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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Απ’την εποχή της αποικιοκρατίας έως σήμερα, δυο είναι οι βασικοί πυλώνες 

της Βρετανικής προσέγγισης στη Μέση Ανατολή που θα συνεχίσουν να την 

απασχολούν και για τα επόμενα έτη, η περιφερειακή σταθερότητα και ο έλεγχος της 

ροής του πετρελαίου. Σ’ αυτούς τους δυο πυλώνες που καταναλώνουν το μεγαλύτερο 

μέρος φαιάς ουσίας και εφαρμογής της εξωτερικής τους πολιτικής εισέρχονται και 

άλλες συνιστώσες όπως η πολιτική και οικονομική ‘’αναγέννηση’’ των κρατών. Οι 

σκοποί αυτής της εργασίας είναι να αναδείξει ποιοι παράγοντες θεωρούνται και 

επιδιώκονται ως εθνικά συμφέροντα της Μεγάλης Βρετανίας στη Μέση Ανατολή, 

πως αυτά διαμορφώνονται και πως αντιμετωπίστηκαν και αντιμετωπίζονται έως 

σήμερα τυχόν απειλές αυτών. Θα εξεταστεί επίσης η σχέση της Βρετανίας με τις 

ΗΠΑ και πως αυτές συμπίπτουν ή όχι ανά τις δεκαετίες. Στην πρώτη ενότητα της 

εργασίας θα εξεταστεί το ιστορικό υπόβαθρο της Βρετανικής ανάμοιξης έναντι των 

κρατών της Μέσης Ανατολής, στη δεύτερη ενότητα το πολιτικό μέρος της επίδρασης 

και στην τρίτη ενότητα το κατά πόσο η οικονομία μπορεί να επηρεάσει την κρατική 

στρατηγική. Ξεκινώ οριοθετώντας τον ασαφή γεωγραφικό προσδιορισμό της Μέσης 

Ανατολής στα εξής κράτη: Aίγυπτος, Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Ισραήλ, 

Παλαιστίνη, Ομάν,Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Κατάρ, Η.Α.Ε, Λιβύη, Υεμένη, Λίβανος.  

Για τις ανάγκες αυτής της περιήγησης θα χρησιμοποιηθούν συστατικά σκέψης 

της ρεαλιστικής σχολής στο πολιτικό σκέλος, θεωρώντας δηλαδή ότι: 

 Η Βρετανία είναι ορθολογικό κράτος που μέσα σε καταστάσεις 

συνεχούς αβεβαιότητας υπολογίζει το κόστος και όφελος των 

εναλλακτικών της επιδιώκωντας τη μεγιστοποίηση των οφελών 

 Λειτουργεί με βάση το εθνικό συμφέρον με υπέρτατη μορφή αυτού 

την ασφάλεια και την επιβίωση της 

 Επιδιώκει την ισχύ αποτιμώντας τα συμφέροντα της στη βάση αυτής 

 Καταφεύγει στον πόλεμο, όχι από λάθος εκτιμήσεις αλλά για να 

εξυπηρετήσει σαφή συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς. 
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 Κατανοεί ότι οι κανόνες του διεθνούς δικαίου όπως και οι διεθνείς 

οργανισμοί, εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών1 

Στο οικονομικό σκέλος απ’ την άλλη θα ληφθούν στοιχεία της μαρξιστικής 

θεώρησης, η οποία αντιλαμβάνεται το οικονομικό μέγεθος (ανάγοντας την ενέργεια 

και το εμπόριο αγαθών στην αποκλειστικά οικονομική τους διάσταση) ως τη βάση 

της κοινωνικής οργάνωσης, της πολιτικής και της ιστορικής διαδικασίας.2 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Α’ ΜΕΡΟΣ 

Από την πάλαι πότε αποικιακή περίοδο έως το τέλος του Β’ Παγκοσμίου 

Πολέμου, η Μεγάλη Βρετανία επιδίωκε μια ισορροπία δυνάμεων σε διεθνές επίπεδο 

ώστε να εξασφαλισθεί η διεθνής σταθερότητα, η οποία με τη σειρά της θα έκανε 

ευκολότερη την προώθηση πολιτικών και οικονομικών συμφερόντων. Για την 

προστασία των προαναφερθέντων έκανε χρήση όλων των πυλώνων ισχύος όποτε και 

όσο χρειαζόταν. 

Με τον όρο ‘’σταθερότητα’’ εννοούν τρόπους υποστήριξης 

αντιπροσωπευτικών, νόμιμων και ικανών πολιτικών συστημάτων και προσώπων που 

σέβονται τους νόμους, τις διεθνείς νόρμες και τις ανάγκες των πολιτών όντας 

ταυτόχρονα πρόθυμα για κοινωνική και οικονομική ευημέρια. Εχθρός της 

σταθερότητας είναι ο πόλεμος, ο οποίος καταστρέφει τις κοινωνικές δομές και 

συνοχή όπως επίσης και την οικονομία. Δεν αποκλείεται το φαινόμενο του πολέμου 

να επεκταθεί και στα γειτονικά κράτη που θα επηρεαστούν μέσω της έλευσης 

προσφύγων, τρομοκρατικών ενεργειών και λαθρεμπορίας αγαθών. Συνέπεια αυτού, 

πλήττονται οι επενδύσεις, οι τιμές χρηματιστηριακών αγαθών παρουσιάζουν 

αστάθεια, η ανομία βασιλεύει και γενικότερα η πολυπόθητη σταθερότητα καθυστερεί 

για γενεές, θέτοντας σε κίνδυνο την Βρετανική οικονομική ανάπτυξη, την επέκταση 

σε νέες αγορές και την διαδικασία σύναψης συμμαχιών.3 

                                                           
1 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις διεθνείς Σχέσεις, σελ.59-61,εκδ.Ποιότητα,2010 (τα στοιχεία 

του ρεαλισμού) 
2 Στο ίδιο σελ.86 
3 Departement for International Development(DFID), Foreign and Commonwealth Office,Ministry of 
defence, Building Stability Overseas Strategy, Crown Copyright, 2011 Hμ.προσβ 7/10/14, 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32960/bsos-july-
11.pdf  

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32960/bsos-july-11.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/32960/bsos-july-11.pdf
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Η ΑΡΧΗ 

ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Τα Βρετανικά στρατηγικά στην Αίγυπτο αρχίζουν επίσημα το 1869 όταν 

αρχίζει να λειτουργεί η Διώρυγα του Σουέζ. Βασική αιτία αυτού του εγχειρήματος 

που ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Γαλλίας αλλά στη συνέχεια η πλειοψηφία των 

μεριδίων πέρασε στους Βρετανούς, ήταν η ανάγκη για επικοινωνία με την Ινδία στο 

μισό σχεδόν χρόνο απ’ ότι γινόταν μέχρι τότε. Επίσης το εμπόριο αγαθών θα γινόταν 

γρηγορότερα και ασφαλέστερα πολλαπλασιάζοντας τα οικονομικά οφέλη για τους 

επιχειρηματίες που είχαν στενούς δεσμούς με την εκάστοτε άρχουσα τάξη.4 Η 

κυβέρνηση της Αιγύπτου έχοντας χρεωκοπήσει, βασίζεται αποκλειστικά στην ξένη 

πατρωνία κυρίως Βρετανών αλλά και Γάλλων, οι οποίοι με τη σειρά τους στέλνουν 

τεχνοκράτες να αναλάβουν άτυπα τη διακυβέρνηση τοποθετώντας τους σε θέσεις 

κλειδιά. 

Ο Κεδίβης ( αρχοντικός τίτλος της περιοχής ) βλέποντας ξένες δυνάμεις να 

καταλαμβάνουν υπογείως τα σκήπτρα αντιδρά και σαν αποτέλεσμα αντικαθίσταται 

από το γιο του Τawfig που ήταν φίλια προσκείμενος στα Βρετανικά συμφέροντα. Η 

απώλεια όμως της κυριαρχίας γίνεται ολοένα και αισθητή στους Αιγύπτιους, οι οποίοι 

επαναστατούν με πρωτοστάτη τον Arabi Pasha που πραξικοπηματεί εναντίον κάθε 

ξένης παρουσίας και ευρωπαικών πληθυσμών που ήταν εγκατεστημένοι στην 

Αιγυπτιακή επικράτεια. Η Βρετανία αδράττει την ευκαιρία και στέλνει ναυτικό και 

στρατεύματα να καταστείλλουν την εξέγερση. Σε μικρό διάστημα οι εξεργεμένοι 

ηττώνται και η Βρετανία είναι η απόλυτη κυρίαρχη δύναμη της Αιγύπτου, δίνονται 

στους Γάλλους ‘’free pass’’ στο Μαρόκο, Τυνησία, και την Αλγερία. 

Μια μερίδα Αιγυπτίων όμως δεν έβλεπε με τις καλύτερες προθέσεις τον 

Βρετανικό ιμπεριαλισμό, αντιλαμβανόμενοι ότι οποιεσδήποτε αλλαγές στις υποδομές 

γίνοντας προς όφελος των Βρετανών και ότι ο ίδιος ο πλούτος τους έφευγε απ’τα 

χέρια τους μέσω αποφάσεων και πρακτικών που παίρνονταν εις βάρος τους χωρίς να 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την 

άνοδο εθνικιστικών κινημάτων, ενώ ταυτόχρονα ο Μεγάλος Πόλεμος ξεκινούσε. Η 

Μεγάλη Βρετανία ανακηρύσσει την Αίγυπτο ως προτεκτοράτο με προτεραιότητα της 

                                                           
4 Anthony Gorst,Lewis Johnman, The Suez Crisis,σελ.1-3,  εκδ. Routledge 1997 
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την προστασία της διώρυγας, είδικά μετά την είσοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας 

στον πόλεμο.5 

Η ειρήνη του 1918 φέρνει ξανά στην επιφάνεια εθνικιστικά έστινκτα 

βλέποντας τα υπό τουρκικό ζυγό κράτη να αυτονομούνται. Πολιτική αστάθεια και 

βίαιες διαδηλώσεις ήταν τα συστατικά των επόμενων ετών μέχρι το 1922 όπου οι 

Βρετανοί τελειώνουν θεωρητικά τις σχέσεις Μ. Δύναμης- Προτεκτοράτου για να 

καθησυχάσουν τις εθνικιστικές συνθηματολογίες, καθιστώντας την Αίγυπτο 

ανεξάρτητο κράτος. Κάτι τέτοιο όμως συνέβη μόνο στα χαρτιά καθώς σ’ ότι αφορά 

την ασφάλεια, τις επικοινωνίες και τα συμφέροντα πάσης φύσεως Βρετανικών και 

άλλων Ευρωπαικών εταίρων, η Βρετανία είχε τον πρώτο και τελευταίο λόγο, παρότι ο 

πληθυσμός συνέχιζε να ζει σε συνθήκες απόλυτης φτώχειας, καταπίεσης και αδικίας.6 

Η κατάσταση συνεχίστηκε μέχρι το 1936 όπου οι δυο πλευρές συμφώνησαν 

στην παρουσία στρατευμάτων μόνο για την προστασία της διώρυγας του Σουέζ μέχρι 

το 1947. Με το ξέσπασμα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, η Αίγυπτος επιθυμούσε να 

κρατήσει ουδέτερη στάση, αλλά το ότι η Βρετανία χρησιμοποίησε την έκταση της 

σαν βάση Συμμαχικών στρατευμάτων για την περιοχή, χάλασε την επιθυμία για 

ουδετερότητα. Το 1940 οι Ιταλοί πρώτοι επιτίθενται στην Αγγλο-κρατούμενη 

Αίγυπτο και αναγκάζονται σε υποχώρηση. Το ίδιο συνέβη και με τα Γερμανικά 

στρατεύματα που μετά από πολύνεκρες συγκρούσεις για την κατάληψη της 

στρατηγικής σημασίας διώρυγας, υποχωρούν.7 

Με το τέλος του πολέμου και έχοντας υποστεί όλες τις κακουχίες, οι Αιγύπτιοι 

ζητούν την τήρηση της συμφωνίας του 1936 για αποχώρηση των Βρετανικών 

στρατευμάτων. Η οικονομικά καταβεβλημένη Βρετανία συμφωνεί στην αποχώρηση 

του στρατού που ήταν στην επικράτεια αλλά όχι των στρατευμάτων που βρίσκονταν 

στη διώρυγα. Αυτό σε συνδυασμό με τον Αραβο- Ισραηλινό πόλεμο του 1948 

δημιουργεί θύελλα αντιδράσεων απέναντι στην αυθαιρεσία του Βρετανικού ζυγού. 

Βλέποντας τις εξελίξεις η Βρετανία ζητά την βοήθεια των ΗΠΑ στο θέμα της 

                                                           
5 Εγκυκλοπαιδική σελίδα για την Βρετανική Αυτοκρατορία, 
http://www.britishempire.co.uk/maproom/egypt.htm , Ημ.Πρόσβασης 1/10/14 
6 Hλεκτρονική Eγκυκλοπαίδεια Britannica, 
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22396/World-War-I-and-independence 
σελ.35,36, Ημ.Προσβ. 30/9/14 
7 Ιστοσελίδα  Παγκόσμιας Ιστορίας 
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=pph , 
Ημ.Προσβ.4/10/14 και http://www.touregypt.net/hbritish.htm Ημ.Προσβ. 4/10/14 

http://www.britishempire.co.uk/maproom/egypt.htm
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22396/World-War-I-and-independence%20σελ.35,36
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22396/World-War-I-and-independence%20σελ.35,36
http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?gtrack=pthc&ParagraphID=pph
http://www.touregypt.net/hbritish.htm%20Ημ.Προσβ
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Αιγύπτου χωρίς ανταπόκριση. Ο μονάρχης βρετανικών συμφερόντων Φαρούκ 

εκθρονίζεται μέσω πραξικοπήματος απ’ τον Gamal Abdel Nasser, με τους Αιγύπτιους 

να νιώθουν αισιοδοξία για το μέλλον. Πράγματι στις 26 Ιουλίου 1956 ο Νάσερ 

προχωρεί στην εθνικοποίηση της Διώρυγας αφού οι ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία 

αρνούνταν να χρηματοδοτήσουν έργα υποδομής που θα βελτίωναν ουσιαστικά τη 

ζωή των πολιτών. Η απάντηση ήρθε με ταυτόχρονη εισβολή της Βρετανίας, Ισραήλ 

και Γαλλίας στην Αίγυπτο. Ο Αιγυπτιακός στρατός ηττάται κατά κράτος απ’ την 

Τριπλή Συμμαχία αλλά η παρέμβαση των Ηνωμένων Εθνών σταματάει την εισβολή 

με σκοπό την ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής όπως επίσης και την 

επαναλειτουργία της διώρυγας απ’τις ζημιές που υπέστη κατά την εισβολή.8 

Αποτέλεσμα των γεγονότων, η διώρυγα είναι υπό ιδιοκτησία και κυριαρχία 

της Αιγύπτου και οι ενέργειες των Βρετανών μεταφράστηκαν ως παταγώδεις 

αποτυχίες από την ιστορία, μια ταφόπλακα στις ιμπεριαλιστικές φιλοδοξίες μιας 

πρώην Μ. Δύναμης που η επιρροή της θα εξασθενεί με την πάροδο των ετών. Μέχρι 

το θάνατο του Νάσερ οι διπλωματικές σχέσεις με την Αίγυπτο δεν ήταν στενές, 

δεδομένης και της ουδετερότητας της στον Ψυχρό Πόλεμο. Από το 1970 και έπειτα 

ξεκινούν προσπάθειες προσέγγισης με υπογραφή συνθήκης συνεργασίας με την ΕΟΚ 

για σύσφιξη σχέσεων και οικονομική βοήθεια στα πλαίσια μιας ευρύτερης 

συνεργασίας.  

Πράγματι το 1981, Μεγάλη Βρετανία και Αίγυπτος υπογράφουν μνημόνιο 

συνεργασίας για την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς όπως επίσης και για 

κοινή δράση στον τομέα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τεχνικής υποστήριξης και 

τεχνογνωσίας σε συνδυασμό με έρευνα στους προηγούμενους τομείς. Η Βρετανία 

συνεχίζει την οικονομική αρωγή για δημιουργία έργων υποδομής και πιο 

συγκεκριμένα για αγωγούς υδροδότησης, καλλιέργειας και προστασίας εδαφών.  

Ο μεγαλύτερος πλέον δεσμός των δυο κρατών είναι οι οικονομικές σχέσεις 

καθώς η Αιγυπτιακή οικονομία είναι στις 10 σημαντικότερες για τη Βρετανία. Στον 

τομέα των επενδύσεων, έχουν διοχετευθεί περισσότερα από 20 δις.Δολ. μέσω 

συμφωνιών και συμβολαίων στην εκπαίδευση, στο εμπόριο, την περίθαλψη, τις 

τηλεπικοινωνίες κ.ά από κορυφαίες εταιρίες διεθνούς κύρους (BP, Shell, HSBC), που 

                                                           
8 Ηλεκτρονική Britannica, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22399/World-
War-II-and-its-aftermath , σελ.38 Ημ.Προσβ.30/9/14 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22399/World-War-II-and-its-aftermath
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/180382/Egypt/22399/World-War-II-and-its-aftermath
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διευθετούν τις συναλλαγές τους μέσω του Βρετανο-Αιγυπτιακού Επιχειρηματικού 

Συμβουλίου(EBBC) από το 1998 έως σήμερα.  

Στον τομέα της ήπιας ισχύος, όπως μεταφράζεται η εξαγωγή πολιτισμού, το 

1990 το Βρετανικό Συμβούλιο παίζει σημαντικό ρόλο στην εξάπλωση της 

Βρετανικής κουλτούρας, μεταδίδοντας την ανάγκη εκμάθησης της Αγγλικής 

Γλώσσας στο εκπαιδευτικό σύστημα της Αιγύπτου, που υιοθετώντας τις προτάσεις 

θεσπίζει την Αγγλική ως την πρώτη ξένη γλώσσα που θα διδάσκονται οι μαθητές ενώ 

το 1992 το Υπ.Εξ. της Βρετανίας ξεκινάει πρόγραμμα υποτροφιών σε Αιγύπτιους 

σπουδαστές. Οι δεσμοί γίνονται ισχυρότεροι καθώς περισσότεροι από 1 εκατ. 

Βρετανοί τουρίστες επισκέπτονται μέχρι σήμερα κάθε χρόνο την Αίγυπτο. 9 

Καταλήγωντας, οι σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών σήμερα είναι θετικές, με 

επισκέψεις επισήμων κι αξιωματούχων να είναι συχνότερες από ποτέ. Η Μεγάλη 

Βρετανία φαίνεται να έχει απαλλαχθεί απ’ τις παλαιότερες πρακτικές, βλέποντας ότι 

σε περίπτωση που επιδεινωθούν οι μεταξύ τους σχέσεις, οι απώλειες θα είναι κάτι 

παραπάνω από έλλειψη επιρροής με ένα φάρο σταθερότητας σε μια Μέση  Ανατολή 

συνεχούς αναβρασμού. 

