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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 Αφορµή για τη  συγγραφή της  παρούσας διατριβής,  στάθηκε το γεγονός      

της φθίνουσας πορείας που ακολουθεί η αποτρεπτική δύναµη της Ελλάδος 

απέναντι στις γείτονες χώρες - µε τις αρνητικές συνέπειες που µπορεί αυτό να 

έχει στην εθνική µας ασφάλεια, την ανάπτυξη και την εδαφική µας ακεραιότητα – 

και κυρίως απέναντι στη Τουρκία η οποία θεωρείται η µόνη ικανή να µας 

απειλήσει.   

 Γιατί µειώθηκε όµως η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας µας; Πώς είναι  

δυνατό να συµβαίνει αυτό; Πώς φτάσαµε στο σηµείο οι Τουρκικές παραβιάσεις 

στο Αιγαίο, να αποτελούν σύνηθες φαινόµενο; Γιατί οδηγηθήκαµε στην 

απόσυρση του Ενιαίου Αµυντικού ∆όγµατος, δηλαδή του αυτονόητου τρόπου µε 

τον οποίο επιβάλλεται να ενεργήσουµε σε περίπτωση νέας Τουρκικής εισβολής 

στην Κύπρο ή εισβολής στη Θράκη και το Αιγαίο; Πώς θα συντονιστούν σε 

περίπτωση εισβολής οι Ελληνικές και Κυπριακές Ένοπλες ∆υνάµεις, όταν πλέον 

δεν πραγµατοποιούνται κοινές ασκήσεις από την περίοδο της ειρήνης ;  

 Σε αντίθεση όµως µε εµάς, άλλες χώρες, όπως η Ταϊβάν και η 

Σιγκαπούρη, λόγω των πολιτικών τους επιλογών, αύξησαν την αποτρεπτική τους 

ικανότητα, ισχυροποίησαν τη θέση τους στο διεθνές σύστηµα και πέτυχαν 

ρυθµούς ανάπτυξης που θα επιθυµούσαµε και εµείς να έχουµε, αντί της γενικής 

παρακµής που γνωρίζει η χώρα σήµερα. 

 Η διατριβή, χωρίζεται σε τέσσερα κεφάλαια:  

 α. Στο πρώτο, γίνεται η θεωρητική προσέγγιση της έννοιας της 

αποτροπής, µε στόχο την διεξοδική και ουσιαστική ανάλυση της έννοιας. 

 β. Στο δεύτερο, εξετάζεται η επιτυχής στρατηγική αποτροπής που 

άσκησε η Ταϊβάν,  απέναντι στην Κίνα. 

 γ. Στο τρίτο εξετάζεται η εξωτερική πολιτική της Σιγκαπούρης που είχε 

ως αποτέλεσµα να την καθιερώσει ως την ηγέτιδα χώρα στην ευρύτερη περιοχή.  
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 δ.  Στο τέταρτο της χώρας µας, όπου πραγµατοποιείται ανάλυση των 

κατά κύριο λόγο λανθασµένων επιλογών και τον τρόπο µε τον οποίο οδήγησαν 

αυτές τη χώρα µας στην τραγική προαναφερθήσα κατάσταση.  

 ∆εν επεκταθήκαµε ιδιαίτερα στην έννοια της πυρηνικής αποτροπής, διότι 

δεν αφορά στην παρούσα τουλάχιστον χρονική περίοδο, τη σχέση  Ελλάδος - 

Τουρκίας. Αφορά όµως το προσεχές µέλλον και επειδή όλοι οι σύγχρονοι στρατοί 

σχεδιάζουν σε ορίζοντα 20ετίας, θα εξετάσουµε συνοπτικά την επιδίωξη 

απόκτησης πυρηνικών από την Τουρκία και την Ταϊβάν και θα καταλήξουµε στην 

αναγκαιότητα ή µη απόκτησής τους, από την χώρα µας.    

 Η ανά χείρας διατριβή, τέλος καταλήγει σε συµπεράσµατα που αφορούν 

την επείγουσα αναγκαιότητα της επαναπροσέγγισης του θέµατος της άσκησης 

αποτροπής της Ελλάδος προς την Τουρκία, βασιζόµενη, στη ισχύουσα θεωρία 

της αποτροπής καθώς και σε δανειζόµενα στοιχεία από στρατηγικές αποτροπής, 

άλλων χωρών που δοκιµάστηκαν και απέδωσαν τα µέγιστα και  τα βέλτιστα 

αποτελώντας έτσι παραδείγµατα προς µίµηση όπως αυτές της Ταϊβάν και της 

Σιγκαπούρης.  

  

 Θεωρητική προσέγγιση 

 
Σε αυτό το σηµείο, κρίνεται σκόπιµο, να προσδιορισθεί αρχικά, η θεώρηση 

πάνω στην οποία θα στηριχθεί, η παρούσα µελέτη.  

 Η επιλογή της κατάλληλης θεώρησης, για τη µελέτη της έννοιας της 

αποτροπής, προκύπτει εύκολα, από τον αποκλεισµό, δύο βασικών θεωρήσεων, 

αυτής του µαρξισµού και του πλουραλισµού. ∆ιότι η πρώτη, δέχεται µεν την 

ύπαρξη κρατών «τα κράτη όµως αυτά, που σε κάθε περίπτωση είναι τα 

δηµιουργήµατα της εκάστοτε άρχουσας τάξης, δεν είναι οι παράγοντες στο 

διεθνές σύστηµα. Ουσιαστικοί παράγοντες, είναι οι τάξεις, που διατρέχουν και 

διαπερνούν τα σύνορα, εν προκειµένω στη διεθνή σκηνή του 20ού και του 21ου 

αιώνα η καπιταλιστική και η εργατική τάξη».1 «Η κοµουνιστική   θεώρηση δέχεται 

ως κινητήρια δύναµη της ιστορίας, αλλά και αναλυτικό εργαλείο της την πάλη των 

                                                 
1 Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα, 2010), σελ, 91. 
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τάξεων, ενώ ταυτόχρονα δεν ενδιαφέρεται άµεσα για το θέµα της στρατηγικής 

αποτροπής θεωρώντας το ως ένα φαινόµενο απορρέον από την ευρύτερη 

αντιπαράθεση του καπιταλιστικού µε το σοσιαλιστικό σύστηµα. Από την άλλη 

πλευρά η πλουραλιστική θεώρηση αποκλείεται διότι δέχεται ότι το ∆ιεθνές 

Σύστηµα είναι λιγότερο ανταγωνιστικό και ότι υπάρχουν µορφές συνεργασίας που 

δηµιουργούν σχέσεις αλληλεξάρτησης, µε την οικονοµία να έχει ένα σηµαντικό 

ρόλο. Επιπλέον αποδέχεται τον ρόλο του διεθνούς δικαίου και των θεσµών ως 

παράγοντες που επηρεάζουν τη συµπεριφορά των κρατών, τα οποία (κράτη) δεν 

θεωρούν κατ’ ανάγκη ως υπέρτατο εθνικό συµφέρον την ακεραιότητά τους η 

οποία πρέπει να διασφαλίζεται αποκλειστικά µε στρατιωτικά µέσα». 2 

 Κατόπιν των παραπάνω, γίνεται αντιληπτό, ότι η ανάλυση της 

αποτρεπτικής στρατηγικής στις σχέσεις µεταξύ των κρατών, εξ αντικειµένου και 

ως επί το πλείστον, εµπίπτει στο πλαίσιο, της ρεαλιστικής σχολής σκέψης. Παρά, 

τις διάφορες παραλλαγές του ρεαλισµού,  δύο µπορούµε να θεωρήσουµε ως τις 

βασικές έννοιες στις οποίες στηρίζεται η εν λόγω σχολή σκέψης, αυτή της 

κρατικής κυριαρχίας και αυτή της διεθνούς αναρχίας. Επίσης, παρά την ύπαρξη 

πολλών φαινοµένων, που επηρεάζουν τη λειτουργία του ∆ιεθνούς Συστήµατος, 

υπάρχουν τρία βασικά κυρίαρχα : 

 «α. Το κράτος είναι ο βασικός παράγοντας του ∆ιεθνούς συστήµατος. 

   β. ∆εν υπάρχει κάποια παγκόσµια ρυθµιστική εξουσία ή παγκόσµιο 

σύστηµα συλλογικής ασφάλειας.   

   γ. Ο πόλεµος αποφεύγεται µέσω της ισορροπίας ισχύος. Επιπλέον τα 

κράτη τείνουν να θεωρούν τη χρήση βίας ως αναπόφευκτη στις µεταξύ τους 

σχέσεις». 3 

 

 

 

                                                 
2 Η. Κουσκουβέλης, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων. Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική,( Αθήνα: Ποιότητα, 
2000), σελ, 34. 
3 Π. Ήφαιστος και Α. Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική,( Αθήνα: Παπαζήση,1992 σελ. 52   
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1Ο  

ΑΠΟΤΡΟΠΗ 

 
1.1 Γενικά περί αποτροπής 

 

Η αντιπαλότητα µεταξύ των ανθρώπινων κοινωνιών, από την πρώτη 

στιγµή της συγκρότησής τους µέχρι σήµερα, είναι µία πραγµατικότητα 

αδιαµφισβήτητη και όπως έχει φανεί µέχρι και σήµερα υπάρχουν οι εξής τρεις 

πιθανότητες: «Είτε η µία εξοντώνει την άλλη, είτε οι απόψεις τους συντίθενται, είτε 

και οι δύο διατηρούν στο ακέραιο τις απόψεις τους, αποτρέποντας η µία την άλλη. 

Η αποτροπή είναι η συνεννόηση αυτών που δεν  συνεννοούνται».4  

Ο πόλεµος, που «είναι η κύρια στρατηγική για την απόκτηση επιπρόσθετης 

ισχύος»5  και η αποτροπή, είναι διαχρονικά συνδεδεµένα αφού σύµφωνα µε τον 

Καταστατικό Χάρτη της Ουνέσκο, «όπως ο πόλεµος γεννιέται στο µυαλό των 

ανθρώπων, έτσι και η αποτροπή εµφυτεύεται, µεγαλώνει και καλλιεργείται στο 

πνεύµα των ανθρώπων».6 

«Θεωρεί κανείς καλό πράγµα να αδικεί, αλλά (θεωρεί) κακό να 

αδικείται…Έτσι εκείνοι που (καταλαβαίνουν πως) δεν µπορούν να αποφύγουν 

ούτε την αδικία των άλλων ούτε οι ίδιοι να (σταµατήσουν να) αδικούν κατέληξαν 

στο συµπέρασµα ότι είναι πιο συµφέρον να συµφωνήσουν µεταξύ τους µήτε να 

αδικούν µήτε να αδικούνται».7 Με τα παραπάνω λόγια ο Πλάτωνας στην Πολιτεία, 

τονίζει µεταξύ άλλων τη σηµασία και την πολυπλοκότητα της  αποτροπής, ως 

µιας διαδικασίας υψηλής στρατηγικής µε συγκεκριµένους πολιτικούς σκοπούς και 

κυρίως την συµβολή που µπορεί να έχει για τη διατήρηση του ισχύοντος 

καθεστώτος στη διάθεση των κρατών. 

                                                 
4
Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων στον ψυχρό πόλεµο, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Εκδόσεις ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ 16  
5John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, µτφ: Κ. Κολιόπουλος, επιµ: Π. 
Ήφαιστος – Η. Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ. 295 
6
Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων στον ψυχρό πόλεµο, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Εκδόσεις ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ 17   
7 Πλάτων, Πολιτεία, Β, (Αθήνα: Ζαχαρόπουλος, επιµ.: Ε. Π. Παπανούτσος, µτφ.: Ι. Γρύπαρης)101 
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Η αποτροπή, είναι συνδεδεµένη µε τον ορθολογισµό, όσο αφορά τη 

συµπεριφορά και των δύο πλευρών, αφού αυτή θα οδηγήσει στη συλλογή 

πληροφοριών, υπολογισµό της σχέσεως κόστους/ οφέλους κάθε προτεινόµενης 

επιλογής, ανάλογα µε την ορθολογική αντίδραση του αντιπάλου.  

 Αποτροπή «είναι η αποθάρρυνση του εχθρού από το να αναλάβει 

στρατιωτική δράση βάζοντάς του µια προοπτική κόστους και επικινδυνότητας 

υπερβαίνοντας το προσδοκώµενο κέρδος του».8  

Η αναλογία κόστους – οφέλους είναι καθοριστικής σηµασίας για την 

διεξαγωγή ή αναβολή πολεµικής επιχείρησης αφού «κανείς, πράγµατι, δεν 

παρασύρεται στον πόλεµο από άγνοια των δεινών του και κανείς δεν αποτρέπεται 

από φόβο, εφόσον πιστεύει ότι θα κερδίσει κάτι περισσότερο. Ο πόλεµος 

συµβαίνει όταν κάποιοι κρίνουν τα προσδοκώµενα κέρδη είναι µεγαλύτερα από τα 

δεινά, και οι άλλοι είναι αποφασισµένοι να αντιµετωπίσουν τους κινδύνους µάλλον, 

παρά να ανεχθούν την άµεση ζηµία των συµφερόντων τους έστω και την 

παραµικρή». 9   

Η αποτροπή εξελίχθηκε βάση της έννοιας του κόστους, αφού µετά τους 

αιµατηρούς Ναπολεόντειους πολέµους, οι στρατηγικές, επιθετικές και αµυντικές, 

των κρατών βασίστηκαν στο µικρότερο κατά το δυνατό δικό τους κόστος, σε 

σχέση µε το όσο το δυνατό µεγαλύτερο κόστος που θα επέφεραν στον αντίπαλο. 

Πρωσικοί πόλεµοι, σχέδιο Σλίφεν, Μπλίτσγκριεγκ, Περλ Χάρµπορ, αποτελούν 

αποδείξεις αυτής της στρατηγικής, που τελικά κατέληξε στην δηµιουργία της 

έννοιας της αποτροπής, που είναι η «∆ηµιουργία παραστάσεων αξιόπιστου 

κόστους ούτως ώστε ο επιτιθέµενος θα πεισθεί, πως το πιθανό όφελος τυχόν 

επίθεσής του θα είναι µικρότερο του πιθανού κόστους».10 

Αξίζει να τονίσουµε ότι η έννοια του κόστους εξαρτάται από το ίδιο το 

κράτος και ποικίλει κατά περιόδους και κατά λαούς. Παρατηρούµε λοιπόν ότι 

ακόµα και το κόστος της ανθρώπινης ζωής είναι διαφορετικό. Έτσι π.χ. οι 

Τσετσένοι και οι Παλαιστίνιοι µε πολλαπλάσιο δείκτη γεννητικότητας από αυτό 

                                                 
8 (Snyder 1961, p. 35)  στο Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 1 
9 Θουκιδίδου Ιστορίαι  ∆.59  
10m. friend feed-media.com/faed7e4ffd3b11a671e79a8392257878828bf837 Ελληνική Αποτρεπτική Στρατη- 
γική – Friend Feed, Ήφαιστος Παναγιώτης  
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των Ρώσων ή Ισραηλιτών θυσιάζουν µε µεγαλύτερη ευκολία τη ζωή τους στο 

βωµό της προάσπισης της εθνικής τους ακεραιότητας.  

Στο ανυπολόγιστο κόστος βασίζεται η αµοιβαία πυρηνική αποτροπή, όπου 

οι συνέπειές της κατάρρευσής της επιδρούν στην ψυχολογία του αντιπάλου και 

την καθιστούν έτσι ιδιαίτερα αποτελεσµατική αφού κανείς από τους δύο δεν είναι 

διατεθειµένος να δεχθεί την πυρηνική ανταπόδοση του αντιπάλου.  

«Η αποτροπή λειτουργεί σε τέσσερα επίπεδα : 

α. Τακτικό, που αφορά την τακτική της στρατηγικής στο πεδίο της 

µάχης. 

 β. Της Εθνικής Στρατηγικής Ασφάλειας, που αφορά τη διατήρηση της 

εθνικής ακεραιότητας του κράτους και διατήρησης του status quo «διότι τότε 

µόνον εξασφαλίζει κανείς την ελευθερία του απέναντι των γειτόνων, όταν είναι 

ικανός και έτοιµος να αντιµετωπίζει αυτούς». 11  

 γ. Της Στρατηγικής Ασφάλειας Συµµαχίας µε χαρακτηριστικότερο 

παράδειγµα αυτό της Συλλογικής Ασφάλειας(Collective Defense) των χωρών 

µελών του ΝΑΤΟ όπου σύµφωνα µε το «άρθρο 5 »12 επίθεση σε ένα κράτος – 

µέλος της συµµαχίας, σηµαίνει αυτόµατα επίθεση σε όλα τα µέλη της συµµαχίας 

του ΝΑΤΟ επιβεβαιώνοντας ότι «ο φόβος της αντιπαλότητας είναι η µόνη 

ασφαλής βάση µιας συµµαχίας». 13 

δ. Της ασφάλειας του παγκοσµίου συστήµατος. Αυτή την αποστολή 

είχε η Κοινωνία των Εθνών, η οποία - παρ’ όλη την αφέλειά της – 

δηµιουργήθηκε, προκειµένου να παρέχει συλλογική αποτροπή από όλα τα µέλη, 

εναντίων οποιουδήποτε µέλους επρόκειτο να επιτεθεί, εναντίων κάποιου άλλου. 

 Αποτροπή, δε σηµαίνει απαραίτητα στρατιωτική βία. Αποτρεπτικό σκοπό 

έχουν και οι κυρώσεις οι οποίες είναι εξίσου επώδυνες και χρησιµοποιούνται, 

προκειµένου να αποτρέψουν κάποια ανεπιθύµητη συµπεριφορά, χωρίς τη  

χρήση στρατιωτικής βίας. 

 Αποτροπή, δύναται να εξασκηθεί και από µεγάλη απόσταση, µέσω 

στρατηγικού βοµβαρδισµού. «Οι Βρετανοί σταδιακά ανέπτυξαν τον στρατηγικό 

                                                 
11Θουκιδίδου Ιστορίαι ∆.92.4 
12http://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_56626.htm 
13Θουκιδίδου Ιστορίαι Γ.11 
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βοµβαρδισµό ως στοιχείο αποτροπής, µε προκαταρκτική σκέψη σε στόχους 

κλειδιά όπως βιοµηχανία και στρατό ή την επιθυµία, πολιτική και ψυχολογική του 

εχθρού να συνεχίσει να πολεµά προοιωνίζοντας τη διαφορά µεταξύ αποτροπής 

µέσω άµυνας και αποτροπής µέσω τιµωρίας. Η στρατιωτική σκέψη των Η.Π.Α.  

οµοίως απασχολήθηκε στην αποτροπή δια µέσω στρατηγικού βοµβαρδισµού».14 

Το διεθνές σύστηµα, παραµένει σταθερό «όσο δεν υπάρχει καταστροφικός 

παράγων βίας, ο οποίος να µεταβάλλει το status quo».15 Κατά συνέπεια η 

αποτροπή σχετίζεται µε τη διατήρηση του status quo. Αν µεταξύ δύο κρατών 

υπάρχει αποτροπή(το ένα δέχεται αποτροπή από το άλλο και αντιστρόφως) τότε 

µεταξύ αυτών υπάρχει  απουσία του πολέµου.   

Η αποτροπή, λειτουργεί σταθεροποιητικά ακόµα και όταν έχουν ξεκινήσει 

οι εχθροπραξίες αφού «σύµφωνα µε τους Huth, Huth and Russett, Lebow and 

Stein η αποτροπή, γίνεται η αποφυγή, της κλιµάκωσης των εχθροπραξιών, µε 

απειλές και κίνητρα».16  

 Μέσω της αποτροπής λοιπόν, διατηρείται η σταθερότητα, αφού «η 

αποτροπή βρίσκεται µεταξύ των µεγάλων δυνάµεων και του Αρµαγεδώνα».17 

 Η αποτροπή, συνδέεται µε την ισορροπία της ισχύος, αφού «σε ένα 

σύστηµα όπου κάθε κράτος πρέπει να προνοεί για την ασφάλειά του οι 

περισσότεροι ρεαλιστές πιστεύουν ότι η ισορροπία της ισχύος είναι ο 

αποδοτικότερος µηχανισµός για την διατήρηση της τάξης(Μοργκεντάου, 1948, 

Κλαουντ 1962, Βαλτζ 1993, Κίσσινγερ 1974».18 

Η αποτροπή, συνδέεται άµεσα µε την εξισορρόπηση, αφού εάν η 

ισορροπία της ισχύος, απειλείται από ένα κράτος το οποίο επιδιώκει την 

απόκτηση µεγαλύτερων φορτίων ισχύος, τα υπόλοιπα  αντιδρούν ενώνοντας τα 

δικά τους φορτία, προκειµένου την διατήρηση της ισορροπίας,  µέσω της 

διαδικασίας της εξισορρόπησης.  

Με την εξισορρόπηση, αναφέρει ο Mearsheimer, «µια µεγάλη δύναµη 

αναλαµβάνει την ευθύνη να παρεµποδίσει έναν επιτιθέµενο να ανατρέψει την 

                                                 
14 (Overy 1992),   στο Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 7 
15 Βλ. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 256. 
16 Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 119 
17 Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 9 
18 Frank C. Zagare and D. Marc Kilgour, Perfect Deterrence, Cambridge 2004, σελ 7 
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ισορροπία ισχύος».19 «Η αποτροπή, δηλαδή, του επιτιθέµενου αποτελεί 

πρωταρχικό στόχο σε αυτή την περίπτωση. Εάν η προσπάθεια αποτροπής 

αποτύχει, επόµενο είναι το εξισορροπητικό κράτος να διεξαγάγει τον επακόλουθο 

πόλεµο».20 

Ένα ιδιαίτερο στοιχείο της αποτροπής, είναι ότι επιτυγχάνεται µε τον 

επηρεασµό του αντιπάλου και αυτό µετατρέπει την αποτροπή, σε µια ψυχολογική 

σχέση µεταξύ των αντιπάλων, «αφού κάθε όπλο εκπέµπει µια απειλή και µέσω 

αυτής στοχεύοντας στο µυαλό  και στην ψυχολογία του αντιπάλου, αποτρέπει».21  

Η δηλοποίηση, σίγουρα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της αποτροπής. 

Προκειµένου να αποθαρρυνθεί  ο αντίπαλος και να καµφθεί η θέλησή του, πρέπει 

να  γνωστοποιηθεί από τον αποτρέποντα, ποια θα είναι η αντίδραση του,  

δηλαδή «η αποτρεπτική απειλή πρέπει να δηλοποιείται, να προσδιορίζει µε 

σαφήνεια τα όρια δράσης του αντιπάλου και να είναι αξιόπιστη».22 Πρέπει ο 

αποτρέπων, να λάβει υπ’ όψη του, ότι η απαραίτητη αξιοπιστία δεν είναι ένα 

απόλυτο νούµερο, αλλά αυτή είναι διαρκώς µεταβαλλόµενη και αντιλαµβανόµενη 

κάθε φορά διαφορετικά, δεδοµένου «ότι είναι υποκειµενική και γι’ αυτό ποικίλλει 

κατά περιόδους και κατά λαούς».23 Προκειµένου να υπάρχει αξιοπιστία στην 

αποτροπή, τα κράτη πρέπει να αποφασίσουν, τί πληροφορίες που αφορούν τις 

δυνατότητες των ενόπλων δυνάµεών τους, είναι χρήσιµο να διαρρεύσουν στον 

εχθρό. 

Η αποτροπή είναι διαφορετική από τον εξαναγκασµό µε  τον οποίο 

κατόπιν άσκησης φυσικής ή ψυχολογικής πίεσης, υποχρεώνεται ο αντίπαλος σε 

ενέργειες που δεν επιθυµεί να κάνει και αντιβαίνουν των προσωπικών του 

επιλογών και συµφερόντων.  

Από τους παραπάνω ορισµούς και απόψεις περί αποτροπής, προκύπτει  

ότι  πρωταγωνιστικό ρόλο στην άσκηση αποτροπής καθώς και τα κυριότερα 

στοιχεία που απαρτίζουν και στοιχειοθετούν την έννοια της αποτροπής είναι:  
                                                 
19 Βλ. John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, µτφ. : Κ. Κολιόπουλος, 
επιµ. : Π. Ήφαιστος – Η. Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ. 325-326. 
20 Στο ίδιο, σ. 326. 
21
Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης, Θεωρία διεθνών σχέσεων στον ψυχρό πόλεµο, ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΠΥΡΗΝΙΚΗ   
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, Εκδόσεις ποιότητα, Αθήνα 2007, σελ 427  
22
Βλέπε στο ίδιο, σελ., σελ 423 

23
Βλέπε στο ίδιο, σελ., σελ 423 
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α. Τα κράτη λειτουργούν ορθολογικά µε τη λήψη αποφάσεων κατόπιν 

διεξοδικής εξέτασης της συνάρτησης  κόστους – οφέλους. Κανένα κράτος λοιπόν 

δεν εξαπολύει  επίθεση αν το κόστος της αποτροπής εκτιµάται µεγαλύτερο από 

το πιθανό όφέλος. 

β. Κατά την άσκηση αποτροπής ο ανταγωνισµός δεν πρέπει να 

εξελίσσεται σε αυτοσκοπό. Η Στρατηγική της Αποτροπής πρέπει να στοχεύει    

στην καλλιέργεια του ορθολογισµού που ηνιοχεί την επιθετικότητα του αντιπάλου 

εξασφαλίζοντας τη διατήρηση του status quo.  

γ. Η άσκηση της αποτροπής δεν αποτελεί τροχοπέδη των 

οικονοµικών και πολιτικών συναλλαγών µεταξύ των κρατών αλλά το εφαλτήριο 

για την εξασφάλισή τους. 

 Σε αυτό το σηµείο πρέπει να διευκρινίσουµε, ότι υπάρχει σαφής διάκριση 

µεταξύ της θεωρίας της αποτροπής και της στρατηγικής της αποτροπής. Η 

θεωρία αφορά τις αρχές στις οποίες βασίζεται κάθε στρατηγική ενώ η στρατηγική 

αυτής αναφέρεται σε συγκεκριµένη στρατιωτική στάση, απειλή και τρόπους που 

ένα κράτος ανακοινώνει ότι επιλέγει να αποτρέψει. 

Απάντηση λοιπόν στο κρίσιµο  ερώτηµα,  «ποιες είναι οι απαιτήσεις για µια 

αξιόπιστη πολιτική αποτροπής, είναι να πείσεις τον αντίπαλό σου : 

α. Ότι έχεις ικανή στρατιωτική ικανότητα 

β. ‘Ότι αυτή µπορεί να επιβάλλει υπερβολικό κόστος σε αυτόν 

γ. Ότι θα την χρησιµοποιήσεις εάν δεχθείς επίθεση».24 

Στην Αποτροπή υπάρχουν κάποιοι άτυποι κανόνες όπως: 

α.  «Σχέσεις ισοτιµίας, όταν συνυπάρχουν µε υψηλό  πολεµικό κόστος, 

είναι ιδιαίτερα ειρηνικές(ΜΑD)».25  

β. «Ασυµµετρία στις σχέσεις ισχύος, σχετίζεται µε κρίση και πόλεµο»26 

γ. «Καθολικά και αποτελεσµατικά αµυντικά συστήµατα, κάνουν την 

σύγκρουση πιο πιθανή(SDI)»27 

                                                 
24(Kaufmann 1954) Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 4 
25Frank C. Zagare and D. Marc Kilgour, Perfect Deterrence, Cambridge 2004,   σελ. 12 
26
Βλέπε στο ίδιο,   σελ. 12 

27
Βλέπε στο ίδιο,  σελ. 15 
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Όµως, παρά όλους τους κανόνες και την ορθολογική αντιµετώπιση, 

πολλές φορές τα ιστορικά παραδείγµατα  οδηγούν σε αντίθετα συµπεράσµατα: 

α. «Η ισορροπία της ισχύος, δεν είναι καλή πρόβλεψη για την 

ειρήνη»28 µε πρόσφατη απόδειξη, το ξέσπασµα του 1ου Παγκοσµίου Πολέµου. 

β. «Η ασύµµετρη κατανοµή της ισχύος δεν είναι καλή πρόβλεψη για 

την µεγάλης έκτασης πόλεµο µεταξύ των κρατών»29 όπως Ε.Σ.Σ.∆. – Κίνα στα 

τέλη του 1960 και Η.Π.Α. 

 

1.2 Χαρακτηριστικά της αποτροπής 

  

«Αποτροπή (deterrence) είναι η δυνατότητα ενός κράτους να αποκλείει τη 

µη επιθυµητή γι’ αυτό δράση ενός άλλου κράτους. Αυτό δεν είναι αποτέλεσµα 

πειθούς αλλά προκύπτει ως το αποτέλεσµα µίας συνάρτησης µε συντελεστές 

αφενός µεν την απειλή ή τη χρήση βίας από το κράτος που αποτρέπει, αφετέρου 

δε το φόβο του κράτους που αποτρέπεται όσον αφορά  τις συνέπειες που θα 

προκύψουν από την εναντίον του χρήση βίας. Η αποτροπή είναι αποτέλεσµα της 

ύπαρξης στρατιωτικής ισχύος».30 Παρατηρούµε λοιπόν ότι κυριαρχούν δύο 

έννοιες – χαρακτηριστικά της αποτροπής, η απειλή και ο φόβος.  

 

Απειλή 

 

Μεταξύ κρατικών οντοτήτων, «απειλή είναι η εκδηλωµένη πρόθεση ενός 

κράτους να προκαλέσει ζηµιά εις βάρος των συµφερόντων ενός  άλλου κράτους, 

εάν το τελευταίο δεν συµµορφωθεί ως προς  τις απαιτήσεις και τη θέληση του 

πρώτου. Μια απειλή αυτού του τύπου δηµιουργεί κίνδυνο όταν το κράτος που την 

εκπέµπει έχει τα µέσα και τη θέληση να την πραγµατοποιήσει. Ο 

δηµιουργούµενος κίνδυνος είναι ουσιαστικά η διαφορά µεταξύ της απειλής και της 

ικανότητας του απειλουµένου να την αντιµετωπίσει» 31 και συγχρόνως το µέσο, 

                                                 
28
Βλέπε στο ίδιο,   σελ. 24 

29
Βλέπε στο ίδιο,  σελ. 26 

30
Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις ποιότητα, σελ  421 

31
Ήφαιστος και Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, 59. 
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αφού «η απειλή ενός κράτους να χρησιµοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ, πυρηνική ή 

συµβατική, είναι κυρίως ένα µέσο, για να επηρεάσει την εξωτερική συµπεριφορά 

ενός άλλου κράτους, για να αποτραπεί ένα άλλο κράτος από το να υιοθετήσει µία 

επιθετική συµπεριφορά ή να αντιµετωπισθεί η απειλή, αν η αποτροπή     

αποτύχει». 32 

«Αν υποθέσουµε ότι µία χώρα Α αποτρέπει µια χώρα Β από το να κάνει 

κάτι, τότε αυτό συνεπάγεται τα κάτωθι: 

α. Ότι η χώρα Α εκτοξεύει µια απειλή εναντίον της χώρας Β, µε σκοπό 

την επιβολή τιµωρίας ή την επίτευξη κάποιας µορφής πλήγµατος στη περίπτωση 

που η δεύτερη αποτολµήσει µια συγκεκριµένη πορεία δράσης. 

β. Ότι η χώρα Β θα µπορούσε, ελλείψει της απειλής, να αποτολµήσει 

τη συγκεκριµένη πορεία δράσης από την οποία αποτρέπεται. Στην αντίθετη 

περίπτωση, η έννοια της αποτροπής δεν ισχύει, εφόσον η µη υιοθέτηση 

συγκεκριµένης πορείας δράσης είναι προϊόν αδυναµίας και όχι λόγω των 

επικείµενων κυρώσεων.  

γ.  Ότι η χώρα Β πιστεύει ότι η χώρα Α έχει την ικανότητα αλλά και τη 

βούληση να πραγµατοποιήσει την απειλή της και έχοντας αυτό υπόψη αποφασίζει 

να αλλάξει πορεία δράσης διότι το κόστος των κυρώσεων είναι πολύ µεγάλο».33  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η απειλή διαχωρίζεται :  

α. Στην επιθετική απειλή, που πραγµατοποιείται από τον επιτιθέµενο 

προς όφελος του.  

β. Στην αποτρεπτική απειλή, που πραγµατοποιείται από τον 

αµυνόµενο για να αποτρέψει τις εις βάρος του επιθετικές ενέργειες.   

Για να λειτουργήσει η έννοια της απειλής, στο πλαίσιο της αποτροπής θα 

πρέπει να συντρέχουν, συγκεκριµένες προϋποθέσεις: 

α. «Ένα βασικό χαρακτηριστικό της απειλής που εκτοξεύεται είναι η 

αξιοπιστία της (credibility)» .34 Θα πρέπει δηλαδή να είναι αξιόπιστη όχι µόνο 

τεχνικά αλλά και ψυχολογικά και να προσλαµβάνεται έτσι από τον απειλούµενο. 
                                                 
32 K. Waltz International structure, national force, and the balance of world power στο J. Rosenau, 
International politics and foreign policy,(New York: The Free Press,1969),311 κείµενο στο βιβλίο του  Η. 
Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα,2004), 422.  
33 H. Bull, Η άναρχη κοινωνία,(Αθήνα: Ποιότητα, 2001), 166 
34 Γ. Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Πυρηνική Στρατηγική,( Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής,1987), 22. 
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Αυτό το χαρακτηριστικό της απειλής παρόλο που είναι αποφασιστικής σηµασίας, 

τείνει ορισµένες φορές να αγνοείται. 

β. «Για να είναι µία απειλή τεχνικά αξιόπιστη, θα πρέπει αυτός που την 

εκτοξεύει να έχει την τεχνολογική ικανότητα να την πραγµατοποιήσει».35 Θα 

πρέπει δηλαδή το µέγεθος της στρατιωτικής του ισχύος να είναι τόσο µεγάλο 

ώστε να του επιτρέπει να προκαλέσει µεγάλες καταστροφές, που να θεωρούνται 

αρκετές για να τον αποτρέψουν. Τυπικό παράδειγµα τέτοιας τεχνολογικής 

ικανότητας είναι η κατοχή σύγχρονων όπλων µαζικής καταστροφής όπως είναι τα 

πυρηνικά όπλα. 

γ. «Σηµασία όµως έχει και η ψυχολογική αξιοπιστία της απειλής η 

οποία έχει να κάνει µε τη θέληση αυτού που απειλεί να την πραγµατοποιήσει». 36 

Η απειλή δηλαδή να είναι ψυχολογικά αξιόπιστη όταν αναφέρεται σε ένα σενάριο 

ή µία κατάσταση τόσο κρίσιµη, που να δικαιολογείται η προσφυγή στη βία 

(πυρηνικά όπλα). Το σηµαντικότερο στοιχείο που προσδίδει ψυχολογική 

αξιοπιστία στην απειλή είναι η αποφασιστικότητα που δείχνει η πολιτική ηγεσία 

του απειλούντος κράτους, ότι θα ενεργήσει, αν χρειαστεί, χωρίς απολύτως 

κανένα δισταγµό εάν απαιτηθεί. 

