τίθεται θέμα πώς θα διαβάσει την απόφαση του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου Αλβανίας. Η απόφαση αυτή είναι ξεκάθαρη. Για την αλβανική 

Κυβέρνηση το θέμα που τίθεται είναι πώς θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός, πώς θα 

δώσουμε λύση σε αυτό το θέμα»
639

. Με αυτή τη δήλωση του ο Αλβανός Υπουργός 

Εξωτερικών διατύπωσε την θέση της χώρας του ότι μπορούμε να συζητήσουμε την 

οριοθέτηση της ΑΟΖ, εφόσον η Ελλάδα αποδεχτεί την Απόφαση του Συνταγματικού 

Δικαστηρίου της Αλβανίας, με την οποία οι ελληνικές νησίδες βορείως της Κέρκυρας, 

δεν διαθέτουν υφαλοκρηπίδα. 

 Όσον αφορά στην οριοθέτηση ΑΟΖ με την Ιταλία, ο τέως πρωθυπουργός της 

Ιταλίας Ενρίκο Λέττα και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Ευάγγελος Βενιζέλος, κατά 

την συνάντηση τους στις 17 Σεπτεμβρίου του 2013, συμφώνησαν στην έναρξη 

                                                
638 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ,” 2011. http://www. 

kouskouvelis.gr/ site/el/blog/item/136- το-στοίχημα-της-εξωτερικής-πολιτικής.(Πρόσβαση 2  Μαρ. 2015) 

639 “Κοινές Δηλώσεις Αντιπροέδρου Της Κυβέρνησης Και ΥΠΕΞ Ευ. Βενιζέλου Μετά Τη Συνάντησή 

Του Στα Τίρανα Με Τον Αλβανό ΥΠΕΞ D. Bushati,” Ελληνική Δημοκρατία: Υπουργείο Εξωτερικών, 

2013, http://www.mfa.gr/epikairotita/proto-thema/koines-deloseis-antiproedrou-tes-kuberneses-kai-

upeks-eu-benizelou-meta-te-sunantese-tou-sta-tirana-me-ton-albano-upeks-bushati.htm.(Πρόσβαση 26 

Απρ. 14) 
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διαπραγματεύσεων για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ 

των δύο χωρών.  

Με την Αίγυπτο ομοίως δεν έχει οριοθετηθεί ΑΟΖ. Οι συνομιλίες της Ελλάδας 

με την Αίγυπτο για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών είχαν διακοπεί ακόμη επί 

της προεδρίας Μουμπάρακ μετά από παρεμβάσεις της Τουρκίας και του ιδίου του 

προέδρου της χώρας Αμντουλλάχ Γκιουλ προς το Κάιρο. Σήμερα την ύστατη στιγμή 

όπως ήδη προαναφέρθηκε, υπογράφηκε η ιστορικής σημασίας Cairo Declaration και το 

ζητούμενο δεν είναι άλλο από την ταχεία υλοποίηση χωρίς παραπομπή στις «ελλαδικές 

και κυπριακές καλένδες».640 

Σε ανάλογο επίπεδο βρίσκονται και οι διαπραγματεύσεις με τη Λιβύη καθόσον 

μετά την επίσκεψη στη Λιβύη στις 20 Δεκεμβρίου 2012 του τότε Έλληνα υπουργού 

Εξωτερικών Δημήτρη Αβραμόπουλου, ενημερωθήκαμε ότι οι βλέψεις της Τρίπολης 

σχετικά με την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ) δεν 

ταυτίζονται με τα ελληνικά συμφέροντα. Όσον αφορά τον παράγοντα Τουρκία αυτός θα 

αναλυθεί στην επόμενη ενότητα. 

Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι, η χώρα μας θα πρέπει να ακολουθήσει 

μια τελείως διαφορετική διαπραγματευτική πορεία προκειμένου να διασφαλίσει τα 

συμφέροντα της και να επιτύχει τους στόχους της αναβαθμίζοντας με αυτό τον τρόπο 

τη θέση της και την ισχύ της στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι.  

Ο Παράγοντας Τουρκία 

 Είναι γνωστό ότι η Τουρκία παρά το γεγονός ότι, δεν υπέγραψε και δεν 

επικύρωσε τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (του 1982), εκμεταλλεύτηκε τιε 

διατάξεις της και υιοθέτησε ΑΟΖ, το 1986, στη Μαύρη Θάλασσα ερχόμενη σε 

συμφωνία με την πρώην Σοβιετική Ένωση για τις επικαλυπτόμενες περιοχές. Αργότερα 

η Τουρκία συμφώνησε και με την Βουλγαρία και την Ρουμανία για το ίδιο θέμα και 

οριοθέτησε ΑΟΖ χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της μέσης γραμμής και με τα κράτη 

αυτά. Έτσι, ενώ η Τουρκία στην ημίκλειστη Μαύρη θάλασσα οριοθέτησε με όλα τα 

γειτονικά της κράτη ΑΟΖ και όχι υφαλοκρηπίδα, αρνείται επίμονα να κάνει το ίδιο στο 

Αιγαίο και Νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

                                                
640 Αλεξανδρος Τσάκρας, “Οι Κρίσιμες Κινήσεις Με Τη Λευκωσια Και Το Κάϊρο.” 
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 Το Αιγαίο είναι πράγματι μια «ημίκλειστη θάλασσα»
641

 όπως αυτή ορίζεται από 

τη Σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας, η οποία για πρώτη φορά θεσπίζει αυτό το 

καθεστώς. Η Τουρκία κατά την Τρίτη Συνδιάσκεψη των ΗΕ για το Δίκαιο της 

Θάλασσας, επιχείρησε να εκμεταλλευτεί την έννοια των «ημίκλειστων θαλασσών» 

υποστηρίζοντας ότι στις θάλασσες αυτές πρέπει να ακολουθούνται ειδικοί κανόνες 

οριοθέτησης που απαιτούν τη συγκατάθεση όλων των παράκτιων κρατών δηλαδή 

ισχυρίζεται ότι, στις ημίκλειστες θάλασσες τα παράκτια κράτη δεν δικαιούνται να 

θεσπίζουν μονομερώς τις θαλάσσιες ζώνες τους. 

 Επιπρόσθετα η Τουρκία δεν αποδέχεται ότι τα Ελληνικά νησιά έχουν δικαίωμα 

θέσπισης θαλασσίων ζωνών (υφαλοκρηπίδα, ΑΟΖ), παρά το γεγονός ότι προβλέπεται 

ρητά από τη νέα Σύμβαση ΔΘ με αποτέλεσμα να μην αναγνωρίζει την ΑΟΖ, στο 

νησιωτικό σύμπλεγμα της Μεγίστης, το οποίο επιτρέπει στις υφαλοκρηπίδες Ελλάδας 

και Κύπρου να εφάπτονται. Στον χάρτη που παρατίθεται (Βλ. εικόνα 15) φαίνονται 

ξεκάθαρα οι ανυπόστατες διεκδικήσεις της Τουρκίας έναντι της χώρας μας. 

 

Εικόνα 15: Η Ελληνο-Τουρκική σύγκρουση για την ΑΟΖ (Πηγή: www. Realnews.gr) 

                                                
641 Σύμφωνα με το άρθρο 122 «κλειστή-ημίκλειστη θάλασσα» σημαίνει κόλπο, λεκάνη ή θάλασσα που 

περιβάλλεται από δύο ή περισσότερα κράτη και που συνδέεται με άλλη θάλασσα ή με τον ωκεανό με 

στενό δίαυλο ή που αποτελείται καθ΄ ολοκληρίαν ή κυρίως από τις χωρικές θάλασσες ή από τις 

αποκλειστικές οικονομικές ζώνες δύο ή περισσότερων κρατών. 
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 Είναι εμφανές ότι η Τουρκία αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας 

μας642 και ο λόγος πλέον είναι εμφανές και σχετίζεται άμεσα με την ενεργειακή 

ασφάλεια και την ύπαρξη σημαντικών αποθεμάτων υδρογονανθράκων στο υποσύστημα 

της ΝΑ. Μεσογείου. Η Τουρκία δεν κρύβει ότι ασφυκτιά εντός των χωρικών υδάτων 

και της ΑΟΖ που της επιφυλάσσουν οι κανόνες του διεθνούς δικαίου, προβάλλοντας ως 

επιχείρημα ότι έχει ατελείωτη ακτογραμμή και μικρές νήσοι με τη στοιχειώδη 

οικονομική δραστηριότητα, όπως το Καστελόριζο, στερούν από ένα κράτος τεράστιο 

την πρόσβαση σε πλουτοπαραγωγικούς πόρους κρίσιμους για την ανάπτυξή του.643 

 Στη μελέτη που έχει συντάξει το τουρκικό Γενικό Επιτελείο, όπως αυτή 

παρουσιάζεται σε αποκαλυπτικό δημοσίευμα της εφημερίδας Sabah, αναφέρεται ότι 

«έτσι όπως έχει υπολογιστεί από την Ελλάδα και την ελληνοκυπριακή πλευρά, η ΑΟΖ 

που αντιστοιχεί στην Τουρκία έχει έκταση μόνο 41.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, ενώ 

οι εκτάσεις 71.000 και 33.000 τετραγωνικών που υπολείπονται από τη συνολική έκταση 

των 145.000 τετραγωνικών μοιράστηκαν μεταξύ της Ελλάδας και της ελληνοκυπριακής 

διοίκησης. Εάν η Τουρκία δεν ελέγχει την υφαλοκρηπίδα αυτή έκτασης 145.000 

τετραγωνικών, αυτό σημαίνει ότι δεν ελέγχει το ένα τρίτο των θαλασσών της και 

του πλούτου που υπάρχει σε αυτές».
644

 

 Η απάντηση στις Τουρκικές διεκδικήσεις δεν είναι άλλη από αυτή που έδωσε η 

Κύπρος παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε. Θα πρέπει λάβουμε σοβαρά υπόψη μας 

ότι η Τουρκία παρά τις σοβαρές απειλές που εξαπέλυσε ακόμη και για τη χρήση βίας 

προτού στηθεί η εξέδρα της Νoble Energy στο οικόπεδο 12 έπεσαν απλά στο κενό. Αν 

η Ελλάδα θέλει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο υποσύστημα της ΝΑ 

Μεσογείου πρέπει να αφήσει τη φοβική στάση και να προχωρήσει στην οριοθέτηση της 

ΑΟΖ σε όλο το μήκος των ελληνοτουρκικών θαλασσίων συνόρων. Πλέον έφτασε η 

ώρα, έχουμε την τεχνογνωσία και γνωρίζουμε τα πλεονεκτήματα της τοποθεσίας μας 

                                                
642 Οι παραβιάσεις των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κύπρου και της Ελλάδας, οι βόλτες των 
τουρκικών κορβετών και φρεγατών στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου και οι αβλαβείς διελεύσεις στις 

Κυκλάδες και, ορισμένες φορές, ακόμα και στα ανοιχτά των ακτών της Αττικής είναι ένα ζήτημα που θα 

πρέπει να μας απασχολήσει. Οσον αφορά την προκλητική παρουσία του ερευνητικού σκάφους 

«Μπαρμπαρός» στην κυπριακή ΑΟΖ και τη συνοδεία πολεμικών σκαφών αυτή θα πρέπει να 

αντιμετωπιστεί με γνώμονα το εθνικό συμφέρον αλλά και τα στρατηγικά συμφέροντα της Κύπρου και 

της Ελλάδας [Παρατίθεται στοΣάββας Καλεντερίδης, “Το Ηθικό Των Ελλήνων,” Δημοκρατία, 2014, 

http://www.dimokratianews.gr/content/29653. (Πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015)] 

643 “Ο Παράγοντας Γεωγραφία Οδηγεί Σε Πόλεμο Ελλάδα Και Τουρκία;,” Defence Point, 2011, 
http://www.defence-point.gr/news/?p=20329. (τελευταία πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

644 Ibid. 

http://www.dimokratianews.gr/content/29653
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μέσα στο υποσύστημα της ΝΑ  Μεσογείου, κατά συνέπεια το όλο θέμα είναι πια μια 

πολιτική πρωτοβουλία. Επιπρόσθετα θα πρέπει η ελληνική πολιτεία να καταλάβει αυτό 

που καιρό τώρα διακηρύττουν οι Έλληνες πανεπιστημιακοί ότι: « οι στενές σχέσεις 

μεταξύ Αθήνας, Ιερουσαλήμ και Λευκωσίας ασφαλώς και ανησυχούν την Τουρκία, αφού 

της υπενθυμίζουν ότι δεν είναι μόνη της στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου. 

Ταυτοχρόνως όμως ανησυχεί την Άγκυρα και η προοπτική το τρίγωνο αυτό να μεταβληθεί 

σε τετράγωνο, με την είσοδο της Αιγύπτου σε αυτή τη δομή. Μια τέτοια εξέλιξη μετατρέπει 

αυτομάτως τη Μεσόγειο σε μια ολοκληρωμένη και άρτια πλατφόρμα στρατηγικής 

αποτροπής του τουρκικού ανορθολογισμού».645 

 Κανείς πλέον δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι η οριοθέτηση της 

ΑΟΖ αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα για την Ελλάδα εξαιτίας της γεωγραφικής της 

θέσης και διαμόρφωσης. Μια ματιά στους παραπάνω χάρτες είναι αρκετή για να 

καταλάβει κανείς ότι, η ΑΟΖ της χώρας μας είναι σχεδόν διπλάσια από την ΑΟΖ της 

Τουρκίας, γεγονός το οποίο κάνει την Τουρκία να ασφυκτιά και να «αισθάνεται» την 

«στρατηγική περικύκλωση»,
646

 την οποία υφίσταται από την ύπαρξη των Ελληνικών 

νησιών και της Κύπρου. Στην συγκεκριμένη ενότητα θα εξετάσουμε ποια τα 

πλεονεκτήματα αλλά και τα τυχόν μειονεκτήματα από τη θέσπιση της Ελληνικής ΑΟΖ. 

  Η επίσημη ανακήρυξη της ελληνικής ΑΟΖ θα δώσει το έναυσμα ώστε να 

ξεκινήσει η οικονομική εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων (πετρέλαιο και 

φυσικό αέριο) που έχουν εντοπιστεί ή θα εντοπιστούν στο Αιγαίο Πέλαγος. 

Επιπρόσθετα θα προσδώσει την απαιτούμενη ασφάλεια προκειμένου η χώρα να 

μετατραπεί σε διαμετακομιστή φυσικού αερίου. Η Ελλάδα, είτε ως διαμετακομιστικό 

κέντρο, είτε ως παραγωγός αναμένεται να αντλήσει πληθώρα οφελών. Καταρχάς, θα 

ενταχθεί στον ενεργειακό χάρτη αυξάνοντας τη γεωπολιτική σημασία της θέσης της και 

το ρόλο της ως νέα μικρή παραγωγός χώρα, γεγονός που προσφέρει προστιθέμενη αξία 

στην ισχύ της.  Δεύτερον, θα δημιουργήσει μια νέα πηγή οικονομικών πόρων, κρίσιμων 

για την έξοδο από την κρίση και την μελλοντική ανάπτυξη της χώρας. Ειδικότερα, 

εκτιμάται ότι «η Ελλάδα δύναται να αποκομίσει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια 

ευρώ από την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου που 

                                                
645 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Τετραπλή Συμμαχία Που Τρομάζει Την Τουρκία,” Δημοκρατία, 2014, 

http://www.dimokratianews.gr/content/29583. (Πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

646 Ιωάννης Παρίσης, Η ΚΑΘ’ ΗΜΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑ: ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ.,142 

http://www.dimokratianews.gr/content/29583.
http://www.dimokratianews.gr/content/29583.
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βρίσκονται στο υπέδαφος του Αιγαίου Πελάγους – ποσό έξι φορές μεγαλύτερο από το 

συνολικό ποσό που αναμένεται να συσσωρευτεί από την πώληση δημοσίων 

ιδιοκτησιών, όπως έχει προταθεί να γίνει για να αντιμετωπιστεί η κρίση χρέους.»
647

  Με 

δεδομένη την δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, τέτοιου είδους εκτιμήσεις 

δημιουργούν την εντύπωση μιας “εύκολης λύσης” για έξοδο από την κρίση. Το σίγουρο 

είναι ότι οι ερευνητικές μελέτες και η τεχνική προεργασία που θα απαιτηθούν για την 

εκμετάλλευση των συγκεκριμένων πιθανών ενεργειακών κοιτασμάτων θα διαρκέσουν 

για χρόνια αλλά και μόνο η προσδοκία του άνωθεν οικονομικού οφέλους θα συμβάλει 

ουσιαστικά στην δημιουργία θετικού κλίματος για έξοδο από την κρίση και θα 

προσελκύσει ξένες επενδύσεις. 

 Επιπρόσθετα η αρμοδιότητα της σε θέματα αλιείας θα επεκταθεί πέραν των 

χωρικών υδάτων στο όριο που θα θεσπίσει. Τρίτα κράτη θα μπορούν να αλιεύουν στην 

περιοχή μόνο με έγκριση της Ελλάδας.
648

  

 Ένα ακόμα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι θα επεκταθεί η αρμοδιότητα της 

Ελλάδας σε θέματα θαλάσσιας επιστημονικής έρευνας και προστασίας του 

περιβάλλοντος. Οι περιβαλλοντικές διατάξεις της σύμβασης της ΔΘ έχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την Ελλάδα, για την οποία τόσο η αλιεία όσο και ο τουρισμός αποτελούν 

ζωτικούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Η υιοθέτηση ΑΟΖ θα έχει ως 

αποτέλεσμα την επίλυση προβλημάτων που προκύπτουν από έρευνες που διενεργούνται 

στα υπερκείμενα ύδατα της υφαλοκρηπίδας. Με λίγα λόγια θα απαιτείται η συναίνεση 

της χώρας για οποιαδήποτε επιστημονική έρευνα λαμβάνει χώρα στην θαλάσσια ζώνη 

της ΑΟΖ.
649

 

 Εντός της ΑΟΖ, το διεθνές δίκαιο αναγνωρίζει στο παράκτιο κράτος ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων, δίνοντας του τη δυνατότητα να ασκεί σημαντικό έλεγχο σε 

όλες σχεδόν τις χρήσεις του εν λόγω θαλάσσιου χώρου. Με αυτό τον τρόπο η Ελλάδα 

                                                
647 Chris Blake, “Drilling for Oil in the Aegean May Help Ease Grecce’s Dept Crisis,” Reinventing 

Greece, 2011, https://www.hellenext.org/reinventing-greece/?s=drilling+for+oil.(Πρόσβαση 11 Απρ. 14) 

648 ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΔΙΠΛΑ, ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ 

ΕΛΛΑΔΑ.,194 

649 Ibid.,195 
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θα εμπεδώσει την παρουσία της στο Αιγαίο, ενώ θα ισχυροποιηθεί και η θέση της για 

και στο ζήτημα οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας.
650

 

 Αδιαμφισβήτητα η υιοθέτηση ΑΟΖ θα αυξήσει τα φορτία ισχύος της χώρας μας 

και θα ενδυναμώσει τη θέση της στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα. Αυτό 

θα έχει ως αποτέλεσμα την σύναψη συμμαχιών, με ισχυρούς δρώντες της 

διεθνοπολιτικής αρένας, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να διασφαλίσει τα εθνικά της 

συμφέροντα και να επιλύσει τις όποιες διμερείς διαφορές. Σε αυτό το σημείο κρίνετε 

σκόπιμο να αναφερθεί η θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η οποία ενισχύει την 

παραπάνω άποψη, το οποίο σύμφωνα με το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

ενέργεια το 2050, δίνει ιδιαίτερη σημασία στην οριοθέτηση των ΑΟΖ των κρατών 

μελών της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλιστεί η ενεργειακή ασφάλεια και να μειωθεί η 

ενεργειακή της εξάρτηση.
651

 Η θέσπιση επομένως της Ελληνικής ΑΟΖ μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο χάραξης εθνικής στρατηγικής και μπορεί να 

καθορίσει νέα δεδομένα, νέες συνεργασίες, νέες συμμαχίες, οικονομικές και μη». 

 Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι αν θα δημιουργηθεί ένταση με 

την Τουρκία σε περίπτωση υιοθέτησης ΑΟΖ. Η μέχρι τώρα στάση της γείτονας χώρας 

δείχνει ότι θα δημιουργηθεί ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεδομένου ότι η 

Τουρκία αμφισβητεί τα υφιστάμενα θαλάσσια σύνορα και εξακολουθεί να υποστηρίζει 

την ύπαρξη «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο με σκοπό να διασφαλίσει τις διεκδικήσεις της 

μέσω του ΝΑΤΟ και να αναστείλει την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου επιδιώκοντας 

να λύσει τις «ελληνοτουρκικές διαφορές» σε διμερή βάση. Στόχος της είναι να 

εξαρτάται η εφαρμογή του διεθνούς δικαίου από τη δική της συναίνεση και προσπαθεί 

να δημιουργήσει ένα status quo όσον αφορά την από κοινού εκμετάλλευση και συν-

διαχείριση των φυσικών πόρων της περιοχής. Η συγκεκριμένη νοοτροπία 

επιβεβαιώθηκε από την έντονη αντίδραση που επέδειξε στην περίπτωση της 

συνεργασίας της Κύπρου με το Ισραήλ και την αποστολή ερευνητικών σκαφών εντός 

των Ελληνικών χωρικών υδάτων. 

                                                
650 Ibid.,196 

651 Niki Tzavela, Committee on Industry, Research and Energy, Report on the Energy Roadmap 2050, a 

Future with Energy (2012/2103(INI)), 2013, 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2013-

0035&format=XML&language=EN.( Τελευταία Πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 
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 Την απάντηση όμως στο παραπάνω κρίσιμο ερώτημα δίνει πολύ εύστοχα ο 

Σπυρίδων Λίτσας υποστηρίζοντας ότι: «Στην πολιτική, και πολύ περισσότερο στη διεθνή 

πολιτική, που διεξάγεται σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό πεδίο διαρκούς εξαπάτησης 

και συνεχόμενης ρευστότητας, ο βρυχηθμός ενός λιονταριού ποτέ δεν είναι 

μονοσήμαντος. Μπορεί να σημαίνει ότι κάπου γύρω κοντά βρίσκεται ένα λιοντάρι που 

αναζητά μετ' επιτάσεως το επόμενο θήραμά του ή ότι κάπου γύρω βρίσκεται κάποιος ο 

οποίος προσποιείται τον βασιλιά της ζούγκλας».652 

6.3  ΠΡΟΟΠΤΙΚEΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΆΞΟΝΑ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 

Οι απειλές και οι προκλήσεις που αναδύθηκαν από το φαινόμενο της Αραβικής 

Άνοιξης, η κρίση στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ η αναδίπλωση της 

αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής από το υποσύστημα της Μέσης Ανατολής 

επέβαλαν στο Ισραήλ την ανάγκη να δημιουργήσει συμμαχίες με άλλες χώρες στη 

Μέση Ανατολή τα Βαλκάνια και την Ανατολική Αφρική. Το Ισραήλ πιστό στην 

περιφερειακή στρατηγική653 όπως αυτή αναπτύχθηκε από τον εθνοπατέρα Ben Gurion 

και παρά το γεγονός ότι είναι υπέρμαχο της αρχής της αυτοβοήθειας ενδιαφέρεται 

πάντα για την εξωτερική του εξισορρόπηση με στόχο και σκοπό την επιβίωση του μέσα 

στο εχθρικό περιβάλλον το οποίο το περιβάλλει. 

Στο πλαίσιο των προαναφερόμενων αλλαγών αλλά και στην πιστή εφαρμογή 

της υψηλής του στρατηγικής το Ισραήλ αναζήτησε τη διαμόρφωση μιας συμμαχίας με 

Ελλάδα και Ισραήλ προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα κοινά συμφέροντα αλλά και να 

αντιμετωπιστούν κοινές απειλές. Ποια όμως είναι τα κοινά συμφέροντα τα οποία 

συνδέουν τους τρείς εθνοκρατικούς παράγοντες;  

Στον τομέα της ενέργειας, δημιουργούνται σχέσεις αλληλεξάρτησης καθόσον 

για το Ισραήλ, η διασφάλιση της ενεργειακής του ασφάλειας συνιστά κύριο μέλημα 

καθώς αποτελεί πυλώνα της διαχρονικά επιδιωκόμενης αυτονομίας, βασική διάσταση 

του αμυντικού του δόγματος. Η σημασία που προσδίδει το Ισραήλ στη διασφάλιση της 

ενεργειακής του αυτονομίας στα πλαίσια της τρέχουσας διεθνοπολιτικής αστάθειας, 

στο υποσύστημα της ΝΑ Μεσογείου, γίνεται αντιληπτή αν λάβουμε υπόψη το γεγονός 

                                                
652 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Δύσκολοι Καιροί Γαι ‘Λέοντες.’” 

653 Βλ. Κεφάλαιο 2 
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ότι το 40% της ζήτησης του αερίου στο Ισραήλ καλύπτεται από την Αίγυπτο, μέσω του 

διαραβικού αγωγού, ο οποίος το 2010 βομβαρδίστηκε τέσσερεις φορές.
654

 Όσον αφορά 

την Κύπρο διεκδικεί με αξιώσεις τη μετατροπή της σε ενεργειακό περιφερειακό κέντρο 

για τη μεταφορά φυσικού αερίου, όχι μόνο από τη Κύπρο, αλλά και από άλλα κράτη 

της περιοχής στις παγκόσμιες αγορές και στην Ευρώπη. Η ελληνική πλευρά επιθυμεί, 

με την κατασκευή ενός υποθαλάσσιου αγωγού που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο από 

τα κοιτάσματα του Ισραήλ και της Κύπρου στην Κρήτη και μέσω της ηπειρωτικής 

Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές, να καταστεί σημαντικός ενεργειακός παράγοντας 

στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ένταξη του αγωγού αερίου Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στα 

Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Οκτώβριο του 2013 

ενίσχυσε τις προσδοκίες αυτές.655 Όλα τα ανωτέρω σε συνδυασμό με την ανάγκη της 

ΕΕ για διαφοροποίηση ως προς τις διαδρομές τροφοδοσίας  και τις πηγές ενέργειας, 

αλλά και της υποστήριξης από τις ΗΠΑ656 κάθε σχεδίου απεξάρτησης της ευρωπαϊκής 

αγοράς από τη Ρωσία
657

, καθιστούν εμφανή τη στρατηγική αναβάθμιση της Ελλάδας 

και της Κύπρου στο διεθνές σύστημα.  

                                                
654 Θεόδωρος Τσακίρης, “Το Ενεργειακό Παιχνίδι Στη ΝΑ Μεσογειο,” Foreign Affairs The Hellenic 

Edition, 2012, www. foreignaffairs.gr/articles/68634/drtheodoros-tsakiris/to-energeiako-paixnidi-sti-

notionatoliki-mesogeio.( Τελευταία πρόσβαση την 2 Μαρτίου 2015) 

655 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΔΙΑΣ, Ομάδα Σκέψης: Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις H Συμμαχία Ελλάδας - 
Ισραήλ: Προσδοκίες Και Κίνδυνοι (Αθήνα, 2014), www.lsealumni.gr.,6 

656 Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζον Μπάιντεν την 22 Νοε 14 στη σύνοδο του Ατλαντικού Συμβουλίου 
στην Κωσταντινούπολη μίλησε για τη συνεργασία των χωρών της Αν. Μεσογείου στον τομέα της 

ενέργειας και τόνισε ότι, η Ευρώπη πρέπει να διασφαλίσει τη διαφοροποίηση των ενεργειακών της 

πηγών κυρίως σε ότι αφορά το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο απότ η Ρωσία. Η Ουκρανική κρίση 

επιβεβαίωσε για μία ακόμη φορά τη συνήθεια της Ρωσίας να χρησιμοποιεί τον ενεργειακό εφοδιασμό ως 

ένα πολιτικό όπλο εναντίον των γειτόνων της. [Παραρτίθεται “Μπάιντεν: Σημαντική Η Ενεργητική 

Προοπτική Της Αν. Μεσογείου,” Φιλελεύθερος, 2014, http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-

politiki/39/229567/mpainten-simantiki-i-energitiki-prooptiki-tis-an-mesogeiou. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 

2015) 

657 Χρύσα Λιάγκου, “Ελλάδα,Κύπρος, Ισραήλ Αλλάζουν Τον Ενεργειακό Χάρτη Της Μεσογείου,” Η 

Καθημερινή (2012), www.news.kathimerini.gr. 

www.lsealumni.gr.
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/229567/mpainten-simantiki-i-energitiki-prooptiki-tis-an-mesogeiou.
http://www.philenews.com/el-gr/eidiseis-politiki/39/229567/mpainten-simantiki-i-energitiki-prooptiki-tis-an-mesogeiou.
www.news.kathimerini.gr
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Η Άγκυρα αντιλαμβάνεται, ότι εάν λειτουργήσει ο άξονας μεταφοράς 

υδρογονανθράκων Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Ιονίου-Ευρώπης (βλ. εικόνα 16) 

ακυρώνεται κάθε φιλοδοξία της: α) Να εκβιάζει την δυτική Οικονομία και Πολιτική 

μέσω του αγωγού φυσικού αερίου Ι.T.G.I αλλά και μέσω του πιθανού να 

κατασκευασθεί, σε διαφορετική περίπτωση, σωληναγωγού Νabucco (βλ. εικόνα 17)  

και β) Να συνεργασθεί με τη Ρωσία στον τομέα της μεταφοράς φυσικού αερίου από την 

Σαμψούντα στον Κόλπο της Κιλικίας ώστε να επηρεάζει με ανάλογο τρόπο τον Λίβανο 

και την Συρία, αλλά κυρίως το Ισραήλ. Ο άξονας, Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Ιονίου-ΕΕ, 

θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς περί το ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου στην ενεργοβόρο ευρωπαϊκή οικονομία και, μάλιστα, εν καιρώ οικονομικής 

κρίσεως. Εντός δε της προσεχούς οκταετίας η δυναμικότητά του θα εξαπλασιαστεί. 

Αυτό σημαίνει πλήρη απεξάρτηση της Δύσεως από τους αραβομουσουλμανικούς, αλλά 

και από τους ρωσικούς, υδρογονάνθρακες δηλαδή πλήρη αχρήστευση των δρομολογίων 

τα οποία φιλοδοξεί να ελέγξει η Τουρκία.658  

 Εικόνα 16: Αγωγός Eastmediteranean(πηγή: www.google.gr) 

 

 

 

                                                
658 Ιωάννης Θ. Μάζης, “Ο Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος Οι Τουρκικοί Σχεδιασμοί 

Για Την Περιοχή,” Foreign Affairs The Hellenic Edition, 2012, 

http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-
ellados?page=show. (Τελευταία πρόσβαση 2 Μαρτίου 2015) 

http://www.google.gr/
http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados?page=show.
http://foreignaffairs.gr/articles/68736/ioannis-th-mazis/o-geostratigikos-aksonas-israil-kyproy-ellados?page=show.
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   Εικόνα 17: Αγωγοί που διαπερνούν την Τουρκία (πηγή: www.google.gr) 

 Η Ελλάδα γνωρίζει ότι, η  υψηλή στρατηγική του Ισραήλ χαρακτηρίζει τη 

Μεσόγειο και, ειδικά, την Ανατολική της λεκάνη (θαλάσσια και εναέρια) ως 

αναντικατάστατο πυλώνα για την επιβίωση του ως εβραϊκού κράτους και για το λόγο 

αυτό κινείται ορθολογικά θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει μαζί με την Κύπρο έναν 

αξιόπιστο στρατηγικό σύμμαχο του Ισραήλ στον ενεργειακό τομέα ο οποίος θα του 

προσφέρει τον ασφαλέστερο δρόμο για την μεταφορά των ενεργειακών του πόρων στην 

ΕΕ. 

 Παράλληλα όμως με τη συνεργασία στον ενεργειακό τομέα οι τρείς χώρες 

επιθυμούν τη συνεργασία και σε άλλους σημαντικούς τομείς, όπως αυτόν της 

ανταλλαγής πληροφοριών. Το υποσύστημα της ΝΑ Μεσογείου χαρακτηρίζεται από 

υψηλή αστάθεια και αυξημένα ποσοστά βίας με αποτέλεσμα η ανταλλαγή πληροφοριών 

να είναι ιδιαίτερα σημαντική, είτε για την αντιμετώπιση τρομοκρατικών ενεργειών, είτε 

για την αντιμετώπιση άλλων φαινομένων, όπως αυτό της λαθρομετανάστευσης το 

οποίο τα τελευταία χρόνια μαστίζει τον ευρωπαϊκό νότο.659 

 Επιπρόσθετα εκτός από τη συνεργασία σε θέματα πληροφοριών ιδιαίτερης 

σημασίας είναι και η στρατιωτική συνεργασία και συνεκπαίδευση με την 

πραγματοποίηση κοινών ασκήσεων. Σε στρατιωτικό επίπεδο η χώρα μας μπορεί να 

προσφέρει το στρατηγικό βάθος για την εκπαίδευση της ισραηλινής αεροπορίας αλλά 

και του πολεμικού ναυτικού της εξισορροπώντας την απώλεια της συμμαχίας του με 

                                                
659 ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, Ελλάδα, Κύπρος Και Ισραηλ: Μεσοπροθεσμες Ευκαιρειες Και 
Απειλές Για Την Ελληνική Εξωτρική Πολιτική. 
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την Τουρκία. Το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού των Ενόπλων δυνάμεων των 

εμπλεκομένων χωρών συντελεί στη διάχυση πρακτικών και τεχνογνωσίας.660 Φυσικά  

τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος επωφελούνται από τη στρατιωτική συνεργασία με το 

Ισραήλ διότι η υπόψη συνεργασία εξασφαλίζει τη δυνατότητα της Ελλάδας και της 

Κύπρου να προχωρήσει τις διαδικασίες εκμετάλλευσης  των ενεργειακών τους 

κοιτασμάτων με ασφάλεια λειτουργώντας αποτρεπτικά έναντι της Τουρκίας η οποία 

προσπαθεί να αμφισβητήσει τα κυριαρχικά δικαιώματα Ελλάδας και Κύπρου. Το 

Μνημόνιο (Σεπτέμβριος 2013) και τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας (Νοέμβριος 2013) 

εμβάθυναν και εξειδίκευσαν το πλαίσιο της στρατιωτικής συμμαχίας των δύο πλευρών, 

η οποία είχε ήδη ενισχυθεί με μια σειρά από κοινές στρατιωτικές ασκήσεις όπως οι 

«Glorious Spartan 2008», «Minoan Stars 2010», «Blue Flag 2013» και «Noble 

Dina»12. Η αντικατάσταση της Τουρκίας από την Ελλάδα στα στρατιωτικά γυμνάσια 

με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ (Noble Dina)13 ενδυνάμωνε τις ελληνικές προσδοκίες για 

στρατιωτική αναβάθμιση και μάλιστα με ταυτόχρονη υποβάθμιση της Τουρκίας στις 

στρατιωτικές συμμαχίες στην περιοχή.661  

 Ένας ακόμη σημαντικός τομέας στον οποίο υπάρχουν συγκλίνοντα συμφέροντα 

είναι αυτός της διπλωματίας καθώς και οι τρεις χώρες διατηρούν σχέσεις με 

διαφορετικές χώρες και συμμαχίες και η ανταλλαγή διπλωματικών υπηρεσιών και 

διευκολύνσεων αποτελεί σημαντική κοινή ωφέλεια.662 Η ευρωπαϊκή και νατοϊκή 

συνάμα διάσταση της Ελλάδας, η ευρωπαϊκή διάσταση της Κύπρου και η διεθνούς 

επιρροής διάσταση του Ισραήλ, αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις ασφάλειας και 

αξιοπιστίας σε μια περιοχή που συγκλονίζεται από την αστάθεια της εκραγείσης 

«Αραβικής Άνοιξης».663 Επιπρόσθετα τόσο η Ελλάδα όσο και η Κύπρος με αυτόν τον 

τρόπο επιζητούν την υποστήριξη του πανίσχυρου εβραϊκού λόμπυ της Αμερικής, που 

άλλοτε απολάμβανε η Τουρκία. Τελευταία πολλά στελέχη των κυβερνήσεων της 

                                                
660 Ibid. 

661ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΔΙΑΣ, Ομάδα Σκέψης: Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις H Συμμαχία Ελλάδας - 
Ισραήλ: Προσδοκίες Και Κίνδυνοι.,7 

662 Για παράδειγμα η Κύπρος έχει καλή σχέση με το εχθρικό για το Ισραήλ κράτος του Λιβάνου. 
ΟΛίβανος πρόκειται να ξεκινήσει έρευνες εντός της δικής του ΑΟΖ ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζει την 

ισραηλινή ΑΟΖ. Η Χεζμπολάχ δραστηριοποιείται στο Λίβανο και συνάμα διατηρεί στενούς δεσμούς με 

το Ισραήλ. 