Ιράν(Περσία μέχρι το 1935) 

Με το πέρας του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου οι Βρετανοί υποστηρίζουν μια 

πολιτική επέκτασης που θα παρείχε μεγαλύτερη ασφάλεια στην Αυτοκρατορία. Το 

μειονέκτημα αυτής της επέκτασης ήταν ένας συνδυασμός αυξημένων υποχρεώσεων 

και πιθανών πεδίων σύγκρουσης. Παρόλα αυτά, μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

Μέση Ανατολή έγινε προτεραιότητα για στρατιωτικούς και οικονομικούς λόγους. Με 

την ανεξαρτησία της Ινδίας το 1947, το ενδιαφέρον στρέφεται στη Μέση Ανατολή 

όπου με στρατιωτικές βάσεις που εγκαθιστούν, εξασφαλίζουν την απαραίτητη 

επιρροή και σε συνδυασμό με την επικοινωνία με κράτη του Κόλπου( Ομάν, Κουβέιτ, 

Μπαχρέιν) αποτελούν ανάχωμα της Σοβιετικής επέκτασης. 

Η Μεγάλη Βρετανία με το Ιράν είχαν παραδοσιακά τεταμένες σχέσεις. Σε 

αντίθεση με άλλες Βρετανικές αποικίες, το Ιράν θεσμικά είχε ανέκαθεν την 

                                                           
9 State Information Service, Egypt and Britain, 
http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=122#.VDQgGPl_uGw 
,δημοσίευση 12/9/12, Ημ.Προσβ. 23/9/14 και 
http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Egypt-OVERVIEW-OF-ECONOMY.html  

http://www.sis.gov.eg/En/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?CatID=122#.VDQgGPl_uGw
http://www.nationsencyclopedia.com/economies/Africa/Egypt-OVERVIEW-OF-ECONOMY.html


10 
 

ανεξαρτησία του. Παρόλα αυτά μια σειρά από πολιτικές ενέργειες δημιουργούν 

δυσπιστία απέναντι στους Βρετανούς.10 

Με την ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου στις αρχές του 1900, 

δημιουργείται αντιπαλότητα μεταξύ Μεγάλη Βρετανίας και Ρωσίας, η οποία 

συνεχίζεται μέχρι το 1907, όπου οι δυο διεκδικητές υπογράφουν την Αγγλο-Ρωσική 

Συμφωνία του 1907 που χωρίζει το Ιράν σε 3 τμήματα, το Βρετανικό τμήμα,το 

Ρωσικό και στη μέση το ουδέτερο έδαφος.11 Το 1908 ιδρύεται η Αγγλο-Περσική 

Εταιρία Πετρελαίου( APOC) με τη Μεγάλη Βρετανία να κατέχει τότε το 51% των 

μεριδίων. Η στρατηγική αξία του πετρελαίου αυξάνεται όταν ο Βρετανικός στόλος το 

1913 χρησιμοποιεί μηχανές πετρελαίου.12 Κατά τη διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου 

Πολέμου υπογράφεται η Μυστική Συνθήκη της Κων/πολης το 1915, σύμφωνα με την 

οποία η Πόλη θα ήταν στην επιρροή της Ρωσίας και η Βρετανία θα έπαιρνε το 

‘’ουδέτερο’’ μέρος του Ιράν. Με την επανάσταση των Μπολσεβίκων όμως, τα 

Ρωσικά στρατεύματα αναγκάζονται να υποχωρήσουν απ’το Ιράν αφήνοντας ένα κενό 

που εκμεταλλεύονται οι Βρετανοί. Μ’ αυτά τα γεγονότα δημιουργήθηκε πολιτειακή 

αστάθεια στην Περσική επικράτεια λόγω έλλειψης ελεγχόμενης ηγεσίας, χρημάτων, 

έντονης παρουσίας ένoπλων ομάδων που λεηλατούσαν την επικράτεια και την απειλή 

των Μπολσεβίκων.13 

Τελικά το 1919 υπογράφεται Σύμφωνο φιλίας και συμμαχίας των δυο κρατών 

στο οποίο συμφωνείται συνεργασία σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας. Το υψηλό 

ποσοστό θεσμικής επιρροής των Βρετανών μέσω των συνθηκών, φέρνει αυξημένη 

δυσπιστία για τα κίνητρα τους που φαντάζουν στα μάτια των Ιρανών ως μια νέα 

μορφή ιμπεριαλισμού.14 

Με την άνοδο του Reza Shah ξεκινά μια νέα περίοδος στην Βρετανική 

πολιτική. Η διαφθορά φτάνει σε δυσθεώρητα επίπεδα και η παρέμβαση στα 

πολιτειακά θέματα γίνεται πιο εμφανής από ποτέ. Ο πληθυσμός νιώθει ότι δεν μπορεί 

                                                           
10 Ali M Pedram, http://cmec.org.uk/blog/britain-and-iran-a-history-of-distrust/ ,δημοσίευση 
30/11/11, Ημ.Προσβ.12/9/14 
11 Roger Adelson, London and the Invention of Middle East, Money,Power and War 1902-1922,σελ.59-
62, εκδ. Yale University Press,1995 
12 Mustafa Elf,Oil, Power, and Principle: Iran's Oil Nationalization and Its Aftermath, σελ.20-21, 
εκδ.Syracuse University Press, 1992 
13 Eγκυκλοπαιδική σελίδα, http://www.history.com/this-day-in-history/britain-and-russia-divide-
future-spoils-of-war , Ημ.Προσβ.5/9/14 
14 Eγκυκλοπαίδεια Iranica, http://www.iranicaonline.org/articles/anglo-persian-agreement-1919 , 
Ημ.Προσβ. 14/9/14 

http://cmec.org.uk/blog/britain-and-iran-a-history-of-distrust/
http://www.iranicaonline.org/articles/anglo-persian-agreement-1919
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να επιτευχθεί κάποια ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα του και το βιωτικό 

του επίπεδο χωρίς την έγκριση των Βρετανών και τους κατηγορούν για την 

κατάσταση που βρίσκονται. Αυτό οδηγεί σε άνοδο του εθνικισμού που ενισχύεται 

από παρόμοια τάση στην Ευρώπη. Βλέποντας την πρόοδο της Ιταλίας, της Γερμανίας 

και της Ιαπωνίας από το εθνικιστικό πνεύμα, θεωρούν ότι η επιτυχία μπορεί να 

επιτευχθεί αν διωχθεί ο Βρετανικός ιμπεριαλισμός. Στην περίοδο έως τον Β’ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, η επίδραση της Μεγάλης Βρετανίας έγκειται κυρίως σε 

διαπραγματεύσεις για το πετρέλαιο απ’ το οποίο οι Ιρανοί ζητούν μεγαλύτερο 

ποσοστό. 15 

Με την έναρξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου Βρετανικά και Σοβιετικά 

στρατεύματα εισβάλλουν στο Ιράν βλέποντας την ουδετερότητα του και ταυτόχρονα 

τις δοσοληψίες με Γερμανούς, για την προστασία στρατηγικών συμφερόντων τόσο 

εδαφικών όσο και οικονομικών. Υπογράφουν συμφωνία το 1943 ότι με το τέλος του 

πολέμου ο στρατός θα αποσυρθεί σε 6 μήνες. Ο στρατός όμως παραμένει και το Ιράν 

απευθύνεται στα Ηνωμένα Έθνη όπου και δικαιώνεται.16 

Ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος όμως εξασθένησε οικονομικά την Βρετανία 

αναγκάζοντας την να αναζητήσει χείρα βοηθείας απ’ τις ΗΠΑ. Προτεραιότητα 

συνέχιζε να υφίσταται το θέμα της Αιγύπτου με τη διώρυγα του Σουέζ όπως επίσης 

και η ακατάπαυστη ροή πετρελαίου απ’ τα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη που θα ήταν 

υψίστης πολιτικής, στρατιωτικής, στρατηγικής και οικονομικής σημασίας. Στη βάση 

αυτών των συμφερόντων, η εξασθενούσα Αυτοκρατορία και η Μ. Δύναμη συναινούν 

στην προστασία εμπορικών συμφερόντων που θα πετύχαιναν με την περιφερειακή 

σταθερότητα και την αποτροπή επέκτασης του κομμουνισμού.17 Η στρατηγική χρήση 

του μαύρου χρυσού δεν επέτρεπε τυχαίες ενέργειες ή μονόπλευρες τακτικές αλλά 

αμοιβαία συναίνεση και συνεργασία, απόδειξη του οποίου αποτελούν τα γεγονότα 

στο Ιράν. 

Εμπόδιο στη ροή πετρελαίου πήγε να σταθεί η εθνικοποίηση της Αγγλο-

Ιρανικής Εταιρίας Πετρελαίου( AIOC) απ’ τον Ιρανό Πρωθυπουργό M. Mossadegh. 

Ερμηνεύοντας αυτή την ενέργεια ως προσπάθεια ένταξης στο Σοβιετικό Μπλοκ, 

                                                           
15 Αmin Banani, The Modernization of Iran, 1921-1941, σελ.14 κεφ.1, Stanford University Press, 1961 
16 Iστοσελίδα Αμερικανικού Υπ.Εσωτ., https://history.state.gov/milestones/1937-1945/tehran-conf  
17 Tore Petersen, Τhe middle east between Great Powers, Anglo-American conflict and Cooperation, 
1952-7, σελ.108-113, εκδ. ΜACMILLAN, 2000 

https://history.state.gov/milestones/1937-1945/tehran-conf
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πείθουν τον Πρόεδρο Eisenhower να εκθρονίσουυν την ηγεσία του Ιράν, απόπειρα 

που στέφθηκε με επιτυχία με την επιχείρηση BOOT (ΑJAX για τις ΗΠΑ) και την 

ανάληψη καθηκόντων απ’ τον Shah Pahlavi που πρόσκειται στη Δύση.18 Η ροή 

πετρελαίου συνεχίζεται με Αμερικανικές εταιρίες να έχουν την πλειοψηφία μεριδίων. 

Το επόμενο χρονολογικά γεγονός της Κρίσης του Σουέζ όπως προαναφέρθηκε 

αποδεικνύει και τους πιο δύσπιστους ότι το μεγαλείο της προπολεμικής περιόδου και 

οι φιλοδοξίες της Μεγάλης. Βρετανίας δεν μπορούν να υλοποιηθούν χωρίς 

Αμερικανική στήριξη. Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ στηρίζονταν στους Βρετανούς σε 

ορισμένα ζητήματα λόγω της πολυετούς εμπειρίας τους ανά τους αιώνες και ότι 

ακόμα είχαν στρατεύματα σε ορισμένα σημεία.19 Απόδειξη της τακτικής ‘’πράττω 

περισσότερα με λιγότερα μέσα’’ αποτελεί η πώληση όπλων που θα διατηρούσε καλές 

σχέσεις με τα κράτη του Κόλπου, ειδικά με το Ιράν και τη Σαουδική Αραβία που ήταν 

και τα ισχυρότερα. Μια πολιτική που θα χαρακτηριστεί ως ‘’Δίδυμοι Πυλώνες’’, 

καθώς Μεγάλη Βρετανία και ΗΠΑ θέτουν ως ‘’υπευθύνους’’ για τη σταθερότητα της 

περιοχής τους δυο ισχυρότερους παράγοντες, σε μια περίοδο που αμφότερες ήταν 

απασχόλημένες στο Βιετνάμ και την απόσυρση στρατευμάτων με τη Σοβιετική 

απειλή να καραδοκεί. Η στρατηγική καταρρέει το 1979 με την Ιρανική/Ισλαμική 

επανάσταση όπου ο Pahlavi εγκαταλείπει τη χώρα και τα ηνία αναλαμβάνει ο 

Ayatollah Khomeini.20 Οι διπλωματικές σχέσεις  με τα Δυτικά κράτη και τους 

συμμάχους τους τερματίζονται με μερικές αναλαμπές τη δεκαετία του 1990 με 

Βρετανούς αξιωματούχους να επισκέπτονται το Ιράν.21 

Μια άλλη παράμετρος που ανησυχεί τη Βρετανία και γενικότερα το Δυτικό 

κόσμο είναι η πυρηνική ενέργεια που διαχειρίζεται το Ιράν και έχει καταστεί μείζον 

ζήτημα συζήτησης και διαπραγμάτευσης μεταξύ των δυο πλευρών. 

                                                           
18 Iστοσελίδα με πολιτική και πολιτιστική ιστορία του Ιράν, 
http://www.iranchamber.com/history/coup53/coup53p1.php ,Ημ.Προσβ.21/9/14 
19 Ritchie Ovendale,  Britain,the United States and the transfer of power in the Middle East, 1945-
1962, σελ.58-103, εκδ.Leicester University Press, 1996 
20 Steve Yetiv, The absence of Grand Strategy: The US in the Persian Golf 1972-2005,κεφ.2 επεισόδιο 
1, εκδ.John Hopkins University, 2008,(διαθέσιμο εδώ  
http://books.google.gr/books?id=PUh0FaXzW48C&pg=PA1973&dq=twin+pillar+strategy&hl=el&sa=X
&ei=SFM0VKinEYukygOq24KYAw&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=twin%20pillar%20strategy&f=f
alse )και Περιοδικό Διεθνών Σχέσεων Foreign Affaires, 
http://www.foreignaffairs.com/articles/58993/kenneth-m-pollack/securing-the-gulf  
21 Χρονοδιάγραμμα διπλωματικών επαφών Βρετανίας-Ιράν, http://www.bbc.com/news/uk-
15949285,17/6/14, Ημ.Προσβ.13/9/14 

http://www.iranchamber.com/history/coup53/coup53p1.php
http://books.google.gr/books?id=PUh0FaXzW48C&pg=PA1973&dq=twin+pillar+strategy&hl=el&sa=X&ei=SFM0VKinEYukygOq24KYAw&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=twin%20pillar%20strategy&f=false
http://books.google.gr/books?id=PUh0FaXzW48C&pg=PA1973&dq=twin+pillar+strategy&hl=el&sa=X&ei=SFM0VKinEYukygOq24KYAw&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=twin%20pillar%20strategy&f=false
http://books.google.gr/books?id=PUh0FaXzW48C&pg=PA1973&dq=twin+pillar+strategy&hl=el&sa=X&ei=SFM0VKinEYukygOq24KYAw&ved=0CB8Q6AEwAA#v=onepage&q=twin%20pillar%20strategy&f=false
http://www.foreignaffairs.com/articles/58993/kenneth-m-pollack/securing-the-gulf
http://www.bbc.com/news/uk-15949285
http://www.bbc.com/news/uk-15949285
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Η επιθυμία δημιουργίας πυρηνικού εργοστασίου ξεκινά τη δεκαετία του 1950 

όπου και γίνεται εν τέλει πραγματικότητα το 1968 με την αρωγή κυρίως των ΗΠΑ 

και της Μεγάλη Βρετανίας. Η επανάσταση του 1979 παγώνει οποιαδήποτε 

συνεργασία με το Ιράν να αναζητεί βοήθεια στα τέλη της δεκαετίας του 1990 από τη 

Ρωσία, την Κίνα ως προς την τεχνογνωσία.22 Έχοντας υπογράψει τη Συνθήκη περί 

Μη Διάδοσης πυρηνικών όπλων επιτρέπει ελέγχους της Διεθνούς Επιτροπής για την 

Πυρηνική Ενέργεια (ΙΑΙΕ), η οποία επιβεβαιώνει ότι το πρόγραμμα είναι σε αρχικό 

στάδιο όπως επίσης και η τεχνογνωσία για παραγωγή πυρηνικών όπλων δεν υπάρχει. 

Στις αρχές του 2000, βγαίνουν στην επιφάνεια φήμες ότι το Ιράν έχει ξεκινήσει τον 

εμπλουτισμό ουρανίου.23 Ο έλεγχος της ΙΑΙΕ δείχνει ότι η διαδικασία κινείται με 

αργούς ρυθμούς. Από το 2002 όμως ανακαλύπτεται ότι το Ιράν κινεί διαδικασίες 

μακριά απ’ τον έλεγχο της επιτροπής με τους Δυτικούς να συμπεραίνουν ότι η 

κατασκευή πυρηνικών όπλων είναι πιθανή και πρέπει να ληφθούν μέτρα, βλέποντας 

την ίδια στιγμή να δημιουργούνται όλο και περισσότερες εγκαταστάσεις.24 

Απ’ το 2003 οι P5+1(ομάδα κρατών υπεύθυνα για τις διαπραγματεύσεις με το 

Ιράν,ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία) ξεκινούν τις 

διαπραγματεύσεις για παύση προόδου του Ιρανικού προγράμματος, με το Ιράν να 

επιμένει ότι η χρήση πυρηνικής ενέργειας είναι αμιγώς ειρηνική και οι απειλές 

κυρώσεων δεν βασίζονται σε πραγματικές κατηγορίες. Απ’το 2006 εντατικοποιούνται 

οι διαπραγματεύσεις καθώς παρατηρείται αυξημένη δραστηριότητα στον τομέα 

έρευνας εμπλουτισμένου ουρανίου.25 Αυτό σε συνδυασμό προκλητικών δηλώσεων 

από πλευράς του Προέδρου Αχμαντινετζάντ26, οδηγούν τη Δύση στην επιβολή 

κυρώσεων κυρίως οικονομικής φύσης όπως εμπάργκο αγαθών, πάγωμα λογαριασμών 

σε τράπεζες του εξωτερικού και παύση οικονομικών υπηρεσιών. Οι συνέπειες των 

ενεργειών οδηγούν το Ιράν σε νέες διαπραγματεύσεις μέχρι σήμερα παρέχοντας 

εγγυήσεις για τις ειρηνικές του προθέσεις και την επιθυμία για κοινές λύσεις που θα 

                                                           
22 Ενημερωτικό περιοδικό, http://magazine.apopsi.com.cy/2009/05/1656 , Ημ.προσβ.15/9/14 
23 Ενημερωτική σελίδα για θέματα ελέγχου εξοπλισμών,αφοπλισμού και ελέγχου πυρηνικών, 
http://guests.armscontrolwonk.com/archive/517/exiles-and-iran-intel  
24 Ιστοσελίδα της ΙΑΙΕ, έκθεση για το Ιράν, 
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-75.pdf ,σελ.1-2, 
Ημ.Προσβ.27/9/14 
25 Ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, 
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/08/31/iran.deadline/index.html ,31/8/06, 
Hμ.Προσβ.29/9/14 
26 Ειδησεογραφικό δίκτυο FOX news, http://www.foxnews.com/story/2006/04/14/iran-president-
wont-retreat-one-iota/ 16/4/06, Hμ.Προσβ.20/9/14 

http://magazine.apopsi.com.cy/2009/05/1656
http://guests.armscontrolwonk.com/archive/517/exiles-and-iran-intel
http://www.iaea.org/Publications/Documents/Board/2003/gov2003-75.pdf
http://edition.cnn.com/2006/WORLD/meast/08/31/iran.deadline/index.html
http://www.foxnews.com/story/2006/04/14/iran-president-wont-retreat-one-iota/
http://www.foxnews.com/story/2006/04/14/iran-president-wont-retreat-one-iota/
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κάνουν τους Δυτικούς να νιώθουν πιο ασφαλείς. Τον Ιούνιο του 2014 συμφωνούν να 