δ. «Τέλος εκτός από την τεχνική και ψυχολογική αξιοπιστία, µία ακόµα 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο απειλούµενος να έχει πειστεί ότι η απειλή είναι 

πραγµατοποιήσιµη». 37 Με άλλα λόγια θα πρέπει να έχει πειστεί ότι ο αντίπαλός 

του έχει όχι µόνο τα µέσα, τα οποία είναι ικανά να επιφέρουν τεράστιες 

καταστροφές, αλλά ταυτόχρονα και τη θέληση να πραγµατοποιήσει την απειλή 

του. 

 

Φόβος 

 

Στην αποτροπή, όπως φαίνεται από τους ορισµούς που προηγήθηκαν, ο 

φόβος είναι  συναίσθηµα που παίζει κυρίαρχο ρόλο. «Η ουσία της αποτροπής 

είναι ότι µία οµάδα εµποδίζει µία άλλη από το να πράξει κάτι και  η πρώτη οµάδα 

                                                 
35 Ibid. 23 
36 Βαληνάκης, Εισαγωγή στην Πυρηνική Στρατηγική, 23.. 
37 Ibid. 23 
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δεν επιθυµεί να προκαλέσει µεγάλη ζηµιά στη δεύτερη εάν το κάνει 

χρησιµοποιώντας το φόβο. Αυτή είναι η χρησιµοποίηση του φόβου να διαχειριστεί 

συµπεριφορά έτσι ώστε κάτι ανεπιθύµητο να µη συµβεί».38  

Αποτροπή, είναι η «παρεµπόδιση ενέργειας εξ’ αιτίας του φόβου των 

συνεπειών. Η αποτροπή είναι µία διανοητική κατάσταση που δηµιουργείται από τη 

δράση του αξιόπιστου  φόβου των ανεπιθύµητων  συνεπειών»39 ή µέσω του 

φόβου «το να πειστεί ο αντίπαλος κάποιου  ότι το κόστος ή η επικινδυνότητα µιας 

πράξης θα είναι µικρότερα από τα οφέλη».40  

 «∆εν πρόκειται περί αµοιβαίας συνεννοήσεως µεταξύ δύο αντιπάλων, διότι 

απουσιάζει η έννοια της πειθούς. Οι αντίπαλοι δεν πείθονται µε επιχειρήµατα ούτε 

οι πράξεις ή παραλήψεις τους στηρίζονται στη λογική, αλλά ωθούνται ή 

αναγκάζονται σε συγκεκριµένη συµπεριφορά από φόβο».41  

Με θεωρητικό πυρήνα τα παραπάνω, διαµορφώθηκε η έννοια της 

αποτροπής, η οποία ως διαδικασία Υψηλής Στρατηγικής, εφαρµόσθηκε στη 

συµβατική της µορφή, όπως άλλωστε φαίνεται στο έργο του Θουκυδίδη και  του 

Sun Zu και µέσω της εξέλιξης της τεχνολογίας, έφτασε στα µέσα του 

προηγούµενου αιώνα, στην πυρηνική της διάσταση. 

 

1.3 Είδη της αποτροπής 

 

Μπορούµε να διακρίνουµε τα είδη αποτροπής, ανάλογα µε τον 

επιδιωκόµενο στόχο, τον αριθµό των µερών στα οποία απευθύνεται, και τα µέσα 

µε τα οποία επιτυγχάνεται.  

 

Ανάλογα µε τον επιδιωκόµενο στόχο 

 

«Ανάλογα µε τους στόχους που θέτει ένα κράτος που χρησιµοποιεί την 

αποτροπή, µπορούµε να την διακρίνουµε σε περιορισµένη αποτροπή (limited 

                                                 
38 Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 23 
39 (Department of Defence  Dictionary 1994)στο Patrick M. Morgan, Cambridge 2003, σελ 23 
40 George and Smoke 1974, p. 11 
41 Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα,2004),σελ. 426.  
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deterrence) και σε εκτεταµένη αποτροπή (extended deterrence). Σύµφωνα µε την 

πρώτη υπάρχει ένας συγκεκριµένος στόχος, όπως για παράδειγµα η αποτροπή 

ενός πυρηνικού πολέµου. Στη περίπτωση της εκτεταµένης αποτροπής, δύναται να 

υπάρχουν πολλαπλοί στόχοι, όπως για παράδειγµα η αποτροπή κάθε είδους 

επίθεσης, όχι µόνο εναντίον ενός συγκεκριµένου κράτους, αλλά και εναντίον των 

συµµάχων αυτού. Χαρακτηριστικό παράδειγµα εκτεταµένης αποτροπής υπήρξε το 

δόγµα των «µαζικών αντιποίνων» που υιοθέτησαν οι Η.Π.Α. µε σκοπό να 

αποτρέψουν οποιουδήποτε είδους επίθεσης εναντίον αυτών και των συµµάχων 

τους οπουδήποτε στο κόσµο». 42 

 

Ανάλογα µε τον αριθµό των µερών 

 

«Όταν µόνο ο ένας αντίπαλος απειλεί τον άλλον, χωρίς ταυτοχρόνως ο 

ίδιος να εκτίθεται σε ανάλογη απειλή, τότε πρόκειται για µια κατάσταση 

µονοµερούς αποτροπής, η οποία είναι σχετικώς απλή και βρίσκεται πολύ κοντά 

ως έννοια στον πειθαναγκασµό. Σε αυτή τη περίπτωση ο απειλούµενος δεν έχει 

παρά να συµµορφωθεί µε τις απαιτήσεις του πρώτου και η κάθε µορφής απειλή 

θα είναι περιττή αλλά ταυτοχρόνως και αποτελεσµατική». 43 

«Όταν δύο ή περισσότερες δυνάµεις αποτρέπουν η µια την άλλη από το να 

κάνει κάτι, τότε µιλάµε για µια πιο σύνθετη κατάσταση από την απλή αποτροπή, 

αυτής της αµοιβαίας αποτροπής». 44  

 

Ανάλογα µε τα µέσα µε τα οποία επιτυγχάνεται.  

 

«Με την ευρύτερη έννοια της, όπως την ορίζει ο Bull, µπορεί να είναι µια 

κατάσταση πραγµάτων στην οποία οι δυνάµεις αποτρέπουν η µια την άλλη από 

µια µεγάλη σειρά ενεργειών διατυπώνοντας µια µεγάλη ποικιλία απειλών. ∆εν 

είναι απαραίτητο οι ενέργειες αυτές και οι απειλές να είναι στρατιωτικής φύσεως 

                                                 
42 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, σελ 424. 
43 R. Aron, Le grand débat. Initiation a la strategie atomique, (Paris: Calman-Levy, 1963),46-7 κείµενο 
στο βιβλίο του  Η. Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα,2004), σελ 424.  
44 H. Bull, Η άναρχη κοινωνία,(Αθήνα: Ποιότητα, 2001), σελ. 168 
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µόνο. Ούτε χρειάζεται η απειλή που εκτοξεύεται από τη δύναµη που αποτρέπει να 

συνιστά κάποιου είδους αντίποινα. Οι δυνάµεις µπορεί να αποτραπούν από µια 

επίθεση µε χηµικά όπλα µε µια απειλή ανταπόδοσης µε συµβατικά ή πυρηνικά 

όπλα ή µπορεί να αποτραπούν από στρατιωτικές επιθέσεις µε απειλές 

οικονοµικών κυρώσεων». 45  

«Στη περίπτωση που η αµοιβαία αποτροπή είναι αποτέλεσµα της 

αµοιβαίας απειλής µε πυρηνικά όπλα και της εν δυνάµει πρόκλησης καταστροφής 

πέρα από κάθε φαντασία, τότε αναφερόµαστε στην αµοιβαία πυρηνική αποτροπή. 

Στη κατάσταση αυτή, δύο δυνάµεις ή δύο οµάδες δυνάµεων αποτρέπονται 

αµοιβαίως από µια εσκεµµένη πυρηνική επίθεση µε την απειλή πυρηνικής 

ανταπόδοσης. Τα πυρηνικά όπλα δηλοποιούν την ισχύ και αποκαλύπτουν την 

απεριόριστη ισχύ, ταυτόχρονα όµως την περιορίζουν ακριβώς γιατί την 

αποκαλύπτουν. Πρόκειται για τα κατ’ εξοχήν ψυχολογικά όπλα διότι στοχεύοντας 

στο µυαλό και τη ψυχολογία του αντιπάλου, τον εγκλωβίζουν στη κατάσταση του 

φόβου της ολικής καταστροφής».46 

 «Η κατοχή πυρηνικών όπλων εκφράζει την υπέρτατη επιθετικότητα, χωρίς 

όµως να συνεπάγεται και επίθεση, καθώς µπροστά στη καταστροφικότητα της 

πιθανής χρήσης τους όλοι διστάζουν. Είναι αυτή η καταστροφικότητα που καθιστά 

τη προοπτική της νίκης εναντίον ενός αντιπάλου που διαθέτει και αυτός πυρηνικά, 

αβέβαιη, απίθανη και ουσιαστικά αδύνατη. Είναι δηλαδή τα ίδια τα όπλα που 

αποτρέπουν τον πόλεµο στρέφοντας την ίδια τη θέληση για πόλεµο εναντίον 

αυτών που τον επιδιώκουν. Παρά το γεγονός όµως, ότι τα πυρηνικά διαιωνίζονται 

από την ελπίδα αποφυγής του πολέµου, δεν δηµιουργούν την αίσθηση της 

βεβαιότητας για την παγκόσµια ασφάλεια». 47 Πρέπει να έχουµε υπ’ όψη ότι«η 

κατοχή ισχύος δεν πρέπει να ταυτίζεται µε τη χρήση δύναµης και η χρησιµότητα 

της δύναµης δεν πρέπει να συγχέεται µε τη χρησιµοποίησή της». 48 

                                                 
45 H. Bull, Η άναρχη κοινωνία,(Αθήνα: Ποιότητα, 2001), σελ. 168 
46 Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, σελ. 427 
47 Η. Κουσκουβέλης, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων. Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική,(Αθήνα: 
Ποιότητα,2000), 15. 
48 K. Waltz International structure, national force, and the balance of world power στο J. Rosenau, 
International politics and foreign policy,(New York: The Free Press,1969),311 κείµενο στο βιβλίο του  Η. 
Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα,2004), 425.  
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1.4 Πελοποννησιακός πόλεµος µέχρι το Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο 

 

Η µελέτη της αποτροπής, ξεκινάει από την αρχαία Ελλάδα  και 

συγκεκριµένα από το Θουκυδίδη, ενώ η επανεµφάνιση της αποτροπής και η 

ανάδειξή της ως στρατηγική, πραγµατοποιείται µετά τον 2ο Παγκόσµιο πόλεµο. Ο 

Freedman οµολογεί ότι «χωρίς πυρηνικά όπλα και Ψυχρό πόλεµο η αποτροπή 

θα παρέµενε ένα περιστασιακό στρατήγηµα».49 Σήµερα, η αποτροπή αποτελεί 

ακρογωνιαίο λίθο της παγκόσµιας πολιτικής.  

Στο βιβλίο του «Ιστορίαι» ο Θουκυδίδης που εξιστορεί τον 

πελοποννησιακό πόλεµο από το 431π.Χ µέχρι το 411π.Χ.,  διαχωρίζει δύο είδη  

αποτροπής που µελετώνται µέχρι σήµερα. Την αποτροπή µέσω άρνησης και την 

αποτροπή µέσω αντιποίνων. 

 

Αποτροπή µέσω άρνησης (deterrence by denial) 

 

Κύριο εργαλείο για την υλοποίηση αυτής της αποτροπής ήταν τα τείχη και 

συγχρόνως η ευκολία ανεφοδιασµού της Αθήνας από τη θάλασσα, που καθιστούσε  

αυτόµατα, κάθε σκέψη για πολιορκία και κατάληψη της Αθήνας,  αναποτελεσµατική. 

Εκείνο που έπρεπε οι Αθηναίοι να κάνουν, ήταν να µην παρασυρθούν και 

εξέλθουν από τα τείχη προκειµένου να δώσουν µάχη εκ παρατάξεως στην ξηρά, 

όσο κόστος υλικό ή ψυχολογικό και εάν είχε η καταστροφή περιουσιών τους που 

βρίσκονταν εκτός των τειχών. Το κείµενο του Θουκυδίδη, περιγράφει συνοπτικά 

και ρεαλιστικά τις βάσεις της θεωρίας της αποτροπής µέσω άρνησης: 

«Ας εγκαταλείψουµε τα εξοχικά µας και τα κτήµατά µας και ας στρέψουµε 

όλη µας την προσπάθεια στην υπεράσπιση της πολιτείας µας και της 

θαλασσοκρατορίας µας. ∆εν πρέπει η αγανάκτηση που θα νοιώσουµε από τις 

καταστροφές που θα πάθουµε να µας παρασύρει και να αντιπαραταχθούµε σε 

µάχη εναντίον των Πελοποννησίων που είναι πολύ περισσότεροι. Αν τους 

νικήσουµε θα πρέπει πάλι  να  αντιµετωπίσουµε  άλλους τόσους αλλού, και αν 

νικηθούµε θα χάσουµε εκείνο που αποτελεί τη βάση της δύναµής µας, δηλαδή 

                                                 
49 (Freedman 1996, p. 1).Patrick M. Morgan, Deterrence now, Cambridge 2003, σελ 3 
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τους συµµάχους µας που δεν θα µείνουν αδρανείς αν δεν είµαστε σε θέση να 

εκστρατεύσουµε εναντίον τους. ∆εν πρέπει να θρηνούµε τα σπίτια µας και τα 

κτήµατά µας, αλλά τους ανθρώπους µας. ∆εν είναι τα άψυχα που κάνουν τους 

ανθρώπους, αλλά οι άνθρωποι τα άψυχα». (Α 143) 

 

Αποτροπή µέσω Αντιποίνων  (deterrence by reprisals) 

 

Στη δεύτερη περίπτωση αποτροπής αναφέρει : 

«αν έλθουν να εισβάλλουν στο έδαφός µας, θα πάµε εµείς, µε καράβια µας, 

στα δικά τους εδάφη. Και η λεηλασία ενός µέρους της Πελοποννήσου θα έχει 

πολύ σοβαρότερες συνέπειες από τη λεηλασία ολόκληρης της  Αττικής».(Α143)  

Τα αντίποινα ήταν κλιµακούµενα και η κλιµάκωση αυτή είχε διπλό σκοπό : 

α. Έδινε στους Σπαρτιάτες τη δυνατότητα διαφυγής από την κρίση στα 

αρχικά τουλάχιστον στάδια, αφού «οι κινήσεις και οι κλιµάκωση πρέπει να γίνουν 

προοδευτικά και ει δυνατόν, τµηµατικά, έτσι ώστε να αφήνουν και στις δύο 

πλευρές χρόνο για επικοινωνία και διπλωµατικές επαφές, καθώς και για 

επανεκτίµηση της κατάστασης».50 

β. Απεδείκνυε στον αντίπαλο, ότι το ισοζύγιο κόστος - ωφέλεια από τη 

συνέχιση του πολέµου, θα ήταν εις βάρος τους γεγονός που οδήγησε τους 

Σπαρτιάτες, µετά την κατάληψης της Σφακτηρίας να ζητήσουν ειρήνη. 

 Άλλα  ιστορικά  παραδείγµατα αποτροπής είναι η κατασκευή του Σινικού 

τείχους, τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, τα ορύγµατα µάχης και έργα 

οχύρωσης κατά τον Ά Παγκόσµιο Πόλεµο(Πόλεµος χαρακωµάτων), καθώς και ο 

πολεµικός στόλος της Μεγάλης Βρετανίας  τον 19ο αιώνα όπου το Πολεµικό 

Ναυτικό της λειτούργησε αποτρεπτικά  κυρίως σε σχέση µε τη Γαλλία.   

 

 

 

 

 

                                                 
50 ΗΛΙΑΣ Ι. ΚΟΥΣΚΟΥΒΕΛΗΣ, ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΡΙΣΗ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ, Εκδόσεις ΠΑΠΑΖΗΣΗ,  σελ. 121 
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1.5 Συµπεράσµατα 

 

«Συµπερασµατικά η αποτροπή στη πιο πρωτόγονη ίσως µορφή της, 

προσδιορίζεται από την απειλή για χρήση βίας µε ανταποδοτικό χαρακτήρα µε 

σκοπό να αποτρέψει τον αντίπαλο να χρησιµοποιήσει βία πρώτος».51  

«Η αποτροπή επιθέσεων από άλλες δυνάµεις, υπήρξε πάντα ένας από 

τους σκοπούς για τους οποίους τα κράτη επιδίωκαν να χρησιµοποιούν την 

στρατιωτική τους δύναµη». 52  

«Η αποτροπή χωρίς να εντάσσεται σε κατηγορίες καλού ή κακού, ηθικού ή 

ανήθικου, δεν παύει να είναι απάνθρωπη. Αυτός που αποτρέπει θέλει τον θάνατο 

του αντιπάλου, όπως και ο αντίπαλος το θάνατο του πρώτου και ακόµη 

αποδέχεται την πιθανότητα να αφανιστούν και οι δύο». 53  

Η διαχρονικότητα της αποτροπής, οφείλεται στο γεγονός ότι «η ανάπτυξη 

νέων τεχνολογιών στον αµυντικό τοµέα, καθώς και η εξέλιξη των στρατιωτικών 

δογµάτων και στρατηγικών, απορρέουν από την επιθυµία των κρατών για 

αναζήτηση νέων τρόπων επικράτησης επί των αντιπάλων τους»54 

επιβεβαιώνοντας διαχρονικά την αρχή των Ρωµαίων :  “Si vis pacem, para 

bellum”. 

Η διαχρονικότητα της αποτροπής και η ανάγκη συνεχούς µελέτης της 

βρίσκεται ανάµεσα στις δύο ανταγωνιστικές αρχέγονες τάσεις του ανθρώπου. Η 

µία προέρχεται από τις διαφορές µεταξύ επιθετικού και δοµικού ρεαλισµού  

«αφού στις διεθνείς σχέσεις δύσκολα συναντάµε µεγάλες δυνάµεις 

ικανοποιηµένες µε το status quo γιατί το διεθνές σύστηµα προσφέρει κίνητρα και 

ευκαιρίες στα κράτη να αποκτήσουν ισχύ εις βάρος των αντιπάλων τους….ενώ ο 

Waltz εκπρόσωπος του δοµικού ρεαλισµού πιστεύει ότι ο προεξέχων στόχος των 

µεγάλων δυνάµεων δεν είναι η µεγιστοποίηση της ισχύς τους εις βάρος άλλων 

                                                 
51 Βλ. Π. Ήφαιστος και Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Παπαζήση, Αθήνα, 1992, σ. 66. 
52 H. Bull, Η άναρχη κοινωνία,(Αθήνα: Ποιότητα, 2001), 167 
53
Βλ. Η. Κουσκουβέλης, Θεωρία ∆ιεθνών Σχέσεων. Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική, Ποιότητα, 

Αθήνα, 2000, σ. 18 
54 Βλ. John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, µτφ: Κ. Κολιόπουλος, επιµ: 
Π. Ήφαιστος – Η. Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ. 348. 
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µεγάλων δυνάµεων, αλλά η διατήρηση της θέσης τους στο σύστηµα».55 Στη µέση 

των δύο αυτών θεωρήσεων θα βρίσκεται πάντα η αποτρεπτική δύναµη που 

επιφέρει, όσο αφορά τη χρησιµοποίηση των όπλων το παρακάτω παράδοξο 

αποτέλεσµα : «να απαγορεύουν τον πόλεµο µε τον πόλεµο».56   

Καταλήγοντας, µπορούµε να πούµε ότι στη σύγχρονη εποχή η αποτροπή, 

συµβάλλοντας στη διαδικασία αποφυγής πολέµου, έχει εξελιχθεί και 

περιλαµβάνει έννοιες πέρα από την κλασική συµβατική αποτροπή και την 

πυρηνική, συγκαταλέγοντας έννοιες όπως αποτροπή µε χρήση όπλων µαζικής 

καταστροφής ακόµα και τροµοκρατικών ενεργειών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
55 Βλ. John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, µτφ: Κ. Κολιόπουλος, επιµ: 
Π. Ήφαιστος – Η. Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ. ΧΙV. 
56 Βλ. Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις ∆ιεθνείς Σχέσεις, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ. 425. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2Ο 

ΤΑΪΒΑΝ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Το κεφάλαιο αυτό, αποτελεί µία προσπάθεια παρουσίασης και ανάλυσης 

της εξωτερικής πολιτικής και των αµυντικών δογµάτων της ∆ηµοκρατίας της 

Κίνας -Ταϊβάν (ROC - Republic of China) έναντι της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 

Κίνας - Κίνα (P.R.C- Public Republic of China), έτσι όπως αυτά παρουσιάζονται 

από το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ταϊβάν σε επίσηµες αναφορές, 

βιβλιογραφική έρευνα, επιστηµονική και ειδησεογραφική αρθρογραφία. Για τη 

ολοκλήρωση της παραπάνω παρουσίασης, κρίνονται απαραίτητες και οι εξής 

αναφορές: 

α. Στις ιστορικές καταβολές της Ταϊβάν (που έπαιξαν πολύ σηµαντικό 

ρόλο στην σηµερινή πολιτική και στρατιωτική κατάσταση) 

β. Στις πολιτικές εξελίξεις, στο εσωτερικό της χώρας. 

γ. Στη θέση της, στο διεθνές σύστηµα. 

δ. Στις διµερείς σχέσεις, που έχει αναπτύξει κυρίως µε τις Η.Π.Α. και 

την Ιαπωνία.  

ε. Στη πολιτική, οικονοµική και κοινωνική εξάρτησή της. 

στ. Στις πιθανές µελλοντικές προκλήσεις, που διαφαίνονται στα “Στενά 

της Ταϊβάν”. 

ζ.  Στον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν την Ταϊβάν οι Η.Π.Α. και 

η Κίνα τα τελευταία χρόνια.   

Τέλος, θα αναφερθούµε συνοπτικά στον ρόλο που έπαιξε και θα παίξει η 

Αµοιβαία Πυρηνική Αποτροπή µεταξύ Η.Π.Α. - Κίνα προς την Ταϊβάν καθώς και 

τις προσπάθειες που η τελευταία καταβάλει για απόκτηση πυρηνικών όπλων, 

από την εποχή του ψυχρού πολέµου έως σήµερα. 
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2.2   Γεωγραφία – Γενικά στοιχεία- Ανάπτυξη – Πολίτευµα – Τάσεις 
 
Γεωγραφία 

 

Η Ταϊβάν ενώνει τη Νότια Σινική Θάλασσα και την Ανατολική Κινεζική 

Θάλασσα, µε την Θάλασσα των Φιλιππίνων και τον Ειρηνικό Ωκεανό. Η 

γεωγραφική της θέση, παρουσιάζει ιδιαίτερο στρατηγικό ενδιαφέρον για τις 

Η.Π.Α., διότι είναι κοντά στις ακτές της Κίνας και ανάµεσα στις υπό αµερικανική 

προστασία, Ιαπωνία και Φιλιππίνες.  

Γενικά στοιχεία 

 

«Το 2% (350.000 περίπου) του συνολικού πληθυσµού της χώρας, που 

σήµερα αγγίζει τα 21 εκατοµµύρια είναι ιθαγενείς».57 Το 84% είναι απόγονοι των 

Κινέζων αποίκων που µετέβησαν εκεί, κατά τον 18ο και 19ο αιώνα και το 14% 

είναι κινέζοι, που κατέφυγαν στην Ταϊβάν µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο.   

Στην Ταϊβάν, οµιλούνται 30 περίπου γλώσσες, µε επίσηµη την Κινεζική 

Μανδαρινή διάλεκτο.  

Στη σύγχρονη ιστορία της συνοπτικά µπορούµε να διακρίνουµε τις εξής 

περιόδους :  

α. 1945 έως 1949 υπό την Κουοµινταγκ   

β. 1950 έως 1972 υπό τον έλεγχο των Η.Π.Α. όπου έχουµε ανάπτυξη 

της οικονοµίας βελτίωση των σχέσεων µε την Ιαπωνία αλλά πλήρη αποκοπή από 

την Κίνα. 

γ. Μετά το 1972 έως το 1980 µία αποµονωµένη ∆ηµοκρατία της 

Κίνας, προσαρµοσµένη στο καθεστώς της, ως ∆ηµοκρατία της Κίνας στην 

Ταϊβάν. 

 δ. Από το 1980 µέχρι σήµερα, διαπιστώνουµε βελτίωση των σχέσεων 

µε την Κίνα και µεγιστοποίηση της σηµασίας της στις τρεις µεγάλες δυνάµεις του 

Ειρηνικού  Κίνα – Ιαπωνία και Η.Π.Α. της οποίας τις σοβαρότερες περιστάσεις θα 

                                                 
57 Department of Mines and Technical Surveys, Foreign Geography Information Series No5, Ottawa, 
Canada, 1952 p.1  
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επισηµάνουµε παρακάτω. Οι Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής υπήρξαν ο 

ισχυρότερος παράγοντας επιρροής της στις σχέσεις της Ταϊβάν µε την Κίνα. Το 

1971  όµως οι Η.Π.Α. µε Πρόεδρό τους τον Νίξον και υπουργό εξωτερικών τον 

Kissinger, αναθεώρησαν την πολιτική τους γεγονός που είχε ως αποτέλεσµα την 

αποποµπή της Ταϊβάν από τον Ο.Η.Ε. ενώ την θέση της (Ο.Η.Ε.) κατέλαβε η 

Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας. Η διένεξη αυτή την οδήγησε σε αποµόνωση, αφού 

η Κίνα δεν επιτρέπει την αναγνώρισή της από τα περισσότερα κράτη της 

υφηλίου, τους περισσότερους διεθνείς οργανισµούς και επιβάλει να µη γίνεται 

δεκτή από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Εµπορίου µε το όνοµά της, αλλά µε τη 

ονοµασία Ταϊπέι. Το 1979 αντικαταστάθηκε η Αµοιβαία Αµυντική Συµφωνία 

Η.Π.Α. - Ταϊβάν, µε το Σύµφωνο Σχέσεων (TRA) µε το οποίο οι Η.Π.Α. 

αντιµετωπίζουν την Ταϊβάν ως εθνικά κυρίαρχο κράτος, ξεπερνώντας τις 

διπλωµατικές διενέξεις και τους περιορισµούς που επέβαλλε η Κίνα. Έτσι, οι 

Η.Π.Α. αποτέλεσαν και αποτελούν έναν σταθερό σύµµαχο της Ταϊβάν, γεγονός 

που επέτρεψε τις Η.Π.Α. ‘‘να την χρησιµοποιήσουν’’ για την εµπλοκή τους στην 

Ασία ως προµαχώνα, για το θαλάσσιο δίκτυο επικοινωνίας τους µε τους 

συµµάχους, τους σύµφωνα πάντα µε τα συµφέροντά τους. Αξιοσηµείωτη υπήρξε 

η ενέργεια  του προέδρου Τρούµαν που αντιλαµβανόµενος την στρατηγική της 

αξία, µετά την έκρηξη του πολέµου της Κορέας, έδωσε την εντολή στον 7ο 

αµερικανικό στόλο, να παρεµποδίσει µε όλα τα εναέρια και θαλάσσια µέσα, 

πιθανή Κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν.  

Ανάπτυξη  

 

To µικρό της σχετικά µέγεθος, έπαιξε θετικό ρόλο στην οικονοµική της 

µεταρρύθµιση, διότι η κυβέρνηση µπορούσε να το διοικεί και να το ελέγχει 

ευκολότερα συγκριτικά µε την αχανή Κίνα. Πρώτα φτιάχτηκαν οι συγκοινωνίες της 

ενδοχώρας καθώς «γρήγορες, φτηνές και ικανές συγκοινωνίες είναι σηµαντικές 

για την γρήγορη οικονοµική ανάπτυξη».58  

                                                 
58 Edwin Cannan(ed) Adam Smith, The Wealth of nations, The Modern Library, N.Y., 1937,Book I, 
Chapter III, p.17 
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 Σήµερα, η Ταϊβάν αποτελεί έναν εξαιρετικά δυνατό πυλώνα οικονοµικής 

ισχύος στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας, αφού «βρίσκεται µέσα στις 20 

χώρες µε το µεγαλύτερο Α.Ε.Π., ενώ οι εξαγωγές της σηµειώνουν εντυπωσιακή 

άνοδο που αγγίζει το 20%)».59 Επιπλέον, η «ισχυρή της οικονοµία είναι 

διασυνδεδεµένη µε την Ασία αλλά και την Αµερική, η οποία αποτελεί και τον 

µεγαλύτερο ξένο επενδυτή».60   

 

 Πολίτευµα - Τάσεις  

 

Το 1987, ήρθη ο στρατιωτικός νόµος και στις εκλογές του 2000 

επικράτησε ο υποψήφιος του ∆ηµοκρατικού Προοδευτικού Κόµµατος. Η 

“∆ηµοκρατία της Ταϊβάν”, αποτελεί ένα πολίτευµα προεδρικής και συνταγµατικής 

δηµοκρατίας, όπου κυριαρχούν δύο µεγάλοι κοµµατικοί συνασπισµοί. H 

µοναδική διαφορά τους, είναι η πολιτική που προτείνουν έναντι της Λαϊκής 

∆ηµοκρατίας της Κίνας. Ο µπλε συνασπισµός, το κόµµα της “Kuomintang”, 

επιδιώκει την ενοποίηση ολόκληρης της κινεζικής επαρχίας και υποστηρίζει ότι η 

«∆ηµοκρατία της Κίνας» είναι η µόνη νόµιµη κυβέρνηση µίας ενιαίας Κίνας ενώ ο 

πράσινος συνασπισµός µε κύριο εκφραστή το ∆ηµοκρατικό Προοδευτικό Κόµµα, 

υποστηρίζει την ανεξαρτητοποίηση της Ταϊβάν, ως ανεξάρτητο και κυρίαρχο 

κράτος. Είναι ο κύριος εκφραστής του κινήµατος της «Ταϊβανοποίησης» 

(Taiwanization), του εθνικιστικού κινήµατος υπέρ της ανεξαρτητοποίησης της 

Ταϊβάν, προωθώντας ξεχωριστά πολιτιστικά, κοινωνικά, πολιτικά, γλωσσικά, 

οικονοµικά και εθνικά  χαρακτηριστικά». 61 

Στην παρούσα χρονική περίοδο, η θέση της Ελλάδος είναι ταυτόσηµη µε 

αυτήν του Ο.Η.Ε., οποίος αναγνωρίζει την Κίνα, ως µοναδικό εκπρόσωπο του 

κινεζικού έθνους. Στο εσωτερικό της Ταϊβάν, επικρατούν δύο απόψεις : 

α. Των εθνικιστών, που επιµένουν στην ένωση µε τον κινεζικό κορµό. 

                                                 
59 M. Chang, “Taiwan’s foreign trade up 22.05 percent in January”, στην «http://taiwantoday.tw», άρθρο 
Αυγούστου 2013. 
60 D.Twining, “The Taiwan Linchpin”, Hoover Institution: Stanford University (2013), Policy Review, No 
177. 
61 Περισσότερα για το κίνηµα “Taiwanization” στο S. Horowitz & A.C. Tan, “The Strategic Logic of 
Taiwanization”, World Affairs, Vol. 168, No. 2, σελ. 87-95, World Affairs Institute (2005). 
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β.  Της ευηµερεύουσας τάξης,  που υποστηρίζει την ανεξαρτησία.   

 Στη σύγχρονη Ταϊβάν, οι κατά καιρούς τάσεις που επικρατούν 

επηρεάζονται από µία σύνθετη κατάσταση που περιλαµβάνει: 

 α. Εδαφική διεκδίκηση από την Κίνα   

 β. Οικονοµικά συµφέροντα από Η.Π.Α. – Κίνα – Ιαπωνία που είναι οι 

χώρες στις οποίες εξάγει το µεγαλύτερο µέρος των προϊόντων της 

 γ. Στρατηγικό ενδιαφέρον από τις Η.Π.Α. και  

 δ. Εθνικισµός µερίδας κατοίκων της Ταϊβάν.    

 

 2.3 Η ασφάλεια των Στενών 

 

 Η θαλάσσια λωρίδα, που χωρίζει την ανατολική ακτή της ηπειρωτικής 

Κίνας από την δυτική ακτή της Ταϊβάν, αποτέλεσε πολλές φορές στο παρελθόν 

το θέατρο αρκετών πολεµικών συγκρούσεων, από το τέλος του κινεζικού 

εµφυλίου πολέµου(1949), µέχρι και σήµερα. Τα «Στενά της Ταϊβάν» έγιναν  

συνώνυµο των σχέσεων της Κίνας και της Ταϊβάν µέχρι το 1979 όπου οι δύο 

χώρες επέµειναν στο σκηνικό πολέµου και το διπλωµατικό αδιέξοδο».62 

  Η σηµασία των στενών είναι διττή διότι: 

  α. Οι σχέσεις Κίνας και Ταϊβάν, έχουν ιδιαίτερη διπλωµατική σηµασία 

για τις Η.Π.Α. 

  β. Τα «Στενά» παρουσιάζουν εξαιρετικά σηµαντική γεωγραφική 

σπουδαιότητα όχι µόνο για τις γείτονες, αλλά και για την Ιαπωνία και τις 

Ηνωµένες Πολιτείες της Αµερικής, οι οποίες έχουν εµπορικά και ενεργειακά 

συµφέροντα στην περιοχή.  

Απόρροια της σηµασίας τους αυτής, ήταν οι τρεις κύριες κρίσεις που 

τάραξαν τα νερά των «Στενών της Ταϊβάν». Η πρώτη το 1954 και η 2η το 1958, 

είχαν ως αφορµή την κατάληψη νήσων µεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, ενώ η 3η το 

1996, µία σειρά πυραυλικών ασκήσεων της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της Κίνας. Λύση 

και στις τρεις αυτές διενέξεις δόθηκε µε την ανάµειξη των Η.Π.Α.   

