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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Βασικό αξίωμα της ρεαλιστικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής είναι
ότι σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό σύστημα τα κράτη (ως βασικοί παράγοντες
του συστήματος), δρώντας με τρόπο ορθολογικό, επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν
την ασφάλειά τους, να επιβιώσουν. Αυτή η έλλειψη ρυθμιστικής εξουσίας, σε συνδυασμό με την αναζήτηση ισχύος για τη κατοχύρωση του υπέρτατου αγαθού της
εθνικής επιβίωσης, καθιστά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών ανταγωνιστικές και συχνά συγκρουσιακές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της δομής του συστήματος
αποτελεί το περιφερειακό σύστημα της ΒΑ Ασίας, όπου η άνοδος της ισχύος της
Κίνας και η πυρηνική απειλή της Β. Κορέας, αναγκάζει κράτη όπως η Ταϊβάν και τη
Ν. Κορέα, που επιθυμούν τη διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος στο σύστημα,
να επιλέγουν να φροντίσουν τα ίδια για την επιβίωσή τους και να ασχοληθούν με
την εξισορρόπηση των αντιπάλων τους.
Την εξισορρόπηση ως στρατηγική συμπεριφορά επιλέγουν να εφαρμόσουν
και κράτη όπως η Ελλάδα, στην προσπάθειά τους να διατηρήσουν το status quo
απέναντι σε κράτη με αναθεωρητική πολιτική, όπως η Τουρκία, που ως στόχο έχουν να μεταβάλλουν ριζικά την ισορροπία ισχύος προς όφελός τους και να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο της ισχύος τους στο σύστημα.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να παρουσιάσει τις συνθήκες εξισορρόπησης της Ταϊβάν και της Κορέας, και μέσα από τα συμπεράσματα της στρατηγικής τους συμπεριφοράς να εξαχθούν διδάγματα για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής. Η ανάλυση θα περιορισθεί στις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα υπό μελέτη κράτη για την εθνική τους επιβίωση (στην Κίνα και στη Β. Κορέα αντίστοιχα), καθώς η μελέτη και των υπόλοιπων,
εξίσου σημαντικών, απειλών ασφαλείας που αυτά αντιμετωπίζουν, εκφεύγει της
έκτασης και των σκοπών αυτού του πονήματος.
Στο 1ο κεφάλαιο γίνεται μια περιήγηση στις θεωρητικές προσεγγίσεις αναφορικά με την ισχύ, την ισορροπία ισχύος και τις στρατηγικές συμπεριφορές των
κρατών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διεθνή πολιτική, αναλύοντας τη βασική και ενδεικνυόμενη στρατηγική των κρατών που επιδιώκουν τη διατήρηση της
ισορροπίας του συστήματος, ενώ ακολουθεί και μια παρουσίαση των ανταγωνιστικών σχέσεων στο περιφερειακό σύστημα της ΒΑ Ασίας.
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-2Το 2ο κεφάλαιο ασχολείται με το ζήτημα ασφαλείας στα Στενά της Ταϊβάν
και επιδιώκεται μέσα από την παρουσίαση των σχέσεων της Ταϊβάν με τις ΗΠΑ
και την Κίνα, καθώς και την ανάλυση των προκλήσεων ασφαλείας να εξετασθεί η
στρατηγική εξισορρόπησης της Ταϊβάν έναντι της ισχύος της Κίνας.
Το 3ο Κεφάλαιο ασχολείται με το ζήτημα ασφαλείας στη Χερσόνησο της Κορέας, τις σχέσεις της Ν. Κορέας με τη Β. Κορέα και τις ΗΠΑ, ενώ μέσα από την
παρουσίαση των προκλήσεων ασφαλείας εξετάζεται η στρατηγική εξισορρόπησης
της Ν. Κορέας έναντι της απειλής της Β. Κορέας.
Στο 4ο Κεφάλαιο παρουσιάζονται οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των Ελλάδας και Τουρκίας, και αναλύεται η φύση της απειλής όπως γίνεται αντιληπτή
από την ελληνική πλευρά. Τέλος, παρουσιάζονται οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας για την αντιμετώπιση αυτής της αναθεωρητικής στρατηγικής της Τουρκίας,
ενώ με βάση τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη της στρατηγικής
συμπεριφοράς της Ταϊβάν και της Ν. Κορέας, εξάγονται τα διδάγματα για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : Η ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ KAI
Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΤΗΣ ΒΑ ΑΣΙΑΣ
1.1

Γενικά
Πριν την παρουσίαση των επιχειρημάτων της παρούσας μελέτης κρίνεται

σκόπιμο να προσδιορισθεί η θεώρηση των διεθνών σχέσεων πάνω στην οποία
στηρίχθηκαν τα επιχειρήματά της, λαμβάνοντας υπόψη ότι η μελέτη των διεθνών
σχέσεων, στις μέρες μας, κυριαρχείται από τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις: τον
πολιτικό ρεαλισμό, τον πλουραλισμό και τον μαρξισμό.
Από την μια πλευρά, η πλουραλιστική θεώρηση απορρίπτοντας «την παραδοσιακή μορφή της πολιτικής που εκφράζεται μέσα από τη διεκδίκηση ισχύος, την
ισορροπία δυνάμεων και τη χρήση βίας», αποκηρύσσει, στην ουσία, την ιδέα των
κυρίαρχων κρατών – εθνών δίνοντας έμφαση σε ένα μοντέλο συνεργασίας και αλληλεξάρτησης μέσα σε μια παγκόσμια κοινωνία (Κουσκουβέλης 2004, 71). Η
πλουραλιστική προσέγγιση προτείνει την απομάκρυνση από την πολιτική της ισχύος και την έννοια του «εθνοκεντρικού» συμφέροντος. Υποστηρίζει ότι, η συνεργασία σε έναν ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενο κόσμο θα αποδειχτεί τελικά
ακαταμάχητη στην αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς όταν η εξουσία κατανέμεται σε πολλούς, ο ανταγωνισμός, που οδηγεί σε πολέμους, τείνει να αυτοαναιρείται.
Από την άλλη πλευρά, ο μαρξισμός ενώ αποδέχεται την κρατοκεντρική φύση του διεθνούς συστήματος, εντούτοις, δίνει έμφαση στην οικονομική εξουσία και
στην πάλη των τάξεων για απόκτηση ισχύος. Απορρίπτει την παραδοσιακή μορφή
του εθνικού συμφέροντος, καθώς αυτό «εμπεριέχει στον πυρήνα του το ταξικό
συμφέρον» (Κουσκουβέλης 2004, 92) και προσεγγίσει την ισχύ μέσα από την ταξική επικράτηση στις καπιταλιστικές κοινωνίες.
Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι, οι παραπάνω θεωρήσεις, σε μικρότερο ή
μεγαλύτερο βαθμό, συνεισφέρουν στη βελτίωση της γνώσης του διεθνούς συστήματος. Παρόλα αυτά, η παρούσα μελέτη, στην προσπάθεια της να προσεγγίσει τις
συνθήκες εξισορρόπησης στο περιφερειακό σύστημα της Ανατολικής Ασίας και
τον τρόπο που αυτές δύνανται να εφαρμοσθούν στις ελληνο-τουρκικές σχέσεις, θα
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Σχέσεων, στην θεώρηση του πολιτικού ρεαλισμού και των παραλλαγών της.
1.2

Αρχές του Πολιτικού Ρεαλισμού
Σημείο εκκίνησης του πολιτικού ρεαλισμού αποτελεί το γεγονός ότι το διε-

θνές σύστημα είναι άναρχο. Αυτό δε σημαίνει την απουσία αρχών και νόμων που
να το διέπουν, αλλά την «έλλειψη οργανωτικής τάξης κατά το πρότυπο της εσωτερικής διακυβέρνησης των κρατών» (Waltz 2011, 12).
Καθώς ο πολιτικός ρεαλισμός προσπαθεί να δώσει απάντηση σε βασικά
ερωτήματα της διεθνούς πολιτικής σχετικά με τη στρατηγική συμπεριφορά των
κρατών στο διεθνές σύστημα, διατυπώνει τα παρακάτω αξιώματα1 :
α. Τα κράτη συνιστούν τους βασικούς δρώντες του διεθνούς συστήματος,
χωρίς να υπάρχει κάποια κεντρική εξουσία πάνω από αυτά (κρατικοκεντρικό διεθνές σύστημα) (Mearsheimer 1995, 10).
β. Η έλλειψη ρυθμιστικής εξουσίας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών, καθιστά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών ανταγωνιστικές και συχνά συγκρουσιακές (ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα).
γ. Μέσα σε αυτό το ανταγωνιστικό σύστημα, κύριο μέλημα των κρατών και
ύψιστο εθνικό συμφέρον είναι να εξασφαλίσουν την επιβίωση τους, να μεριμνήσουν για την ασφάλειά τους (αρχή της αυτοβοήθειας).
δ. Τα κράτη επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους, αναζητώντας την «σκληρή» στρατιωτική ισχύ (Κουσκουβέλης 2004, 60).
ε.

Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη στην προσπάθεια τους να μεγιστο-

ποιήσουν την ασφάλειά τους, μειώνουν την ασφάλεια των άλλων, εντείνοντας τον
ανταγωνισμό ασφαλείας («δίλημμα ασφαλείας»). Συνέπεια της διεθνούς αναρχίας
είναι η δημιουργία αισθήματος ανασφάλειας και φόβου στα κράτη (αβεβαιότητα).
στ. Τα κράτη δρουν με τρόπο ορθολογικό· καθώς οι ενέργειές τους συνιστούν το αποτέλεσμα μιας διαδικασίας επιλογής μεταξύ υπαρχόντων εναλλακτι1

Οι αρχές του ρεαλισμού αποτυπώνονται σε πληθώρα ακαδημαϊκών κειμένων της ελληνικής βιβλιογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρονται : Η. Κουσκουβέλης, ‘Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις’, Αθήνα,
Ποιότητα, 2004,σελ.58-70· Α. Πλατιάς, ‘Το Νέο Διεθνές Σύστημα’, Αθήνα, Παπαζήσης, σελ. 27-46·
Δ. Κώνστας, ‘Θεωρία και Μεθοδολογία Διεθνών Σχέσεων’, Αθήνα,Σάκκουλας,1983,σελ.80-81· Π.
Ήφαιστος, ‘Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική: από την «ιδεαλιστική αθωότητα» στο «πεπρωμένο του
Έθνους»’, Αθήνα, Οδυσσέας, 1994.
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όφελος» (Πλατιάς 1995, 30-31).
ζ.

Τα κράτη προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους, έχουν

κίνητρο να εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους με σκοπό τη διατήρηση της ισχύος του συστήματος (Waltz 2011, 20-21).
Ο πολιτικός ρεαλισμός δίνει απαντήσεις σε μια σειρά από καίρια ερωτήματα
των Διεθνών Σχέσεων, μεταξύ άλλων, όπως α) ποια η φύση του διεθνούς συστήματος, β) ποια τα κύρια αίτια της στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές σύστημα και γ) πώς τα κράτη επιδιώκουν την επιβίωσή τους στο άναρχο και
ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα (Πλατιάς 1998, 26-35).
Κεντρική θέση στην ρεαλιστική θεώρηση περί της λειτουργίας της διεθνούς
πολιτικής και της κατανόησης της στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών στις
σχέσεις μεταξύ τους λαμβάνουν έννοιες όπως: το «δίλημμα ασφαλείας» ως συνέπεια των μέτρων που λαμβάνουν τα κράτη εκατέρωθεν στην προσπάθεια τους να
κατοχυρώσουν τα συμφέροντα ασφαλείας τους, η αναζήτηση της ισχύος και η
προσπάθεια επίτευξης και διατήρησης ισορροπίας προκειμένου τα κράτη να μπορέσουν να επιβιώσουν στο άναρχο διεθνές σύστημα, και η επιλογή της στρατηγικής της εξισορρόπησης ως αποτέλεσμα ορθολογικής συμπεριφοράς αντιμετώπισης των αναδυόμενων απειλών στο διεθνές σύστημα.
Στις επόμενες ενότητες θα επιχειρηθεί μια σύντομη ανάλυση των παραπάνω εννοιών, προκειμένου να αποτυπωθεί πληρέστερα το ανταγωνιστικό περιβάλλον ασφαλείας της Ανατολικής Ασίας και να γίνουν κατανοητά τα κίνητρα στρατηγικής συμπεριφοράς των υπό μελέτη κρατών.
1.3

Δίλημμα Ασφαλείας (Security Dilemma)
Η ρεαλιστική προσέγγιση υποστηρίζει την άναρχη φύση του διεθνούς συ-

στήματος, όπου κυρίαρχη έγνοια των κρατών είναι η ίδια τους η επιβίωση. Αυτή η
έλλειψη ρυθμιστικής εξουσίας στις σχέσεις και η αβεβαιότητα στις προθέσεις δημιουργεί φόβο και αίσθημα ανασφάλειας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών.
Συγκεκριμένα, ο J. Mearsheimer υποστηρίζει ότι ο φόβος που αισθάνονται
τα (μεγάλα) κράτη μεταξύ τους οφείλεται σε τρία στοιχεία: α) στην απουσία μιας
κεντρικής οργανωτικής εξουσίας υπέρτερης όλων των κρατών που να είναι σε θέση να προστατεύσει το ένα από το άλλο, β) στο γεγονός ότι τα κράτη διαθέτουν
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μπορεί να είναι βέβαιο για τις προθέσεις των άλλων κρατών (Mearsheimer 2006,
26).
Αυτή την κατάσταση όπου τα κράτη, χωρίς το καθένα να είναι σίγουρο για
τις προθέσεις του άλλου, λαμβάνουν τέτοια μέτρα για την κατοχύρωση της ασφάλειάς τους που ταυτόχρονα μειώνουν την ασφάλεια των άλλων, ο J. Hertz σε άρθρο του στο επιστημονικό περιοδικό World Politics, το 1950, την ονόμασε «δίλημμα ασφαλείας»2. Όπως ο ίδιος αναφέρει «[τα κράτη] προσπαθώντας να αποκτήσουν ασφάλεια από … επίθεση, εξωθούνται να αποκτήσουν όλο και περισσότερο
ισχύ προκειμένου να ξεφύγουν από την επίδραση της ισχύος των άλλων. Αυτό, με
τη σειρά του, καθιστά τους άλλους περισσότερο ανασφαλείς και τους υποχρεώνει
να προετοιμάζονται για το χειρότερο. Καθώς κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται ποτέ ασφαλής σε έναν τέτοιον κόσμο ανταγωνιστικών μονάδων, προκύπτει ανταγωνισμός ασφαλείας και ξεκινά ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας και της συσσώρευσης
ισχύος»3 (Ηerz 1950, 157).
Κατά ανάλογο τρόπο, ο R. Jervis προσδιορίζει το δίλημμα ασφαλείας «ως
ένα από τα μέσα με τα οποία ένα κράτος προσπαθεί να αυξήσει την ασφάλειά του,
μειώνοντας την ασφάλεια των άλλων» (Jervis 1978, 169). Το δίλημμα προκύπτει
από την άναρχη φύση του διεθνούς συστήματος και ευθύνεται για την έλλειψη ασφαλείας σε αυτό καθώς «ακόμα και όταν κανένα κράτος δεν έχει καμία επιθυμία
να επιτεθεί σε άλλους, κανένα δεν μπορεί να είναι βέβαιο ότι οι προθέσεις των άλλων είναι ειρηνικές ή ότι θα παραμείνουν έτσι…» (G. Snyder 1984, 461).
Ως εκ τούτου, τα κράτη βρίσκονται σε δίλημμα. Οι προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να αυξήσουν την ασφάλειά τους, στην καλύτερη περίπτωση
οδηγούν στην ίδια κατάσταση έλλειψης ασφάλειας που αντιμετώπιζαν και πριν,
ενώ στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να οδηγήσουν σε μείωση της ασφάλειας
τους, εάν τα υπόλοιπα κράτη λαμβάνουν μέτρα που υπερβαίνουν τα δικά τους.

2

O όρος «δίλημμα ασφαλείας» εισήχθη για πρώτη φορά στην βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων από τον John Hertz στο ‘Idealist Internationalism and the Security Dilemma’, World Politics, Vol.
2, No. 2, (1950):157. Ο J. Mearsheimer υποστηρίζει ότι η λογική του «διλήμματος ασφαλείας» υποδηλώνεται, χωρίς ο όρος να αναγράφεται ξεκάθαρα, στο έργο του J. Lowes Dickinson, ‘’The European Anarchy’’, New York: Macmillan (1916).
3
Παρατίθεται στο J. Mearsheimer,‘ Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’, Αθήνα,
Εκδόσεις Ποιότητα (2006):90.
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Η Έννοια της Ισχύος στη Διεθνή Πολιτική
Η έννοια της ισχύος αποτελεί ένα από τα κεντρικά αλλά και αμφιλεγόμενα

ζητήματα των Διεθνών Σχέσεων, και όπως αναφέρει ο Μearsheimer στο έργο του
‘’Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’’, «Η ισχύς είναι το νόμισμα
της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων, και τα κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για
αυτήν. Ότι είναι τα χρήματα για τα οικονομικά είναι η ισχύς για τις διεθνείς σχέσεις»
(Mearsheimer 2006, 41-42).
O R. Dahl σημειώνει ότι «το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη δύναμη από κάποιους άλλους, αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα και σαφέστερα γεγονότα της ανθρώπινης ύπαρξης. […] Αν αυτοί οι ισχυρισμοί χρειάζονται τεκμηρίωση, θα μπορούσε κάποιος να παραθέσει μια ατέλειωτη παρέλαση μεγάλων
ονομάτων από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μέσω του Μακιαβέλι και του
Hobbes, μέχρι στον Paretto και τον Weber….» (Dahl 1956, 201). Συνεπώς, δεν
προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η ισχύς καταλαμβάνει μια περίοπτη θέση στις
συζητήσεις διεθνούς πολιτικής από τον Θουκυδίδη μέχρι σήμερα.
Πράγματι, ο Θουκυδίδης, ως ο πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού, έχει αναγάγει την ισχύ σε κεντρικό ζήτημα της διεθνούς πολιτικής. Άλλωστε η Ιστορία του
Πελοποννησιακού Πολέμου «αποτελεί στην ουσία μια ιστορική και φιλοσοφική ανάλυση της έννοιας της ισχύος[…] της γέννηση της, της άνισης κατανομής της, της
σημασία της στις διακρατικές σχέσεις, της τεχνικής χρήσης της, των ηθικών διλημμάτων στη χρήση της και της προσπάθειας να τεθούν νομικοί περιορισμοί στη
χρήση της» (Πλατιάς 1998, 47).
Εντούτοις, όμως, η μακρά συζήτηση αναφορικά με το ρόλο της ισχύος στις
διεθνείς σχέσεις, έχει αποτύχει να αποφέρει μια κάποια συμφωνία στην ακαδημαϊκή κοινότητα, εντός της οποίας φαίνεται να υπάρχουν διαφωνίες σχετικά όχι μόνο
με το ρόλο αλλά και τη φύση της ισχύος. Έτσι ο Κ. Waltz σημειώνει ότι η ισχύς
αποτελεί μια βασική έννοια της ρεαλιστικής θεωρίας διεθνούς πολιτικής, ενώ παραδέχεται ότι «ο σωστός ορισμός της εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο διαμάχης» (Waltz 1986, 322-345), ενώ ο H. Morgenthau αναφέρει ότι «η έννοια της πολιτικής εξουσίας αποτελεί ένα από τα πιο δύσκολα και επίμαχα προβλήματα της
πολιτικής επιστήμης» (Morgenthau 1973). Από την πλευρά του ο R. Gilpin περιγράφει την έννοια της ισχύος ως «μια από τις πιο προβληματικές στη θεωρία των
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-8διεθνών σχέσεων» και υποστηρίζει ότι «ο αριθμός και η ποικιλία των ορισμών της
ισχύος προκαλεί αμηχανία στους πολιτικούς επιστήμονες» (Gilpin 1981, 13).
Οι πολλές και διαφορετικές ερμηνείες που έχουν δοθεί στην έννοια της ισχύος από διακεκριμένους μελετητές επιβεβαιώνει την άποψη ότι αυτή αποτελεί
ένα σημαντικό στοιχείο της συμπεριφοράς των κρατών που καθορίζει σε μεγάλο
βαθμό τις διεθνείς σχέσεις.
Τελικά, όμως πως προσδιορίζεται η ισχύς; Ποιες είναι οι εκφάνσεις της και
ποιοι συντελεστές προσδιορίζουν την ισχύ των κρατών στην προσπάθειά τους να
μεγιστοποιούν τα συμφέροντά τους (επιβίωσης ή κυριαρχίας) στο άναρχο διεθνές
σύστημα;
1.4.1. Ορισμός της ισχύος
Για την έννοια της ισχύος έχουν διαμορφωθεί, κατά βάση, δυο διακριτές
σχολές σκέψης. Η πρώτη σχολή υπογραμμίζει τη δυναμική μορφή της ισχύος, δηλαδή «την δυνατότητα να αλλάξει κανείς κάτι προς την αντίθετη κατεύθυνση από ότι
θα άλλαζε υπό κανονικές συνθήκες». (Κουσκουβέλης 2004, 141). Σύμφωνα με αυτόν τον τρόπο σκέψης, η ισχύς γίνεται περισσότερο αντιληπτή μέσα από τα αποτελέσματα που αυτή επιφέρει στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των κρατών. Με άλλα
λόγια, η ισχύς περιγράφεται με όρους αποτελεσμάτων. Κύριος εκφραστής αυτής
της άποψης αποτελεί ο R. Dahl σύμφωνα με τον οποίον «ο Α έχει ισχύ επί του Β
στον βαθμό που αυτός [ο Α] μπορεί να υποχρεώσει τον Β να κάνει το οποίο [Β] διαφορετικά δεν θα έκανε» (Dahl 1956, 202-203). Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Κ.
Deutsch υποστηρίζει ότι ισχύς είναι «η δυνατότητα αλλαγής των αλλαγών, οι οποίες διαφορετικά δεν θα συνέβαιναν» (Κουσκουβέλης 1997, 123). Σύμφωνα με
αυτή τη λογική, η ισχύς λαμβάνει την μορφή της επιρροής (influence) και του ελέγχου πάνω σε άλλα κράτη, και «συνεπώς μπορεί να μετρηθεί μόνο αφότου το αποτέλεσμα μιας ενέργειας έχει γίνει σαφές» (Mearsheimer 2006, 130-131).
Η δεύτερη σχολή σκέψης, αναφέρεται στη στατική φύση της ισχύος και ορίζει αυτήν με όρους υλικών ικανοτήτων. Βασικό εκφραστή αυτής της άποψης συνιστά η ρεαλιστική σχολή σκέψης, μεταξύ των οποίων ο J. Mearsheimer υποστηρίζει
ότι η ισχύς «δεν αντιπροσωπεύει τίποτε περισσότερο από τα συγκεκριμένα στοιχεία
ή τους υλικούς πόρους που έχει στη διάθεσή του το κράτος» (Mearsheimer, Η
Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων 2006, 130). Σύμφωνα με αυτόν
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-9τον τρόπο σκέψης, η ισχύς λαμβάνει τη μορφή της δύναμης (power), καταδεικνύοντας την υλική φύση της ισχύος.
Oι δυο παραπάνω προσεγγίσεις της έννοιας της ισχύος ενώ φαίνονται εκ
πρώτης άποψης παρόμοιες, εντούτοις δεν είναι ταυτόσημες, καθώς η προσέγγιση
της ισχύος με όρους αποτελεσμάτων (επιρροής-ελέγχου) εμπεριέχει και μη υλικούς παράγοντες, όπως η στρατηγική που ένα κράτος εφαρμόζει ενάντια στις δυνάμεις ενός δυνητικού αντιπάλου, που επηρεάζουν τα αποτελέσματα. Σύμφωνα με
τον ίδιο, υπάρχει ένα σημαντικός λόγος για τον οποίον η ισχύς δεν θα πρέπει να
εξισώνεται με τα αποτελέσματα· η ισχύς συνιστά το μέσο, ενώ τα πολιτικά αποτελέσματα τον σκοπό και στην περίπτωση που αυτές οι δυο έννοιες είναι αδιαχώριστες, τότε οδηγούμαστε σε ένα «κυκλικό επιχείρημα» (Mearsheimer 2006, 135137).
Στο ίδιο μήκος κύματος διατυπώνει τα επιχειρήματά του και ο Κ. Waltz, όταν
υποστηρίζει ότι είναι παραπλανητικό να ορίζουμε την ισχύ με όρους που την εξισώνει με τον έλεγχο, καθώς σε μια τέτοια περίπτωση «η ισχύς ως αίτιο συγχέει τη
διαδικασία με το αποτέλεσμα». Σύμφωνα με τον ίδιο, «το να ταυτίζεται η ισχύς με
τον έλεγχο ισοδυναμεί με τον ισχυρισμό ότι μόνο ισχύς χρειάζεται για να πετύχεις
αυτό που θέλεις. Κάτι τέτοιο είναι προφανές αβάσιμο, αλλιώς δεν θα υπήρχε τίποτα
περισσότερο για να κάνουν οι πολιτικοί και οι στρατιωτικοί στρατηγιστές» (Waltz
2011, 397-398)
1.4.2. Είδη ισχύος
O Mearsheimer αναφέρει ότι τα κράτη διαθέτουν δυο είδη ισχύος: Την λανθάνουσα ισχύ και τη στρατιωτική ισχύ, οι οποίες αν και στενά συνδεδεμένες, δεν
είναι συνώνυμες καθώς προέρχονται από διαφορετικά είδη στοιχείων. Σύμφωνα
με τον ίδιο «η λανθάνουσα ισχύς αναφέρεται στα κοινωνικο-οικονομικά στοιχεία τα
οποία υπεισέρχονται στην οικοδόμηση της στρατιωτικής ισχύος· σε μεγάλο βαθμό
εδράζεται στον πλούτο ενός κράτους και στο συνολικό μέγεθος του πληθυσμού
του» (Mearsheimer 2006, 127).
Από την άλλη πλευρά, «η στρατιωτική ισχύς εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στο
μέγεθος και τη δύναμη του στρατού ξηράς ενός κράτους και στις αεροπορικές και
ναυτικές δυνάμεις που τον υποστηρίζουν» (Mearsheimer, Η Τραγωδία της
Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων 2006, 128). Τα κράτη στην αέναη προσπάθεια
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-10που καταβάλουν για την αναζήτηση και απόκτηση της ισχύος που θα μεγιστοποιήσει το κρατικό συμφέρον (επιβίωσης ή κυριαρχίας στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα) στηρίζονται στην στρατιωτική ισχύ. Απαραίτητη, όμως,
προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων αποτελούν το
μέγεθος του πληθυσμού και ο πλούτος που συνιστούν τη λανθάνουσα ισχύς ενός
κράτους.
1.4.3. Χαρακτηριστικά της ισχύος
Απαραίτητο στοιχείο κατανόησης της ισχύος και μελέτης των εννοιών και
των μορφών της, αποτελεί ο προσδιορισμός των βασικών χαρακτηριστικών της.
Έτσι, σύμφωνα με τον Η. Κουσκουβέλη χαρακτηριστικά της ισχύος αποτελούν : α)
ο κάτοχος της ισχύος, που στη θεώρηση του πολιτικού ρεαλισμού αποτελεί το
κράτος (ως βασικός παράγοντας του διεθνούς συστήματος), β) το μέγεθός της ισχύος κάθε παράγοντα, που αποτιμάται με βάση το είδος και το μέγεθος των συντελεστών ισχύος που αυτός φέρει καθώς και τη σύγκριση με τους αντίστοιχους
συντελεστές άλλων παραγόντων, γ) ο τομέας (διεθνών) δραστηριοτήτων στους
οποίους αυτή μπορεί να εφαρμοσθεί, καθώς γίνεται αντιληπτό ότι οι παράγοντες
του διεθνούς συστήματος δεν δύνανται να εφαρμόζουν τους συντελεστές ισχύος
τους σε όλο το εύρος των θεμάτων που διαχειρίζονται, δ) η ένταση (αποτελεσματικότητα) της ισχύος που διαθέτουν τα κράτη και η οποία σχετίζεται τόσο με την δυνατότητα επιβολής της θέλησης τους όσο και με τη θέληση τους για προβολή των
συντελεστών ισχύος που διαθέτουν, στους διάφορους τομείς διεθνών δραστηριοτήτων, ε) το σημείο ισορροπία της ισχύος, που αναφέρεται στην ισορροπία που
μπορεί να υφίσταται στις σχέσεις ανταγωνιστικών παραγόντων του διεθνούς συστήματος, χωρίς απαραίτητα αυτοί οι παράγοντες να ισοδυναμούν σε ισχύ μεταξύ
τους, και στ) το κόστος της ισχύος, που αναφέρεται τόσο στο κόστος απόκτησής
της (απόλυτο, σχετικό) όσο και στο κόστος άσκησης αυτής (πολιτικό, οικονομικό,
περιβαλλοντικό, ηθικό ή και ανθρώπινο) (Κουσκουβέλης 2004, 143-147).
1.4.4. Η αναζήτηση της ισχύος
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η παρούσα μελέτη στηρίζει τα επιχειρήματά της στην ρεαλιστική προσέγγιση των Διεθνών Σχέσεων. Ένα από τα βασικά αξιώματα της ρεαλιστικής θεώρησης είναι ότι τα κράτη αναζητούν και επιδιώ-
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Ποιοι είναι, όμως οι λόγοι που υποχρεώνουν τα κράτη να αναζητούν την ισχύ;
Το ζήτημα της αναζήτησης της ισχύος έχει βρεθεί στο επίκεντρο της διαφωνίας μεταξύ των διαφόρων ρεαλιστικών σχολών σκέψεων στην προσπάθειά τους
να εξηγήσουν την συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές σύστημα.
Ο κλασικός ρεαλισμός (ρεαλισμός της ανθρώπινης φύσης), τον οποίο παρουσιάζει ο H. Morgenthau στο έργο του ‘’Politics among Nations’’, εδράζεται στην
απλή υπόθεση ότι «τα κράτη διευθύνονται από ανθρώπινα όντα τα οποία από τη
γέννησή τους έχουν μέσα τους μια ‘’θέληση για ισχύ’’» (Mearsheimer 2006, 55-56).
Η ισχύς αποτελεί το βασικό κίνητρο κρατικής συμπεριφοράς και η επιθυμία απόκτησής της αποτελεί εσωτερικό χαρακτηριστικό των κρατών. Σύμφωνα με τον
κλασικό ρεαλισμό, η αναζήτηση της (απόλυτης) ισχύος δεν είναι το αποτέλεσμα
κάποιου διλήμματος ασφαλείας αλλά αποτελεί αυτοσκοπό των κρατών τα οποία
αναζητούν την ισχύ με σκοπό να κυριαρχήσουν πάνω στα υπόλοιπα κράτη
(Morgenthau 1973, 208).
Ο αμυντικός ρεαλισμός, ο οποίος παρουσιάζεται κατά κύριο λόγο από τον
K. Waltz στο ‘’Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής’’, υποστηρίζει ότι στο άναρχο και έντονου διακρατικού ανταγωνισμού διεθνές σύστημα, τα κράτη «… το λιγότερο που
επιδιώκουν είναι η διατήρηση τους και το περισσότερο είναι η απόκτηση παγκόσμιας κυριαρχίας» (Waltz 2011, 252). Ο φόβος και η ανασφάλεια ωθούν τα κράτη «…
να επιδιώκουν να διασφαλίσουν την επιβίωση τους… Το κίνητρο της επιβίωσης
θεωρείται μάλλον ως βάση της δράσης σε έναν κόσμο, όπου η ασφάλεια των κρατών δεν είναι εγγυημένη…» (Waltz 2011, 269). Ο αμυντικός ρεαλισμός υποστηρίζει
ότι το υπέρτατο συμφέρον των κρατών, που είναι η μεγιστοποίηση της ασφάλειας
τους (επιβίωση), επιτυγχάνεται μέσα από τη διατήρηση της θέσης τους στο σύστημα και της ισορροπίας ισχύος στις σχέσεις τους με τα άλλα κράτη. Σύμφωνα με
τον Κ. Waltz, η ισχύς δεν αποτελεί αυτοσκοπό, καθώς τα κράτη «δεν μπορούν να
αφήσουν την ισχύ, που είναι πιθανό χρήσιμο μέσο, να γίνει ο σκοπός που επιδιώκουν» (Waltz 2011, 270).