παγώσουν τις διαδικασίες εμπλουτισμού ουρανίου για 4 μήνες με τις συζητήσεις για 

κοινή συνισταμένη να περιγράφονται παραστατικότερα παρακάτω :27 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΡΑΝ 

 Αναγνώριση δικαιώματος για συνέχιση ειρηνικού πυρηνικού 

προγράμματος 

 Πρόθυμοι για εξονυχιστικότερους ελέγχους 

 Περιορισμένη παραγωγή εμπλουτισμένου ουρανίου 

 Υποχώρηση κυρώσεων28 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ P5+1 

 Εξονυχιστικότεροι έλεγχοι και περιορισμοί 

 Κλείσιμο ορισμένων πυρηνικών εγκαταστάσεων 

 Περιορισμός φυγοκεντριτών(συσκευή που επιτρέπει τον εμπλουτισμό 

ουρανίου29) 

 Παραμονή κάποιων κυρώσεων μέχρι την πλήρη συμμόρφωση 

Μέχρι να βρεθεί λύση μέσω αισίου τέλους των διαπραγματεύσεων, οι σχέσεις του 

Ιράν με τη Μεγάλη Βρετανία θα είναι παρόμοιες με αυτές των ΗΠΑ. Σίγουρα όμως 

στον οικονομικό τομέα οι πρώτοι ευνοημένοι σε μια πιθανή παύση κυρώσεων θα 

είναι οι Βρετανοί, καθώς ήδη ο Υπουργός Πετρελαίου καλεί επίσημα πετρελαικούς 

κολοσσούς για επανέναρξη επενδύσεων.30 

 

Σαουδική Αραβία και κράτη του Κόλπου 

Η ιστορία της σημερινής Σαουδικής Αραβίας ξεκινά απ’ το 1902, όταν ο Ibn Saud 

φεύγει απ’ το Κουβέιτ και καταλαμβάνει το Ριάντ., ως ένδειξη σεβασμού προς τους 

προγόνους του και ως ηγετική φιγούρα για να ακολουθήσουν οι υπόλοιπες φυλές 

                                                           
27 Ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, http://edition.cnn.com/2014/07/19/world/meast/iran-nuclear-
negotiations-extension/ 21/7/14, Ημ.Προσβ.22/8/14 
28 Ειδησεογραφικό δίκτυο CNN, http://edition.cnn.com/2014/07/16/opinion/iran-sanctions-
report/index.html , 16/7/14, Hμ.Προσβ.22/9/14 
29 http://science.howstuffworks.com/uranium-centrifuge.htm 
30 Εφημερίδα Telegraph, http://www.telegraph.co.uk/finance/commodities/10494764/BP-and-Shell-
among-oil-firms-Iran-wants-back-in-country.html , 4/12/13, Hμ.Προσβ.14/9/14 

http://edition.cnn.com/2014/07/19/world/meast/iran-nuclear-negotiations-extension/
http://edition.cnn.com/2014/07/19/world/meast/iran-nuclear-negotiations-extension/
http://edition.cnn.com/2014/07/16/opinion/iran-sanctions-report/index.html
http://edition.cnn.com/2014/07/16/opinion/iran-sanctions-report/index.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/commodities/10494764/BP-and-Shell-among-oil-firms-Iran-wants-back-in-country.html
http://www.telegraph.co.uk/finance/commodities/10494764/BP-and-Shell-among-oil-firms-Iran-wants-back-in-country.html
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εναντίον των Οθωμανών. Σταδιακά καταλαμβάνει όλες τις μεγάλες πόλεις της 

περιοχής με τους Οθωμανούς να αναγνωρίζουν την εξουσία του στις κατειλλημένες 

περιοχές και ο ίδιος στρέφεται σε εσωτερικά ζητήματα στερέωσης της υπεροχής του 

αντιμετωπίζοντας αντίπαλες δυλές με εδαφικές διεκδικήσεις. 

 Απ’το 1902, ο Ibn Saud ζητούσε Βρετανική βοήθεια, πράγμα που του 

αρνούνταν έως τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου ο Saud είχε ήδη δημιουργήσει μια 

υπολογίσιμη δύναμη, έκταση , και απέδειξε την ικανότητα του να ενώσει ή να 

επιβληθεί σε παράγοντες που απειλούσαν τα συμφέροντα του. Με τον κίνδυνο να τον 

πλησιάσουν πρώτα οι Οθωμανοί, οι Βρετανοί υπογράφουν τη συνθήκη του Darin το 

1915, σύμφωνα με την οποία αναγνωρίζουν τον Saud ως Σουλτάνο του Najd, της Al-

Hara και των γύρω περιοχών, δεσμεύονται να προστατεύουν τα συμφέροντα του από 

εξωτερικούς κινδύνους, εφόσον δεν συνάψει συμφωνίες με άλλες ξένες κυβερνήσεις 

και δεν αναμειχθεί στα εσωτερικά κρατών Βρετανικής προστασίας. 

 Με το πέρας του πολέμου, θα αναγκαστεί ν’ αντιμετωπίσει τον Sharif 

Ηussein, βασιλιά της Ιορδανίας που αυτοανακυρήσσεται και βασιλιάς των Αράβων. 

Οι Βρετανοί δεν παίρνουν μέρος στη σύγκρουση παρά μόνο όταν ο Saud νικά κατά 

κράτος τις δυνάμεις του Hussein καταλαμβάνοντας πολλές περιοχές της τότε 

Ιορδανίας. Οι Βρετανοί απειλούν τον Saud με στρατιωτική επέμβαση και εκείνος 

επιδιώκοντας ευνοικές σχέσεις με μια δύναμη που θα μπορούσε να επέμβει 

καθοριστικά στα εσωτερικά του κράτους υποχωρεί. Μέχρι το 1925, ο Saud προσπαθεί 

να σχηματίζει με τη βία ευνοικότερα σύνορα για το κράτος του, αντιμετωπίζοντας 

φυλές που πιθανόν να του δημιουργούσαν τριβές μελλοντικά. Με πρωτοβουλία της 

Μεγάλης Βρετανίας υπογράφονται οι Συνθήκες του Habbah και Jebbah που 

επισημοποιούν τα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας όπως τα ξέρουμε σήμερα και την 

αναγνωρίζουν ως ανεξάρτητο κράτος.31 

Στη Σαουδική Αραβία η Μεγάλη Βρετανία διατηρεί καλές διπλωματικές 

σχέσεις όσο υπάρχει συνεχής ροή πετρελαίου και οπλισμός για τους Σαουδάραβες με 

πιο γνωστό συμβόλαιο αυτό της ‘’Περιστέρας’’ που αποτέλεσε και το μεγαλύτερο 

                                                           
31Mohammad Zaid Al-Kahtani, Τhe foreign policy of King Adlulaziz(1927- 1953)A Study in the 
International Relations of an Emerging State, διαθέσιμο στο 
http://etheses.whiterose.ac.uk/529/1/uk_bl_ethos_412035.pdf , ημ.προσβ.01/02/15 

http://etheses.whiterose.ac.uk/529/1/uk_bl_ethos_412035.pdf
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στην ιστορία της Βρετανικής Αμυντικής Βιομηχανίας.32 Η ουδετερότητα που 

κράτησε στον Πόλεμο των 6 Ημερών(Γιομ Κιπούρ, μέρα εξιλέωσης στα εβραικά), 

διατήρησε τις καλές σχέσεις, σ’ αντίθεση με τις ΗΠΑ που ενίσχυσαν υλικά το 

Ισραήλ. Αυτό φάνηκε στις προσεχείς πετρελαικές κρίσεις του OPEC που επέβαλε 

εμπάργκο στην παροχή πετρελαίου σε πολλά δυτικά κράτη, ενώ στη Βρετανία 

φέρθηκαν με επιείκια παρέχοντας βαρέλια και διαπραγματευόμενοι την τιμή την 

όρισαν σε πιο ομαλά επίπεδα.33 

Oι σχέσεις της Βρετανίας με τα κράτη του Κόλπου παραμένουν ισχυρές. 

Ιστορικά οι πρώτες επαφές με το Μπαχρέιν ξεκινούν το 1820, με το Ομάν το 1798, 

και με το Κουβέιτ το 1921 που το δημιούργησαν στο νότιο μέρος του Ιράκ για να 

διακόψουν την επαφή του με τον Κόλπο και για τον μετριασμό του Αραβικό 

εθνικισμού. Η προστασία και τα αμυντικά συμβόλαια μ’αυτά τα κράτη είναι 

διαχρονικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και η σταθερότητα στα πολιτειακά τους 

δρώμενα όσο χρησίμευαν ως λιμάνια για τον Αγγλικό Στόλο και η εκμετάλλευση των 

εδαφών τους ήταν στη διάθεση της Αυτοκρατορίας. Με εξαίρεση την επανάσταση 

του Dhofar το 1962 στο Ομάν και την καταστολή της όπως επίσης και το 

πραξικόπημα του 1970 που υποκινήθηκε από Βρετανικές οδούς, οι σχέσεις μεταξύ 

των κρατών παραμένουν θετικές μέχρι σήμερα.34 

Ισραήλ και Παλαιστίνη 

Η Παλαιστίνη είναι περιοχή της Μέσης Ανατολής μεταξύ του Ιορδάνη 

ποταμού και της Μεσογείου που καταλήφθηκε απ’ τους Οθωμανούς το 1517 μέχρι το 

τέλος του 1ου Παγκοσμίου Πολέμου όπου και δόθηκε στους Βρετανούς από την 

Κοινωνία των Εθνών από το 1920 έως το 1948.35 

Την περιοχή είχαν υποσχεθεί να την παραδώσουν στους Άραβες εφόσον 

συμμετείχαν στο πλευρό των Συμμάχων εναντίον των Τούρκων με τη Συμφωνία 

                                                           
32 Hλεκτρονική έκδοση εφημερίδας Guardian, 
http://www.theguardian.com/world/2006/dec/15/bae.saudiarabia ,15/6/06, Hμ.Προσβ.13/9/14 
33 Ηλεκτρονικό περιοδικό Open Democracy, https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/david-
wearing/forty-years-on-effects-of-1973-74-oil-crisis-still-shape-british-foreign-po ,17/9/13, 
Hμ.Προσβ.13/9/14 
34 Ιστοσελίδες με ιστορικές πληροφορίες για την επίδραση Μ.Βρετανίας και ΗΠΑ στη Μ.Ανατολή, 
http://www.us-uk-interventions.org/Oman.html , http://www.csun.edu/~vcmth00m/iraqkuwait.html 
, http://www.us-uk-interventions.org/Bahrain.html , Ημ.Προσβ.1/9/14 
35 Ιστοσελίδα εγκυκλοπαιδικών πληροφορίων 
http://www.historylearningsite.co.uk/palestine_1918_to_1948.htm [Ημ.Προσβ. 24/10/14] 

http://www.theguardian.com/world/2006/dec/15/bae.saudiarabia
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/david-wearing/forty-years-on-effects-of-1973-74-oil-crisis-still-shape-british-foreign-po
https://www.opendemocracy.net/ourkingdom/david-wearing/forty-years-on-effects-of-1973-74-oil-crisis-still-shape-british-foreign-po
http://www.us-uk-interventions.org/Oman.html
http://www.csun.edu/~vcmth00m/iraqkuwait.html
http://www.us-uk-interventions.org/Bahrain.html
http://www.historylearningsite.co.uk/palestine_1918_to_1948.htm
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McMahon που υπογράφηκε μεταξύ Βρετανών και Παλαιστινίων36 και ερχόταν σε 

αντίθεση με την μετέπειτα Διακύρηξη του Μπαλφούρ που υποσχόταν την ίδια 

περιοχή στους Εβραίους. Έτσι με το τέλος του Πολέμου και την ανάθεση της 

περιοχής στην κυριαρχία και επιρροή της Βρετανίας, η κατάσταση περιπλέχτηκε 

καθώς Εβραικοί πληθυσμοί άρχισαν να συρρέουν στην Παλαιστίνη, με τους Άραβες 

να νιώθουν προδομένοι από τους Βρετανούς και απειλούμενοι για τον τρόπο ζωής και 

ιδανικών τους.37 

Στα χρόνια μέχρι τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο, μπαράζ αντιθέσεων και 

συγκρούσεων μεταξύ Εβραίων και Αράβων δυσκολεύουν το έργο των Βρετανών για 

ειρήνη και αμοιβαία κατανόηση, καταφέρνοντας να έχουν εναντίον τους και τις δυο 

πλευρές. Κατά τη διάρκεια του πολέμου πολλοί Εβραίοι πολέμησαν στο πλευρό των 

Συμμάχων και σε συνδυασμό με τον αριθμό θυμάτων του Ολοκαυτώματος 

δημιουργείται κλίμα συμπάθειας απ’ την Διεθνή Κοινωνία που θα μεταφραστεί 

αργότερα σε παραχώρηση εδαφών της Παλαιστίνης για την εγκατάσταση τους. 

Αλλά η πολιτική της Βρετανίας δεν ήταν φιλικά προσκείμενη στην 

δημιουργία αυτόνομου Ισραηλινού κράτους στην περιοχή της Παλαιστίνης καθώς 

αυτό θα απειλούσε τη σταθερότητα και θα δυσαρεστούσε τους γειτονικούς Άραβες 

συμμάχους. Αυτό αποδεικνύεται απ’ την μη- απελευθέρωση 9.000 αιχμαλώτων του 

Ολοκαυτώματος και την άρνηση άρσης του πλαφόν στον αριθμό Εβραίων που 

πήγαιναν στο νεοσυσταθέν Ισραηλινό κράτος, για να μην συμμετέχουν στον πόλεμο. 

Μάλιστα, αναφέρεται και συνεργασία των Βρετανών με τον Βασιλιά της Ιορδανίας 

Adhullah, μόλις αποχωρήσουν τα Βρετανικά στρατεύματα, να εισβάλλουν στην 

Παλαιστίνη αφήνοντας μικρή έκταση για το Ισραηλινό κράτος ώστε το μέλλον του να 

εξαρτάται απ’ τις διαθέσεις των Βρετανών. Υπήρχαν και διαφωνίες ως προς το αν θα 

αναγνωριστεί το Ισραήλ και το αν η έκταση του θα ήταν υγιής για τα περιφερειακά 

πολιτικά συμφέροντα. Αυτό γιατί οι Βρετανοί επιθυμούσαν την εξάρτηση του Ισραήλ 

απ’ τα γειτονικά κράτη στο πάλαι πότε πρόβλημα υδροδότησης και καλλιέργειας 

όπως επίσης και την ευκολία διάβασης στρατευμάτων σε περίπτωση μελλοντικών 

αναγκών Βρετανικών συμφερόντων.38 

                                                           
36 I. Bickerton, A concise history of the Arab-Israeli conflict, σελ.36-38, εκδ. Prentise-Hall 1995 
37 J.L. Gelvin, Τhe Israel-Palestine Conflict, σελ. 81-83, εκδ. Cambridge University Press, 2005 
38 E. Karsh, Fabricating Israeli History- The ‘’new historians’’, σελ.143-164, εκδ. Frank Cass & Co, 1997 
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Το 1947 τα Ηνωμένα Έθνη αποφασίζουν να χωρίσουν την Παλαιστίνη σε μια 

ζώνη για Άραβες και μια άλλη για Εβραίους. Έτσι οι Βρετανοί αποσύρουν τα 

στρατεύματα τους απ’ την περιοχή το 1948 με τους Εβραίους να ανακοινώνουν τη 

δημιουργία του Ισραηλινού κράτους. Ταυτόχρονα τα γειτονικά Αραβικά κράτη 

επιτίθενται στο Ισραήλ μη αναγνωρίζοντας το ως κρατική οντότητα ξεκινώντας τον 

1ο Αραβο-Ισραηλινό πόλεμο που μετά από 10μηνη διάρκεια βρίσκει το Ισραήλ 

νικηφόρο να έχει καταλάβει εδάφη που ανήκαν σε Αραβικούς πληθυσμού και δεν 

προβλέπονταν από την απόφαση των Η.Ε. Οι προθέσεις της Βρετανίας για πολιτική 

κατευνασμού μεταξύ Αραβο-Ισραηλινών αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι η 

αναγνώριση του Ισραήλ συμβαίνει μετά το πέρας του πολέμου και όχι πριν (όπως οι 

ΗΠΑ).39 

Στα χρόνια μέχρι τον Πόλεμο των 6 ημερών, η Βρετανία με τις ΗΠΑ 

ενισχύουν οικονομικά και εξοπλιστικά το Ισραήλ με την την πρώτη πιο διακριτική, 

αφενός λόγω σχέσεων και συμμαχιών με τα εχθρικά προς το Ισραήλ αραβικά κράτη 

,να μην έρθει σε αντιπαράθεση με τα συγκλίνοντα συμφέροντα των ΗΠΑ που ήθελαν 

έναν δημοκρατικό σύμμαχο στην περιοχή40 και αφετέρου να μην πληγούν τα εγχώρια 

οικονομικά οφέλη μέσω επενδύσεων, ελεύθερης ροής πετρελαίου και της γενικότερης 

περιφερειακής σταθερότητας προωθώντας με κάθε ευκαιρία το διάλογο και τη 

διαπραγμάτευση των δυο πλευρών.41 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου παρατηρείται μια διάθεση ενίσχυσης των 

Παλαιστινίων42 και αύξηση εμπορικών συναλλαγών με το Ισραήλ προσπαθώντας να 

πετύχουν μια ισορροπία με την Αμερικάνικη πολιτική, ψηφίζοντας ‘’λευκό’’ στην 

                                                           
39W.Keith Pattison, The delayed British recognition of Israel, διαθέσιμο στο 
http://www.jstor.org/discover/10.2307/4326611?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21104616545411 
, Ημ.προσβ.4/11/14 
40 Avi Shlaim, Israel between East and West, 1948-1956,  International Journal of Middle Eastern 
Studies, 36:4, November 2004, 657-673, διαθέσιμο 
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/Israel%20between%20East%20and%20West%201948-56.html, 
Ημ.προσβ.12/11/14 
41 Ειδησεογραφικό πρακτορείο The Associated Press 
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-
JOHN-
MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&
hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%
3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASo
urce%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page
=1&b=d22202 [Hμ.Προσβ. 25/10/14] 
42 Ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης  
https://www.gov.uk/government/world/the-occupied-palestinian-territories , Ημ.προσβ.29/10/14 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/4326611?uid=3738128&uid=2&uid=4&sid=21104616545411
http://users.ox.ac.uk/~ssfc0005/Israel%20between%20East%20and%20West%201948-56.html
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
http://www.aparchive.com/metadata/UK-LONDON-PALESTINIAN-LEADER-YASSER-ARAFAT-MEETS-JOHN-MAJOR/23b8e3f2a64ef5afcd71f3df7fd22202?query=MIDDLE+EAST&current=3&orderBy=Relevance&hits=3&referrer=search&search=%2Fsearch%3Fquery%3DMIDDLE%2520EAST%26allFilters%3DPOOL%3ASource%2CYitzhak%2520Rabin%3APeople%2CJohn%2520Major%3APeople&allFilters=POOL%3ASource%2CYitzhak+Rabin%3APeople%2CJohn+Major%3APeople&productType=IncludedProducts&page=1&b=d22202
https://www.gov.uk/government/world/the-occupied-palestinian-territories
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αναβάθμιση της θέσης της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ σε ‘’μη-μέλος κράτος’’ το 2012 

και την μη-δεσμευτική αναγνώριση της ως κρατική οντότητα το 2014 απ’ την 

Βρετανική Βουλή.43 

 Συμπερασματικά, η Βρετανία έχει κυμαινόμενα συμφέροντα στην περιοχή 

που εκφράζονται ως στάσεις υπέρ του Ισραήλ και άλλοτε υπέρ των Αράβων. Οι 

ενέργειες των τελευταίων ετών μαρτυρούν μια ικανοποίηση προς το υπάρχον status 

quo, αποφεύγοντας ευθείες αντιπαραθέσεις και ταυτιζόμενη κατά προσέγγιση με την 

Αμερικανική πολιτική που αναγνώρισε το Ισραήλ de facto και de jure από τη στιγμή 

της δημιουργίας του σ’ αντίθεση με την Παλαιστίνη που μέχρι σήμερα δεν 

αναγνωρίζει. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

2Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 

Η Βρετανική εταιρία ανατολικών Ινδιών που ιδρύθηκε στην Περσία το 1763 

και σε συνεργασία με την κυβέρνηση, ασκούσε επιρροή στην περιφέρεια για πάνω 

από 100 χρόνια. Η Βρετανική ηγεμονία συνεχίστηκε και μετά τον 2ο Παγκόσμιο 

Πόλεμο, ώσπου ο Πρωθυπουργός Η.Wilson ανακοινώνει ότι το 1971 θα αποσυρθούν 

τα στρατεύματα ανατολικά του Σουέζ όπως και έγινε. Τα επόμενα έτη παρατηρήθηκε 

περιφερειακή αστάθεια και αύξηση στρατιωτικής δύναμης σε Ιράν και Ιράκ λόγω της 

χρήσης πετρελαίου ως όπλο, ανεβάζοντας τις τιμές δημιουργώντας υπερκέρδη.  