                                                 
62 R. Bush, “Untying the Knot: Making Peace in the Taiwan Strait” , Brookings Institution Press (2006). 
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Η συµπεριφορά της Κίνας, σε σχέση µε τα εσωτερικά της προβλήµατα που 

είχε κατά τις περιόδους των κρίσεων των στενών, εξηγείται µε τη Θεωρία 

Προοπτικής (Prospect Theory), αφού σύµφωνα µε τους Kai He και Huiyun Feng 

«οι ηγέτες της Κίνας είναι πιθανότερο να χρησιµοποιήσουν έναν πιο επικίνδυνο 

στρατιωτικό εξαναγκασµό εναντίων των προσπαθειών της Ταϊβάν για ανεξαρτησία 

όταν αισθάνονται ότι χάνουν ή όταν το καθεστώς τους αντιµετωπίζει σοβαρές 

εσωτερικές και παγκόσµιες προκλήσεις για την ασφάλειά του».63   

 

2.4 Ένοπλες ∆υνάµεις της Ταϊβάν 

 

Το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ταϊβάν (MND) σκοπεύει να χτίσει µία 

"Hard ROC" δύναµη άµυνας, συνεχίζοντας µέχρι τέλους την στρατιωτική 

στρατηγική οδηγία για : «αποφασιστική άµυνα, αξιόπιστη αποτροπή, προάσπιση 

εθνικής ασφάλειας, εξασφάλιση εδαφικής ακεραιότητας και εθνικών συµφερόντων 

µε σκοπό τη διατήρηση, της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας».64Το 

σχέδιο ανάκτησης της µητέρας πατρίδας, που την εξανάγκαζε να διατηρεί µεγάλο 

και σύγχρονο στρατό σταδιακά ατόνησε, µε αποτέλεσµα την συνεχόµενη µείωση 

των ενόπλων δυνάµεών της Ταϊβάν, οι οποίες σήµερα αποτελούνται από: 

«α. Στρατό Ξηράς (ROC Army) µε 200.000 στρατιώτες και περίπου 40 

Ταξιαρχίες,  

β. Ναυτικό(ROCN) µε 22 φρεγάτες, περίπου 60 σκάφη ταχείας 

κρούσης και 15.000 ναύτες. 

γ.  Η αεροπορία (ROCAF) µε περίπου 200F-16A/Bs και Mirage 2000  

και µε το Α/Φ Ching-Kuo» .65 

Επίσης, διαθέτουν 6 Pac-3 Patriot µε µέγιστο βεληνεκές 180 χλµ. εναντίων 

αεροσκαφών, 6 Tien Kung εδάφους αέρος µε µέγιστο βεληνεκές 200χλµ και 

Hsiung Feng-2E(HF-2E) µε βεληνεκές 600 χιλιοµέτρων ενώ αναπτύσσει τους HF-

2E Block µε βεληνεκές 800-1000 χλµ. 

                                                 
63 Kai He and Huiyun Feng,  Leadership, regime security, and China’s policy toward Taiwan: prospect 
theory and Taiwan crises   The Pacific Review, Vol. 22 No. 4 September 2009: 501–521303C8 
64 National Defense Report, MDROC,2013 
65Dean Cheng, Meeting Taiwan’s Self- Defense Needs,Feb26 
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2.5 ∆ίληµµα Ασφαλείας  
 

 Το ζήτηµα της ασφάλειας της Ταϊβάν, είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο. Παρά του 

ότι πρέπει να αντιµετωπίσει µόνο ένα εχθρό, (την Κίνα και τους εν δυνάµει 

συµµάχους αυτής που είναι η µόνη δύναµη που απειλεί την ασφάλεια και την 

επιβίωσή της) η Ταϊβάν πρέπει να αντιµετωπίσει: 

α. Την πολιτική διένεξη, για την διεθνή αναγνώρισή της 

β. Την  εξάρτησή της, σε τεράστιο βαθµό από τις Η.Π.Α.  σε µικρότερο 

βαθµό από την Κίνα και σε κάποιο ακόµα µικρότερο από την Ιαπωνία. 

γ. Τους ιστορικούς δεσµούς, µε την Κίνα 

Έτσι η υπεροχή της ισχύος της Κίνας, έχει δηµιουργήσει µία απειλή, για 

την Ταϊβάν  η οποία είναι εξαιρετικά δύσκολο να αποτραπεί ή να αντισταθµιστεί.    

Ως αντιστάθµισµα της Κινεζικής απειλής, αλλαγής του status quo, οι 

Η.Π.Α., προσφέρουν εξωτερική εξισορρόπηση, αφού είναι ο προµηθευτής 

ασφάλειας και πολιτικής σταθερότητας στα στενά της Ταϊβάν, γεγονός που 

µεταφράζεται σε πωλήσεις όπλων, διπλωµατική υποστήριξη και διατήρηση µιας 

στρατιωτικής ικανότητας για επέµβαση των Η.Π.Α. στην περιοχή, εάν απαιτηθεί. 

 «Με δεδοµένο τον τετραπλασιασµό του αµυντικού προϋπολογισµού της 

Κίνας από το 1998»66 καθώς και το ρεαλιστικό αµφίβιο δόγµα της, είναι 

σηµαντικό να παρέχουν οι Η.Π.Α. στην Ταϊβάν τα µέσα (φυσικά και πολιτικά) να 

αντισταθεί στην ικανότητα της Κίνας να αλλάξει το  status quo. Πρέπει να 

επισηµανθεί, ότι µέρος αυτού του τετραπλασιασµένου προϋπολογισµού της 

Κίνας µετατράπηκε σε αύξηση των µισθών των στελεχών «αφού είναι 

απαραίτητες προκειµένου να προσελκυστούν αλλά και να παραµείνουν υψηλής 

ποιότητας στελέχη»67 γεγονός που καταδεικνύει, την επιµονή και την 

αποφασιστικότητα σε βάθος χρόνου που τηρεί η Κίνα σχετικά µε το θέµα. Επίσης 

η Κίνα, πιέζει ώστε να µην προµηθεύεται η Ταϊβάν µε οπλικά συστήµατα, 

ανάλογα µε τα µέσα πίεσης που µπορεί να εξασκήσει την κάθε φορά. Έτσι, πίεσε 

                                                 
66 Denis Blasko, The Pentagon – PLA Disconnect : China’s Self Assessments of its Military Capabilities, 
Jamestown China Brief, July 3, 2008   
67 US Department of Defense, Military power of the people’s Republic of China, 2008. 
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τη Γαλλία η οποία αν και πούλησε Mirage 2000-5 και φρεγάτες La Fayette στην 

Ταϊβάν, δεν πούλησε όµως τα απαραίτητα για αυτήν υποβρύχια.  

Ο πρόεδρος Οµπάµα όµως, συνεπής στην πολιτική διατήρησης του status 

quo στην περιοχή, ενέκρινε την πώληση πυραύλων αεράµυνας Patriot και 

ελικοπτέρων Blackhawk(όπλα κατεξοχήν αµυντικού χαρακτήρα για αποτροπή  

εχθρικής επίθεσης). «Οι πωλήσεις σύγχρονων οπλικών συστηµάτων, είναι ένα 

ξεκάθαρο στρατιωτικό και πολιτικό µήνυµα των Η.Π.Α. στο Πεκίνο, ότι θα είναι 

σταθερές, στις δεσµεύσεις τους, απέναντι στην Ταϊβάν».68  

Η Ταϊβάν, προσπαθεί να ασκήσει και εσωτερική εξισορρόπηση, η οποία 

παίζει σαφώς κατώτερο ρόλο, από την εξωτερική. Συνίσταται κυρίως στην 

ανάπτυξη πολεµικής βιοµηχανίας.  

  
2.6 ∆όγµατα - Αποτροπή 
 

Στη συνέχεια θα καταγραφούν αποφάσεις, που δείχνουν την συνεχόµενη 

προσπάθεια της Ταϊβάν, που σκοπό έχουν την άσκηση αποτελεσµατικότερης 

αποτροπής της Κινεζικής απειλής. 

Το 1982, η Ταϊβάν αιφνιδιάζεται  και συγχρόνως απογοητεύεται, όταν ο 

Πρόεδρος Reagan δηλώνει ότι «σκοπεύει στη σταδιακή µείωση των πωλήσεων 

όπλων στην Ταϊβάν»69 και έτσι η Ταϊβάν επιδιώκει πλέων την αγορά όπλων από 

Ευρωπαϊκές χώρες, ενώ συγχρόνως φτιάχνει τη δική της πολεµική βιοµηχανία, 

µε κυριότερους τοµείς την κατασκευή αεροπλάνων, αρµάτων µάχης και 

πυραύλων κρουαζιέρας, αρχικά τους «Hsiung Feng-2E(HF-2E) µε βεληνεκές 600 

χιλιοµέτρων και στη συνέχεια τους HF-2E Block µε βεληνεκές 800-1000 χλµ».70 

Το 1989, η Ταϊβάν µετά το θάνατο του Τσιαγκ Και Σεκ σταδιακά απέσυρε 

τις φιλοδοξίες της για κατάληψη της Κίνας και επεδίωξε την ειρηνική συνύπαρξή 

της µε αυτήν, µε δηλώσεις για ενιαία πολιτική και φιλικές ενέργειες,  όπως αυτή 

                                                 
68 Dean Cheng, Meeting Taiwan’s Self- Defense Needs,Feb26 
69 New York Times, 18 Aug 1982,p.A12 
70 Wendell Minnick, Taiwan Continues Cruise Missile Effort, Defense News, March 23, 2009,    
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της «άρνησης στο πλοίο Goddess of Democracy να έχει ραδιοµεταδότη στο 

Keelung µετά τα επεισόδια στην πλατεία Τιανανµέν(1989)».71  

Το 1992 όµως, η αγορά εξελιγµένων οπλικών συστηµάτων της Κίνας από 

την Ρωσία, αναγκάζει το Υπουργείο Εξωτερικών των Η.Π.Α. να δηλώσει ότι 

«ισχύει ο νόµος του 1972 όσο αφορά τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν ενώ η 

δήλωση του 1982 έγινε απλά(µία δήλωση)».72 Έτσι, πούλησαν στην Ταϊβάν 

αεροσκάφη  F-16 και  όπως συµβαίνει µε την αγορά κάθε οπλικού συστήµατος, η 

Ταϊβάν απέκτησε σηµαντική τεχνογνωσία στην κατασκευή - συµπαραγωγή, αυτή 

τη φορά αεροσκαφών. 

 Κατά τη διάρκεια της προεδρικής προεκλογικής εκστρατείας του το 2000 ο 

Chen Shui-bian, υποστήριξε την «αποφασιστική εκστρατεία εκτός του εδάφους»73 

που σήµαινε δυνατότητα προληπτικού χτυπήµατος ακόµα και στο έδαφος της 

Κίνας. «Όταν ήρθε στην εξουσία επιδίωξε τη  καταστροφή του εχθρού πριν 

καταφέρει να κάνει προγεφύρωµα στην Ταϊβάν αλλά όχι προληπτικά»74, όπως 

είχε δηλώσει προεκλογικά, δηλαδή να βάλει κατά του εχθρού από την στιγµή της 

επιβίβασης από την Κίνα προς την Ταϊβάν, όπου θα έχει εκδηλώσει την πρόθεσή 

του για επίθεση. 

Το 2004, το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας «ανακοίνωσε την ανάγκη 

απόκτησης σταθερών όπλων ακριβείας και ηλεκτρονικών αντιµέτρων 

προκειµένου να αυξήσουν τις δυνατότητες χτυπήµατος σε βάθος».75  

«Παράλληλα, γίνεται λόγος για αναµόρφωση της πολεµικής µηχανής της 

Ταϊβάν προκειµένου να γίνει πιο αποτελεσµατική, προτείνοντας µεταξύ άλλων :  

α. Την µετατροπή των Ενόπλων ∆υνάµεων σε εθελοντικής θητείας, 

ώστε να στρατολογούνται µόνο οι πιο ικανοί,  

β. Την ανάγκη κάλυψης των αµυντικών δαπανών και την ανάπτυξη της 

αµυντικής βιοµηχανίας, καθώς και την  

                                                 
71 China News Agency (CAN), Taipei,18 May 1990 
72 State Department Report, 4 September 1992, USIS Wireless File, Canberra, 4 September 1992 
73 York W. Chen, The evolution of Taiwan Military Strategy: Convergence and Dissonance, Jamestown 
Foundation China Brief, November19 2009, p8.     
74 ibid 
75 Chen, The evolution of Taiwan’s Military Strategy, p10 
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γ. Ενίσχυση τοµέων όπως αυτών των µυστικών υπηρεσιών, του 

ηλεκτρονικού πολέµου, της κινητοποίησης των εφέδρων και του ασύµµετρου 

πολέµου». 76 

Με την εκλογή του Ma Ying-jeu, υιοθετήθηκε η  Hard ROC άποψη που 

ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο του 2008.  «Να χτιστεί µία ακέραια αµυντική 

ικανότητα που θα κάνει αδύνατο το να µας φοβίσει, να µας επιβάλλει αποκλεισµό, 

να µας καταλάβουν ή να µας φθείρουν»77 και το 2009 το Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας δήλωσε ότι «ο στρατός της Ταϊβάν πρέπει να είναι ακλόνητος σαν 

κοτρόνα και να αγωνίζεται να δηµιουργήσει µια αµυντική ικανότητα της Ταϊβάν 

που δεν θα µπορεί να εκφοβιστεί, να καταληφθεί, να καταβροχθιστεί, να 

συντριβεί».78  

Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Ταϊβάν ROC M.N.D. 

(Republic of China Ministry of National Defense) η βοήθεια των Η.Π.Α. «θα 

περιλαµβάνει τα µέσα µιας αποτελεσµατικής Hard ROC 

ικανότητας(συµπεριλαµβανοµένης της ικανότητας για απορρόφηση του 1ου 

χτυπήµατος), αντισταθµιστικού χτυπήµατος, κινητικότητας για αντιµετώπίση 

επίθεσης και της δυνατότητας προβολής την άµυνας ακόµα και σε περίπτωση 

παρατεταµένων επιθέσεων».79 

Με κύριες στρατηγικές την “Hard Roc” και την υιοθέτηση τακτικών 

«σκαντζόχοιρου» (που θα τους επιτρέψει να αντέξουν για όσο το δυνατό 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, τον εξαναγκασµό της Κίνας σε ενδεχόµενη 

στρατιωτική επίθεση), η Ταϊβάν δηλώνει µία αµυντική στάση που θέτει ως 

προτεραιότητες την επιβίωση, ανταπόδοση και ως επακόλουθο την αποτροπή. 

Χαρακτηριστικό αυτής της µετριοπαθούς στρατηγικής αποτελεί και το γεγονός ότι 

στην Αναφορά Εθνικής Αµύνης του 2013, ως «νίκη ορίζεται η αποτροπή 

                                                 
76  Quadrennial Defense Review Editing Group, “Quadrennial Defense Review 2009”, Ministry of National 
Defense, March,  2009. 
77 Ma Ying- jeou, A SMART Strategy for National Security, speech before the association for the 
promotion of national security, February 26, 2008. 
78 Republic of China Ministry of National Defense, Guofang Baogao Shu,p 69. 
79 Republic of China Ministry of National Defense, Guofang Baogao Shu,p 79. 
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εισβολής χερσαίων δυνάµεων στην Ταϊβάν, και όχι η ήττα του Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού».80  

Η αποτροπή, τώρα πραγµατοποιείται  µε άµυνα, που σηµαίνει την 

ικανότητα ελαχιστοποίησης των απωλειών από ενδεχόµενο εχθρικό 

βοµβαρδισµό και απόκρουσης εχθρικής επίθεσης. Όσο αφορά το πρώτο, 

σηµαντικά βήµατα έχουν γίνει για την κατασκευή καταφυγίων, όπως στη κύρια 

αεροπορική βάση της Ταϊβάν που βρίσκεται στο Χουαλέν81 που χτίστηκε από 

Ελβετούς µηχανικούς και η κατασκευή του διήρκησε επτά χρόνια, ενώ η 

τοποθεσία βρίσκεται ανάµεσα σε βουνά ύψους 3.000 µέτρων που το καθιστούν 

απυρόβλητο και µπορεί να φιλοξενήσει 130 µαχητικά αεροσκάφη σε υπόγειες  

εγκαταστάσεις, ενώ για το 2ο η προσπάθεια τώρα µετατοπίζεται κυρίως στη 

γνώση του εδάφους, απόκτηση µεταφορικών ελικοπτέρων για την µεταφορά 

δυνάµεων στο πεδίο της µάχης, όπου χρειαστεί. Όλα αυτά βέβαια, µέχρι να 

πραγµατοποιηθεί η σωτήρια παρέµβαση των Η.Π.Α. πολιτική ή στρατιωτική.  

Τα δόγµατα, παρά τις διαφοροποιήσεις τους έχουν, κοινό σηµείο την 

ανάγκη για επαρκείς επικοινωνίες. Αυτό απαιτεί διοίκηση και έλεγχο καθώς και 

δυνατότητα προσβολής του εχθρού στον αέρα, θάλασσα και στεριά σε τόπο και 

χρόνο που θα καθορίζεται από το δόγµα. Έτσι, αναγνωρίζοντας την ανάγκη 

απόκτησης και προφύλαξης του συστήµατος ο «Ma τόνισε ότι : «πρέπει να 

µειώσουµε την ευκολία καταστροφής του συστήµατος C4ISR».82 Το παραπάνω 

σύστηµα, εκτός από την µετάδοση πληροφοριών σε αέρα, στεριά και θάλασσα 

καθώς και τη διατήρηση της κατάστασης επαγρύπνησης υπό ενιαίο σύστηµα 

διοίκησης και ελέγχου τα οποία είναι σηµαντικά κατά την διεξαγωγή της άµυνας, 

δίνουν τη δυνατότητα διεξαγωγής ασύµµετρων απειλών στην Κίνα. 

 Η Ταϊβάν, εφαρµόζει το δόγµα της Μη Πρόκλησης ή αµυντικής 

υπεράσπισης σύµφωνα µε το οποίο εφαρµόζεται «διάπλαση, εκπαίδευση, 

οργάνωση και δόγµα των ενόπλων δυνάµεων έτσι ώστε να είναι ανίκανες για 

                                                 
80 Taiwan Ministry of National Defense, 2013 Quadrennial Defense Review, March 2013. 
81 Περιοδικό Αθηνά, Επιθεώρηση Σχολής Εθνικής Άµυνας, τεύχος 22, σελ 32 
82 Μa, A SMART Strategy for National Security 
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επίθεση αλλά σαφώς ικανές για αξιόπιστη άµυνα»83 ή κατά άλλη ερµηνεία το «να 

έχει δυνατές δυνάµεις που δεν είναι ικανές για µεγάλης ακτίνας επιθετική δράση 

και για αυτό να µην θεωρούνται ως επιθετικός κίνδυνος για τις άλλες χώρες».84 Η 

παραπάνω άµυνα έχει σχέση µε την «γενική αποτροπή(General 

Deterrence)δηλαδή στάση επιφυλακής και διατήρηση των δυνάµεων που 

αποτρέπουν τον αντίπαλο για µεγάλο χρονικό διάστηµα στο σηµείο που ο εχθρός 

πρόκειται να επιτεθεί».85 

Η Ταϊβάν, ακολούθησε πολιτική που συνδυάζει καθησυχασµό και 

αποτροπή. Καθησυχασµό, αφού πλέον απέσυρε τις εδαφικές διεκδικήσεις από 

την Κίνα και επιδιώκει την ειρηνική συνύπαρξη, καθώς και αποτροπή αφού 

διαθέτει πλέων αξιόπιστη στρατιωτική ικανότητα προκειµένου να καταφέρει στον 

αντίπαλο µεγάλο κόστος. «Με το να καθησυχάζει την Κίνα σε ευαίσθητα θέµατα 

όπως προκλήσεις για την νοµιµότητά της, να δηλώνει την ανεξαρτησία της ή την 

κατοχή πυρηνικών όπλων η Ταϊβάν έχει ελαχιστοποιήσει την πιθανότητα της 

Κινεζικής επέµβασης».86  «Η πολιτική που καθησυχάζει και αποτρέπει είναι 

προσέγγιση  υψηλότερου επιπέδου στη διαχείριση διαµάχης από την απλή 

αποτροπή ή στρατιωτική επιφυλακή  από ένα µεγάλο και δυνατό φίλο».87 «Είναι 

εν µέρει σηµαντική στρατηγική επιβίωσης από µικρά κράτη που αντιµετωπίζουν 

κίνδυνο από µεγαλύτερα πιο δυνατά κράτη».88 «Αυτός ο καθησυχασµός 

συµβάλλει στην αποφυγή της σύγκρουσης ειδικά όταν συνδυάζεται  µε αξιόπιστη 

αποτρεπτική ικανότητα».89 Τα παραπάνω έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα, εάν 

υπολογίσουµε ότι εξ’ αιτίας της Σινορρωσικής προσέγγισης, καθώς και της 

κατάρρευσης του κινδύνου από την  Ε.Σ.Σ.∆. η Κίνα µπορεί πλέον µε µεγαλύτερη 

ευκολία να απειλήσει την Ταϊβάν και τους συµµάχους της. 

                                                 
83 F. Barnaby and M. Ter Borg, Emerging Technologies and Military Doctrine: Apolitical assessment, 
Macmillan, London,1986,p276  
84 Barry Buzan, An introduction to Strategic studies, Military Technology and International Relations, 
Macmillan, London,, 1987, p.276-278 
85 Patrick Morgan, Assessing the Republic of China’s Deterrence Situation, Sun Yat-sen Centre for Policy 
studies, Kaohsiung, Paper No 4, April 1991, p.2.    
86 Gary Klintworth, New Taiwan, New China, Taiwan’s changing the role of Asia – Pacific region, St. 
Martin Press, 175 Fifth Avenue, N.Y.  p. 202 
87 Richard Ned Lebow, The Deterrence Deadlock: Is there a way out? The John Hopkins University Press, 
Baltimore,1985p180  
88 David Vidal, The Inequality of states, Clarendon Press, Oxford, 1967, p.12  
89 Lebow in Jervis, Psychology and Deterrence, p180. 
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2.7 Πυρηνική Αποτροπή Η.Π.Α. - Κίνα – Ταϊβάν    

 

«Υπό την καθοδήγηση του Τσιάγκ Καϊ Σεκ, η Ταϊβάν έχτισε τον πρώτο 

πυρηνικό αντιδραστήρα στο Εθνικό Πανεπιστήµιο της Τσιγκούα το 1956»90 ενώ η 

ανάπτυξη πυρηνικών όπλων από την Κίνα «1964»91 πυροδότησε την 

προσπάθεια ανάπτυξης αντίστοιχων όπλων από την Ταϊβάν.  

Οι Η.Π.Α. – παρόλο που φοβόταν να µην παγιδευτούν στην πολιτική τους 

στην Ταϊβάν - προκειµένου την αποφυγή κλιµάκωσης την υποχρέωσαν πολλές 

φορές όπως το 1967, 1970,1980  να σταµατήσει το πυρηνικό της πρόγραµµα. 

Τελευταία σηµαντική προσπάθεια φαίνεται να ήταν κατά τη διάρκεια της κρίσης 

του 1995-6 όταν ο πρόεδρος  Lee Teng - hui πρότεινε χωρίς όµως αποτέλεσµα 

να επαναλειτουργήσει το πυρηνικό της πρόγραµµα. Η Κίνα από την πλευρά της 

θεωρεί αιτία πολέµου την κατοχή πυρηνικών από την Ταϊβάν. Η τρίτη κρίση των 

στενών υπήρξε µία περίπτωση πετυχηµένης εκτεταµένης – άµεσης αντίδρασης 

αποτροπής από τις Η.Π.Α.  

Μετά την κρίση του 96 οι Η.Π.Α. και η Ιαπωνία υπέγραψαν διακήρυξη 

ασφαλείας(Joint Declaration of Security), µε σκοπό τον περιορισµό της Κίνας ενώ 

«το 2001 παρουσιάστηκε η αναφορά πυρηνικού τρόπου δράσης  (Nuclear 

Posture Review) κατά την οποία οι Η.Π.Α. ενδεχοµένως να χρησιµοποιούσαν 

πυρηνικά όπλα κατά της Κίνας σε µία στρατιωτική αντιπαράθεση για την 

Ταϊβάν».92 Σε δηµοσκόπηση που διενεργήθηκε από το πανεπιστήµιο του Ντιούκ 

στην Ταϊβάν το 2003 το 47.5%  των ερωτηθέντων δήλωσε ότι πιστεύει ότι οι 

Η.Π.Α. θα βοηθούσαν την Ταϊβάν ακόµα και εάν η Ταϊβάν προκαλούσαν την 

Κίνα.   

Οι Η.Π.Α. ασκώντας εκτεταµένη Πυρηνική αποτροπή (Extended nuclear 

deterrence) στην περιοχή της Αν. Ασίας επιδιώκουν την απαγόρευση 

χρησιµοποίησης Π.Ο. µεταξύ συµµάχων και αντιπάλων τους. Αποτέλεσµα της 

παραπάνω πολιτικής, είναι : 

                                                 
90 “of Weapons Mass Destruction-Taiwan,” Global Security, www.globalsecurity.org  
91  http://www.china.org.cn/english/congress/228244.htm  
92 “Nuclear Posture Review [Excerpts], posted by Global security .org 
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α. Σύµµαχοι όπως η Ιαπωνία και η Αυστραλία να µην αισθάνονται την 

ανάγκη απόκτησης Π.Ο. αποφασίζοντας εξ’ αρχής να παραµείνουν υπό την 

πυρηνική οµπρέλα των Η.Π.Α.  

β. Σύµµαχοι όπως η Ταϊβάν και η Ν. Κορέα να κάνουν προσπάθειες  

απόκτησης Π.Ο. αλλά να σταµατούν κάθε προσπάθεια όταν αυτές έγιναν 

αντιληπτές από τις  Η.Π.Α.. 

H Κίνα κατά βάση προσπαθεί την αποτροπή επέµβασης των Η.Π.Α. 

αυξάνοντας το κόστος µιας πιθανής της ανάµειξης. Η προσπάθειά της δεν 

περιορίζεται στην αναβάθµιση του συµβατικού αλλά και του πυρηνικού της 

οπλοστασίου. Η Κίνα πιστεύει ότι θα διαθέτει περισσότερη αποφασιστικότητα 

από τις Η.Π.Α. σε µία πιθανή σύγκρουση στην περιοχή των στενών και ότι η 

απόκτηση αποτελεσµατικών πυρηνικών όπλων θα έχει ως αποτέλεσµα  την 

αποφυγή εµπλοκής των Η.Π.Α.  λόγω του υψηλού κόστους.  

Η Ταϊβάν σήµερα δεν κατέχει πυρηνικά όπλα και εκτιµάται ότι δεν θα 

προβεί σε κατασκευή πυρηνικών όπλων διότι : 

 α. Οι Η.Π.Α. δεν επιθυµούν την διάδοση των πυρηνικών (Β. Κορέα, 

Ιράκ, Ιράν).   

 β. Η Κίνα θα το έβλεπε ως εχθρική ενέργεια µε απρόβλεπτες 

συνέπειες ακόµα και αυτή του προληπτικού χτυπήµατος.     

Παρ’ όλα αυτά κατέχει την απαραίτητη τεχνογνωσία και βιοµηχανία και 

είναι πλέων πολιτική απόφαση να µην τα διαθέτει αφού «πρόσφατοι υπολογισµοί 

καταδεικνύουν ότι απαιτείται µεταξύ 1 – 8 χρόνια προκειµένου να αναπτύξει µία 

ολοκληρωµένη πυρηνική κεφαλή». 93 ∆ύναται να χαρακτηριστεί εν δυνάµει 

πυρηνικό κράτος το οποίο επέλεξε να εξασκήσει τη συµβατική αποτροπή, soft 

power, και πυρηνική επιλογή µόνο εάν αυτή αποδειχθεί αναγκαία.  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι η µέχρι τώρα µη απόκτηση πυρηνικών σε 

συνδυασµό µε την υπάρχουσα υποδοµή και τεχνογνωσία που την καθιστούν εν 

                                                 
93 Vincent Wei-Cheng Wang, "Taiwan: Conventional Deterrence, Soft Power and the Nuclear Option," in 
Muthiah Alagappa, ed., The Long Shadow: Nuclear Weapons and Security in 21st Century Asia (Stanford, 
CA: Stanford University Press, 2008) pp. 404-428.  
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δυνάµει πυρηνική δύναµη είναι η πλέων σωστή επιλογή που υπαγορεύεται από 

την ρεαλιστική επιθετική συµπεριφορά της Κίνας και την  υποστήριξη των Η.Π.Α. 

Η µετατροπή της σε πυρηνική δύναµη µπορεί να πραγµατοποιηθεί σε 

περίπτωση που οι Η.Π.Α. δεν θέλουν ή για οποιοδήποτε λόγο δεν µπορούν να 

αποτρέψουν ή εάν όλα τα αποτρεπτικά  µέσα της Ταϊβάν αδυνατούν να 

αποτρέψουν µία κατά πολύ ισχυρότερη Κίνα. Πρέπει να επισηµανθεί ότι «η 

Ταϊβάν διαθέτει βιοτεχνολογία και ανθρώπινο προσωπικό που δύναται εάν 

απαιτηθεί να της δώσει τη δυνατότητα κατασκευής βιολογικών όπλων»94, ενώ 

«παραδέχθηκε την κατασκευή µικρών ποσοτήτων χηµικών όπλων για αµυντικούς 

και όχι επιθετικούς σκοπούς». 95  

  

2.8 Συµπεράσµατα 

 

Η.Π.Α.  

Παρατηρούµε ότι οι Η.Π.Α. είναι το κράτος που µπορεί να ξεπεράσει 

ευκολότερα από όλα τα υπόλοιπα, τις αντιδράσεις της Κίνας και να προµηθεύσει 

την Ταϊβάν µε εξοπλιστικά συστήµατα.  

Μετά την 11η Σεπτεµβρίου, η προσπάθεια της Ιαπωνίας να καταστεί 

στενότερης σύµµαχος  των Η.Π.Α. διευκολύνει την εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α. 

Σε αντίθεση όµως, τα πυρηνικά της Κίνας µπορεί να αποτελέσουν ανασταλτικό 

παράγοντα επέµβασής, τους σε περίπτωση θερµού επεισοδίου µεταξύ Κίνας και 

Ταϊβάν.    

 Ως εγγυητής της ειρήνης και σταθερότητας, επιδιώκοντας την διατήρηση 

του καθεστώτος έχουν διττό ρόλο : 

α. Εξοπλίζουν την Ταϊβάν µε εξελιγµένα οπλικά συστήµατα και είναι 

διατεθειµένες ακόµη και να επέµβουν στρατιωτικά, προκειµένου τη διατήρηση της 

σταθερότητας του καθεστώτος στην περιοχή.  

                                                 
94  "Biological Weapons Proliferation Concerns," Henry L. Stimson Center, www.stimson.org 
95 Seth Brugger and Kerry Boyd, “Briefing Paper on the Status of Biological Weapons Non-
proliferation,” Arms Control Association, 2003.  
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β. Παρέχουν πολιτική στήριξη στην κυβέρνηση της Ταϊβάν, αφού το 

διπλωµατικό πεδίο που µπορεί αυτή να κινηθεί είναι ανύπαρκτο, συγκρινόµενο 

µε το συνεχώς διευρυνόµενο της Κίνας. 

 «Αυτό δε σηµαίνει ότι η Ουάσιγκτον θα δώσει στην Ταϊπέι λευκή 

επιταγή»96. Η οποιαδήποτε βοήθεια της Ουάσιγκτον προς την Ταϊβάν, αποσκοπεί 

στην διατήρηση ισορροπίας δυνάµεων µε την Κίνα, µε σκοπό τη διατήρηση και 

όχι στην αλλαγή του status quo προς όφελος της Ταϊβάν. «Οι Η.Π.Α. θα πρέπει 

να ασκούν Πολιτική Καθησυχασµού προς την Κίνα διαβεβαιώνοντάς την ότι δεν 

θα χρησιµοποιήσουν την υπεροχή τους τώρα ή στο µέλλον προκειµένου να 

βλάψουν τα ουσιώδη ενδιαφέροντα της Κίνας,  προωθώντας την ανεξαρτησία της 

Ταϊβάν».97 

Οι Η.Π.Α. θα πρέπει να τηρούν πάντα µια στάση ουδετερότητας, που δεν 

θα θίγει το κύρος και τα συµφέροντα της Κίνας αφού «Η διατήρηση καλής σχέσης 

µεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας είναι η καλύτερη στρατηγική για τις Η.Π.Α. προκειµένου να 

βοηθήσουν την πρόληψη στρατιωτικής κρίσης στα στενά της Ταϊβάν».98 

 

ΤΑΪΒΑΝ 

Προτού η Κίνα εξαπολύσει αµφίβια επιχείρηση ή προσπαθήσει τον 

αποκλεισµό της Ταϊβάν, πρέπει να αποκτήσει αεροπορική και ναυτική υπεροχή. 

«Η πρώτη προτεραιότητα λοιπόν της Ταϊβάν, θα πρέπει να είναι η αεράµυνα και η 

απόκτηση ικανού αριθµού σύγχρονων αεροσκαφών και η δεύτερη η θαλάσσια 

άµυνα και η ανάπτυξη ενός στόλου, µε ικανότητες αντιαεροπορικές και 

ανθυποβρυχιακές».99   

Η Ταϊβάν, είναι αντιµέτωπη µε µία τεράστια, οικονοµική και στρατιωτική, 

δύναµη. Αδυνατώντας να ανταγωνιστεί την Κίνα, στην κούρσα των εξοπλισµών, 

                                                 
96 Dean Cheng, Meeting Taiwan’s Self- Defense Needs,Feb26,2010 
97 Thomas J. Christensen, The Contemporary Security Dilemma : Deterring a Τaiwan Conflict 
98  Kai He and Huiyun Feng,  Leadership, regime security, and China’s policy toward Taiwan: prospect 
theory and Taiwan crises   The Pacific Review, Vol. 22 No. 4 September 2009: 501–521 
99 Admiral Liu Shu-his, President of Chung Shan Institute of Science and Technology, Defense News, 6-12 
July 1992, p.22. 



-36- 
 

 
 

η µόνη οδός είναι να συντηρήσει µία αξιόπιστη αποτρεπτική ικανότητα, δίνοντας 

έµφαση στα παρακάτω: 

α. Η συνέχιση προµήθειας και εξέλιξης C4ISR συστηµάτων είναι 

προτεραιότητα για την Ταϊβάν. Πρέπει να επισηµανθεί, ότι λόγω της εγχώριας 

βιοµηχανίας σε παραπλήσιους τοµείς, η Ταϊβάν µπορεί στο µέλλον να 

κατασκευάσει αντίστοιχα συστήµατα και να απεµπλακεί από την εξάρτηση των 

Η.Π.Α.. 