4

Η σχετική πρόταση παρατίθεται και στο Schouten, P. (2012) ‘Theory Talk #49: John Mearsheimer on Power as the Currency of International Relations, Disciplining US Foreign Policy, and Being
an Independent Variable’, Theory Talks, http://www.theory-talks.org/2012/06/theory-talk-49.html
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-12O επιθετικός ρεαλισμός, βασικό εκφραστή του οποίου συνιστά ο J.
Mearsheimer μέσα από το έργο του ‘’Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’’, υποστηρίζει ότι σκοπός του κάθε κράτους είναι «να μεγιστοποιήσει το
μερίδιο του επί της παγκόσμιας ισχύος, πράγμα που σημαίνει την απόκτηση ισχύος
σε βάρος άλλων κρατών» (Mearsheimer 2006, 25). O ισχυρισμός αυτός, εκ πρώτης όψεως τοποθετεί τον επιθετικό ρεαλισμό πλησίον του ρεαλισμού του Morgenthau αναφορικά με τον αέναο αγώνα για απόκτηση ισχύος μεταξύ των κρατών. Ο
επιθετικός ρεαλισμός, όμως, υποστηρίζει ότι αίτιο αυτής της αναζήτησης ισχύος
δεν είναι η ανθρώπινη φύση, αλλά οι συνθήκες διεθνούς αναρχίας και έντονου διακρατικού ανταγωνισμού όπου κυριαρχεί ο φόβος και η ανασφάλεια. Όπως ο αμυντικός ρεαλισμός έτσι και ο επιθετικός βλέπει ότι «οι μεγάλες δυνάμεις ενδιαφέρονται βασικά για το πώς θα καταφέρουν να επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου δεν
υπάρχει καμία αρχή που να προστατεύει τη μια από την άλλη…» (Mearsheimer
2006, 21).
Οι δυο, όμως, αυτές ρεαλιστικές προσεγγίσεις διαφέρουν ως προς την εξήγηση που παρέχουν αναφορικά με το πώς μεγιστοποιείται η ασφάλεια. Στο παραπάνω ερώτημα, οι αμυντικοί ρεαλιστές απαντούν μέσα από τη διατήρηση της υπάρχουσας ισορροπίας, ενώ οι επιθετικές ρεαλιστές απαντούν με τη μεγιστοποίηση του μεριδίου τους επί της παγκόσμιας ισχύος (Mearsheimer 2006, 62).
Επιπλέον, διαφωνία εντοπίζεται και ως προς την «ποσότητα» ισχύος που
κάθε κράτος επιδιώκει να αποκτήσει. Από την μια πλευρά, ο αμυντικός ρεαλισμός
υποστηρίζει ότι τα κράτη αναζητούν την κατάλληλη «δόση» ισχύος· ούτε πολλή
λίγη που θα απειλήσει την επιβίωσή τους, ούτε υπερβολική που θα αναγκάσει τα
υπόλοιπα κράτη να συνασπιστούν εναντίον του για να το εξισορροπήσουν. Στόχος
τον κρατών είναι να «εξισορροπούν την ισχύ, αντί να την μεγιστοποιούν» (Waltz
2011, 270).
Από την άλλη πλευρά, ο επιθετικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι τα κράτη,
καθώς αντιλαμβάνονται ότι η ισχύς είναι το κλειδί για την επιβίωσή τους, προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους και εκμεταλλεύονται κάθε ευκαιρία για να
την αυξήσουν έναντι των αντιπάλων τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο J.
Mearsheimer, το διεθνές σύστημα υποχρεώνει τις μεγάλες δυνάμεις «να συμπεριφέρονται επιθετικά, όχι επειδή το θέλουν ή επειδή διαθέτουν μια εσωτερική ώθηση
για κυριαρχία, αλλά επειδή είναι υποχρεωμένες να επιζητούν περισσότερη ισχύ αν
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-13θέλουν να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους για επιβίωση»5 (Mearsheimer
2006, 62).
1.5

Σταθερότητα και Ισορροπία της Ισχύος
Οι έννοιες της «σταθερότητας» και της πρακτικής εφαρμογής αυτής στη διε-

θνής πολιτική μέσω της έννοιας της ισορροπίας ισχύος έχουν μια χροιά συντηρητική, καθώς «επιδιώκουν και συμβάλλουν στη διατήρηση του status quo». Η ενασχόληση με τις παραπάνω έννοιες, αναδεικνύει την εννοιολογική ασάφεια και την
ύπαρξη πολιτικών αδιεξόδων, καθώς η διεθνής πολιτική πρακτική αποκαλύπτει
καταστάσεις όπου δυο ανταγωνιστές καθώς επικαλούνται την σταθερότητα, στην
ουσία προσπαθούν να ικανοποιήσουν «ακριβώς αντίθετα συμφέροντα και να επιδιώξουν αμοιβαίως αποκλειόμενους στόχους» (Κουσκουβέλης 1997, 116).
Η έννοια της σταθερότητας αρχικά παρουσιάσθηκε ως ένας «τρόπος αποφυγής των συγκρούσεων και διατήρησης της ειρήνης» μεταξύ των κρατών, συνδεόμενης άμεσα με την έννοια της διατήρησης της ειρήνης μεταξύ των κρατών..
Αποτέλεσμα αυτής της προσέγγισης ήταν η σταθερότητα να αποκτήσει μια λανθάνουσα χροιά, καθώς αυτό που απέκτησε το μέγιστο ενδιαφέρον δεν ήταν πώς θα
μπορούσε να διατηρηθεί η σταθερότητα στις σχέσεις μεταξύ των κρατών και κατά
συνέπεια η ειρήνη, αλλά πώς θα αποφευχθεί ο πόλεμος. Κατά συνέπεια, το ενδιαφέρον των μελετητών επικεντρώθηκε στο πώς προκαλούνται οι συγκρούσεις έτσι
ώστε «η γνώση των αιτιών να οδηγήσει στην αποτροπή των συνεπειών»
(Κουσκουβέλης 1997, 117).
1.5.1 Ορισμοί της ισορροπίας ισχύος
Η εννοιολογική σύγχυση που προκαλείται από τη χρησιμοποίηση και την
ενασχόληση με την ισορροπία ισχύος, αναδεικνύεται από την πληθώρα των εννοιών/σημασιών που έχουν αποδώσει σε αυτή διακεκριμένοι μελετητές που ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο αντικείμενο.
Ο H. Morgenthau στο έργο του ‘’Politics among Nations’’ αναφέρει ότι η έννοια της ισορροπίας δύναται να περιλάβει τις παρακάτω τέσσερεις σημασίες: α)
της πολιτικής με σκοπό να προκαλέσει μια συγκεκριμένη κατανομή ισχύος, β) της
περιγραφής μιας υφιστάμενης κατάστασης στη διεθνή πολιτική, γ) μιας σχεδόν ι5

Για μια εξέταση των διαφορών μεταξύ επιθετικού και αμυντικού δομικού ρεαλισμού, Robert Jervis, ‘’Realism, Neoliberalism, and Cooperation: Understanding the Debate” International Security,
Vol. 24, no. 1 (Summer 1999): 47-50.
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-14σοδύναμης κατανομής ισχύος διεθνώς, δ) ενός όρου που περιγράφει κάθε κατανομή πολιτικής ισχύος στις διεθνείς σχέσεις (Morgenthau 1973, 134-145).
Ο E. Haas, σημειώνει οκτώ διαφορετικές σημασίες του έννοιας: α) κατανομή
ισχύος, β) εξισορρόπηση, γ) ηγεμονία, δ) σταθερότητα και ειρήνη, ε) ανισορροπία
και πόλεμος, στ) πολιτική ισχύος γενικά, ζ) παγκόσμιο νόμο της ιστορίας, και η)
σύστημα και οδηγό για διαμόρφωση πολιτικής (Haas 1953, 447-458).
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι «σε ένα περιβάλλον ισορροπίας ισχύος
κάθε κράτος επιχειρεί να διατηρήσει ή να ανατρέψει το υπάρχον ‘’status quo’’, την
κατάσταση της ‘’εξισορρόπησης’’ (equilibrium), που εκφράζουν και επιβάλλουν οι
‘’συσχετισμοί ισχύος’’ μεταξύ των κρατών». Ο όρος «ισορροπία ισχύος» προκαλεί
εννοιολογική σύγχυση, καθώς η ισορροπία ισχύος ισοδυναμεί με την εξισορρόπηση (κατά Morgenthau) και αυτή με τη σταθερότητα (κατά Haas) (Κουσκουβέλης
1997, 119-120).
Ο δομικός ρεαλισμός, όπως διατυπώθηκε από τον Κ. Waltz στο έργο του
‘’Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής’’, υποστηρίζει ότι τα κράτη δεν χρειάζεται να δράσουν
προκειμένου να επιτύχουν την ισορροπία ισχύος, αλλά αντίθετα η ισορροπία εμφανίζεται ως αποτέλεσμα των δράσεων των κρατών που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την επιβίωσή τους σε ένα άναρχο σύστημα.
Οι αμυντικοί ρεαλιστές, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στην δομή και τη
λειτουργία του διεθνούς συστήματος. O Waltz, καθώς υποστηρίζει ότι η ύπαρξη
παραγόντων που αναζητούν την επιβίωση σε ένα άναρχο περιβάλλον οδηγεί στη
δημιουργία ισορροπιών ισχύος, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη δομή της διεθνούς πολιτικής και στα κράτη που τη συνθέτουν.
Σύμφωνα με τον ίδιο, μια «ορθά διατυπωμένη» θεωρία ισορροπίας ισχύος
υποθέτει ότι τα κράτη είναι «συνεκτικοί» δρώντες οι οποίοι επιδιώκουν, κατ’ ελάχιστο τη διατήρησή τους, και, κατά μέγιστο, την απόκτηση παγκόσμιας ισχύος. Χρησιμοποιούν εσωτερικά και εξωτερικά μέσα με «λίγο πολύ» λογικούς τρόπους, για
να πετύχουν τους στόχους τους. Αν στη λειτουργία της θεωρίας προστεθεί και η
συνθήκη ότι δυο ή περισσότερα κράτη «συνυπάρχουν σε ένα σύστημα αυτοβοήθειας», τότε το αναμενόμενο αποτέλεσμα είναι η δημιουργία ισορροπιών της ισχύος (Waltz 2011, 251-253).
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-15Ο επιθετικός ρεαλισμός, παρά το γεγονός ότι εμφορείται από το αξίωμα της
μεγιστοποίησης της ισχύος ως κινήτρου στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών,
εντούτοις, διατυπώνει μια ενδιαφέρουσα άποψη για την ισορροπία ισχύος. Σύμφωνα με αυτήν υποστηρίζεται ότι τα κράτη ενδιαφέρονται να μεγιστοποιήσουν όχι
την απόλυτη αλλά τη σχετική τους ισχύ και «αναμένεται να απεμπολήσουν μεγάλα
κέρδη στη δική τους ισχύ αν τέτοιου είδους κέρδη δίνουν σε άλλα κράτη ακόμη μεγαλύτερη ισχύ…». Ουσιαστικά, αυτό αποτελεί και την πεμπτουσία του επιθετικού
ρεαλισμού όπου οι μεγάλες δυνάμεις «[προτού] αναλάβουν επιθετικές ενέργειες,
σκέφτονται προσεκτικά σχετικά με την ισορροπία ισχύος και σχετικά με το πώς τα
άλλα κράτη θα αντιδράσουν στις κινήσεις τους» (Mearsheimer 2006, 91-94)
1.6

Στρατηγική της Εξισορρόπησης
Βασικό αξίωμα της ρεαλιστικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής είναι

ότι σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό σύστημα τα κράτη (ως βασικοί παράγοντες
του συστήματος), δρώντας με τρόπο ορθολογικό, επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν
την ασφάλειά τους, να επιβιώσουν.
Αυτή η αναρχία και η έλλειψη μιας υπέρτατης εξουσίας που να ρυθμίζει τις
διακρατικές σχέσεις, δημιουργεί στα κράτη ανασφάλεια και φόβο. Τα κράτη αισθάνονται αβεβαιότητα για τις προθέσεις των υπολοίπων κρατών εναντίον τους και
καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο ασφαλέστερος τρόπος για να κατοχυρώσουν την
ασφάλεια τους είναι η διατήρηση της ισορροπίας ισχύος, συχνά επιλέγουν να φροντίσουν τα ίδια για την επιβίωσή τους (αρχή της αυτοβοήθειας) και να ασχοληθούν
με την εξισορρόπηση των αντιπάλων τους (Waltz 2011, 19).
Η στρατηγική της εξισορρόπησης δεν αποτελεί τη μοναδική επιλογή στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών στο διεθνές σύστημα. Στη βιβλιογραφία των
Διεθνών Σχέσεων, παρουσιάζονται τέσσερις βασικές στρατηγικές των κρατών που
έχουν ως σκοπό της συμμετοχή στη διεθνή πολιτική : ο πόλεμος, ο πειθαναγκασμός,

η

εξισορρόπηση

και

τη

στρατηγική

του

«διαίρει

και

βασίλευε»

(Κουσκουβέλης 2004, 208-223).
Ο J. Mearsheimer, στο έργο του ‘’Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων
Δυνάμεων’’, όπου ασχολείται περισσότερο με τη συμπεριφορά των μεγάλων δυνάμεων και την επιδίωξη για μεγιστοποίηση του μεριδίου τους επί της παγκόσμιας
ισχύος, διακρίνει τρεις κατηγορίες στρατηγικών που ακολουθούν τα κράτη είτε για
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τα άλλα κράτη να την μεταβάλλουν εναντίον τους : α) τον πόλεμο, τον εκβιασμό
(πειθαναγκασμό) και την πρόκληση πολέμου για κατατριβή τρίτων (bait and
bleed), ως στρατηγικές απόκτησης ισχύος, β) την εξισορρόπηση και τη μεταφορά
βαρών, ως στρατηγικές διατήρησης της ισχύος, και γ) τον κατευνασμό και την
πρόσδεση στο άρμα του αντιπάλου (σύμπλευση), ως στρατηγικές παραχώρησης
ισχύος.
1.6.1 Ορισμός της εξισορρόπησης
Ο J. Mearsheimer σημειώνει ότι με την εξισορρόπηση «μια μεγάλη δύναμη
αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη να παρεμποδίσει έναν επιτιθέμενο να ανατρέψει
την ισορροπία ισχύος» (Mearsheimer 2006, 325).
Σύμφωνα με τον Κουσκουβέλη η εξισορρόπηση «είναι μια μάλλον αμυντική
στρατηγική και συνίσταται στην αύξηση της ισχύος ενός κράτους με σκοπό την αντιμετώπιση της ισχύος ή της απειλής ενός ή περισσότερων αντιπάλων»
(Κουσκουβέλης 2004, 213). Οι παραπάνω ορισμοί θέτουν υπό συζήτηση την αύξηση της ισχύος μέσα από τις έννοιες της εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης καθώς και το ζήτημα του κατά πόσο τα κράτη επιλέγουν να εξισορροπούν την
απειλή ή την ισχύ των αντιπάλων κρατών.
Ο S. Walt υποστηρίζει ότι τα κράτη προτιμούν να «συνάψουν συμμαχίες,
προκειμένου να αποφευχθεί η κυριαρχία από ισχυρότερες δυνάμεις». Ισχυρίζεται
επίσης ότι η εξισορρόπηση είναι προτιμότερη καθώς τα κράτη θέτουν την επιβίωσή τους σε κίνδυνο «αν αποτύχουν να περιορίσουν ένα πιθανό ηγεμόνα προτού
γίνει πολύ ισχυρός» και επειδή «παίρνοντας το μέρος της πιο αδύναμης πλευράς
αυξάνεται η επιρροή του νέου μέλους [στο πλαίσιο μιας συμμαχίας], επειδή η αδύναμη πλευρά έχει μεγαλύτερη ανάγκη για βοήθεια» (Walt 1987, 18-19).
Εσωτερική Εξισορρόπηση ή Ενδυνάμωση
Σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον, η έννοια της εσωτερικής εξισορρόπησης συνδέεται άμεσα με όλες εκείνες τις προσπάθειες που καταβάλει ένα κράτος από μόνο του προκειμένου να μεγιστοποιήσει τα συμφέροντα
ασφαλείας του (επιβίωση, εδαφική ακεραιότητα, ανεξαρτησία).
Η εσωτερική εξισορρόπηση σχετίζεται άμεσα με την αξιοποίηση των εσωτερικών πόρων που ένα κράτος διαθέτει με σκοπό την αναβάθμιση των αμυντικών
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-17του δυνατοτήτων. Συνδέεται με την κινητοποίηση εθνικών πόρων, ιδιαίτερα μέσα
από την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών ενός κράτους και την αύξηση της
στρατιωτικής του ισχύος, που «χαρακτηρίζει από οποιονδήποτε άλλο δείκτη δύναμης το συσχετισμό δυνάμεων σε ένα διεθνές σύστημα» 6 (Πλατιάς 1995, 113). Η έννοια της εξισορρόπησης συνιστά την καθαρότερη μορφή της έννοιας της αυτοβοήθειας.
Ο Κ. Waltz αναφέρει ότι «[γ]ια να πετύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς
τους και να διατηρήσουν την ασφάλεια τους, μονάδες που βρίσκονται σε κατάσταση αναρχίας … θα πρέπει να βασίζονται στα μέσα που μπορούν να κινητοποιήσουν και στους διακανονισμούς που μπορούν να κάνουν για τους εαυτούς τους. Η
αυτοβοήθεια είναι κατ’ ανάγκην η αρχή της δράσης σε μια άναρχη τάξη» (Waltz
2011, 238).
H αυτοβοήθεια αποτελεί ένα σοβαρό αίτιο στρατηγικής συμπεριφοράς των
κρατών7. Ελλείψει κάποιας ανώτερης εξουσίας που «θα έρθει να τα σώσει αν ‘’πάρουν το 100’’» και καθώς κάθε κράτος αποτελεί δυνητική απειλή για τα υπόλοιπα
κράτη, αυτά προσπαθούν να φροντίζουν τα ίδια για την επιβίωσή τους
(Mearsheimer 2006, 85).
Εξωτερική εξισορρόπηση
Η εξωτερική εξισορρόπηση απορρέει από την ισορροπία ισχύος και αφορά
στις προσπάθειες που καταβάλλουν τα κράτη, μέσα από συνθήκες προσέγγισης
και συνεργασίας, προκειμένου να αυξήσουν τα φορτία ισχύος τους και να εξισορροπήσουν έναν ισχυρότερο αντίπαλο. Η εξωτερική εξισορρόπηση σημαίνει την επιδίωξη σύναψης συμμαχιών ή την προσπάθεια αποτροπής των συμμαχιών του
αντιπάλου (Κουσκουβέλης 2004, 214-222).
Η αρχή της αυτοβοήθειας ωθεί τα κράτη σε ένα νέο επίπεδο ανταγωνισμού, όπου μέσα σε ένα περιβάλλον απρόσμενων δυνητικών απειλών προσπαθούν να αθροίσουν το απόθεμα ισχύος τους με την ισχύ άλλων κρατών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν κοινούς αντιπάλους (Λίτσας, Τα Αίτια της Λήξης του

6

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει και ο J. Mearsheimer όταν αναφέρει ότι «η ισορροπία ισχύος
είναι σε μεγάλο βαθμό συνώνυμη με την ισορροπία στρατιωτικής ισχύος» J. Mearsheimer, ‘Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα (2006):128.
7
Ο Μearsheimer αναφέρει επιπλέον ως αίτια στρατηγικής συμπεριφοράς των κρατών τον φόβο
και τη μεγιστοποίηση της ισχύος.
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-18Ψυχρού Πολέμου 2012, 288-294). Η εξωτερική εξισορρόπηση εμφανίζεται με τη
μορφή σύναψης συμμαχιών (alliances) και συνασπισμών (coalitions)8.
Σύμφωνα με τον Α. Πλατιά «ο ‘’δανεισμός δυνάμεων απ’ έξω’’ αποτελεί
κλασική μέθοδο εξισορρόπησης αντιπάλου. Η εξωτερική εξισορρόπηση μπορεί να
γίνει μέσω συμμαχιών ή μέσω δημιουργίας ‘’αξόνων’’, όταν το επιτρέπει η διεθνής
συγκυρία (balance of power politics)»9 (Πλατιάς 1992, 172).
Σχετικά με τη σύναψη συμμαχιών έχουν διατυπωθεί οι ακόλουθες θεωρί10

ες :
α. Σύναψη συμμαχιών για την εξισορρόπηση ισχύος (balance of power
theory) (Waltz 2011, 267-270).
β. Σύναψη συμμαχιών για την εξισορρόπηση της απειλής (balance of
threat theory) (Walt 1987).
γ. Θεωρία της σύμπλευσης (bandwagoning theory).
δ. Θεωρία της σύμπλευσης με στόχο την αποκομιδή κέρδους (bandwagoning for profit) (Schweller 1994, 72-107).
O S. Walt ορίζει την συμμαχία ως την «επίσημη ή ανεπίσημη σχέση συνεργασίας για την ασφάλεια μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κυρίαρχων κρατών. Ο ορισμός αυτός προϋποθέτει κάποιο επίπεδο δέσμευσης και την ανταλλαγή κερδών και
από τα δύο μέρη· αποκόπτοντας τη σχέση ή παραλείποντας την τήρηση της συμφωνίας θα κοστίσει πιθανώς κάτι, ακόμη και αν υποτεθεί ότι αντισταθμίζεται με κάποιο άλλο τρόπο» (Walt 1987, 1).
Η σύναψη συμμαχιών σε έναν άναρχο κόσμο δεν μπορεί να είναι τόσο ξεκάθαρη, όσο δηλώνει ο ορισμός του Walt. Τα κράτη επιλέγουν να συνάπτουν
συμμαχίες έχοντας διαφορετικά φορτία σχετικής ισχύος, το οποίο συνεπάγεται άνισα κόστη και οφέλη, και καμία εγγύηση ότι όλοι οι εταίροι της συμμαχίας θα παραμείνουν σε αυτήν την συνδιαλλαγή.
8

O G. Snyder διαφοροποιεί τις έννοιας της συμμαχίας και του συνασπισμού. Σύμφωνα με τον ίδιο,
οι συμμαχίες συνάπτονται κατά τη διάρκεια της ειρήνης, ενώ οι συνασπισμοί κατά τη διάρκεια των
πολέμων. G. Snyder, ‘Alliance Theory: A Neorealist First Cut, Journal of International Affairs’, 44
(1), 106.
9
Παρατίθεται στο Η. Κουσκουβέλης, ‘Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα’, Ποιότητα,
2004,σελ.214-215.
10
Παρατίθεται στο Λίτσας Σπυρίδων, ‘Τα αίτια της λήξης του Ψυχρού Πολέμου’, στο Καρβουναράκης Θ. (επιμ.) ‘Ο Ψυχρός Πόλεμος’, Εκδόσεις Ι. Σιδέρη, 2012,σ.294.
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-19Η πλήρης ταύτιση συμφερόντων μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών δεν
αποτελεί πρωταρχική και απαραίτητη προϋπόθεση για την σύναψη συμμαχιών.
Αυτό που οδηγεί τα κράτη σε συμμαχία είναι ο φόβος άλλων κρατών (Waltz 2011,
347).
Tο διεθνές σύστημα είναι ένα αναρχικό, ανταγωνιστικό σύστημα αυτοβοήθειας όπου το πρωταρχικό κίνητρο των κρατών είναι η επιβίωσή – κίνητρο το οποίο εκδηλώνεται μέσα από την μεγιστοποίηση της ασφάλειας και την απεμπόληση άλλων στόχων, όπως είναι η απόκτηση της εξουσίας στην απόλυτη και όχι σχετική της διάσταση. Ο Waltz υποστηρίζει ότι «[ε]πειδή η ισχύς είναι μέσο και όχι
σκοπός, τα κράτη προτιμούν να ενταχθούν στον ασθενέστερο από τους δυο συνασπισμούς» (Waltz 2011, 269). Τα κέρδη σε ισχύ μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητικές επιπτώσεις. Όπως ο ίδιος σημειώνει, «[σ]τη διεθνή πολιτική, η επιτυχία οδηγεί
στην αποτυχία. Η υπερβολική συσσώρευση εξουσίας από ένα κράτος ή συνασπισμό προκαλεί την εναντίωση των υπολοίπων» (Waltz 1988, 49).
Η συγκέντρωση υπερβολικής ισχύος στα χέρια ενός κράτους δεν συγκαταλέγεται μεταξύ των επιλογών που διαθέτουν κράτη που δρουν με τρόπο ορθολογικό, «καθώς καμία δύναμη δεν θέλει να δει μια άλλη μεγάλη δύναμη να ανέρχεται
στη θέση του ηγέτη» (Waltz 2011, 268). Συνεπώς εάν ένα κράτος επιλέξει να συμπλεύσει (bandwagoning) με την ισχυρή πλευρά, το μόνο που καταφέρει είναι να
επιδεινώσει την κατάσταση και να οδηγήσει στη σύναψη αντι-συνασπισμών11.
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα κράτη προκειμένου να αναχαιτίσουν
έναν επιτιθέμενο σπεύδουν να συνάψουν αμυντικές συμμαχίες αποδεχόμενα το
βάρος της αποτροπής των αντιπάλων τους και με τελικό στόχο την εξισορρόπηση
της ισχύος των τελευταίων.
Εντούτοις, στη βιβλιογραφία των Διεθνών Σχέσεων προκύπτει το ζήτημα
του κατά πόσο τα κράτη εξισορροπούν την ισχύ ή την απειλή των κρατών. Έτσι, ο
R. Schweller σχολιάζοντας τη θεωρία του αμυντικού ρεαλισμού, αναφέρει ότι «αν
θεωρείται ότι τα κράτη δεν επιζητούν τίποτα παραπάνω από την επιβίωση τους,
τότε γιατί να αισθάνονται απειλούμενα και γιατί να προβούν σε εξισορροπητική συ11

Η θεωρία της σύμπλευσης (bandwagoning) αποτελεί ιδιαίτερο κεφάλαιο της θεωρίας διεθνούς
πολιτικής και η ανάλυση της εκφεύγει των στόχων της παρούσας μελέτης. Περιληπτικά αναφέρεται
ότι ο όρος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά από τον S. Van Evera και θεωρείται ως το αντίθετο της
εξισορρόπησης (balancing) όπου «το απειλούμενο κράτος αντί να συμμαχήσει με τους αντιπάλους
του απειλούντος κράτους, συμμαχεί με το τελευταίο» (Κουσκουβέλης 2004, 204).
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-20μπεριφορά; Σε έναν επιθετικό κόσμο που ουδέποτε έχει βιώσει έγκλημα, η έννοια
της ασφάλειας είναι άνευ νοήματος» (Schweller 1996, 91).
Εξισορρόπηση της απειλής
Ο S. Walt έχει ίσως συμβάλει περισσότερο στη συζήτηση της εξισορρόπησης από οποιοδήποτε άλλο πολιτικό επιστήμονα. Στην έρευνα του για τις συμμαχίες μεταξύ των κρατών, επαναδιατυπώνοντας την θεωρία «εξισορρόπησης της
ισχύος» ως θεωρία «εξισορρόπησης της απειλής», τροποποιεί τη θεωρία του Κ.
Waltz και υποστηρίζει ότι σε τελική ανάλυση τα κράτη εξισορροπούν την απειλή
που συνιστούν τα άλλα κράτη εναντίον τους και όχι απλώς την ισχύ που αυτά φέρουν (Walt 1987, 18). Με άλλα λόγια οι ενέργειες εξισορρόπησης στοχεύουν εναντίον του κράτους που συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή (Walt 1997, 156-179)
Σύμφωνα με τον ίδιο, τα έθνη συνεργάζονται, κατά καιρούς, και όταν το κάνουν, η συνεργασία αυτή έχει ως στόχο να αντιμετωπιστεί μια ισχυρή απειλή από
ένα ή περισσότερα κράτη. Όταν η απειλή εξαλειφθεί τότε η συνεργασία τερματίζεται. Σύμφωνα με τον ίδιο, «όταν υπάρχει μια ανισορροπία της απειλής, τα κράτη θα
σχηματίσουν συμμαχίες [εξωτερική εξισορρόπηση] ή θα αυξήσουν την εσωτερική
προσπάθειές τους [εσωτερική εξισορρόπηση] για τη μείωση της ευπάθειας τους»
(Walt, The Origins of Alliances 1987, 12-13). Η άποψη αυτή έρχεται σε συμφωνία
με την πρόταση του J. Mearsheimer ότι οι συμμαχίες αποτελούν «προσωρινούς
γάμους συμφέροντος», όπου ο αυριανός εχθρός μπορεί να είναι ο αυριανός σύμμαχος και το αντίστροφο (Mearsheimer 2006, 85).
Αποδεχόμενη το γεγονός ότι η επικρατούσα προσέγγιση για την εξισορρόπηση της ισχύος όπως περιγράφεται από τον Κ. Waltz βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην κατανομή ισχύος και στις πιέσεις της δομής του διεθνούς συστήματος,
η θεωρία της εξισορρόπησης της απειλής υποστηρίζει ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, πέραν της ισχύος, που συνιστούν απειλή για ένα κράτος.
Αυτοί οι παράγοντες είναι α) η συνολική ισχύς ενός κράτους (aggregate
power) που προσδιορίζεται από το σύνολο των πηγών πλούτου που αυτό διαθέτει
(πληθυσμός, βιομηχανικές και στρατιωτικές ικανότητες και η τεχνολογική υπεροχή), β) η γεωγραφική εγγύτητα (geographic proximity) καθώς η προβολή ισχύος
εξαρτάται από την απόσταση μεταξύ των κρατών, γ) η επιθετική ισχύς (offensive
power) που ορίζεται ως η ικανότητα ενός κράτους να απειλεί την κυριαρχία και ε-
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-21δαφική ακεραιότητα ενός άλλου κράτους, και δ) οι εχθρικές προθέσεις (aggressive
intentions) καθώς τα κράτη που συμπεριφέρονται επιθετικά είναι πιθανόν να προκαλέσουν τα υπόλοιπα κράτη να εξισορροπήσουν εναντίον τους (Walt 1987, 2128).
Στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται η περιήγηση στις θεωρητικές προσεγγίσεις
αναφορικά με την ισχύ, την ισορροπία ισχύος και τις στρατηγικές συμπεριφορές
των κρατών που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διεθνή πολιτική. Η επόμενη ενότητα ασχολείται με το περιφερειακό σύστημα της ΒΑ Ασίας και το πώς ο ανταγωνισμός ασφαλείας και οι αναδυόμενες απειλές καθορίζουν την στρατηγική συμπεριφορά των κρατών που εξετάζει η παρούσα μελέτη.
1.7