Οι δεκαετίες του 1950 και 1960 παρουσίαζαν μια σταθερότητα που πέτυχαν οι 

Βρετανοί με λιγοστές δυνάμεις στην περιοχή του Κόλπου, καθώς κανένα κράτος δεν 

είχε τις δυνατότητες να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων της περιοχής και η ροή του 

πετρέλαιου ήταν σταθερή και σε χαμηλές τιμές χωρίς να μπορούν να το 

χρησιμοποιούν οι περιφερειακοί δρώντες ως μέσο εξαναγκασμού. Μια περίσταση που 

πρόκειται ν’αλλάξει λόγω αποφάσεων της Βρετανικής ηγεσίας ν’αποχωρήσουν 

απ’την περιοχή στο πλαίσιο οικονομικών περικοπών όπως υποστηρίζε η κυβέρνηση ή 

λόγω του γεγονότος ότι η παρουσία τους στην περιοχή δεν θα ήταν μόνιμη αλλά 

                                                           
43 Ειδησεογραφικό πρακτορείο ΒΒC, http://www.bbc.com/news/uk-politics-29596822 
Hμ.προσβ.29/10/14 

http://www.bbc.com/news/uk-politics-29596822
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εξυπηρετούσε κάποιον σκοπό που ήρθε εις πέρας μέχρι τη στιγμή της αποχώρησης 

τους. 

Σήμερα η κατάσταση θυμίζει περισσότερο το 1950-1960 παρά το 1970 και 

έπειτα. Οι στρατιωτικές δυνατότητες του Ιράν έχουν εξασθενίσει μετά από πολυετείς 

πολέμους και οικονομικές κυρώσεις, χρησιμοποιώντας την όποια ισχύ του για 

εσωτερική ασφάλεια και σταθερότητα με την Σαουδική Αραβία να βασίζεται σε 

εξωτερική βοήθεια ως η πλουσιότερη χώρα της Μέσης Ανατολής.44 Το ανερχόμενο 

ISIS ( Islamic State of Iraq and Syria) δεν φαίνεται μεγάλος αποσταθεροποιητικός 

παράγοντας και δεν απειλεί σοβαρά τη ροή πετρελαίου. 45 Εν ολίγοις, συνεχίζει να 

υπάρχει ευνοικό περιβάλλον για προώθηση ιμπεριαλιστικών συμφερόντων που 

δημιουργήθηκαν απ’ τους Βρετανούς και θα αναλυθούν σε επόμενη ενότητα. 

Τα παραδοσιακά Βρετανικά συμφέροντα στον Περσικό ήταν το πέρασμα 

μέσω του Σουέζ στους εμπορικούς δρόμους της Ινδίας και με το πέρας του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου, εστιάζουν στη σταθερή ροή πετρελαίου, στην περιφερειακή 

σταθερότητα και στην αποσόβηση της Σοβιετικής απειλής. 

Οι ηγέτες της περιφέρειας αναγνωρίζουν την Βρετανία ως Μ.Δύναμη ικανή 

να επέμβει οπουδήποτε και οποτεδήποτε παρόλη τη μικρή ποσοτικά παρουσία της. 

Το περιφερειακό Αρχηγείο βρισκόταν στο Άντεν(Aden), λιμάνι της Υεμένης που 

φιλοξενούσε το Βρετανικό Στόλο με συνολικά 6.000 στρατιώτες, 2 ίλες Πολεμικής 

Αεροπορίας( RAF), και λιγοστά πλοία στον Κόλπο. Αυτή η αυτοπεπείθηση 

βασίστηκε στην ιδέα ότι με σωστή πληροφόρηση μπορούσε ν’ αποτρέψει 

οποιονδήποτε εχθρό στέλνοντας ως επίδειξη δύναμης μια μικρή ομάδα και 

κινητοποίηση μιας μεγαλύτερης στα μετόπισθεν αν υπήρχε κλιμάκωση. Οι 

δεσμεύσεις της στους Συμμάχους της βασίζονταν στην ταχύτητα ν’ αναλάβουν δράση 

παρά στην ποσότητα δυναμέων. Αν εξαιρεθούν οι περιοχές-πόλεις που υπήρχαν 

Βρετανικές βάσεις, το ζήτημα των έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών ήταν 

προβληματικό λόγω της αχανούς ερημικής έκτασης. Μέσα στο γενικότερο κλίμα 

δυσαρέσκειας και σταδιακής ανόδου του αραβικού εθνικισμού, οι ενέργειες κατά 

πιθανών απειλών ήταν περιορισμένες, προσεκτικές και λιγοστές. Αυτό γιατί οι 

                                                           
44 J. Rovner,C.Talmadge, Less is More: The Future of the U.S. Military in the Persian Gulf, 2014 

άρθρο στο Washington Quartely, διαθέσιμο στο  

https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/Rovner-Talmadge_Fall2014.pdf  
45Sam Stein, Michael Calderone, Άρθρο στη Huffington post, 9/9/14, ημ.προσβ.10/12/14, 
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/09/isis-media-threat_n_5791594.html  

https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/Rovner-Talmadge_Fall2014.pdf
http://www.huffingtonpost.com/2014/09/09/isis-media-threat_n_5791594.html
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αρμόδιοι στις οργανώσεις πληροφοριών δεν μπορούσαν να διακρίνουν αν τα 

καραβάνια ήταν εμπορικά ή αν έφεραν οπλισμό. Οποιεσδήποτε πληροφορίες 

αποκτώνταν επί χρήμασι ή με όπλα τα οποία οι αποδέκτες τους πωλούσαν αργότερα 

σε τοπικούς αντιπάλους της Αυτοκρατορίας. Χρησιμοποιούσαν δηλαδή πολλούς 

πόρους με πενιχρά αποτελέσματα.46 

 Σε μια κατάσταση κρίσης εμφανίζονται ανταγωνιζόμενες ομάδες είτε στον 

ευρύτερο χώρο των υπευθύνων είτε ακόμη στα πλαίσια της ομάδας διαχείρισης 

κρίσης. Η ύπαρξη τέτοιων ομάδων αποτελεί απειλή για το συντονισμό μελών και 

τμημάτων της οργάνωσης μέσω ειδικών συμφερόντων των εμπλεκομένων υπηρεσιών 

που αποφασίζει ή προσδιορίζει τις πληροφορίες ανταγωνιστικά με τα συμφέροντα 

άλλης ομάδας.47 Στην προκειμένη περίπτωση, παρόλο που η SAS συγκέντρωνε 

πληροφορίες στην πρώτη γραμμή εξελίξεων, η MI6 που ήταν βασικός αποδέκτης 

αυτών, ενημέρωνε επιλεκτικά του ενδιαφερόμενους. 

 ΔΙΑΙΡΕΙ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΕΥΕ 

«… σχετικά με τη δημιουργία Αραβικού Κράτους, θα ήθελα να με διαβεβαιώσετε ότι 

στις περιφέρειες εξ΄ολοκλήρου Γαλλικών συμφερόντων ή Γαλλικής κυριαρχίας, τα 

υπάρχοντα Βρετανικά δικαιώματα πλοήγησης, ανάπτυξης, θρησκείας και περίθαλψης 

θα διατηρηθούν, με την Κυβέρνηση της Αυτού Μεγαλείοτης να είναι πρόθυμη να 

προσφέρει τις ίδιες εγγυήσεις στις Βρετανικές περιοχές.» «…στις κατειλημμένες 

περιοχές προτεραιότητα δικαιώματος στις επιχειρήσεις θα έχουν Γαλλία και Μεγάλη  

Βρετανία στις περιοχές Α’(Γαλλία) και Β’(Μεγάλη Βρετανία) αντίστοιχα…»,  «… 

συμφωνείτε ότι η Γαλλική Κυβέρνηση ούτε θα εγκρίνει ούτε θα διαπραγματευτεί τα 

δικαιώματα της στην περιοχή της σε καμιά Τρίτη Δύναμη χωρίς την έγκριση της 

Κυβέρνησης της Αυτού Μεγαλειότης…».48 

                                                           
46 A.Mumford, The Counter-Insurgency Myth: The British Experience of Irregular Warfare, σελ.83, 
εκδ.Routledge , 2012,  https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-
wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2
%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-
&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-
nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20G
ulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commo
nwealth%20History%2031&f=false  
47 Η.Κουσκουβέλης, Λήψη Αποφάσεων-Κρίση-Διαπραγμάτευση, εκδ,Παπαζήση σελ.31,32,107 
48 Απόσπασμα της συμφωνίας , http://wwi.lib.byu.edu/index.php/Sykes-Picot_Agreement 
,ημ.προσβ.20/1/15 

https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
https://books.google.gr/books?id=rNE8AjCnd-wC&pg=PA191&lpg=PA191&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%931971,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=i_2CzZqpW-&sig=fwSl2tDMRHQXvEH6pLnXBLZ13zU&hl=el&sa=X&ei=xnG1VN2iC4ejyAO-nILQDw&ved=0CDMQ6AEwBDgK#v=onepage&q=The%20British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Journal%20of%20Imperial%20and%20Commonwealth%20History%2031&f=false
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 Το παραπάνω απόσπασμα αποτελεί μέρος της συμφωνίας Sykes-Picot, της 

οποίας η διαπραγμάτευση έλαβε χώρα την περίοδο Νοεμβρίου του 1915-Μαρτίου 

1916, που Βρετανία και Γαλλία χωρίζουν τη Μέση Ανατολή σε σφαίρες επιρροής 

χωρίζοντας την αχανή Οθωμανική Αυτοκρατορία στα κράτη που είναι γνωστά 

σήμερα ως Ιράν,Ιράκ,Συρία,Ιορδανία,Αφγανιστάν και τα κράτη του Κόλπου. 

 Από τότε μέχρι σήμερα η Βρετανία έχει εφαρμόσει σε συνεργασία με τις ΗΠΑ 

τα τελευταία 30 έτη, με μεγάλη σχετικά επιτυχία τη στρατηγική του διαίρει και 

βασίλευε(divide and conquer). Βλέποντας την τάση για παν-Αραβισμό κατά τη 

διάρκεια του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, που θα σήμαινε άνοδο του εθνικισμού και 

ανάγκη για περισσότερους πόρους σε περίπτωση διεκδίκησης συμφέροντος, όπως 

επίσης και την αποτελεσματικότητα των Αράβων όταν είναι ενωμένοι και με κοινό 

σκοπό, όπως απέδειξαν τα κατορθώματα τους εναντίον των Οθωμανών · θεώρησαν 

επιτακτική ανάγκη να τους κρατούν διαιρεμένους, αντίθετα με την άποψη του 

Ταγματάρχη T.E Lawrence(γνωστός ως Lawrence της Αραβίας) που έστω και για 

περιορισμένο διάστημα τους ένωσε. 

 Η στρατηγική του διαίρει και βασίλευε επιτρέπει έμμεση αντιμετώπιση του 

αντιπάλου και έχει 3 εκφάνσεις: μια επιθετική και δυο αμυντικές, τις οποίες 

εφήρμοσαν κατά περίπτωση οι Βρετανοί. 

 Σκοπός της επιθετικής έμμεσης προσέγγισης είναι η άυξηση της σχετικής 

ισχύος του κράτους(Βρετανία), επιχειρώντας να αποδυναμώσει τους δυνητικούς 

αντιπάλους της, υποδαυλίζοντας τις αντιθέσεις μεταξύ τους, προκαλώντας 

αντιπαλότητα ή παρατεταμένο πόλεμο. 

 Πρόκειτα για στρατηγική χαμηλού κόστους αλλάς υψηλής αβεβαιότητας. 

Αυτή η διαχρονική Βρετανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, την επέτρεπε να μένει 

στο περιθώριο χωρίς να επιβαρύνεται στρατιωτικά αλλά να βλέπει την ισχύ της στην 

περιοχή να αυξάνεται. Τονίζοντας τις διαχρονικές αντιπαλότητες μεταξύ των κρατών 

που δημιούργησαν σε γεωγραφικά και θρησκευτικά θέματα, καταφέρνουν την 

διαίρεση και την εξασθένιση τους από εμφύλιες συγκρούσεις και ταραχές που 

αποδυναμώνουν τις κρατικές υποδομές και στην εκάστοτε άρχουσα τάξη, 

αναγκάζοντας την να ασχολείται με εσωτερικές υποθέσεις διατήρησης της εξουσίας 

τους οι μεν, και επαναστατικούς τρόπους εκδημοκρατισμού οι δε, έχοντας σε κάθε 
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περίπτωση το «αόρατο» χέρι της Βρετανίας να ρυθμίζει και να επηρεάζει το κρατικό 

τους γίγνεσθαι σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. 

 Η στρατηγική αυτή απαιτεί διπλωματική δεξιοτεχνία, τομέας στον οποίο 

διαπρέπει η Βρετανία, καθώς λαμβάνει χώρα στο Μεσανατολικό περιβάλλον υψηλής 

ρευστότητας σε επίπεδο περιφέρειας και στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές 

σύστημα, που οι συσχετισμοί ισχύος μπορούν να μεταβληθούν τεχέως από 

συγκρούσεις, συμμαχίες ή απόκτηση όπλων μαζικής καταστροφής (Ιράν). Ο ρόλος 

της στρατιωτικής ισχύος είναι περιορισμένος καθώς αφορά κυρίως την υποστήριξη 

των ευαίσθητων διπλωματικών κινήσεων μέσα απ’ την προβολή περιορισμένης 

ισχύος υπέρ ευκαιριακών εταίρων. Απ’ την άλη η οικονομική ισχύς αποδίδει καρπούς 

στον βαθμό που επηρεάζει τη σχετική ισχύ της τρίτης χώρας. Συγκεκριμένα, τα κράτη 

της Βρετανικής επιρροής είχαν και έχουν αποκλειστικά συμβόλαια εξοπλισμών 

πολλών εκατομμυρίων (ή δις. όπως αναφέρεται σε προηγούμενη ενότητα η Σαουδική 

Αραβία), που αφορούν σε κάποιο βαθμό εξοπλισμούς ελέγχου όχλου( riot control) 

και λοιπα συμβατικά όπλα και οχήματα εδάφους και αέρος.49  

                                                           
49 Εφημερίδα Guardian, http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-
middle-east-north-africa#zoomed-picture, ημ.προσβ.11/1/15 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-africa#zoomed-picture
http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-africa#zoomed-picture
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50 

Η αιματηρή καταστολή επαναστάσεων είναι χαρακτηριστικό ιστορικό 

γνώρισμα όλων των κρατών της Μέσης Ανατολής και σε συνδυασμό με την 

προμήθεια όπλων μη ικανών να ανταγωνιστούν τα υπερ-σύγχρονα της Βρετανικής 

βιομηχανίας ή να αλλάξουν ριζικά την ισορροπία ισχύος στην περιφέρεια, 

δημιουργούν πληγές στον προύπολογισμό χωρίς να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν 

εναντίον της Δύναμης αποτελεσματικά. 

                                                           
50 http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-
africa#zoomed-picture ,ημ.προσβ.11/1/15 

http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-africa#zoomed-picture
http://www.theguardian.com/news/datablog/2011/feb/22/uk-arms-sales-middle-east-north-africa#zoomed-picture
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 Η δεύτερη και αμυντική έκφανση του «διαίρει και βασίλευε», αφορά τη 

μεταβίβαση του κόστους σε τρίτους. Σ’ αυτή την περίπτωση το κράτος 

αντιλαμβάνεται την ανάγκη ν’ αποτρέψει περαιτέρω αναβάθμιση της ισχύος του 

αντιπάλου και αναζητά κάποιο άλλο κράτος «θύμα», το οποίο θα τον αντιμετωπίσει 

είτε γιατί το ίδιο δεν διαθέτει επαρκή ισχύ είτε γιατί θέλει ν’ αποφύγει περαιτέρω 

υποβάθμιση της σχετικής του ισχύος. Αυτή η έκφανση στρατηγικής εφαρμόστηκε 

στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, όπου Βρετανία και ΗΠΑ προμήθευσαν και στις δυο πλευρές 

οπλισμό, και μόνο 8 χρόνια μετά επενέβησαν μέσω του ΟΗΕ για κατάπαυση πυρός.51 

Το Ιράκ του Σαντάμ Χουσείν επιδιώκοντας την πολιτική πρωτοκαθεδρία στη Μέση 

Ανατολή επιτίθεται στο καταπονημένο λόγω της επανάστασης(1979) Ιράν. Το 

αποτέλεσμα της σύγκρουσης δεν επέφερε καμιά συνοριακή και πολιτική αλλαγή 

αφήνοντας τα δυο κράτη με επιβαρυμμένο προυπολογισμό και αναρίθμητες απώλειες 

σε έμψυχο δυναμικό.52 Δεύτερο πλήγμα για το Ιράκ αποτέλεσε η σύγκρουση του με 

το Κουβέιτ. Η 7μηνη κατοχή απ’ το Ιράκ οδήγησε σε στρατιωτική επέμβαση που 

συμμετείχαν ΗΠΑ-Βρετανία και άλλα 30 κράτη δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο 

την οικονομία, τις υποδομές και το στρατό του Ιράκ,53 η αρχή έγινε όταν σε 

συνάντηση που είχε ο Αμερικανός Πρέσβης με τον Σαντάμ, συζητήθηκε αρκετά ότι η 

πολιτική του Κουβέιτ βύθιζε στη χρεωκοπία ακόμα περισσότερο το Ιράκ και θα 

αναγκαστούν να επέμβουν στρατιωτικά. Ο Πρέσβης αποκρινόμενος ότι «… δεν 

έχουμε άποψη για ενδο-Αραβικές διενέξεις όπως οι συνοριακές διαφωνίες σας με το 

Κουβέιτ», ελήφθη ως πράσινο φως για εισβολή. Εκείνοι πέφτοντας στην παγίδα 

εισβάλλουν στο Κουβέιτ με τη Δύση να τους επιτίθεται στην επικράτεια τους.54 

 Η αμυντική έμμεση προσέγγιση έχει τα ίδια πλεονεκτήματα με την επιθετική. 