β. Η προµήθεια ή κατασκευή πυραυλικής άµυνας, κρίνεται ιδιαίτερα 

σηµαντική, ως αντιστάθµισµα της αντίστοιχης Κινεζικής, αφού θα πλήξει τον 

εχθρό, σε µεγάλη απόσταση, δηµιουργώντας απώλειες όχι µόνο στα άµεσα 

εµπόλεµα τµήµατα αλλά και στο σύστηµα ∆.Μ. Οι πρόωρες εχθρικές απώλειες 

θα κάµψουν εύκολα την εσωτερική του νοµιµοποίηση, όπου στην συγκεκριµένη 

περίπτωση θα είναι πόλεµος µεταξύ οµοεθνών.   

γ.  Η Ταϊβάν, προκειµένου την απεξάρτησή της από την εισαγωγή 

οπλικών συστηµάτων από τις Η.Π.Α. ή άλλες χώρες, πρέπει να συνεχίσει την 

κατασκευή υπερσύγχρονων µαχητικών αεροσκαφών και άλλων οπλικών 

συστηµάτων. 

δ. Η Ταϊβάν, αντιµετωπίζει ένα µείζων πρόβληµα που είναι η µη 

κατοχή υποβρυχίων, αφού οι κατασκευάστριες χώρες, δεν µπορούν να της 

πουλήσουν ενώ η ίδια, δεν έχει την τεχνογνωσία να τα κατασκευάσει. «Έτσι 

πρέπει να επενδύσει στους άλλους τοµείς όπως  πυραύλους εδάφους – 

θαλάσσης, επιθετικά ελικόπτερα και πιθανών ναρκών, που θα κρατήσουν τις 

δυνατότητες υποστήριξης της Κίνας(PLA) και την αµφίβια µεταφορική της 

ικανότητα,  σε κίνδυνο.»100 

ε. Η Ταϊβάν, θα πρέπει να εξετάζει συνεχώς, τρόπους αντιµετώπισης 

της αυξανόµενης Κινεζικής απειλής και να εντάξει ακόµα και τακτικές ασύµµετρου 

πολέµου. Σε αυτό το πνεύµα είναι η δήλωση του  Υπουργού Εθνικής Άµυνας της 

Ταϊβάν 22 Μαρ /2013 που προειδοποίησε ότι η «στρατιωτική ισορροπία στα 

στενά της Ταϊβάν γέρνει ακόµη περισσότερο προς την Κίνα ενώ ο εκπρόσωπος 

                                                 
100 Dean Cheng, Meeting Taiwan’s Self- Defense Needs,Feb26,2010 
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τύπου του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας ανακοίνωσε ότι η Κίνα έχει υπογράψει 

συµφωνία µε την Ρωσία για αγορά 24 Su-35 πολεµικά αεροσκάφη και 4 

υποβρύχια Lada-class και ότι η Ταϊβάν θα προσπαθήσει να µεγιστοποιήσει τα 

αποτελέσµατα του µικρού προϋπολογισµού και πηγών. Πρόσθεσε ότι ο στρατός 

της Ταϊβάν θα προσπαθήσει να αποτρέψει τον κινεζικό κίνδυνο µε ασύµµετρο 

πόλεµο και µε συνδυασµό δύναµης πυρός και όχι φυσικών ικανοτήτων µάχης 

όπως καλύτερη ποιότητα προσωπικού, ηθικό και πολεµικό πνεύµα».101  

Με τον εκσυγχρονισµό των ενόπλων δυνάµεών της κυρίως µε τα 

παραπάνω όπλα αµυντικού χαρακτήρα, η Ταϊβάν θα καταφέρει : 

α.  Να αποτρέψει την Κίνα να εξαπολύσει επίθεση, λόγω των 

σηµαντικών απωλειών που θα υποστεί, αλλά κι εάν το κάνει να γνωρίζει, ότι θα 

αντιµετωπίσει µεγάλη πιθανότητα, αυξηµένων απωλειών ή ακόµα και αποτυχίας.   

β. Σε περίπτωση που η αποτροπή αποτύχει να υπάρχει δυνατότητα 

ανταποδοτικού χτυπήµατος από την Ταϊβάν και συγχρόνως να δοθεί στις Η.Π.Α. 

ο απαραίτητος χρόνος προκειµένου να επέµβει στρατιωτικά και διπλωµατικά. 

  Η εθνική ασφάλεια της Ταϊβάν, δεν µπορεί να στηριχθεί αποκλειστικά σε 

στρατιωτικά µέσα, αφού είναι αδύνατο να αντισταθµίσει την συνεχώς 

αυξανόµενη, ποσοτικά και ποιοτικά, στρατιωτική δύναµη της Κίνας. Στρατηγικά 

σχέδια και δράσεις διπλωµατικής και πολιτικής φύσεως, οφείλουν να 

συµπεριληφθούν για να συµβάλλουν στην διατήρηση της ασφάλειας και εδαφικής 

ακεραιότητας της  Ταϊβάν.  Από την ανάλυση που έγινε στις προηγούµενες 

παραγράφους, φαίνεται ότι η εκµετάλλευση των γεωπολιτικών δεδοµένων 

δύναται ακόµα και  σε  περίπτωση µεγάλης ανισότητας να εξασφαλίσει 

ισορροπία. Η κατάλληλη στρατηγική δύναται να µεταβάλλει ένα αδύνατο κράτος 

σε ισχυρό και αντίστροφα. 

 Κοµβικό ρόλο στις σχέσεις των «Στενών», διαδραµατίζει η στάση των 

Ηνωµένων Πολιτειών της Αµερικής, η οποία λόγω του αποκλεισµού της Ταϊβάν 

                                                 

98 Rogge Chen and Elizabeth Hsu, ROC Central News Agency2013/03/26 22:24:51 
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από τους διεθνείς οργανισµούς είναι ο µοναδικός µόνιµος και συγχρόνως 

αξιόλογος σύµµαχός της, ο οποίος όµως δέχεται συνεχώς αυξανόµενες πιέσεις 

από την συνεχώς αυξανόµενη σε ισχύ Κίνα. Στην περίπτωση Κίνας – Ταϊβάν ο 

όρος αποτροπή ισχύει και για τους δύο αντιπάλους, αφού αυτή αποτελεί 

µοναδική συνάρτηση της σταθερότητας, εξ αιτίας της απουσίας διαλόγου. «Για 

την Κίνα αυτή η αποτροπή συνίσταται στην παρεµπόδιση δηµιουργίας  

ξεχωριστού καθεστώτος ενώ για την Ταϊβάν συνίσταται στην παρεµπόδιση  τη 

Κίνας – µε την βοήθεια των Η.Π.Α. – από το να προσπαθήσει να χρησιµοποιήσει 

βία ώστε να εξαναγκάσει την επανένωση µε τους όρους του Πεκίνου».102 

Μείζονος σηµασίας, είναι και η στάση που θα τηρήσει η Ιαπωνία, η οποία 

αντιµετωπίζει ήδη το «δίληµµα ασφάλειας» της πολεµικής ενδυνάµωσης της 

Κίνας γεγονός που η Ταϊβάν πρέπει να εκµεταλλευτεί. 

 Αυτή τη στιγµή η «Ταϊβάν πρέπει να στηριχθεί σε τέσσερις βασικούς 

πυλώνες για να µπορέσει να διασφαλίσει την επιβίωση και την εθνική της 

ασφάλεια. Μία αξιοσηµείωτη αµυντική πολιτική, την αµερικανική υποστήριξη, την 

δηµοκρατία και την εσωτερική της νοµιµοποίηση».103  

Η υποστήριξη των Η.Π.Α. στην αντιπαράθεση παρουσιάζει διακυµάνσεις  

ανάλογα µε τα συµφέροντά της, διότι: 

α.  Η Κίνα της είναι χρήσιµη, αφού συγκρατεί την Ρωσία και η ύπαρξη 

κοινών γεωστρατηγικών και οικονοµικών συµφερόντων αποτρέπει τις 

σινορρωσσικές σχέσεις. Προσπάθεια καλού κλίµατος ανάµεσα στις δύο χώρες, 

υπήρξε η αποχώρηση των Αµερικανικών στρατευµάτων από την Ταϊβάν το 

1979.            

β. Η Κίνα όµως, εκτός από αντιρρωσσικό φράγµα αποτελεί  και 

δυνητικό εχθρό για τις Η.Π.Α. Η αγορά οπλικών συστηµάτων από την Ρωσία, 

έχει αυξήσει την µαχητική ικανότητα των Κινεζικών ενόπλων δυνάµεων και έχει 

                                                 
102 Nancy Bern Kopf Tucker, Dangerous Strait, Columbia University Press, N.Y. p 131 
103 J.P. Cabestan, “Taiwan’s Strategic Goals and Action Plan”, The Center for Security Studies (MCSS), 
National Chengchi University & The Centre for International Security studies, University of Sydney 
(2012). 
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καλυτερεύσει τις σχέσεις της µε την Ρωσία, που µε τη σειρά τους επιθυµούν 

αγοραστές για τα οπλικά τους συστήµατα. 

 Έτσι η Ταϊβάν, µπορεί να λειτουργήσει ως αµερικανικό προγεφύρωµα 

στην περιοχή. Άλλωστε «η Ταϊβάν κατάφερε να διατηρήσει την ανεξαρτησία της 

απέναντι στην πλευρά που αναδείχτηκε νικήτρια στον Κινεζικό εµφύλιο πόλεµο 

χάρη στις Η.Π.Α.».104  

 Αναλυτές εκφράζουν την πεποίθηση, ότι το κόστος του πολέµου στα 

«Στενά της Ταϊβάν» αυξάνεται κάθε µέρα, αποµακρύνοντας την πιθανότητα 

ένοπλης σύγκρουσης. Από την άλλη πλευρά, όµως, η ασυµµετρία στα «Στενά» 

διευρύνεται συνεχώς και όχι µόνο από στρατιωτικής πλευράς.  

Όµως ούτε οι επενδύσεις των κατοίκων της Ταϊβάν στην Κίνα δεν έχουν 

αποτελέσει σηµαντικό παράγοντα περιορισµού της έντασης, των δύο πλευρών. 

Παρόλη τη συνεχόµενη αύξηση των οικονοµικών και εµπορικών δεσµών που 

αναπτύσσονται και κατά επέκταση και της αλληλεξάρτησης µεταξύ Ταϊβάν – 

Κίνας – Η.Π.Α. και παρόλο το «εξαιρετικά µεγάλο κόστος που αποκτά η 

στρατιωτική και φυσική αντιπαράθεση σύµφωνα Keohane και Nye για να 

θεωρείται λογική επιλογή» 105 µια ακόµα κρίση των στενών δεν είναι απίθανη 

διότι: 

α. Υπάρχει πολεµική ατµόσφαιρα µεταξύ των δύο κρατών και η 

διένεξη µεταξύ Κίνας και Ταϊβάν εκκρεµεί,   

β. Οι Η.Π.Α. συνεχίζουν την πώληση όπλων και εξοπλισµού προς 

ενίσχυση των Ενόπλων ∆υνάµεων της Ταϊβάν, µε αποτέλεσµα την κατά καιρούς 

ένταση στις σχέσεις µε την Κίνα. 

Η Ταϊβάν, θα πρέπει συνεπώς να χειρίζεται µε µεγάλη προσοχή το 

γεγονός των κατά καιρούς συµφωνιών µεταξύ Η.Π.Α. – Κίνας - Ταϊβάν γιατί η 

ένωση Κίνας – Ταϊβάν δεν εξυπηρετεί τα διαχρονικά συµφέροντα των Η.Π.Α. 

                                                 
104 Zbigniew Brezinski, «Η γεωστρατιγική τριάδα», εκδόσεις Ευρασία, σελ. 29 
105 R. O. Keohane & J. S.Nye, “Power and Interdependence”, Survival: Global Politics and Strategy 
(1973), 15, σελ.158-165.  



-40- 
 

 
 

αφού το γεωοικονοµικό ειδικό βάρος της Κίνας θα αυξηθεί υπερβολικά. Η 

στρατηγική της θα πρέπει να διατηρήσει τα παρακάτω χαρακτηριστικά: 

α. Συχνό και δηµόσιο καθησυχασµό της Κίνας ως προς τις πολιτικές 

τις προθέσεις. 

β. Να µην δώσει στην Κίνα την αφορµή που ίσως περιµένει 

(κατασκευή πυρηνικών, χηµικών, βιολογικών όπλων) προκειµένου να 

εξαπολύσει επίθεση.  

γ. Ικανή Αποτρεπτική Στρατιωτική ∆ύναµη.  

δ. Η άµυνά της να βασίζεται σε συµβατικά αλλά να βρίσκεται σε 

ετοιµότητα κατασκευής πυρηνικών, χηµικών, βιολογικών όπλων τα οποία θα 

κατασκευάσει µόνο και εφ’ όσον  απαιτηθεί. 

 ε. Να δηµιουργήσει την απαιτούµενη πολιτική και στρατιωτική 

υποστήριξη την Η.Π.Α. για την κατασκευή πυρηνικών. 

στ. Ενδυνάµωση της υποστήριξης από τις Η.Π.Α. και Ιαπωνία, την 

κοινότητα Ασία- Ειρηνικού και από οργανισµούς όπως ο Ο.Η.Ε. 

ζ.  Να αυξήσει το κόστος που θα έχει µια Κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν 

για τη διεθνή οικονοµία και σταθερότητα. 
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                                    ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3Ο 

 
                                    ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 
 
3.1      Γεωγραφία – Γενικά στοιχεία- Ανάπτυξη – Πολίτευµα  

 

 Γεωγραφία 

Η Σιγκαπούρη, βρίσκεται στο νότιο άκρο της χερσονήσου της Μαλαισίας, 
µε την οποία συνδέεται µε δύο γέφυρες. Εκτός του κεντρικού νησιού 
περιλαµβάνει και πάνω από 60 µικρότερα. Για να αντιµετωπίσει την έλλειψη γης 
η Σιγκαπούρη εκτελεί έργα επέκτασης στη θάλασσα. Ως αποτέλεσµα η έκτασή 
της αυξήθηκε από 581,5 χµ² το 1960 σε 704 χµ² σήµερα και µπορεί να αυξηθεί 
κατά άλλα 100 µέχρι το 2030. Στρατηγικά τοποθετείται στην συνέχεια των στενών 
του Μάλακα και τη θάλασσα της ΝΑ Κίνας. Ο πληθυσµός είναι 5.399.200 από 
τους οποίους το 74,2%είναι Κινέζοι, το 13,6 είναι Μαλαισιανοί, το 8,8% ιθαγενείς 
και το 2,4% Ευρωπαίοι, Ασιάτες κ.α. 

 Το 50% του νερού εισάγεται από γειτονικές χώρες, ανακυκλώνεται ή 
αφαλατώνεται. Σήµερα κατασκευάζονται νέες µονάδες ανακύκλωσης και 
αφαλάτωσης, µε σκοπό τη µείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό.  

Η στρατηγική αξία της Σιγκαπούρης είναι πολύ µεγάλη, διότι βρίσκεται 

στην είσοδο των στενών του Μάλακα, από τα οποία «περνούν το ¼ του 

παγκοσµίου εµπορίου το ½ του παγκοσµίου πετρελαίου και τα 2/3 του φυσικού 

της αερίου».106  

 

 Ιστορικά στοιχεία 

 

Στο Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο ο Ιαπωνικός στρατός εισέβαλε στη Σιγκαπούρη 

και νίκησε τους ελλιπώς προετοιµασµένους Βρετανούς. Η Σιγκαπούρη απέκτησε 

αυτονοµία το 1959. Το 1963 προσχώρησε στην Οµοσπονδία της Μαλαισίας. Η 

ένωση µε τη Μαλαισία δεν ευδοκίµησε και το 1965 ανακηρύχθηκε επίσηµα 

ανεξάρτητο κράτος.  

                                                 
106 ‘Chilly Response to US Plan to Deploy Forces in the Strait of Malacca’, Institute for the Analysis of 
Global Security, 24 May 2004, http://www.iags.org/n0524042.htm 
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 Πολίτευµα   
 

Το πολίτευµα της Σιγκαπούρης είναι κοινοβουλευτική δηµοκρατία. Η 

εκτελεστική εξουσία ασκείται από του Υπουργικό Συµβούλιο, του οποίου ηγείται ο 

πρωθυπουργός 

 

3.2 Εξωτερική Πολιτική – Σχέσεις µε Άλλες Χώρες 

 

Μεγάλης Βρετανίας 

Η Σιγκαπούρη υπήρξε αποικία της Μεγάλης Βρετανίας. Όπως συνέβη µε 

τις περισσότερες πρώην αποικίες της Μεγάλης Βρετανίας :  

 α. ∆ιατηρεί στενές σχέσεις µε την Μεγάλη Βρετανία.  

 β. Η αποαποικιοποίηση σήµανε την έναρξη προστριβών µε γείτονες 

χώρες και στη συγκεκριµένη περίπτωση µε την Μαλαισία και την Ινδονησία. 

Η λευκή βίβλος της Μεγάλης Βρετανίας του 2003, αναφέρει ότι η 

«Βρετανία έχει µια ακτίνα παγκοσµίου ενδιαφέροντος που περιλαµβάνει  

οικονοµική ευηµερία η οποία βασίζεται στο εµπόριο, εξωτερικές επενδύσεις και 

συνέχιση της ελεύθερης µεταφοράς πρώτων υλών … η ασφάλειά µας και η εθνική 

µας ευηµερία εξαρτώνται από την παγκόσµια σταθερότητα, ελευθερία και 

οικονοµική ανάπτυξη».107  Η Μεγάλη Βρετανία λοιπόν, ως µεγάλη δύναµη 

ενδιαφέρεται για την διατήρηση του ισχύοντος status και ένας από τους 

σηµαντικότερους στόχους της αµυντικής της πολιτικής, είναι «να δηµιουργήσει 

ένα σταθερό κόσµο ενεργώντας µε σκοπό τη µείωση της πιθανότητας κινδύνων 

που θα επηρεάσουν το Ηνωµένο Βασίλειο ή τα παγκόσµια ενδιαφέροντά µας και 

εφαρµόζοντας τα µέσα της δύναµης και της επιρροής µας  να δηµιουργήσουµε το 

παγκόσµιο περιβάλλον και να αντιµετωπίσουµε τους κινδύνους στο ξεκίνηµά 

τους». 108 

                                                 
 
107 Defence White Paper: Delivering Security in a Changing World, Ministry of Defence, United Kingdom, 
2003, p.4 <http://merln.ndu.edu/whitepapers/UnitedKingdom-2003.pdf>. 
108 Securing Britain in an Age of Uncertainty: The Strategic Defence and Security Review, Cabinet Office, 
2010,p.9,<www.direct.gov.uk/prodconsumdg/groups/dg_digitalassets/@dg/@en/documents/digitalasset/dg
_191634.pdf>. 
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Γείτονες Χώρες 

 

Η ανάγκη για σταθερότητα του status quo και κατ’ επέκταση οι καλές 

σχέσεις µεταξύ Σιγκαπούρης, Μεγάλης Βρετανίας, Νέας Ζηλανδίας και 

Αυστραλίας ενισχύονται από την ιστορική µνήµη των νεκρών από τους Ιάπωνες 

κατά τον 2ο Παγκόσµιο Πόλεµο οι οποίοι κατέλαβαν τη Μαλαισία που τότε 

περιλάµβανε και τη Σιγκαπούρη. Τη δεκαετία του 1960 η αντιπαράθεση της 

Σιγκαπούρης και Μαλαισίας µε την Ινδονησία  προξένησε την αντίδραση των 

Η.Π.Α., Μεγάλης Βρετανίας, Αυστραλίας, που επιθυµούσαν διατήρηση της 

σταθερότητας στην περιοχή. 

Αντιπροσωπευτική για την εξωτερική πολιτική της χώρας, είναι η δήλωση 

του Υπουργού Εξωτερικών της Σιγκαπούρης από 1965 έως 1980 S.          

Rajaratnam: «Η παγκόσµια ειρήνη είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την πολιτική 

και οικονοµική επιβίωση µικρών κρατών. Είµαστε περικυκλωµένοι από 

µεγαλύτερους και περισσότερο ικανούς γείτονες. Για ένα λόγο θέλουµε ειρήνη 

απλά επειδή δεν έχουµε την δυνατότητα να επιλύουµε τα θέµατα µε την ισχύ των 

όπλων. Έτσι είναι φυσικό ότι η Σιγκαπούρη θα τηρεί σταθερά την πολιτική να 

λύνει τις διαφορές µεταξύ των κρατών δια µέσω ειρηνικών διαπραγµατεύσεων και 

όχι µε τη βία».109   

 

Η.Π.Α. 

 

Για την ύπαρξη ξένων βάσεων ο S. Rajaratnam δήλωσε: «οι βάσεις είναι 

εκεί µε την συγκατάθεσή µας προκειµένου να εξασφαλίσουν την ασφάλειά µας σε 

µία περιοχή αυξανόµενης στρατιωτικής αστάθειας».110 Υπό το πρίσµα αυτής της 

πολιτικής, η Σιγκαπούρη κατέστη ένα πολύ σπουδαίο κέντρο ∆ιοικητικής 

Μέριµνας για το στρατό των Η.Π.Α. οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να 

χρησιµοποιούν τις  βάσεις του Changi, του Sembawang καθώς και την Paya 

Lebar, όπου εκτός από σταθµό ανεφοδιασµού αεροπορίας και ναυτικού εδρεύει 

                                                 
109 Tommy Koy & Chang Li Lin, The little red d.t., W.S.P.2005 
110 ibid 
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µόνιµα η 497 αεροπορική µοίρα. Οι βάσεις Changi και Sembawang 

χρησιµοποιούνται και από τη Μεγάλη Βρετανία. Η λειτουργία των παραπάνω 

βάσεων, ξεκίνησε κατά το 1991-92 όταν έκλεισαν οι βάσεις Clark και  Subic στις 

Φιλιππίνες. Η αξία των βάσεων είναι πολύ µεγάλη διότι οι Η.Π.Α. και οι σύµµαχοί 

τους έχουν σε αυτές δυνάµεις που ελέγχουν άµεσα τα στενά του Μάλακα.  Σε 

αντάλλαγµα η Σιγκαπούρη λαµβάνει σε στρατιωτικό επίπεδο αµυντική τεχνολογία 

και χώρο για να διεξάγει εκπαίδευση. Έτσι, ενώ η Σιγκαπούρη έχει περιορισµένο 

χώρο για διεξαγωγή ασκήσεων, «διατηρεί σµήνη αεροσκαφών  F-15, F-16 και 

ελικόπτερα Σινούκ σε αεροπορικές βάσεις στην Αριζόνα, Αίνταχο και Τέξας όπου 

οι πιλότοι της  εκπαιδεύονται µαζί µε αυτούς των Η.Π.Α. αποκτώντας µε αυτόν τον 

τρόπο υψηλό βαθµό επιχειρησιακής ετοιµότητας».111 Η συνεκπαίδευση 

επεκτείνεται και σε αµυντικές ασκήσεις στην Ασία όπως οι «‘Cope Tiger’, η 

(Cooperation Afloat Readiness and Training -CARAT) και η διακλαδική άσκηση 

Cobra Gold».112 

Η ανταπόδοση της πολιτικοστρατιωτικής συνεργασίας από πλευράς 

Η.Π.Α. ήρθε µε την «σύναψη διµερούς εµπορικής συµφωνίας (Free Trade 

Agreement) το 2003 καθιστώντας την Σιγκαπούρη την 1η Ασιατική χώρα και µία 

από τις 6 χώρες παγκοσµίως που είναι η Χιλή, ο Καναδάς, το Μεξικό, το Ισραήλ 

και η Ιορδανία».113 Η συνεργασία επεκτάθηκε κι έτσι τον Ιούλιο του 2005, οι δύο 

χώρες υπέγραψαν µία στρατηγικής σηµασίας συµφωνία που καλύπτει 

εκτεταµένη συνεργασία στην «άµυνα και ασφάλεια σε θέµατα όπως 

αντιτροµοκρατία, στρατιωτικές ασκήσεις και εκπαίδευση και αµυντική 

τεχνολογία».114   

                                                 
111 The Military Balance 2010 (note 44), pp.426–7. 
112‘Multinational Exercise Cope Tiger 2009 Kicks Off’, US Air Force, 3 
2009Oct.,<www.af.mil/news/story.asp?id=123139002>, accessed 12 Nov. 2009; ‘United States and 
Singapore in Naval Exercise CARAT 2006’, News Release, 30 May 2006, Ministry of Defence 
(Singapore), <www.mindef.gov.sg/imindef/news_and_events/nr/2006/may/ 30may06_nr.html>, and 
‘Cobra Gold Officially Comes to a Close’, Cobra Gold 2005,<www.apan-
info.net/cobragold/fullstory.asp?id=109>, 13 May 2005 
113 ‘Singapore FTA,’ Office of the United States Trade Representative, <www.ustr.gov/trade-
agreements/free-trade-agreements/singapore-fta>, accessed 12 Nov. 2009 
114 ‘Background Note: Singapore’, US Department of State, <www.state.gov/r/pa/ei/bgn/2798.htm>, 
accessed 3 Nov. 2009. 
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Ως αποτέλεσµα της εκτεταµένης συνεργασίας «η Σιγκαπούρη αναµείχθηκε 

στο Ιράκ µε 998 άτοµα προσωπικό»,115 µεταξύ άλλων και µε «αποστολές   UAVs, 

αεροπλάνων αεροανεφοδιασµού και υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων».116  

 

3.3 Εξωτερική πολιτική – Συµµαχίες 

 

 Για τη µορφή που θα πρέπει να έχει η άµυνα ο S. Rajaratnam αναφέρει: 

«η σύγχρονη άµυνα πρέπει να είναι συγκεντρωτικού χαρακτήρα ειδικά για τα 

µικρά κράτη και γι’ αυτό πιστεύουµε ότι τελικά η άµυνα και η ασφάλειά µας πρέπει 

να εξασφαλίζονται δια µέσω συγκεντρωτικής και ικανής δύναµης υπό τα Ηνωµένα 

Έθνη».117  ∆ιαχωρίζοντας τη θέση του από τις κλασσικές συµµαχίες τονίζει : «Η 

Σιγκαπούρη έχει επιλέξει το µονοπάτι της µη συµµαχίας. Αυτό απλά σηµαίνει ότι 

δεν επιθυµούµε να συµµετέχουµε σε συµµαχίες αφιερωµένες στην επιβολή του 

δικού µας τρόπου ζωής σε άλλες χώρες».118 

Στο ίδιο µήκος κύµατος το 1988 ο τότε Υπουργός Εξωτερικών και 

Συλλογικής Ανάπτυξης κ. Wong Kai Seng, ανέφερε ότι τα µόνιµα Εθνικά 

Ενδιαφέροντα της Σιγκαπούρης είναι: 

α. «Προστασία της Σιγκαπούρης η κυριαρχία και η ανεξαρτησία. 

β.  Η Ενδυνάµωση της ASEAN. 

γ. Η ∆ιατήρηση της σταθερής ισορροπίας της δύναµης στη Ν.Α. 

Ασία».119   

 Στο πνεύµα των παραπάνω δηλώσεων η Σιγκαπούρη έγινε µέλος της Five 

Power Defense Agreement(F.P.D.A.) µία συµµαχία µεταξύ της Αγγλίας, 

Αυστραλίας, Σιγκαπούρης, Μαλαισίας, Νέας Ζηλανδίας, που δηµιουργήθηκε το 

1971 µετά την Απόφαση της Αγγλίας να αποσύρει τις δυνάµεις της ανατολικά του 

                                                 
115 Partnering to Rebuild: Operation Blue Orchid - The Singapore Armed Forces Experience in Iraq, 
MinistryofDefence,Singapore,p.11<www.mindef.gov.sg/content/imindef/resources/ebooks/ebklist/_jcr_con
tent /imindefPars/0024/file.res/PartneringToRebuild_OBO.pdf>. 
116 Ong Weichong, ‘Singapore’s Citizen Army: Bridging the Civil-Military Praxis’, Eurasia Review: News 
and Analysis, 15 Nov. 2010, <www.eurasiareview.com/201008106764/singapores-citizen-army-bridging-
the-civil-military-praxis.html>. 
117 Tommy Koy & Chang Li Lin, The little red d.t., W.S.P. .2005 
118 Ibid 
119 Ibid 
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Σουέζ. «Η F.P.D.A. είναι ένας µηχανισµός οικοδόµησης εµπιστοσύνης στην 

προβληµατική µερικές φορές σχέση µεταξύ Σιγκαπούρης και Μαλαισίας».120   

Από το 1997 οι παραπάνω χώρες διεξάγουν κοινές αεροναυτικές ασκήσεις.  

Η συµµαχία µε την Αυστραλία και τη Ν. Ζηλανδία επισφραγίζεται µε τη 

διατήρηση από την «Σιγκαπούρη αεροπορικής βάσης εκπαιδεύσεως στο  Pearce 

της ∆υτικής Αυστραλίας και στο Oakey της Queensland, όπου διεξάγεται 

εκπαίδευση ελικοπτέρων»121 καθώς και « διεξαγωγής εκπαίδευσης πυροβολικού 

σε νησί τη Νότιας Ζηλανδίας».122 

Η Σιγκαπούρη ανέπτυξε στενές σχέσεις µε την Ταϊβάν διεξάγοντας κοινές 

ασκήσεις «µε δύναµη που έφτασε τις 15.000 άνδρες»123 ενώ τελικά δεν ενέδωσε 

στην προσφορά της Κίνας - µε την οποία έχει επίσης στενή οικονοµική 

συνεργασία -  για «χρησιµοποίηση σε κοινές µε αυτήν ασκήσεις του νησιού 

Χαϊνάν  παραµένοντας πιστή στις ήδη υπάρχουσες συµµαχίες της».124 Η 

Σιγκαπούρη δεν καθιέρωσε µε την Κίνα κανονικές σχέσεις έως το 1990 και 

υπήρξε η τελευταία χώρα της ASEAN που το πραγµατοποίησε. «Αυτή η 

καθυστέρηση οφείλεται  σε µεγάλο βαθµό σε πολιτικούς λόγους, λόγω της 

πλειοψηφίας των Κινέζων και του φόβου µέσα από την περιφέρεια ότι η 

Σιγκαπούρη θα υπάκουγε στις προσταγές της Κίνας».125 

 Η Σιγκαπούρη διατηρεί καλές σχέσεις µε την Ινδία «µε την οποία διεξάγει 

κοινές ασκήσεις».126 

                                                 
120 Andrew T.H. Tan, ‘The Five Power Defence Arrangements: The Continuing Relevance’, Contemporary 
Security Policy, Aug. 2008, p. 285–302. 
121 The Military Balance 2010 (note 44) p. 426. See also The Oakley Agreement: 6th Report to the Joint 
Standing Committee on Treaties, Parliament of the Commonwealth of Australia, March 1997, 
ww.aph.gov.au/house/committee/jsct/reports/report6/report6.pdf>. 
122 ‘The Singapore Connection’, Defence Update Newsletter, March 2004, New Zealand Defence Force, 
<www.nzdf.mil.nz/news/publications/defence-update-newsletter/2004/20/default.htm> 
123 Fayen Wong, ‘Singapore’s Military Juggles Ties With Taiwan, China’, Reuters, 27 Aug.2006, 
<www.singapore-window.org/sw06/060827RE.HTM>. 
124 Jing-Dong Yuan, China-ASEAN Relations: Perspectives, Prospects and Implications for US Interests 
(Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, US Army War College 2006) p. 36. 
125 William E. Berry, Threat Perceptions in the Philippines, Malaysia, and Singapore, September 1997, 
I.N.S.S., U.S.A.F.A 
126 ‘India to Train Singapore Armed Forces’, The Times of India, 9 Oct. 2007, <http://timesofindia. 
indiatimes.com/india/India-to-train-Singapore-armed-forces/articleshow/2440993.cms>. 
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Η Σιγκαπούρη διατηρεί καλές σχέσεις µε τη Γαλλία «µε την οποία επίσης 

διεξάγει κοινές ασκήσεις».127 

Η Σιγκαπούρη διατηρεί καλές σχέσεις και διεξάγει κοινές ασκήσεις µε την 

Ταϊλάνδη όπως  την « ‘Cobra Gold’ και ‘Cope Tiger’s».128 

 «Επίσης διεξάγει κοινές ασκήσεις µε την Ινδονησία από το 1988 και η 

ανταλλαγή στρατιωτικού προσωπικού σε στρατιωτικά κολέγια έχει γίνει ένα 

στοιχείο της σχέσεώς τους»129 ενώ κατά το τσουνάµι του 2004  «πραγµατοποίησε 

143 πτήσεις ελικοπτέρων προς την Ινδονησία όπως επίσης προσέφερε σηµαντική 

βοήθεια και στην Σρι Λάνκα, Μαλδίβες και  Μαυριτανία».130  

∆ιατηρεί πολύ καλές σχέσεις µε το Μπρούνεϊ – άλλωστε έχουν πολλά 

κοινά αφού συνορεύουν µε κατά πολύ µεγαλύτερα από αυτά κράτη - που 

επισφραγίζεται «µε κοινές ασκήσεις και µόνιµη βάση στο Τέµπουρογκ για 

εκπαίδευση 500 στελεχών».131  

Όσο αναφορά την Ιαπωνία, η συµφωνία Αµερικανοϊαπωνικής ασφάλειας 

εκλαµβάνεται από πολλούς κατοίκους της Σιγκαπούρης – και όχι µόνο - ως το 

κλειδί της µελλοντικής συµπεριφοράς της Ιαπωνίας. «Όσο οι Η.Π.Α. παραµένουν 

συνδεδεµένες µε την Ιαπωνία και έχουν αναπτυγµένες στρατιωτικές µονάδες η 

Ιαπωνία δεν λαµβάνεται ως µεγάλος κίνδυνος για την Σιγκαπούρη».132 

Μία κίνηση που ανεβάζει το κύρος της Σιγκαπούρης καθώς και τον αριθµό 

των σύµµαχων µε αυτήν κρατών, είναι η διεξαγωγή σχολείων µε τη συµµετοχή 

στελεχών από γείτονα κράτη όπως το «Ετήσιο Πρόγραµµα για Ανώτερους 

Αξιωµατικούς (Asia-Pacific Programme for Senior Military Officers (APPSMO), 

διάρκειας µίας εβδοµάδος για Ανώτερους Αξιωµατικούς από 24 χώρες, που 
                                                 
127 ‘Singapore Air Force Takes Part in Exercise Garuda in France’, GovMonitor,23 June 2010, 
<www.thegovmonitor.com/world_news/asia/singapore-air-force-takespart-in-exercise-garuda-in-
france-34266.html>. 
128 ‘Multinational Exercise Cope Tiger 2009 Kicks Off’, US Air Force, 3 Oct. 
2009,<www.af.mil/news/story.asp?id=123139002> 
129 ‘Singapore, Indonesia Mark 20-Years of Bilateral Army Exercise’, Ministry of Defence News, Ministry 
of Defence, Singapore, 20Oct.2008, <www. mindef. gov.sg/ content/ imindef /news _and_events 
/oct/30oct08_nr.print.html?Status=1>. See also, ‘Singapore, Indonesia Conclude Joint Military Exercise,’ 
Army-Technology.com, 27 Nov. 2009,<www.army-technology.com/news/news71095.html>. 
130 <www.tsunamiterror.info/relief_saf.html> accessed 17 Nov. 2010. 
131 T. H. Tan, Security Perspectives of the Malay Archipelago: Security Linkages in the Second Front in the 
War on Terrorism (Cheltenham, UK: Edward Elgar 2004), pp. 102–103. 
132 William E. Berry, Threat Perceptions in the Philippines, Malaysia, and Singapore, September 
1997,I.N.S.S., U.S.A.F.A 
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συµβάλλει στην περιφερειακή οικοδόµηση εµπιστοσύνης και παρέχει στη 

αεροπορία της Σιγκαπούρης ευκαιρίες να καθιερώσει δίκτυα  µε άλλες ένοπλες 

δυνάµεις».133  

Σαν επιβεβαίωση της άριστης κατάστασης των Ενόπλων δυνάµεών της και 

συγχρόνως του γενικότερου κύρους της, «το 2010 τέθηκε επικεφαλής στην 

αντιπειρατική εκστρατεία στη Σοµαλία».134   

 
3.4  Ένοπλες ∆υνάµεις της Σιγκαπούρης 
 
 Ο Donald Weatherbee το 1989 είπε ότι οι Ένοπλες δυνάµεις της 

Σιγκαπούρης είναι «ίσως αυτές µε τον καλύτερο εξοπλισµό και εκπαίδευση στην 

περιοχή»135, ενώ το 1991, οTim Huxley ότι «η Μαλαισία και Ινδονησία ήταν 

στρατιωτικά κατώτερες από την Σιγκαπούρη αν και µεγαλύτερες».136 

 ΟΙ Ένοπλες ∆υνάµεις της Σιγκαπούρης (The Singapore Armed Forces   

SAF, στην Κινεζική ( 新加坡武装部队) είναι το στρατιωτικό σκέλος της Συνολικής 

Άµυνας της Σιγκαπούρης ή το Στρατιωτικό Στοιχείο του Υπουργείου Εθνικής 

Άµυνας.  