Ο Ανταγωνισμός Ασφαλείας στην ΒΑ Ασία
Σε αυτήν την ενότητα υποστηρίζεται ότι το κύριο αίτιο του διλήμματος και

των προκλήσεων ασφαλείας στην Ανατολική Ασία συνιστά η άνοδος της ισχύος
της Κίνας και η απειλή που συνιστά το γεγονός αυτό στη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος στην Ανατολική Ασία. Η ανάλυση επικεντρώνεται στη χερσόνησο της
Κορέας και τα στενά της Ταϊβάν, καθώς στις περιοχές αυτές θεωρείται ότι εξελίσσονται οι σημαντικότερες προκλήσεις ασφαλείας στην ΒΑ Ασία.
1.7.1 Προσδιορισμός της Περιφέρειας της Βορειοανατολικής Ασίας
Σύμφωνα με τη Υπηρεσία Στατιστικής του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών
(United States Statistics Division) 12,η

περιφέρεια

της

Ανατολικής

Ασίας

περιλαμβάνει την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (PRC – Peoples’ Republic of
China), την Μογγολία (Mongolia), την Ιαπωνία (Japan), τη Νότια Κορέα (ROK –
Republic of Korea) και τη Βόρεια Κορέα (DPRK – Democratic Peoples’ Republic of
Korea) (United Nations Statistics Division 2013) 13.
Σε αντίθεση με τον ορισμό που δίνεται από τα Ηνωμένα Έθνη, ερευνητές οι
οποίοι προτιμούν έναν ευρύτερο ορισμό της «Ανατολικής Ασίας», χρησιμοποιούν
τον όρο «Βορειοανατολική Ασία» για να αναφερθούν στην ευρύτερη περιοχή της
Κίνας, της Ταϊβάν, της Κορεατικής Χερσονήσου και της Ιαπωνίας, με τον όρο «Νο-

12

Η ταξινόμηση που ακολουθεί ο ΟΗΕ βασίζεται σε καθαρά στατιστικά δεδομένα, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της πολιτικές ή άλλες σχέσεις και διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών της περιοχής.
13
Από το 1971 η Κίνα αντιπροσωπεύεται στον ΟΗΕ από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας (PRC),
με την Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) , ως de facto πολιτική οντότητα να έχει περιορισμένη διεθνώς αναγνώριση ως κυρίαρχη κρατική οντότητα.
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-22τιοανατολική Ασία» να καλύπτει τις δέκα χώρες της Ένωσης Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN – Association of SouthEastern Asia Nations) (Κatzestein
P. and Shiraishi T. 2008, 1-33).
Στην παρούσα μελέτη για την οριοθέτηση της περιφέρειας της ΒΑ Ασίας,
υιοθετείται ο ορισμός που χρησιμοποιείται από τον ΟΗΕ για την Ανατολική Ασία με
την προσθήκη και της Ταϊβάν (Δημοκρατία της Κίνας) για λόγους που έχουν να
κάνουν με την πολιτική της κατάσταση και τις σχέσεις της με τα κράτη της περιοχής.
1.7.2 Ανταγωνισμός Ασφαλείας στην Βορειοανατολική Ασία
Η περιφέρεια της ΒΑ Ασίας παραμένει μια από τις πιο ασταθείς περιοχές
στην Ασία και στον κόσμο γενικότερα και θα μπορούσε να αποτελέσει μια περιοχή
έντονων στρατηγικών αντιπαραθέσεων, εφόσον οι κύριες δυνάμεις (major powers)
με συγκρουόμενα συμφέροντα (όπως η Κίνα, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία), δεν κατορθώσουν να ρυθμίσουν με αποτελεσματικό τρόπο τις μεταξύ τους σχέσεις στην περιοχή. Επιπλέον, θα μπορούσε να αποτελέσει το πεδίο ενός νέου Ψυχρού Πολέμου στη Χερσόνησο της Κορέας και τα Στενά της Ταϊβάν (Taiwan Straits), εφόσον
τα δυο κορεάτικα κράτη και οι δυο πλευρές των Στενών αποτύχουν να διαχειριστούν επιτυχώς τα εκκρεμή ζητήματα στις σχέσεις τους (Chu 2007, 7-9)
Στην μεταπολεμική εποχή και στα χρόνια που ακολούθησαν το τέλος του
Β’ΠΠ, η κατάσταση ασφαλείας στην ΒΑ Ασία έχει αλλάξει ραγδαία. Η άνοδος της
Κίνας είναι συνεχιζόμενη, η διστακτικότητα της Ιαπωνίας μεταξύ ρεαλιστικής και
αναθεωρητικής προσέγγισης της διεθνούς πολιτικής και το ζήτημα της επαναφοράς της στην Ασία παραμένουν άλυτα, την ίδια στιγμή που και οι δυο πλευρές της
κορεάτικης χερσονήσου ενώ υψώνουν τα «λάβαρα» της ενοποίησης, αναζητούν
υποστήριξη από περιφερειακές δυνάμεις, όπως την Κίνα και ΗΠΑ (Rozman 2007,
41-42).
1.7.3 Προκλήσεις και Διλλήματα Ασφαλείας
Το περιφερειακό δίλημμα ασφαλείας στη ΒΑ Ασία είναι έντονο και συμπυκνώνεται μέσα σε ένα πολύπλοκο μίγμα ιστορικών ζητημάτων, ιδεολογικών παραγόντων και αντιπαραθέσεων επί ζωτικών συμφερόντων (Jimin 2013).
Το μεγαλύτερο μερίδιο της αντιπαράθεσης κατέχουν οι ιστορικές διαμάχες
που έχουν αφήσει αρκετές εκκρεμότητες στο ζήτημα της περιφερειακής ασφάλειας
./.

-23της περιοχής, όπως η αμφισβήτηση από μέρους της Κίνας της ιαπωνικής κυριαρχίας επί των νησιών Σενκάκου/Ντιαογιού στην Ανατολική Θάλασσα της Κίνας14
(Wiegand 2009, 170-193), το ζήτημα της Ταϊβάν (Mearsheimer, Taiwan’s Dire
Straits 2014, 29-39), οι διαφορές μεταξύ Ν. Κορέας και Ιαπωνίας για μια σειρά θεμάτων που πηγάζουν από την ιαπωνική προπολεμική αποικιοκρατική και ιμπεριαλιστική συμπεριφορά (Hwang 2003, 95-108), και η αντιπαράθεση στην κορεάτικη
χερσόνησο μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κορέας.
Αναφορικά με τους ιδεολογικούς παράγοντες, υποστηρίζεται ότι η ισχυρή
παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή, συμβάλλει στην επιδείνωση του διλήμματος
ασφάλειας, καθώς οι τρέχουσες τάσεις ασφαλείας στην Βορειοανατολική Ασία εξακολουθούν να επιδεινώνονται από την νοοτροπία του Ψυχρού Πολέμου και την
εκδήλωσή αυτού στο σύστημα συμμαχιών των ΗΠΑ στην Ανατολική Ασία (Betts
1994, 34-37).
Τέλος, υπάρχουν αντιπαραθέσεις που αφορούν σε πραγματικά συμφέροντα
μεταξύ των μεγάλων χωρών της Βορειοανατολικής Ασίας. Τα συμφέροντα αυτά, τα
οποία περιορίζουν την προοπτική συνεργασίας μεταξύ των χωρών της περιοχής,
προκύπτουν κατά βάση, πέραν των εδαφικών διεκδικήσεων που προαναφέρθηκαν, από την αναβίωση του εθνικιστικού συναισθήματος ιδιαίτερα σε θέματα εθνικής κυριαρχίας. Για το λόγο αυτό, τα κράτη της περιοχής αντιλαμβάνονται την εξυπηρέτηση των εθνικών τους συμφερόντων και των προσδοκιών των πολιτών τους
ως ένα σημαντικό παράγοντα εσωτερικής νομιμοποίησης της εξωτερικής τους πολιτικής (Shin 2014).
Μια σημαντική μερίδα μελετητών υποστηρίζει ότι, οι προκλήσεις ασφαλείας
που εμφανίζονται στο περιφερειακό σύστημα της ΒΑ Ασίας διακρίνονται σε δυο
μορφές: στην πιο πιθανή και άμεση πρόκληση που συνιστά η αντιπαράθεση στη
Χερσόνησο της Κορέας, και στην πιο επικίνδυνη πρόκληση που αποτελεί το ζήτημα των Στενών της Ταϊβάν.
Στη συνέχεια της μελέτης η οποία, όπως έχει αναφερθεί, βασίζεται στην
προσέγγιση του πολιτικού ρεαλισμού ως μεθοδολογικού εργαλείου κατανόησης
των αλλαγών που υφίστανται στο διεθνές σύστημα, θα επιχειρηθεί μια προσέγγιση
των προκλήσεων και διλημμάτων που αντιμετωπίζει το ανταγωνιστικό σύστημα
14

Πρόκειται για μικρά βραχώδη νησιά στην Ανατολική Θάλασσα, τα οποία ονομάζονται Senkaku
στην ιαπωνική γλώσσα και Diaoyu στην κινέζικη γλώσσα.
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-24ασφαλείας στη ΒΑ Ασία επικεντρώνοντας στα ζητήματα που αφορούν την Δημοκρατία της Κίνας (Ταϊβάν) και τη Νότια Κορέα. Η ανάλυση, θα περιορισθεί στις κυριότερες απειλές που αντιμετωπίζουν τα υπό μελέτη κράτη για την εθνική τους επιβίωση (στην Κίνα και στη Β. Κορέα αντίστοιχα), καθώς η μελέτη και των υπόλοιπων, εξίσου σημαντικών, απειλών ασφαλείας που αυτά αντιμετωπίζουν, εκφεύγει
της έκτασης και των σκοπών αυτού του πονήματος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΑΪΒΑΝ
2.1

Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το ζήτημα των Στενών της Ταϊβάν, και

συγκεκριμένα τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Ταϊβάν προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της ισχύος της Κίνας. Αρωγό σε αυτήν την προσπάθεια συνιστούν οι ΗΠΑ με το Σύμφωνο Σχέσεων με την Ταϊβάν (TRA) με τις ΗΠΑ που έχει
συμβάλλει αποφασιστικά στη διατήρηση της ισχύος στην περιοχή. Κατόπιν αυτού,
υποστηρίζεται ότι η Ταϊβάν προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εξωτερική εξισορρόπηση και στα πλεονεκτήματα που της παρέχει η προνομιακή της σχέση με τις
ΗΠΑ, με στόχο τη διατήρηση της σχετικής της ισχύος στο διεθνές σύστημα.
2.2

Εισαγωγή

Γεωγραφικά στοιχεία
Το νησί της Ταϊβάν βρίσκεται στο Δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό μεταξύ της Ιαπωνίας και των Φιλιππίνων κοντά στη νοτιοανατολική ακτή της Κίνας, από την οποία
χωρίζεται με το Στενό της Ταϊβάν (Taiwan Strait). Με πληθυσμό περίπου στα 23
εκατομμύρια κατοίκους (απογραφή 2015) και έκταση 36 χιλιάδες τετρ. χλμ., απέχει
110 μίλια από την πλησιέστερη ακτή της Κίνας και 100 μίλια από το πλησιέστερο
νησί της ιαπωνικής νησιωτικής μεθορίου (CIA World Fact Book 2015).
2.3.

Το Ζήτημα των Στενών της Ταϊβάν (Taiwan’s Straits Issue)
Ο R. Bush, αναλύοντας την επιμονή της σύγκρουσης κατά μήκος των «Στε-

νών της Ταϊβάν» (Taiwan’s Straits) αναγνωρίζει τα ζητήματα της κυριαρχίας και
της ασφάλειας ως τον «αλληλένδετο πυρήνα της συγκρουσιακής σχέσης μεταξύ
Πεκίνου και Ταϊπέι» (Bush 2005). Οι συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν συνοψίζονται στα παρακάτω ζητήματα (Kan 2014) :
α.

Η μη αναγνώριση της Δημοκρατία της Κίνας από τη Λαϊκή Δημοκρατία

της Κίνας που ίδρυσε το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας στο Πεκίνο το 1949.
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-26β. Ο ισχυρισμός της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ότι η Δημοκρατία της
Κίνας έπαψε να υφίσταται το 1949 και η Ταϊβάν αποτελεί τμήμα της «μιας Κίνας»
(One China Principle15).
γ. Η αμοιβαία άρνηση αναγνώρισης μεταξύ Δημοκρατίας της Κίνας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως τμήματα αυτού που αποκαλείται «δυο Κίνες».
δ. Η αντίθεση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στην αναγνώριση της
Δημοκρατίας της Κίνας και η επιδίωξή της για την ενοποίηση της Ταϊβάν με την
ηπειρωτική χώρα ως τμήμα της «μιας Κίνας».
Τον Οκτώβριο του 1949, ο Mao Zetong ανακοίνωσε επίσημα την ίδρυση της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (People’s Republic of China – PRC). Ο εμφύλιος
πόλεμος ο οποίος ενώ είχε ξεκινήσει το 1927 και ουδέποτε τερματίστηκε επίσημα,
οδήγησε στη διάσπαση της Κίνας. Οι κομμουνιστές διατήρησαν την PRC στην ηπειρωτική Κίνα, ενώ οι εθνικιστές την ROC στο νησί της Ταϊβάν. Αταλάντευτοι στη
θέση τους, οι εθνικιστές παρέμειναν προκλητικοί στη μετατροπή της Ταϊβάν σε ένα
αυτοσυντηρούμενο νησί, αρχίζοντας έτσι τη διαμάχη αναφορικά με τους νόμιμους
ιδιοκτήτες της νήσου.
Το αποτέλεσμα του εμφυλίου πολέμου δεν τερμάτισε τη διαμάχη μεταξύ της
Ταϊβάν και της Κίνας. Κάθε κυβέρνηση ανακήρυσσε τον εαυτό της ως τη νόμιμη
κρατική οντότητα, υποστήριζε την εξουσία της επί της ηπειρωτικής Κίνας και επιδίωκε την διεθνή αναγνώριση ως κυρίαρχου κράτους.
2.4

Προκλήσεις Ασφαλείας στα Στενά της Ταϊβάν
Παρά το γεγονός ότι ο ανταγωνισμός ασφαλείας στην κορεατική χερσόνησο

έχει δημιουργήσει διαχρονικά σημαντικά προβλήματα στην περιφερειακή ασφάλεια
της περιοχής, εντούτοις, η κατάσταση η οποία είναι περισσότερο επικίνδυνη να
οδηγήσει σε σύγκρουση είναι το ζήτημα των στενών της Ταϊβάν.
Η ανάλυση του ζητήματος του ανταγωνισμού ασφαλείας στα στενά της Ταϊβάν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από δυο διαφορετικές προσεγγίσεις : του εθνικισμού και της ασφάλειας16.
15

Σε αντίθεση με την πολιτική της «μιας Κίνας» (Οne China Policy) που αποτέλεσε την πολιτική
των ΗΠΑ στην περιοχή μετά το 1979.
16
Οι προσεγγίσεις του εθνικισμού και της ασφάλειας ως μέσου εξήγησης των προκλήσεων ασφαλείας που προκαλεί το ζήτημα των στενών της Ταϊβάν αναλύονται στο J. Mearsheimer, ‘Taiwan’s
Dire Straits’, The National Interest, Mar /Apr 14,(30): 30-33.
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-27Σύμφωνα με την πρώτη προσέγγιση, «η ενοποίηση της Κίνας και της Ταϊβάν συνιστά ένα από κύρια στοιχεία της κινεζικής εθνικής ταυτότητας»
(Mearsheimer 2014, 30-33). Σε αυτήν την περίπτωση, αντιτίθενται δυο διαφορετικές επιδιώξεις, σύμφωνα με τις οποίες, από την μία πλευρά η Ταϊβάν αναζητά να
διατηρήσει, κατά ελάχιστο, την de facto ανεξαρτησία της από την Κίνα και επιδιώκει να αποκτήσει, κατά μέγιστο, την de jure αναγνώρισή της ως ανεξάρτητου κράτους, ενώ από την άλλη πλευρά το Πεκίνο επιδιώκει την ενσωμάτωση της νήσου
της Ταϊβάν στην ηπειρωτική Κίνα και την επανένωση του κινεζικού έθνους.
Για την Κίνα η πιο σοβαρή απειλή προέρχεται από την εξέλιξη του ζητήματος της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν για μία σειρά από σημαντικούς λόγους. Πρώτον,
η ανεξαρτησία της Ταϊβάν απειλεί την κυριαρχία, την εδαφική ακεραιότητα και την
εθνική ενότητα της Κινάς. Δεύτερον, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι πιθανόν να
ενθαρρύνει αποσχιστικά κινήματα σε άλλες περιοχές της Κίνας, όπως στο Θιβέτ
και την επαρχία Σινγιάνγκ, να αναζητήσουν την ανεξαρτησία τους (The Diplomat
2015). Τρίτον, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι πολύ πιθανό να προκαλέσει πόλεμο
όχι μόνο ανάμεσα στις δυο πλευρές των στενών, αλλά πολύ πιθανόν μεταξύ της
Κίνας και άλλων κρατών όπως η Κίνα και η Ιαπωνία. Με άλλα λόγια, η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι ο μόνος σημαντικός λόγος που μπορεί να απειλήσει την Κίνα
και να την οδηγήσει σε πόλεμο (Chu 2007, 5-6).
Η συμπεριφορά αυτή της Κίνας σχετίζεται άμεσα με τον αιώνα του «εξευτελισμού», που ξεκίνησε με την ήττα από τους Βρετανούς στον Α’ Πόλεμο του Οπίου
(Opium War), συνεχίστηκε με την κατάκτηση της Ταϊβάν από τους Ιάπωνες το
1895, και έληξε με την παράδοση της Ιαπωνίας με το τέλος του Β’ΠΠ. Για το κινεζικό κράτος, ήταν αρκετά εξευτελιστικό να κατατροπωθεί από βαρβάρους από μακρινές χώρες όπως η Ιαπωνία και η Μ. Βρετανία. Κατά συνέπεια, η επιστροφή της
Ταϊβάν στην Κίνα, μετά το τέλος του Β’ΠΠ, συνιστούσε σύμβολο της συνεισφοράς
της Κίνας στην κατατρόπωση του ιαπωνικού ιμπεριαλισμού και αποτέλεσε τον μέγιστο εθνικό στόχο για κάθε μεταπολεμικό κινεζικό καθεστώς (Christensen 1996).
Η προσέγγιση του ζητήματος της Ταϊβάν μέσα από έννοια της ασφάλειας,
σχετίζεται άμεσα την άνοδο της ισχύος της Κίνας και τη συμπεριφορά αυτής ως
μιας ανερχόμενης μεγάλης δύναμης στο περιφερειακό σύστημα της Ανατολικής
Ασίας.
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-28Αυτή η συμπεριφορά της Κίνας ως «μεγάλης δύναμης» εξηγείται μέσα από
την «πολιτική των μεγάλων δυνάμεων» όπως αυτή υποστηρίζεται από τον J.
Mearsheimer. Σύμφωνα με αυτήν την άποψη, ο φόβος που αισθάνονται τα κράτη
ως αποτέλεσμα της έλλειψης μιας ρυθμιστικής υπερκρατικής εξουσίας, η έλλειψη
εμπιστοσύνης και η αβεβαιότητα για τις προθέσεις των άλλων, και η ύπαρξη αντικρουόμενων συμφερόντων μεταξύ τους, οδηγεί τις μεγάλες δυνάμεις σε ανταγωνιστική συμπεριφορά με σκοπό τη «μεγιστοποίηση του μεριδίου τους επί της παγκόσμιας ισχύος» αν επιδιώκουν να «μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους για επιβίωση» (Mearsheimer 2006).
Υπέρτατος στόχος των μεγάλων δυνάμεων είναι να καταστούν ηγεμόνες,
δηλαδή να αποτελέσουν τη μοναδική δύναμη στο διεθνές σύστημα. Καθώς όμως
τα κράτη ουδέποτε είχαν, και ουδέποτε θα διαθέτουν, την απαραίτητη στρατιωτική
ισχύ για να καταστούν πλανητικοί ηγεμόνες, η ιδεώδης κατάσταση για τις μεγάλες
δυνάμεις είναι: α) να καταστούν η μοναδική δύναμη στο περιφερειακό τους και β)
να εμποδίσουν άλλες δυνάμεις από το να επαναλάβουν το κατόρθωμά τους στην
δική τους περιφέρεια (Mearsheimer 2006, 101-104).
Σε ότι αφορά το περιφερειακό σύστημα της Ασίας, οι ΗΠΑ, ως η μοναδική
μεγάλη δύναμη που έχει κατορθώσει την περιφερειακή ηγεμονία στη σύγχρονη
εποχή, έχουν επιτύχει τον πρώτο στόχο τους να καταστούν η μοναδική ηγεμονική
δύναμη στο Δυτικό ημισφαίριο και επιδιώκουν να επιτύχουν το δεύτερο στόχο τους
να απαγορεύσουν την ανερχόμενη δύναμη της Κίνας να αποκτήσει την ηγεμονία
στην περιφέρεια της Ασίας. Για να το επιτύχουν αυτό οι ΗΠΑ, λειτουργούν ως «υπερπόντιος εξισορροπητής»17 και χρησιμοποιώντας μικρότερες δυνάμεις (όπως
την Ιαπωνία, την Ταϊβάν και τη Ν. Κορέα) προσπαθούν να δημιουργήσουν έναν
αντι-κινεζικό εξισορροπητικό συνασπισμό (anti-China balancing coalition) με απώτερο σκοπό να αναχαιτίσουν τις προοπτικές της Κίνας να καταστεί ένας δυνητικός
ηγεμόνας στην περιφέρεια της ΒΑ Ασίας.
Από την άλλη μεριά, η Κίνα ως η μεγάλη ανερχόμενη δύναμη της Ασίας, επιδιώκει να επιτύχει τον πρώτο στόχο των μεγάλων δυνάμεων στο διεθνές σύστημα και συγκεκριμένα να εφαρμόσει το δικό της «Δόγμα Μονρόε» και να κυριαρχή17

Ο όρος «υπερπόντιος εξισορροπητής» χρησιμοποιείται και υποστηρίζεται από τον J.
Mearsheimer στο ‘ Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,
2006.
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-29σει στην Ασία κατά τον ίδιο τρόπο που κυριάρχησαν οι ΗΠΑ στο Δυτικό ημισφαίριο. Για να επιτύχει τον παραπάνω στόχο η Κίνα είναι υποχρεωμένη μέσα από την
εφαρμογή μιας επιθετικής στρατηγικής, να υπαγορεύσει τα όρια της αποδεκτής
συμπεριφοράς των γειτονικών της κρατών και να περιορίσει τις στενές σχέσεις της
Ταϊβάν με τις ΗΠΑ (Mearsheimer 2014, 32-33).
Οι μεγάλες δυνάμεις δεν λειτουργούν υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου status quo, αλλά επιδιώκουν να μεταβάλλουν την ισορροπία ισχύος προκειμένου εξασθενήσουν έναν μακρινό τους αντίπαλο. Τόσο η Κίνα όσο και οι ΗΠΑ ως
μεγάλες δυνάμεις, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα κίνητρα που τους παρέχει
το διεθνές σύστημα και αποκτώντας ισχύ σε βάρος των αντιπάλων τους να καταστούν οι μοναδικοί ηγεμόνες του συστήματος. Καθώς, όμως, και οι δυο δυνάμεις
εμφορούνται από αυτήν την ίδια λογική, το γεγονός αυτό οδηγεί σε έναν έντονο
ανταγωνισμό ασφαλείας.
2.5.

Πολιτικές Τάσεις στην Ταϊβάν – Σχέσεις με Άλλες Χώρες
Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, ξεκίνησε μια αργή διαδικασία εκδημοκρα-

τισμού της Ταϊβάν, μέσα από την κατάργηση του στρατιωτικού νόμου, το 1987, και
την προκήρυξη των πρώτων ελεύθερων προεδρικών εκλογών το 1996. Η αρχική
στρατηγική της προσέγγισης μεταξύ ΗΠΑ – Κίνας εξασθένισε μετά τις προεδρικές
εκλογές του 2000 και την εκτόπιση του Εθνικιστικού Κόμματος της Κίνας (Kuomintang – KMT) από την εξουσία, για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια.
Μέσα από τη δίνη των πολιτικών ανακατατάξεων που ακολούθησαν, στην
Ταϊβάν επικράτησαν πλέον, δυο πολιτικοί συνασπισμοί με εντελώς διαφορετική
ρητορική σε ότι αφορά στο διχοτομικό προσδιορισμό της εθνικής ταυτότητας της
Ταϊβάν.
Από τη μια πλευρά, ο Μπλε Συνασπισμός (Pan-Blue Coalition), αποτελούμενος από το Εθνικιστικό Κόμμα (ΚΜΤ ), το People First Party (PFP), το New Party (CNP) και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Minkuotang (MKT), προάγει την κινεζική ταυτότητα της Ταϊβάν και υποστηρίζει την ενοποίηση με την ηπειρωτική Κίνα
σε μια πολιτική οντότητα όπου η Δημοκρατία της Κίνας (ROC) θα αποτελεί τη νόμιμη κυβέρνηση μιας ενιαίας Κίνας (Kuomintang Official Website 2015).
Από την άλλη πλευρά, ο Πράσινος Συνασπισμός (Pan-Green Coalition),
αποτελούμενος από το Δημοκρατικό Προοδευτικό Κόμμα (Democratic Progressive
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-30Party – DPP), το Τaiwan Solidarity Union (TSU), το Taiwan Independence Party
(TIP) και το Taiwan Constitution Association (ΤCA), τονίζει τη σημασία μιας ξεχωριστής («ταϊβανέζικης») κουλτούρας, κοινωνίας και εθνικότητας, αντί να θεωρεί την
Ταϊβάν ως μία από τις επαρχίες της Κίνας . Επιπλέον, υποστηρίζει την de jure ανεξαρτησία της Ταϊβάν και την ανάδειξη αυτής σε ένα αυτόνομο και κυρίαρχο ανεξάρτητο κράτος αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ και τους λοιπούς διεθνείς οργανισμούς (The Democratic Progressive Party 2015).
Παρά το γεγονός ότι οι δυο πολιτικοί συνασπισμοί εκφράζουν τις δυο ακραίες απόψεις στο ζήτημα της εθνικής ταυτότητας της Ταϊβάν (πολιτική ενοποίηση με
την Κίνα ή πλήρης ανεξαρτησία), τα τελευταία χρόνια η κατάσταση αυτή φαίνεται
να αλλάζει τόσο σε πολιτικό επίπεδο όσο και στους κύκλους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Έτσι, διαπιστώνεται ότι οι θέσεις των δυο μεγάλων κομμάτων που εναλλάσσονται στην εξουσία (ΚΜΤ και DPP) αρχίζουν να συγκλίνουν σε μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση του ζητήματος της εθνικής ταυτότητας της Ταϊβάν.
Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η απάντηση στο παραπάνω ερώτημα
βρίσκεται κάπου στο μέσο, με την υποστήριξη του υφιστάμενου status quo: διατήρηση της de facto αναγνώρισης της Ταϊβάν, σύμφωνα με την οποία τα δυο κινεζικά έθνη (Κίνας και Ταϊβάν) θα παραμείνουν ξεχωριστές πολιτικές οντότητες (Rigger 1999). Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πολιτική των τριών «όχι» (three no’s
policy) –όχι ενοποίηση, όχι ανεξαρτησία, όχι χρήση βίας –με την οποία ο νυν πρόεδρος της Ταϊβάν Ma Ying-jeou (προερχόμενος από το ΚΜΤ) υπογράμμιζε στις
εκλογές του 2008 τη σχεδιαζόμενη προσέγγισή του στο ζήτημα των «στενών της
Ταϊβάν» (Cossa 2008).
Απόδειξη της μεταστροφής αυτής στην πολιτική της Ταϊβάν αναφορικά με το
ζήτημα της εθνικής ταυτότητας, αποτελεί και η ανακοίνωση του «Σχεδίου των Πέντε Σημείων για τις Σχέσεις στα Στενά της Ταϊβάν» (Five-Point Plan for Cross-Strait
Ties) από τον πρόεδρο της Ταϊβάν κατά τη διάρκεια της συνάντησή του με τον ομόλογο του της Κίνας –την πρώτη μετά την έναρξη του κινεζικού εμφυλίου πολέμου το 1945– στη Σιγκαπούρη το Νοέμβριο του 2015. Το σχέδιο αυτό, καθώς
τάσσεται υπέρ της διατήρησης του status quo στα στενά της Ταϊβάν υποστηρίζει:
α) τη διατήρηση της Συναίνεσης (Consensus) του 1992 ως κοινής πολιτικής βάσης για την ειρηνική ανάπτυξη των σχέσεων στα στενά, β) τον χειρισμό των διαφορών στις σχέσεις των δυο πλευρών με τρόπο ειρηνικό, γ) την επέκταση των συ-
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-31ναλλαγών και οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δυο πλευρών, δ) την εγκατάσταση μιας άμεσης γραμμής επικοινωνίας (hot line) για την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων, και ε) τη συνεργασία μεταξύ των δυο πλευρών για την «αναβίωση»
του κινεζικού έθνους (Tiezzi 2015).
2.5.1 Πολιτική των ΗΠΑ στα Στενά της Ταϊβάν
Στα πρώτα χρόνια του Ψυχρού Πολέμου και καθώς η Κίνα και η Ταϊβάν είχαν ενταχθεί η καθεμία τους στο σοβιετικό και αμερικανικό στρατόπεδο αντίστοιχα,
οι σχέσεις στα στενά της Ταϊβάν παρέμεναν τεταμένες. Αρχικά, μετά την έναρξη
του Πολέμου της Κορέας τον Ιούνιο του 1950, οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστήριξαν
τον αγώνα της Ταϊπέι ενάντια στους κομμουνιστές. Κατά τις εκτιμήσεις των αμερικανών αξιωματούχων και με τον Ψυχρό Πόλεμο να βρίσκεται σε εξέλιξη, η ύπαρξη
ενός διαχειρίσιμου σύμμαχου σε μικρή απόσταση από την Σοβιετική Ένωση ήταν
καίριας σημασίας.
Η σύναψη, το 1954, της Αμοιβαίας Αμυντικής Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και
Δημοκρατίας της Κίνας (U.S.-ROC Mutual Defense Treaty), διαμόρφωσε μια κατάσταση που παρέμεινε σε ισχύ για τις επόμενες τρεις δεκαετίες καθώς : α) η Ταϊβάν και η Κίνα παρέμεναν επισήμως σε πόλεμο, β) οι ΗΠΑ συνέχιζαν να υποστηρίζουν την Ταϊβάν ως τη νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας αρνούμενες να αποδεχτούν
τη νομιμότητα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, και δ) η κυβέρνηση της Ταϊβάν
εξακολουθούσε να εκπροσωπεί την Κίνα στον ΟΗΕ και τους υπόλοιπους διεθνείς
οργανισμούς (ΟΗΕ κ.λπ.) (Dumbaugh, Taiwan’s Political Status: Historical
Background and Its Implications for U.S.Policy 2009, 1-3).
Η διπλωματική προσέγγιση της κυβέρνησης Νixon προς την Κίνα, το 19711972, και η επακόλουθη απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από το θέατρο
επιχειρήσεων του Ειρηνικού Ωκεανού, οδηγεί τους αμερικανούς αξιωματούχους
στην αντιμετώπιση του Πεκίνου περισσότερο ως στρατηγικού «εταίρου» απέναντι
στη σοβιετική απειλή και λιγότερο ως αντιπάλου στα στενά της Ταϊβάν18. Τα ανοίγματα του Nixon προς την Κίνα θα έχουν ως αποτέλεσμα το λεγόμενο «Ανακοινωθέν της Σαγκάης» (Shanghai Communiqué) το 1972, το οποίο έθεσε τις βάσ εις