Σε περίπτωση επιτυχίας όπως συνέβη με τη σταθερότητα του status quo και 

κατάστολή αναθεωρητικών τάσεων, Βρετανία και ΗΠΑ συγκρούστηκαν ταυτόχρονα 

με μια αναθεωρητική δύναμη(Ιράκ) και έναν πυλώνα της Μεσανατολικής 

στρατηγικής τους(Twin Pillar strategy) χωρίς να επωμιστούν το κόστος της 

                                                           
51 Journal of conflict studies, http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11683/12423 
,ημ.προσβ.6/1/14 
52 Ιστοσελίδα διεθνολογικού περιεχομένου, http://www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-
iraq.htm ,ημ.προσβ.10/1/14 
53 Air combat information group, http://www.acig.org/artman/publish/article_213.shtml 
,ημ.προσβ.10/1/14 
54 Εφημερίδα TIMES, συζήτηση του Πρέσβη με τον Σ.Χουσείν, σελ.3, 
http://www.nytimes.com/1990/09/23/world/confrontation-in-the-gulf-excerpts-from-iraqi-
document-on-meeting-with-us-envoy.html?src=pm/&pagewanted=3 , ημ.προσβ.5/1/15 

http://journals.hil.unb.ca/index.php/jcs/article/view/11683/12423
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq.htm
http://www.globalsecurity.org/military/world/war/iran-iraq.htm
http://www.acig.org/artman/publish/article_213.shtml
http://www.nytimes.com/1990/09/23/world/confrontation-in-the-gulf-excerpts-from-iraqi-document-on-meeting-with-us-envoy.html?src=pm/&pagewanted=3
http://www.nytimes.com/1990/09/23/world/confrontation-in-the-gulf-excerpts-from-iraqi-document-on-meeting-with-us-envoy.html?src=pm/&pagewanted=3
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σύγκρουσης, αλλά ν΄αφήσουν δυο κράτη με καταβαραθρωμένη οποιαδήποτε ισχύ 

τους. Στον Πόλεμο του Κόλπου εμφανίζονται ως υπέρμαχοι της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας κατά της δικτατορικής καταπίεσης καταστρέφοντας ουσιαστικά ένα 

κράτος, δυσφημίζοντας την εικόνα του στο Διεθνές Σύστημα , αναβαθμίζοντας 

ταυτόχρονα τη δική τους. 

 Η επόμενη έμμεση αμυντική στρατηγική είναι αυτή της αποτροπής 

συμμαχιών, της εξωτερικής δηλαδή ενδυνάμωσης του αντιπάλου που θα καταλήξει 

σε αύξηση ισχύος του. Οι Βρετανοί έχοντας πολυετή εμπειρία και γνώση της 

ιστορίας, ηθών/εθίμων του Αραβικού κόσμου, τονίζουν τις αντιπαλότητες των 

κρατών τρομοκρατώντας τους για τις βλέψεις του ενός έναντι του άλλου. 

Ακολουθώντας μάλιστα μειονοτικές πολιτικές, φροντίζουν η ηγεσία κάθε κράτους να 

ανήκει στην μειοψηφία του πληθυσμού ή στην αντίπαλη «σέχτα» του άλλου κράτους. 

Το Ιράκ με δημογραφικά θρησκευτικά ποσοστά της τάξεως του 65% Σιίτες και 35% 

Σουνίτες,55 είχε ηγεσία Σουνιτών που καταλάμβαναν όλες τις θέσεις-κλειδιά σε 

κρατικό επίπεδο και το Ιράν με 90% Σιίτες και 10 Σουνίτες56 να έχει ηγεσία Σιιτών 

που παραγκώνιζαν συστηματικά τους «θρησκευτικούς» τους αντιπάλους απ’ τα 

πολιτικά πράγματα.57 

 Μια άλλη μέθοδος που ενισχύει τη Βρετανική επιρροή είναι και η 

τρομοκρατία. Ένα φαινόμενο που δεν έχει αποκτήσει ορισμό και σαφή 

σημασιολογική οριοθέτηση αλλά είναι αρκετό για να δικαιολογεί εισβολές και 

βομβαρδισμούς. Είτε πρόκειται για σκοπευτή σε στέγη που θα βάλλει αδιακρίτως 

προς άμαχους πολίτες, είτε η χρήση αερίως εναντίον χωριών ή ανύπαρκτα 

οπλοστάσια όπλων μαζικών καταστροφής. Ο Πόλεμος κατά της τρομοκρατίας είναι ο 

λόγος που η επέμβαση στη Μέση Ανατολή είναι εντονότερη τα τελευταία χρόνια. Για 

να βρεθούν οι ένοχοι, θα πρέπει να προσδιορίσουμε ποιους εξηπηρετεί πολιτικά το 

φαινόμενο αυτό. Σε τακτά χρονικά διαστήματα φτάνουν ειδήσεις για πυροδότηση 

εκρηκτικών μηχανισμών σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. Οι ειδήσεις αυτές 

λειτουργούν ως καύσιμα στην αιτιολόγηση επεμβάσεων και ρητορικής για την 

εσωτερική και εξωτερική νομιμοποίηση των δράσεων, ως μέσο φόβου του 

πληθυσμού και την ανάγκη απόκτησης εξοπλισμών και τεχνογνωσίας των κρατών 

                                                           
55 http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Iraq/Religion 
56 http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Iran/Religion 
57 Η.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, εκδΠοιότητα, 2004,σελ.218-223(η 
θεωρία/εκφάνσεις του διαίρει και βασίλευε) 
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από ειδικούς συμβούλους Βρετανικής και Αμερικανικής καθοδήγησης. Αν και δεν 

αποδείχθηκε ότι η χρήση χημικών στη Συρία έγινε από κυβερνητικές δυνάμεις, η 

Δύση ήταν πρόθυμη να επέμβει, παρόλο που η Ρωσική έρευνα ‘’φωτογράφιζε’’ 

επαναστάτες πίσω απ’ την επίθεση.58 Το 2005 στο Ιράκ, δυο Βρετανοί στρατιώτες 

οδηγώντας ένα παγιδευμένο όχημα και ντυμένοι με Αραβική φορεσιά 

συλλαμβάνονται απ’ την Αστυνομία στη Μπάσρα, όπου υπήρχε προσωρινή 

στρατιωτική Βάση.59 

 Οι Βρετανικές Βάσεις με διαφορετική χρήση η καθεμιά, στεγάζονταν σε 

προσωρινές εγκαταστάσεις στη Μπάσρα, τη Βαγδάτη, καταλαμβάνοντας στρατηγικά 

λιμάνια και αεροδιαδρόμους όπως επίσης και στο Κουβέιτ. Με τη δράση του ISIS, οι 

Βρετανοι συζητούν τη δημιουργία τριών νέων βάσεων στην περιοχή του Κόλπου με 

υποψήφια κράτη το Μπαχρέιν, Ομάν και Η.Α.Ε, όπως επίσης και τη δημιουργία 

μόνιμης στρατιωτικής βάσης στο Μπαχρέιν, την πρώτη μετά την αποχώρηση του το 

1971, με τα έξοδα συντήρησης να αναλαμβάνει πλήρως το κράτος υποδοχής. 

Σύμφωνα με πρώην Βρετανό Πρέσβη στα Η.Ε, «η αποτροπή εξάπλωσης του ISIS στα 

κράτη του Κόλπου είναι ισχυρό κίνητρο για μεγαλύτερη Βρετανική στρατιωτική 

παρουσία στην περιοχή.60 

                                                           
58 Εφημερίδα Syria Times, http://syriatimes.sy/index.php/arab-and-foreign-press/7700-the-plan-to-
divide-and-conquer-the-middle-east, 2013, ημ.προσβ.28/12/14 
59 Ιστοσελίδα έρευνας/ειδήσεων Global Research, http://www.globalresearch.ca/british-undercover-
soldiers-caught-driving-booby-trapped-car/972, ημ.προσβ.30/12/14 
60 Εφημερίδα Guardian, http://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/06/britain-first-middle-
eastern-military-base-bahrain, ημ.προσβ.4/1/15 

http://syriatimes.sy/index.php/arab-and-foreign-press/7700-the-plan-to-divide-and-conquer-the-middle-east
http://syriatimes.sy/index.php/arab-and-foreign-press/7700-the-plan-to-divide-and-conquer-the-middle-east
http://www.globalresearch.ca/british-undercover-soldiers-caught-driving-booby-trapped-car/972
http://www.globalresearch.ca/british-undercover-soldiers-caught-driving-booby-trapped-car/972
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/06/britain-first-middle-eastern-military-base-bahrain
http://www.theguardian.com/uk-news/2014/dec/06/britain-first-middle-eastern-military-base-bahrain
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Βρετανικές βάσεις στη Μ.Ανατολή το 1957 

ΒΑΛΚΑΝΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΡΑΒΙΚΗ ΑΝΟΙΞΗ 

 Με την έλευση του 21ου αιώνα, οι προκλήσεις στην περιοχή αυξήθηκαν και 

μια νέα πολιτική λαμβάνει χώρα έως σήμερα προς αποφυγή μελλοντικών απειλών και 

εγκαθίδρυση επιρροής για ακόμα περισσότερες δεκατίες. Στην πολιτική αυτή, ενεργό 

ρόλο διαδραματίζει και το Ισραήλ, που ως «δημοκρατικός σύμμαχος» και 

προκεχωρημένη ζώνη ασφαλείας των ΗΠΑ στο ασταθές περιβάλλον της περιοχής, 

προωθεί πολιτικές που οφελούν ΗΠΑ-Mεγάλη Βρετανία αλλά και το ίδιο. 

 Το 1982 ο Ισραηλινός δημοσιογράφος με δεσμούς στο Υπ.Εξ, Oded Yinon, 

δημοσιεύει άρθρο με τίτλο «Στρατηγική του Ισραήλ για τη δεκαετία του ΄80». Στο 

άρθρο σημειώνει ότι «… ο διαμελισμός Συρίας, Ιράκ σε ομοιογενείς εθνικά και 
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θρησκευτικά περιοχές θα έπρεπε να είναι προτεραιότητα. Το Ιράκ είναι πλούσιο σε 

πετρέλαιο και σε διάσπαση στο εσωτερικό του, οπότε πρέπει να είναι υποψήφιος 

στόχος του Ισραήλ. Ο διαμελισμός του είναι σημαντικότερος απ’ αυτόν της Συρίας 

γιατί είναι ισχυρότερο και αποτελεί μεγάλη απειλή για το Ισραήλ…κάθε ενδο-

Αραβική σύγκρουση μας βοηθάει βραχυπρόθεσμα αποδυναμώνοντας τους εναντίον 

μας και φέρνοντας πιο κόντα το σενάριο απόσχισης….το Ιράκνα χωριστεί σε 3 ή 

περισσότερα μέρη δύρω απ’ τις μεγάλες πόλεις: Basra, Baghdad, Mosul, σε περιοχές 

για Σιίτες,Σουνίτες και Κούρδους στο Βορρά.»61 

 Ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ, ο πόλεμος του Κόλπου(1991), οι κυρώσεις και 

βομβαρδισμοί δεν πραγματοποίησαν την επιθυμία Δύσης και Ισραήλ που στήριζαν 

άμεσα ή έμμεσα τον συλλογισμό. 

 Το 1996, ένα Ισραηλινό Think Tank εν ονόματι «The institute for advanced 

strategic and political studies» δημοσιεύει ένα κείμενο/πρόταση για τον νέο 

προθωπουργό B.Netanyahu, με τίτλο «A Clean Break:A new strategy for securing the 

Realm», με συγγραφείς που διετέλεσαν σύμβουλοι της Κυβέρνησης G.W.Bush με 

δεσμούς και σε Βρετανικά Think Tank. Ενδεικτικά τα βασικά μέρη του κειμένου 

είναι:62 

 Απομόνωση/απομάκρυνση της Συρίας απ’ το Λίβανο. 

 Επίθεση σε στρατηγικούς στόχους της Συρίας. 

 Εκθρόνιση του Σαντάμ Χουσείν αποδυναμώνοντας το βασικότερο σύμμαχο 

και μεγαλύτερη απειλή για το Ισραήλ, το Ιράκ. 

 Προληπτικές επεμβάσεις στην περιοχή της Παλαιστίνης και όχι με τη μορφή 

αντιποίνων. 

 Κάθε ενδο-Αραβική σύγκρουση είναι συμφέρουσα και μπορεί να οδηγήσει σε 

επανασχεδιασμό του χάρτη της Μέσης Ανατολής. 

Οι πρώτες 4 προτάσεις έχουν ήδη λάβει χώρα στη περιοχή, απ’την εισβολή στο 

Ιράκ το 2003 έως την επέκταση στην Παλαιστίνη το 2014. 

                                                           
61 L. S. Heard, The Prophecy of Oded Yinon. Δημοσιογραφική σελίδα Counterpunch,2006,  
http://www.counterpunch.org/heard04252006.html ,ημ.προσβ.22/12/14 
62 Συλλογικό έργο, Clean Break: A New Strategy for Securing the Realm, The Institute for Advanced 
Strategic and Political Studies Jerusalem, Washington, 
http://www.dougfeith.com/docs/Clean_Break.pdf ,ημ.προσβ.26/12/15 

http://www.counterpunch.org/heard04252006.html
http://www.dougfeith.com/docs/Clean_Break.pdf


30 
 

 Η περαιτέρω διάσπαση των κρατών συζητείται και μεθοδεύεται μέχρι σήμερα. 

Η λύση 3 κρατών(The Three State Solution) για το Ιράκ προβλέπει τους 

Κούρδους στο Βορρά, τους Σουνίτες στο κέντρο και τους Σιίτες στο νότο. Με 

παραλλαγές βέβαια για τη δημιουργία μιας κεντρικής ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

που θα αποφασίζει για θέματα κοινής ωφέλειας και θα διανέμει τα κέρδη του 

πετρελαίου προσφέροντας μια ανεξαρτησία. Συζητείται ακόμα και η τοποθέτηση 

μικρών Δυτικών δυνάμεων στα σύνορα των ‘’κρατών’’ για αποτρεπτικούς 

λόγους.63  

 Στα πλαίσια μιας νέας εποχής στη στρατηγική του διαίρει και βασίλευε, το 

2010-2014 δημιουργείται το φαινόμενο της Αραβικής Άνοιξης. Πρόκειται για 

κύμα διαδηλώσεων στη Μέση Ανατολή και Β.Αφρική με χαρακτηριστικά 

μαζικών διαμαρτυριών, απεργίες, πορείες, χρήση ΜΜΕ και κοινωνικών δικτύων 

που κατέκλυζαν την Δυτική ενημέρωση. Το σύνθημα ήταν ότι «ο λαός θέλει να 

πέσει το καθεστώς». Το αποτέλεσμα ήταν αλλαγή κυβέρνησης στην Αίγυπτο, 

ανατροπή μέσω εμφυλίου στη Λιβύη, ο εμφύλιος στη Συρία που μαίνεται μέχρι 

σήμερα, η δράση του ISIS και η επέμβαση ΗΠΑ-Mεγάλης Βρετανίας όπου τα 

προγνωστικά ήταν εναντίον των επαναστατών(με εξαίρεση τη Συρία λόγω της 

επιθετικής Ρωσικής ρητορικής). 

 Το γεγονός που ονομάστηκε «Αραβική Άνοιξη» και λανθασμένα «Αραβική 

Αφύπνιση»(Arab Awakening) γιατί υπονοεί ότι οι Άραβες δεν είχαν την ευφυία 

να αντιληφθούν την κυβερνητική εκμετάλλευση δεν είναι πρωτότυπο. 

 Το πλάνο ανασκευής της Μέσης Ανατολής ξεκίνησε στον Α’ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, όπου οι Βρετανοί οργανώνουν την Μεγάλη Αραβική Επανάσταση 

εναντίον των Οθωμανών ως σύμμαχοι και φίλοι της Αραβικής απελευθέρωσης, 

χρησιμοποιώντας τους Άραβες ως 5η φάλαγγα εντός της Οθωμανικής 

Αυτοκρατορίας με σύνθημα την πτώση της Οθωμανικής καταπίεσης. 

 Αλλά και για τους Βρετανούς η εφαρμογή της στρατηγικής τους στη Μέση 

Ανατολή δεν ήταν απλά μια νέα προσέγγιση που λειτούργησε ευεργετικά για τα 

εθνικά τους συμφέροντα λόγω σωστού χειρισμού, αλλά λόγω δοκιμασμένης 

τακτικής εντός της επικράτειας τους μερικούς αιώνες πριν.  

                                                           
63 W.Gruver, Divide and conquer, http://www.bucknell.edu/newsevents/for-the-media/op-ed-
columns/divide-and-conquer.html ,ημ.προσβ.28/12/14 
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Πανομοιότυπες τακτικές ακολούθησαν τον 15ο-16ο αιώνα στην Ιρλανδία. 

Αφού κατακτήθηκε η χώρα περί το 1500, η εξασφάλιση ότι δεν θα υπάρχουν 

αντιδραστικά/επαναστατικά στοιχεία έγινε απ’ τον Βασιλιά Κάρολο ‘Α στην 

Φυτεία του Ulster(Ulster Plantation). Εκεί αφού έδιωξε τους O’Neill και O’ 

Donnel, τις φατρίες με την μεγαλύτερη επιρροή, έστειλε 20.000 Άγγλους και 

Σκώτους να κατοικούν και να εκμεταλλεύνται τη γη, αφήνοντας 4.000 Ιρλανδούς 

στη νότια πλευρά και τους έποικους στο Βορρά. Στους Άγγλους πρόσφερε 

προνόμια(Ulster Privileges), όπως γόνιμη γη, χαμηλά ενοίκια και φόρους 

διαχωρίζοντας τους απ’ τους υπολοίπους. Εφαρμόστηκαν στη συνέχεια νόμοι που 

απαγόρευαν το γάμο μεταξύ των ‘’φυλών’’, τις συζητήσεις σε κοινωνικό επίπεδο. 