663 Ιωάννης Θ. Μάζης, “Ισχυροποιηθείτε Με Ισχυρούς Συμμάχους ΙΩΑΝΝΗΣ Θ. ΜΑΖΗΣ: Ο Άξονας 

Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ Να Ολοκληρωθεί Στο Αμυντικό Επίπεδο,” Ινφογνώμων Πολιτικά, 2012, 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/03/blog-post_9193.html#.VPRWI_mUfX4. (Πρόσβαση 2 
Μαρτίου 2015) 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/03/blog-post_9193.html%23.VPRWI_mUfX4.
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Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας έχουν φιλοξενηθεί ως ομιλητές σε συνέδρια 

του AIPAC με τελευταίο τον Κύπριο Υπουργό Εξωτερικών Ιωάννη Κασουλίδη ο 

οποίος την 2 Μαρτίου 2015 Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο συνέδριο του AIPAC 

, ανέπτυξε τη σημασία των σχέσεων Κύπρου και Ισραήλ. Ο Ιωάννης Κασουλίδης ήταν 

ένας εκ τω κύριων ομιλητών σε δείπνο εργασίας στην παρουσία των συμμετεχόντων 

του φόρουμ Εθνικής Ασφάλειας του συνεδρίου και διπλωματών με έδρα την 

Ουάσινγκτον. Στο ίδιο δείπνο μίλησε ο πρέσβης Ντένις Ρος, πρώην προεδρικός 

απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή και σύμβουλος στο Ινστιτούτο Εγγύς Ανατολής. 

Ο Κύπριος ΥΠΕΞ στην προσπάθεια του να προάγει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών 

ζήτησε την υποστήριξη του AIPAC στην περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Κύπρου –

Ισραήλ.664 

 Ιδιαίτερα σημαντικά οφέλη όμως μπορούν να προκύψουν για τις δύο χώρες 

στους τομείς του τουρισμού και των νέων τεχνολογιών. Το τουριστικό ρεύμα είναι 

δυνατόν να αυξηθεί σημαντικά όχι μόνο λόγω της αστάθειας που επικρατεί στην 

περιοχή και των κακών πλέον σχέσεων με την Τουρκία, αλλά και λόγω του γεγονότος 

ότι στη χώρα μας έχει ανθίσει το εβραϊκό στοιχείο επί αιώνες. Στις νέες τεχνολογίες 

(αμυντικές-πολιτικές) πρέπει να αναπτυχθεί συνεργασία καθόσον αυτές συντελούν 

στην οικονομική μεγέθυνση των κρατών. Ήδη έχουν αναπτυχθεί συνεργασίες στον 

τομέα της καλλιέργειας και της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. 

 Από την παραπάνω ανάλυση γίνεται κατανοητό ότι, η στρατηγική συμμαχία 

μεταξύ των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων εξυπηρετεί κοινά συμφέροντα γεγονός το 

οποίο αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία μιας συμμαχίας. Αυτό το οποίο δεν πρέπει 

να αγνοούμε σε καμία περίπτωση είναι ότι οι συμμαχίες δεν είναι τίποτε άλλο από 

γάμοι συμφέροντος και σε κάθε γάμο πάντα υπάρχει αυξημένη πιθανότητα ενός 

διαζυγίου.  

 Σίγουρα υπάρχουν λόγοι οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν στην ρήξη των 

δημιουργηθέντων συμμαχικών δεσμών με σημαντικότερο την περίπτωση 

επαναπροσέγγισης του Ισραήλ και της Τουρκίας, ο οποίος θα αναλυθεί στην επόμενη 

ενότητα. 

                                                
664 “Τη Σημασία Των Σχέσεων Κύπρου – Ισραήλ Ανέπτυξε Ο ΥΠΕΞ,” ant1iwo, 2015, 

http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/201011/ti-simasia-ton-sheseon-kuprou-israil-aneptuxe-o-
upex/. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/201011/ti-simasia-ton-sheseon-kuprou-israil-aneptuxe-o-upex/
http://www.ant1iwo.com/news/cyprus/article/201011/ti-simasia-ton-sheseon-kuprou-israil-aneptuxe-o-upex/
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 Ένας ακόμη σημαντικός λόγος είναι ο τρόπος τον οποίο η χώρα μας θα χειριστεί 

τις σχέσεις της με τον αραβικό κόσμο. Με λίγα λόγια οι σχέσεις της χώρας μας με το 

Ισραήλ περνάει μέσα από το Παλαιστινιακό. Είναι ξεκάθαρη η άποψη του Ισραήλ ότι ο 

ευκολότερος δρόμος για την ειρήνη στην περιοχή είναι το σημερινό καθεστώς της 

Παλαιστινιακής αρχής και όχι μια πιο ισχυρή οντότητα Παλαιστινίων δηλαδή ένα 

παλαιστινιακό κράτος.665 Η χώρα μας επί μεγάλο χρονικό διάστημα διατηρούσε 

ιδιαίτερα στενές σχέσεις με τον αραβικό κόσμο και είχε ταχθεί πολλές φορές κατά του 

Ισραήλ στους διεθνείς οργανισμούς. Η σημερινή συμμαχική σχέση με το Ισραήλ και 

ιδιαίτερα η στρατιωτική συμμαχία εκλαμβάνεται ως απειλή από τον αραβικό κόσμο.  

 Στην αντίπερα όχθη ο αραβικός κόσμος προσφέρει σημαντικές προοπτικές για 

την ελληνική εξωτερική πολιτική, ιδιαίτερα υπό το βάρος των πρόσφατων εξελίξεων. 

Συγκεκριμένα, οι αραβικές εξεγέρσεις και η αντικατάσταση των παλαιών, μακρόβιων 

καθεστώτων από νέα σε χώρες όπως η Αίγυπτος, η Λιβύη και η Τυνησία δημιουργούν 

σημαντικές ευκαιρίες για μία νέα προσέγγιση (επισκέψεις, μνημόνια συνεργασίας, 

καθορισμός ΑΟΖ με Αίγυπτο και Λιβύη) με τα κράτη της περιοχής. Όλα αυτά σε 

συνδυασμό με τη αποτυχία της νέο-οθωμανικής πολιτικής της Τουρκίας στην περιοχή 

δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να αναλάβει το ρόλο του σταθεροποιητικού 

παράγοντα στην περιοχή αρκεί η Ελληνική πλευρά να καταφέρει να αποτελέσει το 

συνδετικό κρίκο μεταξύ των δυο πλευρών και να αποδείξει από τη μία στο Ισραήλ ότι 

αποτελεί αξιόπιστο εταίρο και από την άλλη στον αραβικό κόσμο ότι αποτελεί 

σταθεροποιητικό παράγοντα και ότι μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην ειρηνευτική 

διαδικασία.666 Άλλωστε και οι αραβικές χώρες θα πρέπει από την πλευρά τους να 

αντιληφθούνε ότι όπως η Ελλάδα δεν εξέλαβε ως εχθρικές προς αυτήν τις στενότατες  

τουρκο-παλαιστινιακές σχέσεις, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της προσέγγισης της 

Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο, έτσι και ο αραβικός κόσμος θα πρέπει να 

αντιμετωπίσει  το άνοιγμα της Ελλάδας προς το Ισραήλ.667 

                                                
665 “Οι Σχέσεις Ελλάδας Και Ισραήλ Περνούν Από Το Παλαιστινιακό,” Naftemporiki, 2015, 

http://www.naftemporiki.gr/story/914143/oisxeseiselladaskaiisrailpernounapotopalaistiniako. (Πρόσβαση 

3 Μαρτίου 2015) 

666 Dr. Ioannis N.Grigoriadis, “Seeking Opportunities in Crisis Times: Greek Foreign Policy in the 

Middle East” (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2012), www.eliamep.gr/en/eliamep-thesis/ (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

667 Ιωάννης Θ. Μάζης, “Ο Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος Οι Τουρκικοί Σχεδιασμοί 
Για Την Περιοχή.” 

http://www.naftemporiki.gr/story/914143/oisxeseiselladaskaiisrailpernounapotopalaistiniako.
www.eliamep.gr/en/eliamep-thesis/
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 Κλείνοντας θα υποστηρίξω την άποψη, του τιμημένου με το βραβείο sokolov 

δημοσιογράφου, της ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδας του Ισραήλ, Haaretz, ότι «η 

δικαιολογημένη αβεβαιότητα λόγω των πολιτικών επιλογών του παρελθόντος ανοίγει ένα 

παράθυρο ευκαιρίας για τις σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ και σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να παραμείνει σε αδράνεια.» 668 

6.4  ΤΟΥΡΚIΑ-ΙΣΡΑHΛ: ΠΙΘΑΝOΤΗΤΕΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ  

Το διεθνές σύστημα είναι ένας στίβος γένεσης και θανάτου, ανόδου και πτώσης, 

καινοτομίας και μίμησης. Είναι ένας στίβος αγώνα και διαρκούς κινητικότητας. Είναι 

ένας στίβος γεμάτος κινδύνους και αβεβαιότητα που παρακινεί τα κράτη να αναζητούν 

και υιοθετούν μέσω της καινοτομίας ή της εξομοίωσης-νέα, πιο αποδοτικά μέσα και 

στρατηγικές ανταγωνισμού.669  

Η διαρκής μεταβλητότητα και κινητικότητα που λαμβάνει χώρα στο διεθνές 

σύστημα επιβάλλει να ασχοληθούμε με την περίπτωση της επαναπροσέγγισης Τουρκίας 

και Ισραήλ καθόσον η ρήξη των συμμαχικών δεσμών αποτέλεσε το εφαλτήριο της 

δημιουργίας της εξεταζόμενης συμμαχικής σχέσης. Φυσικά σε καμία περίπτωση δεν 

μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι θα προβούμε σε ακριβή πρόβλεψη καθόσον όπως 

υποστηρίζει και ο Mearsheimer : «τα πολιτικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα
. 
ως 

εκ τούτου ακριβείς πολιτικές προβλέψεις είναι αδύνατες χωρίς θεωρητικά εργαλεία 

υπέρτερα αυτών που διαθέτουμε τώρα. Κατά συνέπεια κάθε πολιτική πρόβλεψη 

αναγκαστικά εμπεριέχει κάποιο λάθος….».670 

Η διερευνητική ανακωχή της Τουρκίας με το Ισραήλ είναι μια διαδικασία τόσο 

εντυπωσιακή, που ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ John Kerry εμφανίστηκε στην 

Κωνσταντινούπολη, τον Απρίλιο του 2013, να κεντρίζει τις δύο πλευρές για πλήρη 

                                                
668 Μαριάννα Μαρμαρά, “Η Εβραϊκή Haaretz Αναρωτιέται: Η Αλλαγή Στην Κυβέρνηση Είναι Ευκαιρία 
Για Μια Στρατηγική Συμμαχία Ελλάδας- Ισραήλ;,” Iefimerida.gr, 2015, 

http://www.iefimerida.gr/news/193024/ievraikihaaretzanarotietaiiallagistinkyvernisieinaieykairiagiamiast

ratigiki. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

669 J.Resende-Santos, Neoralism,States and the Modern Mass Army (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2007).,61 [Παρατίθεται στο Σπυριδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα Και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική 

Προσέγγιση.,93] 

670 John j.Mearsheimer, Η Τραγωδία Της Πολιτικής Των Μεγάλων Δυνάμεων.,34 

http://www.iefimerida.gr/news/193024/ievraikihaaretzanarotietaiiallagistinkyvernisieinaieykairiagiamiastratigiki.
http://www.iefimerida.gr/news/193024/ievraikihaaretzanarotietaiiallagistinkyvernisieinaieykairiagiamiastratigiki.
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αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων.671 Από το 2010 όπου και επήλθε η 

οριστική ρήξη των συμμαχικών δεσμών μεταξύ των δύο χωρών έχουν επέλθει 

σημαντικές αλλαγές στο υποσύστημα της Αν. Μεσογείου στο πλαίσιο της Αραβικής 

Άνοιξης. Η πάλε ποτέ σύμμαχος του καθεστώτος Άσαντ βλέποντας το αδιέξοδο της 

εξωτερικής της πολιτικής τάχθηκες ανοικτά κατά του υπάρχοντος καθεστώτος και 

άρχισε να διακηρύττει ότι η ασφάλεια στην περιοχή θα επέλθει μόνο με την πτώση του 

υπάρχοντος καθεστώτος.672 Ενώ έως το 2011 η βελτίωση των σχέσεων της Τουρκίας 

με το καθεστώς του Bashar al-Assad στη Συρία ήταν ένας από τους βασικούς λόγους 

δυσαρέσκειας του Ισραήλ, η αλλαγή πλεύσης της Τουρκίας υπέρ της ανατροπής του 

καθεστώτος, φέρνει Ισραήλ και Τουρκία στο ίδιο στρατόπεδο. Και οι δύο χώρες πλέον 

ελπίζουν στην πτώση του καθεστώτος γεγονός το οποίο ευνοεί τα σχέδια στου Ισραήλ 

να κρατήσει τη Συρία εκτός του ελέγχου της Μουσουλμανικής Αδελφότητας.673 

Επιπρόσθετα το αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει η πολιτική των μηδενικών 

προβλημάτων της Τουρκίας σε συνδυασμό με τις περιδινήσεις στο εσωτερικό της 

ενδέχεται να οδηγήσουν σε μία πιο μετριοπαθή εξωτερική πολιτική που θα 

περιλαμβάνει τη βελτίωση των σχέσεων με το Ισραήλ και συνεπώς και με τις ΗΠΑ οι 

οποίες όπως προανέφερα πιέζουν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Το σημαντικότερο σημείο το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε μία επαναπροσέγγιση 

είναι ο τομέας της ενέργειας. Ο Ozgur Altug της BGC στην Κωνσταντινούπολη 

υπολογίζει ότι η Τουρκία θα γλιτώσει 1 δισ. δολ. το χρόνο σε ενεργειακό κόστος, αν 

μπει σε κοινοπραξία στο φυσικό αέριο με το Ισραήλ, ένα ποσό που θα αυξηθεί 

θεαματικά αν προστεθούν κι άλλες πρωτοβουλίες, όπως το πιθανό ενεργειακό deal της 

Τουρκίας με το Βόρειο Ιράκ. Λόγω αυτών των εξελίξεων, πιστεύει ότι η οικονομική 

αχίλλειος πτέρνα της χώρας, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, που 

                                                
671 Daniel Dombey, “Τουρκία Ισραήλ: To Νέο Μεγάλο Παιχνίδι,” Financial Times, 2013, 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=202487&catid=7. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 

2015) 

672 Alon Ben-Meir, “Turkey and Israel: Now Is the Time to Reconcile,” THE WORLD POST, 2012, 
http://www.huffingtonpost.com/alon-benmeir/turkey-and-israel-now-is_b_1532767.html. (Πρόσβαση 3 

Μαρτίου 2015) 

673 Daniel Dombey, “Τουρκία Ισραήλ: To Νέο Μεγάλο Παιχνίδι.” 

http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=202487&catid=7.
http://www.huffingtonpost.com/alon-benmeir/turkey-and-israel-now-is_b_1532767.html.
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έφτασε στο 10% του ΑΕΠ το 2011 και παρέμεινε πάνω από το 6% το 2012, θα 

μπορούσε να παραμείνει κάτω από το 5% από το 2016.674 

Σε αυτή την περίπτωση, η Ελλάδα και η Κύπρος θα ήταν αντιμέτωπες με μια 

εξαιρετικά δυσάρεστη κατάσταση. Πρώτον, δεδομένης της δεινής οικονομικής 

κατάστασης των δυο κρατών η μη συνεργασία με το Ισραήλ θα καταστούσε 

απαγορευτική την εξόρυξη και την μεταφορά των υδρογονανθράκων στην Ευρώπη. 

Δεύτερον, Ελλάδα και Κύπρος θα έπρεπε να «συνεργαστούν» με την Τουρκία 

προκειμένου να εξάγουν τους πόρους τους μέσω αυτής. Φυσικά μια τέτοια κατάσταση 

θα δημιουργούσε σχέσεις σύνθετης αλληλεξάρτησης με την Τουρκία οι οποίες σίγουρα 

δεν θα χαρακτηριζόταν από καταστάσεις αμοιβαίου κέρδους. Επιπρόσθετα θα 

ισχυροποιούσε σημαντικά την Τουρκία, τόσο στο ενεργειακό όσο και στο πολιτικό 

πεδίο. 675 

Αν και οι διπλωμάτες και των δύο πλευρών προειδοποιούν ότι η Τουρκο-

ισραηλινή σχέση δύσκολα θα επιστρέψει σύντομα στα επίπεδα της δεκαετίας του 1990 

αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς όπως αυτός της 

ασφάλειας ή της ενέργειας καθόσον η διεθνής πολιτική δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα 

«πεδίο ισχύος διαπάλης και συμβιβασμού», όπως υποστηρίζει ο Ηλίας Κουσκουβέλης. 

Η άποψη του γράφοντος είναι ότι μια πιθανή επαναπροσέγγιση είναι λίγο έως πολύ 

απίθανη καθόσον προϋποθέτει αλλαγή 180 μοιρών στην εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας η οποία θα πρέπει να αποδεχτεί την παγιωμένη θέση του Ισραήλ για το 

Παλαιστινιακό γεγονός το οποίο θα επέφερε ανεπανόρθωτη ζημιά, στην προσπάθεια 

που έχει καταβάλει από το 2002, να εμφανιστεί ως μια περιφερειακή δύναμη εγγυήτρια 

της σταθερότητας στον αραβικό κόσμο. Φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε και την 

άποψη του Arad Nir ο οποίος σε άρθρο του υποστηρίζει ότι η ενίσχυση των Ελληνο-

ισραηλινών σχέσεων δεν αποκλείει τη βελτίωση των τούρκο-ισραηλινών από την 

πλευρά του Ισραήλ.676 

                                                
674 Ibid. 

675 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΥΡΩΔΙΑΣ, Ομάδα Σκέψης: Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις H Συμμαχία Ελλάδας - 
Ισραήλ: Προσδοκίες Και Κίνδυνοι.,9 

676 Αrad Nir, “Israel’s Ties With Greece No Substitute for Alliance With Turkey,” Al Monitor: Τhe 

Pulse of Middleast, 2013, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/greece-israel-turkey-
relations-strategic-alliance.html#. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/greece-israel-turkey-relations-strategic-alliance.html%23.
http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2013/10/greece-israel-turkey-relations-strategic-alliance.html%23.
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6.5  Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚH ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ- ΚΥΠΡΟΥ-ΙΣΡΑΗΛ ΥΠΟ ΤΟ 

ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ. 