18

Ως αποτέλεσμα των ενεργειών αυτών, στις 25 Οκτωβρίου 1971, τα 2/3 των μελών Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ ψήφισαν την Διακήρυξη 2758 με την οποία απέσυραν την αναγνώριση τους από
την Ταϊβάν ως ο νόμιμος εκπρόσωπος της Κίνας, αναγνωρίζοντας στη θέση της την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας.
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-32για την αναστροφή των μεταπολεμικής πολιτικής των ΗΠΑ στην Κίνα (Chiehcheng Huang 2010).
Η επίσημη αναγνώριση της Κίνας από τις ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε το 1979
με το Ανακοινωθέν της Ομαλοποίησης των σχέσεων ΗΠΑ - Κίνας (Normalization
Communique) όταν η κυβέρνηση Carter ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις επίσημες διπλωματικές σχέσεις της με την Ταϊβάν, αναγνωρίζοντας πλέον ως νόμιμη την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατία της Κίνας. Σύμφωνα με την πολιτική της «μιας
Κίνας» (One China Policy), οι ΗΠΑ αναγνώριζαν τις αξιώσεις της Ταϊπέι και του
Πεκίνου για την ύπαρξη μιας Κίνας, καθορίζοντας όμως την Ταϊβάν ως επαρχία
της τελευταίας. Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης στις σινο-αμερικανικές σχέσεις ήταν η κατάργηση της Αμοιβαίας Αμυντικής Συμμαχίας ΗΠΑ – Ταϊβάν του 1954 και
η διακήρυξη από πλευράς ΗΠΑ ότι «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την ειρηνική
επίλυση του ζητήματος της Ταϊβάν και αναμένει ότι το θέμα της Ταϊβάν θα διευθετηθεί ειρηνικά από τους ίδιους τους Κινέζους» 19 (Jones 1980, 342).
Οι σχέσεις ασφαλείας ΗΠΑ – Ταϊβάν αναβαθμίστηκαν το 1979 με την ψήφιση από το Αμερικανικό Κογκρέσο του Συμφώνου Σχέσεων με την Ταϊβάν (Taiwan
Relations Act – TRA, P.L. 96-8), το οποίο παραμένει η μοναδική νομική αρχή διαμόρφωσης των σχέσεων ΗΠΑ και Ταϊβάν μέχρι σήμερα. Η TRA όριζε ότι κάθε
προσπάθεια για να καθορισθεί το μέλλον της Ταϊβάν με οποιοδήποτε μέσο –πλέον
των ειρηνικών – αποτελούσε για τις ΗΠΑ ζήτημα υψίστης σημασίας. Απαιτούσε τη
συνέχιση των προσπαθειών για την παροχή αμυντικού εξοπλισμού και σημείωνε
ότι οι ΗΠΑ θα αντιτίθονταν σε οποιαδήποτε πράξη βίας ή πειθαναγκασμού (coercion) που θα απευθύνονταν στην Ταϊβάν. Περισσότερο σημαντικό, η TRA καθόριζε
ότι οι ΗΠΑ θα διέθεταν στην Ταϊβάν κάθε δυνατή υπηρεσία που κρινόταν απαραίτητη για την επαρκή αυτοάμυνα (self defense) της τελευταίας20 (Kan 2014, 11).
Σε συνέχεια του Συμφώνου Σχέσεων (TRA), η κυβέρνηση Reagan τον Ιούλιο του 1982 υπέγραψε τη Συμφωνία των «Έξι Διαβεβαιώσεων» (Six Assurances)
με την οποία οι ΗΠΑ μεταξύ άλλων δεσμεύονταν α) να μην ορίσουν ημερομηνία
για τον τερματισμό της πώλησης όπλων προς την Ταϊβάν, β) να μην μεταβάλλουν
τους όρους της TRA, γ) να μην διαβουλεύονται εκ των προτέρων με την Κίνα πριν
19

To παραπάνω απόσπασμα παρατίθεται στο Kerry Dumbaugh, ‘Taiwan’s Political Status: Historical Background and Its Implications for U.S. Policy’,CRS Report,Washington,(2014):3.
20
Το πλήρες κείμενο του Συμφώνου Σχέσεων με την Ταϊβάν (TRA) στο
http://www.ait.org.tw/en/taiwan-relations-act.html
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-33από τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, δ) να μην
μεσολαβούν μεταξύ της Ταϊβάν και της Κίνας, ε) να μην μεταβάλουν τη θέση τους
για την κυριαρχία της Ταϊβάν, της οποίας το ζήτημα θα έπρεπε να αποφασιστεί ειρηνικά από τους ίδιους τους Κινέζους, και να μην πιέζουν την Ταϊβάν να αρχίσει
διαπραγματεύσεις με την Κίνα, και στ) να μην αναγνωρίσουν επίσημα την κινεζική
κυριαρχία επί της Ταϊβάν (Feldman 2007).
Υπό τη διπλωματική πίεση του Πεκίνου, καθώς η τελευταία πρόταση εξέφραζε την δέσμευση των ΗΠΑ για πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην Ταϊβάν, η
ΤΡΑ τέθηκε υπό αμφισβήτηση από την κυβέρνηση Reagan, οπότε και υπογράφτηκε το «Κοινό Ανακοινωθέν της 17 Αυγούστου» [August 17 Communique (on
arms sales)] η οποία υπόσχονταν στο Πεκίνο ότι η Ουάσινγκτον σταδιακά θα μείωνε «ποιοτικά και ποσοτικά» τις πωλήσεις όπλων στην Ταϊβάν, με αποτέλεσμα τον
τελικό τερματισμό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η προσέγγιση του Πεκίνου για
την επίλυση της ζητήματος της Ταϊβάν θα παρέμεινε ειρηνική21 (Dumbaugh 2009,
3-5).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, προκειμένου το Κογκρέσο να βελτιώσει τη
στρατηγική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ – Ταϊβάν και να ενδυναμώσει το αίσθημα ασφαλείας στα στενά της Ταϊβάν, εισήγαγε την Συμφωνία Ενίσχυσης της Ασφάλειας
στην Ταϊβάν (Taiwan Security Enhancement Act – TSEA). Παρά το γεγονός ότι το
συγκεκριμένο σχέδιο νόμου ουδέποτε τέθηκε σε ισχύ, σκοπός του ήταν η ανανέωση των δεσμεύσεων των ΗΠΑ προς την Ταϊβάν, όπως αυτές απορρέουν από το
Άρθρο 3 της ΤRA22 (Dumbaugh 2000).
2.5.2 Πολιτική της Κίνας στα Στενά της Ταϊβάν
Με την ανεπίσημη λήξη του εμφυλίου πολέμου μεταξύ εθνικιστών και κομμουνιστών Κινέζων, την απόσυρση των πρώτων στο νησί της Ταϊβάν και την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας στην ηπειρωτική Κίνα τον Οκτώβριο του 1949, η
πολιτική της τελευταίας στο ζήτημα των «Στενών της Ταϊβάν» στηρίχθηκε στην βίαιη «απελευθέρωση» της νήσου. Με την έναρξη του Ψυχρού Πολέμου, το Πεκίνο
διακατέχονταν από μια ισχυρή επιθυμία να ανακτήσει την Ταϊβάν και να εξαλείψει
21

Το πλήρες κείμενο του Κοινού Ανακοινωθέντος του 1982 στο http://www.chinaembassy.org/eng/zmgx/doc/ctc/t946664.htm
22
Το άρθρο 3 της ΤRA καθορίζει ότι οι ΗΠΑ θα διαθέσουν στην Ταϊβάν όλα τα απαραίτητα αμυντικά μέσα και σε τέτοια ποσότητα προκειμένου η τελευταία να διατηρήσει μια επαρκή ικανότητα αυτοάμυνας (Kan, China/Taiwan: Evolution of the “One China” Policy 2014, 41).
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-34τους εθνικιστές αντιπάλους τους. Για την κομμουνιστική Κίνα, απαραίτητη προϋπόθεση τερματισμού του εμφυλίου πολέμου ήταν η απελευθέρωση (liberation) του
κινεζικού έθνους, έστω και με βίαιο τρόπο .
Η επίσημη αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από τις ΗΠΑ το
1979, η ανακοίνωση της πολιτικής της «μίας Κίνας» και η διακοπή των επίσημων
διπλωματικών της σχέσεων με την Ταϊβάν, μετέβαλλαν και την στάση της Κίνας, με
την τελευταία να ανακοινώνει την πολιτική της ειρηνικής επανένωσης (peaceful reunification) των δυο πλευρών των στενών. Η πολιτική αυτή –απευθυνόμενη περισσότερο στο λαό και λιγότερο στην πολιτική ηγεσία του νησιού – απεύθυνε κάλεσμα στους πολίτες της Ταϊβάν να τερματίσουν τη διχόνοια και πίεσε τις πολιτικές
αρχές να υποστηρίξουν την επανένωση ως εγγύηση «για την επιβίωση, ανάπτυξη
και ευημερία της μητέρας-πατρίδας» (Beijing Review 1979).
Το 1981, η Κίνα ανακοίνωσε μια πρόταση εννέα σημείων για την επίλυση
του προβλήματος στα στενά της Ταϊβάν. Σύμφωνα με αυτήν την πρόταση, θα επιτρέπονταν στην Ταϊβάν μετά την επανένωση να απολαμβάνει έναν υψηλό βαθμό
αυτονομίας ως ειδική διοικητική περιφέρεια, να τηρεί ένα αυτόνομο δικαστικό σύστημα και να διατηρεί τις ένοπλες δυνάμεις της (China Internet Information Center
1983).
Η παραπάνω πρόταση εγκαινίασε τη νέα πολιτική του Πεκίνου στην περιοχή, η οποία μετουσιώθηκε, το 1982, στην αρχή της «μιας χώρας, δυο συστήματα»
(Οne China Principle). Η αρχή της «μιας Κίνας», στοχεύοντας στην οριστική επανένωση των δυο πλευρών, υποστηρίζει ότι : α) η «απόλυτη» αυτονόμηση της Ταϊβάν δεν είναι εφικτή, καθώς κάτι τέτοιο θα συνεπάγονταν την ύπαρξη «δυο συστημάτων», β) τα δυο συστήματα θα υφίσταντο αποκλειστικά στις σχέσεις των δυο
πλευρών, όμως η Κίνα θα εξακολουθούσε να εκπροσωπείται στη διεθνή κοινότητα
από την Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας, γ) η ειρηνική συνένωση σε καμία περίπτωση
δεν θα σημαίνει την απορρόφηση της Ταϊβάν από την ηπειρωτική Κίνα, δ) η ειρηνική συνένωση θα προέλθει από τις συνομιλίες μεταξύ των δυο πλευρών, χωρίς
την παρέμβαση ξένων δυνάμεων (Anlin 2011, 22-25).
Μετά την κρίση του 1995-96 και την άνοδο του κινήματος της «ταϊβανοποίησης» (taiwanization), η Κίνα επαναδιατύπωσε την ψυχροπολεμική ρητορική της
βίαιης επανένωσης, απειλώντας με τη χρήση στρατιωτικής ισχύος σε περίπτωση
που η Ταϊβάν επέμενε στην de jure ανεξαρτητοποίηση της. Σε αυτό το πλαίσιο δια./.

-35τυπώνεται ο Aντι-αποσχιστικός Nόμος (Αnti-secession Law) του 2005 σύμφωνα με
τον οποίο, «σε περίπτωση που η Ταϊβάν προβεί σε ενέργειες που προκαλέσουν
την «απόσχιση» της από την ηπειρωτική Κίνα […] ή εξαντλήσει τις δυνατότητες για
ειρηνική συνένωση των δυο πλευρών των στενών, τότε το Πεκίνο εξουσιοδοτείται
να χρησιμοποιήσει μη ειρηνικά μέσα και άλλα απαραίτητα μέτρα για την προστασία
της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Κίνας» (Cody 2005)23.
Το ζήτημα των στενών της Ταϊβάν συνιστά ένα σημαντικό δίλημμα για την
Κίνα. Το Πεκίνο επιδιώκει την επανένωση των δυο κινεζικών εθνοτήτων, όχι μόνο
για ιστορικούς λόγους, αλλά πολύ περισσότερο για λόγους που υπαγορεύονται
από τη ρεαλιστική προσέγγιση της διεθνούς πολιτικής, καθώς μια ενδεχόμενη de
jure ανεξαρτητοποίηση του νησιού και αναγνώριση του από τη διεθνή κοινότητα με
την ονομασία «Ταϊβάν» θα «ανοίξει τους ασκούς του Αιόλου» για την απόσχιση και
άλλων κινεζικών επαρχιών που δεν αυτοπροσδιορίζονται ως Κινέζοι (π.χ. Θιβέτ
και επαρχία Σινγιάνγκ στην ΒΔ Κίνα). Με άλλα λόγια, το ζήτημα των στενών της
Ταϊβάν αποτελεί μείζον θέμα ασφαλείας και επιβίωσης για το κινεζικό κράτος.
2.6

Συντελεστές Ισχύος της Ταϊβάν
Τα κράτη στο άναρχο διεθνές σύστημα αναζητούν την ισχύ καθώς «κατ’ ε-

λάχιστον επιδιώκουν την επιβίωση τους και κατά μέγιστον επιδιώκουν την παγκόσμια κυριαρχία» (Waltz 2011, 252)24. Η ισχύς, όπως υποστηρίχθηκε, ορίζεται ικανοποιητικότερα με όρους υλικών ικανοτήτων, παρά υλικών αποτελεσμάτων. Σύμφωνα με τη θεωρία της ισχύος, όπως περιγράφηκε στο 1 ο Κεφάλαιο της παρούσας
μελέτης, δυο είναι τα είδη της ισχύος : α) η λανθάνουσα ισχύς, η οποία στηρίζεται
στον πλούτο και το μέγεθος του πληθυσμού, β) η στρατιωτικής ισχύς, η οποία
στηρίζεται στο μέγεθος και τη δύναμη των ενόπλων δυνάμεων ενός κράτους. Η
στρατιωτική ισχύς αποτελεί τον ασφαλέστερο τρόπο για να προσδιορισθεί η ισορροπία ισχύος, εντούτοις, απαραίτητη προϋπόθεση για την οικοδόμηση ισχυρών
στρατιωτικών

δυνάμεων

αποτελεί

η

εξασφάλιση

λανθάνουσας

ισχύος

(Mearsheimer 2006, 127-130).

23

To πλήρες κείμενο στο http://en.people.cn/200503/14/eng20050314_176746.html
Παρατίθεται στο Η. Κουσκουβέλης, ‘Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις’, Αθήνα, Ποιότητα,
2004,σελ.187.
24
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-36Πληθυσμός και Εθνοτικές Τάσεις
Σύμφωνα με στοιχεία του (CIA World Fact Book 2015) η Ταϊβάν καταλαμβάνοντας έκταση 35,980 τετρ. χλμ. έχει πληθυσμό 23.415.600 κατοίκους που την
κατατάσσει στην 54η θέση μεταξύ 238 κρατών (εκτίμηση Ιουλίου 2015). O λαός της
Ταϊβάν διαχρονικά αντιμετωπίζει εθνοτικά, κοινωνικά, γλωσσικά και πολιτικά ζητήματα αναφορικά με το αν θα πρέπει να προσδιορίζεται ως Κινέζος ή Ταϊβανέζος.
Σύμφωνα με μελέτη που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Εθνικού
Πανεπιστημίου του Chengchi με σκοπό την έρευνα στη μεταβολή της εθνικής ταυτότητας της Ταϊβάν από το 1992 μέχρι το 2015 διαπιστώθηκε ότι, το ποσοστό αυτών που αυτό-προσδιορίζονται ως Ταϊβανέζοι (Taiwanese) αυξήθηκε από το
17,6% το 1992, στο 41,1% το 2004 και 59,6% το 2015. Αντίθετα, το ποσοστό όσων αυτό-προσδιορίζονται ως Κινέζοι (Mainlanders), μειώθηκε κατά την ίδια χρονική περίοδο από 25,5% το 1992, στο 6,2% το 2004 και 3,5% το 2015 (Election
Study Center National Chengchi University 2015).
Πλούτος – Οικονομία
Η Ταϊβάν έχει μια δυναμική καπιταλιστική οικονομία, με σταδιακά μειούμενη
κυβερνητική καθοδήγηση στους τομείς των επενδύσεων και του εξωτερικού εμπορίου. Η κύρια ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη προέρχεται από τις εξαγωγές, γεγονός που εκθέτει την οικονομία στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας ζήτησης (CIA
World Fact Book 2015).
Η Ταϊβάν είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στη Γη. Με έκταση περίπου 36.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και πληθυσμό περίπου 23 εκατομμυρίων κατοίκων, η Ταϊβάν έχει πληθυσμιακή πυκνότητα πάνω από 630 άτομα
ανά τετρ. χλμ. Ο πληθυσμός αυτός εξαρτάται, σχεδόν εξ’ ολοκλήρου, από τις εισαγωγές για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών και ενός σημαντικού τμήματος των αναγκών της σε τρόφιμα. Ως εκ τούτου, η Ταϊβάν εισάγει σχεδόν όλα τα 72
εκατομμύρια τόνους άνθρακα και τα περισσότερα από τα 1,1 εκατομμύρια βαρέλια
την

ημέρα

του

πετρελαίου

που

καταναλώνει

(U.S

Energy

Information

Administration 2015). Το 2008, η Ταϊβάν εξαρτιόταν από τις εισαγωγές για το
99,23% της ενέργειας που χρειάζονταν· πιο πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι το
ποσοστό αυτό δεν έχει αλλάξει σημαντικά, υποχρεώνοντας τον – τότε – Υπουργό
Άμυνας να παραδεχθεί ότι «η εξάρτηση της Ταϊβάν κατά 99% από τις εισαγωγές
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-37ενέργειας περιπλέκεται ακόμη περισσότερο από …. τις εύθραυστες σχέσεις των
στενών της Ταϊβάν» (Fox 2011).
Σε ότι αφορά τους οικονομικούς δείκτες ανάπτυξης, το ΑΕΠ της Ταϊβάν παρουσιάζει μια ετήσια αύξηση του 4,5% από το 1992 μέχρι το 2014. Ειδικότερα, το
κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά την ίδια χρονική περίοδο αυξήθηκε από 9.116$ το 1992
στα 22,673$ το 2014, γεγονός που κατατάσσει την Ταϊβάν ως 28 η πλουσιότερη
χώρα παγκοσμίως και 5η πλουσιότερη χώρα στην Ασία (πίσω από το Μακάο, τη
Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι, και το Χόνγκ-Κόνγκ) (Focus Economics 2015).
Στρατιωτική Ισχύς
Σύμφωνα με την Τετραετή Αμυντική Επιθεώρηση (Quadrennial Defense
Review) του 2013, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν (Ministry of National
Defense – MND) «βασιζόμενο στην εκτίμηση της απειλής, την κατάσταση της εθνικής ασφαλείας [και] την κατανομή των διαθέσιμων πόρων …. δημιουργεί ένοπλες
δυνάμεις κατάλληλες για το μελλοντικό επιχειρησιακό περιβάλλον». Η Ταϊβάν ήδη
από το 2011 εφαρμόζει το «Program Jingtsui25», το οποίο προέβλεπε τη σταδιακή
μείωση της οροφής των ενόπλων δυνάμεων σε ποσοστό 35% μέχρι τα τέλη του
2014 (QDR 2013).
Πράγματι, τα τελευταία 15 χρόνια η Ταϊβάν επιδιώκει τη μετατροπή των ενόπλων δυνάμεων της (ROC Armed Forces) σε ένα περισσότερο ευέλικτο και εκσυγχρονισμένο σχήμα. Έτσι, το 1999, οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν αριθμούσαν
περί τις 370.000 ενεργά μέλη, ο αριθμός αυτός μειώθηκε στις 290.000 στα μέσα
της προηγούμενης δεκαετίας, βρίσκεται στις 240.000 στα τέλη του 2015, ενώ προβλέπεται να μειωθεί περαιτέρω στις 215.000 μέχρι τα τέλη του 2016, με απώτερο
στόχο τη δημιουργία μιας «μικρής αλλά εξαίρετης, μικρής αλλά δυνατής, μικρής
αλλά έξυπνης δύναμης» (QDR 2013, 78).
Σύμφωνα με τη Διετή Αναφορά Εθνικής Άμυνας (NDR) του 2015, η Λαϊκή
Δημοκρατία της Κίνας αποτελεί τη μεγαλύτερη άμεση απειλή για την εθνική ασφάλεια της Ταϊβάν, καθώς το Πεκίνο «εξακολουθεί να τονίζει ότι οι αποσχιστικές δυνάμεις [εννοεί τις ROC Armed Forces] θέτουν σε κίνδυνο την εδαφική κυριαρχία και
ασφάλειά [του] … σχεδιάζει να ολοκληρώσει τη δημιουργία ενός ισχυρού πολεμι25

Το Πρόγραμμα «Jingtsui» εφαρμόστηκε από τον Πρόεδρο Ma Ying-jeou αμέσως μετά την εκλογή του το 2008 με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση υποχρεωτικής στράτευσης και τη δημιουργία ενός πλήρως μισθοφορικού στρατού σε εθελοντική βάση.
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-38κού οπλοστασίου για τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων εναντίον της Ταϊβάν
πριν το 2020» (NDR 2015, 64-65).
Για την αντιμετώπιση της απειλής που συνιστούν οι ένοπλες δυνάμεις της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (People’s Liberation Army – PLA), η Ταϊβάν συντηρεί και εξελίσσει τις παρακάτω στρατιωτικές δυνάμεις26 :
α. Χερσαίες δυνάμεις (ROC Army) με 170.000 στρατιώτες οργανωμένες
σε 3 Σώματα Στρατού (ΣΣ).
β. Ναυτικές δυνάμεις (ROC Navy) με 30.000 ναύτες και 20 μεγάλα σκάφη
επιφανείας, 10 αμφίβια σκάφη, και 4 υποβρύχια.
γ. Αεροπορικές Δυνάμεις (ROC Air Force) με 30.000 προσωπικό και 370
περίπου Α/Φ (F-16 A/Bs, Mirage 2000, IDF, και F-5 E/Fs).
δ. Διοίκηση Πυραυλικής Αεράμυνας (ROC Air Defense Missile Command)
με 5.000 προσωπικό και 4 πυροβολαρχίες MIM-104 Patriot Advanced Capability 3 (PAC-3) και 6 πυροβολαρχίες Tien Kung 3 (Sky Bow) (Minnick W. 2014).
Εξίσου σημαντικό για την άμυνα της Ταϊβάν αποτελεί και η ανάπτυξη του
πυραυλικού της προγράμματος. Κορωνίδα αυτού του προγράμματος αποτελεί η
εγχώρια ανάπτυξη δυο τύπων πυραύλων ανεμοπορίας (cruise): του Hsiung Feng
(Brave Wind) IIE (HF-2E) ενός πυραύλου εδάφους – εδάφους με εκτιμώμενο βεληνεκές τα 600 χλμ., και του Hsiung Feng III (HF-3) ενός πυραύλου εναντίον στόχων επιφανείας (anti-ship cruise missile) που δύναται να εκτοξευθεί τόσο από
πλοία όσο και από χερσαίες βάσεις εκτόξευσης.
Τέλος, υπάρχουν πληροφορίες ότι η Ταϊβάν ολοκληρώνει την κατασκευή και
αναμένεται να θέσει σε μαζική παραγωγή έναν υπερηχητικό πύραυλο με βεληνεκές 1200 χλμ. που «θα μπορούσε να καλύψει τις κεντρικές και νότιες περιοχές της
Κίνας, συμπεριλαμβανομένης και της Σαγκάης» (Minnick W., Taiwan Working On
New ‘Cloud Peak’ Missile 2013). Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν τον Yunfeng
(Cloud Peak) ως τον νέο πύραυλο εναντίον στόχων επιφανείας με βεληνεκές μεγαλύτερο του HF-3 (Minnick W.l & Kallender-Umezu P. 2013). Ανεξάρτητα, από
την ακριβή φύση του προγράμματος του Yunfeng, το πυραυλικό πρόγραμμα της
Ταϊβάν παραμένει μια σαφής προτεραιότητα για τις ένοπλες δυνάμεις της Ταϊβάν.
26

Στα στοιχεία προέρχονται από το ΜND, ‘Quadrennial National Defense Review 2013’, σελ.59.
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Αμυντικά Δόγματα και Στρατιωτική Στρατηγική της Ταϊβάν
Η ασφάλεια της Ταϊβάν, ως νησιού – κράτους, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη

και εξαρτάται από τη θάλασσα. Πράγματι, η οικονομική ευημερία του νησιού, καθώς και η εθνική του ασφάλεια, προϋποθέτει ότι η Ταϊβάν έχει εξασφαλίσει τα περιβάλλοντα ύδατα και την πρόσβαση στις θαλάσσιες γραμμές. Το Στενό της Ταϊβάν αποτελεί ένα σημείο-κλειδί για τις μεταφορές της διεθνούς ναυσιπλοΐας, και η
διατήρηση της σταθερότητας του είναι ζωτικής σημασίας για την συμφέροντα της
ΗΠΑ στην περιοχή. Επιπλέον, με το Σύμφωνο των Σχέσεων με την Ταϊβάν (TRA
1979) διακηρύσσεται ότι πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή είναι «να διατηρεί την ικανότητα [των Ηνωμένων Πολιτειών[ να αντισταθούν σε κάθε προσφυγή στην βία ή
σε άλλες μορφές εξαναγκασμού (coercion), που θα έθεταν σε κίνδυνο την ασφάλεια, το κοινωνικό ή οικονομικό σύστημα, ή το λαό της Ταϊβάν»27.
Η στρατιωτική στρατηγική της Ταϊβάν από το 1949 μέχρι το 1996 έχει μετεξελιχθεί σε τρία στάδια28 :
α. Από το 1949 μέχρι το 1966, επικράτησε η στρατηγική της «Επιθετικής
Άμυνας» (Offensive Defense Strategy), σύμφωνα με την οποία στρατηγικός στόχος της Ταϊβάν ήταν η βίαιη ανακατάληψη της ηπειρωτικής Κίνας και η μεταβολή
του υφιστάμενου status quo, όπως αυτό είχε διαμορφωθεί μετά το – ανεπίσημο –
τέλος του κινεζικού εμφυλίου πολέμου και την απόσυρση των κινέζων εθνικιστών
της Kuomintang στο νησί της Ταϊβάν. Η εφαρμογή αυτής της στρατηγικής προέβλεπε αυξημένη στρατιωτική παρουσία στο νησί με έλεγχο των παράκτιων νήσων
(Πεσκαντόρες, Κεμόι, και Μάτσου) και καταδρομικές ενέργειες στις ακτές της ηπειρωτικής Κίνας.
β. Από το 1966 μέχρι το 1979, κυριαρχεί η στρατηγική της «Προωθημένης
Άμυνας» (Forward Strategy) όπου, με την εγκατάλειψη της βίαιης ανακατάληψης
της ηπειρωτικής Κίνας, υιοθετείται η κατακόρυφη αύξηση της οροφής των ταϊβανέζικων δυνάμεων και η οχύρωση των ακτών της νήσου ενάντια σε ενδεχόμενη κινεζική εισβολή.