Αυτόματα δημιουργήθηκαν αντιπαλότητες πολιτικού και θρησκευτικού 

χαρακτήρα από επίσημους φορείς-εκπροσώπους των κατοίκων, με τον Αγγλικό 

στρατό να παρεμβαίνει για να λύνει τις διαφορές.64 

 Η ίδια τακτική εφαρμόστηκε και στην Παλαιστίνη. Ο Sir Ronald Storrs , ο 

πρώτος Κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ, όταν ρωτήθηκε για τη δημιουργία Εβραικού 

κράτους δήλωσε:«θα δημιουργηθεί για την Βρετανία μια μικρή και πιστή Εβραική 

Φυτεία Ulster σε μια πιθανή θάλασσα Αραβικής αντιπαλότητας». Απ ‘τη δημιουργία 

του Ισραήλ, η ίδια διάκριση υπάρχει μεταξύ Εβραίων και Παλαιστινίων. Οι 

Ισραηλινοί απολαμβάνουν μικρότερα ενοίκια και φόρους όπως και ανώτερη 

εκπαίδευση. Όπως στην Ιρλανδία οι Καθολικοί δεν είχαν δικαίωμα να υπογράφουν 

συμβόλαια, να γίνονται δικηγόροι κ.α, εξασφαλιζόταν η φτώχεια σε βάθος χρόνου, 

έτσι και οι Παλαιστίνιοι θεωρούνται απ’ τους φτωχότερους πληθυσμούς στον 

κόσμο.65 

Η στρατηγική των Βρετανών δοκιμάστηκε το 1958 όπου η απόπειρα 

κατάληψης εξουσίας του Βασιλιά Hussein της Ιορδανίας αποτράπηκε από 2,200 

αλεξιπτωτιστές που έφτασαν έγκαιρα στο Αμμάν. Το 1961, αφού το Κουβέιτ 

ανεξαρτητοποιήθηκε, υπήρχαν φόβοι εισβολής απ’ το Ιράκ για έλεγχο πόρων και 

περιοχών που τους ανήκαν δικαιωματικά όπως ισχυρίζονταν. Αν και δεν 

επιβεβαιώθηκε το γεγονός, οι Βρετανοί έστειλαν προληπτικά 8,000 στρατιώτες που 

μεταφράστηκε ως αποτροπή στις επιδιώξεις των Ιρακινών. Η ανακοίνωση 

                                                           
64 C.Hallinan, Divide and conquer: imperial rules for the 21 st century, NY University, 2004, 
http://www.bu.edu/globalbeat/syndicate/hallinan072604.html ,ημ.προσβ.6/1/15 
65 R.Hand,Trinity College Dublin, https://en-gb.facebook.com/notes/robert-hand/divide-conquer-the-
model-was-irelands-1692-ulster-plantation/387496439352 ,ημ.προσβ.25/12/14 
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αποχώρησης φαινόταν λογική λύση, κάτι που απογοήτευσε τα μικρότερα κράτη της 

περιοχής καθώς θεωρούσαν ότι η Βρετανική παρουσία κρατούσε τα σύνορα και τις 

ηγεσίες τους ανέπαφες. Ανεπηρέαστοι οι Βρετανοί απ’ τις προσφορές των κρατών 

που είχαν βάσεις στον Κόλπο για δωρεάν εφ’ όρου ζωής παραμονή, αποχωρούν 

αφήνοντας μια σταθερή περιφέρεια και όποιους αναθεωρητικούς παράγοντες ν’ 

απασχολούνται με εσωτερικές υποθέσεις των κρατών τους.66 

Απ’ τον 1970 και έπειτα η κατάσταση μεταβάλλεται λόγω της δραματικής 

αύξησης τιμών πετρελαίου λόγω της αυξημένης ζήτησης και του εμπάργκο του 1973, 

με αποτέλεσμα κράτη-παραγωγοί με αναθεωρητικές τάσεις για το υφιστάμενο status 

quo να παράγουν υπερκέρδη που διοχέτευαν στον στρατιωτικό εκσυγχρονισμό. 

Συγκεκριμένα το Ιράν το 1973 ξόδεψε 1,5 δις. σε εξοπλισμούς, ποσό διπλάσιο απ’ ότι 

δαπανήθηκε την περίοδο 1950-1972. Παρομοίως και το Ιράκ το οποίο προμηθεύτηκε 

τους εξοπλισμούς του απ’ το αντίπαλο δέος, τη Σοβιετική Ένωση.67 

Παρόλο που τα μικρά κράτη του Κόλπου δεν έχουν την ίδια προσοχή απ’ την 

βιβλιογραφία, παρά μόνο ως παραδείγματα Βρετανικού ιμπεριαλισμού και 

αποικιοκρατίας, παρουσιάζουν σημαντικό παράγοντα οικονομικής φύσεως . όπως 

δήλωσε τον ταραχώδη Ιούλιο του 1958 ο Πρωθυπουργός Macmillan για το Κουβέιτ 

περιγράφοντας το ως ‘’κλειδί της οικονομικής ζωής της Βρετανίας αλλά και της 

Ευρώπης’’. Τα κράτη του Κόλπου υπό Βρετανική προστασία, όχι μόνο είχαν 

ανεξάρτητη παραγωγή απ’ τα υπόλοιπα πετρελαιοπαραγωγικά κράτη της Μέσης 

Ανατολής, αλλά το προσέφεραν σε ειδικές τιμές στην Σύμμαχο , με τον δυτικό κόσμο 

να εξαρτάται ουσιαστικά απ’ την βούληση της. Προσφέροντας τους όμως θεσμική 

ανεξαρτησία και χωρίζοντας τους σε μικρότερα κρατίδια προηγουμένως, δεν 

λειτούργησε ευεργετικά γι’ αυτά λόγω μεταξύ τους αντιπαλοτήτων.68 Αυτό δηλαδή 

που συνέβη και με τις ‘’πόλεις-κράτη’’ που αργότερα (1971) ονομάστηκαν Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα(UAE). Απ’το 1863 έως 1892, οι περιοχές Abu Dhabi, Ajman,  

                                                           
66 Less is more, o.π σελ.48-51 
67 Less is more, ό.π σελ.51-52 
68 S.C.Smith, Britain's Revival and Fall in the Gulf: Kuwait, Bahrain, Qatar, and the Trucial states 1950-
1971, εκδ. Routledge Curzon, 2004, σελ.6-7 προλεγόμενα, https://books.google.gr/books?id=xeR-
AgAAQBAJ&pg=PA201&lpg=PA201&dq=The+British+withdrawal+from+the+Gulf,+1967%E2%80%9319
71,%E2%80%9D+Journal+of+Imperial+and+Commonwealth+History+31&source=bl&ots=fjsi4rj74m&s
ig=36gUtGKIZ9dTScW2j5k0-
cMAI44&hl=el&sa=X&ei=ZWe1VKz6EOX_ywOnooGIBQ&ved=0CE4Q6AEwBw#v=onepage&q=The%20
British%20withdrawal%20from%20the%20Gulf%2C%201967%E2%80%931971%2C%E2%80%9D%20Jo
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Dubai, Sharjan, Umm al-Quwain, Ras al-Khainah, Fujourah, Kalba, συνάπτουν 

ξεχωριστά συμφωνίες προστασίας με τη Βρετανία σε αντάλλαγμα οικονομικών 

οφελών για την τότε αποικιοκρατική δύναμη, με ρήτρα να μην συνάπτουν καμιά 

συμφωνία με ξένη δύναμη χωρίς Βρετανική έγκριση. Με την αποχώρηση τους οι 

Βρετανοί προσπαθούν να προσαρτήσουν τα 8 κρατίδια με το Μπαχρέιν και το Κατάρ 

για να καλυφθεί το πολιτικό κενό της αποχώρησης τους. Οι διαπραγματεύσεις δεν 

ευόδωσαν αλλά με παρέμβαση της Βρετανίας ενώνονται τα 8 κρατίδια με την 

ονομασία Η.Α.Ε.69 

 Οι λόγοι της επιρροής και επεμβατικότητας της Βρετανίας στα κράτη του 

Κόλπου ήταν τόσο πολιτικοί όσο και οικονομικοί. Με το πέρας του Μεγάλου 

Πολέμου και την ήττα Τουρκίας-Γερμανίας, οι Βρετανοί επιδιώκουν με κάθε τρόπο 

να προωθήσουν την επιρροή τους απομονώνοντας άλλες δυνάμεις , βλέποντας ότι τα 

ευρήματα σε μαύρο χρυσό στην περιοχή Ιράν-Ιράκ δείχνουν ότι θα υπάρχουν 

περισσότερα κοιτάσματα στην περιοχή. Το 1922 τα Η.Α.Ε δίνουν απόλυτη ελευθερία 

σε εταιρίες Βρετανικών συμφερόντων για έρευνα και εξόρυξη πετρελαίου στην 

περιοχή τους. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν όλο και περισσότερες περιοχές και 

ν΄αφήσουν εκτός ανταγωνισμού της ανερχόμενες Αμερικανικές εταιρίες, εγκαθιστούν 

στην περιοχή υποκαταστήματα των εταιριών τους ενισχύοντας την επιρροή και 

παρεμβατικότητα. Ταυτόχρονα παρακολουθούν στενά τα πολιτικά δρώμενα, τις 

θρησκευτικές αντιπαλότητες και γεωγραφικές αξιώσεις των τοπικών αρχόντων. Τα 

κρατίδια χρησίμευαν επίσης σαν δίαυλος επικοινωνίας με την Ινδία σε ταχύτερο 

χρόνο, αποτελεσματικές επεμβάσεις όπου χρειάζονταν και ανεφοδιασμός πλοίων και 

αεροσκαφών. Ο πολιτικός έλεγχος σε επίπεδο ηγεσίας γινόταν με την τοποθέτηση 

Σείχη της άρχουσας τάξης σε ηγετική θέση. Οι πληθυσμοί βλέποντας ότι 

οποιεσδήποτε εμπορικές συμφωνίες που παίρνονταν γι’αυτούς χωρίς την έγκριση 

τους και χωρίς να απολαμβάνουν βελτιώσεις του βιοτικού τους επιπέδου, παρά μόνο 

η ελίτ, οδηγούν σ’ ένα αίσθημα ξενοφοβίας και αποξένωσης απ’ την ηγεσία. Ακόμη 

και μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο η φτώχεια συνέχιζε να μαστίζει τους πολίτες οι 

οποίοι αρχίζουν να βλέπουν βελτίωση της καθημερινότητας τους μετά το 1971 με 

κάποιες κινήσεις δημιουργίας καλύτερων υποδομών.70 

                                                           
69 Εγκυκλοπαιδικές πληροφορίες, http://www.infoplease.com/country/profiles/united-arab-
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70 F.Heard-Bey, The Beginning of the Post-Imperial Era for the Trucial States 
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

3η ΕΝΟΤΗΤΑ 

 Στην παρούσα ενότητα της εργασίας θα εξεταστεί εάν και σε ποιο βαθμό ο 

ενεργειακός πλούτος της Μέσης Ανατολής αποτελεί κινητήρια δύναμη άσκησης 

πολιτικής και στρατιωτικής επιρροής, είτε ευθέως από πλευράς Βρετανίας είτε με 

έμμεσο τρόπο, στηρίζοντας δηλαδή τις ΗΠΑ σ’οποιαδήποτε επέμβαση. Θα εξεταστεί 

επίσης εάν η Μεγάλη Βρετανία οφελείται σαν κρατική οντότητα απ’ την διαχείρηση 

ενεργειακών πηγών και την καταστολή οποιασδήποτε απειλής στην επιμέλεια αυτών, 

εάν οι εκάστοτε κυβερνήσεις ακολουθούν πολιτικές εθνικών συμφερόντων ή 

συγκεκριμένων οικονομικών κέντρων ή εάν και τα δυο σενάρια επιβεβαιώνονται 

απ’τα γεγονότα και τη θεωρία. 

 Επιχειρώντας μία αρχική προσέγγιση, μπορούμε να πούμε τα εξής:  

 α) Η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η διασφάλιση της οικονομικής 

ισχύος και της στρατιωτικής ασφάλειας της Βρετανίας, προϋποθέτει την ελεύθερη 

πρόσβαση της, είτε μέσω δική τους παραγωγής είτε μέσω εμπορικών συναλλαγών 

(πετρέλαιο, φυσικό αέριο, άνθρακα, ηλεκτρικό ρεύμα), δεν αποτελεί κάτι καινοφανές. 

Η διαθεσιμότητα αυτών των ενεργειακών πόρων συμβάλει στην αύξηση του πλούτου 

της (παράγοντας   ισχύος) κι επομένως και στη χρηματοδοτική δυνατότητα ανάπτυξης 

και διατήρησης ισχυρών ενόπλων δυνάμεων. 

β) Η ασφαλής τροφοδοσία πετρελαίου και φυσικού αερίου κατέχει 

εξαιρετικά σημαντική ποσοτική και ποιοτική σημασία, σε ότι αφορά στην 

στρατιωτική ισχύ και την οικονομική δυνατότητα της, αφού ιστορικά έχει αποτελέσει 

ζωτικής σημασίας στρατηγικό - πολεμικό εφόδιο, από το οποίο εξαρτάται 

κυριολεκτικά η ετοιμότητα - κινητικότητα των σύγχρονων ενόπλων δυνάμεων, καθώς 

επίσης έχει καταστεί το κυρίαρχο μέσο ενεργειακής στήριξης των μεγάλων 

βιομηχανικών δυνάμεων και κατά τον Morgenthau είναι «η ζωογόνος δύναμη των 

βιομηχανικά ανεπτυγμένων κρατών».71 

                                                                                                                                                                      
from World War I to the 1960s, https://www.uaeinteract.com/uaeint_misc/pdf/perspectives/05.pdf , 
ημ.προσβ.14/1/15 
71 Hans Morgenthau, Politics Among Nations, ,Mc Graw-Hill, New York, 1983, σελ.132 

https://www.uaeinteract.com/uaeint_misc/pdf/perspectives/05.pdf
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γ) Επίσης, κατά τον Morgenthau, η διακοπή τροφοδοσίας των 

υδρογονανθράκων, θα σημάνει την «καταστροφή του πολιτικού, οικονομικού και 

κοινωνικού ιστού ενός κράτους»72. 

δ) Σε ότι αφορά στις δυνητικές αιτίες μιας νέας ενεργειακής κρίσης στη 

μεταψυχροπολεμική περίοδο, τα «πολιτικά αίτια» τίθενται σε απόλυτη 

προτεραιότητα, καθώς  η επόμενη παγκόσμια ενεργειακή κρίση μπορεί κάλλιστα να 

έχει τις ρίζες της σε αιφνίδιες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή της ασταθούς 

Μέσης Ανατολής και ως απόρροια βίαιων πολιτικών εξελίξεων, που λαμβάνουν χώρα 

ταυτόχρονα σε μια σειρά από άλλες ενδιαφέρουσες ενεργειακά περιοχές73. Οι 

παραπάνω εκτιμήσεις επιβεβαιώνονται  από τα σχετικά πρόσφατα γεγονότα στις 

παραπάνω αναφερόμενες γεωγραφικά και ως προς την οικονομική τους διάσταση 

ασταθείς περιοχές και για το λόγο αυτό παρατίθενται και παραδείγματα στις επόμενες 

σελίδες. 

ε) Η  οικονομική ευημερία πάντοτε συνεπάγεται περισσότερο πλούτο, 

στοιχείο που έχει σημαντικές συνέπειες σε ότι αφορά στην ασφάλεια, καθώς ο 

πλούτος είναι το θεμέλιο της στρατιωτικής ισχύος. Τα πλούσια κράτη έχουν την 

πολυτέλεια να διαθέτουν ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις (τα περισσότερα 

τουλάχιστον), γεγονός που ενισχύει τις προοπτικές ενός κράτους για επιβίωση και 

επιρροή. Όπως επισήμανε ο πολιτικός οικονομολόγος  Jacob Viner, «υπάρχει μια 

μακροπρόθεσμη αρμονία μεταξύ πλούτου και ισχύος».74 

στ) Κατά τον R.Gilpin, ο ηγεμονικός ανταγωνισμός για τον έλεγχο των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και συνεπαγόμενα η άνιση ανάπτυξη που προκαλεί 

αλλαγές στην κατανομή ισχύος, οι εκτιμήσεις για τη θέση αλλά επίσης και για τον 

ρόλο και τη συμπεριφορά λόγω άνισης ανάπτυξης και οι παραστάσεις για τις αλλαγές 

που θα επέλθουν διεθνώς στις δομές ισχύος, αποτελούν κύρια αίτια για μεγάλες 

πολεμικές συγκρούσεις.75 

                                                           
72 Στο ίδιο,σελ.135 
73 Patrick Clawson, Energy and National Security in the 21st Century, Washington DC, National 
Defence University Press, 1995, σελ.156 
74 Jacob Viner,Power versus Plenty as objectives of foreign policy in the 17th and 20th centuries,World 
Politics 1, No.1(October 1948), σελ.10, ό.παρ. John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των 
Μεγάλων Δυνάμεων, Αθήνα, Ποιότητα, 2006, σελ.110,  
75 Robert Gilpin, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, κεφ. 5 , ό.παρ Παναγιώτης  
Ήφαιστος,ΟΠόλεμος και τα Αίτια του - Τα Πολλά Πρόσωπα του Ηγεμονισμού και της Τρομοκρατίας, 
Αθήνα, Ποιότητα, 2002, σελ.103 
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Η ενέργεια ως φορτίο ισχύος 

Η ενέργεια στη σύγχρονη εποχή αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 

κοινωνίας και κατ’ επέκταση του κράτους και της διεθνούς σκηνής, σαν αποτέλεσμα 

της ανάπτυξης της βιομηχανίας και των τρόπων αξιοποίησης της. Η βιομηχανική 

παραγωγή, η εθνική ασφάλεια και οικονομία στηρίζονται απόλυτα σ’αυτές και απ’τη 

στιγμή που υπάρχει έλλειψη ή μη παροχή αυτών, οι συνέπειες μπορεί να είναι η 

πλήρης κρατική και στρατιωτική παράλυση, γεγονός που τις καθιστά αυτόματα όπλο-

φορτίο ισχύος για όποιον τις κατέχει ή τις μεταχειρίζεται. Το πετρέλαιο έχει το 

μονοπώλιο στα καύσιμα κίνησης, όπως το αλάτι στη συντήρηση τροφίμων, πριν 

ανακαλυφθεί η ψύξη. Όπως τότε οι πόλεμοι ήταν συχνό φαινόμενο για τον έλεγχο 

παραγωγής και μεταφοράς του καθώς και οι κερδοσκοπικές τάσεις μέσω φόρων, έτσι 

και σήμερα πανομοιότυπη κατάσταση επικρατεί και με το πετρέλαιο και άλλες 

ενεργειακές πηγές σε διεθνές επίπεδο, με συνέπειες τόσο για τα κράτη-παραγωγούς 

όσο και για τα κράτη-καταναλωτές. 