Η Ελλάδα από το 2009 βιώνει τη σοβαρότερη οικονομική κρίση στην ιστορία 

της η οποία δεν έχει να κάνει μόνο με δημοσιονομική ανισορροπία αλλά και με την 

εφαρμογή της παραδοσιακής εξωτερικής πολιτικής.677 Για να κατανοήσουμε την σχέση 

της οικονομίας με την εξωτερική πολιτική  θα δώσουμε ένα πολύ σύντομο και 

περιεκτικό ορισμό αυτής όπως αποτυπώθηκε από το Χρήστο Ροζάκη: «εξωτερική 

πολιτική ενός κράτους είναι η πολιτική που ακολουθεί στη διεθνή σφαίρα για να επιτύχει 

την εκπλήρωση των εθνικών σκοπών».678 Αυτή η πολιτική είναι άμεσα συνδεδεμένη 

και με την εσωτερική πολιτική γεγονός το οποίο αποδίδεται εξαιρετικά από τον 

Μαρκεζίνη ο οποίος υποστηρίζει ότι: «Το καλύτερο θεμέλιο μιας εξωτερικής πολιτικής 

είναι μια αποφασιστική εσωτερική πολιτική, μια δυνατή διοίκηση και μια καλή εσωτερική 

οργάνωση. Η εσωτερική πολιτική και η εξωτερική πολιτική συμβαδίζουν» 679 Με βάση 

τους παραπάνω ορισμούς γίνεται εύκολα κατανοητή η σύνδεση της οικονομίας με την 

εξωτερική πολιτική. Και επειδή η οικονομία είναι μια πολυσύνθετη λειτουργία, η 

επίδραση της στην εξωτερική πολιτική εκδηλώνεται με πολλούς τρόπους.680 Την 

επίδραση αυτή και κατ’ επέκταση τις συνέπειες στην εξωτερική πολιτική θα 

προσπαθήσω να παρουσιάσω στη συνέχεια προκειμένου αυτές να συνδεθούν με την 

επίδραση που πιθανόν να έχουν στον στρατηγικό άξονα Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. 

Η χώρα έχοντας απορροφηθεί πλήρως από την προσπάθεια αντιμετώπισης της 

εγχώριας κρίσης, απουσιάζει από κάθε διεθνή δραστηριότητα, αναβάλλει την έναρξη 

διαπραγματεύσεων σχετικών με ζητήματα εθνικού συμφέροντος και έχει αναδείξει το 

Υπουργείο Οικονομικών ως μακράν πιο κρίσιμο Υπουργείο από εκείνο των 

Εξωτερικών. Η αποκλειστική αυτή ενασχόληση με τα “εν οίκω” και η αδιαφορία για τα 

“εν δήμω” συνεπάγεται την απουσία της Ελλάδας από το ευρωπαϊκό και κατά συνέπεια 

                                                
677 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.” 

678 Χρήστος Ροζάκης, Διεθνή Πολιτική-Εισαγωγικά Μαθήματα (Αθήνα: Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985).,118 

679 Μαρκεζίνης Βασίλειος, Μια Νέα Εξωτερική Πολιτική Για Την Ελλάδα-Στα Πλαίσια Της Βαθμιαίας 
Ανεξαρτητοποίησης Της Ευρώπης Από Τις ΗΠΑ (Αθήνα: ΛΙΒΑΝΗ, 2010).,338 

680 Χαράλαμπος Κρεμμύδας, Οικονομική Κρίση, Μνημόνιο Και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική, 2012 
(Αθήνα, 2012), http://www.ekeme.gr. ,8 (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

http://www.ekeme.gr/
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από το παγκόσμιο διαπραγματευτικό παιχνίδι με αποτέλεσμα να έχει δεχτεί ένα σοβαρό 

πλήγμα το διεθνές κύρος της.681  

Το κύρος της χώρας το οποίο ορίζεται ως η φήμη ή η αξία που αποδίδεται στο 

κράτος, στις ικανότητες του, στην ισχύ του αλλά και στα πλαίσια του διεθνούς 

συστήματος682 αποτελεί έναν από τους υποκειμενικούς συντελεστές ισχύος ο οποίος εν 

μέρει προσδιορίζει και τη μελλοντική του συμπεριφορά. Το κύρος ενός κράτους 

οικοδομείτε με πολύ μεγάλη δυσκολία και αρκεί μια λανθασμένη κίνηση ώστε να 

αρχίσει να βυθίζεται. Αρκεί μόνο ένας άστοχος χειρισμός για να μετατρέψει μία χώρα 

αρχικά σε μαύρο πρόβατο και στη συνέχεια σε αποδιοπομπαίο τράγο.683 

Εκτός όμως από το σημαντικό πλήγμα στο κύρος της χώρας το οποίο επέφερε  η 

συνεχής ενασχόληση με την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης έφερε στην 

επιφάνεια την αδυναμία του κρατικού μηχανισμού να διαχειριστεί την κρίση με 

αποτέλεσμα να υπάρχει μια ακινησία, μία αδράνεια σε σοβαρά θέματα εξωτερικής 

πολιτικής που αφορούν τη θέση της χώρας στην περιφέρεια της. 

 Μια επίσης σημαντική αλλαγή  η οποία επήλθε από την σοβούσα οικονομική 

κρίση είναι σίγουρα των στρατιωτικών και αµυντικών προϋπολογισµών. Η κοινή 

γνώµη ανέχεται σπάνια πλούσιες δαπάνες για το στρατό και τη διεθνή ανάπτυξη κατά 

τη διάρκεια της εγχώριας δημοσιονομικής λιτότητας.684 Η σύσφιξη των δημοσίων 

δαπανών µπορεί να οδηγήσει σε συρρίκνωση των στρατιωτικών ικανοτήτων και τότε 

πλέον δεν ενέχεται κίνδυνος για την αποτελεσματικότητα της εξωτερικής πολιτικής 

αλλά και για την ασφάλεια της χώρας, σε μια περίοδο όπου λόγω μειωμένου κύρους η 

Ελλάδα στέλνει μηνύματα αδυναμίας γεγονός το οποίο μπορεί να αυξήσει την 

επιθετικότητα έτερων εθνοκρατικών δρώντων καθόσον η αδυναμία στο διεθνές 

                                                
681 Νίκος Δασκαλάκης, Ο Αντίκτυπος Της Κρίσης Στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.,6 

682 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Εισαγωγή Στις Διεθνείς Σχέσεις,” 2004.,181 

683 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.” 

684 Eszter Nova: Οι Γεωπολιτικές Συνέπειες µιας Οικονοµικής Κρίσης. (Μετάφραση από Μαρία 

Κουτουλάκου) Délkelet Európa - South-East Europe International Relations Quarterly, Τόµος 3. 

Νο.3(Άνοιξη 2011) σελ. 8. http://www.southeast-europe.org/pdf/05/DKE_05_G_E_Nova-

Eszter_gp_Maria-Koutoulakou.pdf (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

http://www.southeast-europe.org/pdf/05/DKE_05_G_E_Nova-Eszter_gp_Maria-Koutoulakou.pdf
http://www.southeast-europe.org/pdf/05/DKE_05_G_E_Nova-Eszter_gp_Maria-Koutoulakou.pdf
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σύστημα λειτουργεί ως πρόσκληση εκδήλωσης επίθεσης και όχι ως μηχανισμός 

αποτροπής.685 

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση της χώρας η οποία αναμφίβολα αποτελεί 

έναν σημαντικό συντελεστή ισχύος σίγουρα δεν πρόκειται να ακυρωθεί ούτε αυτή ούτε 

και τα προνόμια που αυτή μας παρέχει όπως αυτό του βέτο.686 Ωστόσο η πρόσφατη 

αναφορά του πρέσβη επί τιμή κ. Αλέξανδρου Μαλλιά είναι ενδεικτική της σημερινής 

κατάστασης: «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος αντανακλά τη σημερινή εικόνα, 

πραγματικές δυνατότητες, δυναμικό και κύρος της χώρας μας. Δυστυχώς, αυτό που 

λέγαμε κάποτε ''έξω πάμε καλά'' σε αντιδιαστολή υποθέτω με το ''μέσα δεν πάμε καλά'' 

δεν ισχύει πια».687 Η σοβούσα οικονομική κρίση μείωσε την αποτελεσματικότητα 

αυτού του συντελεστή ισχύος και η χώρα μας αντί να προσπαθήσει να του προσδώσει 

την παλιά του ισχύ αντέδρασε στην κρίση με περικοπές και λιτότητα ακόμη και στις 

δαπάνες του ΥΠΕΞ χωρίς όμως να υφίσταται πρόγραμμα «ορθολογικής 

διαχείρισης».688  

Οι αρνητικές συνέπειες όπως αυτές αναλύθηκαν παραπάνω δεν είναι δυνατόν να 

αφήσουν ανεπηρέαστη την εξεταζόμενη συμμαχία. Στον πυρήνα της υψηλής 

στρατηγικής του Ισραήλ κεντρική θέση έχει η αρχή της αυτοβοήθειας και η ρήση ότι ο 

Θεός βοηθάει μόνο αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους γεγονός το οποίο γίνεται 

αντιληπτό σε όλες του τις ενέργειες. Το Ισραήλ ήρθε αντιμέτωπο με την οικονομική 

κρίση και το ΔΝΤ πολλά χρόνια με τη διαφορά ότι μετέτρεψε τις δυσκολίες σε 

ευκαιρίες. Το πέτυχε αυτό ενώ παράλληλα απειλούνταν από πόλεμο, ασύμμετρες 

απειλές και παρατεταμένη απόλυτη μοναξιά σε μια περιοχή που χαρακτηρίζεται από 

αστάθεια και θρησκευτικό ριζοσπαστισμό. Το Ισραήλ εξασφάλισε το μέλλον του 

επενδύοντας εκεί που υπήρχε ανάγκη: Στις νέες τεχνολογίες και στον πρωτογενή 

                                                
685 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Το Φαινόμενο Της Αραβικής Άνοιξης Ένα Χρονο Μετά: Μια Θεωρητική Και 
Εμπειρική Αποτίμηση.”,210 

686 Aristotle Tziampiris, Crisis Will Not Shake Fundamentals of Greek Diplomacy, 2010, 

http://www.balkaninsight.com/en/page/albania-premium/631/20. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

687 Τοποθέτηση του Μαλιά σε ημερίδα του ΕΛΙΑΜΕΠ (Παρατίθεται στο Νίκος Δασκαλάκης, Ο 

Αντίκτυπος Της Κρίσης Στην Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.,7) 

688 Ορθολογική διαχείρηση σημαίνει και ορθός καταμερισμός εργασίας. Σε περίοδο οικονομικής κρίσης 

ένα μεγάλο ποσοστό της κυβερνητικής δραστηριότητας δαπανάται στην αντιμετώπιση της ίδιας της 

κρίσης. (παρατίθεται στο Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης, “Κρίση Και Εξωτερική Πολιτική.”) 

 

http://www.balkaninsight.com/en/page/albania-premium/631/20.
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τομέα.689 Αυτή τη στάση και συμπεριφορά αναμένει το Ισραήλ και από τους 

συμμάχους του. Το Ισραήλ είναι σοβαρός δρών του διεθνούς συστήματος και εξ’ 

ορισμού θέλει και επιδιώκει να συνεργάζεται με εξίσου σοβαρούς δρώντες σε ζητήματα 

τα οποία άπτονται στην ασφάλεια του και τα συμφέροντα του.690 

Για τον λόγο αυτό για  την Ελλάδα η οικοδόμηση της φήμης του αξιόπιστου 

συμμάχου είναι προϋπόθεση ώστε να κερδίσει την εμπιστοσύνη ενός σοβαρού ισχυρού 

δρώντα του διεθνούς αρένας όπως το Ισραήλ. Όπως τονίζει η Παναγιώτης Ήφαιστος, 

«…το Ισραήλ ως σύμμαχος είναι δίκοπο μαχαίρι. Είναι μια μεγάλη περιφερειακή και 

κατά κάποιο τρόπο παγκόσμια δύναμη που αν αντιληφτεί ότι Κύπρος και Ελλάδα είναι 

αδύναμοι κρίκοι θα αναζητήσει εναλλακτικές προσεγγίσεις διασφάλισης των στρατηγικών 

συμφερόντων του. Σε αντίθεση με την Ελλάδα και την Κύπρο, όταν υπεισέρχεται το 

εθνικό συμφέρον επιβίωσης, αμφιταλαντεύσεις και δισταγμοί δεν υπάρχουν στο 

Ισραήλ».
691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
689“Κοινό Πεπρωμένο Ελλάδα-Ισραήλ,” News.it, 2013, 
http://www.newsit.gr/default.php?pname=Article&art_id=255006&catid=9. (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 

2015) 

690 Μάριος Ευρυβιάδης, “Τριπλή Ευκαιρία Για Ελλάδα Και Κύπρο.” 

691 Παναγιώτης Ήφαιστος, “Στρατηγικά Περιβάλλοντα Και Εθνικές Στρατηγικές Και Οι Ενεργειακοί 

Πόροι Της Ζώνης Από Το Κεντρικό Αιγαίο Μέχρι Την Κύπρο.,” 2011, http://www.ifestos.edu.gr/. 

(Τελευταία πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

http://www.ifestos.edu.gr/
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ΚΕΦAΛΑΙΟ EΒΔΟΜΟ: ΣΥΜΠΕΡAΣΜΑΤΑ 

7.1 Η ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩΦΛΙ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΠΟΛΙΣΜΟΥ 

Στην αυγή του 20ου αιώνα, το διαμορφούμενο από το Κονσέρτο της Ευρώπης, 

διεθνές σύστημα ήταν καθαρά πολυπολικό. Στη συνέχεια μετά από 2 παγκοσμίους 

πολέμους και πολλές μικρές περιφερειακές συγκρούσεις, έκανε την εμφάνιση του το 

διπολικό σύστημα. Μετέπειτα το τέλος του ψυχρού πολέμου και η κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν τα γεγονότα τα οποία σηματοδότησαν την κατάρρευση 

της διπολικής δομής και την ανάδειξη ενός μονοπολικού συστήματος με μία κυρίαρχη 

υπερδύναμη, τις ΗΠΑ. 

Στα τέλη όμως της δεκαετίας του 1990 οι ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι είχαν 

επιτύχει τους στόχους τους βρέθηκαν εγκλωβισμένες στην ηγεμονική τους θέση, η 

οποία τώρα έπρεπε να διατηρηθεί.  Η εποχή της μονοπολικότητας από την κατάρρευση 

του διπολισμού μέχρι και την επίθεση της 11
ης

 Σεπτεμβρίου συγκεντρώνει όλα τα 

στοιχεία εκείνα μιας ηγεμονικής εποχής για την υπερδύναμη.  Το πλήγμα όμως από την 

τρομοκρατική επίθεση, η οποία ήταν η πρώτη στο εσωτερικό της υπερδύναμης, σε 

συνδυασμό με τις μεταβολές του παγκόσμιου συσχετισμού ισχύος που έλαβαν χώρα 

στη διεθνοπολιτική αρένα σήμανε και το τέλος της ηγεμονικής εποχής των ΗΠΑ.  

Σήμερα παρά το γεγονός, ότι οι ΗΠΑ εξακολουθούν  να παίζουν σημαντικό 

ρόλο στη διεθνοπολιτική ομόφωνη είναι η άποψη ότι έχει παρέλθει η εποχή του 

διπολισμού αλλά και του μονοπολισμού και ως η επικρατέστερη εναλλακτική 

εμφανίζεται ο πολυπολισμός.   

Λαμβάνοντας υπόψη τη στρατηγική σημασία της Αν.Μεσογείου 

αντιλαμβανόμαστε ότι, είναι μείζονος σημασίας για τον έλεγχο του διεθνούς εμπορίου. 

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με μερικά από τα καυτά ζητήματα της διεθνούς 

ατζέντας που βρίσκονται σε εξέλιξη στην περιοχή όπως, «Αραβική Άνοιξη», ο πόλεμος 

στη Συρία, οι ισραηλινο‐παλαιστινιακές συνομιλίες, το Κυπριακό, οι εξελίξεις στο 

εσωτερικό της Τουρκίας, αλλά και η εξωτερική της πολιτική, και βεβαίως οι 

ενεργειακές εξελίξεις  δεν μας αφήνει περιθώριο παρά να υποστηρίξουμε  ότι και στο 

εγγύς μέλλον, το υπόψη υποσύστημα δεν θα είναι άμοιρο ανταγωνισμών. Άλλωστε η 

διεθνής πολιτική, σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη, είναι «ένα πεδίο της ισχύος, της 
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διαπάλης και του συμβιβασμού». Ο Εdward Carr  υποστηρίζει ότι, «η πολιτική, κατά 

μια έννοια, είναι πολιτική της ισχύος», ενώ ο Ηans  Morgenthau , γράφει ότι, «η 

διεθνής πολιτική είναι πάλη για την ισχύ».  Εν κατακλείδι οι τελευταίες εξελίξεις στην 

Αν. Μεσόγειο υποδεικνύουν ότι το συγκεκριμένο γεωγραφικό υποσύστημα αποτελεί 

πεδίο αντιπαλότητας, ανταγωνισμών ισχύος, τόσο περιφερειακών όσο και υπερπόντιων 

δρώντων, του διεθνούς συστήματος.   

7.2 ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ-ΙΣΡΑΗΛ ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ-ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Σε μια τέτοια περιοχή που όχι άδικα χαρακτηρίστηκε από το Economist ως το 

πιο ακριβό κομμάτι στο γεωπολιτικό real estate692 oι τρεις εξεταζόμενες εθνοκρατικές 

οντότητες έχουν διαφορετικές στοχεύσεις οι οποίες αντανακλώνται στον τρόπο και τον 

βαθμό που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη διεθνοπολιτική σκηνή, μέσω της 

εφαρμοζόμενης υψηλής στρατηγικής, που η κάθε μία υιοθετεί. Όσον αφορά την 

αποτελεσματικότητα της υψηλής στρατηγικής, της θεωρίας δηλαδή του κράτους για το 

πώς «παράγει ασφάλεια για τον εαυτό του ελέγχεται με βάση τα πολιτικά 

αποτελέσματα της ως προς την επιβίωση και την ευημερία του κράτους. 

Η Ελλάδα παίζει υποδειγματικά το ρόλο του μικρού κράτους καθόσον γνωρίζει 

το πολιτικό της βάρος περιορίζεται σε μια τοπική και όχι στη διεθνή αρένα……είναι εξ 

ορισμού τοπική δύναμη της οποίας οι απαιτήσεις περιορίζονται στις άμεσες γειτονικές 

περιοχές. Σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένα μικρό κράτος στο 

διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι ήρθε να προστεθεί και η τεράστια οικονομική κρίση η οποία 

δεν έχει μόνο δημοσιονομικό χαρακτήρα. Κατά κύριο λόγο η Ελλάδα  έχει δεχτεί ένα 

τεράστιο πλήγμα στο κύρος της ως αξιόπιστος παίκτης στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι 

αλλά και ως αξιόπιστος εταίρος της Δύσης του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η έλλειψη 

εμπιστοσύνης που αντιμετωπίζει η χώρα εγκυμονεί τον κίνδυνο η χώρα να 

χαρακτηριστεί ως μαύρο πρόβατο γεγονός το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα να είναι 

εξαιρετικά δύσκολή υπόθεση η δημιουργία ενός συμμαχικού δικτύου το οποίο θα 

επαναφέρει τη χώρα στη θέση που της ανήκει στη διεθνοπολιτική αρένα. 