Αποτελούνται «(έτος 2009) από 385.000 ένστολους, οι οποίοι µπορούν να 

αναπτυχθούν σε 12 ώρες, χρησιµοποιώντας ένα ρεαλιστικό σύστηµα».137 Ο 

στρατός της Σιγκαπούρης, βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη µεγάλη συγκέντρωση 

κληρωτών από τη δύναµη της εφεδρείας αφού είναι ικανός να κινητοποιεί 

συνολικά πάνω από 800,000 εφέδρους αφού οι κληρωτοί για 10 χρόνια µετά την 

θητεία τους εµπλέκονται ως εφεδρεία. Τα έξοδα των ενόπλων δυνάµεων 

επιβαρύνουν το 5–6 % του Α.Ε.Π. το οποίο µπορεί να πραγµατοποιείται διότι η 

οικονοµική ανάπτυξη έχει µεταµορφώσει τη Σιγκαπούρη σε ένα από τα 
                                                 
133 ‘Managing Security, Challenges Through Dialogue and Cooperation’, Cyber pioneer, 5Aug. 2010, 
</www.mindef.gov.sg/imindef/publications /cyberpioneer/news/2010/august/05 aug10_news.html>. 
134 Leading the Fight Against Piracy’, 19 May Cyber pioneer,<www.mindef 2010,.gov.sg/content 
/imindef/publications/cyberpioneer/features/2010/may10_fs1.print.html?Status=1>. 
135 Donald Weatherbee, ‘ASEAN Defence Programs: Patterns of National and Regional Resilience’, in 
Young Whan Khil and Laurence E. Ginter (eds.), Security, Strategy and Policy Responses in the Pacific 
Rim (Boulder, CO: Lynne Rienner 1989) p.200 
136 Tim Huxley, ‘Singapore and Malaysia: A Precarious Balance?’ Pacific Review 4/3, (1991) pp.208–9. 
137 Andrew T.H. Tan, Punching Above Its Weight :Singapore’s Armed Forces and Its Contribution to 
Foreign Policy Published online: 20 Jun 2012 
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πλουσιότερα κράτη του κόσµου, αφού για το «2013 το ∆ΝΤ την κατέταξε στην 3η 

θέση  του καταλόγου χωρών ανά ΑΕΠ κατά κεφαλή».138 

Οι ένοπλες δυνάµεις έχουν τρεις κλάδους: 

 α.  τον Στρατό της Σιγκαπούρης (Singapore Army), που έχει «546 

άρµατα µάχης και 1,574 τεθωρακισµένα οχήµατα πεζικού (armoured infantry 

fighting vehicles AIFVs) και µεταφοράς προσωπικού(armoured personnel 

carriers(APCs)».139Επίσης διαθέτει τα «Bionix AIFVs. και το Terrex AIFV, για 

πόλεµο εντός κατοικηµένου τόπου το οποίο µεταφέρει 13 άτοµα µε ταχύτητα µέχρι 

105 χλµ την ώρα, αποκρούει λόγω της κατασκευής του τις νάρκες και είναι 

εφοδιασµένο µε εξελιγµένα ηλεκτρονικά συστήµατα όπως σύστηµα ακουστικής 

ανίχνευσης και σύνδεση µε το δίκτυο της αεροπορίας ώστε να πολεµούν σαν 

δυνάµεις που ανήκουν σε ένα δίκτυο».140 Επίσης κατασκευάζει το  «All-Terrain 

Bronco, το οποίο το αγοράζει η Μεγάλη Βρετανία, και το τροποποιεί ως  Warthog,  

προκειµένου να το χρησιµοποιήσει στο Αφγανιστάν».141 

 β. την ∆ηµοκρατία της Αεροπορίας της Σιγκαπούρης(Republic of 

Singapore Air Force - RSAF) η οποία το  2009, «αποτελούνταν από 24F-15SG 

Strike Eagle, 60 F-16C/D Falcon και 37 F-5 Tiger II».142  «Τα F-15 είναι 

εφοδιασµένα  µε τα πλέον σύγχρονα συστήµατα που υπάρχουν» 143 ενώ διαθέτει 

«20 AH-64D ελικόπτερα Apache στο πιο σύγχρονο εξοπλισµένο τύπο που δίνεται 

µόνο στους πολύ στενούς συµµάχους των Η.Π.Α.»144,  «9 τάνκερ ανεφοδιασµού 

(εκ των οποίων 4 KC-135R) καθώς και Ισραηλινής κατασκευής µη επανδρωµένα 

                                                 
138http://en/ Wikipedia/org/wiki/List of country’s by GDP per Capita 
139 The Military Balance 2010 (note 44) p. 425. 
140 ‘Singapore to Field 135 Terrex Infantry Combat Vehicles,’ Defence Update, Sept. 2009,<www.defense-
update.com/products/t/terrex_icv_040909.html>. 
141From Bronco to Warthog,’ Defence Update, <http://defense-
update.com/products/b/bronco_191208.html>, accessed 14 Nov. 2010. 
142 The Military Balance 2010 (London: International  Institute for  Strategic Studies 2010)p. 426 
143 ‘Singapore’s F-15 Fleet Grows; Silent Eagle Preps for Flight Test’, Aviation International News, 31 Jan. 
2010, <www.ainonline.com/news/single-news-page/article/singapores-f-15-fleet-grows-silent-eagle-preps-
for-flight-test-23649/>. 
144 ‘AH-64D Apache’, Deagel.com, 14 Nov. 2010, <www.deagel.com/Combat-Helicopters/AH-64D-
Apache-Longbow_a000519003.aspx>. 
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αεροσκάφη (Unmanned Aerial Vehicles - UAVs), τύπου  Searcher Mk II (40) και 

Hermes».145    

 γ. Την ∆ηµοκρατία του Ναυτικού της Σιγκαπούρης (Republic of 

Singapore Navy - RSN). Ο Peter Haydon παρατήρησε ότι«διατηρεί ναυτικό που 

είναι µεγαλύτερο, συγκρινόµενο µε τα εδαφικής ή περιφερειακής ασφάλειας 

θέµατα που µπορεί να δικαιολογηθούν».146 « ∆ιαθέτει 6 φρεγάτες εξοπλισµένες µε  

υπερσύγχρονα Α/Α και ανθυποβρυχιακά συστήµατα, ακτίνα 7,200km και είναι 

εφοδιασµένα µε τα τελειότερα ηλεκτρονικά συστήµατα»147 και «17 υπερσύγχρονες 

κορβέτες, 4 αµφίβια σκάφη υποβρύχια µε δυνατότητα να στείλουν µη 

επανδρωµένα οχήµατα unmanned underwater vehicles (UUV)»148 και  

«ναρκαλιευτικά».149 

 

 3.5 ∆όγµατα - Αποτροπή 

 

«Η αποστολή του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας της Σιγκαπούρης και των 

Ενόπλων ∆υνάµεών της είναι να ενισχύσουν την ειρήνη και ασφάλεια µε 

αποτροπή και διπλωµατία και εάν αυτό αποτύχει να εξασφαλίσουν µία γρήγορη 

και αποφασιστική νίκη στον επιτιθέµενο».150 

 

3.6 NSCS - National Security Coordination Secretari al 

 

Προκειµένου την επίτευξη αποτροπής δηµιουργήθηκε  η Γραµµατεία 

Εθνικής Ασφάλειας Συνεργασίας (NSCS - National Security Coordination 

Secretarial) µε σκοπό το συντονισµό των υπουργείων, των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

της Αστυνοµίας και γενικά όλων των υπηρεσιών ασφαλείας, προκειµένου την 

επαύξηση της Εθνικής Ασφάλειας της χώρας. 

                                                 
145 The Military Balance 2010(note 44) p. 426. 
146 Haydon, ‘Naval Diplomacy’ (note 17) σελ.72–3. 
147Formidable-ClassMulti-MissionFrigates,Singapore, <www.naval-technology.com/projects/formidable/>. 
148SubmarineProliferation:Sweden,CurrentCapabilities,NuclearThreatinitiative,<www.nti.org/db/submarine
s/sweden/index.html>. 
149 Republic of Singapore Navy, Ministry of Defence, Singapore, p. 15. 
150 M.N.D. Singapore 



-51- 
 

 
 

 

3.7 Συνολική Άµυνα (Total Defence - TD)  

 

  Συνολική Άµυνα(Total Defence - TD) είναι το όνοµα της στρατηγικής 

Άµυνας της Σιγκαπούρης, που υιοθέτησε από χώρες όπως η ∆ανία, Σουηδία, 

Ελβετία και Αυστρία. Βασίζεται στη λογική ότι µαζί µε την στρατιωτική δράση οι 

επιτιθέµενοι µπορούν να νικήσουν διαλύοντας την οικονοµία, καταστρέφοντας 

τον κοινωνικό ιστό, σκοπεύοντας τις πεποιθήσεις και διάθεση να αµυνθούν και 

την ικανότητα να ανακάµψουν από καταστροφές που προέρχονται είτε από τον 

άνθρωπο είτε είναι φυσικές. 

Η Συνολική Άµυνα(The Total Defence) περιλαµβάνει 5 βασικές πτυχές 

στρατιωτική, πολιτική, οικονοµική, κοινωνική και ψυχολογική άµυνα και 

επικεντρώνεται στην ανάγκη για κάθε κάτοικο της Σιγκαπούρης να παίξει το ρόλο 

του να υπερασπίσει το κράτος όπως παρακάτω : 

α. Στρατιωτική Άµυνα (Military Defence), η οποία πραγµατοποιείται 

από τις Ένοπλες ∆υνάµεις της Σιγκαπούρης, περιλαµβάνοντας και τους 

εφέδρους. Αποστολή τους είναι να επαυξήσουν την ειρήνη και ασφάλεια µε 

αποτροπή και διπλωµατία και εάν αυτό αποτύχει να εξασφαλίσουν µία γρήγορη 

και αποφασιστική νίκη στον εχθρό.  

β. Πολιτική Άµυνα (Civil Defence), που έχει αποστολή να εξασφαλίσει 

ότι οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης γνωρίζουν τι να κάνουν σε περίπτωση 

επείγουσας ανάγκης, να υποστηρίζει την Συνολική Άµυνα µε επιστράτευση και 

στρατολόγηση εθελοντών στις πρώτες βοήθειες, έρευνα και διάσωση και 

διαχείριση καταφυγίων.  

γ. Οικονοµική Άµυνα (Economy Defense), που καθορίζεται για τη 

διατήρηση της οικονοµίας της χώρας και την ικανότητα του παγκόσµιου  

συναγωνισµού της όπως και την προστασία του περιβάλλοντος.  Επίσης, να 

βοηθήσει τους κατοίκους της Σιγκαπούρης, να είναι σχετικοί µε την παγκόσµια 

οικονοµία και να λειτουργούν συστήµατα οικονοµικά ώστε να διασφαλιστεί ότι η 

οικονοµία της Σιγκαπούρης δεν θα καταστραφεί. 
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δ. Κοινωνική Άµυνα (Social Defence) προκειµένου να διατηρηθεί η 

κοινωνική συνοχή και να  εξασφαλίσει ότι οι κάτοικοι της Σιγκαπούρης ζουν σε 

αρµονία ανεξάρτητα φυλής ή θρησκείας. Αυτό, είναι εξαιρετικά σπουδαίο, διότι η 

Σιγκαπούρη είναι µία πολυφυλετική και πολυθρησκευτική.  

ε. Ψυχολογική Άµυνα (Psychological Defence) που πρόκειται για 

πίστη και αφοσίωση στην Σιγκαπούρη καθώς και την κατοχή δύναµης και 

αντοχής να ξεπερνά προκλήσεις. 

Είναι αξιοσηµείωτο και πρέπει να αναφερθεί ότι κάθε χρόνο την 12:05 την 

15η Φεβρουαρίου ηµέρα επετείου της κατάκτησης από τους Ιάπωνες  ηχούν σε 

ένδειξη µνήµης οι σειρήνες και το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας δίνει οδηγίες για τη 

συνολική Άµυνα προκειµένου να προωθήσει την δηµόσια εγρήγορση 

 3.8 Συµπεράσµατα 

 
Παρόλη την φαινόµενη ηρεµία στην περιοχή, είναι σίγουρο ότι οι 

Ισλαµιστές γείτονες νιώθουν άβολα µε την Κινεζική εθνική ταυτότητα της 

Σιγκαπούρης και την αλµατώδη ανάπτυξή της. Ένα πρόσφατο παράδειγµα, είναι 

αυτό του Νοεµβρίου του 2000, όταν η Ινδονησία πρότρεψε την Μαλαισία να 

σταµατήσει την παροχή νερού στην Σιγκαπούρη. Τα γεγονός αυτό έδειξε πόσο 

εύκολα η ασφάλεια των κατοίκων της Σιγκαπούρης µπορεί να βρεθεί σε κίνδυνο 

από τις γειτονικές χώρες. 

Από την πλευρά της Σιγκαπούρης, προκειµένου  να αποτρέψει τους 

επίδοξους γείτονες επέτρεψε, την προς όφελός της ανάµιξη εντός της περιοχής 

ισχυρών κρατών όπως οι Η.Π.Α. και η Μεγάλη Βρετανία. 

Η Σιγκαπούρη λοιπόν εκµεταλλευόµενη τη στρατηγική της 

θέση(γεωπολιτική αξία των στενών του Μάλακα) και την ανάγκη παρουσίας των 

Η.Π.Α. και Μεγάλης Βρετανίας στην περιοχή, έκανε τη σωστή επιλογή και 

συµµάχησε µε τους ισχυρότερους παίχτες,  δίνοντάς τους ότι αυτοί ήθελαν 

δηλαδή στρατιωτικές βάσεις και διάθεση για συµµαχία προκειµένου τη διατήρηση 

του καθεστώτος στην περιοχή. Εκµεταλλεύτηκε αυτό που αναφέρει  ο Martin 

Wight ότι οι «µεγάλες δυνάµεις προσπαθούν την υποστήριξη µεσαίων δυνάµεων 
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κατά την περίοδο της ειρήνης».151 Στη συνέχεια, η περιγραφή της εξωτερικής της 

πολιτικής είναι οικοδόµηση σχέσεων µε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες.  

Τα ανταλλάγµατα που έλαβε και συνέβαλλαν στην αύξηση της 

αποτρεπτικής της ικανότητας ήταν : 

α. Οικονοµική ανάπτυξη, µε εγγυητές τις Μεγάλες ∆υνάµεις. 

β. Απόκτηση των πλέων σύγχρονων οπλικών συστηµάτων, απόκτηση 

τεχνογνωσίας και ανάπτυξη δικής της πολεµικής βιοµηχανίας. Τα παραπάνω 

γεγονότα είχαν ως αποτέλεσµα το παγκόσµιο κύρος και την προσπάθεια των 

γειτόνων κρατών να συνάψουν µαζί της συµφωνίες ώστε να εισέλθουν στο άρµα 

των ισχυρών µε σύγχρονη δική της δυνατότητας επιλογής περαιτέρω συµµαχιών.  

Η σωστή λειτουργία στο εσωτερικό του κρατικού µηχανισµού είχε ως 

αποτέλεσµα : 

α. Επαύξηση της αποτρεπτικής ικανότητας της Σιγκαπούρης, µε την 

δηµιουργία  της Γραµµατείας Εθνικής Ασφάλειας Συνεργασίας (NSCS). 

β. Επαύξηση του αποτρεπτικού χαρακτήρα των Ενόπλων ∆υνάµεων, 

µε την υιοθέτηση της Συνολικής Άµυνας διότι ο εχθρός γνωρίζει ότι θα 

αντιµετωπίσει όχι µόνο οπλισµένους στρατιώτες, αλλά ένα ολόκληρο έθνος. 

γ. Επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας µε την υπενθύµιση κάθε 

15η Φεβρουαρίου της εισβολής των Ιαπώνων στη Σιγκαπούρη, αφού ο φόβος να 

επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο αποτελεί κινητήριο δύναµη µεγιστοποίησης της 

ισχύος της και συγχρόνως αποτελεί στοιχείο που δείχνει ψηλό φρόνηµα  εθνικής 

συνείδησης και ποιότητας της εκπαίδευσης, του λαού της Σιγκαπούρης.  

Η Σιγκαπούρη, είναι υπόδειγµα κράτους που χρησιµοποιεί τις ένοπλες 

δυνάµεις της µε διττό, χαρακτήρα αφού «οι ένοπλες δυνάµεις της Σιγκαπούρης 

επιπρόσθετα µε την αποτροπή χρησιµοποιούνται πιο φανερά σαν πολιτικό 

εργαλείο του κράτους της Σιγκαπούρης σε αναζήτηση σκοπών της εξωτερικής της 

πολιτικής»,152 διότι η διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και η χρησιµοποίηση βάσεων 

είναι µέθοδος για να δηµιουργεί και να σταθεροποιεί τις καλές σχέσεις µε τα 

                                                 
151 Martin Wight’s κεφάλαιο στο Hedley Bull and Carsten Holbraad (eds.), Power Politics,(Leicester U P 
1978). 
152 Andrew T.H. Tan, Punching Above Its Weight :Singapore’s Armed Forces and Its Contribution to 
Foreign Policy Published online: 20 Jun 2012 
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κράτη που επιθυµεί ενώ η διεξαγωγή σχολείων είναι ένας πετυχηµένος τρόπος 

να περνά τα µηνύµατα που επιθυµεί µε πρωτίστης σηµασίας αυτό της 

αποτροπής.  

Η διατήρηση της σταθερότητας,  ενισχύεται από τον ευρύτερο ρόλο που 

δύναται να παίξουν οι Ένοπλες ∆υνάµεις. Τη σηµασία της αµυντικής 

διπλωµατίας ανέφερε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άµυνας στην οµιλία 

του στο 12ο Πρόγραµµα Ασία - Ειρηνικός για Ανώτερους Αξιωµατικούς  το 2010, 

όπου τόνισε το σηµαντικό ρόλο που έπαιξε ο στρατός στην ενίσχυση του 

διαλόγου και τη συνεργασία µεταξύ των κρατών καθώς και την σηµασία της 

αλληλεπίδρασης των στρατιωτικών δυνάµεων κατά τη διάρκεια ασκήσεων και 

επιχειρησιακών πλαισίων για ασφάλεια και συνεργασία. «Σύµφωνα µε αυτόν 

αυτό βοηθάει τις περιφερειακές στρατιωτικές δυνάµεις να ενισχύσουν σε 

ικανοποιητική κατάσταση επίπεδα κατανόησης, να αναπτύξουν φιλικές 

επαγγελµατικές σχέσεις µεταξύ Αξιωµατικών, να αναπτύξουν αµοιβαία κατανόηση 

µεταξύ τους οπτική γωνία και περιορισµούς… αυτό θα µειώσει τον κίνδυνο της 

έντασης και κλιµάκωση σε δυσάρεστα περιστατικά ή επεισόδια».153     

Η Σιγκαπούρη, εκπαιδεύει µέρος των δυνάµεών της σε σηµαντικές για την 

ασφάλειά της  χώρες όπως Η.Π.Α., Γαλλία, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Ινδία, 

Ταϊβάν, Ταϊλάνδη, Ινδονησία, Μπρούνεϊ, και Νότια Αφρική και µε αυτόν τον 

τρόπο αυξάνει την αποτρεπτική της ικανότητα διότι : 

 α) Ενισχύει τους πολιτικούς της δεσµούς µε αυτές της χώρες. 

 β) Ενισχύει την θέση της στην περιοχή 

 γ) Αυξάνει τη µαχητική ικανότητα των Ενόπλων ∆υνάµεών της.  

 δ) Αυξάνει την ικανότητα και αξιοπιστία των δυνάµεών της ώστε να 

συµµετέχουν σε διεθνείς αποστολές, και να αναλαµβάνουν µε επιτυχία την 

εκτέλεση επιχειρήσεων που µεγάλο µέρος των υπόλοιπων συµµάχων είναι 

αδύνατο να εκτελέσει.  

 ε)      Ενισχύει το κύρος της σε παγκόσµιο επίπεδο και αποδεικνύει  την 

αξιοπιστία και αποτελεσµατικότητά της στους συµµάχους της όπως οι Η.Π.Α. οι 

                                                 
153 Managing Security Challenges Through Dialogue and Cooperation Cyber pioneer, 5 Aug. 2010, 
<www.mindef.gov.sg./imindef/publications/cyberpioneer/ news/2010/august/05 aug10_news.htmls 
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οποίες επιθυµούν τη διατήρηση και την περαιτέρω επαύξηση των δεσµών τους 

και της ισχύος της.  

Συνοψίζοντας συµπεραίνουµε ότι ξεκινώντας από την πετυχηµένη 

συµµαχία της µε τις Η.Π.Α. – Μεγάλη Βρετανία και συνεχίζοντας µε την 

πολυδιάστατη χρησιµοποίηση των Ενόπλων ∆υνάµεών της ως µέσω µετάδοσης 

των θέσεών της, πέτυχε την οικονοµική της ανάπτυξη και την περαιτέρω 

δυνατότητα αποτροπής. Τα επίτευγµα αυτό το αναφέρει ο  Andrew T.H. Tan ο 

οποίος θέλοντας να περιγράψει αυτό το επίτευγµά της, δίνει τον τίτλο σε άρθρο 

του (Punching Above Its Weight - χτυπώντας πάνω από το βάρος της) δηλαδή 

την παροµοιάζει µε έναν τόσο καλό  αθλητή του µποξ µπορεί να νικά όχι µόνο 

στην κατηγορία του αλλά και βαρύτερους από αυτόν αντιπάλους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

ΕΛΛΑΣ 
 
 

4.1 Επεκτατική Πολιτική Τουρκίας σε Γείτονες Χώρες 

 

Η µετάβαση από το διπολικό στο µονοπολικό - πολυπολικό σύστηµα 

έδωσε µεγαλύτερες δυνατότητες πολιτικής και στρατιωτικής αυτονόµησης όχι 

µόνο στις ισχυρές περιφερειακές δυνάµεις, αλλά και στις µικρότερες όπως την 

Ελλάδα και την Τουρκία, µε την προϋπόθεση βέβαια, ότι θα µπορούσαν να 

διαχειριστούν δυναµικά την ισχύ τους. Παρόλα αυτά, «η ελληνική εξωτερική 

πολιτική στην αρχή της µεταψυχροπολεµικής εποχής υιοθέτησε την κουλτούρα 

του αδυνάτου».154 Σε αντίθεση η Τουρκία εβρισκόµενη στο κέντρο του τριγώνου 

Μέση Ανατολή, Κεντρική Ασία και Βαλκάνια προσπάθησε µε µεγάλη επιτυχία και 

προσπαθεί µε µικρότερη σήµερα να παρουσιαστεί ως ο µόνος παράγοντας 

σταθερότητας σε αυτό το τρίγωνο. Στη Μέση Ανατολή «παρουσιάζεται ως 

υδάτινη υπερδύναµη και προµηθευτής νερού όλων των χωρών της Μέσης 

Ανατολής»,155 στην Κεντρική Ασία επιχειρεί οικονοµική και πολιτιστική διείσδυση 

εκµεταλλευόµενη τις διάσπαρτες µουσουλµανικές ή τουρκικές µειονότητες ενώ 

στα  Βαλκάνια έχει καταφέρει :   

α. Εκµεταλλευόµενη τη  µουσουλµανική µειονότητα, να  εξαναγκάσει 

τη Βουλγαρία σε υιοθέτηση πολιτικής κατευνασµού. 

β. Προσέγγιση µε την Αλβανία, εκµεταλλευόµενη το κοινό θρήσκευµα 

(το 70% των Αλβανών είναι µωαµεθανοί) καθώς και τις παραλήψεις και τα λάθη 

της Ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. 

γ. Προσέγγιση µε τα Σκόπια, αναγνωρίζοντάς τα µε το όνοµα 

Μακεδονία.  

                                                 
154 Βαληνάκης Γιάννης, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, εκδ. ΣΙ∆ΕΡΗΣ,2010, σελ  366  
155 Turgut  Ozal, President Turgut Ozal outlines Turkey’s development, Newspot: Turkish Digest, 18-1-
1990 
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δ. Προσέγγιση µε τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη, όπου εκµεταλλευόµενη  το 

κοινό θρήσκευµα µε το µεγαλύτερο ποσοστό της χώρας, ανέπτυξε ισχυρούς 

οικονοµικούς δεσµούς. 

Οι παραπάνω ενέργειες, είχαν ως αποτέλεσµα την ισχυροποίηση του 

µουσουλµανικού τόξου, στα βόρεια σύνορά µας. H Ελλάδα, την παρούσα 

χρονική περίοδο αντιµετωπίζει απειλή µόνο από την Τουρκία, η οποία έχει 

υιοθετήσει επεκτατική πολιτική, αποσκοπώντας σε αλλαγή του status quo που 

αναγράφεται στις συνθήκες της Λοζάννης(1923), Μοντρέ(1936) και 

Παρισίων(1947). Όπως διαπιστώνει ο καθηγητής Χρ. Ροζάκης «Η Τουρκία 

επιδίδεται από το 1974 σε µία συνολική προσπάθεια ανατροπής του συσχετισµού 

δύναµης στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου, µέσα από την εισβολή και κατοχή του 

βόρειου τµήµατος της Κύπρου και µέσα από διεκδικήσεις αναθεωρητικής φύσης, 

των καθεστώτων που ίσχυαν µεταπολεµικά στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι µηχανισµοί 

που επιλέγει για να επιτύχει την ανατροπή των ισορροπιών ξεκινούν από τη 

χρήση βίας (Κύπρος) ή την απειλή χρήσης βίας (όπως παρουσιάζεται µε τη 

συγκέντρωση στρατευµάτων στις αιγιακές ακτές της, ή την αναφορά στο casus 

belli, ή την επίδειξη δύναµης µε τις παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου ή 

του Ελληνικού FIR) περνούν µέσα από άµεσες ή έµµεσες διεκδικήσεις ελληνικού 

εδάφους, για να καταλήξουν σε πιο εκλεπτυσµένες µορφές ανατροπής του status 

quo».156 Η Τουρκία, δεν κρύβει τις επεκτατικές της προθέσεις - όπως συνήθως 

γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις - απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό εκφράζεται από 

τις δηλώσεις Τούρκων Αξιωµατούχων, από ενέργειες σε διπλωµατικό επίπεδο, 

από προετοιµασίες όσο αφορά την προµήθεια επιθετικού εξοπλισµού, τη 

διεξαγωγή ασκήσεων καθαρά επιθετικού χαρακτήρα καθώς και από το φιλόδοξο 

πυρηνικό της πρόγραµµα. Γιατί όµως τα κράτη διεκδικούν απόκτηση πυρηνικών 

όπλων ; Οι βασικότερες αιτίες είναι : 

α. «Προκειµένου να αντιµετωπίσουν οξεία απειλή 

β. Αίγλη και Πολιτική ∆ύναµη 

                                                 
156
Χρήστος Ροζάκης, Οι Ελληνοτουρκικές σχέσεις : η νοµική διάσταση, στο ΚΩΝΣΤΑΣ /ΤΣΑΡ∆ΑΝΙ∆ΗΣ , 

σελ  65 
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 γ. Τεχνολογικά και οικονοµικά αποτελέσµατα». 157 

Τα παραπάνω ταυτίζονται µε τους αναθεωρητικούς στόχους της 

εξωτερικής πολιτικής της Τουρκίας. τους οποίους το πυρηνικό πρόγραµµα 

εξυπηρετεί απόλυτα και θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ 

 Η Τουρκία επέδειξε ενδιαφέρον για την ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας 

από τη δεκαετία του 1950 και συγκεκριµένα:  

«α. Το 1956 ιδρύθηκε η Γενική Γραµµατεία Επιτροπής Ατοµικής 

Ενέργειας και το 1962 τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών και 

Εκπαίδευσης στο Çekmece (ÇNAEM) της Κωνσταντινούπολης. 

β.  Το 1982 η Γενική Γραµµατεία Επιτροπής Ατοµικής Ενέργειας 

αναδιοργανώθηκε σε Τουρκικό Οργανισµό Ατοµικής Ενέργειας ενώ παράλληλα 

συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας.  

γ. Το 1983 ο Turgut Özal επανέφερε στην επικαιρότητα των ζήτηµα 

κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, το 

οποίο αναβλήθηκε λόγω εξωτερικών πιέσεων και διαφωνιών σχετικά µε τις 

υποδοµές και τη λειτουργία του.  

δ. Στις 17-10-2008 συγκροτήθηκε η ∆ιεύθυνση Συνεργασίας στους 

Τοµείς Πυρηνικής Συνεργασίας και Εκπαίδευσης µε τα Τουρκόφωνα Κράτη 

(TUDNAEM), όπως Αζερµπαϊτζάν, Καζακστάν, Κιργιστάν, Ουζµπεκιστάν, 

Τατζικιστάν και «ψευδοκράτος της Βόρειας Κύπρου». 

ε.  Στις 10-05-2010 ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Tayyip Erdoğan 

και ο πρόεδρος της Ρωσίας Dmitry Medvedev υπέγραψαν σύµβαση 

προϋπολογισµού $20 δισ. για την κατασκευή εργοστασίου πυρηνικής ενέργειας 

τεσσάρων αντιδραστήρων συνολικής ισχύος 4.800 MW στο Akkuyu της Μερσίνας 

                                                 
157  http://iis-db.Stanford.edu/events/5401/Nuclear_Wang. pdf 
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και στις 03-05-2013 µε τον Ιάπωνα οµόλογό του Shinzo Abe υπέγραψαν 

σύµβαση προϋπολογισµού $22 δισ. για την κατασκευή του δεύτερου πυρηνικού 

σταθµού της Τουρκίας στην Σινώπη.» 158 Το σηµαντικότερο στις δύο τελευταίες 

περιπτώσεις δεν είναι τα νούµερα αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία επέµεινε και 

πέτυχε ο τρόπος προµήθειας του ουρανίου και τις διάθεσης των αποβλήτων να 

καθοριστούν µε ξεχωριστή συµφωνία. Το κίνητρό της είναι φανερό. «Θέλει να 

διατηρήσει αυτά τα τµήµατα του ατοµικού προγράµµατος υπό τον αποκλειστικό 

της έλεγχο και είναι ακριβώς εκείνα τα τµήµατα που είναι καθοριστικά για όποιο 

κράτος στοχεύει να αναπτύξει ατοµικά όπλα. 159 

Αυτό φαίνεται να υποστηρίζει ο ειδικός σε θέµατα πυρηνικής ενέργειας 

καθηγητής ∆ρ. Χαϊρετίν Κιλίτς ο οποίος αποδεικνύει πως οι πυρηνικοί σταθµοί 

που σχεδιάζεται να γίνουν στην Τουρκία, ταυτόχρονα µπορούν να 

χρησιµοποιηθούν και για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Ο καθηγητής που 

εξέτασε άρθρο-άρθρο το πρόσφατο προσχέδιο νόµου, για τη  Ρυθµιστική Αρχή 

Πυρηνικής Ενέργειας ισχυρίζεται ότι σε περίπτωση που ψηφιστεί, η  Τουρκία θα 

έχει κάνει το πρώτο βήµα για την παραγωγή πυρηνικών όπλων διότι στα άρθρα 

του : 

«α. Παρατίθεται λίστα µε ραδιενεργά ισότοπα, µεταξύ των οποίων και 

τα  Πλουτώνιο 239 και Ουράνιο 233 τα οποία χρησιµοποιούνται µόνο σε 

προγράµµατα πυρηνικών όπλων. 

 β. Η Ρυθµιστική Αρχή Πυρηνικής Ενέργειας θα υπάγεται στην 

πρωθυπουργία και δεν υπόκειται σε έλεγχο. 

 γ. Ο φορέας δεν εµπίπτει στο δίκαιο περί κρατικών και δηµόσιων 

διαγωνισµών¨ γεγονός που του δίνει πλήρη ελευθερία στις αγοροπωλησίες. 

                                                 
158  Geostrategy. gr, Χρήστου Μηνάγια 
159  http://e-amyna.com/?p=8412 
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 δ. Το προσωπικό δεν µπορεί να κοινοποιεί απόρρητες πληροφορίες 

που έµαθε κατά την διάρκεια των καθηκόντων του. Αυτό το επίπεδο απορρήτου, 

τίθεται µόνο σε σχέδια παραγωγής πυρηνικών όπλων. 

 ε. Στο προσχέδιο υπάρχει η φράση ¨Άτοµο µε εξουσιοδότηση για την 

λειτουργία πυρηνικής εγκατάστασης ή εγκατάστασης ραδιενεργών αποβλήτων¨.  