27

Τμήμα 2(b)(6) στο Σύμφωνο των Σχέσεων με την Ταϊβάν. Πηγή: http://www.ait.org.tw/en/taiwanrelations-act.html
28
Τα στοιχεία αντλούνται από το York W. Chen, ‘The Evolution of Taiwan's Military Strategy:
Convergence and Dissonance’, Jamestown Foundation China Brief, November 19, 2009.
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-40γ. Από το 1979 μέχρι το 1996, επικρατεί η στρατηγική της «Άμυνας σε Βάθος» (Defense-in-Depth Strategy), με την οποία η Ταϊβάν αντιλαμβάνεται – μετά
την επίσημη αναγνώριση της Κίνας από τις ΗΠΑ και τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων με την τελευταία – ότι θα πρέπει να αναλάβει, πλέον, η ίδια το βάρος
της ανάσχεσης της κινεζικής επιθετικής ισχύος. Σύμφωνα με τη στρατηγική αυτή,
«το στρατηγικό βάθος θα επιτυγχάνονταν μέσα από την διεξαγωγή άμυνας σε τρία
επίπεδα : α) έλεγχος του εχθρού στη δική του ακτή, β) προσβολή του κατά τη διάρκεια της κίνησης, και γ) καταστροφή του στην φίλια ακτή απόβασης» (Chen 2009).
Η στρατηγική της «Άμυνας σε Βάθος» υποστηρίζει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η «στρατηγική επιβιωσιμότητα» (strategical sustainability) θα πρέπει «οι
αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις της Ταϊβάν να αποφύγουν να εμπλακούν κατά
τη διάρκεια των αρχικών σταδίων της εκστρατείας. Όλες οι δυνάμεις θα πρέπει να
διατηρηθούν, προκειμένου να επικεντρωθούν στην αποφασιστική μάχη της εμπλοκής με τον εχθρό στην άκρη του νερού» (Chen 2009).
Από την παρουσίαση των παραπάνω στρατηγικών δογμάτων που εφαρμόστηκαν από το 1966 μέχρι το 1996, διαπιστώνεται ότι η Ταϊβάν υιοθετεί και αναλαμβάνει την άμυνα επί του μητροπολιτικού εδάφους, όπου οι φίλιες δυνάμεις καθώς αδυνατούν να προσβάλουν τον εχθρό στις βάσεις του, αποφεύγουν να καθηλωθούν από αυτόν στα πρώτα στάδια της συμπλοκής, και επιλέγουν να εμπλακούν με τον εχθρό στην φίλια ακτή προκειμένου να προξενήσουν σε αυτόν τη μεγαλύτερη δυνατή καταστροφή. Πρόκειται για μια στρατηγική «παθητικής άμυνας»
όπου υιοθετείται η «αποφασιστική εκστρατεία στην άκρη του νερού» (Decisive
Campaign at the Water’s Edge). (NDR, National Defense Report 1996, 63).
Δραστική μεταβολή σε αυτήν τη στρατηγική προσέγγιση πραγματοποιείται
μετά την κρίση του 1995-1996, όπου διαπιστώνεται η αναβαθμισμένη ικανότητα
της Κίνας να διαπεράσει, με σχετική ευκολία, την αντιπυραυλική ασπίδα της Ταϊβάν και να προσβάλλει το μητροπολιτικό της έδαφος με τη χρήση προηγμένων
πυραυλικών συστημάτων (Bush 2005, 1).
Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της περιοδείας του για τις προεδρικές εκλογές του 2000, ο Chen Shui-bian, προτείνει τη στρατηγική της «αποφασιστικής μάχης εκτός του εδάφους» (Decisive Campaign Out of Territory) σε αντικατάσταση
της προηγούμενης στρατηγικής της «αποφασιστικής εκστρατείας στην άκρη του
νερού». Πρόκειται για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής «ενεργής άμυνας» (Active
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-41Defense Strategy), η οποία προβλέπει την « εμπλοκή οποιουδήποτε εισβολέα στη
θάλασσα, καθώς και στην κινεζική πλευρά των Στενών της Ταϊβάν, αυξάνοντας τις
δυνατότητες για την Ταϊβάν να ενεργήσει προληπτικά για να εξουδετερώσει τους
εχθρικούς στρατιωτικούς στόχους, εφόσον μια εχθρική επίθεση κρίνεται επικείμενη
ή αναπόφευκτη» (Cheng 2010).
H Διετής Επιθεώρηση Εθνικής Άμυνας (ΝDR) του 2004 αναφέρει ότι προκειμένου να επιτευχθεί η «ενεργή άμυνα» θα πρέπει να «αναπτυχθούν, μελετηθούν, και αποκτηθούν όπλα μακράς αντιπαράθεσης [stand-off weapons] υψηλής
ακρίβειας, και να δημιουργηθούν δυνάμεις ηλεκτρονικών αντιμέτρων προκειμένου
να αυξηθούν οι δυνατότητες προσβολής σε βάθος» (NDR 2004, 63).
Οι στρατηγικές της «αποφασιστικής μάχης εκτός του εδάφους» και της «ενεργούς άμυνας» δε βρήκαν όμως σύμφωνο το σύνολο της πολιτικής ελίτ της Ταϊβάν και ιδιαίτερα το Εθνικιστικό Κόμμα (Kuomintang) που απέρριπτε τις παραπάνω στρατηγικές θεωρώντας ότι η ανάπτυξη όπλων που ως σκοπό έχουν την προσβολή εδαφών στην ηπειρωτική Κίνα δεν σχετίζονταν με την άμυνα της Ταϊβάν και
αύξαναν τον κίνδυνο στρατιωτικής αντιπαράθεσης στα στενά της Ταϊβάν (Cheng
2010).
Σε αντικατάσταση των παραπάνω στρατηγικών, η κυβέρνηση του Ma Yingjeou – προερχόμενος από το ΚΜΤ – εγκαινιάζει, το 2008, τη στρατιωτική στρατηγική της «Ηard ROC Defense». Σύμφωνα με τον ίδιο τον Πρόεδρο της Ταϊβάν, αντί
της αναζήτησης ικανοτήτων προσβολής στο έδαφος της Κίνας, που μπορεί να οδηγήσουν σε ένα προληπτικό χτύπημα από μέρους της, είναι προτιμότερο να δημιουργηθεί «μια ολοκληρωμένη αμυντική ικανότητα που θα καθιστούν αδύνατο το
να μας φοβίσουν, να μας αποκλείσουν, να μας κατακτήσουν, ή να μας καταβάλουν» (Ma Ying-jeou 2008).
Ωστόσο, στο διαμορφούμενο περιβάλλον ασφαλείας στα Στενά της Ταϊβάν,
όπου «η ισορροπία ισχύος μεταβάλλεται εναντίον των ΗΠΑ και της Ταϊβάν [και όπου] η Κίνα ελέγχει περισσότερη σχετική ισχύ από ότι ελέγχει σήμερα»
(Mearsheimer 2014, 29), η αμερικανική παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη για την
επιτυχή άμυνα του νησιού.
Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας, που αναδύονται στα
στενά της Ταϊβάν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (MND) έχει καθορίσει την εθνική
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-42αμυντική στρατηγική, η οποία αποτελεί τη βάση για τη διαμόρφωση και την εκτέλεση της στρατιωτικής στρατηγικής. Σύμφωνα με την Διετή Επιθεώρηση Εθνικής
Άμυνας (ΝDR) του 2015, οι πυλώνες της εθνικής αμυντικής στρατηγικής παραμένουν «η πρόληψη του πολέμου, η εσωτερική άμυνα, η αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, η αποφυγή συγκρούσεων και η περιφερειακή σταθερότητα» (NDR 2015,
76-83).
Με την νέα στρατιωτική στρατηγική που επιλέγει να ακολουθήσει η Ταϊπέι –
την Hard ROC Defense – εγκαταλείπονται οι προηγούμενες στρατηγικές της «αποφασιστικής μάχης εκτός του εδάφους» (2000) και της «ενεργούς άμυνας»
(2004), και ακολουθείται μια στρατιωτική στρατηγική που έχει, πλέον, τα χαρακτηριστικά της «παθητικής άμυνας» και εστιάζει περισσότερο στο πώς οι ROC Armed
Forces θα αντιμετωπίσουν τις απειλές ενάντια στην εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της.
Η Τετραετής Αμυντική Επιθεώρηση του 2013, αναφέρει ότι με τη στρατηγική
αυτή επιδιώκονται οι παρακάτω στόχοι : α) η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας, μέσα από τη διεξαγωγή μιας «στιβαρής» άμυνας με στόχο την εξοικονόμηση χρόνου για την άφιξη της αμερικανικής υποστήριξης, β) η αποτροπή του εχθρού από ενδεχόμενη εισβολή, γ) η διατήρηση των εναέριων και θαλασσίων
γραμμών επικοινωνιών και η αποτροπή απομόνωσης του νησιού, δ) η καθυστέρηση προσέγγισης του εχθρού στο νησί, δ) η άρνηση να αποκτήσει ο εχθρός ερείσματα στη φίλια ακτή (QDR 2013, 38-40) .
Πρόκειται για μια στρατηγική που συχνά αναφέρεται και ως η στρατηγική
του «ακανθόχοιρου» (porcupine strategy), με την οποία προσφέρεται στην Ταϊβάν
ένας τρόπος να αντισταθεί σε έναν ενδεχόμενο στρατιωτικό εξαναγκασμό της Κίνας για μήνες, χωρίς να αναμένει την άμεση ανταπόδοση των ΗΠΑ (Murray 2008,
15-16). H στρατηγική αυτή παρουσιάζει ομοιότητες με την στρατηγική της «αποφασιστικής εκστρατείας στην άκρη του νερού» (1996), όπου δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση του εχθρού στο μητροπολιτικό έδαφος, αποφεύγοντας τη
στενή εμπλοκή αυτών.
Εντούτοις, όμως, πρόκειται για μια στρατηγική αποτροπή μέσω άρνησης
της επιτυχίας του αντιπάλου ( deterrence by denial), καθώς με αυτόν τον τρόπο
«το νησί μπορεί εύλογα να ελπίζει ότι θα επιβιώσει ενός αρχικού βομβαρδισμού
ακριβείας, να αρνηθεί στην Κίνα την αδιαμφισβήτητη χρήση του αέρα, να απωθήσει
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-43μια εισβολή, και να αψηφήσει τις επιδράσεις ενός ναυτικού αποκλεισμού για μακρό
χρονικό διάστημα» (Murray 2008, 30). Άλλωστε στην αποτροπή μέσω άρνησης
της επιτυχίας του αντιπάλου αυτό που επιδιώκεται, «μέσω της διατήρησης ισχυρών και αξιόπιστων αμυντικών δυνατοτήτων», είναι να αποτραπεί ο αντίπαλος να
αποκομίσει οφέλη, καθώς «άσχετα με τη ζημιά που θα υποστούμε εμείς, ο αντίπαλος δεν θα κατορθώσει να πραγματοποιήσει κέρδη» (Κολιόπουλος 2008, 23-24).
2.8

Εξισορρόπηση στα Στενά της Ταϊβάν
Σύμφωνα με τη ρεαλιστική προσέγγιση της θεωρία της διεθνούς πολιτικής,

όπως αναπτύχθηκε στο 1ο κεφάλαιο της παρούσας μελέτης, η εξισορρόπηση αποτελεί μια από τις επιλογές αμυντικής στρατηγικής συμπεριφοράς στο άναρχο διεθνές σύστημα, όπου ένα κράτος επιλέγει να αυξήσει την ισχύ που το ίδιο διαθέτει
και αναλαμβάνει άμεσα την ευθύνη να αντιμετωπίσει από μόνο του την ισχύ ή την
απειλή ενός ή και περισσοτέρων αντιπάλων (Κουσκουβέλης 2004, 213).
Στην περίπτωση των Στενών της Ταϊβάν, όπου η Κίνα διατηρεί μια σταθερή
αύξηση του αμυντικού και εξοπλιστικού της προϋπολογισμού για πολλά χρόνια –
αναλαμβάνοντας τον ταχύ εκσυγχρονισμό (modernization) και την ανάπτυξη της
στρατιωτικoύ της οικοδομήματος – αυτό έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη ανισορροπία ισχύος, καθώς και σε αυξανόμενες αμφιβολίες και δυσπιστία μεταξύ των γειτονικών χωρών. Στο αναδυόμενο περιβάλλον ασφαλείας, αυτή η συμπεριφορά της
Κίνας – περισσότερο η αύξηση της ισχύος της και λιγότερο η απειλή που αυτή συνιστά29 – υποχρεώνει την Ταϊβάν να λάβει συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να εξισορροπήσει τη μεταβαλλόμενη, σε βάρος της, ισορροπία ισχύος.
Στην παρούσα ανάλυση υποστηρίζεται ότι η στρατηγική εξισορρόπησης
που ακολουθεί η Ταϊβάν στηρίζεται στα παρακάτω μέτρα: α) στη δημιουργία και
εκμετάλλευση των ωφελημάτων που προέρχονται από την σύναψη αμυντικής
συμμαχίας με τις ΗΠΑ (εξωτερική εξισορρόπηση), β) στην ανάπτυξη ενός κατάλληλου στρατιωτικού αμυντικού δόγματος με σκοπό τη διατήρηση του status quo
(αποτροπή), και γ) στην προσπάθεια της για αναβάθμιση των αμυντικών της ικανοτήτων και την κινητοποίηση των εθνικών πόρων ισχύος που διαθέτει (εσωτερική
εξισορρόπηση - αυτοβοήθεια).
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Περισσότερα για την εξισορρόπηση της ισχύος και εξισορρόπηση της απειλής στο 1 κεφάλαιο.
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-44Στο πλαίσιο της εξωτερικής εξισορρόπησης, η Ταϊβάν ανέκαθεν επιδίωκε
την αναβάθμιση των σχέσεων της με τις ΗΠΑ και τη σύναψη αμυντικών συμμαχιών με αυτές, με σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης ισχύος για την αντιμετώπιση
της φόβου που συνιστά η αύξηση της κινεζικής ισχύος για τα εθνικά της συμφέροντα (επιβίωση, εθνική ανεξαρτησία, διεθνής αναγνώριση).
Σε αυτό το σημείο αυτό, υπενθυμίζεται ότι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις
σύναψης συμμαχιών, έτσι και στην περίπτωση της Ταϊβάν και των ΗΠΑ, δεν είναι
απαραίτητη η απόλυτη ταύτιση συμφερόντων· οι συμμαχίες είναι «γάμοι συμφέροντος». Έτσι, από την πλευρά της Ταϊβάν, βασικό κίνητρο στρατηγικής της συμπεριφοράς είναι ο φόβος λόγω της αβεβαιότητας της για τις προθέσεις της Κίνας και
η ανάγκη για μεγιστοποίηση της σχετικής της ισχύος για τη διασφάλιση της επιβίωσής τους30. Από την άλλη πλευρά, οι ΗΠΑ, όπως αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο,
λειτουργώντας ως «υπερπόντιος εξισορροπητής» επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν
μικρότερες δυνάμεις όπως η Ταϊβάν προκειμένου να δημιουργήσουν έναν αντικινεζικό εξισορροπητικό μηχανισμό με απώτερο σκοπό να αναχαιτίσουν τις προοπτικές της Κίνας να καταστεί ένας δυνητικός ηγεμόνας στην περιφέρεια της ΒΑ Ασίας.
Η αμυντική συμμαχία ΗΠΑ – Ταϊβάν αρχίζει να λαμβάνει, παραδόξως, τη
μορφή και την έκταση που χαρακτηρίζει τις σύγχρονες διεθνείς τους σχέσεις, μετά
το 1979 και την επίσημη αναγνώριση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας από την
κυβέρνηση Carter, που είχε ως αποτέλεσμα τον τερματισμό της Αμοιβαίας Αμυντικής Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Δημοκρατίας της Κίνας (U.S.-ROC Mutual
Defense Treaty), και την επιδείνωση των αντίστοιχων διπλωματικών τους σχέσεων.
Το Σύμφωνο των Σχέσεων με την Ταϊβάν (TRA – 1979) και η Συμφωνία των
«Έξι Διαβεβαιώσεων» (Six Assurances – 1982), παρέχουν στην Ουάσιγκτον και
την Ταϊπέι τις στέρεες εκείνες βάσεις για να στηρίξουν τις διμερείς σχέσεις ασφάλειάς τους μετά τον τερματισμό των διπλωματικών σχέσεών τους. Η ΤRA καθόριζε
ότι οι ΗΠΑ θα διέθεταν στην Ταϊβάν όλα τα απαραίτητα αμυντικά μέσα και σε τέτοια ποσότητα προκειμένου η τελευταία να διατηρήσει μια επαρκή ικανότητα αυ30

Περισσότερα για τον φόβο, την αυτοβοήθεια, και την μεγιστοποίηση της ισχύος ως κίνητρα
στρατηγικής συμπεριφοράς στο J. Mearsheimer,‘ Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα (2006):83-92.
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-45τοάμυνας (self defense). Η TRA επισημαίνει στην Κίνα ότι οι ΗΠΑ παρακολουθούν
την κατάσταση και αμφισβητεί τον ισχυρισμό της πρώτης ότι το θέμα της Ταϊβάν
είναι ένα εσωτερικό ζήτημα που θα πρέπει να επιλυθεί από τους Κινέζους και από
τις δύο πλευρές (Choon Yin 2010).
Παρά το γεγονός ότι οι ΗΠΑ δεν υποστηρίζουν την de jure ανεξαρτησία της
Ταϊβάν, η «διατήρηση ισχυρών ανεπίσημων σχέσεων με την Ταϊβάν αποτελεί μείζονα στόχο των ΗΠΑ … για την προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην
Ασία». Η TRA παρά το γεγονός ότι δεν αντικατέστησε την Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία του 1954, «παρέχει τη νομική βάση για τις ανεπίσημες σχέσεις μεταξύ των
Ηνωμένων Πολιτειών και της Ταϊβάν, και κατοχυρώνει τη δέσμευση των ΗΠΑ να
βοηθήσουν την Ταϊβάν στη διατήρηση της αμυντική της ικανότητας» (Bureau of
East Asian and Pacific Affairs 2015).
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών το οποίο περιλαμβάνει: α) πωλήσεις όπλων, β) αναβάθμιση στις διαδικασίες πώλησης αμυντικού υλικού, γ) διεξαγωγή διαλόγου και
ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εθνικής ασφαλείας σε στρατηγικό επίπεδο, δ) διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων με την ανταλλαγή στρατιωτικών συνδέσμων και παρατηρητών.
Σε ότι αφορά τις αγορές αμυντικού υλικού, το μέγεθος των οπλικών συστημάτων τα οποία πωλήθηκαν στην Ταϊβάν, κυρίως μέσω διακρατικών συμφωνιών
(FMS), είναι τεράστιο και η καταγραφή τους εκφεύγει της παρούσας μελέτης 31. Αυτό, όμως, που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι η Ταϊβάν κατατάσσεται μεταξύ των
κυριοτέρων αποδεκτών αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ. Έτσι, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη, η αξία των παραδόσεων αμερικανικού αμυντικού υλικού στην Ταϊβάν ανήλθε στα 8 δις $ την περίοδο 2004-2011, γεγονός που την κατέτασσε στην
4η θέση (πίσω από το Ισραήλ, την Αίγυπτο και τη Σαουδική Αραβία) 32 (Kan 2014,
1-2).
H Ταϊβάν αντιλαμβάνεται ότι ως ένα νησιωτικό κράτος η ασφάλεια της είναι
άμεσα εξαρτώμενη από τη θάλασσα. Πράγματι, μια από τις μεγαλύτερες απειλές
31

Για τις πωλήσεις αμυντικού υλικού από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν, Shirley A. Kan, ‘Taiwan: Major
U.S. Arms Sales Since 1990’, CRS Report, Washington,2014.
32
Στις 16 Δεκ 15 ανακοινώθηκε η απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης για πώληση όπλων στην
Ταϊβάν αξίας 1,83 δις $ (την πρώτη μετά το 2011), γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση
της Κίνας. Πηγή: http://www.reuters.com/article/us-usa-taiwan-arms-idUSKBN0TZ2C520151217
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-46για την ασφάλεια της Ταϊβάν είναι οι επιχειρήσεις αποκλεισμού (blockade
operations) που δυνατόν να αναληφθούν από την Κίνα και να θέσουν σε κίνδυνο
την ίδια την επιβίωση της χώρας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Ταϊβάν (με τη συμβολή της αμερικανικής στρατιωτικής
βοήθειας) έχει προβεί στην αντικατάσταση του συνόλου σχεδόν του στόλου της, με
την αγορά 4 αντιτορπιλικών κλάσης KIDD, τα οποία εξοπλισμένα με πυραύλους
Harpoon (RGM-84L Block II) και Standard (SM-2 Block IIIA) παρέχουν εξελιγμένες
δυνατότητες ανθυποβρυχιακής και αντιαεροπορικής άμυνας (Global Security
2011).
Τέλος, η Ταϊβάν έχει προβεί στη βελτίωση των αεροναυτικών της ικανοτήτων), με την απόκτηση 12 αεροσκαφών Lockheed P-3C Orion ναυτικής συνεργασίας (ΑΦΝΣ), παρέχοντας στο ναυτικό της βελτιωμένες ικανότητες ναυτικής περιπολίας (maritime patrol), αναγνώρισης (reconnaissance) και ανθυποβρυχιακού
πολέμου (anti-submarine warfare) (AFP 2013).
Πέρα από τις πωλήσεις αμυντικού υλικού, στο πλαίσιο της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ – Ταϊβάν, υλοποιήθηκαν συναλλαγές σε θέματα «εφαρμογών» όπως η εκπαίδευση, ανταλλαγή συνδέσμων και παρατηρητών, διάλογος σε
θέματα εθνικής στρατηγικής, γνωστές και ως «Software Initiative» (Kan 2014, 1-2).
Στη βάση αυτής της πρωτοβουλίας υλοποιούνται προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων ελικοπτέρων και αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν
σε αμερικανικές αεροπορικές βάσεις (Fort Rucker στην Alabama και Luke Air
Force Base στην Arizona), αποστολή αξιωματικών για μετεκπαίδευση σε στρατιωτικές ακαδημίες και Κέντρο Μελετών Ασφαλείας Ασίας – Ειρηνικού (Asia-Pacific
Center for Security Studies) στη Χαβάη (Halloran 2012).
Tέλος, στο πλαίσιο του διαλόγου για την προαγωγή της αμυντικής συνεργασίας μεταξύ των δυο χωρών, πραγματοποιείται από το 1997, ο Διάλογος του
Monterey (Μοnterey Talks). Πρόκειται για εφ’ όλης της ύλης συζητήσεις στρατηγικού επιπέδου, που πραγματοποιούνται σε ετήσια βάση, και μέσω των οποίων τα
ανώτερα στελέχη εθνικής ασφάλειας των δυο πλευρών ανταλλάσουν απόψεις πάνω σε θέματα στρατηγικής αμυντικής σχεδίασης και αντιμετώπισης κοινών απειλών εθνικής ασφαλείας (Chieh-cheng Huang 2010).
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-47Η αμυντική συνεργασία μεταξύ ΗΠΑ και Ταϊβάν θεωρεί την αμερικανική παρέμβαση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κινεζικής επίθεσης στα στενά της Ταϊβάν. Με δεδομένη τη διαφορά δυνητικής και στρατιωτικής ισχύος μεταξύ Κίνας και Ταϊβάν, όπως συζητήθηκε σε προηγούμενες ενότητες, πρέπει να αναμένεται ότι σε μια ενδεχόμενη αντιπαράθεση μεταξύ των δυο πλευρών, οι στρατιωτικές δυνάμεις της Κίνας θα υπερισχύσουν σε
σύντομο χρονικό διάστημα, προτού η αμερικανική παρέμβαση καταστεί εφικτή.
Η Ταϊπέι έχει αντιληφθεί ότι πρέπει να είναι σε θέση να αντέξει για ένα χρονικό διάστημα προκειμένου να εξασφαλισθεί η έγκαιρη και αποτελεσματική επέμβαση των ΗΠΑ – γεγονός που μπορεί να απαιτήσει αρκετές ημέρες μέχρι να συγκεντρωθούν και να αναπτυχθούν οι απαραίτητες δυνάμεις στο θέατρο επιχειρήσεων του Ειρηνικού Ωκεανού (Cheng 2014). Κλειδί για την επίτευξη αυτού του
στρατηγικού στόχου και τη διατήρηση της ισορροπίας ισχύος, αποτελεί η ανάληψη, εκ μέρους της Ταϊβάν, μέτρων εσωτερικής εξισορρόπησης μέσα από την ανάπτυξη ενός κατάλληλα προσαρμοσμένου στρατιωτικού δόγματος και τον εκσυγχρονισμό (modernization) των ενόπλων δυνάμεων της, ώστε να αντιμετωπίσει την
ποσοτική κινεζική υπεροχή ισχύος με ποιοτική αναβάθμιση των δικών της αποτρεπτικών και αμυντικών δυνατοτήτων.
Όπως παρουσιάστηκε σε προηγούμενη ενότητα, η Ταϊβάν μέσα από την
αναζήτηση του κατάλληλου στρατιωτικού δόγματος για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων έχει οδηγηθεί μέσα από την στρατηγική της «Επιθετικής Άμυνας»
(1949-1966), και την αποτροπή μέσω αντιποίνων (deterrence by retaliation) – με
τις στρατηγικές της «αποφασιστικής μάχης εκτός του εδάφους» (2000) και της «ενεργούς άμυνας» (2004) –, στην αποτροπή μέσω άρνησης της επιτυχίας του αντιπάλου ( deterrence by denial) με τη στρατηγική της Hard ROC Defense του 2008
(που εξακολουθεί να ισχύει και μετά το 2012).
Κλειδί για την επιτυχία αυτού του δόγματος δεν αποτελεί πλέον η ήττα της
Κίνας, αλλά η επιβολή στην Κίνα μεγάλου κόστους προκειμένου να επιτύχει την
νίκη. Με άλλα λόγια σκοπός είναι «να καταστεί ο αγώνας της Κίνας για την κατάκτηση της Ταϊβάν ένας παρατεταμένος και αιματηρός αγώνας» (Mearsheimer
2014). Αυτή η στρατηγική επιδίωξη αποτυπώνεται και στην Τετραετή Επιθεώρηση
Εθνικής Ασφαλείας (QDR) του 2013, όπου η νίκη ορίζεται «ως η αποτροπή εισβολής χερσαίων δυνάμεων στην Ταϊβάν και όχι η ήττα του Λαϊκού Απελευθερωτικού
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-48Στρατού» (QDR 2013). Πρόκειται για το δόγμα της «αποφασιστικής άμυνας για αξιόπιστη αποτροπή» (resolute defense, credible deterrence), όπου το αποτρεπτικό
αποτέλεσμα επιβάλλεται στον επιτιθέμενο μέσα από σωρευτικά διαδοχικά επίπεδα
άμυνας και όχι από την ικανότητα του αμυνόμενου να κινηθεί πρώτος και να καταστρέψει τη δυνητική απειλή, πριν αυτή προλάβει να εκδηλωθεί.
Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν παρομοιάζει την αποτροπή μέσω
άρνησης σαν μία «σκληρή πέτρα» (hard rock) η οποία «δε θα μπορεί να αποσπασθεί, να καταρρεύσει, ή να παρακαμφθεί από καμία αριθμητικά ανώτερη εχθρική
δύναμη στην προσπάθειά της να επιτεθεί ή να εισβάλει σε έδαφος της Ταϊβάν»
(QDR 2009).
Στην περίπτωση της Ταϊβάν, η αποτροπή μέσω άρνησης επιδιώκεται με τη
δυνατότητα απορρόφησης του πρώτου χτυπήματος και την αποφυγή προσβολής
των νευραλγικών κέντρων διοίκησης και επικοινωνιών που θα οδηγούσε σε κατάρρευση του συστήματος άμυνας της Ταϊβάν. Σε ότι αφορά τον πρώτο στόχο, η
Ταϊβάν έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οχύρωση σημαντικών κέντρων λήψης
απόφασης όπως η Στρατιωτική Διοίκηση της Hengshan, το Κέντρο Αεροπορικών
Επιχειρήσεων («Τoat Mountain»), καθώς και στην κατασκευή συγκροτημάτων που
περιλαμβάνουν εκτεταμένα έργα οχύρωσης και καταφυγίων για αεροσκάφη της
Πολεμικής Αεροπορίας της Ταϊβάν, όπως το «Optimal Mountain» στην Chiashan
στις ανατολικές ακτές της Ταϊβάν και το «Stone Mountain» στην Αεροπορική Βάση
της Chihhang ενενήντα μίλια νοτιότερα (Easton 2014).
Τέλος, σε ότι αφορά τη στρατιωτική ενδυνάμωση, το βασικό μέτρο που εφάρμοσε η Ταϊβάν είναι η προσπάθεια εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων
της. Η ανάγκη αυτή προέκυψε ιδιαίτερα μετά την κρίση του 1995-1996, όπου η
αναβάθμιση της απειλής που συνιστά η Κίνα για την περιοχή, μέσα από τον εκσυγχρονισμό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού, την κατοχή βαλλιστικών πυραύλων μικρού βεληνεκούς (SRBMs), την ανάπτυξη βελτιωμένων αεροσκαφών
κρούσης, και την κατασκευή εξελιγμένων υποβρυχίων και σκαφών επιφανείας που
μπορούν να επιβάλλουν ένα παρατεταμένο ναυτικό αποκλεισμό στο νησί (NDR
2015, 65-67).
Ως πρώτο βήμα για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων δυνάμεων της, η Ταϊβάν προέβει σε σταδιακή μείωση της οροφής των μάχιμων δυνάμεων που τηρεί σε
ετοιμότητα εμπλοκής (Πρόγραμμα Jingtsui), με παράλληλη εφαρμογή ενός προ./.