Με μια πρώτη ματιά και με βάση τις ανωτέρω διαπιστώσεις, το μέλλον για την 

Ελλάδα φαντάζει δυσοίωνο καθώς η χώρα δείχνει ανέτοιμη να διαχειριστεί μια κρίση 

                                                
692 Ρεβέκα Πεδη, “Η Αδυναμη Τουρκική Δημοκρατία:Η Πλατεία Ταξίμ Και Η Τραγωδια Της Ισχύος.” 
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με αποτέλεσμα να παρατηρείται μία χαρακτηριστική αδράνεια σε όλα τα θέματα 

παραδοσιακής εξωτερικής πολιτικής. Το Υπουργείο οικονομικών πλέον λογίζεται ως 

Υπέρ-Υπουργείο και όλες οι προσπάθειες της χώρας επικεντρώνονται στην 

αντιμετώπιση της σοβούσης οικονομικής κρίσης η οποία εντέλει αποτελεί ένα 

εσωτερικό πρόβλημα. Η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση ως μία 

μοναδική ευκαιρία να επαναξιολογήσει την στρατηγική της σε όλους τους τομείς που 

αφορούν το εθνικό της συμφέρον. 

Είναι πολλοί που θεωρούν πως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, όπως αυτή 

που βιώνουν Ελλάδα και Κύπρος, οι κινήσεις στα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, τα εθνικά 

θέματα, θα πρέπει να αποφεύγονται. Αυτό μάλλον το οποίο δεν έχει γίνει αντιληπτό 

είναι ότι δεν υπάρχει ακινησία ούτε στη ζωή, ούτε στην πολιτική, «η γη συνεχίζει να 

γυρίζει»
693

 , ότι δηλαδή η ευρύτερη περιοχή γύρω από την Ελλάδα αλλάζει και 

εξελίσσεται και η χώρα πρέπει να διατηρήσει την θέση της στην περιφέρεια. Τα πάντα 

ρει και οι ηγέτες της κάθε χώρας θα πρέπει να καθορίσουν τους ρυθμούς κινητικότητας 

της εξωτερικής της πολιτικής. Αντίθετα, κάποιοι εκτός αυτής, «φίλοι» και αντίπαλοι, 

είτε θα θέλουν να επιβραδύνουν ή να αδρανοποιήσουν την εξωτερική της πολιτική, είτε 

θα θέλουν να την κατευθύνουν.
694

H Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί την κρίση, να την 

δει ως μια ευκαιρία για μια πιο «ενεργή δημοκρατική εξωτερική πολιτική». Και όπως 

χαρακτηριστικά υποστήριξε ο καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης αναφερόμενος στην 

                                                
693 Θάνος Ντόκος, Who Lost Greece? The Geopoilitical Consequences of the Greek Crisis. (Αθήνα, 

2012), www.eliamep.gr. 

694 ΝΙΚΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ, Η Εξωτερική Πολιτική Της Ελλάδας Στον 21ο αιώνα:Για Μια Νέα, 

Ενεργητική,δημοκρατική,πατριωτική,στρατηγική Στην Εποχή Τησ Παγκοσμιοποίησης.,244 
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Ελλάδα,
695

 «θα πρέπει να αντιληφθούμε τη μικρότητα μας, όχι ως αδυναμία αλλά ως 

αντικειμενικό παράγοντα στο σχεδιασμό της στρατηγικής μας. Δεν είμαστε η σφίγγα που 

έγινε γεράκι, αλλά γνωρίζουμε καλά τι μπορεί να κάνει μια μέλισσα». 

Η Κυπριακή Δημοκρατία αποτελεί και αυτή ένα μικρό κράτος το οποίο με 

φόντο τις εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, τους νέους συσχετισμούς δυνάμεων 

και διαμόρφωσης συμμαχιών στο πεδίο του κοινού συμφέροντος από την ανακάλυψη 

πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων αλλά και την δημοσιονομική κρίση την 

οποία αντιμετωπίζει αγωνίζεται για την επιβίωση του στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστημα. 

Η  Κυπριακή Δημοκρατία –παράλληλα και πέρα από το Κυπριακό-πρέπει να 

υιοθετήσει μία έξυπνη στρατηγική, τέτοια που αρμόζει σε ένα μικρό κράτος, 

προκειμένου να ασκήσει επιρροή μεγαλύτερη από την ισχύ του και να υπηρετήσει το 

εθνικό συμφέρον. Για όλα αυτά χρειάζεται στρατηγική, να δημιουργήσει νέους 

οικονομικούς , θεσμικούς πολιτικούς ακόμα και στρατιωτικούς συντελεστές ισχύος, του 

οποίους θα χρησιμοποιήσει προς όφελος του ακόμα και για τη λύση του Κυπριακού. Θα 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην συγκέντρωση φορτίων ισχύος και στην 

ενίσχυση όλων των συντελεστών ισχύων της είτε πρόκειται για αντικειμενικούς είτε για 

λειτουργικούς ή υποκειμενικούς συντελεστές. Ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στον 

εκσυγχρονισμό της Κυπριακής Εθνοφρουράς με μέσα και τεχνικές τα οποία θα της 

προσδώσουν ποιοτικό πλεονέκτημα το οποίο θα λειτουργήσει ως τροχοπέδη στην 

ποσοτική υπεροχή των Τούρκων. Επιπρόσθετα θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία 

                                                
695 Στο πλαίσιο της νέας πρωτοβουλίας του Εργαστηρίου  Σεμινάρια Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκής 

Ολοκλήρωσης- Θεωρία και Πράξη, πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 6 Μαρτίου το πρώτο σεμινάριο με 

θέμα: "Οι Μικρές Δυνάμεις σε Διαπραγματεύσεις: Η περίπτωση της Κύπρου". Κεντρικός ομιλητής ήταν 

ο ομότιμος καθηγητής του University of Indiana- "Purdue Fort Wayne" κ. Ευάγγελος Κουφουδάκης. 

Τοποθετήθηκαν, επίσης, ο καθηγητής του ΔΕΣ και Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Ανθρωπιστικών 

Επιστημών και Τεχνών κ. Ηλίας Κουσκουβέλης, καθώς και ο Πρόεδρος του Τμήματος ΔΕΣ, 

αναπληρωτής καθηγητής Γιώργος Βοσκόπουλος.Στην τοποθέτησή του ο κ. Κουσκουβέλης μίλησε για 

πετυχημένα παραδείγματα στρατηγικής μικρών κρατών, που κατάφεραν να πετύχουν νίκες έναντι 

ισχυρών αντιπάλων τους στο πεδίο της διπλωματίας και των διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με τον 

Καθηγητή, του οποίου η έρευνα το τελευταίο χρονικό διάστημα επικεντρώνεται στις Διεθνείς Σχέσεις 

των Μικρών Κρατών, η καλή προετοιμασία, η τεχνογνωσία, το lobbying, η εσωτερική ενότητα και 

συνοχή, όπως και η θυματοποίηση (victims of bullying), κατά περιπτώσεις, είναι μεταξύ άλλων τα 

συστατικά επιτυχίας στη στρατηγική των μικρών κρατών στις διαπραγματεύσεις. Τα παραπάνω 

συνιστούν μια 'ευφυή στρατηγική᾽. Αναφερόμενος στην Ελλάδα, ο καθηγητής υπογράμμισε ότι θα πρέπει 

να αντιληφθούμε τη μικρότητα μας, όχι ως αδυναμία αλλά ως αντικειμενικό παράγοντα στο σχεδιασμό 

της στρατηγικής μας. "Δεν είμαστε η σφίγγα που έγινε γεράκι, αλλά γνωρίζουμε καλά τι μπορεί να κάνει 

μια μέλισσα." είπε χαρακτηριστικά. 
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στην εξωτερική της ενδυνάμωση και με περιφερειακές δυνάμεις αλλά και με τις 

μεγάλες δυνάμεις. 

Όσον αφορά το Ισραήλ η υψηλή του στρατηγική υπήρξε συγκεκριμένη από τη 

στιγμή που αναγνωρίστηκε ως κυρίαρχο κράτος και αν και έχει εξελιχθεί σε καμία 

περίπτωση δεν έχει αλλάξει. H περιφερειακή στρατηγική με εμπνευστή τον εθνοπατέρα 

David Ben Gurion αναπτύχθηκε με σκοπό την εξισορρόπηση του παναραβισμού και 

την υπερφαλάγγιση των εχθρικά προσκείμενων, αράβων γειτόνων του με τους οποίους 

είχε κακές σχέσεις. Με λίγα λόγια η στρατηγική αυτή υπήρξε απλή στη σύλληψη της. 

Εφόσον ο άμεσος περίγυρος του Ισραήλ ήταν εχθρικός, το Ισραήλ έπρεπε να 

υπερακοντίσει την εχθρική αυτή ημισέληνο και να δημιουργήσει πολιτικό-στρατιωτικές 

συμμαχίες, με κράτη και πολιτικές οντότητες στην ευρύτερη περιοχή τα οποία δεν ήταν 

αραβικά και μουσουλμανικά. Μία επίσης βασική συνιστώσα της περιφερειακής 

στρατηγικής ήταν η δημιουργία συμμαχίας με μια μεγάλη δύναμη και συγκεκριμένα τις 

ΗΠΑ. 

Αν και στα αρχικά στάδια της σύλληψης της η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ 

έδειχνε να επιφέρει καρπούς από τη δεκαετία του 1970 εξαιτίας μιας σειράς γεγονότων( 

πτώση φιλοδυτικού καθεστώτος Αιθιοπίας και ισλαμική επανάσταση στο Ιράν) που 

έλαβαν χώρα την περίοδο εκείνη άρχισε να καταρρέει. Σήμερα όμως μετά τις 

στρατηγικές αλλαγές που έχουν επέλθει στην Αν. Μεσόγειο γίνεται εμφανές ότι, η 

παραδοσιακή περιφερειακή στρατηγική αρχίζει να αναβιώνει. Με φόντο τις αλλαγές 

που έχουν επέλθει στην Αν. Μεσόγειο με την ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων 

υδρογονανθράκων, το διεθνοπολιτικό φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης και τον 

Συριακό εμφύλιο, το Ισραήλ προκειμένου να αποφύγει την απομόνωση αλλά και να 

αντισταθμίσει το κενό που δημιούργησε η ρήξη των συμμαχικών δεσμών με την 

Τουρκία αναζητά τη δημιουργία ενός συμμαχικού δικτύου με νέους εταίρους στην 

περιφέρεια του. 

7.3 ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝ.ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Η στρατηγική σημασία της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής και της 

Ανατολικής Μεσογείου προσέλκυε και προσελκύει το ενδιαφέρον κάθε ηγεμονικής 

δύναμης. Το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για την υπόψη περιοχή εκδηλώθηκε ήδη από τη 

δεκαετία του’50, οπότε με το δόγμα Αϊζενχάουερ το 1957, ο Κόλπος κηρύσσεται 
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περιοχή ζωτικών αμερικανικών συμφερόντων. Τα τελευταία όμως χρόνια και παρά το 

γεγονός ότι οι στοχεύσεις για την περιοχή παραμένουν οι ίδιες (καταπολέμηση 

τρομοκρατίας, συνεργασία με τον αραβικό κόσμο, επίλυση του Παλαιστινιακού 

προβλήματος, ο ρόλος της Τουρκίας στην περιοχή, ενεργειακή ασφάλεια και η 

εξασφάλιση εναλλακτικών δικτύων που θα μειώσουν το μονοπώλιο της Ρωσίας, 

ανθρωπιστική βοήθεια και εγκαθίδρυση δημοκρατιών με τον εποπτικό ρόλο των ΗΠΑ), 

παρατηρείται μια μετατόπιση του ειδικού βάρους της εξωτερικής της πολιτικής από την 

υπόψη περιοχή στην Ασία. Οι ΗΠΑ δεν φαίνεται να υποστηρίζουν πλέον δυναμικά τα 

συμφέροντα τους στην περιοχή και παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα 

της περιοχής αυτή τη στιγμή δεν επιθυμούν να εμπλακούν σε μία περιοχή με έντονη 

πολιτική αστάθεια και εθνοτικές συγκρούσεις. Η πολυπλοκότητα της κατάστασης η 

οποία δημιουργήθηκε από το φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης ώθησε τις ΗΠΑ σε 

στάση αναμονής. Αυτή η ουδετερότητα της υπερδύναμης η οποία σε καμία περίπτωση 

δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως απομονωτισμός, αλλά ως αποδοχή του ρόλου άλλων 

παιχτών στην περιοχή έδωσε την ευκαιρία στην Τουρκία να θέσει σε εφαρμογή τις 

νεοθωμανικές της στοχεύσεις. Αυτή η στάση αναμονής και η εν μέρει αναδίπλωση των 

ΗΠΑ από την περιοχή χαρακτηρίστηκε από τον καθηγητή Νικόλαο Ζαχαριάδη «Πλοίο 

χωρίς Ρότα».696   

Όσον αφορά τη Ρωσία η διπλωματική, πολιτική και οικονομική απομόνωση 

στην οποία είχε περιέλθει με το τέλος του Ψυχρού πολέμου αλλά και οι προσπάθειες 

της Δύσης να εκμεταλλευτούν την υπόψη κατάσταση και να την οδηγήσουν σε μια 

χαώδη κατάσταση έπρεπε να λάβει τέλος. Η έλευση του Πούτιν και η μετάβαση από το 

δόγμα Πριμάκοβ στο δόγμα Πούτιν σήμανε το τέλος της απομόνωσης της Ρωσίας και 

την ένταξη της εκ νέου ως ισχυρού δρώντος στο διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι. 

Οι ενέργειες της Ρωσίας θα εκτυλισσόταν σε τρεις φάσεις. Στην πρώτη φάση, η 

Ρωσία θα είναι απασχολημένη με την επανάκτηση της επιρροής και του 

αποτελεσματικού ελέγχου στην πρώην Σοβιετική Ένωση, αναβιώνοντας το σύστημα 

των ουδέτερων ζωνών που της κληροδότησε η Σοβιετική Ένωση. Στη δεύτερη φάση, η 

Ρωσία θα προσπαθήσει να δημιουργήσει ένα δεύτερο στρώμα ουδέτερων ζωνών πέρα 

από τα όρια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Θα προσπαθήσει να το κάνει χωρίς να 

δημιουργήσει ένα στέρεο τείχος αντίδρασης, σαν εκείνα που την έπνιξαν κατά τον 

                                                
696 “Η Τύχη Της Πηνελόπης: Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική Στην Ανατολική Μεσόγειο Σήμερα.” 
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Ψυχρό Πόλεμο. Στην τρίτη φάση στην πραγματικότητα είναι κάτι που θα λαμβάνει 

χώρα από την αρχή  η Ρωσία θα προσπαθήσει να εμποδίσει τον σχηματισμό αντί- 

ρωσικών συμμαχιών. 

Η πολιτική του Πούτιν σταμάτησε να αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα 

όταν το 2008 η οικονομική κρίση σάρωσε την Ευρώπη, μειώνοντας τη ζήτηση σε 

πετρέλαιο ταυτόχρονα με την πτώση των τιμών του πετρελαίου. Επιπλέον, με την 

εμφάνιση εναλλακτικών προμηθευτών φυσικού αερίου, τα κέρδη από τις αντίστοιχες 

εξαγωγές τέθηκαν και αυτά υπό πίεση. Αυτή η διαπίστωση είχε ως αποτέλεσμα η 

Ρωσία να  ξαναστρέψει την προσοχή της μετά από πολλά χρόνια στην περιοχή της 

Μεσογείου. 

 Δύο είναι οι λόγοι που αναζωπύρωσαν το ενδιαφέρον της Ρωσίας για την 

περιοχή.  Ο πρώτος  είναι ότι η Ρωσία έχει κυριαρχήσει στην ευρωπαϊκή αγορά 

ενέργειας ,αλλά κινδυνεύει να χάσει τη θέση αυτή σύντομα . Η Ευρώπη αρχίζει να 

συνάπτει συμβόλαια για την προμήθεια σχιστολιθικού και υγροποιημένου αερίου από 

άλλες χώρες . Αυτό εξηγεί την αυξημένη δραστηριότητα των ρωσικών εταιρειών όπως 

η , Gazprom , Rosneft και Novatek . Η Ρωσία δηλαδή στην ουσία «αρπάζει» ένα 

κομμάτι της Μεσογείου και σε αντάλλαγμα για την εκμετάλλευση του , προσφέρει 

οικονομική βοήθεια π.χ. στην Κύπρο . Επιπλέον , η Gazprom υπέγραψε φέτος 

συμφωνία με το Ισραήλ , λαμβάνοντας το αποκλειστικό δικαίωμα να πωλεί αέριο μόνο 

αυτή στην Ευρώπη . 

Αλλά υπάρχει και ένας άλλος ακόμη λόγος  « Υπό μια ευρύτερη έννοια , η 

ρωσική «επίθεση» στη Μέση Ανατολή αποτελεί μέρος ενός σχεδίου για την επιστροφή 

στην ρωσική ομοσπονδία του Βλαντίμιρ Πούτιν της επιρροής που κατείχε η Σοβιετική 

Ένωση» . Οι Ρώσοι Τσάροι και ηγέτες για πάρα πολλούς αιώνες θεωρούσαν την 

ανατολική Μεσόγειο ως συνέχεια της Μαύρης Θάλασσας , και η Μόσχα , επιθυμεί την 

ενίσχυση των δεσμών της με την περιοχή , επιθυμώντας παράλληλα να τους εντάξει 

στην σφαίρα επιρροής της.  

Φυσικά η προσπάθεια της Ρωσίας να παίξει κυρίαρχο ρόλο στην περιοχή 

περνάει από τον εμφύλιο στη Συρία και την πτώση ή όχι του καθεστώτος του Άσαντ το 

οποίο η Ρωσία στηρίζει έμπρακτα λόγω του γεγονότος ότι φιλοξενεί την μοναδική 

ρωσική βάση στην περιοχή της Ταρτούς. Η εξάρτηση λοιπόν της ρωσικής επιρροής 
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στην περιοχή από τον Ρωσικό εμφύλιο καθιστά αμφίβολο το κατά πόσο η Ρωσία έχει 

την ικανότητα να προβάλλει την ισχύ της στην υπόψη περιοχή. 

Εκτός όμως από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία τα τελευταία χρόνια κάνει την εμφάνιση 

της στην περιοχή και η Κίνα. Η οικονομική ανέλιξη της Κίνας τις τελευταίες δύο 

δεκαετίες επέφερε θεαματικές αλλαγές και στην εξωτερική της πολιτική. Σταδιακά, από 

μία αναπτυσσόμενη χώρα που αναλώνεται σε εσωτερικά θέματα μετατράπηκε σε χώρα 

εξωστρεφή, που χρησιμοποιεί τη δυναμική της για την προώθηση των πολιτικών της 

συμφερόντων ως μία περιφερειακή αλλά και παγκόσμια δύναμη.  