Η εξουσιοδότηση αυτή είναι η απαραίτητη για την παραγωγή Πλουτώνιου 239 

από τις δίκην αποβλήτου ράβδους καυσίµων που θα βρίσκονται σε εγκατάσταση 

ραδιενεργών αποβλήτων.160 

«Την πυρηνική επιλογή, τη δυνατότητα δηλαδή να τα κατασκευάσουν 

γρήγορα έχουν όλα τα κράτη τα οποία έχουν τεχνογνωσία στην κατασκευή ή 

διαθέτουν εργοστάσια για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πυρηνική» 161 

Επιχειρείται λοιπόν η  ανάπτυξη πυρηνικής τεχνολογίας από την Τουρκία στα 

πυρηνικά εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής που έχουν προγραµµατισθεί να 

κατασκευαστούν και τα οποία θα της δώσουν την δυνατότητα πρόσβασης σε 

σχάσιµο πυρηνικό υλικό, που αποτελεί το πρώτο βήµα για την παραγωγή 

πυρηνικών βοµβών. Πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι οι περιοχές που 

επιλέχθηκαν δεν ανήκουν στην ενδοχώρα αλλά είναι παραθαλάσσιες µε 

αποτέλεσµα την αδύνατη καταστροφή τους σε περίοδο επιχειρήσεων.  Στα 

παραπάνω καταλυτικό ρόλο παίζουν όχι µόνο οι ηγεµονικές βλέψεις της 

Τουρκίας η οποία θέλει να καταστεί ηγεµονική περιφερειακή υπερδύναµη αλλά 

και το δίληµµα ασφαλείας που αντιµετωπίζει η Τουρκία από το Ιράκ. Το πυρηνικό 

πρόγραµµα της Τουρκίας που συνδέεται άµεσα µε το πετυχηµένο πυραυλικό της 

σύστηµα εάν επιτύχει θα αυξήσει το κύρος της στο διεθνές σύστηµα, θα 

αποκτήσει σηµαντικά οικονοµικά οφέλη ενώ η κατασκευή πυρηνικών όπλων θα 

αλλάξει την ισορροπία δυνάµεων στην περιοχή.  

Το εύλογο ερώτηµα που τίθεται είναι. Ποια πρέπει να είναι η ελληνική 

αντίδραση στα πυρηνικά σχέδια της Τουρκίας που σύντοµα θα αποδώσουν 

καρπούς ; Πρέπει να ακολουθήσουµε το παράδειγµα της Αυστραλίας και της 

                                                 
160 http://isxys.blogspot.com/2015/01/blog-post_80.html   
161  Η. Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς σχέσεις,( Αθήνα: Ποιότητα, 2010), σελ, 386   
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Ιαπωνίας οι οποίες   καλύπτονται από την πυρηνική οµπρέλα των Η.Π.Α. ή τα 

παθήµατα από το παρελθόν επιτέλους διδάσκουν την αναγκαιότητα άµεσης 

πυρηνικής εσωτερικής εξισορρόπησης έναντι της γείτονος ; Αδιαµφισβήτητα η 

δηµιουργία πυρηνικών όπλων αποτελεί µία ορθολογική πράξη που θα καλύψει τα 

βασικότερα µειονεκτήµατα της χώρας µας έναντι της Τουρκίας όπως πληθυσµός, 

στρατηγικό βάθος, οικονοµική κρίση, και µεροληψία των µεγάλων δυνάµεων υπέρ 

της γείτονος διότι : 

 α. Η µονοµερής µέχρι τώρα αποτροπή από πλευράς Τουρκίας 

θα µετατραπεί σε αµοιβαία, αφού τα πυρηνικά δίχως να χρησιµοποιούνται 

αποτρέπουν ακόµα κι εάν δεν είναι ίσης στρατηγικής αξίας όπως άλλωστε συνέβη 

κατά τη διάρκεια του ψυχρού πολέµου µεταξύ Η.Π.Α. και Σοβιετικής Ένωσης. 

 β. Θα αυξηθεί η ικανότητα εκτεταµένης αποτροπής και κατ’ 

επέκταση η αξιοπιστία της ελληνικής αποτροπής, αφού θα υπάρχει η ασπίδα της 

ελληνικής πυρηνικής απειλής 

 γ. Θα αυξηθεί γενικότερα η δυνατότητα και η αξιοπιστία της 

αµυντικής και επιθετικής αποτροπής της χώρας µας,  αφού θα αυξηθεί η ποιοτική 

ικανότητα άµυνας καθώς και ανταποδοτικού καταστροφικού χτυπήµατος, στο  

έδαφος του αντιπάλου.   

 δ. Θα εξισορροπηθεί η διαφορά ισχύος των δύο κρατών και θα 

βελτιωθεί η διαπραγµατευτική ικανότητα της χώρας στο άναρχο και ανταγωνιστικό 

διεθνές σύστηµα. 

 ε. Θα αδυνατεί πλέων η Τουρκία να εφαρµόσει µία πολιτική 

τετελεσµένου γεγονότος (fait accompli) κατά της Ελλάδος, δηλαδή να επιδιώξει 

να εκµεταλλευτεί τη χρονική συγκυρία  Ελληνικής αδυναµίας µε την ταυτόχρονη 

ανοχή των µεγάλων δυνάµεων, λόγω του κόστους της ελληνικής πυρηνικής 

ανταπόδοσης. 

 στ. Θα αυξηθεί η ικανότητα αντιµετώπισης της Τουρκικής 

απειλής και η ελληνική εξωτερική πολιτική θα δύναται να είναι αδιάλλακτη σε 

κύρια εθνικά θέµατα, να έχει σταθερούς στόχους χωρίς παλινδροµήσεις, προς 

τους οποίους θα διαθέτει µεγαλύτερη δυνατότητα  υπεράσπισης. 
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 ζ. Θα σταµατήσει η πολιτική κατευνασµού της Τουρκίας και σε 

ορισµένες περιπτώσεις ζωτικής σηµασίας, θα δοθεί η δυνατότητα εξάσκησης 

πολιτικής πειθαναγκασµού της χώρας µας προς την Τουρκία. 

 η. Θα είναι δυνατό να καλύψει αυτόνοµη πολιτική ασφάλειας 

µέσα στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι πολιτικές 

ασφάλειας βασιζόµενες στην εξωτερική εξισορρόπηση παραδείγµατα των οποίων 

είχαν καταστροφικά αποτελέσµατα στο παρελθόν. 

 θ. Θα αυξηθεί η ευαισθητοποίηση της συµµαχίας (ΝΑΤΟ – Ε.Ε.) 

προκειµένου να σταµατήσουν οι προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας και η 

προσπάθειά της για αλλαγή του status quo, αφού τα αποτελέσµατα ενός 

Ελληνοτουρκικού πυρηνικού πολέµου θα είναι ανυπολόγιστα όχι µόνο για τις δύο 

χώρες αλλά και για την συµµαχία ολόκληρη. 

  

4.2 Παράγοντες που Πρέπει να Ληφθούν Υπόψη από την Ελλάδα : 

 

 Αφήνοντας τώρα την πυρηνική απειλή - η οποία θα αλλάξει τα 

δεδοµένα - σε µία άµεση συµβατική Ελληνοτουρκική κρίση θα πρέπει να ληφθεί 

σοβαρά υπόψη : 

 α. Ο µικρός πληθυσµός της Ελλάδος σε σύγκριση µε αυτόν της 

Τουρκίας καθώς και το γεγονός της αλλοίωσης του Ελληνικού πληθυσµού µε 

µωαµεθανούς κυρίως µετανάστες, οι οποίοι µάλιστα έχουν ή πρόκειται να 

πολιτογραφηθούν ως Έλληνες. Επίσης πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη, η 

ενδεχόµενη στάση τους απέναντι σε µία Ελληνοτουρκική κρίση. Γεννώνται 

συνεπώς τα εξής ερωτήµατα: Θα συµπεριφερθούν ως Έλληνες, θα επικρατήσει 

το κοινό θρησκευτικό στοιχείο µε τους γείτονες ή θα ακολουθήσουν τις οδηγίες 

της χώρας καταγωγής τους ;   

 β. Η γεωστρατηγική, διότι παρόλο το σηµαντικό πλεονέκτηµα 

για εµάς σε επίπεδο τακτικής που αποτελεί η γνώση του εδάφους και το 

δεδοµένο  σηµαντικό πλεονέκτηµα κατά την αποβατική ενέργεια έναντι του 
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επιτιθεµένου «λόγω της ανασχετικής δύναµης του νερού»,162 η έλλειψη 

στρατηγικού βάθους και η µεγάλη απόσταση των νησιωτικών συνόρων από την 

ηπειρωτική Ελλάδα, θα παίξουν σοβαρό ρόλο όπως άλλωστε έπαιξαν σε όλα τα 

θερµά επεισόδια του πρόσφατου παρελθόντος στην Κύπρο. 

 γ. Η οικονοµική κρίση που µαστίζει τη χώρα µε τις γνωστές 

συνέπειες που έχει για τις Ένοπλες ∆υνάµεις.  

   

 δ. Η στάση των Μεγάλων ∆υνάµεων. Τα δεδοµένα της εποχής 

του ψυχρού πολέµου έχουν τροποποιηθεί σε βάρος της Τουρκίας διότι : 

  ι. Οι Η.Π.Α. έχουν διεισδύσει, σε χώρες όπως το 

Ιορδανία, Ιράκ, Ιράν, Αφγανιστάν, Αζερµπαϊτζάν και Πακιστάν  καθώς και σε 

χώρες της ανατολικής Ευρώπης όπως η Πολωνία,  µε αποτέλεσµα η Τουρκία να 

χάσει την θέση του προµαχώνα του ΝΑΤΟ προς την Ρωσία, Ασία και Μέση 

Ανατολή που κατείχε. 

  ιι. Η επιδείνωση των σχέσεων Τουρκίας – Ισραήλ και η 

αντίστοιχη βελτίωση των Ελληνικών µε το Ισραήλ, θα προκαλέσει αύξηση του 

ενδιαφέροντος των µεγάλων δυνάµεων προς την Ελλάδα.    

 ε. Το µέγεθος της εξωτερικής εξισορρόπησης, που θα 

παρέχουν στην Ελλάδα το ΝΑΤΟ και η Ε.Ο.Κ. Η Ελλάδα από την ένταξή της  στο 

ΝΑΤΟ µέχρι το 1974 έτρεφε ελπίδες ότι οι Η.Π.Α. θα απέτρεπαν την Τουρκία να 

εισβάλει στην Κύπρο «όπως άλλωστε είχε γίνει το 1967».163 Σήµερα πάλι «Η 

συµµετοχή µας στη ∆ΕΕ (που αποτελεί ένα σηµαντικό διπλωµατικό όπλο αφού 

αυξάνει το πολιτικό κόστος ενδεχόµενης Τουρκικής επίθεσης και συνεπώς 

ενισχύει την αποτροπή µας)».164 Πρέπει όµως να γίνει αντιληπτό ότι η ∆ΕΕ από 

µόνη της δεν λύνει το πρόβληµα της εξισορρόπησης της Τουρκικής απειλής 

όπως άλλωστε παλαιότερα δεν το είχε λύσει και το ΝΑΤΟ το 1974.  

 Έγινε αντιληπτό ότι ήταν εσφαλµένη η εκτίµηση της Ελλάδος, ότι τα 

διπλωµατικά µέσα, οι διεθνείς οργανισµοί και οι συµµαχίες όπως το ΝΑΤΟ και η 

                                                 
162 Βλ. John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των µεγάλων δυνάµεων, µτφ: Κ. Κολιόπουλος, επιµ: 
Π. Ήφαιστος – Η. Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σ. 240 
163 Σέργης Γεώργιος, Η µάχη της Κύπρου, Εκδόσεις Βλάσση, σελ 132 
164 Αθανάσιος Πλατιάς, Λάθος η άποψη ότι τα σύνορά µας έγιναν και σύνορα της Ευρώπης, Τα Νέα 12- 12 -
1991  
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Ε.Ο.Κ. θα έδιναν λύση στα τετελεσµένα που κατάφερε η Τουρκία. Οι Τουρκικές 

επιδιώξεις οδηγούν µόνιµα τις συνοµιλίες σε αδιέξοδα και είναι οι βασικοί λόγοι 

της αποτυχίας εξεύρεσης βιώσιµης λύσης του Κυπριακού. Σήµερα επιτυχώς «η 

Ελλάδα κατάφερε να αναγάγει τα διµερή της ζητήµατα µε την Τουρκία στο 

ευρωπαϊκό επίπεδο και να τα καταστήσει από το 2005 προαπαιτούµενα ένταξης 

της Τουρκίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση».165 Άλλωστε «µικρά λάθη µπορεί να έχουν 

µεγάλες συνέπειες και µεγάλο κόστος, εάν η τήρηση ορισµένων όρων 

συµπεριφοράς είναι µονοµερής».166   

Για χώρες όπως η Ελλάδα, που υπερασπίζονται το status quo, η 

στρατιωτική στρατηγική πρέπει να εξυπηρετεί τρεις στόχους: 

α. Την πρόληψη πολιτικής εκφοβισµών και εξαναγκασµών εις βάρος 

µας εκ µέρους του αντιπάλου. 

β. Την αποτροπή επιθέσεων σε τακτικό επίπεδο . 

γ. Εάν απαιτηθεί ως έσχατη λύση, την προάσπιση της εθνικής 

εδαφικής ακεραιότητας µε στρατιωτικά µέσα.         

 

4.3 Στρατηγικές Επιλογές της Ελλάδος. 

 

 Μεγάλο µέρος των δυνάµεών της Τουρκίας, είναι προσανατολισµένο 

επιθετικά µε στόχο την ελληνική επικράτεια αφού: 

α. Απειλεί µε casus belli εάν η Ελλάδα, επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα 

 β. Επιθυµεί την συνεκµετάλλευση του Αιγαίου 

γ. Χρησιµοποιεί τους µουσουλµάνους ως στρατηγική µειονότητα και 

δ. Στην Κύπρο προωθεί λύσεις που καταργούν το καθεστώς των 

συνθηκών και αναβαθµίζει συνεχώς τις ένοπλες δυνάµεις της.  

Όλα τα παραπάνω, υπαγορεύουν τη λειτουργία διλήµµατος ασφαλείας. Η 

παραπάνω τουρκική εξωτερική πολιτική των συνεχών διεκδικήσεων, αφήνει στην       

« Ελλάδα να έχει τρεις επιλογές: 

                                                 
165 Βαληνάκης Γιάννης, Ελληνική και Ευρωπαϊκή Πολιτική, εκδ ΣΙ∆ΕΡΗΣ, 2010, σελ  64 
166 R. Jervis, Security Regimes, International Organization, Spring 1982, σελ., 359 
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α. Αδιάλλακτη Στρατηγική(intransigent strategy) δηλαδή υιοθέτηση 

σκληρής και ανυποχώρητης θέσης απέναντι στη Τουρκία. 

β. Σταθερή και εύκαµπτη στρατηγική(firm – but – flexible strategy) 

δηλαδή υιοθέτηση µιας µικτής στρατηγικής, σκληρότητας µεν απέναντι στις 

τουρκικές απαιτήσεις, που όµως συνδυάζεται µε συµβιβασµούς βάσει αµοιβαίων 

υποχωρήσεων. 

γ. Στρατηγική κατευνασµού (appeasement strategy) δηλαδή υιοθέτηση 

στρατηγικής µονοµερών υποχωρήσεων προς την Τουρκία».167  

Συγκρίνοντας τις παραπάνω στρατηγικές, διαπιστώνουµε ότι όσο πιο 

αδιάλλακτη είναι η στρατηγική,  τόσο περισσότερο µειώνεται η σταθερότητα της 

αποτροπής ενώ όσο κλείνουµε στη στρατηγική του κατευνασµού τόσο ενισχύεται 

η σταθερότητα. 

 Η στρατηγική του κατευνασµού βασίζεται στη ρεαλιστική θεώρηση η αφού 

εάν δεν µπορείς να αντιµετωπίσεις έναν αντίπαλό σου µπορείς να τον 

εξευµενίσεις. Στηριζόµενοι όµως στη ρεαλιστική θεώρηση των διακρατικών 

σχέσεων, η παρατεταµένη τακτική του κατευνασµού, είναι επικίνδυνη για τη 

χώρα µας  ως οντότητας στην διεθνοσυστηµική αρένα, διότι θέτει σε κίνδυνο την 

αποτρεπτική φήµη της, µε άµεσο αποτέλεσµα την επιδείνωση της 

διαπραγµατευτικής της ικανότητας. «Είναι όµως αδιανόητη και άκρως επικίνδυνη 

για την εθνική ασφάλεια κάθε προσπάθεια να εφαρµοστούν οι µηχανισµοί και τα 

αναλυτικά εργαλεία της θεωρίας της προσαρµογής στις περιπτώσεις εχθρικά 

διακείµενων κρατών όπως η Τουρκία»168 η οποία έχει φιλοδοξίες ριζικής αλλαγής 

του status  quo στη Θράκη, Αιγαίο και Κύπρο. Το «Σύνδροµο Μόναχο» θα 

πρέπει να  µελετηθεί από τους Έλληνες Αξιωµατούχους και να αποφασίσουν 

διαφορετικό τρόπο αντιµετώπισης της Τουρκικής Απειλής, αφού ο κατευνασµός 

στην περίπτωση της Τουρκίας, είναι αναποτελεσµατική στρατηγική διότι όποτε 

εφαρµόστηκε η Τουρκία, µετά από σύντοµο χρονικό διάστηµα, επανερχόταν µε 

νέες αξιώσεις. 

                                                 
167
Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, , εκδόσεις Παπαζήση, 

1992, σελ 40 
168 Βλέπε στο ίδιο,  σελ., 134 
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Η αδιάλλακτη στρατηγική, στην παρούσα χρονική περίοδο είναι ιδιαίτερα 

επικίνδυνη, αφού η οικονοµική κρίση έπληξε την µαχητική ικανότητα των 

ενόπλων δυνάµεων, µείωσε την ισχύ της χώρας γενικότερα και µπορεί να 

οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση. Η καλύτερη επιλογή φαίνεται να είναι η 

Εύκαµπτη Στρατηγική, δηλαδή προβολή προϋποθέσεων και δεσµεύσεων από 

τουρκικής πλευράς σε κάθε συµφωνία. Έτσι λοιπόν µε την γνωστή ελληνική 

αντίδραση το 87 χάσαµε όσο το δυνατόν λιγότερα, δηλαδή τη δυνατότητα να 

διενεργούµε γεωτρήσεις σε αµφισβητούµενες περιοχές όπως αντίστοιχα 

δεσµεύτηκαν για αυτό και οι Τούρκοι. Στην Εύκαµπτη Στρατηγική, εντάσσεται και 

η αναβολή κάποιων σηµαντικών αποφάσεων, όπως η επίλυση του Κυπριακού 

και η µετάθεση της λύσης σε περιόδους, όπου η σηµερινή κρίση θα ξεπεραστεί 

και η θέση της χώρας µας στο διεθνές σύστηµα θα είναι ισχυρότερη .   

Πρέπει να λάβουµε σοβαρά υπ’ όψη µας, ότι και σήµερα – σε αντίθεση µε 

αυτά που πιστεύουν οι φιλελεύθεροι - η στρατιωτική ισχύ είναι απαραίτητη. 

Πρόσφατο παράδειγµα αποτελεί το Κουβέιτ, όπου πριν το 1990 τηρούσε όλες τις 

προϋποθέσεις ασφαλείας, αλλά όταν εισέβαλε το Ιράκ τα πάντα κρίθηκαν από το 

στρατιωτικό συσχετισµό ισχύος, µεταξύ Κουβέιτ – Ιράκ. Το ίδιο συµβαίνει, όσο κι 

εάν φαίνεται περίεργο και µε την Ελβετία η οποία «στηρίζει την ευηµερία και 

ακεραιότητά της στην σε στρατιωτική ισχύ που αποτρέπει αποτελεσµατικά κάποιο 

δυνητικό εισβολέα».169 

 

  4.4 Μορφές Αποτροπής 

 

Η Ελλάδα από το 1974 και µετά, επιζητά τη διατήρηση του status quo και 

προσπαθεί την αποτροπή, δηλαδή ο υπολογισµός κόστους / οφέλους στον 

αντίπαλο να  είναι τέτοιος, ώστε να πείθεται να µην υλοποιήσει τις προθέσεις του, 

επειδή το αναµενόµενο από αυτόν όφελος θα είναι µικρότερο του πιθανού 

κόστους. Η αποτροπή στο ελληνικό στρατηγικό δόγµα (η θεωρία του κράτους για 

το πως αυτό µπορεί να παράγει ασφάλεια για τον εαυτό του µε τον καλύτερο 

                                                 
169 R. Aron, paix et guerre, cit, σελ. 400 
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τρόπο)170 έχει «τέσσερις διαφορετικές µορφές : Εθνική Αποτροπή, ∆ιεθνής 

Αποτροπή, Εκτεταµένη Αποτροπή και Ενεργός Αποτροπή».171   

α. Εθνική Αποτροπή, που έχει ως στόχο να παρουσιάσει στην 

Τουρκία ότι το τίµηµα σε περίπτωση επίθεσης θα είναι πολύ υψηλό. Είναι 

αυτονόητο, ότι η «αξιοπιστία της αποτρεπτικής απειλής εξαρτάται από το κατά 

πόσο η Ελλάδα µπορεί να πείσει ότι διαθέτει: 

 ι. Τη στρατιωτική ικανότητα να  προκαλέσει δυσανάλογα 

µεγάλο κόστος στην Τουρκία  

 ιι. Τη θέληση ή την πρόθεση να χρησιµοποιήσει αυτή την 

ικανότητα, όποτε χρειαστεί».172  

Τα πρώτο υλοποιήθηκε, αφού οι δαπάνες και ο αριθµός του προσωπικού 

των Ενόπλων ∆υνάµεων, υπήρξαν µαζί µε της Τουρκίας τα υψηλότερα στο 

ΝΑΤΟ αλλά και το δεύτερο - παρά τις κατά καιρούς διαφωνίες στην στάση της 

εξωτερικής πολιτικής – σε αρκετά µεγάλο βαθµό τουλάχιστον µέχρι τώρα, µε την 

δηλοποίηση της απειλής, όπως τη δήλωση casi beli για ενδεχόµενη εισβολή στην 

Κύπρο και τουρκική απόπειρα εκµετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας.  

 

β. ∆ιεθνής Αποτροπή 

 

Οι Η.Π.Α. επιθυµούν την σταθερότητα στην περιοχή και όχι τη σύγκρουση 

δύο συµµάχων, που προφανώς θα έχει αποτέλεσµα την καταστροφή λιµένων, 

αεροδροµίων, αγωγών και εγκαταστάσεων που µεγάλο µέρος κατασκευάστηκαν 

άλλωστε µε χρήµατα των χωρών του ΝΑΤΟ, προκειµένου να εξυπηρετήσουν τα 

συµφέροντά του, ενώ συγχρόνως θα φέρει αποσταθεροποίηση στην περιοχή της 

ΝΑ Μεσογείου. Από τα αρχεία που έχουν αποκαλυφθεί µέχρι σήµερα οι Η.Π.Α. 

απέτρεψαν τη γενίκευση του Ελληνοτουρκικού πολέµου το 1974. Κατ’ επέκταση 

                                                 
170 Barry Posen, The Sources of Military Doctrine: France, Britain and Germany Between the World Wars 
(Ithaca, NY : Cornell University Press, 1984, σελ 13. 
171 Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, εκδόσεις Παπαζήση, 
1992, σελ 25 
172 William Kaufman, The requirements of Deterrence (Princeton, NJ: Center for International Studies, 
1954), σελ 6-8   
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και σήµερα οι Η.Π.Α. θα αποτρέψουν οποιαδήποτε σύγκρουση µεταξύ Ελλάδος 

και Τουρκίας ενισχύοντας, έτσι την αποτροπή της Ελλάδος. 

 

γ. Εκτεταµένη Αποτροπή   

Όταν τα εθνικά συµφέροντα ενός κράτους(Α) επεκτείνονται σε ένα 

άλλο κράτος (Β) πρέπει σε περίπτωση που το προστατευόµενο κράτος (Β) 

κινδυνεύσει από ένα τρίτο κράτος (Γ) το (Α) να δύναται να εξαπολύσει αντίποινα 

στο κράτος (Γ) δηλαδή η Ελλάδα να υπερασπιστεί την Κύπρο µε αντίποινα κατά 

της Τουρκίας. «Προεκταθείσα αποτροπή σηµαίνει επέκταση της αποτρεπτικής 

στρατηγικής εκτός των κρατικών συνόρων ώστε να παρασχεθεί εγγύηση για την 

ασφάλεια και την ακεραιότητα της επικράτειας άλλου κράτους. Κάτι τέτοιο είναι 

εξαιρετικά δύσκολο για τρεις σηµαντικούς λόγους: 

α. ∆ιότι σχεδόν πάντοτε υπάρχουν αντικειµενικές τεχνικές 

δυσκολίες ιδιαίτερα όταν τα γεωπολιτικά δεδοµένα  δεν είναι ευνοϊκά, όπως στην 

περίπτωση της Κύπρου. 

β. Ο αποτρέπων πρέπει να είναι αρκετά ισχυρός στο κεντρικό 

µέτωπο, για να πείσει ότι είναι σε θέση να αντιµετωπίσει έναν ακόµη κίνδυνο εκτός 

των κρατικών του συνόρων 

γ. Η αξιοπιστία είναι σε άµεση συνάρτηση µε την ύπαρξη ή µη 

ύπαρξη κοινών αξιών, κοινών συµφερόντων και γενικά στενών δεσµών µεταξύ 

του κράτους που παρέχει την εγγύηση και του κράτους που ωφελείται. Η 

αξιοπιστία της προεκταθείσας αποτροπής είναι ουσιαστικά συνάρτηση της 

ετοιµότητας του παρέχοντος την άµυνα να υποβληθεί σε θυσίες για λογαριασµό 

του ωφελούµενου».173  Εάν αυτές οι δυσκολίες ξεπεραστούν τότε η προεκταθείσα 

αποτροπή µπορεί να γίνει ιδιαίτερα αξιόπιστη.  

Επειδή η απόσταση Ελλάδος – Κύπρου είναι µεγάλη, η αξιοπιστία της 

εκτεταµένης αποτροπής βρίσκεται στην έννοια της «οριζόντιας κλιµάκωσης», 

δηλαδή στην απειλή πολέµου σε οποιοδήποτε θέατρο επιχειρήσεων και µε 

οποιοδήποτε τρόπο και χρόνο είναι ευνοϊκότερος για την Ελλάδα. Η αξιοπιστία 

                                                 
173 Παναγιώτης Ήφαιστος, Αθανάσιος  Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση,  
1992 σελ., 108 
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της εκτεταµένης αποτροπής, εξαρτάται από το υψηλό εθνικό φρόνηµα. 

Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το 1974, δεν εφαρµόστηκε η εκτεταµένη 

αποτροπή τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή (Αττίλα 1 και 2) και τις λανθασµένες 

επιλογές σε τακτικό επίπεδο της στρατιωτικής ηγεσίας, η ηρωική συµπεριφορά, 

επιτυχίες και αυτοθυσία των Ελλήνων «όπως το 251 Τ.Π.»174 και «31ΜΚ»175 

δείχνει την έµφυτη τάση εκτεταµένης αποτροπής των Ελλήνων προς τους 

Κύπριους. Επίσης, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν πραγµατοποιήθηκε τη 

συγκεκριµένη χρονική στιγµή γενική σύρραξη µεταξύ Ελλάδος – Τουρκίας παρά 

µόνο σε ένα πολύ µικρό µέρος(αποστολή καταδροµών µε Noratlas, εµπλοκή 

δύναµης ΕΛ∆ΗΚ και πλοίου του Πολεµικού Ναυτικού µε κυβερνήτη τον 

Πλωτάρχη Χανδρινό - είναι λάθος να  υποστηρίζουν κάποιοι ότι µπορεί να συµβεί 

το ίδιο και στο µέλλον, όπως επίσης και ότι οι Ένοπλες δυνάµεις δεν 

προετοιµάζονταν επί σειρά ετών να επέµβουν στην Κύπρο ή ότι δεν ήταν 

αξιόµαχες το 1974 και ενδεικτικά αναφέρω ότι : 

α. «Η Πολεµική Αεροπορία είχε παραλάβει 22Phantom των οποίων τα 

πληρώµατα ήταν εκπαιδευµένα και αυτός ήταν ο λόγος της κατάρριψης του 

Τουρκικού F-100 από τον Υποσµηναγό ∆ινόπουλο την 22 Ιουλίου. Το 2ο που το 

συνόδευε έµεινε από καύσιµα, ο Τούρκος πιλότος σκοτώθηκε και για µεγάλο 

χρονικό διάστηµα οι Τούρκοι δεν τόλµησαν να επιχειρήσουν παραβίαση».176      

 β.  Επίσης  «Στρατός Ξηράς διέθετε άρµατα AMX - 30 καλλίτερα των 

Μ47-48 των Τούρκων και το Ναυτικό 4 υπερσύγχρονα υποβρύχια τύπου 209».177 

 Το γεγονός λοιπόν ότι δεν συµµετείχαν στις επιχειρήσεις κατά τον Αττίλα 1 

και 2 δεν έχει ουδεµία σχέση µε το διαχρονικό ύψος του Ελληνικού Εθνικού 

Φρονήµατος και τι πρόκειται να γίνει σε µία µελλοντική σύρραξη. 

  H σηµερινή ικανότητα εκτεταµένης αποτροπής, έχει επηρεαστεί αρνητικά 

από την αποχώρηση Ελληνικής Μεραρχίας από την Κύπρο (1969) και λόγω της 

διατάραξης των ψυχολογικών δεσµών µερίδας Ελλήνων και Κυπρίων µετά το 

1974. Παρόλα τα προβλήµατα η προεκταθείσα αποτροπή, είναι µονόδροµος για 

                                                 
174 Σέργης Γεώργιος, Η µάχη της Κύπρου, Εκδόσεις Βλάσση, σελ 322- 327 
175 Ελευθέριος Σταµάτης, Κύριοι πάτε για ύπνο, Εκδ. ∆ούρειος Ίππος, σελ  76-104 
176 Σάββας ∆. Βλάσσης, Άγνωστοι Στρατιώτες, εκδόσεις ∆ούρειος Ίππος, σελ10 
177 Σέργης Γεώργιος, Η µάχη της Κύπρου, Εκδόσεις Βλάσση, σελ 248-263 



-70- 
 

 
 

τις δύο χώρες αφού «εάν χαθεί η Κύπρος θα χαθεί και η  Ελλάδα»,178  ενώ είναι  

αυτονόητο ότι η Κύπρος δεν µπορεί µόνη της να αποκρούσει τουρκική επίθεση. 

Απαιτείται ενίσχυση των δυνάµεών της επί της νήσου και δυνάµεις αντεκδίκησης 

που θα βρίσκονται στο κεντρικό µέτωπο. Με αυτό τον τρόπο η Τουρκία θα 

πρέπει να αντιµετωπίσει ισχυρή κοινή άµυνα από ελληνικές και κυπριακές 

δυνάµεις γεγονός, που θα σηµάνει την αυτόµατη εµπλοκή της Ελλάδος στον 

πόλεµο και έτσι δυνατότητα στην Ελλάδα να αντεκδικηθεί στο κεντρικό µέτωπο.   

Οι Στρατηγικές που υιοθετήθηκαν µετά το 74 είχαν στοιχεία  αποτρεπτικού 

χαρακτήρα όπως Casus belli σε περίπτωση προσβολής των Ελληνοκυπριακών 

θέσεων, αµετακίνητης συµπεριφοράς  όπως στην κρίση του Μαρτίου του 1987, 

διατήρηση των Ελληνικών ∆υνάµεων στην Κύπρο και  Ενεργητική Αποτροπή. 

Προσπάθεια εφαρµογής εκτεταµένης αποτροπής µεταξύ Ελλάδος – Κύπρου 

αποτέλεσε τα ∆όγµα Ενιαίου Αµυντικού Χώρου που θα εξετάσουµε παρακάτω. 

 

 4.5  ∆ΟΓΜΑ ΕΝΙΑΙΟΥ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ                                                

 

Tο 1964 η Ελλάδα απέστειλε στην Κύπρο στρατιωτική δύναµη Μεραρχίας, 

αναλαµβάνοντας για πρώτη φορά κατά τρόπο ¨ενιαίο¨ να στηρίξει την άµυνα της 

Κύπρου. Η παρουσία της Μεραρχίας αν και δε µείωσε τα επεισόδια µεταξύ 

Ελλάδος – Τουρκίας – Κύπρου σίγουρα αποτέλεσε αποτρεπτικό γεγονός στην 

προσπάθεια κατάληψης της Κύπρου από την Τουρκία. Λίγα χρόνια µετά την 

αποχώρηση της Μεραρχίας, η Τουρκία περίµενε την κατάλληλη χρονική στιγµή 

και το 1974 κατέλαβε το 38% της Κύπρου. 

Εικοσιεννέα χρόνια µετά την πρώτη απόπειρα, την 16η Νοεµβρίου 1993 

πραγµατοποιήθηκε συνάντηση του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Ανδρέα 

Παπανδρέου και του Προέδρου της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Γλαύκου Κληρίδη. H 

συνάντηση αυτή θεωρήθηκε ως η αφετηρία του ∆όγµατος του ΕΑΧ, διότι στη 

συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, ο Πρόεδρος Κληρίδης µεταξύ άλλων 

δήλωσε ότι "είχαµε επίσης σύµπτωση απόψεων πάνω στο θέµα του τι πρέπει να 

γίνει για να ενταχθεί η Κύπρος στον αµυντικό σχεδιασµό της Ελλάδος".  

                                                 
178 Πρακτικά της Βουλής, 23 Ιαν. 1987 σελ. 2.915 
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Με το ΕΑΧ η βασική δέσµευση της Ελλάδος ότι προέλαση τουρκικών 

στρατευµάτων,  οδηγεί σε πόλεµο, προωθήθηκε σε βάθος : 

α. Με την έννοια ότι η αµυντική γραµµή της Ελλάδος περιλαµβάνει 

επίσηµα πλέων και την Κύπρο.  

β. Ότι είναι απαραίτητος ο συντονισµός και κοινός σχεδιασµός της             

άµυνας της Ελλάδας - Κύπρου µε καθιερωµένες στρατιωτικές ασκήσεις".  