-49γράμματος ποιοτικής αναβάθμισης των στρατιωτικών τους ικανοτήτων. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει: α) τη δημιουργία ενός μισθοφορικού στρατού εθελοντικής βάσης, β) την ανάπτυξη εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας για την κάλυψη
των εξοπλιστικών της αναγκών, γ) την ενίσχυση των τομέων έρευνας και τεχνολογίας, ηλεκτρονικού πολέμου και αντιμετώπισης ασύμμετρων απειλών με την ανάπτυξη πρωτοποριακής και ανεξάρτητης επιχειρησιακής σκέψης (QDR 2009).
Εντούτοις, οι προσπάθειες στρατιωτικής ενδυνάμωσης της Ταϊβάν δεν αναμένεται ότι θα επιφέρουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Το πρόγραμμα
Jingtsui που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση υποχρεωτικής στράτευσης και τη
δημιουργία ενός πλήρως μισθοφορικού στρατού, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω της υπογεννητικότητας και της μειωμένης επίτευξης των τεθέντων στόχων στρατολόγησης, που θέτουν σε κίνδυνο την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι η αύξηση στις δαπάνες μισθοδοσίας (που εφαρμόζει
ως αντιστάθμισμα η κυβέρνηση της Ταϊβάν) υποβαθμίζει τις ικανότητες των ενόπλων δυνάμεων της να αντιμετωπίσουν μια ενδεχόμενη επίθεση της Κίνας, καθώς
«αποστερεί κονδύλια από εγχώρια και εξωτερικών πηγών προγράμματα προμηθειών, καθώς και από την εκπαίδευση και την ετοιμότητα» (DoD 2013, 59).
Συνεπώς, εκτιμάται ότι η Ταϊβάν θα συνεχίζει να εξαρτά τις προσπάθειες
της για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειάς της από την οικονομική και τεχνολογική
βοήθεια που θα δέχεται από τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας την εξωτερική εξισορρόπηση
της κινεζικής ισχύος.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
3.1

Γενικά
Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζεται το ζήτημα της Χερσονήσου της Κορέας,

και συγκεκριμένα τις στρατηγικές που εφαρμόζει η Ν. Κορέα προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μεγαλύτερη απειλή για την εθνική της ασφάλεια· τη Β. Κορέα. Δεν
υπάρχει αμφιβολία ότι η Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία με τις ΗΠΑ αποτέλεσε για
τη Ν. Κορέα τον ακρογωνιαίο λίθο κατοχύρωσης των εθνικών της συμφερόντων
επιβίωσης μετά τον Πόλεμο της Κορέας. Εντούτοις, υποστηρίζεται ότι η Ν. Κορέα
προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εσωτερική εξισορρόπηση με στόχο τη διατήρηση της σχετικής της ισχύος στο διεθνές σύστημα.
3.2

Εισαγωγή

Γεωγραφικά στοιχεία
Η Ν. Κορέα αποτελεί κράτος της Ανατολικής Ασίας και αποτελώντας το νότιο μισό της Χερσονήσου της Κορέας, χωρίζει την Κίτρινη Θάλασσα από τη Θάλασσα της Ιαπωνίας. Έχει έκταση 99.720 τετρ. χλμ. και 50.617.024 κατοίκους 33
(εκτίμηση 2015) και παρά το γεγονός ότι θεωρείται ηπειρωτική χώρα, το μοναδικό
χερσαίο σύνορο της είναι με την Βόρεια Κορέα στον 38 ο παράλληλο και κατά μήκος της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης (Demilitarized Zone – DMZ), συνολικού
μήκους 237 χλμ (CIA World Fact Book 2015).
Ο Πόλεμος της Κορέας (1950 – 1953)
To 1949, οι δυνάμεις κατοχής εγκαταλείπουν τη χερσόνησο αφήνοντας την
ανεξάρτητη, μεν, χωρισμένη όμως σε δυο αντίθετα ιδεολογικά στρατόπεδα, δημιουργώντας δυο διαφορετικά κράτη σε περιοχή όπου για 1000 περίπου χρόνια υπήρχε μια μόνο Κορέα. Αυτό αποτέλεσε την κύρια αιτία για το ξέσπασμα του Πολέμου της Κορέας, που επέδρασε καθοριστικά στη διαμόρφωση των σχέσεων όχι
μόνο μεταξύ των δυο κορεατικών κρατών, αλλά και στην πολιτική των μεγάλων
δυνάμεων στην ΒΑ Ασία, διαμορφώνοντας τις πολιτικές ταυτότητες του Ψυχρού
Πολέμου.
Τόσο η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας όσο και η Δημοκρατία της Κορέας ισχυρίστηκαν, η καθεμία για λογαριασμό της, ότι αυτή συνιστά τη μόνη νόμι33

Πηγή : http://kosis.kr/eng/

./.

-51μη κυβέρνηση για το σύνολο της Κορέας και προσπάθησαν να αρνηθούν η καθεμία την ύπαρξη της άλλης πλευράς. Η κατάσταση στην Ανατολική Ασία είχε αλλάζει δραματικά καθώς ο εμφύλιος πόλεμος στην Κίνα, ο οποίος ξεκινώντας το 1946,
έληξε (ανεπίσημα) με νίκη για τους κομμουνιστές του Mao Zedong, έδωσε μεγάλη
ώθηση στους βορειοκορεάτες του Kim Il-sung, που είχαν τη στήριξη των Κινέζων
κομμουνιστών. Με την έγκριση του J. Stalin και του Mao Zedong, η Βόρεια Κορέα
ξεκίνησε τον πόλεμο της Κορέας με στόχο να λύσει το πρόβλημα της διαίρεσης της
χερσονήσου με στρατιωτικά μέσα (Suh 2013).
Οι ΗΠΑ κινητοποίησε άμεσα το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, και στις 25
Ιουνίου του 1950 εκδίδεται η απόφαση S/RES/82 (1950) με την οποία καλείτο η
Βόρεια Κορέα «να αποσύρει τις δυνάμεις της βόρεια του 38ου παράλληλου»34. Με
τις αποφάσεις S/RES/83 (1950) και S/RES/84 (1950) που ακολούθησαν – από τις
οποίες η Σ. Ένωση απείχε διαμαρτυρόμενη για την εκπροσώπηση της Κίνας στο
ΣΑ/ΟΗΕ από την Δημοκρατία της Κίνας (Tαϊβάν) αντί της Λαϊκής Δημοκρατίας –
αποφασίζεται «τα Μέλη των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια προς τη Δημοκρατία της Κορέας που είναι αναγκαία για να αποκρούσει την
ένοπλη επίθεση και να υποκαταστήσει της διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή»35, και παρέχεται η εξουσιοδότηση στις ΗΠΑ να ηγηθούν ενός συνασπισμού
κρατών, ο οποίος να «… χρησιμοποιήσει τη σημαία των Ηνωμένων Εθνών κατά τη
διάρκεια των επιχειρήσεων εναντίον των δυνάμεων της Βόρειας Κορέας…»36. Με
τον τρόπο αυτό, οι ΗΠΑ παρενέβησαν στον εμφύλιο πόλεμο μεταξύ των δυο κορεατικών κρατών, με τα Ηνωμένα Έθνη να αναλαμβάνουν την πρώτη στρατιωτική
τους δράση (US DoS, Office of the Historian).
Μετά από σκληρές μάχες τριών χρόνων, χωρίς ξεκάθαρο νικητή, αλλά με
μεγάλες εκατέρωθεν απώλειες, στις 27 Ιουλίου 1953 οι ΗΠΑ, η Κίνα και η Βόρεια
Κορέα υπέγραψαν τη συμφωνία εκεχειρίας (Armistice Agreement), από την οποία
απείχε η Νότια Κορέα καθώς απαιτούσε τη συνέχιση του πολέμου μέχρι να επιτευχθεί η συνένωση της χερσονήσου.
Η Συμφωνία Εκεχειρίας του 1953 αντικαταστάθηκε από τη Διάσκεψη της
Γενεύης του 1954, με την οποία οι δυνάμεις που συμμετείχαν στον Πόλεμο της
34
35
36

Απόφαση 82 του ΣΑ/ΟΗΕ. Πηγή : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3b00f15960
Απόφαση 83 του ΣΑ/ΟΗΕ. Πηγή : http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3b00f20a2c
Απόφαση 84 του ΣΑ/ΟΗΕ. Πηγή : http://www.refworld.org/docid/3b00f1e85c.html#_ftn1
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-52Κορέας (συμπεριλαμβανομένων των δυο κορεάτικων κρατών) δεν κατάφεραν να
συμφωνήσουν σχετικά στην εξεύρεση μιας πολιτικής λύσης. Αυτή η κατάσταση
συνεχίζεται μέχρι σήμερα, με τη Βόρεια και τη Νότια Κορέα να ισχυρίζονται ότι είναι η μόνη νόμιμη κυβέρνηση για το σύνολο της Κορεατικής Χερσονήσου.
Μετά τον Πόλεμο της Κορέας
Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι δυο πλευρές επέλεξαν εντελώς
διαφορετικούς δρόμους προκειμένου να ενισχύσουν τις νεοσύστατες κρατικές τους
οντότητες. Έτσι, η Νότια Κορέα μέσα από την ταχεία οικονομική ανάπτυξη που
γνώρισε ήδη από τη δεκαετία του 1960, προωθήθηκε στις τάξεις των μεγαλύτερων
βιομηχανικών χωρών του κόσμου. Αυτή η οικονομική ανάπτυξη, σε συνδυασμό με
το μετασχηματισμό της στα τέλη της δεκαετίας του 1980 από τη δικτατορία στη
δημοκρατία, έχει βοηθήσει την Ν. Κορέα να μετατραπεί σε μια μεσαίου μεγέθους
περιφερειακή δύναμη που μπορεί να επηρεάσει την πολιτική στη Βορειοανατολική
Ασία, και ιδιαίτερα την προσέγγιση των Ηνωμένων Πολιτειών προς τη Βόρεια Κορέα.
3.3

Το Ζήτημα της Χερσονήσου της Κορέας (Korean Peninsula Issue)
Μετά από τον πόλεμο της Κορέας, τα δυο κορεατικά κράτη επικεντρώθηκαν

στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο χώρων τους χωρίς να
επιδιώκουν την αμοιβαία αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ τους. Η βαρβαρότητα του Πολέμου της Κορέας - πάνω από ένα εκατομμύριο ζωές χάθηκαν και ένα
μεγάλο μέρος της χερσονήσου είχε μετατραπεί σε ερείπια - ενέτεινε την έχθρα μεταξύ των δύο πλευρών της χερσονήσου.
3.3.1 Η «Επανένωση» του Κορεάτικου Έθνους
To ζήτημα της επανένωσης (reunification) των δυο κορεατικών κρατών αποτελεί το μακροπρόθεσμο πρόβλημα στη χερσόνησο, καθώς τόσο η Βόρεια όσο
και η Νότια Κορέα επιθυμούν και έχουν δεσμευθεί στην εθνική επανένωση. Άλλωστε, το ίδιο το σύνταγμα του καθεστώτος της Β. Κορέας περιγράφει την επανένωση της κορεατικής χερσονήσου ως «τον ύψιστο εθνικό στόχο» (Yoon Dae-Kyu
2003)37. Στο ίδιο μήκος κύματος το σύνταγμα της Νότιας Κορέας του 1987 στο άρ37

Στο άρθρο 9 του Συντάγματος της Β. Κορέας αναφέρεται ότι «Η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας [DRPK] θα αγωνιστεί για να πετύχει την πλήρη νίκη του σοσιαλισμού στο βόρειο τμήμα της
Κορέας …. Και να επανενώσει την χώρα με βάση τις αρχές της ανεξαρτησίας, της ειρηνικής επανένωσης και της μεγάλης εθνικής ενότητας».

./.

-53θρο 2 αναφέρει ότι «Η Δημοκρατία της Κορέας θα επιδιώξει την ενοποίηση και θα
διατυπώσει και θα διεξαγάγει μια πολιτική ειρηνικής ενοποίησης βασισμένης στις
αρχές της ελευθερίας και της δημοκρατίας» και συνεχίζοντας στο άρθρο 66 σημειώνει ότι ο Πρωθυπουργός «έχει ως καθήκον να επιδιώξει με ειλικρίνεια την ειρηνική ενοποίηση της πατρίδας» (Constitution of The Republic of Korea 1987).
Παρόλα αυτά, η ενοποίηση του κορεατικού έθνους δε βρίσκεται στα άμεσα
σχέδια των δυο κρατών, καθώς τον Ιούλιο του 2014 η Βόρεια Κορέα απέρριψε τις
προτάσεις της Προπαρασκευαστικής Επιτροπής για την Ενοποίηση (Unification
Preparatory Committee) υπό τον φόβο ενδεχόμενης συγχώνευσης της από τη Νότιο Κορέα (The diplomat 2014), την ίδια στιγμή που και η Νότια Κορέα, από την
πλευρά της, αντιλαμβάνονταν το τεράστιο κόστος που θα συνεπάγονταν μια τέτοια
ενέργεια στα πρότυπα της εθνικής επανένωσης της Γερμανίας στις αρχές της δεκαετίας του 1990 (Niederhafner 2013).
Ένα ενδεχόμενο σενάριο για την επανένωση του κορεατικού έθνους στη
χερσόνησο δεν μπορεί να είναι ειρηνικό, καθώς καμία από τις δυο πλευρές δεν
αποδέχεται την κατάσταση για μια διαπραγματεύσιμη ενοποίηση. Ως εκ τούτου,
μια τέτοια εξέλιξη για την οποία δεν θα είχε προηγηθεί μια αμοιβαία ομόφωνη απόφαση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την ίδια την επιβίωση της Β. Κορέας,
να ενισχύσει το δίλημμα ασφαλείας και να οδηγήσει σε μια χαοτική κατάσταση ή
και σύγκρουση μεταξύ των δυο πλευρών στην κορεατική χερσόνησο (Chu 2007,
3-4). Αυτή η κατάσταση αναμένεται να αποτελέσει μια σημαντική πρόκληση ασφαλείας όχι μόνο για την Κορέα, άλλα και για άλλες χώρες όπως η Κίνα, η Ιαπωνία
και οι ΗΠΑ.
3.4

Διακορεατικές Σχέσεις – Πολιτικές της Νότιας Κορέας
Στα χρόνια μετά τον πόλεμο, τα δυο κορεατικά κράτη ανταγωνίζονταν για

διεθνή αναγνώριση στο εξωτερικό, περιορίζοντας όμως σημαντικά τις πολιτικές
ελευθερίες στο εσωτερικό τους. Για τις επόμενες δεκαετίες, οι διακυβερνητικές και
υψηλού επιπέδου διαπροσωπικές επαφές μεταξύ των δυο κρατών ήταν σχεδόν
ανύπαρκτη.
Η κατάσταση αυτή διήρκεσε μέχρι το 1972, όταν στο πλαίσιο της επίσκεψης
του Προέδρου Nixon στο Πεκίνο ένας από τους στόχους της οποίας ήταν να βρεΠηγή : https://www.constituteproject.org/constitution/Peoples_Republic_of_Korea_1998.pdf
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-54θεί μια ειρηνική διευθέτηση του πολέμου του Βιετνάμ, υπήρξε ένα ευοίωνο άνοιγμα
για την εξομάλυνση των σχέσεων στην κορεατική χερσόνησο38 (Bader 2012).
Σε αυτό το πλαίσιο μεταβολής του περιβάλλοντος ασφαλείας στη ΒΑ Ασία,
ξεκίνησε ο πρώτος γύρος επαφών μεταξύ των δύο κορεάτικων κυβερνήσεων. Κατά τη διάρκεια των μυστικών επαφών που έλαβαν χώρα στην Πιονγκγιάνγκ τον
Ιούλιο του 1972, υπό την αιγίδα του Ερυθρού Σταυρού, υπογράφηκε μια κοινή δήλωση στην οποία σημειώνονταν ότι :
α. Η επανένωση θα πρέπει να επιτευχθεί μέσω ανεξάρτητων προσπαθειών χωρίς εξωτερικές παρεμβολές και παρεμβάσεις.
β. Η επανένωση θα πρέπει να επιτευχθεί με ειρηνικά μέσα χωρίς προσφυγή στη χρήση βίας.
γ. Η αναζήτηση μιας εθνικής ενότητας, θα προέλθει μέσα από την υπέρβαση των διαφορών στις ιδεολογίες και συστήματα (Suh 2013, 2-3).
Αυτή, όμως, η προσπάθεια επαναπροσέγγισης μεταξύ των δυο κρατών απέτυχε πλήρως, καθώς αντί της εφαρμογής όλων όσων είχαν συμφωνηθεί, οι δύο
ηγέτες αποφάσισαν να ενισχύσουν τις δικές τους δυνάμεις και να εμβαθύνουν περαιτέρω τη διαίρεση στην κορεατική χερσόνησο.
Η πρώτη σημαντική βελτίωση στις ενδο-κορεατικές σχέσεις πραγματοποιείται στα τέλη της δεκαετίας του 1980, όταν με την «Βόρεια Πολιτική» (Νοrdpolitik)
του δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου της Roh Tae-Woo, η Ν. Κορέα αποκατέστησε τις διπλωματικές της σχέσεις με τις παραδοσιακές συμμάχους της Β. Κορέας· την Κίνα και τη Σοβιετική Ένωση, και ήρθε σε διπλωματική επαφή με τη Β. Κορέα αποκαθιστώντας τις απευθείας εμπορικές συναλλαγές με αυτήν και επιτρέποντας τις ανταλλαγές αθλητών μεταξύ των δυο χωρών. Σε ενίσχυση αυτής της προσέγγισης, οι δυο πλευρές υπέγραψαν τον Δεκέμβριο του 1991 την Συμφωνία για
Συμφιλίωση, Μη Επιθετικότητα, Ανταλλαγές και Συνεργασία μεταξύ του Βορρά και
του Νότου (Basic Agreement), και την Κοινή Διακήρυξη για την Αποπυρηνικοποίησης της Κορεατικής Χερσονήσου τον Φεβρουάριο του 1992 . Όμως, οι συγκεκριμένες προσπάθειες για ομαλοποίηση των δια-κορεατικών σχέσεων κατέληξαν στο

38

Η συνάντηση Nixon – Mao Zedong στο Πεκίνο (21-28 Φεβ 1972), πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας αποκατάστασης των σχέσεων ΗΠΑ – Κίνας (rapprochement) για πρώτη φορά μετά την ίδρυση της ΛΔΚ.
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-55κενό με την ανακοίνωση για την έναρξη του πυρηνικού προγράμματος της Β. Κορέας, τον Οκτώβριο του 1994 (CFR 1992).
Μετά από την επιδείνωση στις σχέσεις των δυο χωρών με αφορμή την έναρξη του πυρηνικού προγράμματος της Β. Κορέας, η «Ηλιόλουστη Πολιτική»
(Sunshine Policy) του Νοτιοκορεάτη Προέδρου Kim Dae-jung το 1998, επανέφερε
τον διάλογο σε επίπεδο ηγετών με στόχο τη συμφιλίωση με την Β. Κορέα. Στη συνάντηση στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο του 2000 – την πρώτη μετά την ίδρυση των
δυο κορεατικών κρατών - οι δυο κορεάτες ηγέτες συμφώνησαν στην προαγωγή
των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών μέσα από την αμοιβαία κατανόηση, την επανασύνδεση οικογενειών που διαχωρίστηκαν με το τέλος του Πολέμου της Κορέας,
και την αποσύνδεση των ανθρωπιστικών ζητημάτων και θεμάτων οικονομικής συνεργασίας από τις πολιτικές αντιπαραθέσεις (Suh 2013, 4).
Η ενίσχυση των δια-κορεατικών σχέσεων συνεχίστηκε και από το 2003 με
την «Πολιτική για την Ειρήνη και Ευημερία» (Policy for Peace and Prosperity) του
Νοτιοκορεάτη Προέδρου Roh Moo Hyun με την οποία αυξήθηκε η ανθρωπιστική
βοήθεια προς τη Β. Κορέα καθώς και η κυβερνητική χρηματοδότηση προς την Διακορεατική Βιομηχανική Ζώνη της Kaesong (ΚΙC) πλησίον της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης (DMZ). Όμως, και αυτές οι προσπάθειες προσέγγισης επισκιάστηκαν
από την πρώτη πυρηνική δοκιμή της Β. Κορέας τον Οκτώβριο του 2006, με αποτέλεσμα την επιδείνωση των σχέσεων μεταξύ των δυο χωρών (Suh 2013, 5-6)
Ο Lee Myung-bak, διάδοχος του απερχόμενου προέδρου Roh Moo Hyun,
κατά τη διάρκεια της θητείας του (2007-2012) επέδειξε ελάχιστο ενδιαφέρον για
την προώθηση των διπλωματικών σχέσεων με το δεύτερο μισό της κορεατικής
χερσονήσου, ακολουθώντας μια «πραγματιστική προσέγγιση» στις σχέσεις με τη
Β. Κορέα. Με την «Πρωτοβουλία για την Αποπυρηνικοποίηση και Προσέγγιση της
B. Κορέας» (Initiative for Denuclearization and Opening up North Korea) έθεσε ως
βασική προτεραιότητα της πολιτικής του, την αποπυρηνικοποίηση και την αντιμετώπιση των ανθρωπιστικών ζητημάτων στη Β. Κορέα. Η στρατιωτικές προκλήσεις
της Β. Κορέας με τη βύθιση της νοτιοκορεάτικης κορβέτας Cheonan τον Μάρτιο
του 2010, και την ανταλλαγή πυρών πυροβολικού στη νήσο Yeonpyeong τον
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-56Νοέμβριο του ίδιου έτους, οδήγησαν στην αύξηση της στρατιωτικής έντασης μεταξύ των δυο κρατών39 (NCNK 2013).
Καθώς οι σχέσεις Νότιας και Βόρειας Κορέας έφθασαν στο ναδίρ, με πολεμικές αψιμαχίες και εχθροπραξίες να λαμβάνουν χώρα σε όλο το μήκος των θαλάσσιων συνόρων τους, η Νοτιοκορεάτισσα Πρόεδρος Park Geun Hye με την
«Πολιτική της Εμπιστοσύνης» (Trustpolitik) υποσχέθηκε να βελτιώσει τις σχέσεις
με τη Β. Κορέα με την εφαρμογή μιας πολιτικής που θα στηρίζεται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης μέσω της επανέναρξης του διαλόγου και θα ανταποκρίνεται δυναμικά σε οποιεσδήποτε νέες προκλήσεις.
Σύμφωνα με το όραμα της Park, η Ν. Κορέα θα ενθαρρύνει τη Β. Κορέα να
συμπεριφέρεται πιο συνεργατικά με την ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της
Νότιας Κορέας, την εφαρμογή πίεσης στην Πιονγκγιάνγκ, και την παροχή κινήτρων
για τη σφυρηλάτηση της εμπιστοσύνης ανάμεσα στις δύο κορεατικές πλευρές
(Manyin 2015, 3,11).
Σύμφωνα με την ίδια την Πρόεδρο της Ν. Κορέας «η ‘’Trustpolitik’’ δεν σημαίνει την άνευ όρων ή μονόπλευρη εμπιστοσύνη χωρίς επιβεβαίωση. Ούτε σημαίνει την διαγραφή των πολλαπλών παραπτωμάτων της Βόρειας Κορέας ή την επιβράβευση της χώρας με νέα κίνητρα ... πρώτον, η Βόρεια Κορέα θα πρέπει να τηρεί τις συμφωνίες που έχει συνάψει με τη Νότια Κορέα και τη διεθνή κοινότητα,
προκειμένου να θεσπιστεί ένα ελάχιστο επίπεδο εμπιστοσύνης, και, δεύτερον, θα
πρέπει να υπάρχουν βέβαιες συνέπειες για πράξεις που θα παραβιάζουν την ειρήνη. Για να εξασφαλιστεί η σταθερότητα, η ‘’trustpolitik’’ θα πρέπει να εφαρμόζεται
με συνέπεια σε κάθε ζήτημα ξεχωριστά και να στηρίζεται σε επαληθεύσιμες ενέργειες χωρίς να γίνονται βήματα με απλή πολιτική σκοπιμότητα» (G.-h. Park 2011).
3.5

Πολιτικές Τάσεις στη Νότια Κορέα
Το ζήτημα της ενοποίησης της χερσονήσου της Κορέας, αποτελεί το φλέγον

ζήτημα στις σχέσεις των δυο κορεατικών κρατών, με το καθένα να θεωρεί για λογαριασμό του, ότι αυτό συνιστά τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση για το σύνολο της Κορέας και επιλέγοντας να αρνηθούν το καθένα την ύπαρξη της άλλης πλευράς. Πα39

Τον Μάρτιο του 2010, η κορβέτα του νοτιοκορεατικού πολεμικού ναυτικού Cheonan, βυθίστηκε
από τορπίλη βορειοκορεάτικου υποβρυχίου, σκοτώνοντας πάνω από 40 Νοτιοκορεάτες ναύτες. Το
Νοέμβριο 2010, η Βόρεια Κορέα εξαπέλυσε πυρά πυροβολικού στο νησί Yeonpyeong, σκοτώνοντας τέσσερις Νοτιοκορεάτες (δύο πεζοναύτες και δύο πολίτες) και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.
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-57ρόλα αυτά, διαφορετικές αντιλήψεις για το ζήτημα της επανένωσης υπάρχουν και
στο εσωτερικό της Ν. Κορέας.
Στο εσωτερικό της Κορέας, το ζήτημα της επανένωσης της Κορέας συνδέεται άμεσα με το «αντιαμερικανικό αίσθημα» (anti-american sentiment), το οποίο
αντιτίθεται στην αμυντική συνεργασία ΗΠΑ – Κορέας ως αντίβαρου στην αντιμετώπιση της βορειοκορεάτικης απειλής. Αν και είναι αλήθεια ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν
στη διάσπαση της χερσονήσου της Κορέας μετά το τέλος του Β’ΠΠ, ο ρόλος των
ΗΠΑ ως ειρηνευτή στη μεταπολεμική εποχή δεν θα πρέπει να λησμονείται, καθώς
αποτελεί γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη Νότια
Κορέα απέτρεψε μια πιθανή εισβολή της Β. Κορέας μετά το τέλος του Πολέμου της
Κορέας.
Αφήνοντας κατά μέρος τους λόγους για τους οποίους έχει αναπτυχθεί το
αντιαμερικανικό αίσθημα40, και με γνώμονα την επανένωση της κορεατικής χερσονήσου, στο πολιτικό σκηνικό της Ν. Κορέας είναι ευδιάκριτες δυο μεγάλες πολιτικές δυνάμεις: οι «συντηρητικοί – δεξιοί» (conservative – rightist) και «προοδευτικοί
– αριστεροί» (progressive – leftists) (Hakjoon 2010) . Από τις δυο αυτές ομάδες, η
πρώτη υιοθετεί μια φιλο-αμερικανική και αντι-βορειοκορεάτικη στάση, σε αντίθεση
με την δεύτερη πολιτική ομάδα που υποστηρίζει μια αντι-αμερικανική και φιλοβορειοκορεάτικη προσέγγιση.
Στην πολιτική πραγματικότητα της Ν. Κορέας έχει διαμορφωθεί η άποψη ότι
οι «συντηρητικοί – δεξιοί», καθώς σχετίζονται με την εποχή της εκβιομηχάνισης
της χώρας και τη στρατιωτική διακυβέρνηση της χώρας μέχρι τα τέλη του 1980,
εμφανίζονται δύσπιστοι και αντιτίθενται στον κομμουνισμό γενικότερα, και στο βορειοκορεάτικο καθεστώς ειδικότερα. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η επανένωση της κορεατικής χερσονήσου θα σημάνει την απορρόφηση της Β. Κορέας
από τη Ν. Κορέα και την κατάρρευση του βορειοκορεατικού καθεστώτος (Hakjoon
2010).
Από την άλλη πλευρά, οι «προοδευτικοί – αριστεροί», καθώς θεωρείται ότι
σχετίζονται με την εποχή του εκδημοκρατισμού της χώρας μετά το τέλος του Ψυ40

Ως αίτια του αντιαμερικανικού αισθήματος στην Ν. Κορέα συχνά αναφέρονται: α) οι παραβιάσεις
ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις αμερικανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στην Κορέα (USFK), β)
η Συμφωνία για το Επιχειρησιακό Καθεστώς των Δυνάμεων στην Κορέα (SOFA), γ) η επιθετικότητα των αμερικανικών κυβερνήσεων (μετά τα γεγονότα της 9/11). Hwang Μ. ‘Anti-Americanism in
South Korea, Korean Culture and the Threat of War’, EDGE, 2003.
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-58χρού Πολέμου, θεωρούν τις ΗΠΑ εμπόδιο στην κορεατική συμφιλίωση και την επανένωση της χερσονήσου της Κορέας. Σύμφωνα με αυτήν την προσέγγιση, η ειρηνική επανένωση της Νότιας και της Βόρειας Κορέας θεωρείται, μέσω διαλόγου
και διαπραγματεύσεων, ως ο πιο πολύτιμος εθνικός στόχος, εκείνος που ξεπερνά
ιδεολογίες και συστήματα (Hakjoon 2010).
3.6

Σχέσεις ΗΠΑ – Ν. Κορέας
Οι σχέσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Ν. Κορέας προσδιορίζονται από τις εξής