Το κρίσιμο ερώτημα το οποίο δημιουργείται είναι κατά πόσο η άνοδος αυτό θα 

γίνει με ειρηνικό τρόπο ή όχι. Οι απόψεις των μελετητών διίστανται σε αυτό το σημείο 

με τη μία πλευρά να υποστηρίζει ότι η Κίνα αποτελεί μία ειρηνική δύναμη και την άλλη 

πλευρά να υποστηρίζει ότι η Κίνα εμφανίζεται ως επίδοξος ηγεμόνας και η ανάπτυξη 

της δεν θα είναι ειρηνική.  

Η οικονομική  ανάπτυξη της Κίνας και η εξωστρέφεια την οποία επέδειξε στην 

εξωτερική της πολιτική είχαν ως αποτέλεσμα την αύξηση των ενεργειακών της 

αναγκών. Η ενεργειακή επάρκεια της Κίνας αποτελεί προ πολλού παρελθόν, λόγω της 

διαρκούς αυξήσεως του ΑΕΠ. Οι αυξανόμενες ανάγκες της σε ενέργεια είχε ως 

αποτέλεσμα να στρέψει την προσοχή της και να προσπαθεί να ασκήσει επιρροή στην 

πλούσια σε ενεργειακά αποθέματα περιοχή της Μέσης Ανατολής.  Κύριος συνεργάτης 

της Κίνας στην περιοχή αποτελεί το Ιράν το οποίο στηρίζει στρατιωτικά και οικονομικά 

ήδη από τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ.  

Η Κίνα εκμεταλλευόμενη το συνεχώς αυξανόμενο αντιαμερικανικό πνεύμα στη 

Μ. Ανατολή, προσπάθησε να δημιουργήσει συμμαχικούς δεσμούς ακόμη και με 

παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ, όπως την Αίγυπτο, το Ισραήλ και τη Σαουδική 

Αραβία.  Κατόπιν των ανωτέρω θα μπορούσα να υποστηρίξω λαμβάνοντας υπόψη το 

γεγονός ότι, η Κίνα ανταγωνίζεται τις Η.Π.Α., την Ιαπωνία, την Ινδία και την Ευρώπη 

για την πρόσβαση στα ίδια ενεργειακά αποθέματα κυρίως της Μ. Ανατολής, 

αναμένεται ότι θα επιφέρει μεγαλύτερη ενεργό ανάμιξη της χώρας στην περιοχή αυτή, 

αλλά και στην παγκόσμια γεωπολιτική της ενέργειας, κατά τα επόμενα έτη. Η 

υλοποίηση της εκτιμήσεως αυτής σημαίνει μεγαλύτερη πολιτική, οικονομική και 

στρατιωτική επιρροή της Κίνας στις περιοχές παραγωγής ενέργειας. 
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Όσον αφορά την ΕΕ η κύρια στόχευση της είναι να μειώσει την ενεργειακή της 

εξάρτηση από τη Ρωσία, στόχευση η οποία στηρίζεται και από τις ΗΠΑ. Με αφορμή 

την πρόσφατη ανακάλυψη πλουσίων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη λεκάνη της 

Λεβαντίνης προέκυψε το θέμα της οριοθέτησης μίας ευρωπαϊκής ΑΟΖ. Σύμφωνα με 

την πρόσφατη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον "Ενεργειακό Χάρτη 

Πορείας 2050"  η δημιουργία μιας ενιαίας ευρωπαϊκής ΑΟΖ έχει ως σκοπό την 

διασφάλιση της ενεργειακής αυτάρκειας και ασφάλειας της ΕΕ και την όσο γίνεται 

δυνατή μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της ΕΕ από τρίτες χώρες. Αυτό μπορεί να 

επιτευχθεί με την προώθηση τρόπων εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας καθώς και με την εκμετάλλευση ενεργειακών πόρων των κρατών μελών.  

Τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα ως μέλη της ΕΕ μπορούν να αποτελέσουν το 

«ουδέτερο έδαφος» στην περιοχή όπου θα συναντηθούν τα συμφέροντα των μεγάλων 

δυνάμεων και με τον τρόπο αυτόν να ισχυροποιήσουν τη θέση τους στην περιφέρεια. Η 

Κύπρος ως χώρα παραγωγός  και η Ελλάδα αρχικά ως διακομιστής ενέργειας και στο 

μέλλον πιθανόν και ως χώρα παραγωγός, σε συνδυασμό την θεσμική ισχύ που 

απολαμβάνουν ως μέλη της ΕΕ μπορούν να χαράξουν μια κοινή ενεργειακή πολιτική η 

οποία θα τους επιφέρει καρπούς και στα πολύ σοβαρά θέματα εθνικής ασφαλείας που 

αντιμετωπίζουν. 

7.4 Η ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΩΝ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

Στο εξεταζόμενο υποσύστημα ένας άλλος εθνοκρατικός παράγοντας ο οποίος 

παρουσιάζει μεγάλη κινητικότητα είναι η Τουρκία. Η κυβέρνηση του ΑΚP υιοθετώντας 

τις πολιτικές Νταβούτογλου προσπάθησε να προσδώσει μια εξωστρέφεια στην 

εξωτερική της πολιτική, προσπάθησε να καλύψει το δημιουργούμενο κενό ισχύος το 

οποίο προέκυψε από τον μερικό στρατηγικό αναπροσανατολισμό των ΗΠΑ, οι οποίες 

μετατόπισαν το ειδικό βάρος της εξωτερικής τους πολιτικής στην περιοχή της Ασίας, 

και να αυτοχριστεί ρυθμιστής της περιοχής.  

Παρά το γεγονός όμως ότι η πολυδιαφημισμένη «πολιτική των μηδενικών 

προβλημάτων» με τους γείτονες  ήταν άκρως επικοινωνιακή αποδείχτηκε ανειλικρινής. 

Η χρησιμοποίηση των πολιτικών «ήπιας ισχύος» όπως τις χαρακτηρίζει ο καθηγητής 

Σπυρίδων Λίτσας δεν ήταν τίποτα περισσότερο παρά μέθοδοι υπερβατικής κάλυψης 
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των ηγεμονικών στοχεύσεων της Τουρκίας στις περιοχές της Μέσης Ανατολής, της 

Κεντρικής Ασίας και της ΝΑ Ευρώπης. Λόγω των ηγεμονικών αυτών στοχεύσεων η 

ανωτέρω πολιτική ενώ συνέβαλλε στην οικονομική ανάπτυξη λόγω της αύξησης των 

εξαγωγών προς τις όμορες χώρες δεν απέδωσε τα αναμενόμενα σε πολιτικό επίπεδο. Η 

άποψη του γράφοντος είναι ότι η πολιτική αυτή ήταν καταδικασμένη από την αρχή για 

τους εξής λόγους: 

α) Η πολιτική αυτή εκπονήθηκε σε αποστειρωμένες συνθήκες εργαστηρίου 

μη λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αλλαγές που μπορεί να προκύψουν είτε από εξεγέρσεις 

είτε από ανατροπές καθεστώτων όπως και έγινε. Η Αραβική Άνοιξη αν όχι στα αρχικά 

της στάδια αλλά στην εξελικτική της πορεία απέδειξε περίτρανα την αποτυχία της 

πολιτικής των μηδενικών προβλημάτων καθόσον η Τουρκία οδηγήθηκε σε πλήρη 

αδιέξοδο στην υπόψη περιοχή. Οι δομικές μεταβολές που λαμβάνουν χώρα στη Συρία 

και στο Ιράκ, η ολοσχερής ρήξη των σχέσεων με την Αίγυπτο μετά από την στήριξη 

που προσέφερε στους αδελφούς μουσουλμάνους, η συμμαχική σχέση μεταξύ Κύπρου-

Ισραήλ Ελλάδας οι προοπτικές δημιουργίας συμμαχικής σχέσης μεταξύ Κύπρου-

Ελλάδας-Αιγύπτου και η ρήξη των συμμαχικών δεσμών με το Ισραήλ την έχουν 

οδηγήσει σε πλήρη αδιέξοδο.  

β) Μία άλλη βασική πτυχή της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής, όπως αυτή 

σχεδιάστηκε από τον εμπνευστή της Νταβούτογλου, ήταν η στροφή στον αραβο-

μουσουλμανικό κόσμο με αποτέλεσμα ένα μοντέλο αλληλεξάρτησης βασισμένο στις 

κοινές ισλαμικές παραδόσεις  υιοθετήθηκε από το ΑΚΡ ως τη λύση για την επίτευξη 

των ηγεμονικών στοχεύσεων της Τουρκίας. Επιπρόσθετα  το ΑΚΡ προσπάθησε να 

υιοθετήσει το ρόλο του «έντιμου μεσολαβητή» (HONEST BROKER) σε υποθέσεις του 

αραβοισλαμικού κόσμου με ιδιαίτερη προτίμηση σε καταστάσεις που περιείχαν ένταση 

και σύγκρουση με μοναδική στόχευση την ενίσχυση του διεθνούς κύρους της ισλαμικής 

κυβέρνησης του ΑΚΡ.  Η προσέγγιση όμως του αραβο-μουσουλμανικού κόσμου έκανε 

εμφανή τις ηγεμονικές στοχεύσεις της Τουρκίας οι οποίες έρχονταν σε πλήρη 

σύγκρουση με την πολιτική των μηδενικών προβλημάτων. 

Η θέσπιση του δόγματος αυτού δεν αποτέλεσε τίποτε περισσότερο από ένα 

επιστημονικό επικοινωνιακό δημιούργημα το οποίο ήταν καταδικασμένο εξαρχής να 

αποδομηθεί.   
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7.4.1 ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 

Για την Τουρκία η εκδήλωση της Αραβικής Άνοιξης παρουσιάστηκε ως 

ευκαιρία ενίσχυσης της επιρροής της στο μουσουλμανικό κόσμο και ανάληψης ενός 

ηγεμονικού ρόλου στην ευρύτερη περιοχή. Η Τουρκία οραματίζονταν τη δημιουργία 

μιας σειράς σουνιτικών καθεστώτων τα οποία θα πολλαπλασιάζονταν γρήγορα και θα 

έβρισκαν εφαρμογή στη Συρία, την Αίγυπτο, το Λίβανο, τη Λιβύη, και τα οποία θα 

ήταν υποταγμένα στην αναδυόμενη Τουρκική αυτοκρατορία. 

Οι δομικές αλλαγές οι οποίες επήλθαν απότοκο του φαινομένου της Αραβικής 

Άνοιξης έφεραν στην επιφάνεια κομβικά προβλήματα τα οποία επί χρόνια αποτελούν 

την αχίλλειο πτέρνα της εξωτερικής πολιτικής της, όπως το Κουρδικό. . Η 

αναζωπύρωση του Κουρδικού ζητήματος αποτελεί έναν μεγάλο κίνδυνο για την 

Τουρκία. Ο Εμφύλιος στη Συρία και η απόσυρση των Συριακών στρατευμάτων από τις 

κουρδικές περιοχές, έχει προκαλέσει ένα κενό ασφαλείας στη Βόρεια Συρία, που 

τείνουν να καλύψουν οι Κούρδοι της περιοχής. Επιπρόσθετα η απόφαση του Άσαντ να 

υποστηρίξει το ΡΚΚ, για να ασκήσει πίεση στην Άγκυρα, έχει ήδη αναζωπυρώσει τις 

επιθέσεις των κούρδων στη Νοτιοανατολική Τουρκία όπου σε συνδυασμό με τη μη 

τήρηση των υποσχέσεων του Ερντογάν για παραχώρηση πολιτισμικών ελευθεριών 

στους Κούρδους της Τουρκία, τροφοδοτούν τον κίνδυνο γενικευμένης εξέγερσης. 

Εκτός όμως από την αναζωπύρωση του κουρδικού ζητήματος η στάση της στον 

συριακό εμφύλιο έχει προκαλέσει τη δυσαρέσκεια και άλλων δρώντων στην περιοχή 

όπως τη Ρωσία όπου οι στοχεύσεις της στο θέμα της Συρίας έρχονται σε πλήρη 

σύγκρουση με αυτές της Ρωσίας. Στη διεθνή πολιτική η οποία χαρακτηρίζεται από 

ρευστότητα και διαρκή μεταβλητότητα τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται σταθερό. Τα 

πάντα μπορούν να αλλάξουν αν η Τουρκία καταφέρει να πλασαριστεί στον ενεργειακό 

χάρτη της Αν. Μεσογείου από τον οποίο τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι αποκλεισμένη.  

7.4.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ 

Στον τομέα της ενέργειας η Τουρκία έχει καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες 

προκειμένου να παρουσιαστεί ως ο πιο αξιόπιστος διαμετακομιστής ενέργειας 

υδρογονανθράκων προς την ΕΕ με σκοπό να αυξήσει την επιρροή της στην περιοχή, να 

ενισχύσει την οικονομία της, να εμβαθύνει τις σχέσεις της με άλλους εθνοκρατικούς 

δρώντες, όπως τη Ρωσία (Συνεργασία για μεταφορά αερίου από τη Σαμψούντα στον 
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κόλπο της Κιλικίας ώστε να επηρεάζει με ανάλογο τρόπο το Λίβανο τη Συρία αλλά και 

το Ισραήλ). 

Οι προσδοκίες της Τουρκίας για την συμμετοχή της στον ενεργειακό χάρτη της 

Αν. Μεσογείου έρχεται σε αντίθεση με τα συμφέροντα των τριών εξεταζόμενων 

εθνοκρατικών οντοτήτων Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Επιπρόσθετα η προσέγγιση της 

Ελλάδας-Κύπρου με την Αίγυπτο κάνει την Τουρκία να ασφυκτιά καθώς βλέπει να 

αποκλείεται από τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της περιοχής άρα και από την 

προσδοκία της να παίξει ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή. Η Τουρκία βλέποντας τη 

διαμορφωθείσα κατάσταση και μη μπορώντας να μείνει απαθής κάνει χρήση της 

σκληρής της ισχύος697 με στόχο τον πειθαναγκασμό Ελλάδας και  Κύπρου οι οποίες τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή μαστίζονται από την μεγαλύτερη οικονομική κρίση της 

ιστορίας τους. Η Τουρκία με τον τρόπο αυτό προσπαθεί να ενδυναμώσει τον 

ρυθμιστικό της ρόλο στην περιοχή και αναμένεται ότι όσο προσκρούει σε εμπόδια τόσο 

μεγαλύτερη θα είναι η προσπάθεια αυτή. Εκτός όμως από την επίδειξη της σκληρής 

ισχύος της η Άγγυρα δραστηριοποιείται και σε διπλωματικό επίπεδο με στόχο και 

σκοπό να καταδείξει στη διεθνή κοινότητα ότι έχει κυριαρχικά δικαιώματα στην 

Ανατολική Μεσόγειο και η επίσημη επιχειρηματολογία είναι ότι τα οφέλη από την 

ανακάλυψη των υδρογονανθράκων πρέπει να τα καρπωθούν και η Τουρκοκυπριακή 

κοινότητα του ψευδοκράτους. 

7.4.3 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

Η Τουρκία αποτελεί την κυριότερη μεταβλητή στην εξίσωση δυνάμεων στην 

Ανατολική Μεσόγειο.698 Πρόκειται για τη χώρα η οποία συγκεντρώνει τα μεγαλύτερα 

φορτία ισχύος σε όλα τα επίπεδα γεγονός από το οποίο προκύπτει και η αλαζονική 

στάση και ηγεμονικές της στοχεύσεις. Αυτή τη στιγμή η Τουρκική εξωτερική πολιτική 

φαίνεται να έχει περιέλθει σε αδιέξοδο και να ψάχνει τρόπο απεγκλωβισμού της. Σε 

                                                
697 Πρόσφατο παράδειγμα μιας τέτοιας αντίδρασης είναι η έκδοση οδηγίας προς ναυτιλομένους 

(Navtex), με την οποία η Τουρκία δεσμεύει μέρος της ΑΟΖ της Κύπρου, πρακτική που αντίκειται στο 

Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας8 και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, για σεισμογραφικές 

έρευνες του τουρκικού ερευνητικού πλοίου Barbaros Hayreddin  συνοδευόμενο από δύο βοηθητικά 

πλοία και μία φρεγάτα του πολεμικού ναυτικού.9 Επιπλέον, πολεμικά πλοία της Τουρκίας 

παρακολουθούν τις γεωτρήσεις της ιταλοκορεατικής κοινοπραξίας σε δύο οικόπεδα της κυπριακής 

ΑΟΖ.( Άγγελος Γιαννακόπουλος, Aνακατατάξεις Στην Ανατολική Μεσόγειο: Ο Ρόλος Της Τουρκίας Και 

Οι Στρατηγικές Προτεραιότητες Για Ελλάδα Και Κύπρο (Αθήνα, 2014), www. eliamep.gr.,09) 
698 Ibid.,17 
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αυτό το σημείο θα προσπαθήσω να προβώ σε μία σειρά από προβλέψεις, πάντα με την 

πιθανότητα λάθους, για τις μελλοντικές κινήσεις της Τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. 

 Η Τουρκία αντιλαμβανόμενη πλέον το αδιέξοδο το οποίο έχει περιέλθει η 

εξωτερική της πολιτική και βλέποντας ότι ο αποκλεισμό της από τον ενεργειακό χάρτη 

της Αν. Μεσογείου είναι πλέον πραγματικότητα θα προσπαθήσει να διασπάσει τους 

άξονες Κύπρος-Ισραήλ-Ελλάδας και Ελλάδας-Κύπρος-Αίγυπτος προσεγγίζοντας το 

Ισραήλ και την Αίγυπτο σε συνδυασμό με τη συνέχιση της επίδειξης της σκληρής 

ισχύος της προς την Ελλάδα και την Κύπρο με στόχο και σκοπό να αναδείξει τις 

αδυναμίες τους, να πλήξει το κύρος τους προβάλλοντας τους ως μη αξιόπιστους 

συμμάχους για την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Η Τουρκία αντιλαμβάνεται τις συμμαχίες-

συνεργασίες αυτές ως πολιτικές κινήσεις εναντίον της. 

Σίγουρα η προσπάθεια επαναπροσέγγισης των δύο αυτών εθνοκρατικών 

οντοτήτων από την πλευρά της Τουρκίας, μετά από την παταγώδη αποτυχία της 

εξωτερικής πολιτικής στην περιοχή μάλλον θα αντιμετωπιστεί με περίσσεια καχυποψία 

γεγονός το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να εκμεταλλευτεί η ελληνική εξωτερική 

πολιτική προβάλλοντας την ισχύ που της δίνει η συμμετοχή της στους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς. 