Η πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973, που προέκυψε απ’τον πόλεμο του Γιομ 

Κιπούρ (ημέρα εξιλέωσης στα Εβραικά), λόγω της επίθεσης της Αιγύπτου και της 

Συρίας στο Ισραήλ, προκάλεσε διαταράξεις στη ροή του πετρελαίου με συνέπειες στη 

Ευρώπη και την Ιαπωνία που ήταν εξαρτώμενες κατά 70 και 80% αντίστοιχα. Εκεί 

φάνηκε η πραγματική χρησιμότητα των πηγών ενέργειας, είτε αυτή μεταφράζεται ως 

πετρέλαιο είτε ως φυσικό αέριο τα τελευταία χρόνια. Η δεύτερη κρίση 

παρουσιάστηκε το 1979 με την Ιρανική επανάσταση, που είχε ως αποτέλεσμα την 

απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Το νέο καθεστώς του Ayatollah 

Khomeini, συνέχισε τις διεργασίες σε όχι τόσο σταθερούς ρυθμούς με αποτέλεσμα 

μετά το 1980 ν’αρχίσει η πτώση των τιμών και η εξομάλυνση της κατάστασης.76 

Γι’αυτούς τους λόγους, αλλά και για άλλους που θα αναφερθούν παρακάτω, 

στην μελέτη, η κατοχή, ο έλεγχος και η αποτελεσματικότητα των ενεργειακών πηγών 

θεωρείται σημαντικό φορτίο ισχύος που γίνεται αντιληπτό απ’τις συνέπειες που 

προκαλεί η έλλειψη τους και δικαιολογεί την πολιτική ταύτιση Μεγάλης Βρετανίας-

ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή. 

    

                                                           
76 Ιστοσελίδα ειδήσεων news247 
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio_oi_kriseis_poy_sygklonisan_ton_planhth.1653557.h
tml ,[ Hμερομηνία Πρόσβασης 19/12/14] 

http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio_oi_kriseis_poy_sygklonisan_ton_planhth.1653557.html
http://news247.gr/eidiseis/afieromata/petrelaio_oi_kriseis_poy_sygklonisan_ton_planhth.1653557.html
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Η άλλη πλευρά της αλληλεξάρτησης 

Σύμφωνα με τη θεωρία του φιλελευθερισμού, τα υψηλά επίπεδα οικονομικής 

αλληλεξάρτησης μεταξύ των κρατών, καθιστούν απίθανο το να πολεμήσουν τα κράτη 

μεταξύ τους.77 Η παγκόσμια ατζέντα έχει διευρυνθεί κι έχει καταστήσει κατά κάποιο 

τρόπο αναχρονιστική την ιεράρχηση των ζητημάτων, στην οποία τα 

πολιτικοστρατιωτικά θέματα κατείχαν εξέχουσα θέση  σε σχέση με τα υπόλοιπα. 

Επιπρόσθετα, η χρήση βίας καθίσταται ολοένα και λιγότερο χρηστική, δεδομένου ότι 

το κόστος από τέτοιες ενέργειες είναι υψηλότερο.78 Η αλληλοδιείσδυση που 

χαρακτηρίζει το σημερινό διεθνές σύστημα, επιτείνει την ανάγκη για σταθερότητα, 

που τελικά αποβαίνει προς όφελος όλων.79 Η αλληλεξάρτηση λειτουργεί υπ’ αυτή την 

έννοια, ως μοχλός ειρηνικής συμβίωσης.80  

Από την άλλη πλευρά η αύξηση της οικονομικής εξάρτησης, που σχετίζεται 

με τις ενεργειακές πηγές, καθιστά τη Βρετανία περισσότερο ανήσυχη αναφορικά με 

την απώλεια της αυτονομίας της και με ζητήματα, όπως η πρόσβαση και η ασφάλεια 

των πηγών ενέργειας και των πρώτων υλών και συνεπώς αυξάνει τη διαδικασία της 

αλληλεξάρτησης81. Η κατοχή και η εκμετάλλευση ενεργειακών πηγών και προϊόντων, 

σπάνια είναι υπόθεση ενός και μόνο κράτους. Ένα κράτος διαθέτει ενεργειακούς 

πόρους και κάποιο άλλο τους χρησιμοποιεί ή αποτελεί δίοδο μέσω αγωγών για την 

μεταφορά τους. Αυτόματα οικοδομείται μια σχέση αλληλεξάρτησης που η Βρετανία 

μέσω του πολέμου ή της πολιτικής ανάμειξης/επιρροής επιθυμεί είτε να την 

δημιουργήσει ή να απαλλαχθεί απ’αύτην. «Αλληλεξάρτηση, ορίζοντας την απλά, 

σημαίνει αμοιβαία εξάρτηση. Η αλληλεξάρτηση στην Διεθνή πολιτική περιγράφει 

καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από αμοιβαίες συνέπειες μεταξύ κρατών ή μεταξύ 

παραγόντων σε διάφορες χώρες.82 Η δημιουργία της αλληλεξάρτησης εξαρτάται απ’ 

το κατά πόσο οι ανταλλαγές δημιουργούν αμοιβαία- και όχι απαραίτητα συμμετρικά- 

                                                           
77 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων,μτφ.Κ.Κολιόπουλος 
Αθήνα, Ποιότητα, 2006, σελ.48 
78 R. Keohane και J. Nye, Power and Ιnterdependence, New York, Longman, 2001, σελ. 22-24 
79 J. Nye, Understanding Ιnternational conflicts, New York, Longman, 2001, σελ. 195-196 
80 B. Russett και J. Oneal, Triangulating peace: Democracy, Ιnterdependence and Ιnternational 
Οrganizations, New York, W. W. Norton & Company, 2001, σελ. 277-278 
81 Gilpin Robert, Πόλεμος και Αλλαγή στη Διεθνή Πολιτική, μτφ.Κ.Κολιόπουλος, Αθήνα, Ποιότητα, 
2004, σελ 366, 
82 R.O Keohane & J.S Nye, Power and Interdependence, Little & Brown, Boston, 1975, σελ.8, ό.παρ 
από Η.Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, E’ έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 2007,σελ.449-450 
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δεσμεύσεις, περιορισμούς ή κόστος.83 Όσο περισσότερες είναι οι ανταλλαγές και όσο 

μεγαλύτερες είναι οι δεσμεύσεις και το κόστος που μπορεί να επιφέρει η αθέτησή 

τους, τόσο πιο δύσκολη είναι η αλληλεξάρτηση.84 Η αλληλεξάρτηση δεν περιγράφει 

μόνο καταστάσεις αμοιβαίου κέρδους. Αντίθετα, οι σχέσεις αλληλεξάρτησης 

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

αυτονομία. Κανείς εκ των προτέρων δεν μπορεί να πει ότι τα οφέλη από μια σχέση θα 

ξεπεράσουν το κόστος.»85 Έτσι τα μικρά κράτη καταφέρνουν και μπαίνουν στο 

παιχνίδι της διεθνούς σκακιέρας, όντας σημαντικοί παράγοντες για όσους επιθυμούν 

να συνεργαστούν μαζί τους στην προμήθεια ενέργειας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι 

είναι ασφαλείς καθώς αν δημιουργήσουν όρους μη βιώσιμους για τους ‘’συνεργάτες’’ 

τους, οι δεύτεροι θα επιχειρήσουν πιθανόν την διακοπή αυτής της σχέσης με 

πολεμικές ενέργειες που θα τους καταστήσουν κυρίαρχους και αυτόνομους στις 

όποιες ενεργειακές πηγές διαθέτει ο αδύναμος κρίκος αυτής της σχέσης. 

Η άνιση σχέση ενός κράτους μ’ ένα άλλο ορίζεται ως εξάρτηση. «Ένα κράτος 

ανησυχεί μήπως τα συνεργατικά εγχειρήματα και οι ανταλλαγές αγαθών και 

υπηρεσιών το καταστήσουν εξαρτημένο από άλλα κράτη. Όσο μεγαλύτερες είναι οι 

εισαγωγές και οι εξαγωγές ενός κράτους, τόσο περισσότερο βασίζεται σε άλλους. Τα 

κράτη που είναι πολύ εξαρτώμενα ή στενά αλληλεξαρτώμενα, ανησυχούν για το πώς 

θα εξασφαλίσουν αυτό απ’το οποίο είναι εξαρτώμενα. Μεγάλη αλληλεξάρτηση ή 

εξάρτηση σημαίνει ότι τα εν λόγω κράτη, βιώνουν ή υπόκεινται στην κοινή 

τρωτότητα που συνεπάγεται η μεγάλη εξάρτηση. Έτσι η Βρετανία επιδιώκει να 

ελέγξει  αυτό απ’το οποίο εξαρτάται ή να μειώσει το βαθμό εξάρτησής της. Αυτή η 

απλή σκέψη εξηγεί σε μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά της· εξηγεί τόσο τις 

αυτοκρατορικές εξορμήσεις της όσο και τις προσπάθειες της για εξασφάλιση 

μεγαλύτερης αυτάρκειας.»86 Οι σχέσεις εξάρτησης παρουσιάζουν δεσμεύσεις για το 

ανίσχυρο κράτος και είναι πολύ δύσκολο ν’απαγκιστρωθεί καθώς ο ισχυρός διαθέτει 

και τα μέσα και τις δυνανότητες επιβολής. Αν το κράτος-παραγωγός είναι 

Υπερδύναμη ή Μεγάλη Δύναμη όπως στην περίπτωση της Βρετανίας, δημιουργεί 

σχέσεις εξάρτησης με κράτη-καταναλωτές, χρησιμοποιώντας σαν μέσο-μοχλό πίεσης 

                                                           
83 Στο ίδιο, σελ. 9, ό.παρ από Η.Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε΄ έκδοση, Αθήνα, 
Ποιότητα, 2007,σελ.449-450 
84 Στο ίδιο, σελ.24-25 
85 Στο ίδιο, σελ.9 
86 Κenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, μτφ.Κ.Κολιόπουλος, Αθήνα, Ποιότητα, 2011, σελ.229-
230. 
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(leverage) την διακοπή της ροής σε περίπτωση που θίξουν με κάποιο τρόπο τα 

συμφέροντα τους. Οι συνέπειες θα είναι το κλείσιμο εργαστασίων που λειτουργούν 

με την παρεχόμενη ενέργεια, η έλλειψη θέρμανσης και η ακινητοποίηση οχημάτων, 

με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνία αλλά και την αποτελεσματικότητα των 

Ενόπλων Δυνάμεων. Επομένως, αναφερόμαστε σε φορτίο ισχύος που μπορεί 

αναίμακτα να υποχρεώσει τον αντίπαλο να υποχωρήσει στις απαιτήσεις και θα 

μπορούσε να ενταχθεί στην κατηγορία της σκληρής ισχύος. 

Η ενέργεια σήμερα 

Στο σύγχρονο κόσμο, η γιγάντωση των παγκόσμιων οικονομικών σχέσεων 

έχει σίγουρα ενισχύσει το ρόλο της οικονομικής ισχύος ως εργαλείου της πολιτικής. 

Η διατήρηση και άυξηση της ισχύος οφείλει να αποτελεί κύριο μέλημα κάθε ηθικού 

και ορθολογικού κράτους. Οι ορισμοί του Robert Dahl και του Ηarold Lasswell ότι 

ισχύς «είναι η δυνατότητα αλλαγής των πιθανολογούμενων αποτελεσμάτων»87 και «η 

συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων»,88 γίνονται ακόμα πιο εύστοχοι με τα νέα 

δεδομένα της ενέργειας και τη χρήση τους ως φορτίων ισχύoς. H ελευθερία κινήσεων 

και αποφάσεων των κρατών γίνονται πιο εύκολες έχοντας εξασφαλισμένη ροή 

ενέργειας ή τεράστια αποθέματα και το αντίθετο σε κάθε άλλη περίπτωση. Όμως 

επειδή η ισχύς, όπως και τα αποθέματα ενέργειας δεν είναι σταθερά και ανεξάντλητα, 

ούτε έχουν διαχρονική αξία, αλλά μεταβάλλεται σε καιρούς ειρήνης και πολέμου 

σύμφωνα με τον Raymont Aron89, η Βρετανία συνεχώς προσπαθεί αφενός να καλύψει 

τις ανάγκες της και αφετέρου να είναι πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τους 

υπόλοιπους δρώντες του Διεθνούς Συστήματος στον εκάστοτε τομέα. Έτσι, 

εισέρχεται μια ακόμα παράμετρος στο ζήτημα της ισορροπίας ισχύος, που 

περιλαμβάνει τα αποθέματα ενέργειας και την εκμετάλλευση τους, που είναι άρρηκτα 

συνδεδεμένη και με την οικονομική ευημερία και την πρόοδο της.  

Η Aυτάρκεια 

Η αυτάρκεια ή οικονομική ανεξαρτησία, ήταν ένας απ’ τους στόχους της 

μερκαντιλιστικής πολιτικής που ακολουθήθηκε από τα κράτη από πολύ παλιά. 

                                                           
87Dahl Robert A., The Concept of Power, Behavioral Science, τομ.2, 1957, σελ.201-215, ό.παρ από 
Η.Ι.Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε’ έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 2007.  
88Lasswell H. & A.Kaplan, Power and Society, Yale University Press, N.Haven, 1950, σελ.241, 
παρατίθεται από Η.Ι.Κουσκουβέλη, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Ε΄ έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 
2007. 
89 Η.Ι.Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις,σελ.147-148, Ε΄ έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 2007. 
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Ωστόσο, το πρόβλημα της αυτάρκειας είναι σαφώς σύγχρονο. Οι χώρες έγιναν 

λιγότερο αυτοδύναμες και το αυξανόμενο βιοτικό επίπεδο στηρίχθηκε εν μέρει στις 

διεθνείς συναλλαγές. Στις σύγχρονες συνθήκες, η τεχνιτή προώθηση κάποιου βαθμού 

αυτάρκειας είναι απαραίτητη προϋπόθεση μιας πειθαρχημένης κοινωνικής υπάρξης. 

Η αυτάρκεια είναι όχι μόνο μια κοινωνική αναγκαιότητα, αλλά ένα όργανο πολιτικής 

ισχυός. Είναι κατ’ αρχάς μια μορφή ετοιμότητας για πόλεμο. Ωστόσο η αρχή της 

αυτάρκειας έλαβε τον κλασικό ορισμό της απ’ την πένα του Alexander Hamilton το 

1791 στην Έκθεση του στη Βουλή των Αντιπροσώπων ως Υπ.Οικονομικών των 

ΗΠΑ. « όχι μόνο ο πλούτος αλλά και η ανεξαρτησία και η ασφάλεια μιας χώρας 

φαίνεται να συνδέονται υλικά με την ευημερία των βιομηχανιών. Κάθε έθνος που 

αποβλέπει σε αυτούς τους μεγάλους στόχους θα’πρεπε να προσπαθήσει να’χει στο 

εσωτερικό του όλα τα στοιχειώδη για τον εθνικό ανεφοδιασμό».90 

Η σημασία του οικονομικού αποκλεισμού στην έκβαση του πολέμου 

κατέστησε αναπόφευκτη την υπεροχή ‘’οικονομικών κυρώσεων’’ στο Καταστατικό 

της Κοινωνίας των Εθνών. … και η αυτάρκεια παρουσιάστηκε ως το φυσικό όπλο 

εναντίον του αποκλεισμού. Η χρήση του αποκλεισμού εναντίον της Ιταλίας το 1935 

επαύξησε τη σημασία του διδάγματος. «Η 18η Νοέμβρη 1935 σηματοδοτεί την 

έναρξη ενός νέου κεφαλαίου της Ιταλικής Ιστορίας» είπε ο Μουσολίνι στην 

Εθνοσυνέλευση των συντεχνιών στις 23 Μαρτίου 1936. «….η νέα φάση της Ιταλικής 

ιστορίας θα καθοριστεί απ’αυτήν την αρχή: να εξασφαλιστεί στο συντομότερο δυνατό 

χρονικό διάστημα ο μεγαλύτερος βαθμός οικονομικής αυτάρκειας. Η αυτάρκεια όπως 

και άλλα στοιχεία της ισχύος κοστίζει ακριβά. Η δαπάνη μπορεί ν’αποδειχθεί περιττή 

και η απόκτηση του αγαθού να μην αξίζει το κόστος. Όμως το να αρνηθεί κανείς ότι 

η αυτάρκεια είναι ένα στοιχείο ισχύος και ότι ως τέτοιο είναι επιθυμητή ισοδυναμεί 

με συγκάλυψη του προβλήματος.91 

Τα προηγούμενα καθιστούν ευδιάκριτη τη σημασία του ελέγχου των 

ενεργειακών πηγών και αγορών, τόσο για επιθετικούς όσο και για αμυντικούς 

σκοπούς. Η ελευθερία κρατικών κινήσεων και αποφάσεων, όπως επισημάνθηκε, 

ενισχύεται στην περίπτωση που ένα κράτος με ενεργειακή αυτάρκεια δεχθεί πιέσεις ή 

θελήσει να επιβάλλει τη θέληση του χωρίς τη χρήση στρατιωτικών μέσων. Κράτη που 

δεν διαθέτουν πληθώρα ενεργειακών αποθεμάτων γίνονται αυτόματα και θύματα των 

                                                           
90E.H.Carr, Η Εικοσαετής Κρίση 1919-1939 : Εισαγωγή στη Μελέτη των Διεθνών 
Σχέσεων,μτφ.Η.Στροίκου, Γ΄ έκδοση, Αθήνα, Ποιότητα, 2000, σελ.167,168 
91 Στο ίδιο, σελ.170 
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διακυμάνσεων τιμών πώλησης με τα εγχώρια μονοπωλιακά καθεστώτα να 

εκμεταλλεύονται τις τάσεις και να δημιουργούν ακόμη έναν ‘’πονοκέφαλο’’ στην 

κρατική εξουσία. Ο ρόλος τους στην οικονομία θα συζητηθεί παρακάτω. 

Ο ρόλος του μονοπωλιακού ανταγωνισμού 

Η ανάπτυξη της βιομηχανίας και η εξαιρετικά γοργή διαδικασία της 

συγκέντρωσης της παραγωγής σε όλο και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, είναι μια από τις 

χαρακτηριστικές ιδιότητες του καπιταλισμού , όπως σημειώνει ο Λένιν στο έργο του 

«Ιμπεριαλιασμός, το Ανώτατο Στάδιο του Καπιταλισμού». Θα ήταν σημαντικό 

λοιπόν να υπολογίσουμε τον παράγοντα των πολυεθνικών και διεθνικών εταιριών και 

γενικότερα του χρηματιστικού κεφαλαίου με όποιο μέσο θεωρούν πρόσφορο στην 

εμπλοκή τους στην οικονομική πολιτική της Βρετανίας.  