  Το δόγµα του ΕΑΧ υπήρξε αναπόσπαστο µέρος µιας ευρύτερης εθνικής 

στρατηγικής, όπου ο Ελληνισµός θα ήταν δυναµικός παίκτης στην περιοχή και η 

άµυνα, παρέχοντας ασφάλεια θα στήριζε µια δυναµική οικονοµική, πολιτική και 

πολιτιστική παρουσία στον ευρύτερο χώρο  του ελληνικού παράγοντα σε 

ολόκληρη την Μέση Ανατολή. 

«Υπήρξαν βέβαια και αντιδράσεις όπως «Το 1993, ο τότε Γενικός 

Γραµµατέας του ΑΚΕΛ, ∆ηµήτρης Χριστόφιας, είχε χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως  

"Ξιπετσισµένο Κουρκουτά".  Στον κυπριακό λαό, υπήρχε πράγµατι η ανησυχία 

µήπως η πολυπόθητη επανεµφάνιση της Ελλάδας στην Κύπρο µείνει µόνον στα 

χαρτιά. Η πικρή εµπειρία του '74 είχε αφήσει βαθιές και ανοικτές πληγές. Η ιδέα 

όµως αγκαλιάστηκε από τον κυπριακό λαό, και την αλλαγή κλίµατος την 

διαπίστωσα και ο ίδιος στην επίσκεψή µου στην Κύπρο στις 17-3-1994. Με την 

πάροδο του χρόνου, το ΕΑΧ στηρίχθηκε µε ενθουσιασµό, γιατί ο Κυπριακός λαός 

είδε ότι το δόγµα υλοποιείται στην πράξη. Σε µία δηµοσκόπηση το 1997, το 88% 

των πολιτών τάχθηκαν υπέρ του ΕΑΧ. Οι διπλωµατικές Υπηρεσίες των Η.Π.Α. και 

της Μεγάλης Βρετανίας     αντέδρασαν ευθύς εξ αρχής. Οµολογουµένως οι 

αρχικές αντιδράσεις ήταν  ήπιες, ίσως επειδή πίστευαν ότι το ΕΑΧ ήταν ένα                

"πυροτέχνηµα" που δε θα είχε συνέχεια. Όταν κατανόησαν ότι το                                

ΕΑΧ  υλοποιείται µε αποφασιστικότητα, οι αντιδράσεις κλιµακώθηκαν.                

Ούτε και έλειψαν σχετικές προειδοποιήσεις προς εµένα».179  

 Από το 1993, η έναρξη εφαρµογής του ∆ΕΑΧ, αποτέλεσε σηµαντικό 

αποτρεπτικό παράγοντα κατά του Τουρκικού επεκτατισµού, καθώς η Τουρκία 

από το 1974 µέχρι σήµερα διατηρεί στην κατεχόµενη Κύπρο στρατιώτες –

                                                 
179 Γεράσιµος Αρσένης, Η Γεωστρατηγική Σηµασία του ∆όγµατος Ενιαίου Αµυντικού Χώρου Ελλάδος – 
Κύπρου, Έκδοση Κύπρος, Γεωπολιτικές Εξελίξεις τον 21ο αιώνα, The monthly review imprint, 2009I 
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«σήµερα περί τούς  43.000 τριανταπέντε χιλιάδες»180 - εξοπλισµένους µε όλα τα 

σύγχρονα είδη οπλικών συστηµάτων καθώς και µε δυνατότητα αύξησης της 

δύναµης µε την  επιστράτευση των εποίκων. Η Τουρκία περιµένει - όπως πολύ 

καλά γνωρίζει να κάνει - την κατάλληλη στιγµή προκειµένου να υλοποιήσει την 

επεκτατική πολιτική της.  

Η δηλοποίηση της απειλής, πραγµατοποιήθηκε µε την επίσηµη 

προειδοποίηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, ότι ενδεχόµενη πολεµική 

αναµέτρηση θα διεξαχθεί ταυτόχρονα σε τρία µέτωπα Θράκη – Αιγαίο – Κύπρο 

καθώς και µε ενέργειες που το ∆ΕΑΧ περιελάµβανε όπως : 

α. Αναβάθµιση των µονάδων µε νέο και σύγχρονο εξοπλισµό, όπως 

την προµήθεια ρωσικών αρµάτων Τ-80 και αντιαεροπορικών πυραύλων για την 

Κυπριακή Άµυνα, όσο και ενίσχυσή τους µε έµπειρο προσωπικό.  

β. Κατασκευή απαραίτητων αµυντικών υποδοµών όπως το        

στρατιωτικό αεροδρόµιο στην Πάφο και το ναύσταθµο στην Ανατολική Κύπρο.  

 γ. Συντονισµό των εξοπλισµών και συντονισµό των αµυντικών 

σχεδίων άµυνας Θράκης - Αιγαίου - Κύπρου µε ασκήσεις επί χάρτου και µετά 

στρατευµάτων (ΤΟΞΟΤΗΣ και ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ). Οι κοινές ασκήσεις δεν ήταν 

απαραίτητες µόνο από επιχειρησιακή  άποψη, αλλά επίσης ήταν και ιδιαίτερα 

καταλυτικές στην εµπέδωση εµπιστοσύνης κυρίως στον Κυπριακό λαό. 

Σηµαντικότερες στιγµές κατά τη διάρκεια των ασκήσεων ήταν:  

  α. «Την 9η Οκτωβρίου 1994, στα πλαίσια της ΤΑΜΣ "Νικηφόρος 

1994", για πρώτη φορά στην ιστορία, η Ελληνική Πολεµική Αεροπορία µε τέσσερα 

Α-7 Κορσέρ και δύο F-16 και επικεφαλής τον Επισµηναγό Ηλία Βενέτη παρέχει 

εικονικά πυρά εγγύς αεροπορικής υποστήριξης σε ασκούµενες στο έδαφος 

µονάδες της Εθνικής Φρουράς. Στο θαλάσσιο χώρο της Άσκησης, µετέχει και η 

φρεγάτα Α∆ΡΙΑΣ του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού. Σηµειώνω ότι αυτή η 

επιχείρηση ήταν υψηλού κινδύνου γιατί δε γνωρίζαµε ποιες θα ήταν οι 

αντιδράσεις. Το τολµήσαµε. Την 10η Οκτωβρίου 1994, τρία F-16 υπερίπτανται της 

παρελάσεως των  ασκηθέντων τµηµάτων της Ε.Φ. στη Λάρνακα, όπου µετέχει και 

άγηµα  της φρεγάτας "Α∆ΡΙΑΣ". Ο ενθουσιασµός των Κυπρίων κορυφώνεται.  

                                                 
180 veteranos .gr/anadiorganosi-ton-turkikon-katochik 
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  β. Στις 25 - 27 Σεπτεµβρίου 1995, τρία F-16 και τρία Α-7 Κορσέρ µε 

πραγµατικά πυρά µετέχουν καθηµερινά στην άσκηση "Τοξότης-Νικηφόρος '95". 

Στην άσκηση συµµετέχουν επίσης η φρεγάτα Υ∆ΡΑ, το αντιτορπιλικό ΝΕΑΡΧΟΣ 

και το υποβρύχιο ΑΜΦΙΤΡΙΤΗ. Στην παρέλαση, στη Λάρνακα, υπερίπτανται 

τέσσερα F-16 και συµµετέχουν αγήµατα των σκαφών του ελληνικού Πολεµικού 

Ναυτικού. Για πρώτη φορά ο Πρόεδρος της Κύπρου, Γλ. Κληρίδης, επιθεωρεί  τα 

F-16.  

  γ. Στις 7 - 9 Οκτωβρίου 1996, η Ελληνική Πολεµική Αεροπορία 

συµµετέχει καθηµερινά στην ΤΑΜΣ Νικηφόρος '96 µε τέσσερα F-16 και δύο Α-7.  

  Για πρώτη φορά, ένα C-130 πραγµατοποιεί ρίψη 25 αλεξιπτωτιστών. Στη 

θαλάσσια άσκηση µετέχουν το αντιτορπιλικό ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, η φρεγάτα 

ΑΙΓΑΙΟΝ, το υποβρύχιο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ και δύο πυραυλάκατοι. Στην παρέλαση στη 

Λάρνακα, µαζί µε την Ε.Φ., µετέχει η ΕΛ.∆Υ.Κ., τα αγήµατα του Π.Ν. και οι 

αλεξιπτωτιστές».181  

  Oι ασκήσεις συνεχίσθηκαν µέχρι το 2000. Τον Οκτώβριο 2000                     

ήταν η τελευταία φορά που διεξήχθη η άσκηση "Τοξότης".  

Στις 29-9-2008, ο Υπουργός Άµυνας της Κύπρου Κώστας Παπακώστας 

ενταφιάζει το ΕΑΧ και δηλώνει ότι «Στην ουσία το ∆όγµα του ΕΑΧ ήταν                             

ένα προεκλογικό πυροτέχνηµα που δεν είχε πρακτική εφαρµογή, και όταν                  

γίνονταν  τέτοιες ασκήσεις, γίνονταν παράλληλα και ασκήσεις των τουρκικών                         

ενόπλων   δυνάµεων στα κατεχόµενα, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται                 

κλίµα και κίνδυνος σύγκρουσης και τίποτε περισσότερο.  

Πράγµατι, όταν τον ∆εκέµβριο του 1998, µετά από σύσκεψη µε τον 

Πρωθυπουργό Κ. Σηµίτη, ο Πρόεδρος της Κύπρου δέχεται να µην αποσταλούν 

στην Κύπρο οι S-300. το δόγµα του ΕΑΧ στην ουσία ακυρώνεται. Και κάτι 

χειρότερο: δεχθήκαµε ότι η επιλογή του αµυντικού µας εξοπλισµού τελεί υπό την 

αρνησικυρία της Τουρκίας. Ας είµαστε ειλικρινείς: το ΕΑΧ δεν ισχύει γιατί οι 

                                                 
181 Γεράσιµος Αρσένης, Η Γεωστρατηγική Σηµασία του ∆όγµατος Ενιαίου Αµυντικού Χώρου Ελλάδος –  
Κύπρου, Έκδοση Κύπρος, Γεωπολιτικές Εξελίξεις τον 21ο αιώνα, The monthly review imprint, 
2009ΑΡΣΕΝΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ "Η ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΟΓΜΑΤΟΣ,  
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πυλώνες της Εθνικής Στρατηγικής που ανέφερα πιο πάνω εγκαταλείφτηκαν 

σταδιακά µετά το 1996».182   

Την ίδια άποψη όσο αφορά τη λήξη του ΕΑΧ, εξέφρασε και ο πρώην 

Υπουργός Εθνικής Άµυνας Γιαννάκης Οµήρου : «∆υστυχώς το ∆όγµα του 

Ενιαίου Αµυντικού Χώρου χωρίς επισήµως να εγκαταλειφθεί, αφέθη να 

απονευρωθεί και να υποβαθµιστεί, επισηµαίνει ο κ. Οµήρου. Η ακύρωση της 

απόφασης για έλευση του ρωσικού πυραυλικού συστήµατος το 1998, αναφέρει, 

ακολουθήθηκε από τη σταδιακή ακύρωση των κοινών στρατιωτικών ασκήσεων 

Κύπρου – Ελλάδας».183  

O επίτιµος ΑΓΕΕΘΑ κ. Παραγιουδάκης, λίγα χρόνια µετά δήλωσε «Οι 

Τούρκοι έχουν πλήρη γνώση της σηµασίας του ∆όγµατος του Ενιαίου Αµυντικού 

Χώρου Ελλάδας και Κύπρου, γι’ αυτό και δεν σταµατούν να επιδιώκουν µε κάθε 

µέσο την κατάργησή του. Ας µην τους διευκολύνουµε διαλύοντας ό,τι κτίσαµε µε 

τόσες θυσίες τόσα χρόνια».184 

Για την λήξη του ΕΑΧ ο ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΝΕΑΡΧΟΥ Πρέσβης ε.τ. αναφέρει ότι 

«Ένα γεγονός που ανέτρεψε τη µέχρι τότε ακολουθούµενη πορεία, που είχε 

διαµορφωθεί από κοινού από την κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου και την 

Κυπριακή ηγεσία ήταν η µαταίωση της εγκαταστάσεως στην Κύπρο των 

πυραύλων S-300 και µέσω αυτών η εγκατάλειψη της στρατηγικής του ενιαίου 

αµυντικού χώρου και της εγγυήσεως της Ελλάδος ότι οποιαδήποτε νέα Τουρκική 

προέλαση στην Κύπρο, θ' αντιµετωπιζόταν ως επίθεση κατά του ενιαίου 

Ελληνικού χώρου Ελλάδος -Κύπρου. Οι πύραυλοι S-300 είχαν παραγγελθεί µε 

πλήρη γνώση της Ελλάδος, στο πνεύµα των αναγκών του συµφωνηµένου 

δόγµατος του ενιαίου αµυντικού χώρου και µε δεδοµένη την εγγενή δυσκολία της 

καλύψεως της Κύπρου από την Πολεµική Αεροπορία. Ένας επιπλέον λόγος ήταν 

η προµήθεια από την Τουρκία, στα µέσα της δεκαετίας του '90, πυραύλων µακρού 

βεληνεκούς ATACMS. Με τους πυραύλους αυτούς, που έχουν βεληνεκές 165 

χλµ. περίπου, η Τουρκία θα ήταν σε θέση να πλήττει την Κύπρο από τις          

                                                 
182 Γεράσιµος Αρσένης, Η Γεωστρατηγική Σηµασία του ∆όγµατος Ενιαίου Αµυντικού Χώρου Ελλάδος – 
Κύπρου, Έκδοση Κύπρος, Γεωπολιτικές Εξελίξεις τον 21ο αιώνα, The monthly review imprint, 2009  ΤΟΥ 
183 Σήµα κινδύνου για την κατάργηση του δόγµατος, Κορνήλιου Χατζηκώστα, εφ. Σηµερινή, 02/11/08 
183 http://www.paron.gr/v3/new.php?id=85829&colid=&catid=48&dt=2013-11-24%200:0:0 
184 Σήµα κινδύνου για την κατάργηση του δόγµατος, Κορνήλιου Χατζηκώστα, εφ. Σηµερινή, 02/11/08 



-75- 
 

 
 

ακτές της Μ. Ασίας, πέραν, βεβαίως, των δυνατοτήτων της Τουρκικής                 

Αεροπορίας, που έχει το πλεονέκτηµα της γεωγραφικής εγγύτητας».185 

 Το ∆ΕΑΧ ενίσχυσε την προσπάθεια επίτευξης αξιόπιστης αποτροπής µε 

προµήθεια σύγχρονου οπλισµού στην Εθνική Φρουρά, τη δηµιουργία υποδοµής 

για αεροναυτική υποστήριξη, την τόνωση των κοινών δεσµών και της κοινής 

βούλησης των Ελλήνων για ενιαία δράση, την ενιαία αντιµετώπιση του κοινού 

εχθρού και έστειλε στην Τουρκία το ξεκάθαρο µήνυµα ότι το κόστος θα είναι πολύ 

µεγάλο εάν επιχειρήσει να υλοποιήσει τα επεκτατικά της σχέδια . 

Στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής, οι Ελληνικές Κυβερνήσεις  έχουν 

δηλώσει επανειληµµένα ότι ¨η Ελλάδα δεν διεκδικεί τίποτε από κανένα αλλά ούτε 

και είναι διατεθειµένη να κάνει οποιαδήποτε παραχώρηση κυριαρχικών 

δικαιωµάτων¨. Ταυτόχρονα έχουν δηλωθεί ρητά προς την Τουρκία τα δύο 

CASUS BELLI, η ενδεχόµενη προέλαση στην Κύπρο και η απόπειρα 

εκµετάλλευσης της υφαλοκρηπίδας του Αιγαίου. Το ∆ΕΑΧ στόχευσε να 

δηµιουργήσει τις προϋποθέσεις,  µε σκοπό να καταστήσει περαιτέρω αξιόπιστη 

την αποτροπή που αντιπροσωπεύουν τα CASUS BELLI. Πρέπει να 

διευκρινισθεί, ότι η αποκατάσταση της ισορροπίας που επιδίωξε το ∆ΕΑΧ, δεν 

αντιτίθεται στις προσπάθειες για ειρηνική επίλυση  του Κυπριακού µέσω 

διαπραγµατεύσεων υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Αντίθετα, δηµιουργεί τις 

προϋποθέσεις για να καµφθεί η Τουρκική αδιαλλαξία.  

∆υστυχώς, η αξιοπιστία του ∆ΕΑΧ έπαψε να υφίσταται, αφού οι κοινές 

ασκήσεις έπαψαν να πραγµατοποιούνται και δεν εγκαταστάθηκαν οι S-300. 

Βέβαια, ως σχεδιασµός σίγουρα υφίσταται, αφού η στρατιωτική ενίσχυση της 

Κύπρου σε περίπτωση κρίσεως είναι διαχρονική και δεν εξαρτάται από την 

ύπαρξη ή την σιωπηρή κατάργηση δογµάτων. 

Τίθεται βέβαια ένα ερώτηµα. Οι εµπνευστές της µεταφοράς της Μεραρχίας 

και του ∆ΕΑΧ προέβλεψαν την επόµενη ηµέρα; Είχαν εξασφαλίσει την 

υποστήριξη των µεγάλων δυνάµεων, προκειµένου την διαχρονικότητά τους ή 

ακόµη και την περαιτέρω επαύξηση της Ελληνοκυπριακής στρατιωτικής 

συµµαχίας; Είχαν προβλέψει την Τουρκική αντίδραση που είχαµε και στις δύο 

                                                 
185 http://www.paron.gr/v3/new.php?id=85829&colid=&catid=48&dt=2013-11-24%200:0:0 
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περιπτώσεις στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστηµα ; Όπως και να έχει 

το αποτέλεσµα υπήρξε ταπεινωτικό για την χώρα µας και για τις δύο 

περιπτώσεις, διότι µείωσε το κύρος της Ελλάδος – Κύπρου επαυξάνοντας 

ταυτόχρονα το γόητρο της Τουρκίας και µείωσε ακόµα περισσότερο την 

αποτρεπτική ικανότητα της Ελλάδος.   

 Τη χρονική περίοδο που διανύουµε, είναι επιτακτική η ανάγκη εφαρµογής 

ενός νέου δόγµατος εκτεταµένης αποτροπής (extended deterrence) για την 

άµυνα της Κύπρου, αφού συνεχώς αναβαθµίζεται η επιχειρησιακή ικανότητα των 

τουρκικών δυνάµεων κατοχής. Οι δύο χώρες, ως δύο ανεξάρτητα κράτη του 

Ο.Η.Ε. καθώς και µέλη της Ε.Ο.Κ., πρέπει να αναζητήσουν τις κατάλληλες 

συµµαχίες, ώστε να εξασφαλίσουν µε την συγκατάθεση των µεγάλων δυνάµεων, 

µιας µεταξύ τους αποτρεπτικού χαρακτήρα, αξιόπιστης αµυντικής συνεργασίας.  

 

Ενεργητική Αποτροπή – κρίση 1987 

 

«Ενεργητική αποτροπή είναι η στρατηγική που σκοπεύει να πείσει τον 

αντίπαλο να απέχει από ανεπιθύµητες ενέργειες, τις οποίες έχει ήδη αρχίσει µε 

την απειλή ή επιβολή τιµωρίας».186 Κλασσικό παράδειγµα ενεργητικής 

αποτροπής ήταν η κρίση του 1987 όπου η Ελληνική κυβέρνηση βρήκε ισορροπία 

µεταξύ της ανάγκης για σταθερότητα αφού δεν προκλήθηκε κάποιο κυριαρχικό 

δικαίωµα της Τουρκίας και της ανάγκης για αξιοπιστία, όπου η Ελληνική πλευρά 

έδειξε αποφασιστικότητα  τόσο στο εσωτερικό µε την ανάπτυξη των ενόπλων 

δυνάµεων όσο και στο εξωτερικό µε την επίσκεψη Παπούλια στη Βουλγαρία. «Η 

επίτευξη ισορροπίας µεταξύ αξιοπιστίας και σταθερότητας αποτελεί πολύ λεπτό 

εγχείρηµα για την πολιτική ηγεσία».187  

 

 

 

                                                 
186, Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, εκδόσεις Παπαζήση, 
1992, σελ 38 
187 Paul Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War, New Haven, Conn Yale University Press 
1988  
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4.6 Γενική – Άµεση - Ενδιάµεση Αποτροπή   

 

Η αποτροπή θα µπορούσε να διακριθεί σε άµεση και γενική. «Άµεση 

έχουµε όταν µεταξύ δύο αντιπάλων τουλάχιστον η µια πλευρά σχεδιάζει επίθεση 

ενώ η άλλη πλευρά απευθύνει απειλή ανταπόδοσης προκειµένου να την 

εµποδίσει. Γενική έχουµε όταν οι δύο αντίπαλοι διατηρούν ένοπλες δυνάµεις µε 

σκοπό τη διατήρηση της ισορροπίας στις µεταξύ τους σχέσεις χωρίς όµως αυτό 

να σηµαίνει ότι ο ένας από τους δύο να σχεδιάζει επίθεση».188  

Εάν αποτύχει η γενική και η άµεση αποτροπή, τότε µπορούµε να 

εισέλθουµε στο επόµενο στάδιο της ενδοπολεµικής αποτροπής όπου 

διακρίνουµε δύο περιπτώσεις : 

α. Η ανταπόδοση να είναι ελεγχόµενη, προκειµένου να µην έχουµε 

κλιµάκωση των συγκρούσεων και να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η 

κατάσταση γενικής ή άµεσης αποτροπής.  

β. Η ανταπόδοση να αφορά µόνο διπλωµατικά µέσα, όπως προσφυγή 

σε διεθνείς οργανισµούς, ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης κ.τ.λ. 

Η αποτρεπτική Στρατηγική της χώρας µας θα πρέπει να αποσκοπεί στη 

δηµιουργία και διατήρηση στρατιωτικής και διπλωµατικής ισορροπίας µε την 

Τουρκία, όπως και µε άλλους πιθανούς αντιπάλους, και στην αποτελεσµατική 

αντιµετώπιση όχι µόνο της απειλής γενικευµένης σύρραξης αλλά επίσης και ενός 

ευρέως φάσµατος ενδιάµεσων απειλών(low level threats).   

«H αποτροπή δεν είναι ένα µηδενικό παιχνίδι όπου κάποιος είτε κερδίζει 

είτε χάνει. Αντίθετα είναι µια συνεχής και αδυσώπητη αναµέτρηση µέσων και 

θελήσεως στο πλαίσιο της οποίας υπάρχει πάντοτε δυνατότητα βελτίωσης της 

θέσεως ενός κράτους, είτε µε ποιοτική είτε µε ποσοτική βελτίωση των µέσων, είτε 

συνδυάζοντας µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους στρατιωτικούς, 

διπλωµατικούς, και ψυχολογικούς µηχανισµούς που προσφέρονται» .189    

Για την Ελλάδα τέλεια άµυνα στο Αιγαίο και τη Θράκη είναι ανέφικτη. 

Επιπλέον πρέπει να επισηµανθεί το πρόβληµα των ενδιάµεσων απειλών στο 

                                                 
188 HUTH&RUSSET, what makes deterrence work, cit.,σελ. 498-499  
189 Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, εκδόσεις Παπαζήση, 
1992, σελ 40 
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Αιγαίο καθώς και η προεκταθείσα άµυνα προς την Κύπρο. Οι ενδιάµεσες απειλές 

σε σχέση µε την αποτροπή και την κόκκινη γραµµή  που πρέπει να βάλει ο 

αµυνόµενος είναι δύσκολο να απαντηθεί «είναι όµως δεδοµένο ότι αποτυχία του 

αποτρέποντας να αντιδράσει σε ενέργειες που συστηµατικά βλάπτουν τα ζωτικά 

του συµφέροντα έχει αποτέλεσµα να µειωθεί σηµαντικά η αποτρεπτική του 

φήµη».190 Μία παραβίαση, δεν είναι τίποτε λιγότερο, από ένα πλήγµα κατά της 

αποτρεπτικής στρατηγικής της Ελλάδος και συγχρόνως µια ανταµοιβή της 

διεκδικητικής στρατηγικής της Τουρκίας. Εάν συγκρίνουµε, την αλλαγή του 

καθεστώτος στο Αιγαίο, Θράκη και Κύπρο από τα 74 µέχρι σήµερα, θα 

συµφωνήσουµε ότι πρόκειται για µια τουρκική νίκη χωρίς πόλεµο διότι χωρίς 

ουσιαστικό πολιτικοστρατιωτικό κόστος έχει καταφέρει να κάµψει την ελληνική 

πολιτικοστρατιωτική βούληση να υπερασπιστεί τα εθνικά συµφέροντα όχι µόνο 

εκτός αλλά και εντός συνόρων και να δηµιουργήσει σταδιακά συνθήκες αλλαγής 

του status quo .  

  Η στρατηγική της χώρας µας θα πρέπει να αποτρέπει την Τουρκία από 

όλο το φάσµα των απειλών. Εξάλλου η συνεχόµενη µη επιτυχής αντιµετώπιση 

ενδιάµεσων ενεργειών της Τουρκίας είναι πολύ πιθανόν σταδιακά να οδηγήσει 

είτε σε κλιµάκωση  της αντιπαράθεσης και µεγάλη πολεµική σύρραξη, είτε σε νίκη 

της Τουρκίας επί της Χώρας µας, χωρίς πόλεµο. (win by fright instead of fight)191    

«Το να επιδεικνύεις αποφασιστικότητα σε µικρότερες διαµάχες µπορεί να 

είναι καθοριστικό στην προσπάθεια να µεταδόσεις στον αντίπαλο το µήνυµα για το 

ποιες θα είναι οι επιπτώσεις της δικής σου απειλής, εάν τις αγνοήσει και 

προχωρήσει στον Αρµαγεδώνα».192 Απάντηση λοιπόν στις Τουρκικές προκλήσεις 

όπως η αναχαίτιση Τουρκικών παραβιάσεων είναι ενέργειες της που αφορούν 

ενδοπολεµική αποτροπή. 

 Απαιτείται λοιπόν, ιδιαίτερη προσοχή διότι η Τουρκία έχει πιθανότατα 

επιλέξει την ικανοποίηση των ενδιάµεσων στόχων όχι µε πόλεµο, αλλά µε 

άσκηση συνεχούς πιέσεως. Η ελληνική ολιγωρία στις τουρκικές προκλήσεις, δίνει 

την εσφαλµένη εντύπωση ότι αυτές έχουν µικρή αξία για τη χώρα µας και 

                                                 
190 R. Jervis, Deterrence and perception, op. cit., σελ. 13-14 
191 Patrick Morgan, Deterrence, a conceptual analysis, Sage, Beverly Hill, σελ 39 
192 Morgan, op.cit. σελ.55 
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συγχρόνως δηµιουργούνται δεδοµένες καταστάσεις για τους Τούρκους, οι οποίες 

στη συνέχεια από ήσσονος µετατρέπονται σε µείζονος σηµασίας και αποτελεί 

θέµα γοήτρου για την εξωτερική τους πολιτική η διατήρησή τους. 

Η κρίση του 87 καταδεικνύει ότι η Τουρκία ζητά πολλά µπλοφάροντας και 

παίρνει τελικά αυτά που καταφέρνει. 

«Η τότε ελληνική κυβέρνηση  : 

α. ∆έσµευσε πολιτικά την αξιοπιστία της χώρας µε το να 

γνωστοποιήσει ότι θεωρεί την τουρκική ενέργεια αιτία πολέµου. 

β. ∆ήλωσε το ήσσονος σηµασίας συµφέρων που διακυβευόταν και το 

έθεσε ανταγωνιστικά ως προς το αντίστοιχο συµφέρων της Τουρκίας. 

γ. Έκανε αποφασιστικές κινήσεις προς διάφορες κατευθύνσεις. 

Συγκεκριµένα έδωσε εντολή στο στόλο  να αµυνθεί των κυριαρχικών δικαιωµάτων 

της χώρας δίνοντας έτσι το µήνυµα ότι συνέχιση της επιθετικής πολιτικής οδηγεί 

σε σύρραξη. 

δ.  Μετέθεσε το δίληµµα της επιλογής πολέµου στην Τουρκία».193 

 

4.7 Αµυντική – Επιθετική Αποτροπή 

 

Σύµφωνα µε τον Raymond Aron αµυντική διπλωµατία, αποβλέπει «στη 

διατήρηση του status quo δε σηµαίνει κατά ανάγκη και ένα στρατό περιορισµένο 

στην άµυνα»194 και σύµφωνα µε τον Yitzhak Rabin «µόνο ένοπλες δυνάµεις του 

µεγαλύτερου δυνατού εθνικού χαρακτήρα θα µπορούσαν να προβάλουν την 

αναγκαία  για αυτό αποτρεπτική απειλή. Σηµαίνει να µπορείς να µεταφέρεις 

αµέσως τον πόλεµο στα εδάφη του αντιπάλου, να καταστρέψεις όσο 

περισσότερες από τις επιτιθέµενές του δυνάµεις και να απειλήσεις στρατηγικά το 

καθεστώς του».195 Η ελληνική αποτρεπτική στρατηγική, θα καταστεί 

αποτελεσµατικότερη εάν υπάρξει µετατόπιση της έµφασης όχι µόνο από την 

                                                 
193 Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ. 74 
194 R. ARON, paix et guerre, cit. σελ 401 
195 Yitzhak RABIN, Deterrence in Israel’s security conception, Tel Aviv University, May 15, 1991, σελ. 
188. 
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άµυνα προς την επίθεση αλλά και από την µετατόπιση από το δόγµα της 

ασύµµετρης ανταπόδοσης στο δόγµα της αντεπιθετικής ανταπόδοσης.    

 «Στην αποτροπή έχουµε επιθετική ή αντεπιθετική στρατηγική όταν το 

αµυντικό δόγµα και η διάταξη των ενόπλων δυνάµεων αποσκοπεί στην 

καταστροφή των ενόπλων δυνάµεων του αντιπάλου  και πιθανώς στην για 

διαπραγµατευτικούς λόγους κατάληψη εδάφους της επικράτειάς του. Ουσιαστικά, 

οποιοσδήποτε στόχος υψηλού κόστους σε βάθος, εντός της επικράτειας του 

αντιπάλου, θα µπορούσε να θεωρηθεί επιθετικού ή αντεπιθετικού χαρακτήρα. 

Αντίστοιχα, αµυντική στρατηγική, ή στρατηγική απόκρουσης έχουµε όταν σκοπός 

είναι περισσότερο η προστασία της εδαφικής επικράτειας, παρά η προέλαση ή η 

καταστροφή του αντιπάλου και η κατάκτηση εδάφους».196 Η αποτροπή παρόλο 

που είναι συνδεδεµένη περισσότερο µε την άµυνα - αφού ο επιτιθέµενος είναι 

υποχρεωµένος να διαθέτει πολλαπλάσιες δυνάµεις ειδικά εάν η επιχείρηση είναι 

αποβατική - είναι πιο αποτελεσµατική όταν ο αποτρέπων  είναι ικανός να 

συνδυάσει και τα δύο. Σε πιο από τα δύο θα δώσει βάρος είναι κάτι που θα 

αποφασιστεί λαµβάνοντας υπ’ όψη την γεωπολιτική και γεωστρατηγική αξία της 

κάθε περιοχής.   

Ο διαχωρισµός επιθετικών και αµυντικών όπλων είναι πολλές φορές 

δύσκολος αλλά σίγουρα τα νησιά του Αιγαίου έχουν εξοπλιστεί µε όπλα 

αµυντικού χαρακτήρα αφού δεν έχουν ικανότητες να αποβιβαστούν και να 

κατακτήσουν έδαφος, δεν διαθέτουν όπλα µε µεγάλο βεληνεκές και σε αυτά 

συνηγορεί το υπάρχον στρατηγικό δόγµα. Βέβαια το στρατιωτικό δόγµα εύκολα 

µετατρέπεται σε επιθετικό µε υποστήριξη δηλαδή των άλλων κλάδων και την 

µετακίνηση άλλων επιθετικών συστηµάτων, όπως πυραύλων µεγάλου 

βεληνεκούς. Άλλωστε, ο ορισµός της άµυνας στα στρατιωτικά εγχειρίδια, ρητά 

αναφέρει ότι πραγµατοποιείται για να απορροφήσει την επιθετική ισχύ και ότι ο 

αµυνόµενος πρέπει να αναλάβει αυτός µε τη σειρά του επιθετικές επιχειρήσεις. 

 

 

 

                                                 
196 R. Jervis, Cooperation under the security dilemma, cit. σελ. 187 
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4.8 Πειθαναγκασµός 

 

 Εάν η αποτροπή δεν λειτουργήσει και ο επιτιθέµενος προχωρήσει σε 

οποιουδήποτε τύπου επιθετικές ενέργειες, ο αµυνόµενος θα πρέπει να 

πειθαναγκάσει τον επιτιθέµενο ενέργεια που είναι  σίγουρα δυσκολότερη. Όσο 

µεγαλύτερης έκτασης, είναι οι επιθετικές ενέργειες, τόσο δυσκολότερο είναι ο 

επιτιθέµενος να πειθαναγκαστεί  και να επιστρέψει στο status quo ante διότι 

πλέων θα πληγεί το κύρος του, αφού στη δική του επίθεση αντιστέκεται ο 

αµυνόµενος µε πειθαναγκασµό, που είναι ενέργεια επιθετικού ή αντεπιθετικού 

χαρακτήρα. «Στην περίπτωση Ελλάδος – Τουρκίας η πολιτική του διαλόγου που 

περιοδικά ακολουθείται από διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις 1976,1988,1989-

1992, ενώ συνεχίζονται οι απειλές και εκτελούνται επιθετικές ενέργειες, αποτελεί 

σαφές µήνυµα προς τον αντίπαλο – και προς κάθε ενδιαφερόµενο- για την 

έλλειψη θέλησης όχι µόνο πειθαναγκασµού αλλά και στοιχειώδους απόκρουσης 

συγκεκριµένων επιθετικών ενεργειών, τις οποίες όλες οι πολιτικές παρατάξεις της 

Ελλάδας θεωρούν αδικαιολόγητες και απαράδεκτες».197 

«Στόχοι του πειθαναγκασµού µπορεί να είναι οι παρακάτω στόχοι: 

α. Οπλικά συστήµατα, οχυρωµατικά έργα, στρατόπεδα, 

αεροδρόµια, λιµάνια, ναύσταθµοι. Θα πρέπει να εκτιµηθεί  ότι στη Τουρκία ο 

στρατός λειτουργεί ως συνεκτικός ιστός της φυλετικά και ταξικά ανοµοιογενούς 

τουρκικής κοινωνίας. Αυτό το γεγονός καθιστά αγαθό υψηλής αξίας τους στόχους 

που σχετίζονται  µε τον τουρκικό στρατό. 

β. Η οικονοµική υποδοµή που σχετίζεται µε το αξιόµαχο των 

ενόπλων δυνάµεων και τη διεξαγωγή ενός πιθανού πολέµου. 