Το πότε θα υλοποιηθεί αυτή η μεταστροφή στην εξωτερική πολιτική της 

Τουρκίας είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Βέβαια λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το 

καλοκαίρι του 2015 θα διεξαχθούν εκλογές στην Τουρκία αλλά και το γεγονός ότι η 

μέχρι τώρα υποστήριξη των ισλαμικών κινημάτων γίνεται με γνώμονα την εσωτερική 

πολιτική σκηνή θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε ότι η οποιαδήποτε κίνηση θα γίνει 

μετά τις εκλογές του 2015. Η σύνδεση εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής είναι 

γνωστή στους Τούρκους αφού ο Κεμάλ Ατατούρκ είχε υποστηρίξει ότι : «Το καλύτερο 

θεμέλιο μιας εξωτερικής πολιτικής είναι μια αποφασιστική εσωτερική πολιτική, μία 

δυνατή διοίκηση και μία καλή εσωτερική οργάνωση. Η εσωτερική πολιτική και η 

εξωτερική πολιτική συμβαδίζουν.»699 Σε αυτή την περίπτωση είναι εμφανές ότι η 

εσωτερική πολιτική σκηνή διαδραματίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο διαφορετικά δεν 

εξηγείται για πιο λόγο μια πολιτική η οποία έχει αποτύχει παταγωδώς εδώ και 

τουλάχιστον μια διετία συνεχίζει να εφαρμόζεται. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση  

                                                
699 Χαράλαμπος Κρεμμύδας, Οικονομική Κρίση, Μνημόνιο Και Ελληνική Εξωτερική Πολιτική.,8 
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κορυφαίου τούρκου αρθρογράφου,  Ερτουγκρούλ Οζκιόκ, στη  «Χουριέτ»: «Για περίμενε 

ένα λεπτό! Λοιπόν, Νταβούτογλου πιστεύεις ότι οι τουρκάλες μανάδες και πατεράδες θα 

στείλουν τους νεαρούς γιους τους στη Συρία προκειμένου να υποστηρίξεις ότι πολιτική 

σου που έχει καταρρεύσει αποδείχθηκε σωστή;».700 

7.4.4 H ΕΛΛΑΔΑ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 

ΤΟΥΡΚΙΑΣ  

Εδώ και μισό αιώνα  πλέον , η Τουρκία συνιστά τη μεγαλύτερη πηγή 

προβλημάτων για την εξωτερική πολιτική της Ελλάδας, αλλά και για την ίδια την 

ασφάλειά της. Στις αρχές της δεκαετίας του 1970 η Τουρκία εγκαινίασε μια 

συστηματική πολιτική αμφισβητήσεων και διεκδικήσεων σε βάρος της κυριαρχίας, των 

κυριαρχικών δικαιωμάτων και των διεθνών αρμοδιοτήτων της Ελλάδας στον θαλάσσιο, 

νησιωτικό και εναέριο χώρο. 

Η Τουρκία αγωνιά να αναδειχθεί σε ηγεμονική δύναμη γεγονός το οποίο πρέπει 

να αντιληφθεί η χώρα μας προκειμένου να αντιμετωπίσει τις ηγεμονικές στοχεύσεις της 

Γείτονος με γνώμονα το ρεαλισμό και όχι προσκολλημένη στο οικοδόμημα της 

ιδεαλιστικής ουτοπικής σχολής  το οποίο έχει  καταρρεύσει από την εποχή που ο 

Edward Hallett Carr έγραφε το μνημειώδες έργο του η εικοσαετής κρίση 1919-1939 και 

στο οποίο εισήγαγε την έννοια της ισχύος στη διεθνή πολιτική. 

Η Ελλάδα την κρίσιμη αυτή χρονική περίοδο, κατά την οποία μαστίζεται από τη 

δημοσιονομική κρίση πρέπει να εγκαταλείψει την κατευναστική πολιτική την οποία 

ακολουθεί τα τελευταία χρόνια, κυρίως μετά την κρίση των Ιμίων, και να αναπτύξει μια 

ικανή και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική η οποία θα διασφαλίσει την ασφάλειά 

του, την προστασία και την ικανοποίηση των συμφερόντων του. Η Ελλάδα πρέπει να 

εκμεταλλευτεί τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες στο υποσύστημα της και να ξεφύγει από 

την λογική ότι δεν ασχολούμαστε με τίποτε μέχρι την έξοδο της χώρας από την 

σοβούσα οικονομική κρίση. 

 

                                                
700 Μπουράκ Μπεκνίλ, “Πώς Η Κατάσταση Στη Συρία Γύρισε Μπούμερανγκ Για Την Τουρκία,” ΤΟ 
ΒΗΜΑ, 2014, http://www.tovima.gr/world/article/?aid=643509. (Πρόσβαση 11 Μαρτίου 2015) 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=643509.
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 Μέσα από μία ρεαλιστική θεώρηση του διεθνούς περιβάλλοντος, η Ελλάδα 

είναι μια χώρα υπέρμαχος του status quo και η Τουρκία μια αναθεωρητική χώρα. Στο 

ελληνικό στρατηγικό δόγμα «δε διεκδικούμε τίποτα, δεν εκχωρούμε τίποτα»
701

, η 

Τουρκία αντιπαραβάλλει αστείρευτες πηγές γεωπολιτικής ενέργειας – ακμαία 

δημογραφία, παραγωγική οικονομία, στρατιωτική δύναμη, ενεργειακή διπλωματία – 

που κινητοποιούνται στα πλαίσια ενός επεκτατικού και σαφώς καθορισμένου 

στρατηγικού σχεδίου.702 Για τον Παναγιώτη Κονδύλη «αφότου το έθνος συνέπεσε 

ουσιαστικά με το κράτος, [η Ελλάδα] δεν έχει ζωτικούς ιστορικούς και πολιτικούς 

στόχους έξω από τα σύνορά της», την ίδια ώρα που η Τουρκία «κοιτάζει αδιάκοπα πέρα 

από τα σύνορά της μέσα σε ευρύτερους χώρους, προς τους οποίους την ωθούν πολύ 

νωπές και ενεργές ηγεμονικές μνήμες καθώς και ζωντανές ακόμα φυλετικές, γλωσσικές 

και ιστορικές συγγένειες».
703

 

Απέναντι σε αναθεωρητικούς γείτονες η εξισορρόπηση, τόσο εσωτερική όσο 

και εξωτερική, είναι η πιο ενδεδειγμένη στρατηγική διασφάλισης της ισορροπίας 

ισχύος. Στον αντίποδα των βιώσιμων αυτών στρατηγικών ανάσχεσης, ο κατευνασμός 

και η πρόσδεση στο άρμα του αντιπάλου (Φινλανδοποίηση) θεωρούνται επικίνδυνες 

εθνικές στρατηγικές, καθώς συνεπάγονται παραχώρηση ισχύος στο αναθεωρητικό 

κράτος, χωρίς ταυτόχρονα να εξαλείφουν τα κίνητρα της επιθετικότητάς του καθώς στη 

συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος αυτό συνεχίζει να προκαλεί όχι μέσω της δράσης 

του αλλά μέσω της παθητικότητας του.
704

 

7.5 ΕΛΛΑΔΑ- ΚΥΠΡΟΣ- ΙΣΡΑΗΛ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ-ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

Η διάθεση της Τουρκίας να ηγηθεί του αραβικού κόσμου, να αναδειχθεί 

προστάτης της Παλαιστίνης, να χρηματοδοτεί τα ισλαμιστικά κινήματα με σκοπό τη 

δημιουργία κυβερνήσεων σε χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής οι 

οποίες θα είναι υποταγμένες στην αναδυόμενη Τουρκική Αυτοκρατορία, να αποκτήσει 

πυρηνική δύναμη την οδήγησαν σε μια σειρά από τραγικά λάθη τα οποία ακύρωσαν 

                                                
701 Βλ. Κεφάλαιο 2 

702 Vasileios Stathopoulos, “MODUS VIVENDI ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΟΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ,” Strategy 

International, 2011, http://www.strategyinternational.org/index.php/en/sectors/defence-analysisdecision-

making/defence-analysis/204-modus-vivendi. (Πρόσβαση 21 Ιαν 2015) 

703Παναγιώτης Κονδυλης, Θεωρια Του Πολέμου (Αθήνα: ΘΕΜΕΛΙΟ, 1999).,389 

704 Σπυριδων Ν. Λίτσας, “Η Θεωρία Της Ήπιας Ισχύος Στο Πλαισιο Των Νεοθωμανικών 
Προσανατολισμών: Μια Ενδοσκόπηση Στο Στρατηγικό Βάθος.”,210 

http://www.strategyinternational.org/index.php/en/sectors/defence-analysisdecision-making/defence-analysis/204-modus-vivendi.
http://www.strategyinternational.org/index.php/en/sectors/defence-analysisdecision-making/defence-analysis/204-modus-vivendi.
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ολοσχερώς την εξωτερική πολιτικής της στην Αν. Μεσόγειο. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με τις απρόβλεπτες εξελίξεις υπό το φόντο της Αραβικής Άνοιξης αλλά και 

η ανακάλυψη πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στη Λεκάνη της Λεβαντίνης 

οδήγησαν την Τουρκία στη οριστική ρήξη των δεσμών της με παραδοσιακούς  της 

συμμάχους όπως το Ισραήλ γεγονός το οποίο λειτούργησε ως εφαλτήριο για την 

ανάπτυξη μιας στρατηγικής σχέσης μεταξύ Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ. Στα πλαίσια της 

στρατηγικής σχέσης εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία μας επιτρέπουν 

να μιλάμε για συμμαχικούς δεσμούς: 

 Πρώτον τα κοινά συμφέροντα καθόσον η χώρα μας και η Κύπρος ζητάνε την 

εμπλοκή τους στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής προκειμένου να αναδειχθούν ως 

παράγοντες σταθερότητας της περιοχής, να αναπτυχθούν οικονομικά, να 

αντιμετωπίσουν τη δημοσιονομική κρίση και να ενισχύσουν τη θέση τους στο 

διεθνοπολιτικό γίγνεσθαι συνάπτοντας συμμαχίες στη βάση των κοινών συμφερόντων 

αλλά και απειλών. Στην αντίπερα όχθη το Ισραήλ θέλοντας να ξεφύγει από την 

απομόνωση την οποία έχει περιέλθει από τις δομικές αλλαγές των τελευταίων ετών 

αναζητεί στη χώρα μας και την Κύπρο το ζητούμενο στρατηγικό βάθος καθώς αυτές 

αποτελούν μέχρι στιγμής το μοναδικό στρατηγικό πνεύμονα του Ισραήλ. Η Ελλάδα και 

η Κύπρος δεν είναι χώρες αραβικές και  δεν έχουν αποικιοκρατικό παρελθόν αντίθετα 

αποτελούν δυτικού τύπου δημοκρατίες οι οποίες παρά την επαχθή οικονομική 

κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει ανήκουν στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και 

παρουσιάζουν σταθερότητα. Δεύτερον η ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους 

τομείς και κυρίως στον στρατιωτικό τομέα. Τρίτον υπάρχει κοινή απειλή. 

Ένας εκ των σημαντικότερων παραγόντων που οδήγησε στη δημιουργία της 

υπόψη συμμαχικής σχέσης ήταν η ανακάλυψη κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στις 

ΑΟΖ Κύπρου και Ισραήλ. Το Ισραήλ και η Ελλάδα είναι χώρες εξαρτώμενες 

ενεργειακά και η ανακάλυψη των υπόψη κοιτασμάτων αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για 

την ενεργειακή τους ασφάλεια αλλά και για την αναβάθμιση τους στο διεθνοπολιτικό 

γίγνεσθαι. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα Άλλωστε, όπως επισημαίνει και ο Διευθυντής 

Ερευνών του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων Κων/νος Φίλης, σε σχετικό άρθρο του, «η 

Ελλάδα, εντασσόμενη στον ενεργειακό χάρτη, αναβαθμίζει τη γεωπολιτική της θέση, 

αποκτά λόγο και ρόλο στα τεκταινόμενα, ενώ διασφαλίζει σε σημαντικό βαθμό την 

ενεργειακή της επάρκεια, κατοχυρώνοντας εν πολλοίς και την ασφάλειά της αλλά και εν 

γένει της ευρύτερης περιοχής (στη λογική πως η όποια κρίση θα έχει αντίκτυπο στις 
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τσέπες των Ευρωπαίων καταναλωτών που είναι και ο τελικός προορισμός για το 

πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που θα διέρχονται από τη χώρα μας)».
705

  

Ο διαμορφούμενος ενεργειακός άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδας ακυρώνει 

κάθε φιλοδοξία της Άγκυρας να καταστεί ενεργειακός κόμβος και κατ’ επέκταση 

ρυθμιστικός παράγοντας στην περιοχή.  Ο άξονας, Ισραήλ-Κύπρου-Κρήτης-Ιονίου-ΕΕ, 

θα έχει δυναμικότητα μεταφοράς περί το ένα τρισεκατομμύριο κυβικά μέτρα φυσικού 

αερίου στην ενεργοβόρο ευρωπαϊκή οικονομία και, μάλιστα, εν καιρώ οικονομικής 

κρίσεως. Εντός δε της προσεχούς οκταετίας η δυναμικότητά του θα εξαπλασιαστεί. 

Αυτό σημαίνει πλήρη απεξάρτηση της Δύσεως από τους αραβομουσουλμανικούς, αλλά 

και από τους ρωσικούς, υδρογονάνθρακες δηλαδή πλήρη αχρήστευση των δρομολογίων 

τα οποία φιλοδοξεί να ελέγξει η Τουρκία. 

Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων στο υποσύστημα 

της Αν. Μεσογείου, αλλά και οι εκτιμήσεις ότι, υπάρχουν σημαντικά αποθέματα στις 

περιοχές νοτίως της Κρήτης αλλά και στο Ιόνιο Πέλαγος, δημιούργησαν νέα δεδομένα 

στην περιοχή αφού αυτή προσέλκυσε το ενδιαφέρον όλων των σημαντικών δρώντων 

του διεθνούς συστήματος. Μέσα στο πλαίσιο αυτό προβάλλει το θέμα της 

Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης (ΑΟΖ), η οριοθέτηση της οποίας συνδέεται άμεσα 

με την ενεργειακή ασφάλεια, τα οικονομικά συμφέροντα των παράκτιων κρατών και 

γενικότερα με την αύξηση των φορτίων ισχύος των τελευταίων. 

Η ανακήρυξη ΑΟΖ δεν αποτελεί απλά ένα τεχνικό ζήτημα ή ζήτημα διαχείρισης 

φυσικών πόρων από πλευράς ενός κράτους. Οι αποφάσεις που λαμβάνουν τα κράτη και 

αφορούν στις διμερείς ή πολυμερείς σχέσεις τους με άλλα κράτη (πεδίο εξωτερικής 

πολιτικής) προσδιορίζουν σε σημαντικό βαθμό και το πλαίσιο των διακρατικών 

σχέσεων. Αυτές κυμαίνονται μεταξύ δύο ακραίων πόλων, συνεργασίας και 

σύγκρουσης, επιλογές που προσδιορίζονται από την ορθολογική ή μη συμπεριφορά των 

κρατών. Στην περίπτωση της Ελλάδας η ανακήρυξη ΑΟΖ προϋποθέτει μία σειρά από 

συνοδευτικές διπλωματικές και πολιτικές δράσεις προκειμένου να αποσβεστούν 

αντιδράσεις όμορων χωρών οι οποίες θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κλίμα έντασης 

ή και σύγκρουσης. Η Τουρκία έχει δηλώσει ότι δεν θα επιτρέψει μονομερή ανακήρυξη 

                                                
705 Κωνσταντίνος Φίλης, “Ο Ενεργειακός Χάρτης Της ΝΑ Ευρώπης: Αναδυόμενες 

Πραγματικότητες, Προκλήσεις Και Προοπτικές Για Την Ελλάδα.,” ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΑ 
ΕΥΡΩΠΗΣ, 2012, www.iene.gr/energyweek08/articlefiles/page01/filis.pdf.(Πρόσβαση 14 Απρ.14) 
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ΑΟΖ. Υπό αυτό το πρίσμα, και λαμβάνοντας υπόψη τους συσχετισμούς ισχύος αλλά 

και τη διεμβολυτική δράση των ΗΠΑ, η χώρα μας θα πρέπει να έχει προετοιμαστεί 

προσεκτικά πριν προβεί σε μία τέτοια ενέργεια, ειδικά στις παρούσες συνθήκες. 

Το Ισραήλ είναι ένας ισχυρός δρών του διεθνούς συστήματος και όταν 

υπεισέρχεται το εθνικό συμφέρον επιβίωσης δεν υπάρχουν αμφιταλαντεύσεις και 

δισταγμοί. Παρά τις ανακατατάξεις τις οποίες δημιούργησε το πολιτικό φαινόμενο της 

Αραβικής Άνοιξης και σύμφωνα με ανάλυση του Stratfor η στρατηγική θέση του 

Ισραήλ παραμένει εξαιρετική.  Το μόνο πράγμα το οποίο θα μπορούσαμε να 

υποστηρίξουμε με σιγουριά είναι ότι οι προοπτικές του υπό διαμόρφωση άξονα 

Ελλάδας- Κύπρου –Ισραήλ εξαρτώνται από την ικανότητα της Ελλάδας και της 

Κύπρου να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις της Τουρκίας η οποία αισθανόμενη πλέον ότι 

«ασφυκτιά», θα διεκδικήσει το «ζωτικό χώρο» στο Αιγαίο και στην Αν. Μεσόγειο. Για 

τον λόγο αυτό Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να εδραιώσουν τη θέση τους στη 

διεθνοπολιτική αρένα και συγκεκριμένα: 

α) Ελλάδα 

 Η οριοθέτηση της ΑΟΖ να αποτελέσει προτεραιότητα της 

εξωτερικής πολιτικής καθώς κάτι τέτοιο θα ισχυροποιούσε τη θέση 

της Ελλάδας στην περιφέρεια της θα επαναπροσδιόριζε τις σχέσεις 

της με τους συμμάχους της και θα της έδινε το ρόλο του 

σταθεροποιητή στην περιοχή. . Η ανακήρυξη της ΑΟΖ από την 

Ελληνική πλευρά οφείλει να ακολουθήσει τον εξαιρετικά επιτυχή 

διπλωματικό ελιγμό που εκτέλεσε η Κύπρος που κατάφερε να 

εναρμονίσει τα συμφέροντα της με το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και στο 

βάθος την ΕΕ και την Ρωσία, όπως αποδεικνύεται από την 

διπλωματική κάλυψη που της παρείχαν ενάντια στις προκλήσεις της 

Τουρκίας.  Η χώρα μας μέχρι και σήμερα, προσκολλημένη στην 

άποψη ότι, πρέπει να λύσουμε όλα μας τα προβλήματα με την 

Τουρκία και στη συνέχεια να ανακηρύξουμε ΑΟΖ, δεν έχει προβεί 

στην οριοθέτηση ΑΟΖ με καμία από τις όμορες χώρες. Εκτιμάται 

ότι, έφτασε η στιγμή να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική 

διαπραγματευτική πορεία προκειμένου να διασφαλίσει τα 

συμφέροντα της και να επιτύχει τους στόχους της αναβαθμίζοντας με 
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αυτό τον τρόπο τη θέση της και την ισχύ της στο διεθνοπολιτικό 

γίγνεσθαι. Στην πραγματικότητα ο καθορισμός της ελληνικής ΑΟΖ 

δεν έχει λόγο να αρχίσει με την Τουρκία. Το πρώτο βήμα πρέπει να 

γίνει με την Ιταλία, η οποία είναι η μόνη χώρα που συνορεύει μαζί 

μας και ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δίχως προβλήματα με την 

Τουρκία, με την οποία έχουμε ήδη υπογράψει μια σύμβαση όσον 

αφορά στο FIR. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να γίνει με την Αλβανία. 