παραμέτρους: α) την Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία (Mutual Defense Agreement)
του 1953, β) την Συμφωνία Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ν. Κορέας και ΗΠΑ
(KORean US Free Trade Agreement – KORUS FTA) του 2012, γ) την επιθυμία
της Ν. Κορέας να συμμετάσχει στο Σύμφωνο Συνεργασίας των Δυο Πλευρών του
Ειρηνικού (Trans Pacific Partnership – TPP), και δ) τη σύναψη της Συμφωνίας Συνεργασίας για την Πυρηνική Ενέργεια (Nuclear Energy Cooperation Agreement).
Οι στενές αμυντικές σχέσεις HΠΑ – Ν. Κορέας ξεκινούν ήδη από το 1950
και την απόφαση των Ηνωμένων Εθνών να παρέχουν την απαραίτητη βοήθεια
στη Ν. Κορέα για την αντιμετώπιση της βορειοκορεάτικης απειλής, θέτοντας τις
ΗΠΑ ως επικεφαλής ενός συνασπισμού 16 κρατών που έχει ως αποστολή «να
αποκρούσει την ένοπλη επίθεση και να υποκαταστήσει της διεθνή ειρήνη και ασφάλεια στην περιοχή».
Τρεις μήνες μετά την υπογραφή της Συμφωνίας Εκεχειρίας τον Ιούλιο του
1953, οι ΗΠΑ και η Ν. Κορέα υπογράφουν την Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία, τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους, με αποστολή τη συνεργασία των δυο χωρών στην αμοιβαία άμυνα και υπεράσπιση των συμφερόντων των δυο χωρών για την αντιμετώπιση του κοινού κινδύνου (Yale Law School 2008). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα
της Πρεσβείας της Ν. Κορέας στις ΗΠΑ «η Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία εξακολουθεί να αποτελεί τον βασικό πυλώνα για την ασφάλεια και την εθνική στρατηγική
της Δημοκρατίας της Κορέας» (Embassy of the ROK in the USA 2014).
Το 1978, δημιουργείται η Διοίκηση Διασυμμαχικών Δυνάμεων ΗΠΑ – Ν.
Κορέας (US – S. Korea Combined Forces Command, CFC) οπότε και οι νοτιοκο-
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-59ρεάτικες δυνάμεις με αποστολή πρώτης γραμμής μεταφέρθηκαν υπό τον επιχειρησιακό έλεγχο (OPCON) της CFC41.
Οι στρατιωτικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη χερσόνησο της Κορέας (US Forces
Korea – USFK) βρίσκονται υπό την διοίκηση της 8ης Αμερικανικής Στρατιάς. Ο αριθμός των αμερικανικών στρατευμάτων έχει μειωθεί σταδιακά από τους 37.500
στρατιώτες το 2003, στους 32.500 το 2004 και στους 28.500 το 2007, όπου διατηρείται σύμφωνα με τη Διάσκεψη Κορυφής ΗΠΑ-Ν. Κορέας του 2008 (Defense
White Paper 2010). Σύμφωνα με το Jane’s World Armies «ο μοναδικός μάχιμος
σχηματισμός που παραμένει στη Ν. Κορέα είναι η 2 η Μεραρχία Πεζικού που περιλαμβάνει μια Ταξιαρχία Μάχης [Βrigade Combat Team] και μία Ταξιαρχία
Eλικοπτέρων [Combat Aviation Brigade]» (IHS Jane's 2014).
Πέραν της αμυντικής συμμαχίας, εξίσου σημαντικές είναι και οι οικονομικές
σχέσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των δυο χωρών. Έτσι, το 2007 ξεκινούν οι
διαπραγματεύσεις για τη σύναψη της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου μεταξύ Ν.
Κορέας και ΗΠΑ και η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2012, αποτελώντας τη δεύτερη μεγαλύτερη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου για τις ΗΠΑ μετά την ΝΑFTA του 1994
(Manyin 2015, 1). Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ η «[KORUS
FTA] αναμένεται να ενισχύσει τις εξαγωγές κατά δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως
και για τις δύο πλευρές και δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με
τις εξαγωγές τόσο στη Νότια Κορέα και τις ΗΠΑ» (US DoS 2015).
Επιπλέον, η Ν. Κορέα έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχει
στις διαπραγματεύσεις και να ενταχθεί στο Σύμφωνο Συνεργασίας των Δυο Πλευρών του Ειρηνικού. Σύμφωνα με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κορέας, Park
Geun Hye, η Ν. Κορέα θα πρέπει «θα πρέπει να ηγηθεί των διεθνών προσπαθειών
για τον περιορισμό στην εξάπλωσης του προστατευτισμού και την κατάργηση των
δασμολογικών φραγμών… [Η Κορέα] θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σύστημα για
τη στενή συνεργασία για τη διάθεση, όπως η TPP…» (CNBC 2015).
Τέλος, τον Ιούνιο του 2015, ανανεώθηκε η Συμφωνίας Συνεργασίας για την
Πυρηνική Ενέργεια και η οποία παρέχει τη νομική βάση για το εμπόριο πυρηνικών
υλικών μεταξύ των δυο χωρών για πολιτική χρήση. Η συγκεκριμένη συμφωνία υπογράφτηκε για πρώτη φορά το 1956 και έκτοτε έχει επιτρέψει στη Νότια Κορέα
41

Το ζήτημα της μεταβίβασης του επιχειρησιακού ελέγχου των ROC Armed Forces, έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης στη στρατηγική ανάλυση της Ν. Κορέας.
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-60να καλύπτει ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της με πυρηνική ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και μια ιδιαίτερα επιτυχημένη εμπορική βιομηχανία που ωφελεί τόσο τη Νότια Κορέα όσο και τις ΗΠΑ (S. Snyder 2014).
Σύμφωνα με έρευνα της Υπηρεσίας Μελετών του Αμερικανικού Κογκρέσου
(Congress Research Service – CRS) οι παράγοντες που καθορίζουν τις σχέσεις
μεταξύ των δυο κρατών είναι: α) οι προκλήσεις που τίθενται από τα προγράμματα
όπλων μαζικής καταστροφής της Β. Κορέας, β) η επιδίωξη των διαμορφωτών πολιτικής στη Ν. Κορέα να αναδειχθεί σε περιφερειακή –και γιατί όχι- παγκόσμια δύναμη, γ) η άνοδος της κινεζικής ισχύος και επιρροής στη ΝΑ Ασία, δ) ο μετασχηματισμός της Ν. Κορέας σε αναδυόμενη παγκόσμια οικονομική δύναμη, και ε) ο
εκδημοκρατισμός της χώρας και η ανάγκη σεβασμού της κοινής γνώμης (Manyin
2015, 8-9).
3.7

Συντελεστές Ισχύος της Νότιας Κορέας
Πληθυσμός – Οικονομία
Σύμφωνα με στοιχεία (CIA World Fact Book 2015) η Ν. Κορέα καταλαμβά-

νει έκταση 99.720 τετρ. χλμ. και με πληθυσμό 49.115.196 κατοίκων κατατάσσεται
στην 27η θέση παγκοσμίως, στην 8η θέση μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Ασίας και στην 3η θέση μεταξύ των χωρών της ΒΑ Ασίας (πίσω από την Κίνα και την
Ιαπωνία) (εκτιμήσεις Ιουλίου 2015).
Σε ότι αφορά τους οικονομικούς δείκτες, το διεθνές εμπόριο (εισαγωγές και
εξαγωγές) καταλαμβάνει το 100% του ΑΕΠ της Ν. Κορέας, γεγονός που καθιστά
την οικονομία της ιδιαίτερα ευαίσθητη στις διακυμάνσεις της παγκόσμιας οικονομίας, όπως αποδείχθηκε και από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008. Ως αποτέλεσμα αυτής της βαθιάς ύφεσης, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας
κατά το 2009 υποχώρησε κατά 0,7%, για να ανακτήσει αύξηση 6,5% κατά το 2010
και να διατηρήσει μια συνεχή αύξηση 3% κατά την πενταετία 2011-2015 (Trading
Economics 2015).
Αποδεχόμενοι το ΑΕΠ ως έναν ασφαλή δείκτη για την μέτρηση του πλούτου
μιας χώρας και κατ’ επέκταση της λανθάνουσας ισχύος ενός κράτους
(Mearsheimer 2006), η Ν. Κορέα με ΑΕΠ 1,784 τρις $ κατατάσσεται στην 14 η θέση
παγκοσμίως και αποτελεί την 4η ισχυρότερη οικονομία στην Ανατολική Ασία (πίσω
από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Ινδονησία) ενώ με κατά κεφαλήν ΑΕΠ (GDP per
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-61capita) στα 35.400 $ βρίσκεται στην 4η θέση στην περιφέρεια της Ανατολικής Ασίας (πίσω από τη Σιγκαπούρη, το Μπρουνέι, την Ταϊβάν και την Ιαπωνία) (CIA
World Fact Book 2015).
Στρατιωτική Ισχύς
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας στο μήνυμα του στην εισαγωγή της τελευταίας
Λευκής Βίβλου της Ν. Κορέας (Defense White Paper 201042) αναφέρει ότι «η απειλή του πολέμου και επίμονες ανησυχίες για την ασφάλεια παραμένουν αμείωτο
στην κορεατική χερσόνησο. Η Βόρεια Κορέα απειλεί την ειρήνη και …[μια] σειρά
παράνομων ένοπλων προκλήσεων της έχουν αφήσει μια εύθραυστη ειρήνη στην
κορεατική χερσόνησο» (ROK MND 2010). Καθώς η Ν. Κορέα αντιλαμβάνεται τη Β.
Κορέα ως την πιο σημαντική απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας, επιδιώκει
την ανάπτυξη ενόπλων δυνάμεων (ROK Armed Forces) οι οποίες θα συνεχίζουν
«τη δέσμευσή τους σε μια υψηλή κατάσταση ετοιμότητας για την ακριβή, ταχεία,
άμεση τιμωρία του Βορρά σε οποιαδήποτε προκλητική ενέργεια μπορεί να επιδιώξει να διαπράξει» (Defense White Paper 2010).
Με βάση την εκτίμηση της απειλής, οι ROK Armed Forces συντηρεί και εξελίσσει τις παρακάτω στρατιωτικές δυνάμεις43:
α.

Χερσαίες Δυνάμεις (ROK Army – ROKA) με 522.000 στρατιώτες και

οργανωμένες σε μια Διοίκηση Χερσαίων Επιχειρήσεων (1 η και 3η Στρατιά) με περιοχή ευθύνης την οροθετική γραμμή των συνόρων Νότιας και Βόρειας Κορέας
(Military Demarcation Line – MDL) εντός της Αποστρατικοποιημένης Ζώνης
(DMZ), μια Διοίκηση Επιχειρήσεων (2η Στρατιά) με αποστολή την προστασία της
περιοχής μετόπισθεν, μια Διοίκηση Άμυνας Πρωτεύουσας (Capital Defense Command) με αποστολή την άμυνα της Σεούλ και των κύριων εγκαταστάσεων στην
περιοχή, και μια Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων. Συνολικά, ο RO’KA περιλαμβάνει 8 ΣΣ, 6 Μ/Κ ΜΠ, 16 ΜΠ, 2 ΤΑΞ ΠΖ, 4 ΤΘ ΤΑΞ, 1 Α/Μ ΤΑΞ και 7 ΤΑΞ ΚΔ.
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Η μόνη πρόσφατα διαθέσιμη στην αγγλική γλώσσα. Έχει ακολουθήσει και η επόμενη «Λευκή
Βίβλος» το 2014, άλλα κατά το χρόνο που συντάσσονταν η παρούσα μελέτη ήταν διαθέσιμη μόνο
στην κορεάτικη γλώσσα.
43
Τα στοιχεία προέρχονται από το ‘2010 Defense White Paper’, ROK Defense Ministry,2010· το
’’Jane’s Sentinel Security Assessment – China and NE Asia: South Korea’’, IHS Jane’s,2014· το
‘’Τhe Changing Military Balance in the Koreas and NE Asia’’, IISS,2015 · το ‘’The Evolving Military
Balance in Korea Peninsula and NE Asia’’, IISS,2015. Στις παραπάνω δυνάμεις δεν περιλαμβάνονται οι αμερικανικές δυνάμεις της χερσονήσου της Κορέας (USFK).
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-62β. Ναυτικές Δυνάμεις (ROK Navy – RONA) με 68.000 ναύτες (συμπεριλαμβανομένων 27.000 πεζοναυτών) και 14 τακτικά υποβρύχια, 54 μεγάλα σκάφη
επιφανείας και 10 αποβατικά πλοία.
γ. Αεροπορικές Δυνάμεις (ROK Air Force – ROAF) με 65.000 προσωπικό
και 60 F-15K Eagle, 164 KF-16C/D Fighting Falcon και 37 RF-4C Phantom II.
3.8

Προκλήσεις Ασφαλείας για τη Δημοκρατία της Κορέας
Η Νότια Κορέα αντιμετωπίζει πλήθος προκλήσεων αναφορικά με την ασφά-

λεια και την άμυνα της, που οφείλονται στις αλλαγές των σχέσεων της με την παραδοσιακή σύμμαχο της· τις ΗΠΑ, στην αυξανόμενη αστάθεια και αύξηση των πυρηνικών απειλών του καθεστώτος του Kim Jong-un, και στην εντατικοποίηση των
αντιπαραθέσεων (χερσαίων και θαλάσσιων) με τη Βόρεια Κορέα.
3.8.1. Προβλήματα στις Σχέσεις με τις ΗΠΑ
Τα προβλήματα στις σχέσεις με την παραδοσιακή σύμμαχο της Ν. Κορέας,
συνοψίζονται στα παρακάτω θέματα: α) στην ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού
συστήματος εφαρμογής της «κατά παραγγελία» αποτροπής των ΗΠΑ (tailored deterrence), β) στη μεταβίβαση του επιχειρησιακού ελέγχου των ROC Armed Forces
από την CFC στην κυβέρνηση της Ν. Κορέας, και γ) στη μεταστάθμευση των
στρατιωτικών βάσεων της USFK εκτός της αποστρατικοποιημένης ζώνης.
Η Ν. Κορέα βρίσκεται υπό την «πυρηνική ομπρέλα» των ΗΠΑ, η οποία
προστατεύει τον παραδοσιακό της σύμμαχο στη ΒΑ Ασία (μαζί με την Ιαπωνία)
εφαρμόζοντας το δόγμα της «προεκτεινόμενης αποτροπής» (extended deterrence)
με σκοπό την οριζόντια κλιμάκωση της κρίσης σε περίπτωση επίθεσης στη χερσόνησο της Κορέας. Εντούτοις, τα γεγονότα του 2010 (βύθιση κορβέτας Cheonan και
προσβολή νήσου Yeonpyeong) καθώς και οι πυρηνικές δοκιμές της Β. Κορέας (με
την τελευταία τον Μάρτιο του 2013), απέδειξαν ότι η «προεκτεινόμενη αποτροπή»
των ΗΠΑ δεν είναι σε θέση να μειώσει το φόβο και την ανασφάλεια των φίλιων
κρατών στην περιοχή. Χαρακτηριστικά, ένας ερευνητής ειδικός σε θέματα της Β.
Κορέας σημειώνει ότι «… η συμμαχία ΗΠΑ-Κορέας έχει κάνει πολύ καλή δουλειά
στην αποτροπή ενός πολέμου που θα ξεκινούσε από τη Βόρεια Κορέα. Η συμμαχία
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-63δεν έχει κάνει καλά τη δουλειά της στο να αποτρέψει τις βορειοκορεατικές προκλήσεις»44 (Collins 2010, 10).
Το ζήτημα του επιχειρησιακού ελέγχου των ROC Armed Forces από την
CFC στην Ν. Κορέα έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης συζήτησης στις σχέσεις
μεταξύ των δυο κρατών. Το ζήτημα απαιτεί λεπτούς χειρισμούς από τη μεριά της
Ν. Κορέας, καθώς μια μη σχεδιασμένη μεταβίβαση δυνατόν να προκαλέσει ανασφάλεια τόσο στη Β. Κορέα (που θεωρεί ότι η παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή
αποτελεί ανάσχεση στην επιθετικότητα και τις προθέσεις των νοτιοκορεατών), όσο
και στη Ν. Κορέα καθώς είναι αμφίβολο το πώς θα λειτουργήσει σε περίοδο πολέμου ένα σύστημα «διπλής διοίκησης» (η μεταβίβαση του ΟPCON προβλέπει την
αντικατάσταση της CFC από δυο ανεξάρτητα πολεμικά στρατηγεία) (Bechtol 2015,
131-137).
Το ζήτημα της μεταστάθμευσης των στρατιωτικών βάσεων της USFK έχει
δυο στάδια. Το πρώτο, αφορά στη μετακίνηση 9.000 αμερικανών στρατιωτών σε
βάση 40 χλμ. νότια της πόλης της Σεούλ· το δεύτερο αφορά στη μετακίνηση
10.000 στρατιωτών της 2ης Μεραρχίας Πεζικού, από την αποστρατικοποιημένη
ζώνη σε βάση νοτίως του ποταμού Han (που διαρρέει τη Σεούλ). Η μεταστάθμευση 19.000 στρατιωτών της USFK αποτελεί αντικείμενο συζητήσεων, καθώς από τη
μια μεριά υποστηρίζεται ότι η μείωση των 107 αμερικανικών βάσεων στην Κορέα
σε μόλις 50, θα «ενισχύσει την προστασία των δυνάμεων, την επιβιωσιμότητα, και
θα μειώσει το κόστος συντήρησης των δυνάμεων στην Κορέα» (Bechtol 2015,
128), ενώ από την άλλη μεριά υποστηρίζεται ότι η μεταστάθμευση των αμερικανικών δυνάμεων θα αυξήσει την ανασφάλεια της Ν. Κορέας, δεδομένου ότι η θέση
της USFK βορείως της Σεούλ έχει αποτελέσει σύμβολο της Αμοιβαίας Αμυντικής
Συμφωνίας και παρέχει μια σημαντική στρατιωτική ασπίδα για την αποτροπή ενδεχόμενης εισβολής από τη Β. Κορέα (C.-k. Park 2014, 4).
3.8.2. Προκλήσεις Ασφαλείας από τη Βόρεια Κορέα
Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι η απειλητική συμπεριφορά του εχθρικού
γείτονα στα βόρεια αποτελεί στρατιωτικό ζήτημα πρωταρχικής σημασίας για τη Ν.
Κορέα, είναι σημαντικό να αναλυθεί αυτή η απειλή και να καθοριστούν οι προτεραιότητες για τις ένοπλες δυνάμεις της Δημοκρατίας της Κορέας.
44

Παρατίθεται στο Bruce Bechtol, ‘S. Korea: Responding to the North Korean’ στο ‘A Hard Look in
Hard Powers’, Gary Schmitt ed., SSI & US Army War College Press, 2015, σελ.131.
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-64Σύμφωνα με τη «Λευκή Βίβλο» του 2010, «Η Βόρεια Κορέα συνιστά μια σοβαρή απειλή για την ασφάλεια της Νότιας Κορέας με τις μεγάλες συμβατικές στρατιωτικές της δυνάμεις, την ανάπτυξη και ενίσχυση των όπλων μαζικής καταστροφής, συμπεριλαμβανομένων των πυρηνικών όπλων και πυραύλων, και τις σταθερές ένοπλες προκλήσεις, όπως φαίνεται από την επίθεση στο πλοίο Cheonan και
τα πυρά πυροβολικού κατά της νήσου Yeonpyeong» (ROK MND 2010, 41).
Το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας συνιστά μια σοβαρή απειλή
τόσο για τη Νότια Κορέα όσο και για τη διεθνή κοινότητα στο σύνολό της, καθώς η
σταθερότητα της ΒΑ Ασίας και της κορεατικής χερσονήσου, θα μπορούσαν να απειληθούν από τα πυρηνικά όπλα της Β. Κορέας. Κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει
το ενδεχόμενο μιας πραγματικής χρήσης πυρηνικών όπλων από τη Β. Κορέα στις
πόλεις της Ν. Κορέας, σε περίπτωση ανεξέλεγκτης κλιμάκωσης της κρίσης στην
κορεατική χερσόνησο. Για παράδειγμα, τον Αύγουστο του 2015, με αφορμή την
εφαρμογή μεθόδων ψυχολογικού πολέμου εκ μέρους της Ν. Κορέας κατά μήκος
της συνοριακής γραμμής (ρίψη προκηρύξεων, εκπομπή προπαγανδιστικών μηνυμάτων με μεγάφωνα), η Πιονγκγιάνγκ απάντησε ότι «οι δυνάμεις – ανδρείκελα δεν
πρέπει να ξεχνούν ούτε στιγμή ότι το σύνολο της Νότιας Κορέας θα μπορούσε να
μετατραπεί σε μια θάλασσα φωτιάς, λόγω των ανόητων ρίψεων προκηρύξεων»
(Deutche Welle 2015). Ένα πυρηνικό όπλο, όμοιο με αυτό που έπεσε στη Χιροσίμα, θα μπορούσε να προκαλέσει εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς στην πόλη της
Σεούλ, χωρίς να υπολογίζονται οι οικονομικές και υλικές ζημιές.
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, τα περιστατικά του 2010
αποτελούν παραδείγματα τοπικών προκλήσεων που η εμφάνισή τους, με βάση το,
τότε, υφιστάμενο δόγμα, ήταν δύσκολο να αποτραπεί. Καθώς η Β. Κορέα δε μπορεί να υποστηρίξει ένα ευρύ πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των ενόπλων δυνάμεων
της, έχει επενδύσει στην ανάπτυξη δυνατοτήτων εκτόξευσης ασύμμετρων απειλών
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε περιορισμένες επιθέσεις. Μια μόνο
πυροβολαρχία των 6 πολλαπλών εκτοξευτών μακρού βεληνεκούς, θα μπορούσε
να προκαλέσει εκατοντάδες θύματα, εάν συνδυάζονταν και με τη χρήση χημικών
πυρομαχικών (Bennett 2008).
Στο ίδιο πλαίσιο, εντάσσονται και οι προσπάθειες της Β. Κορέας να επενδύσει στον ηλεκτρονικό πόλεμο και τις κυβερνοεπιθέσεις. Στόχος είναι να εξουδετερώσει τα τεχνολογικά επιτεύγματα της Δύσης, χρησιμοποιώντας προς όφελος
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-65της το μεγάλο τεχνολογικό κενό που υφίσταται μεταξύ τους. Τα τελευταία χρόνια, η
Βόρεια Κορέα έχει εμπλακεί σε μια σειρά από κυβερνοεπιθέσεις και ηλεκτρονικές
υποκλοπές εναντίον του στρατού, της κυβέρνησης, και επιχειρήσεων στη Ν. Κορέα (NY Times 2013). Σε ανάλογες ενέργειες έχει προβεί και με τη χρήση παρεμβολέων GPS, κατά τη διάρκεια μεγάλων διακλαδικών ασκήσεων στη Κορέα, και
εναντίον πτήσεων στο Διεθνές Αεροδρόμιο της Incheon (The Washington Times
2012).
3.9

Στρατιωτικό Δόγμα Νότιας Κορέας
Διαπιστώνεται ότι στη διαμόρφωση της στρατηγικής εθνικής ασφαλείας και

της πολιτικής εθνικής άμυνας της Ν. Κορέας, συνέβαλαν, με τρόπο καταλυτικό, τα
γεγονότα

του

2010

(βύθιση

κορβέτας

Cheonan

και

προσβολή

νήσου

Yeonpyeong), η εκτόξευση πυραύλου μεγάλου βεληνεκούς τον Δεκέμβριο του
2012, καθώς και οι πυρηνικές δοκιμές της Β. Κορέας τον Φεβρουάριο του 2013,
αποδεικνύοντας ότι η «προεκτεινόμενη αποτροπή» (extended deterrence) της πυρηνικής ομπρέλας των ΗΠΑ δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσει το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας.
Με αφορμή τα γεγονότα του 2010, η κυβέρνηση της Ν. Κορέας πίεσε τη
συμμαχία για την ανάπτυξη μιας νέας προσέγγισης «προληπτικής αποτροπής»
(proactive deterrence) που προϋποθέτει μια πιο ευέλικτη στάση για να ανταποκριθεί σε μελλοντικές επιθέσεις, σε αντίθεση με το σενάριο του «ολοκληρωτικού πολέμου» που οδήγησε ένα μεγάλο μέρος αμυντικού σχεδιασμού της USFK κατά το
παρελθόν (The Chosun Ilbo 2013).
Στο πλαίσιο αυτό, η Ν. Κορέα προβαίνει στην υιοθέτηση ενός δόγματος
«προληπτικής αποτροπής» (proactive deterrence), με το οποίο σε περίπτωση μιας
επικείμενης επίθεσης από Βορρά, η Ν. Κορέα «θα ενεργήσει προληπτικά για να
εξουδετερώσει τη δομή διοίκησης και συναφή οπλικά συστήματα της Βόρειας Κορέας, με τη χρήση πυρομαχικών ακριβείας και άλλων προληπτικών μέτρων για τον
εντοπισμό επιθέσεων» (Rhee, South Korea’s Military Reform In the Aftermath of
the Cheonan Incident 2010). Πρωταρχική προϋπόθεση για την επιτυχή υλοποίηση
ενός τέτοιου επιθετικού δόγματος είναι η διάθεση αξιόπιστων δυνατοτήτων προσβολής και η αποφασιστικότητα στη χρήση βίας, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Μετά τις επιθέσεις του 2010, ο Υπουργός Άμυνας της Ν. Κορέας αναφέρει ότι «[α]ν ο
εχθρός σκεφθεί να επιτεθεί εναντίον του λαού και του εδάφους μας, θα χρησιμο./.
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το ξανασκεφτεί. Ο εχθρός θα πρέπει να τιμωρηθεί έως ότου η πηγή της εχθρότητας
να εξουδετερωθεί» (Rhee 2011, 2).
Με την επιλογή της «προληπτικής αποτροπής», η Ν. Κορέα προβαίνει σε
μια επανεκτίμηση του δόγματος της «προεκτεινόμενης» αποτροπής και του Επιχειρησιακού Σχεδίου (ΟPLAN) 5027 της CFC το οποίο προέβλεπε ότι σε περίπτωση εισβολής «οι σύμμαχοι θα εκτελούσαν σύμπτυξη σε βάθος 50 χλμ πίσω
από την αποστρατικοποιημένη ζώνη και κατά μήκος του κύριου άξονα προσβολής,
και θα καταλάμβαναν ισχυρές θέσεις πίσω από τον ποταμό Han [που διατρέχει τη
Σεούλ] …. αναμένοντας τις αμερικανικές ενισχύσεις πριν την αντεπίθεση» (Global
Security 2015). Επρόκειτο για μια αμυντική στρατηγική που βασίζονταν στην «αποτροπή μέσω άρνησης της επιτυχίας του αντιπάλου» (deterrence by denial), μια
καθαρά αμυντική στρατηγική, που παρείχε τη δυνατότητα στις βορειοκορεατικές
δυνάμεις να αναλάβουν και να διατηρήσουν την πρωτοβουλία των επιχειρήσεων
επιλέγοντας τον χρόνο και τον τόπο της εισβολής, και εμποδίζοντας τη Ν. Κορέα
από τη διαμόρφωση ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος διεξαγωγής επιχειρήσεων.
Τον Οκτώβριο του 2013, οι ΗΠΑ και η Ν. Κορέα αποφασίζουν τη «διαμόρφωση μιας διμερούς στρατηγικής ‘’κατά παραγγελία’’ αποτροπής εναντίον … των
πυρηνικών όπλων και των όπλων μαζικής καταστροφής της Β. Κορέας». Η «κατά
παραγγελία» αποτροπή (tailored deterrence) αποτελεί δόγμα της Αμοιβαίας Αμυντικής Συμφωνίας ΗΠΑ – Ν. Κορέας και προβλέπει την κατά περίπτωση χρήση
«του πλήρους φάσματος των στρατιωτικών δυνατοτήτων, συμπεριλαμβανομένης
της πυρηνικής ομπρέλας των ΗΠΑ, συμβατικών πληγμάτων, και των δυνατοτήτων
πυραυλικής άμυνας», ενώ σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ «θα δημιουργήσει ένα στρατηγικό πλαίσιο σε επίπεδο πολιτικής εντός της συμμαχίας, για
την αποτροπή συγκεκριμένων απειλών» (Parrish 2013).
Το δόγμα της «προληπτικής αποτροπής» ενισχύθηκε περισσότερο τον Ιούνιο του 2015, οπότε με την υιοθέτηση του OPLAN 5015 αποφασίζεται η ανάληψη
προληπτικών χτυπημάτων για την εξουδετέρωση των όπλων μαζικής καταστροφής της Β. Κορέας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (KBS World News 2015). Το
ΟPLAN 5015 επιβεβαιώθηκε τον Νοέμβριο του 2015, με την ονομασία «4D Operational Plan» (Detect, Disrupt, Destroy and Defend) και σύμφωνα με το οποίο «η
ανίχνευση και η απενεργοποίηση των πυρηνικών και άλλων όπλων μαζικής κατα-
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-67στροφής είναι κρίσιμης σημασίας για να προληφθεί η χρήση τους από τη Β. Κορέα
ή /και να αποτραπεί αυτά να περάσουν στον έλεγχο άλλων» (NK News 2015).
3.10 Εξισορρόπηση στη Χερσόνησο της Κορέας
Όπως αναπτύχθηκε σε προηγούμενες ενότητες, η Ν. Κορέα αντιμετωπίζει
ένα μεγάλο φάσμα απειλών ασφαλείας που εκτείνονται από την πυρηνική προσβολή και την εισβολή 1.000.000 βορειοκορεατών, μέχρι την αντιμετώπιση τακτικής φύσεως αντιπαραθέσεις στα δια-κορεατικά χερσαία σύνορα. Επιπλέον, η κατάρρευση του καθεστώτος του Kim Yong-un δεν θεωρείται μια ελκυστική επιλογή,
καθώς σε αυτό το ενδεχόμενο, η πρόκληση μιας χαοτικής κατάστασης θεωρείται
δεδομένη, όπως βέβαιη θεωρείται η πρόκληση ανθρωπιστικής κρίσης, η επέμβαση της Κίνας και μια μεγάλη εκροή προσφύγων και μεταναστών που αναμένεται
να προκαλέσουν σημαντικές προκλήσεις ασφαλείας όχι μόνο στη Ν. Κορέα, αλλά
και σε άλλα κράτη της περιφέρειας όπως η Ιαπωνία, η Κίνα αλλά και η Ρωσία
(Kelly 2011, 459-461).
Ως απάντηση σε αυτές τις νέες προκλήσεις, η Νότια Κορέα έχει ξεκινήσει
μια σειρά μεταρρυθμίσεων, προκειμένου να ενεργοποιήσει τις ένοπλες δυνάμεις
της στο να προστατεύσουν τη χώρα πιο αποτελεσματικά και να επεκτείνει τα όρια
της ασφάλειάς της πέρα από την κορεατική χερσόνησο.
Άποψη της παρούσας μελέτης είναι ότι η Ν. Κορέα, σε αντίθεση με την Ταϊβάν, δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην επίτευξη εσωτερικής ενδυνάμωσης μέσω της
κινητοποίησης των δικών τους πόρων. Η Ν. Κορέα, χωρίς να παραγνωρίζει το γεγονός ότι η Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία αποτέλεσε τον ακρογωνιαίο λίθο κατοχύρωσης των εθνικών της συμφερόντων επιβίωσης μετά τον Πόλεμο της Κορέας,
αντιλαμβάνεται πλέον ότι οι ρυθμοί οικονομικής ανάπτυξης που απολαμβάνει – σε
συνδυασμό με την αδυναμία των συμμαχικών δομών να αποτρέψουν τις τοπικές
προκλήσεις της Β. Κορέας – της παρέχουν το δικαίωμα και της δημιουργούν την
υποχρέωση να αναζητήσει από μόνη της την απόκτηση της κατάλληλης ποσότητας ισχύος που θα της επιτρέψει να διατηρήσει την ισορροπία ισχύος του συστήματος.
Κατόπιν των παραπάνω, υποστηρίζεται ότι η στρατηγική της εξισορρόπησης που εφαρμόζει η Ν. Κορέα στηρίζεται στα παρακάτω μέτρα: α) στο Σχέδιο
Αμυντικής Μεταρρύθμισης (Defense Reform Basic Plan - DRBP) και την αύξηση
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-68των αμυντικών δαπανών (defense budget expenditures), ως μέτρα εσωτερικής ενδυνάμωσης, β) στην υιοθέτηση ενός δόγματος «προληπτικής αποτροπής», γ)
στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και τη βελτίωση των αμοιβαίων
σχέσεων της με τα γειτονικά κράτη (εξωτερική εξισορρόπηση).
Η αμυντική μεταρρύθμιση της Δημοκρατίας της Κορέας βασίζεται στο Βασικό Σχέδιο Αμυντικής Μεταρρύθμισης 2020, το οποίο ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2005 με σκοπό «να ενισχύσει τις αμυντικές ικανότητες και τη
στάση [του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας] κατά τρόπο που να ευνοεί καλύτερα το
μεταβαλλόμενο περιβάλλον ασφάλειας και το μελλοντικό πόλεμο γενικότερα». Ο
στόχος της μεταρρύθμισης είναι να αναπτύξει ένα αποτελεσματικότερο σύστημα
διαχείρισης της άμυνας και μια ορθολογική στρατιωτική κουλτούρα 45 (ROK MND
2010, 134).
Σύμφωνα με το σχέδιο αυτό, το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ν.
Κορέας προβλέπεται να μειωθεί κατά 25% μέχρι το 2020, με το ανθρώπινο δυναμικό να μειώνεται από τις 548.000 στις 371.000 στρατιώτες και να καταργούνται
συνολικά τέσσερα ΣΣ και 23 μεραρχίες. Η μείωση αυτή στο προσωπικό προβλέπεται να ισοσταθμιστεί με την απόκτηση προηγμένου στρατιωτικού εξοπλισμού και
των συστημάτων (Klingner 2011).
Χαρακτηριστικό της αμυντικής αυτής μεταρρύθμισης, που δείχνει και το ανταγωνιστικό περιβάλλον ασφαλείας στη χερσόνησο της Κορέας, είναι ότι σε αντίθεση με τις αντίστοιχες μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στην Ευρώπη μετά το
τέλος του Ψυχρού Πολέμου μειώνοντας τους αμυντικούς προϋπολογισμούς και τις
στρατιωτικές δυνάμεις για την εξασφάλιση πόρων για άσκηση κοινωνικής πολιτικής, η Αμυντική Μεταρρύθμιση στη Ν. Κορέα «επιδιώκει τη διατήρηση των αμυντικών ικανοτήτων με την απόκτηση προηγμένου εξοπλισμού και ποιοτικού προσωπικού … ως αντιστάθμισμα στην ποσότητα» (Bennett 2006, 2).
Παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Σχέδιο Αμυντικής Μεταρρύθμισης, αναμένεται να βελτιώσει τις ανεξάρτητες δυνατότητες της Ν. Κορέας να αντιμετωπίζει ένα ευρύ φάσμα απειλών που προέρχονται από τη Β. Κορέα. Έτσι,
προβλέπει τη δημιουργία ενός συστήματος δικτυοκεντρικού πολέμου (Network
Centric Warfare) που θα επιτρέπει τη διοίκηση σε πραγματικό χρόνο, θα βελτιώνει
45

Το Βασικό Σχέδιο Αμυντικής Μεταρρύθμισης τροποποιήθηκε μια φορά το 2009 σε DRP 20092025, και έπειτα το 2012 σε DRP 2012-2030 (DRP 307).