γ. Ηλεκτροπαραγωγικοί σταθµοί, φράγµατα και η συναφής µε το 

στρατό βιοµηχανική υποδοµή. 

δ. Το συγκοινωνιακό δίκτυο, συµπεριλαµβανοµένης της 

γέφυρας του Βοσπόρου. Ο τελευταίος στόχος έχει πολλαπλό αποτρεπτικό 

αποτέλεσµα για τους παρακάτω λόγους: αποκόπτει το ευρωπαϊκό τµήµα της 

                                                 
197 Παναγιώτης Ήφαιστος, Αθανάσιος  Πλατιάς. Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση,  
1992 σελ, 98 
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Τουρκίας από τη Μικρά Ασία, προκαλεί προβλήµατα ανεφοδιασµού στα τουρκικά 

στρατεύµατα στη Θράκη και προκαλεί ανησυχίες σε τρίτους των οποίων τα πλοία 

διασχίζουν το Βόσπορο. 

ε. Κάθε στόχος που βαλλόµενος θα διασάλευε τα ερείσµατα και 

τη θέση της ιδιόµορφης πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της Τουρκίας. 

στ. Κάθε στόχος που βαλλόµενος θα απειλούσε την καθεστωτική 

σταθερότητα, ιδιαίτερα στις ευαίσθητες περιοχές της ανατολικής Τουρκίας, όπου 

πέραν των µειονοτήτων , η Τουρκία συνορεύει µε εχθρικά διακείµενες χώρες».198   

 

4.9 ∆ηλοποίηση 

 

Ο αµυνόµενος, πρέπει να δηλοποιήσει την απειλή µε δηλώσεις 

αξιωµατούχων, ανάπτυξη και µεταφορά δυνάµεων, στρατιωτικές ασκήσεις, 

χρήση προπαγάνδας και εξωτερική εξισορρόπηση, ώστε να αποτραπεί ο 

αντίπαλος να πραγµατοποιήσει επιθετικές ενέργειες. 

 

4.10 Αξιοπιστία Αποτροπής  

 

«Μεταξύ ορθολογιστών αντιπάλων, η λειτουργία της αποτροπής συνίσταται 

στη σύνθετη αλληλεπίδραση µεταξύ των εκατέρωθεν προσλαµβανουσών 

παραστάσεων και εκτιµήσεων ως προς τους κινδύνους, το κόστος, τα οφέλη, την 

αβεβαιότητα του αποτελέσµατος τυχόν ενεργειών και τις επιπτώσεις στο 

εσωτερικό και εξωτερικό της χώρας».199  Προκειµένου την αξιοπιστία αυτής  της 

σύνθετης αλληλεπίδρασης «είναι επίσης σκόπιµο να τονιστεί ότι στην 

αποτρεπτική στρατηγική µιας χώρας υπάρχουν δύο όψεις του ίδιου νοµίσµατος : 

πρώτον, οι πολιτικές επιλογές και στόχοι και δεύτερον τα στρατιωτικά µέσα. Η 

ανάπτυξη δυνάµεων, οι στρατιωτικές ασκήσεις, η αγορά µοντέρνων όπλων κ.λ.π. 

δεν είναι δυνατόν να τύχουν άριστου συνδυασµού µε τους υπόλοιπους 

παράγοντες εθνικής ισχύος, εάν δεν συνοδευτούν µε ενισχυτικές πολιτικές και 

                                                 
198 Βλέπε στο ίδιο,  σελ, 100 
199 Jervis, Deterrence and perception, σελ. 7 
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διπλωµατικές επιλογές. Με άλλα λόγια θα πρέπει να υπάρχει αρµονία µεταξύ 

πολιτικών /διπλωµατικών επιλογών και στρατιωτικών επιλογών».200 Οι πολιτικές 

αρχές πρέπει να επιστρατεύουν και να συντονίζουν όλους τους συντελεστές 

ισχύος της χώρας αφού «η αξιοπιστία της αποτροπής είναι συνάρτηση πάρα 

πολλών παραγόντων: 

α. Ποσοτική και ποιοτική επάρκεια πολεµικών µέσων 

β. Αξιόµαχη στρατιωτική ηγεσία. 

γ. Επεξεργασµένα επιτελικά σχέδια 

δ. Οικονοµική υποδοµή υποστήριξης 

ε. Εθνική συναίνεση όσο αφορά το εθνικό συµφέρον 

στ. Εθνικό φρόνηµα 

ζ. Ικανή αξιόπιστη και σοβαρή πολιτική ηγεσία. 

η. Σταθερότητα και συνέπεια πολιτικών και στρατιωτικών στόχων, 

ανεξάρτητα από πολιτικές διακυµάνσεις 

θ. Πλήρης συνεργασία πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας 

ι. Πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις υποστήριξης γύρω από τους 

εξωτερικούς στόχους και το αµυντικό δόγµα 

ια. Αποδεδειγµένη αποφασιστικότητα και8 ετοιµότητα προάσπισης των 

ζωτικών εθνικών συµφερόντων 

ιβ. Εξωτερικές διασυνδέσεις και συµµαχίες. 

ιγ. ∆ιπλωµατική υπηρεσία υψηλής ποιοτικής στάθµης 

ιδ. Η φήµη της χώρας ως προς τις παρελθούσες επιδόσεις της να 

αποτρέπει τους αντιπάλους της. 

ιε. Το επίπεδο τεχνολογικής ανάπτυξης της χώρας 

ιστ. Η πολεµική της βιοµηχανία 

ιζ. Η συµµετοχή σε στρατιωτικά σύµφωνα και γενικά οι συµµαχίες της 

χώρας».201 

                                                 
200 Παναγιώτης Ήφαιστος, Αθανάσιος  Πλατιάς. Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση,  
1992 σελ., 128 
201 Παναγιώτης Ήφαιστος – Αθανάσιος Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση 
σελ. 84. 
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Ένα σηµείο που χρήζει ιδιαίτερης προσοχής, είναι ότι η αξία των 

παραπάνω παραγόντων είναι συνάρτηση του χρόνου και του τρόπου που  θα 

ασκηθούν. Επίσης όταν ένα κράτος υπερασπίζεται το status quo  (όπως στην 

περίπτωση Ελλάδος – Τουρκίας), ελλοχεύει ο κίνδυνος υποτίµησης του βαθµού 

αξιοπιστίας της αποτρεπτικής απειλής που θα πρέπει να επιτευχθεί για να 

αναιρεθούν τα επιθετικά σχέδια του αντιπάλου.  

«Παλινδροµήσεις στην εξωτερική πολιτική που δίνουν την εικόνα 

σύγχυσης και αβεβαιότητας δεν µπορεί παρά να αποδυναµώνουν το δείκτη 

αξιοπιστίας µιας χώρας»202, όπου δυστυχώς στην περίπτωση Ελλάδος – 

Τουρκίας υπάρχει  πληθώρα δηλώσεων Ελλήνων και Κυπρίων πολιτικών και 

στρατιωτικών που δείχνουν ηττοπάθεια και ενδεχόµενη αδράνεια σε περίπτωση 

πρόκλησης. 

Η αξιοπιστία της αποτροπής, καταδεικνύεται και µε την πραγµατοποίηση 

στις ευαίσθητες περιοχές µετακινήσεων µονάδων, στρατιωτικών ασκήσεων, 

κατασκευή έργων στρατιωτικής υποδοµής καθώς και πράξεις που θα έχουν 

ψυχολογικό ή πολιτικό αντίκτυπο όπως επισκέψεις ανώτατων αξιωµατούχων σε 

αυτές τις περιοχές και δηλώσεών τους που δείχνουν µια κόκκινη γραµµή σε 

ανοχή προκλήσεων ακόµα και casus belli ή µε εξωτερική εξισορρόπηση. 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο στην αποτρεπτική απειλή, είναι η φήµη του 

αποτρέποντος η οποία εξαρτάται από την επιτυχία να εµφανιστεί ως ικανό να 

αποτρέψει, καθώς και οι επιτυχίες του σε προηγούµενες αντίστοιχες καταστάσεις.  

 

4.11 Κόστος 

 

Θα µπορούσαµε να αναφερθούµε συνοψίζοντας, σε «τρεις πιθανές 

µορφές κλασικού χαρακτήρα, της αποστολής των Ενόπλων ∆υνάµεων της 

χώρας:  

   α. ∆εδοµένης της ύπαρξης απειλής το στρατιωτικό δόγµα της Ελλάδος 

να αποσκοπεί στην κάµψη της θέλησης του αντιπάλου µε το να προβάλλει κόστος 

που θα αναιρεί το όφελος µιας επίθεσης µεγάλης κλίµακας. 

                                                 
202 Robert Jervis, Cooperation under the security dilemma, World Politics, Jan1978, σελ. 169 
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β. Οι Ένοπλες δυνάµεις να είναι σε θέση να προβούν σε 

αποτελεσµατικές ενέργειες καταστολής µικρότερης εµβέλειας πράξεων, ούτως 

ώστε αφενός µεν να κάµπτεται η θέληση του αντιπάλου να τις συνεχίσει και 

αφετέρου να τον αποθαρρύνουν από τυχόν πρόθεση να τις κλιµακώσει. 

γ. Να κάµψουν το ηθικό και την επιθετική βούληση του επιτιθέµενου, 

µε την ανάπτυξη ικανοτήτων κλιµάκωσης µε αντεπιθετικά κτυπήµατα υψηλού 

στρατιωτικού, οικονοµικού, και πολιτικού κόστους εντός των συνόρων του 

αντιπάλου. Εάν, επιπλέον, υπάρχει απειλή κατάληψης εθνικού εδάφους(π.χ. ενός 

νησιού του Αιγαίου), τα αντεπιθετικά σενάρια ίσως θα πρέπει να προνοούν 

προσωρινή κατάληψη εχθρικού εδάφους, για σκοπούς διαπραγµάτευσης µετά τον 

τερµατισµό των συγκρούσεων».203 

Η δοµή, η διάταξη και η γεωγραφική ανάπτυξη των δυνάµεων θα πρέπει 

να αποβλέπει στη µεγιστοποίηση του κόστους του αντιπάλου, που θα σηµάνει 

προαγωγή της σταθερότητας και αποδυνάµωση του επιτιθέµενου να εκτελέσει τις 

απειλές του. Η πειστική προβολή του κόστους για τον αντίπαλο από την δική µας 

αντεπιθετική ενέργεια και τα οδυνηρά για τον εχθρό αποτελέσµατα του 

γενικευµένου πολέµου που θα ακολουθήσει, πρέπει να αποτελέσει 

αναπόσπαστο µέρος της αποτρεπτικής µας στρατηγικής. Όλα αυτά βέβαια, σε 

συνδυασµό µε τη δηλοποίηση της δικής µας πρόθεσης, ότι θα προβούµε σε 

αντίποινα µετά από οποιαδήποτε ενδιάµεση τουρκική πρόκληση, όπως οι 

παραβιάσεις στο Αιγαίο. Οι εικόνες που θα προβάλλονται θα πρέπει να 

καταδεικνύουν ότι το κόστος θα είναι ανυπολόγιστο και ότι µέρος της σύρραξης, 

θα µεταφερθεί σε τουρκικό έδαφος. Τέτοιες είναι η καταστροφή έργων υποδοµής  

όπου θα απαιτηθεί  µεγάλο οικονοµικό κόστος για να επισκευαστεί  το δε 

ψυχολογικό θα είναι τεράστιο αφού η Τουρκία θα χάσει την άµεση επαφή της µε 

την Ευρώπη. Η Ελληνική προπαγάνδα, ακόµα και µε τη διάδοση ψευδών 

πληροφοριών – που άλλωστε είναι αναπόσπαστο µέρος της- θα συµβάλλει στη 

µεγιστοποίηση των αποτελεσµάτων της δηλοποίησης της αντεπιθετικής µας 

στρατηγικής. 

                                                 
203 Παναγιώτης Ήφαιστος, Αθανάσιος  Πλατιάς, Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική, Εκδόσεις Παπαζήση,  
1992 σελ., 128 
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Η εξωτερική εξισορρόπηση της Ελλάδος πρέπει : 

α. Να συσπειρώσει όλες τις γείτονες χώρες εναντίων της Τουρκίας, 

προκειµένου την αποτυχία σε πρώτη φάση της εξάπλωσης του µουσουλµανικού 

τόξου και την ανάπτυξη πολιτικής ευνοϊκής προς τα εθνικά µας συµφέροντα. Οι 

ορθόδοξοι πληθυσµοί που κατοικούν στα Βαλκάνια καθώς και µέρος πληθυσµού 

που δηλώνουν άθεοι, µπορούν να  παίξουν καταλυτικό ρόλο σε αυτή την 

προσπάθεια.  

β. Η Τουρκία τα τελευταία χρόνια προσπαθώντας να παίξει 

ηγετικό ρόλο στην περιοχή έχει ρισκάρει υπέρβαση των δυνατοτήτων της 

(strategic overextension). Η Τουρκική εξωτερική πολιτική, έχει αλαζονικά στοιχεία 

επεκτατισµού, η πολιτική Νταβούτογλου περί µηδενικών προβληµάτων δεν έφερε 

τα αναµενόµενα αποτελέσµατα  και η αντίδραση των µεγάλων δυνάµεων Η.Π.Α., 

Ρωσία, Ε.Ο.Κ. και Κίνα (όπου η µειονότητα των Ουιγούρων είναι ακανθώδες 

πρόβληµα στις σχέσεις των δύο χωρών) είναι πλέων έκδηλη. Εκµεταλλευόµενοι 

τα παραπάνω πρέπει να φέρνουµε στο προσκήνιο τις οικονοµικές, πολιτικές και 

κάθε άλλου είδους αδυναµίες της ώστε να µην µπορεί να παίξει τον ηγεµονικό 

ρόλο που επιδιώκει και αυτόν τον ρόλο να τον αναλάβουµε όσο είναι δυνατόν 

εµείς . 

γ. Στην αποτροπή, πρέπει να παίξει καταλυτικό ρόλο το Ελληνικό 

λόµπι, η συµµετοχή µας στην Ε.Ο.Κ. (ενώ η Τουρκία όχι) καθώς και  η 

συµµετοχή µας σε διεθνείς οργανισµούς γενικότερα. 

Προκειµένου να επιτευχθεί εσωτερική εξισορρόπηση πρέπει :  

α. Να γίνουν προσπάθειες για την αύξηση της διακλαδικότητας  

β. Να επικρατήσει αξιοκρατία στις προαγωγές των στελεχών 

γ. Να υιοθετηθεί στρατηγικός σχεδιασµός µακροχρόνιος που να 

προσανατολίζεται στις αδυναµίες του εχθρού λαµβάνοντας υπόψη τα 

γεωστρατηγικά δεδοµένα της περιοχής.      

δ. Πρέπει να γίνει γνωστή η Ελληνική Στρατηγική Κουλτούρα η οποία 

αποτελείται από τις «παραδόσεις, τις αξίες, τις νοοτροπίες, τους τρόπους 

συµπεριφοράς, τις συνήθειες, τα έθιµα, τις επιτυχίες και τους ιδιαίτερους τρόπους 

προσαρµογής στο περιβάλλον και επίλυσης προβληµάτων όσον αφορά τις 
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απειλές και τη χρήση [σκληρής] ισχύος».204 Όλα τα παραπάνω φαίνονται στην 

ένδοξη Ελληνική Στρατιωτική Ιστορία. Οι Ελληνικές νίκες κατά των Τούρκων 

στους Βαλκανικούς Αγώνες, παρά την προσπάθεια του Φον Ντε Γκολ Πασά 

(Γερµανός Στρατηγός που του απονεµήθηκε ο τίτλος του πασά ο οποίος 

οργάνωσε µεταξύ άλλων την αµυντική γραµµή στο Σαραντάπορο και Ιωάννινα) 

και την διαχρονική Γερµανοτουκική φιλία, οι όποιες Ελληνικές επιτυχίες µονάδων 

κατά των Αττίλα 1 και 2 πρέπει να διαφηµιστούν κατάλληλα. Το έργο αυτό πρέπει 

να το αναλάβει η Ελληνική Προπαγάνδα, ώστε να αποδείξει ότι η Ελληνική 

Στρατηγική κουλτούρα είναι διαχρονικός, ασυµβίβαστος, αδάµαστος, 

απρόβλεπτος και πανίσχυρος αποτρεπτικός παράγοντας στον Τουρκικό 

επεκτατισµό. Πρέπει να δείξει ότι ο πόλεµος µε την Ελλάδα «µπορεί να 

συνεπάγεται τέτοιες υλικές καταστροφές και τέτοιες πολιτικές οικονοµικές 

ανατροπές, που να θεωρείται σχεδόν αδιανόητος ως εργαλείο πολιτικής».205   

Τέτοιες καταστροφές µπορεί να είναι η γέφυρα  του Βοσπόρου ή το φράγµα 

Κεµάλ Ατατούρκ που είναι έργα σύµβολα για την Τουρκία.  

 

4.12 Ρόλος των Ενόπλων ∆υνάµεων 

 

Οι Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την αποτροπή µπορούν να εξυπηρετήσουν 

τέσσερις πιθανούς ρόλους: 

α. Λόγω της απλής ύπαρξής τους, στα νησιά και τη Θράκη - 

ανεξάρτητα της µαχητικής τους ικανότητας - αποτρέπουν τον αντίπαλο, επειδή 

του δηµιουργούν αβεβαιότητα για το τελικό αποτέλεσµα και  σίγουρα κάποιο 

κόστος. 

β. Αποτρέπουν διότι µε την αύξηση της µαχητικής ικανότητάς τους η 

οποία δεν απαιτεί πάντα ιδιαίτερο κόστος αυξάνεται η  δυνατότητα επιτυχούς 

άµυνας και συνεπώς δηµιουργούνται διλήµµατα ενόψει της πιθανής ήττας. 

Επίσης δηµιουργείται ή ανάγκη υψηλών αµυντικών δαπανών  για τον επιτιθέµενο 

που θα περιόριζαν τα περιθώρια ήττας. 

                                                 
204 ΚKenneth Booth, The Concept of Strategic Culture Affirmed in Strategic Power USA/USSR, ed 
Jackobsen, p. 121 
205 Hedley Bull, Η ΑΝΑΡΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ, Εκδ. Ποιότητα, σελ. 248 
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γ. Οι ένοπλες δυνάµεις αποτρέπουν τον αντίπαλο όταν απειλούν µε 

ανταπόδοση εναντίων µεγάλης σηµασίας στόχων τα οποία πλέων είναι εύκολο 

να επιτευχθούν µε πολλά µέσα όπως µε πυραύλους µεγάλου βεληνεκούς που 

διαθέτουµε.  

δ. Μία πιθανή εξέλιξη, είναι οι ένοπλες δυνάµεις να είναι αρκετά 

ισχυρές, ούτως ώστε να αποτρέπουν τον αντίπαλο µε το να του δηµιουργούν το 

ενδεχόµενο γενικευµένης ήττας, ως αποτέλεσµα ανταπόδοσης/αντεπίθεσης, ή 

ακόµα και το ενδεχόµενο προέλασης του αποτρέποντος στο έδαφος του 

αντιπάλου. Οι Ελληνικές ένοπλες δυνάµεις αφού αποκρούσουν την εχθρική 

επίθεση, µπορούν να αναλάβουν επιθετικές επιχειρήσεις και να καταλάβουν 

νήσους ή περιοχές στη Μικρά Ασία. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

 Προκειµένου την παρακάτω ανάλυση, αξίζει να σταθούµε, στην έννοια του 

ορθολογισµού. Στις διεθνείς σχέσεις, ο ορθολογισµός, εκλαµβάνεται µε τον 

κλασσικό συµβατικό τρόπο ως εξής: τα κράτη επιλέγουν τις βέλτιστες 

στρατηγικές, προκειµένου να επιτύχουν τους στόχους τους.  

 Παρατηρούµε όµως ότι η µέχρι τώρα Στρατηγική Αποτροπή της χώρας 

µας δεν ακολούθησε τις επιταγές του κλασσικού ορθολογιστικού τρόπου, αλλά 

υπήρξε αποτέλεσµα πολιτικών µικροσυµφερόντων και ηθικών επιταγών που την 

οδήγησαν  στη σηµερινή αποσταθεροποίηση. 

 Σε αντίθεση οι κυβερνήσεις της Ταϊβάν – Σιγκαπούρης επιλέγοντας τον 

ορθολογιστικό τρόπο λήψης πολιτικών αποφάσεων και προβαίνοντας, σε 

διαρκείς υπολογισµούς κόστους – οφέλους κατέληξαν στην πλέον πρόσφορη και 

επιτυχηµένη Στρατηγική Αποτροπής στοιχεία της οποίας θα παρατεθούν, τα 

οποία δύναται να προσαρµοστούν στη δυναµική πολιτική κατάσταση της χώρα 

µας : 

 α. Η Ταϊβάν αύξησε την αποτρεπτική της ικανότητα, εκµεταλλευόµενη 

την γεωπολιτική αξία των στενών της, µε αποτέλεσµα την υποστήριξη των Η.Π.Α.  

κατά τις κρίσεις της µε την Κίνα, καθώς και την προµήθεια οπλικών συστηµάτων.  

 - Η Ελλάδα, θα πρέπει αντίστοιχα να προβάλλει την γεωπολιτική και 

γεωστρατηγική της αξία στις Η.Π.Α. µε τέτοιο τρόπο, ώστε να πάρει ως 

αντάλλαγµα διπλωµατική υποστήριξη, σταθερότητα και ανάπτυξη. Ως 

αντάλλαγµα των λανθασµένων επιλογών της είχε αντί για την ένωση το 1974 την 

διχοτόµηση της Κύπρου, αντί για ανάπτυξη την σηµερινή οικονοµική κρίση και 

αντί για διπλωµατική υποστήριξη συνεχείς υποχωρήσεις σε εθνικά θέµατα.    

 β. Παρά την σταθερή – παρόλο τις κατά καιρούς µικρές διακυµάνσεις- 

συµµαχία µε τις Η.Π.Α. η Ταϊβάν προσπαθώντας την αύξηση της αποτρεπτικής 

της ικανότητας, αγόρασε οπλικά συστήµατα και από άλλες χώρες και συγχρόνως 

ανέπτυξε αξιόλογη πολεµική βιοµηχανία µε σκοπό την µείωση της 

ολοκληρωτικής εξάρτησής της από τις Η.Π.Α.  
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 - Η Ελλάδα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στις επιλογές των 

χωρών που προµηθεύεται οπλικά συστήµατα αφού παλινδροµήσεις όπως αυτές 

που προέκυψαν από την αγορά των BMP-3 από την Ρωσία, η οποία τελικά 

ακυρώθηκε, προσβάλλουν την αξιοπιστία, το κύρος και την αποτρεπτική 

ικανότητα της χώρας. Η επανασυγκρότηση της Ελληνικής Πολεµικής Βιοµηχανίας 

πρέπει να αποτελέσει πρωταρχικό στόχο, της Ελληνικής Αποτρεπτικής Πολιτικής 

 γ. Τα αµυντικά δόγµατα, που εξήγγειλε κατά καιρούς η Ταϊβάν 

µπορούσε να τα υποστηρίξει µε τα οπλικά συστήµατα καθώς και µε τις συµµαχίες 

που διέθετε, µε αποτέλεσµα να είναι αξιόπιστα. Τα στοιχεία που έχουµε για την 

άµυνα, είναι ότι κατασκεύασε υπόγεια καταφύγια, εξασφάλισε άριστη 

αντιαεροπορική και πυραυλική άµυνα, αγόρασε ελικόπτερα µεταφοράς 

στρατευµάτων. Είναι εντυπωσιακό ότι η προσωπική παρέµβαση του 

πρωθυπουργού της χώρας, εξασφάλισε  την διακλαδική επικοινωνία των 

ενόπλων δυνάµεων κατά τη µάχη. Η επιτυχηµένη αποτροπή λοιπόν, υπήρξε 

αποτέλεσµα λεπτοµερούς και άριστου σχεδιασµού καθώς και κοινής 

προσπάθειας από όλους τους εµπλεκόµενους, ακόµα και τον ίδιο τον 

πρωθυπουργό. 

  - Η αξιοπιστία της οποιασδήποτε Ελληνικής αποτρεπτικής 

στρατηγικής είναι απαραίτητη. Στρατηγικές Αποτροπής που µετά από λίγο καιρό 

κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα επειδή δεν ήταν δυνατόν να υποστηριχθούν, 

ζηµίωσαν την Ελλάδα και εδραίωσαν την Τουρκική αδιαλλαξία και 

επεκτατικότητα. Στην περίπτωση που υιοθετηθεί το αµυντικό δόγµα θα πρέπει να 

υποστηριχτεί αντίστοιχα από υποδοµές, όπως αυτές της Ταϊβάν.  

 δ. Η Ταϊβάν προκειµένου να αυξήσει την αποτροπή της άσκησε δόγµα 

καθησυχασµού και αποτροπής. Καθησύχασε την Κίνα όσο αφορά τις προσδοκίες 

της για ανεξαρτησία ή παλαιότερα για κατάληψη της Κίνας από την Ταϊβάν, αλλά 

συγχρόνως άσκησε αποτελεσµατική αποτροπή.  

 -   Εάν συνεχιστεί η αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της Τουρκίας θα 

πρέπει το παραπάνω δόγµα να µελετηθεί και ενδεχοµένως να εφαρµοστεί από 

τη χώρα µας. Καθησυχασµό, δηλαδή ότι δεν διεκδικούµε τίποτε το αναφέρει  

σύσσωµη η πολιτική ηγεσία, αλλά δεν πραγµατοποιείται αξιόπιστη αποτρεπτική 
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πολιτική σύµφωνα µε τις δυνατότητες που διαθέτει η χώρα µας, η οποία θα 

πρέπει να πραγµατοποιηθεί.    

 ε. Η Σιγκαπούρη προκειµένου την αύξηση της αποτρεπτικής της 

δύναµης έδωσε βάσεις, συµµετείχε σε υποστήριξη στρατιωτικών επιχειρήσεων 

στο Ιράκ και πήρε ως ανταλλάγµατα αµυντική τεχνολογία, χώρο στις Η.Π.Α. όπου 

µπορεί  να εκτελεί ασκήσεις και συνεκπαίδευση µε πιλότους των Η.Π.Α. καθώς 

και σύναψη διµερούς εµπορικής συµφωνίας. 

 - Η Ελλάδα πρέπει να ακολουθήσει κατά γράµµα την πετυχηµένη 

συνταγή δηλαδή να ενηµερώσει τους πολίτες για τα ευεργετικά ανταλλάγµατα 

που θα έχει η χώρα, από την διεύρυνση του ρόλου των υπαρχόντων ή και την 

εγκατάσταση περισσότερων βάσεων των ισχυρών δυνάµεων του διεθνούς 

συστήµατος, δηλαδή Η.Π.Α. και Μεγάλης Βρετανίας και να πείσει  κάποιες φωνές 

για το ρεαλιστικό - πραγµατικό συµφέρων της χώρας. Οι ένοπλες δυνάµεις 

πρέπει να δώσουν δυναµικό παρόν σε µάχιµες αποστολές όπου απαιτηθεί στο 

πλευρό των Η.Π.Α., ώστε αυτό να αποτελέσει µετέπειτα διαπραγµατευτικό όπλο 

προς όφελος της χώρας µας.   

 στ.  Η Σιγκαπούρη εκµεταλλεύτηκε την αποχώρηση της Μεγάλης 

Βρετανίας και αύξησε την αποτρεπτική της δύναµη, αφού έγινε µέλος της F.P.D.A 

προστατεύοντας µε αυτόν τον τρόπο την κυριαρχία της και την εδαφική της 

ανεξαρτησία. Η Σιγκαπούρη ανέπτυξε αµυντική συνεργασία µε όλες σχεδόν τις 

γείτονες χώρες και τις κατέστησε ουσιαστικά συµµάχους της και κατέστησε τις 

ένοπλες δυνάµεις της πετυχηµένο εργαλείο της εξωτερικής της πολιτικής. 

-  Η Ελλάδα, µαζί µε τις γείτονες χώρες πρέπει να δηµιουργήσουν µια 

αµυντική συµµαχία προκειµένου να αποτρέψουν όλοι µαζί τον Τουρκικό 

επεκτατισµό και να διατηρήσουν την τοπική ισορροπία ισχύος αφού «οι τοπικές 

ισορροπίες ισχύος – όπου υπάρχουν - χρησιµεύουν ως προστασία της 

ανεξαρτησίας των κρατών σε συγκεκριµένες περιοχές από την αφοµοίωση ή την 

κυριαρχία µιας τοπικά υπερέχουσας δύναµης»206. Με τον παραπάνω 

διπλωµατικό ελιγµό, το κόστος προκειµένου την αναχαίτιση της Τουρκίας θα 

µοιραστεί σε όλους τους συµµάχους, και η πιθανότητα επιτυχίας αποτροπής εάν 

                                                 
206 Hedley Bull, Η Άναρχη Κοινωνία, Εκδ. Ποιότητα, σελ. 164 
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όχι υποχώρησης των θέσεων της αδιάλλακτης τουρκικής πολιτικής, θα είναι πολύ 

µεγαλύτερη. Όµως «Η εξωτερική εξισορρόπηση συχνά είναι αργή και  

αναποτελεσµατική»,207 διότι οι σύµµαχες δυνάµεις διαφωνούν όχι µόνο για την 

κατανοµή των βαρών αλλά και την κατανοµή του κέρδους (εδαφών ή 

διπλωµατικών επιτυχιών) όπως άλλωστε έγινε και στους Βαλκανικούς πολέµους.  

Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να ηγηθεί µιας τέτοιας συµµαχίας µε σαφείς 

αποτρεπτικούς στόχους και διατήρησης του status quo η οποία θα έχει και την 

στήριξη των Η.Π.Α. που  επιθυµούν µε τη σειρά τους διατήρηση του status quo 

των Βαλκανίων γρήγορα και κατάλληλους χειρισµούς. Οι ένοπλες ∆υνάµεις της 

Ελλάδος πρέπει αντίστοιχα, να γίνουν κοινωνοί της Εξωτερικής Πολιτικής της 

χώρας µας.  

 η. Η Σιγκαπούρη αύξησε την αποτρεπτική της δυνατότητα µε την 

ανάπτυξη του NSCS δηλ. και πέτυχε το συντονισµό  όλων των δηµόσιων 

φορέων προκειµένου την αύξηση της Εθνικής Ασφάλειας της Χώρας. 

 -  Στις Ένοπλες ∆υνάµεις, η ύπαρξη διακλαδικών σχολείων ανέπτυξε 

τη µεταξύ τους συνέργια, αλλά απαιτείται περαιτέρω συντονισµός µε όλους τους 

δηµόσιους φορείς που σχετίζονται µε θέµατα πληροφοριών και οποιαδήποτε 

άλλη λειτουργία που να αφορά την Εθνική Ασφάλεια της Χώρας. 

 θ. Η συνολική άµυνα, είναι η στρατηγική της Σιγκαπούρης που 

αποδίδει στον κάθε κάτοικό της ένα ρόλο προκειµένου να υπερασπιστεί τη χώρα 

του  και έχει σκοπό όχι µόνο την στρατιωτική αλλά και την πολιτική, οικονοµική, 

κοινωνική και ψυχολογική άµυνα της χώρας.   

 -  Η συνολική άµυνα, είναι η µετεξέλιξη του δικού µας συστήµατος 

επιστρατεύσεως το οποίο ουσιαστικά πραγµατεύεται µόνο την ενίσχυση της 

στρατιωτική άµυνας. Η µεταφορά των βασικών αρχών της συνολικής άµυνας 

στην Ελληνική πραγµατικότητα είναι επιβεβληµένη, διότι θα αποτελέσει 

πολλαπλασιαστή ισχύος της Ελληνικής αποτρεπτικής ικανότητας. 

 ι. Κάθε χρόνο την 12:05 την 15η Φεβρουαρίου ηµέρα επετείου της 

κατάκτησης από τους Ιάπωνες ηχούν σε ένδειξη µνήµης οι σειρήνες και το 

                                                 
207 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων  ∆υνάµεων, Εκδ. Ποιότητα, σελ 328 
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Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, δίνει οδηγίες για τη συνολική άµυνα, προκειµένου να 

προωθήσει την δηµόσια εγρήγορση σε περίπτωση κρίσεως. 

-  Η παραπάνω ενέργεια που δείχνει υψηλό εθνικό φρόνηµα εάν 

υιοθετηθεί θα αφυπνίσει µερίδα πολιτών σε µια χρονική στιγµή που υπάρχουν 

φωνές – έστω και λίγες – που κάνουν λόγο για κατάργηση των παρελάσεων και 

αλλοίωσης της ένδοξης Ελληνικής Στρατιωτικής Ιστορίας.  

ια. Η Ταϊβάν έχοντας κάνει όλες τις απαραίτητες προπαρασκευές και 

κατέχοντας την απαραίτητη τεχνογνωσία σχοινοβατεί ανάµεσα σε Η.Π.Α. και Κίνα 

προκειµένου να καταστεί πυρηνική δύναµη όταν της επιτραπεί. Η Ταϊβάν έχει τη 

δυνατότητα κατασκευής βιολογικών – χηµικών όπλων. 

- Η Ελλάδα έχει χάσει ήδη πολύ χρόνο και σε αυτό τον τοµέα. Το 

πρόσχηµα της οικονοµικής κρίσης ίσως είναι µία καλή ευκαιρία να ξεφύγουµε 

από την προσδοκία της πράσινης ενέργειας η οποία δεν επαυξάνει την 

αποτροπή και να ζητήσουµε επιτέλους την έγκριση  κατασκευής πυρηνικών 

εργοστασίων κάνοντας το πρώτο βήµα για κατασκευή πυρηνικών όπλων. Είναι 

δεδοµένο ότι εάν υπάρξει οµόφωνη πολιτική στήριξη στο εσωτερικό της χώρας - 

που δυστυχώς είναι το δυσκολότερο κοµµάτι - πολλοί παράγοντες όπως η 

συµµετοχή µας στην Ε.Ε., η αλαζονική συµπεριφορά της Τουρκίας και η 

δυσαρέσκεια που αυτή έχει προκαλέσει σε όλες τις µεγάλες δυνάµεις,  µπορεί να 

οδηγήσουν στην υλοποίηση του παραπάνω στόχου.  Ανεξάρτητα από τα 

πυρηνικά η δυνατότητα κατασκευής βιολογικών και χηµικών όπλων πρέπει να 

θεωρείται δεδοµένη τουλάχιστον ως µέτρο αποτροπής προς την γείτονα χώρα 

αφού είναι γνωστό ότι τα κατέχει και τα χρησιµοποιεί παρά τις απαγορεύσεις που 

ισχύουν. 
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