Όταν οι εταιρίες τερματίσουν ή μειώσουν δραματικά τον εγχώριο 

ανταγωνισμό, με τη συνδρομή κυβερνώντων επεκτείνονται σε νέες αγορές. Αν η 

αντίσταση είναι μεγάλη τότε επεμβαίνει το κράτος με στρατιωτικά μέσα. Με το πέρας 

της σύγκρουσης προωθούνται νομοσχέδια που να επιτρέπουν την εισροή ξένων 

επενδυτών για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων.92 Πρόκειται για μια επικερδή κίνηση 

στον οικονομικό τομέα, καθώς τα εθνικά συμφέροντα διατηρούνται και η 

εκμετάλλευση κοιτασμάτων και άλλων προιόντων από εταιρία/-ες εγχώριων 

συμφερόντων εγγυώνται σταθερή ροή και προνομιακή τιμή. Αυτό βέβαια δεν 

επιτυγχάνεται μόνο με την άμεση πολεμική εμπλοκή αλλά και με τη χρηματοδότηση 

καθεστώτων ή πολέμαρχων του Τρίτου Κόσμου, οι οποίοι για να διατηρήσουν τη 

θέση τους και να συμπλεύσουν με τα συμφέροντα των πολυεθνικών ή των 

κυβερνήσεων, προσφέρουν εκτάσεις και προστασία κοιτασμάτων έναντι χρηματικής 

αμοιβής ή οπλισμού.93 Συνέπειες των ενεργειών αυτών είναι εμφύλιες συγκρούσεις, 

μεγαλύτερη εξαθλίωση της οικονομίας και κατ’ επέκταση αμφιβόλου ποιότητος και 

ηθικής, προώθηση εταιρικών συμφερόντων από την απομύζηση του ενεργειακού 

πλούτου της εκάστοτε χώρας. Φυσικά ο ρόλος των πολυεθνικών, όπως θα δούμε 

                                                           
92 Περιοδικό Time , Vivienne Walt , 19/12/09 
http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1948787,00.html, [Ημερομηνία Πρόσβασης 
29/12/14] 
93 Βρετανική ιστοσελίδα ειδήσεων Mirror 
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/david-cameron-to-promote-uk-arms-1414151 , 
Hμ.Προσβ.24/12/14 

http://content.time.com/time/world/article/0,8599,1948787,00.html
http://www.mirror.co.uk/news/uk-news/david-cameron-to-promote-uk-arms-1414151
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παρακάτω δεν είναι μονοδιάστατος, καθώς τα οφέλη που απολαμβάνουν αυτές και τα 

κράτη που εδρεούουν ή διατηρούν στενούς δεσμούς, είναι πολλαπλά. 

Ο ρόλος των χρηματιστηρίων και του συναλλάγματος 

Στο απόγειο της οικονομικής ανάπτυξης, των διαφόρων μορφών επενδύσεων 

και της προσπάθειας ελέγχου αγορών, το συνάλλαγμα και τα εισηγμένα στο 

χρηματιστήριο προϊόντα, έχουν και αυτά το δικό τους μερίδιο ευθύνης στη 

διαμόρφωση της Βρετανικής εξωτερικής οικονομικής πολιτικής. 

Το πετρέλαιο που είναι είδος συναλλαγής στα διεθνή χρηματιστήρια του 

Λονδίνου (Ιnternational Petroleum Exchange), της Σιγκαπούρης (Simex) και της 

Νέας Υόρκης (NY mercantile exchange) με την ονομασία Brent (που παράγεται στη 

Βόρεια Θάλασσα και στο οποίο βασίζονται οι τιμές του αργού με προορισμό την 

Ευρώπη) και το WTI (West Texas Intermediate), στο οποίο βασίζονται οι τιμές του 

αργού με προορισμό την Αμερική, το Ομάν και το Ντουμπάι για πωλήσεις στη 

Ασία.94 

 

95 

Απ’τα παραπάνω, επιβεβαιώνονται οι οικονομικές προεκτάσεις της 

Βρετανικής πολιτικής. Με τις σωστές επενδυτικές κινήσεις και τις σωστές πολιτικές 

κινήσεις, που θα οδηγήσουν σε άνοδο τιμών λόγω της ενδεχόμενης μειωμένης 

παραγωγής αφενός, και λόγω των προβλημάτων στα δίκτυα μεταφοράς αφετέρου, 

                                                           
94Ιστοσελίδα ειδήσεων, http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=127224, Χριστοδουλάκης 
Ανδρέας, συζήτηση με εκπροσώπους του Υπ.Ανάπτυξης, 22/10/2000, [Ημερομηνία Πρόσβασης 
25/12/14] 
95 Ιστοσελίδα οικονομικών ειδήσεων , www.tititudorancea.com,, [Ημερομηνία Πρόσβασης 1/1/15] 

http://www.tovima.gr/finance/article/?aid=127224
http://www.tititudorancea.com/
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κράτη και πολυεθνικές με αποθέματα ή προθεσμιακούς τίλους βγαίνουν κερδισμένοι 

οικονομικά. Διαχρονικά, κάθε σύγκρουση στη Μέση Ανατολή είχε άμεσες συνέπειες 

στη ροή και στις τιμές πετρελαίου, όπως αποδεικνύει το παρακάτω γράφημα.

96 

Πιο συγκεκριμένα, το 1991, 2 εβδομάδες πριν την έγκριση των ΗΠΑ(και κατά 

συνέπεια και της συμμετοχής της Μεγάλης Βρετανίας)  η μετοχή του πετρελαίου 

παρουσίασε άνοδο 12,5%. Την πρώτη μέρα της επέμβασης ο επιβλητικός 

βομβαρδισμός του Ιράκ, έδειξε το φαβορί της σύγκρουσης από νωρίς, με αποτέλεσμα 

η τιμή του πετρελαίου να πέσει κατά 33%. 

Τρεις μήνες πριν την δεύτερη επέμβαση στο Ιράκ, στις 19 Μαρτίου του 2003, 

η τιμή του πετρελαίου έδειξε άνοδο της τάξεως του 40%, και πτώση 24% όταν 

εξέδωσε ο Πρόεδρος Μπους τελεσίγραφο στον Σαντάμ Χουσείν. 

Παρόμοιο μοτίβο παρατηρείται και το 2011 στη Λιβύη. Ένα μήνα πριν την 

παρέμβαση Bρετανίας-ΗΠΑ, το πετρέλαιο ανέβηκε κατά 12% και παρουσίασε 

σταθερή άνοδο μέχρι την παύση εχθροπραξιών και την επικράτηση των 

επαναστατών, που οδήγησε σε πτώση ποσοστού 24%. 

Το τελευταίο παράδειγμα του επιχειρήματος περιλαμβάνει το περιστατικό στη 

Συρία, με την επιθυμία επέμβασης των ΗΠΑ μετά τη χρήση χημικών που 

συνεπάγεται με αύξηση τιμής και το ‘’πόστο’’ της Ρωσίας στις προθέσεις της να 

επιστρέφει την τιμή στα προηγούμενα επίπεδα. 

                                                           
96 Ιστοσελίδα οικονομικών αναλύσεων, www.wtrg.com, [Ημερομηνία Πρόσβασης 25/12/14] 

http://www.wtrg.com/
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Συνοψίζοντας, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η ρευστότητα στους δείκτες τιμών δεν 

οφείλεται μόνο στις παροχές του κράτους που βρίσκεται σε αναβρασμό αλλά 

περιλαμβάνουν και την πιθανότητα ενός περιστατικού μαζικής φρενίτιδας που θα 

μπορούσε να προκαλέσει γενικό αναβρασμό σε όλα τα κράτη της περιοχής που θα 

μειώσει δραματικά την παραγωγή και ίσως προκαλέσει και ζημιές στους αγωγούς 

μεταφοράς.97 

Παρακάτω, θα εξετάσουμε τον ρόλο των συναλλαγματικών ισοτιμιών, πώς η 

ενέργεια τις επηρεάζει και το κατά πόσο μπορούν να προστεθούν στη λίστα των 

παραμέτρων διεθνούς οικονομικής πολιτικής. 

Μια βασική παράμετρος που ορίζει τις ισοτιμίες, κατ’ επέκταση την 

οικονομία του κάθε κράτους και την αξία του εθνικού της νομίσματος, είναι ο 

αριθμός και η ποσότητα συναλλαγών που γίνεται με βάση το εκάστοτε νόμισμα που 

συνεπάγεται με την προσφορά και ζήτηση του συναλλάγματος για τις αγορές. 

Επιστρέφοντας σε γεγονότα προ του πολέμου του Ιράκ (2003), η δήλωση 

Ιρακινών επισήμων, ότι ‘’από δω και στο εξής οι πληρωμές για πετρέλαιο θα γίνονται 

μόνο σε ευρώ γιατί δεν δεχόμαστε πλέον το συνάλλαγμα του εχθρού’’98 ταρακούνησε 

τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους καθώς αυτό θα σήμαινε ότι μια από τις 

μεγαλύτερες χώρες εξαγωγής πετρελαίου στη Μέση Ανατολή (σύμφωνα με το 

                                                           
97Ιστοσελίδα οικονομικών ειδήσεων και επενδυτικών συμβουλών, 
http://marketrealist.com/2013/09/brief-background-syrian-conflict-affects-oil-prices/, Ημερομηνία 
Πρόσβασης 27/12/14 
98Περιοδικό ΤΙΜΕ,William Dowell ,13/11/2000 , 
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,998512,00.html ,[ Ημερομηνία Πρόσβασης 
29/12/14] 

http://marketrealist.com/2013/09/brief-background-syrian-conflict-affects-oil-prices/
http://content.time.com/time/magazine/article/0,9171,998512,00.html
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Υπ.Ενέργειας των ΗΠΑ99), θα χρησιμοποιούσε μόνο ευρώ για τις συναλλαγές. Τι 

σημαίνει αυτό για την Αμερικανική οικονομία και τα συναλλαγματικά αποθέματα της 

Βρετανίας σε δολλάριο; Ότι θα πρέπει να πουλάνε δολλάρια(αυτόματη πτώση τιμής 

ισοτιμίας) και να αγοράζουν ευρώ (αντίστοιχη άνοδος του ευρωπαϊκού νομίσματος). 

Συνεπώς σε βάθος χρόνου θα απολάμβαναν ακριβότερο σε σχέση με τους 

Ευρωπαίους πετρέλαιο, μειώνοντας ταυτόχρονα την ισχύ και την αγοραστική τους 

δύναμη. Την ίδια στιγμή η Ευρώπη, θα είχε μικρότερες διακυμάνσεις στην τιμή του 

και ευκολότερους προϋπολογιστικούς υπολογισμούς.100 Περιττό να αναφέρουμε ότι 

αν ακολουθούσαν το παράδειγμα του Ιράκ και οι υπόλοιπες χώρες του ΟPEC, το 

οικονομικό πλήγμα της υπερδύναμης αλλά και της Βρετανίας θα ήταν τεράστιο. 

Η πρόοδος, η επέκταση των εμπορικών συναλλαγών και η πληθυσμιακή αύξηση 

Ο ολοένα αυξανόμενος όγκος εμπορικών συναλλαγών, των κατασκευών και 

του τομέα της οικονομίας γενικότερα, έχει άμεση επίδραση στη ζήτηση και την 

κατανάλωση ενέργειας με πολλούς τρόπους. Ο σημαντικότερος είναι η επέκταση της 

βιομηχανίας ειδικά στα κράτη της Ασίας (Κίνα, Ινδία, Ν.Κορέα, Ταιβάν), που 

αναμένεται να αυξηθεί στα επόμενα έτη με αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστούν και οι 

ανάγκες τους σε ενέργεια και άλλα αγαθά που θα συνδέονται με την οικονομική τους 

ανάπτυξη, προκαλώντας μεγαλύτερες πιέσεις στα διεθνή αποθέματα. Ταυτόχρονα η 

αύξηση του πληθυσμού είναι μια ακόμα παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπ’όψην. 

Οι εκτιμήσεις του ΟΗΕ για το γεγονός ότι ο πληθυσμός της γης θα φτάσει τα 8.1δις 

το έτος 2025101, είναι στοιχείο εξαιρετικά ανησυχητικό, καθώς οι ανάγκες του 

πληθυσμού θα μεγαλώσουν και η ανάγκη για αγαθά θα αυξηθεί, με ότι αυτό 

συνεπάγεται στον τομέα της διεθνούς οικονομικής πολιτικής σήμερα και μελλοντικά. 

Επίσης η συνεχής αύξηση ποσοστού αστικοποίησης δημιουργεί και θα δημιουργεί 

μεγαλύτερες ανάγκες. Και οι τρεις προηγούμενοι παράγοντες σταδιακά οδηγούν 

αναπόφευκτα στη μείωση των αποθεμάτων και στην ενδεχόμενη καταφυγή σε 

                                                           
99 U.S energy information administration http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=production, , 
[Ημερομηνία Πρόσβασης 24/12/14] 
100 Ιστοσελίδα αναλύσεων πολιτικών και οικονομικών φαινομένων, 
http://www.analyst.gr/2013/03/02/1188/ Ημερομηνία Πρόσβασης 11/10/13,Ιστοσελίδα 
ακαδημαικής δικτύωσης https://www.academia.edu/368776/_ , Παράγοντες επηρεασμού της τιμής 
του Πετρελαίου και η συσχέτιση της τιμής τουμε Ευρώ και Δολάριο, [Ημερομηνία πρόσβασης 
24/12/14] 
101 Ιστοσελίδα ειδήσεων, http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/06/13/un-world-
population-81-billion-2025/2420989/ ,[Ημερομηνία πρόσβασης 24/12/14] 

http://www.eia.gov/countries/index.cfm?view=production
http://www.analyst.gr/2013/03/02/1188/
https://www.academia.edu/368776/_
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/06/13/un-world-population-81-billion-2025/2420989/
http://www.usatoday.com/story/news/world/2013/06/13/un-world-population-81-billion-2025/2420989/
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οργανωμένη βία και άλλες πρακτικές που αναφέρθηκαν στην 1η ενότητα για την 

εξασφάλιση τους.102 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
102 Άρθρο του Michael Klare, καθηγητή στα πανεπιστήμια Amherst College, Hampshire College, 

Mount Holyoke College, and Smith College and the University of Massachusetts at Amherst),  
Ιστοσελίδα Ευρωπαϊκής υπηρεσίας εξωτερικής δράσης, 
http://eeas.europa.eu/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part3_chapter38_resource%20c
ompetition%20in%20the%2021st%20century_michael%20t.%20klare.pdf  

http://eeas.europa.eu/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part3_chapter38_resource%20competition%20in%20the%2021st%20century_michael%20t.%20klare.pdf
http://eeas.europa.eu/ifs/publications/articles/book2/book%20vol2_part3_chapter38_resource%20competition%20in%20the%2021st%20century_michael%20t.%20klare.pdf


47 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 Με την ολοκλήρωση της μελέτης συμπεραίνεται ότι η Μεγάλη 

Βρετανία, όχι απλά επηρέασε, αλλά ουσιαστικά δημιούργησε την Μέση Ανατολή 

όπως την ξέρουμε σήμερα. Μια διαδικασία που διαρκεί από τα μέσα του 19ου αιώνα 

έως σήμερα, με διαφορετικές προκλήσεις, επιδιώξεις και περιφερειακά συμφέροντα, 

που επιδίωκονταν ως εθνικές προτεραιότητες για την πολιτική ευημερία σε διεθνές 

επίπεδο και την οικονομική της πρόοδο. Οι συνέπειες όμως για τα κράτη της Μέσης 

Ανατολής αποδεικνύονται καταστροφικές, με τους πληθυσμούς να βρίσκονται υπό το 

όριο της φτώχειας, να κυβερνώνται από αμφιβόλου ηθικής μονάρχες διορισμένους με 

τις ευλογίες των ΗΠΑ-Μεγάλης Βρετανίας. 

Παρατηρείται επίσης ότι τα συνθήματα για την νομιμοποίηση της εμπλοκής 

των ηγενομικών δυνάμεων αλλάζουν, χωρίας να μεταβάλλονται οι αντικειμενικοί 

τους σκοποί, δηλαδή η σταθερότητα και η εκμετάλλευση πολιτικών και οικονομικών 

συμφερόντων όπου είναι δυνατό με μικρό κόστος για τον ηγεμόνα και αδιαφορία για 

τις συνέπειες που θα υποστεί ο εκάστοτε ηγεμονευόμενος. Η περιφερειακή 

σταθερότητα, η ελευθερία του εμπορίου, ο κίνδυνος της κομμουνιστικής επέκτασης, 

έχουν αντικατασταθεί με πύρινους λόγους για την πάταξη του εξτρεμισμού, τον 

εκδημοκρατισμό, την μη-διάδοση πυρηνικών όπλων. Τα συνθήματα μπορεί να 

αλλάζουν, όχι όμως οι πολιτικές και τα κίνητρα. 

Μπορούμε ακατάπαυστα να κρίνουμε αν οι πολιτικές είναι σωστές, ηθικές ή 

δίκαιες και για ποιον. Ένας μελετητής όμως των διεθνών σχέσεων οφείλει να εξετάζει 

τα πολιτικά συμπεράσματα του διεθνούς γίγνεσθαι αφού κατανοήσει ότι το ηθικό και 

το δίκαιο έχει σημασία μόνο μεταξύ ισότιμων συνομιλιτών. Το πολιτικό κλίμα στην 

περίοδο που εξετάστηκε επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά ότι η Ισχύς είναι το 

συνάλλαγμα της διεθνούς πολιτικής. Γι’αυτό και η πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας 

και αργότερα σε συνεργασία με τις ΗΠΑ ήταν και είναι να μην αποκτήσει κανένα 

κράτος τόση ισχύ ώστε να διαταράξει την περιφερειακή ισορροπία ή να στραφεί 

εναντίον τους. 

Στο οικονομικό σκέλος, ανεξαρτήτως της οπτικής που εξετάζουμε το 

φαινόμενο(ρεαλισμό ή μαρξισμό), συμπεραίνεται ότι αποτελεί μια παράμετρο που 

προσελκύει το επιχειρηματικό συμφέρον του κράτους ή ιδιωτών, και κατά συνέπεια 

μπορεί να επηρεάσει την εξωτερική πολιτική αλλά όχι να την καθορίσει μονομερώς. 
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Η αυξανόμενη ζήτηση, η τιμή πώλησης, οι χρηματιστηριακές αγορές και τα 

παράγωγα που συνδέονται με την ενέργεια, δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητα 

απ’την εξωτερική πολιτική της Μεγάλης Βρετανίας ή οποιουδήποτε κράτους για την 

ακρίβεια. 

Καταλήγοντας, αξίζει να σημειωθεί ότι στο διεθνές παίγνιο, τίποτα δεν 

χαρίζεται και για να κερδίσει ένα κράτος το status της Μεγάλης Βρετανίας μόνο 

αναίμακτα δεν μπορεί να το πετύχει. Ως γνωστόν, «όλες οι αυτοκρατορίες 

δημιουργούνται μέσα απ’το αίμα και τη φωτιά». 
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