«Η ελληνοαλβανική συμφωνία για τις θαλάσσιες ζώνες μπορεί να 

μην έγινε αποδεκτή, αλλά ως πλαίσιο ήταν μια καλή κίνηση. Ακόμα 

κι αν χρειάζεται μια διόρθωση, σημασία έχει ότι υπάρχει. Δεν πρέπει 

να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας, διότι τα διαδικαστικά λάθη 

μπορούν να απαλειφθούν δίχως δυσκολία. Πρέπει να 

επικεντρωθούμε στην ουσία και αυτή είναι ένα νέο συμμαχικό πεδίο 

μέσα στην τοπολογική τρύπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης».
706

 Η 

Αλβανία οριοθέτησε την υφαλοκρηπίδα της με την Ιταλία το 1992 

χρησιμοποιώντας 17 σημεία και η μοναδική οριοθέτηση που έλειπε 

στην περιοχή ήταν μεταξύ της Αλβανίας και της χώρας μας. Το τρίτο 

βήμα αφορά στην Αίγυπτο με την οποία με την υπογραφή της 

συνεργασίας Cairo Declaration το 2014  έγιναν τα πρώτα βήματα. 

Αποτελεί μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα η χρονική αυτή στιγμή 

κατά την οποία οι σχέσεις Αιγύπτου-Τουρκίας βρίσκονται στο ναδίρ.  

Το τέταρτο βήμα πρέπει να γίνει με την Λιβύη με την οποία πρέπει 

να επιλυθεί το θέμα της Γαύδου. Το πέμπτο βήμα πρέπει να γίνει με 

την Κύπρο, έτσι ώστε να ενισχυθεί το όλο πλαίσιο του Ενιαίου Αμυ-

ντικού Δόγματος. Και μόνο το έκτο βήμα θα αγγίξει την, Τουρκία. 

Έτσι αυτή η τελική διαπραγμάτευση, που βεβαίως θα γίνεται σε 

ευρωπαϊκό πλαίσιο, δεν θα είναι σε πρωτογενές επίπεδο, αφού θα 

έχουν προηγηθεί όλες οι άλλες συμφωνίες και σε ευρωπαϊκό πεδίο 

και σε ευρωμεσογειακό πεδίο. 

                                                
706 Καρυώτης Θεόδωρος, ΑΟΖ: Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη, Από Τη Στρατηγική Κίνηση Στην 
Οικονομική Λύση.,129 
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 Απαιτείται η άμεση αποκατάσταση του πληγέντος κύρους της χώρας. 

Η απομόνωση την οποία έχει περιέλθει η εξωτερική πολιτική της 

χώρας με δικαιολογία την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης θα 

μετατρέψει την Ελλάδα σε κράτος παρία της Ευρώπης. Η Ελλάδα 

πρέπει να αρχίσει να συμπεριφέρεται ως αξιόπιστος εταίρος της 

Δύσης, του ΝΑΤΟ, της ΕΕ, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να 

διαχειριστεί την οποιαδήποτε κατάσταση στο υπόψη υποσύστημα. 

 Η τριμερής συνάντηση κορυφής Ελλάδας-Κύπρου –Αιγύπτου στις 

αρχές Νοεμβρίου αποτέλεσε σίγουρα σημαντικό σταθμό στις σχέσεις 

των τριών εθνοκρατικών οντοτήτων. Ο Άξονας αυτός θα πρέπει να 

τύχει ανάλογης εκμετάλλευσης να διευρυνθεί με τη συμμετοχή και 

άλλων αραβικών κρατών και η συμμαχική σχέση με το Ισραήλ να 

μην αποτελέσει τροχοπέδη στην ενίσχυση αυτού του άξονα. Στον 

πυρήνα της ισραηλινής υψηλής στρατηγικής βρίσκεται το συμφέρον 

και η επιβίωση οπότε το Ισραήλ αν αντιληφθεί ότι κάτι τέτοιο 

εξυπηρετεί τα συμφέροντα του θα συμπαραταχθεί. Αρκεί η Ελληνική 

πλευρά να καταφέρει να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο μεταξύ των 

δυο πλευρών και να αποδείξει από τη μία στο Ισραήλ ότι αποτελεί 

αξιόπιστο εταίρο και από την άλλη στον αραβικό κόσμο ότι αποτελεί 

σταθεροποιητικό παράγοντα και ότι μπορεί να έχει ενεργό ρόλο στην 

ειρηνευτική διαδικασία.
707 

Άλλωστε και οι αραβικές χώρες θα πρέπει 

από την πλευρά τους να αντιληφθούνε ότι όπως η Ελλάδα δεν 

εξέλαβε ως εχθρικές προς αυτήν τις στενότατες  τουρκο-

παλαιστινιακές σχέσεις, που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της 

προσέγγισης της Τουρκίας με τον αραβικό κόσμο, έτσι και ο 

αραβικός κόσμος θα πρέπει να αντιμετωπίσει  το άνοιγμα της 

Ελλάδας προς το Ισραήλ.
708 

Κάτι τέτοιο φυσικά θα ήταν ευλογία για 

την Ελλάδα καθόσον θα απομόνωνε την Τουρκία και θα της 

απαγόρευε οποιαδήποτε ηγεμονική στόχευση στην περιοχή. Η 

                                                
707 Dr. Ioannis N.Grigoriadis, “Seeking Opportunities in Crisis Times: Greek Foreign Policy in the 

Middle East” (ΕΛΙΑΜΕΠ, 2012), www.eliamep.gr/en/eliamep-thesis/ (Πρόσβαση 3 Μαρτίου 2015) 

708 Ιωάννης Θ. Μάζης, “Ο Γεωστρατηγικός Άξονας Ισραήλ-Κύπρου-Ελλάδος Οι Τουρκικοί Σχεδιασμοί 
Για Την Περιοχή.” 

www.eliamep.gr/en/eliamep-thesis/
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προσέγγιση της Αιγύπτου η οποία αποτελεί την σημαντικότερη 

αραβική χώρα και η οποία αντιτίθεται στην τουρκική νεοθωμανική 

πολιτική σίγουρα αποτελεί μονόδρομο. 

  Θα πρέπει να αυξήσει τους συντελεστές ισχύος δίνοντας έμφαση 

στις αμυντικές δαπάνες αλλά και στις δαπάνες του Υπουργείου 

Εξωτερικών. Σίγουρα μια χώρα σε κατάσταση οικονομικής κρίσης 

δεν έχει πολλά περιθώρια εσωτερικής ενδυνάμωσης καθόσον η 

οροφή αυτής καθορίζεται από την οικονομία του εκάστοτε κράτους. 

Παρόλα αυτά μια ορθολογική κατανομή των πόρων θα αύξανε της 

επιχειρησιακή ικανότητα των ΕΔ της χώρας και περισσότερο την 

επιχειρησιακή ναυτική της ικανότητα η οποία στο μέλλον στο υπόψη 

υποσύστημα θα είναι ύψιστης σημασίας. Επιπρόσθετα απαιτείται 

ορθολογική κατανομή και στις δαπάνες του ΥΠΕΞ καθόσον δεν 

είναι δυνατόν να ασκηθεί εξωτερική πολιτική χωρίς διπλωμάτες και 

προξενεία. 

 Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια εκτός από τα προαναφερθέντα 

ζητήματα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα σοβαρά ζητήματα όπως το 

Μακεδονικό. Η χώρα θα πρέπει να αναπτύξει μια πολυδιάστατη 

εξωτερική πολιτική η οποία θα δώσει λύσεις σε διμερή μακροχρόνια  

προβλήματα τα οποία έχουν κουράσει και την εσωτερική και την 

εξωτερική κοινή γνώμη. Άλλωστε η Ελλάδα χρειάζεται επειγόντως 

μια διπλωματική επιτυχία η οποία θα την βοηθήσει να ανακτήσει ένα 

μέρος του χαμένου κύρους της.  

 Θα πρέπει να δώσει βαρύτητα στην εξωτερική εξισορρόπηση μέσω 

σύναψης συμμαχιών χωρίς φυσικά να αποκλείεται η συμμαχία ή 

συνεργασία με οποιοδήποτε διεθνή παράγοντα εφόσον αυτό το 

επιβάλλει το συμφέρον της. Αυτό το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε 

είναι ότι το Διεθνές σύστημα τιμωρεί τα κράτη τα οποία παραμελούν 

να στηρίξουν τα ζωτικά τους συμφέροντα. 

 Η Ελλάδα πρέπει να μετατρέψει την κρίση σε μία νέα ωφέλιμη 

περίοδο και η ελληνική εξωτερική πολιτική να περάσει από την 
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αμυντική απομόνωση σε μία καλώς εννοούμενη επιθετική εξωτερική 

πολιτική η οποία θα εκπληρώνει την αποστολή της στο έπακρο. Με 

λίγα λόγια να διαμορφώσει μια ενεργή εξωτερική πολιτική η οποία 

θα μπορεί να διαχειριστεί όλες τις απρόβλεπτες καταστάσεις της 

διεθνούς πολιτικής μειώνοντας το κόστος και αυξάνοντας τις 

πιθανότητες επιτυχίας. Η Ελλάδα έχει πολλά ακόμη «χαρτιά» τα 

οποία μπορεί να εκμεταλλευτεί όπως είναι η στρατηγική της θέση, οι 

ενεργειακές της προοπτικές, η συμμετοχή της στους ευρω-

ατλαντικούς θεσμούς, οι άριστες σχέσεις με τον αραβικό κόσμο, η 

συμμαχία με το Ισραήλ, η συνεργασία με την Αίγυπτο αλλά και η 

δυσμενή κατάσταση που έχει περιέλθει η εξωτερική πολιτική της 

χώρας. Όλα αυτά μπορούν αν τύχουν κατάλληλης εκμετάλλευσης 

από την πολιτεία να προσδώσουν στην χώρα το ρόλο του 

σταθεροποιητή. Όπως υποστηρίζει και ο Κωφός « Η σημερινή 

οικονομική κρίση δεν χορηγεί άλλοθι για αβελτηρία στα εθνικά 

θέματα».709 

 Ελλάδα και Κύπρος θα πρέπει να ενεργοποιήσουν εκ νεόυ το ΔΕΑΧ 

προκειμένου  η Ελλάδα να χρησιμοποιήσει την αύξηση της 

στρατηγικής και ενεργειακής σημασίας της Κύπρου ως έναυσμα για 

τη δική της αναβάθμιση σε ισχυρό δρών της περιφέρειας. Αφ' ετέρου 

η Κύπρος μπορεί να απολαμβάνει τη στρατιωτική προστασία των 

θαλασσίων περιοχών της από τη ναυτική ισχύ της Ελλάδας. Η άμεση 

αντίδραση της Ελλάδας στην πρόσφατη επίδειξη σκληρής ισχύος της 

Τουρκίας στην κυπριακή ΑΟΖ να προχωρήσει σε ενοποίηση των 

θαλασσίων χώρων Ελλάδας και Κύπρου μπορεί να θεωρήθηκε 

αποτελεσματική τη δεδομένη στιγμή αλλά σίγουρα είναι 

περιορισμένης ισχύος. 

 

 

                                                
709 Παρατίθεται στο Χαράλαμπος Κρεμμύδας, Οικονομική Κρίση, Μνημόνιο Και Ελληνική Εξωτερική 
Πολιτική.,19 
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β) Κύπρος επιπρόσθετα από τα ανωτέρω τα κάτωθι: 

 Η ισχυροποίηση της στην περιφέρεια, θα εξαρτηθεί από την 

ικανότητα της να αυξήσει το ειδικό της βάρος στην διεθνή αρένα, 

δεδομένου ότι: «η αξία μιας συμμαχίας για μιαν ορισμένη πλευρά 

καθορίζεται από το ειδικό βάρος της πλευράς αυτής μέσα στο 

πλαίσιο της συμμαχίας. Ισχυροί σύμμαχοι είναι άχρηστοι σ’ όποιον 

δεν διαθέτει ό ίδιος σεβαστό ειδικό βάρος, εφ’ όσον ανάλογα με 

τούτο εδώ αυξομειώνεται το ενδιαφέρον των ισχυρών».
 710 

Αυτό θα 

πραγματοποιηθεί μόνο αν η Κύπρος όπως άλλωστε και η Ελλάδα 

αυξήσει τα φορτία ισχύος της σε όλα τα επίπεδα με προτεραιότητα 

τον εκσυγχρονισμό και την ισχυροποίηση της Εθνικής Φρουράς. 

 Η ανεύρεση των υδρογονανθράκων θα πρέπει να αποτελέσει 

εφαλτήριο για την ισχυροποίηση της θέσης της χώρας στην 

περιφέρεια της και όχι κατάρα (resources course). 

 Πρέπει να εκμεταλλευτεί τη γεωγραφική της θέση προκειμένου να 

αποτελέσει γέφυρα μεταξύ των χωρών της Αν. Μεσογείου, της 

Βόρειας Αφρικής και της ΕΕ. 

 

 Πρέπει να εκμεταλλευτεί το στρατηγικό πλεονέκτημα το οποίο της 

παρείχε η ένταξη της στην ΕΕ και να αναπτύξει μια δραστήρια και 

πολυδιάστατη  εξωτερική πολιτική η οποία δεν θα ασχολείται μόνο 

με την επίλυση του προβλήματος της κατοχής. Χωρίς να θέλω να 

παρεξηγηθώ πρέπει να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες οι οποίες της 

παρουσιάστηκαν προκειμένου μαζί με την Ελλάδα να αυξήσει το 

συμμαχικό της δίκτυο άρα και τη θέση της στη διεθνοπολιτική αρένα 

γεγονός το οποίο θα επιδράσει θετικά και στην επίλυση του 

προβλήματος της κατοχής. 

                                                
710 Παναγιώτης Κονδυλης, Πλανητική Πολιτική Μετά Τον Ψυχρό Πόλεμο, 2η ed. (Αθήνα: ΘΕΜΕΛΙΟ, 
2011).,156 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Σύμφωνα με μια αρχαία ιστορία των Σούφι (Sufi) πέρα από το Γκορ711 υπήρχε 

μία πόλη της οποίας όλοι οι κάτοικοι ήταν τυφλοί. Ένας βασιλιάς με τη συνοδεία του 

έφτασε κοντά στην πόλη και με τον στρατό του στρατοπέδευσε στην έρημο. Στην 

στρατιά του ο συγκεκριμένος βασιλιάς είχε και ελέφαντες τους οποίους τους 

χρησιμοποιούσε για να προσδίδει κύρος στον στρατό του. Όταν η πληροφορία περί 

ύπαρξης ελεφάντων σε παρακείμενη περιοχή διαδόθηκε στο χωριό τότε πολλοί εκ των 

κατοίκων του έτρεξαν να βρουν το περίεργο εκείνο ζώο. Όμως μη γνωρίζοντας  ούτε 

ένα στοιχείο που να αφορά το σχήμα, την υφή, τη μορφή και την δομή του επιχείρησαν 

ψηλαφίζοντάς το να συλλέξουν όσο το δυνατό περισσότερες πληροφορίες. Ο καθένας 

από αυτούς που είχε πάει για να περιεργαστεί τον ελέφαντα και αγγίζοντας διαφορετικά 

μέρη ο καθένας σχημάτισε την εντύπωση ότι, μπορούσε να τον περιγράψει. Έτσι ο 

άντρας ο οποίος άγγιξε τα αυτιά του τον περιέγραψε σαν κάτι μεγάλο και τραχύ και τον 

παρομοίασε με ένα χαλί. Ένας άλλος κατάφερε να αγγίξει την προβοσκίδα του 

συμπεραίνοντας ως εκ τούτου ότι μοιάζει με ένα μακρύ, κοίλο σωλήνα, άσχημο στην 

υφή και συνάμα καταστροφικό. Καθένας από αυτούς είχε ακουμπήσει ένα μόνο 

κομμάτι από την ολότητα του ελέφαντα και έκαστος εξ αυτών το είχε βγάλει τα δικά 

του συμπεράσματα τα οποία ήταν μερικώς σωστά ή τελείως λανθασμένα.712 

Ανέφερα την υπόψη ιστορία για να στοιχειοθετήσω το γενικά αποδεκτό στην 

πειθαρχία των διεθνών σχέσεων ότι η αντίληψη της πραγματικότητας επιτυγχάνεται 

μέσω ενός συνδυασμού θεωρήσεων, θεωριών και μεθόδων που απορρέουν από αυτές. 

Άλλωστε οι μελετητές των διεθνών σχέσεων πρέπει σύμφωνα με τον Κalevi Holstie «να 

αναγνωρίσουν ότι είναι αδύνατο να αναπτυχθεί μία και μοναδική θεωρία των διεθνών 

σχέσεων μία και μοναδική εξήγηση…. Και συνεπώς και μία συνταγή που θα προκύψει 

λογικά από μία σωστή διάγνωση…… γι αυτό είναι και καταδικασμένοι να ζουν μια 

ζωή διανοητικού πλουραλισμού».713  

                                                
711 Είναι μία από τις τριαντατέσσερεις επαρχίες του Αφγανιστάν. 

712 Donella H. Meadows, Thinking in Systems, ed. Sustainability Institute Diana Wright (London: 

Earthscan, 2009).,7 

713 Kalevi Holsti, “Τhe Necrologists of International Relations.”,694-695 
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Ενδεχομένως κάποιοι από τους αναγνώστες να με συγκαταλέξουν στους 

κατοίκους του χωριού οι οποίοι κατάφεραν να ψηλαφίσουν ένα μέρος του ελέφαντα και 

να οδηγηθούν σε λάθος συμπεράσματα. Η προσδοκία του γράφοντος σίγουρα ήταν 

διαφορετική κατά την εκπόνηση της υπόψη μεταπτυχιακής εργασίας. Χρησιμοποιώντας 

την  μεθοδολογική προσέγγιση η οποία αναλύθηκε ενδελεχώς στην εισαγωγή  

προσπάθησα να προσεγγίσω  το υπόψη θέμα υπό το πρίσμα του δομικού ρεαλισμού και 

να εξαγάγω χρήσιμα συμπεράσματα τα οποία δεν θα προσδώσουν στους μελετητές των 

διεθνών σχέσεων μια νέα θεωρία ή μεθοδολογική πλατφόρμα έτοιμη προς χρήση αλλά 

θα αποτελέσουν τροφή για σκέψη και ίσως για περαιτέρω χρήση. 
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