./.

-69τις C4I δυνατότητες, και θα ενισχύει τις δυνατότητες προσβολής μεγάλου βεληνεκούς. Σύμφωνα με ερευνητή του KIDA46 «η Ν. Κορέα ουδέποτε διέθετε ένα προηγμένο αεροσκάφος, πυρομαχικά, και προηγμένες δυνατότητες για να χτυπήσει με
ακρίβεια στόχους στη Βόρεια Κορέα. Η Νότια Κορέα έπρεπε για πολλά χρόνια να
βασίζεται στις ικανότητες των ΗΠΑ να κάνει κάτι πάνω σε αυτό, αλλά τώρα είναι η
ώρα για την Κορέα για να έχει αυτό το είδος της ικανότητας από μόνη της»
(Bennett 2011).
Επιπλέον, στο πλαίσιο των μεταβολών στη δομή δυνάμεων που επιφέρει το
DRP 307, και που καταδεικνύει τους βαθμούς ελευθερίας που απολαμβάνει η Ν.
Κορέα στην άσκηση της αμυντικής της στρατηγικής, είναι η δημιουργία ξεχωριστής
Διοίκησης Βορειοδυτικών Νήσων (Northwest Island Command) που περιλαμβάνει
τα πέντε νησιά της Ν. Κορέας στην Βόρεια Οριογραμμή (Northern Limit Line ΝLL)47, με αποστολή τον έλεγχο των χερσαίων, ναυτικών και αεροπορικών δυνάμεων στην περιοχή. Η δημιουργία μιας νέας διοίκησης «με την αυτονομία να απαντά με την απαραίτητη ισχύ εγκαίρως και απελευθερωμένη από κανόνες εμπλοκής,
παρέχει τη δυνατότητα στον στρατό της Νότιας Κορέας να ανταποκρίνεται περισσότερο αποτελεσματικά σε βίαιες αντιπαραθέσεις που η αρχίζει η Β. Κορέα στην
Βόρεια Οριογραμμή» (Bechtol 2015).
Σε ότι αφορά την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού, τα τελευταία
χρόνια με αφορμή τις προκλήσεις της Β. Κορέας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, οι αμυντικές δαπάνες της Ν. Κορέας αυξάνονται διαρκώς, ως ένα μέσο αύξησης των αμυντικών της ικανοτήτων. Έτσι, το 2003 οι αμυντικές δαπάνες κάλυπταν το 2,28% του ΑΕΠ, ενώ σταδιακά το ποσοστό αυτό ανήλθε το 2012 στο
2,6%, με το κόστος των αμυντικών εξοπλισμών να ανέρχεται στα 29 δις $ (Yonhap
Νews 2013). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία, η τωρινή κυβέρνηση της Ν. Κορέας
προτίθεται να αυξήσει τον αμυντικό προϋπολογισμό κατά 4% για τον επόμενο
χρόνο, ανεβάζοντας τις αμυντικές δαπάνες στο ύψος των 36 δις $, καθώς σύμφωνα με την Πρόεδρο της Κορέας «…η πόρτα για τον ομαλό διάλογο και την συνεργασία μπορεί να ανοιχτεί όταν διατηρούμε την εθνική μας άμυνα χωρίς κενά και
βασιζόμενη στις αμετακίνητες αρχές μας» (Bloomberg 2015).

46

Korea Institute for Defense Analyses
H Βόρεια Οριογραμμή είναι η οροθετική γραμμή στην Κίτρινη Θάλασσα μεταξύ Νότιας και Βόρειας Κίνας που αποτελεί το de facto ναυτικό όριο μεταξύ των δυο κρατών.
47
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-70Η αμυντική μεταρρύθμιση που προωθεί η Δημοκρατία της Κορέας καθώς
και η αύξηση του αμυντικού της προϋπολογισμού, καταδεικνύουν ότι η Ν. Κορέα
ενδιαφέρεται ιδιαίτερα για την βελτίωση εκείνων των συντελεστών εσωτερικής ενδυνάμωσης, που θα την καταστήσουν ικανή για την αντιμετώπιση των απειλών
ασφαλείας που υφίστανται στο γεωπολιτικό της περιβάλλον. Το γεγονός αυτό είναι
ιδιαίτερα σημαντικό για μια χώρα όπως η Ν. Κορέα που έχει στηρίξει παραδοσιακά
την κατοχύρωση των συμφερόντων επιβίωσης της στην Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία με τις ΗΠΑ.
Η εσωτερική ενδυνάμωση της Ν. Κορέας ενισχύεται με την επιλογή εκ μέρους της του στρατιωτικού δόγματος της «προληπτικής αποτροπής». Το νέο αυτό
δόγμα ήρθε σε αντικατάσταση ενός προηγούμενου δόγματος της αποτροπής μέσω «άρνησης της επιτυχίας του αντιπάλου», το οποίο προέβλεπε μια κατά βάση
παθητική αμυντική στρατηγική, όπου το μέγιστο κέρδος που θα μπορούσε να αποφέρει θα ήταν η διατήρηση του status quo.
Μετά τις επιθέσεις του 2010, η Ν. Κορέα μετατόπισε την κύρια προτεραιότητα του αμυντικού σχεδιασμού της και αντί να προετοιμάζεται για εισβολή μεγάλης
κλίμακας και ολοκληρωτικό πόλεμο, επικεντρώθηκε σε ευέλικτες, προσαρμοσμένες αντιδράσεις σε ενδεχόμενες τοπικές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις. Το DRP
307, με το νέο δόγμα που εισάγει, «καλεί τις ένοπλες δυνάμεις της Ν. Κορέας να
προχωρήσουν πέρα από την αυτοάμυνα και να αναλάβουν άμεσες, εστιασμένες,
και δυσανάλογα ανταποδοτικές (και ίσως ακόμη και προληπτικές) δράσεις με σκοπό να αυξήσουν το κόστος για τη Βόρεια Κορέα στις επιθέσεις μικρής κλίμακας»
(Denmark 2011, 2).
Ωστόσο, η Νότια Κορέα δεν μπορεί να φέρει από μόνη της το βάρος της
ασφάλειας της και η συμμαχία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσει να διαδραματίζει έναν αναντικατάστατο ρόλο στη διατήρηση της ειρήνης και της σταθερότητας σε όλη την Ανατολική Ασία. Παρά τις πρωτοβουλίες για μεταρρυθμίσεις στην
ασφάλειας της, η Νότια Κορέα θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμενη από
τις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ.
Στο πλαίσιο της εξωτερικής εξισορρόπησης, η Ν. Κορέα πέραν της ιδιαίτερης σημασίας που έχει για την ίδια την επιβίωσή της η συμμαχία με τις ΗΠΑ, αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη προώθηση των σχέσεων της με τις μεγάλες δυνάμεις
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-71της περιοχής (Κίνα, Ιαπωνία και λιγότερο με τη Ρωσία) και τη βελτίωση του περιβάλλοντος περιφερειακής ασφάλειας της ΒΑ Ασίας.
Η Ν. Κορέα συχνά κάνει λόγο για το «ασιατικό παράδοξο» (Asian paradox)
σύμφωνα με το οποίο ενώ η περιφέρεια της Ασίας ηγείται της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης, δεν έχει μπορέσει ακόμη να αντιμετωπίσει μακροχρόνια διλήμματα ασφαλείας και πολιτικές συγκρούσεις που ενδεχομένως να θέσουν αυτήν την
ανάπτυξη σε κίνδυνο. Για την επίλυση αυτού του παράδοξου εντοπίζονται οι παρακάτω τρεις προκλήσεις: α) στην πιθανότητα μιας κούρσας εξοπλισμών ή ενός
αυξανόμενου πολιτικού ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, β) στην αποτυχία της Ιαπωνίας για την οριστική αντιμετώπιση ζητημάτων που πηγάζουν
από την ιαπωνική προπολεμική αποικιοκρατική και ιμπεριαλιστική συμπεριφορά 48,
και γ) στην αποτυχία θέσπισης σταθερών δια-κορεάτικων σχέσεων (S. Snyder
2015).
Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η Ν. Κορέα επιδιώκει τη δημιουργία καθεστώτων ασφαλείας (security regime) για τη συμπλήρωση των υφιστάμενων διμερών σχέσεων μεταξύ των κρατών και την επίλυση των εντάσεων
στην περιοχή. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνει την ενίσχυση πολυμερών οργανισμών
περιφερειακής συνεργασίας, όπως ο ASEAN, o APEC, και οι τριμερείς διασκέψεις
κορυφής μεταξύ Κίνας-Ιαπωνίας-Ν. Κορέας με σκοπό το συντονισμό των κοινών
πολιτικών ανησυχιών τους για την περιοχή.
Επιπλέον, η Πρόεδρος της Ν. Κορέας πρότεινε τη δημιουργία της Πρωτοβουλίας για την Ειρήνη και τη Συνεργασία στη ΒΑ Ασία (Northeast Asia Peace and
Cooperation Initiative – NAPCI), με στόχο την «εστίαση στην περιφερειακή σταθερότητα και τη θεσμοθέτηση περιφερειακών μέτρων πολιτικής και συνεργατικής ασφάλειας στην περιοχή» 49 (S. Snyder 2015).
Η Ν. Κορέα, δρώντας με τρόπο ορθολογικό που λαμβάνει υπόψη τα κέρδη
και τις ζημίες των εναλλακτικών τους επιλογών, επιδιώκει μέσα από αυτές τις
48

Η διαμάχη μεταξύ Ν. Κορέας και Ιαπωνίας εντοπίζεται σε μια σειρά θεμάτων όπως α) η χαλαρή
κριτική που ασκεί η Ιαπωνία στην αποικιοκρατική της συμπεριφορά, όπως αυτή αποτυπώνεται στα
αντίστοιχα ιαπωνικά σχολικά βιβλία, β) η διαμάχη για τα νησιά Dokdo /Takeshima, γ) οι επισκέψεις
Ιαπώνων στο Ναό Yasukuni που θεωρείται το προπύργιο του ιαπωνικού μιλιταρισμού, δ) το ζήτημα των κορεάτισσων γυναικών που χρησιμοποιήθηκαν για την «ανακούφιση» ιαπώνων στρατιωτών κατά τη διάρκεια του Β’ΠΠ (comfort women issue).
49
Περισσότερα για τη NAPCI στο Scott A. Snyder, ‘The U.S. Rebalance and the Seoul Process:
How to Align U.S. and ROK Visions for Cooperation in East Asia’, CFR Working Paper, New York,
2015.
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-72πρωτοβουλίες, να αναλάβει έναν ηγετικό ρόλο στην περιφέρεια της ΒΑ Ασίας, που
σε συντονισμό με την Αμοιβαία Αμυντική Συμφωνία ΗΠΑ-Ν. Κορέας θα προασπίσει τα εθνικά της συμφέροντα και θα μεγιστοποιήσει τη σχετική της ισχύ στο διεθνές σύστημα.

./.

-73-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
4.1

Γενικά
Στα προηγούμενα κεφάλαια παρουσιάστηκαν το ανταγωνιστικό περιβάλλον

ασφαλείας της ΒΑ Ασίας και οι προκλήσεις ασφαλείας στα Στενά της Ταϊβάν και
της Χερσονήσου της Κορέας, που θεωρούνται ως οι περιοχές που αποτελούν τη
μεγαλύτερη και επικινδυνότερη απειλή, αντίστοιχα, για τη μεταβολή της υφιστάμενης ισορροπίας ισχύος στην περιοχή. Αναλύθηκαν οι σχέσεις των κρατών με τους
κύριους δρώντες των υπό εξέταση περιοχών και υποστηρίχθηκε τα κράτη της Ταϊβάν και της Ν. Κορέας προκειμένου να αυξήσουν τη σχετική τους ισχύ και να κατοχυρώσουν το υπέρτατο εθνικό αγαθό της επιβίωσης τους, επιλέγουν να ακολουθήσουν το καθένα μια στρατηγική εξισορρόπησης.
Στο παρόν κεφάλαιο το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της ΝΑ Ευρώπης. Θα παρουσιαστούν οι ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών, θα αναλυθεί η φύση της απειλής όπως
την γίνεται αντιληπτή από την ελληνική πλευρά, και θα αποδειχθεί μέσα από το
ρεαλιστικό «πρίσμα» η φύση της τουρκικής και ελληνικής στρατηγικής. Τέλος, θα
παρουσιαστούν οι στρατηγικές επιλογές της Ελλάδας για την αντιμετώπιση αυτής
της αναθεωρητικής στρατηγικής της Τουρκίας, ενώ με βάση τα συμπεράσματα
που προέκυψαν από τη μελέτη της στρατηγικής συμπεριφοράς της Ταϊβάν και της
Ν. Κορέας, εξάγονται τα διδάγματα για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης ελληνικής
αποτρεπτικής στρατηγικής.
4.2

Εισαγωγή
Όπως αναφέρθηκε στο 1ο κεφάλαιο, η παρούσα μελέτη βασίζει τα επιχειρή-

ματά της στη ρεαλιστική θεώρηση των Διεθνών Σχέσεων. Σύμφωνα με αυτήν την
προσέγγιση στη διεθνή πολιτική κυριαρχούν δυο βασικά αξιώματα: η έλλειψη μιας
ρυθμιστικής εξουσίας στις σχέσεις μεταξύ των κρατών (άναρχο διεθνές σύστημα)
και η επιθυμία των κρατών για κατοχύρωση του υπέρτατου αγαθού της εθνικής
επιβίωσης. Το «νόμισμα» για να μπορέσουν τα κράτη να επιβιώσουν σε ένα άναρχο διεθνές σύστημα είναι η αναζήτηση ισχύος, και καθώς όλα τα κράτη ενδιαφέρονται για την επιβίωσή τους, οι σχέσεις μεταξύ των κρατών στον αγώνα τους
για απόκτηση ισχύος είναι «κατά βάση ανταγωνιστικές και πολλές φορές συγκρουσιακές» (Waltz 2011, 11).
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-74Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ανασφάλειας και αναζήτησης της ισχύος, έχουν
αναπτυχθεί και οι διακρατικές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας που χαρακτηρίζονται ως ανταγωνιστικές ενώ πολλές φορές έχουν λάβει και συγκρουσιακό χαρακτήρα.
4.3

Ανταγωνιστικός Χαρακτήρας Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
Η Ελλάδα και η Τουρκία μετά το πρώτο τέταρτο του 20 ου αιώνα – με το τέ-

λος της Μικρασιατικής Εκστρατείας και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας το
1923 – βιώνουν περιόδους παρατεταμένης σύγκρουσης με μικρά διαλλείματα ύφεσης. Όπως αναφέρει ο Θάνος Ντόκος «στη μεταπολεμική περίοδο, η Ελλάδα και
η Τουρκία έχουν βρεθεί αρκετές φορές σε περίοδο σοβαρής κρίσης ή ακόµα και
στα πρόθυρα πολεµικής σύρραξης: Σεπτεμβριανά (1955), κρίσεις στην Κύπρο
(1963-1964, 1967, 1974), Αιγαίο (1976, 1987, 1996-Ίµια), Κύπρος S-300 (199798), περίπτωση Οτζαλάν (1999). Στο ίδιο διάστηµα, και ιδιαίτερα στην περίοδο
1974-1999, παρατηρείται έντονος και κλιμακούμενος ανταγωνισµός στρατιωτικών
εξοπλισµών µεταξύ των δυο χωρών και λαµβάνει χώρα µια σύγκρουση χαµηλής
έντασης (low intensity conflict) ανάµεσα στις δυο χώρες (µε διαλλείματα ύφεσης)»
(Ντόκος 1999, 202).
Από την άλλη μεριά, τα διαλλείματα ύφεσης (detenté) που διαπιστώνονται
κατά καιρούς στις σχέσεις των δυο κρατών – με πιο πρόσφατη αυτή του 1999 έπειτα από τους σεισμούς σε Κων/πολη και Αθήνα, την απόκτηση από μέρους της
Τουρκίας της ιδιότητας του υποψήφιου προς ένταξη μέλους στην ΕΕ, και την υπογραφή Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) σε θέματα χαμηλής πολιτικής
– δεν μπορούν να εγγυηθούν την εγκαθίδρυση μιας μακροχρόνιας ειρηνικής σχέσης μεταξύ τους (Ντόκος 2010, 6).
Όπως έχει αποδείξει η ιστορική εμπειρία, η επαναπροσέγγιση Ελλάδας –
Τουρκίας είναι εξαιρετικά εύθραυστη για μια σειρά από λόγους που σχετίζονται: α)
την αντίληψη της κοινής γνώμης σχετικά με τη συμμετρία για αμοιβαιότητα, β) την
επέκταση της συζήτησης από ζητήματα χαμηλής πολιτικής σε κεντρικά ζητήματα
της διμερούς διαφοράς (π.χ. Αιγαίο), γ) την εξέλιξη των μακροπρόθεσμων προτεραιοτήτων της εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας των δυο πλευρών σε
θέματα που αφορούν τη διεύρυνση της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, και δ) την πρόοδο στις
διαπραγματεύσεις για την είσοδο της Τουρκίας ως πλήρους μέλους της ΕΕ
(Lesser 2001, 23-25).
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-754.3.1 Σύντομη Αναδρομή Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
Η σύγχρονη διακρατική αντιπαράθεση και οι συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, οφείλεται στον διακρατικό ανταγωνισμό που απορρέει από
το φόβο, την ανασφάλεια και την αναζήτηση της ισχύος ως μέσο κατοχύρωσης του
υπέρτατου αγαθού της επιβίωσης. Επιπλέον, υπάρχει κι ο γεωγραφικός ανταγωνισμός όπου καθώς «τα κράτη λειτουργούν μέσα σε καθορισμένες περιοχές … αλληλεπιδρούν πολύ περισσότερο με τους γείτονές τους από ό, τι με εκείνους που
βρίσκονται μακριά» (Axelrod 1984, 158).
Πέρα των παραπάνω, ως λόγοι της διακρατικής αντιπαράθεσης μπορούν
να θεωρηθούν: α) η κοινή ιστορική εμπειρία και «τα αποτυπώματα που αυτή έχει
αφήσει στο συλλογικό ψυχολογικό χάρτη των δυο λαών» διαμορφώνοντας τον
τρόπο με τον οποίο ο καθένας αντιλαμβάνεται την εθνική απειλή, β) η διαφορετικότητα στην αναζήτηση της εθνικής τους ταυτότητας (Kramer 1991, 58-59).
Σε μια σύντομη ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων από το 1923
μέχρι σήμερα, διαπιστώνεται ότι ο ανταγωνισμός δεν έχει την ίδια χροιά και ένταση
σε όλη τη διάρκεια της περιόδου50. Έτσι, μετά το 1923, με την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, και μέχρι το 1940 τα δυο
κράτη επικεντρώθηκαν στην ανοικοδόμηση των κατεστραμμένων από τον πόλεμο
χώρων τους επιδιώκοντας την αμοιβαία αποκατάσταση των σχέσεων μεταξύ τους
χωρίς να υπάρχει διάθεση για πρόκληση συγκρούσεων· πρόκειται για την πρώτη
επαναπροσέγγιση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Εξαίρεση στην παραπάνω πολιτική αποτελεί η απόφαση της Ελλάδας το 1936, να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα
από τα τρία μίλια που καθόριζε η Συνθήκη της Λωζάννης στα 6 μίλια, που θεωρήθηκε από την Τουρκία ως κίνηση μετατροπής του Αιγαίου σε ελληνική θάλασσα
και ναυτικού αποκλεισμού της Τουρκία 51 (Gunduz 2001, 89).
50

Ο προφανής λόγος είναι ότι τότε υφίστανται σημαντικά γεγονότα που θα μεταβάλλουν ριζικά τη
μετέπειτα στρατιωτική συμπεριφορά των δυο κρατών· η κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας και η εγκατάλειψη της αναθεωρητικής πολιτικής της Ελλάδας, η ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας, η δημιουργία του τουρκικού κράτους μετά τη Συνθήκη της Λωζάννης και η εγκατάλειψη της στρατηγικής
της παραπαίουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας που υποστήριζε τη διατήρηση του status quo. Η
χρονική περίοδος από το 1923 και έπειτα έχει επιλεγεί από σημαντικά πρόσφατα συγγράμματα για
τις σχέσεις των δυο κρατών, όπως το Άγγελος Συρίγος, ‘Ελληνοτουρκικές Σχέσεις’, Αθήνα, Εκδόσεις Πατάκη, 2015· Ευαγόρας Ευαγόρου, ‘Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις από το 1923 έως Σήμερα:
Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγική’, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,2010 από όπου αντλεί η παρούσα ενότητα.
51
Σε αντιστάθμισμα η Ελλάδα συναίνεσε σιωπηρώς στην αναθεώρηση της Συνθήκης του Μοντρέ
το 1938.
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-76Στη μεταπολεμική περίοδο, με εξαίρεση τον δημευτικό φόρο που επιβάλλεται από τις τουρκικές αρχές στον ελληνικό πληθυσμό της Κων/πολης (Varlik
Vergisi), οι σχέσεις μεταξύ των δυο κρατών σε ένα μεγάλο βαθμό ομαλοποιούνται,
ενώ η ανάδυση του Ψυχρού Πολέμου, η απειλή της «δορυφοριοποίησης» τους
από τη Σοβιετική Ένωση, και η αντίληψη περί κοινού εξωτερικού κινδύνου, φέρνει
τα δυο κράτη στο ίδιο πολιτικο-στρατιωτικό στρατόπεδο.
Η απαίτηση για ένωση της Κύπρου με την μητροπολιτική Ελλάδα κατά τη
διάρκεια της δεκαετίας του ‘50 οδηγεί στην πρώτη σημαντική κρίση στις σχέσεις
των δυο κρατών με τα Σεπτεμβριανά του 1955, που πραγματοποιούνται με την
ενθάρρυνση της τουρκικής κυβέρνησης. Μια νέα ύφεση στις σχέσεις των δυο χωρών λαμβάνει χώρα με αφορμή τις Συνθήκες της Ζυρίχης και του Λονδίνου, οι οποίες προετοιμάζουν το δρόμο για την ανεξαρτησία της Κύπρου, όμως και αυτή η
ανήσυχη ύφεση σύντομα θα καταρρεύσει λόγω των αδυναμιών που εμφανίζονται
στην εφαρμογή του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1963 και τις
προθέσεις για στρατιωτική επέμβαση της Τουρκίας το 1964. Είναι χαρακτηριστικό,
ότι για πρώτη φορά στις μεταπολεμικές τους σχέσεις οι αμυντικές πολιτικές των
δυο κρατών λαμβάνουν σοβαρά υπόψη το ενδεχόμενο ενός ολοκληρωτικού πολέμου μεταξύ τους (Clogg 1991, 13-14).
Η επιδείνωση στις σχέσεις των δυο κρατών στην Κύπρο μεταφέρεται και
στο Αιγαίο, με φόντο την παγκόσμια ενεργειακή κρίση του 1973 και με αφορμή τις
έρευνες εξόρυξης πετρελαίου που ξεκινά η Τουρκία γύρω από τα νησιά της Λήμνου, της Μυτιλήνης και της Χίου, σε διεθνή μεν ύδατα, αλλά σε περιοχή που η
Ελλάδα θεωρεί τμήμα της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Σύντομα όμως η κρίση στο
Αιγαίο θα επισκιασθεί από την τουρκική εισβολή στην Κύπρο τον Αύγουστο του
1974, που θα έχει ως αποτέλεσμα «την κατάληψη του 36,4% του εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη φύση και τις διαστάσεις του
κυπριακού προβλήματος ανοίγοντας παράλληλα μια νέα σελίδα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις» (Ευαγόρου 2010, 115). Μετά την κρίση του 1974, οι σχέσεις μεταξύ
των δυο χωρών παραμένουν τεταμένες με αποτέλεσμα η αντιπαράθεση στο Αιγαίο να φουντώσει τον Αύγουστο του 1976 με αφορμή τις υποθαλάσσιες έρευνες
του τουρκικού πλοίου Sismik I, στην υπό αμφισβήτηση ελληνική υφαλοκρηπίδα.
Κατά την περίοδο από το 1974 μέχρι το 1990, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις
χαρακτηρίζονται από έντονη διακρατική σύγκρουση με αλλεπάλληλες κρίσεις και
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-77με αυτήν του Μαρτίου του 1987 να αποτελεί τη σημαντικότερη από αυτές. Όπως
και σε αυτήν του 1976, έτσι και η κρίση του 1987 προκλήθηκε από την εξαγγελθείσα τουρκική εξερεύνηση για πετρέλαιο σε αμφισβητούμενες περιοχές του Αιγαίου.
Ύφεση στη συνεχόμενη διακρατική αντιπαλότητα μεταξύ των δυο χωρών
διαπιστώνεται το 1988 με τη συμφωνία του Νταβός, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στη
βελτίωση των διακρατικών σχέσεων σε θέματα χαμηλής πολιτικής (οικονομία,
τουρισμός κ.λπ.). Εντούτοις, αυτό το φιλικό πνεύμα συνεργασίας μεταξύ των δυο
κρατών γρήγορα θα διαλυθεί με την ανακοίνωση της Τουρκίας ότι «η έκταση του
ελληνικού εναερίου χώρου, η στρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου και η θέση της μουσουλμανικής μειονότητας στη Δυτική Θράκη αποτελούν αμφισβητούμενα
ζητήματα» (Ευαγόρου 2010, 131).
Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990, παρά τις αλλαγές που υφίστανται
στη δομή του διεθνούς συστήματος με την εμφάνιση ενός παγκόσμιου ηγεμόνα, οι
σχέσεις μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας παραμένουν συγκρουσιακές. Αφορμή για τη
διατήρηση αυτών των τεταμένων σχέσεων συνιστούν η ανακοίνωση του Δόγματος
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου (ΔΕΑΧ) το 1993, η διακήρυξη της τουρκικής κυβέρνησης ότι μια ενδεχόμενη επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στα 12 ν.μ. θα αποτελέσει
αιτία πολέμου (casus belli)52 το 1994, η κρίση των Ιμίων με την αμφισβήτηση της
ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο που έφερε τις δυο χώρες στα πρόθυρα του πολέμου το 1996, η εγκαινίαση της πολιτικής των «γκρίζων ζωνών» τον Ιούνιο του ίδιου
έτους, το ζήτημα της εγκατάστασης των ρωσικών πυραύλων S-300 στο έδαφος
της Κύπρου το 1998, και η υπόθεση της σύλληψης Οτσαλάν το 1999 (Dokos 2003,
47).
Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, οι σχέσεις μεταξύ των δυο χωρών εισέρχονται σε μια περίοδο ύφεσης με αφετηρία τις φυσικές καταστροφές σε Κωνσταντινούπολη (Αύγουστος 1999) και Αθήνα (Σεπτέμβριος 1999). Μέσα από τη «διπλωματία των σεισμών» (earthquake diplomacy) εγκαινιάζεται μια περίοδο συνεργασίας μεταξύ των δυο κρατών που θα περιλάβει τη συγκατάθεση της Ελλάδος για
απονομή στην Τουρκία της ιδιότητας του υποψήφιου μέλους για ένταξη στην ΕΕ,
την

υπογραφή

διμερών

συμφωνιών

52

«χαμηλής

πολιτικής»

(low

politics

Η διακήρυξη έγινε από την Πρωθυπουργό της Τουρκίας Tansu Çiller τον Οκτώβριο του 1994 και
έγινε επίσημη εξωτερική πολιτική με ψήφισμα της Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης τον Ιούνιο του 1995.
Πηγή: http://www.mfa.gr/zitimata-ellinotourkikon-sheseon/eidikotera-keimena/aigialitida-zoni-casusbelli.html
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-78agreements), τη συνέχιση της συζήτησης για την υπογραφή ΜΟΕ, τη συμμετοχή
τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων σε νατοϊκές ασκήσεις επί ελληνικού εδάφους (
Le Monde Diplomatique (English Edition), 2000).
Παρόλα αυτά, η ύφεση στις σχέσεις των δυο κρατών και πάλι κατέρρευσε
σύντομα με αφορμή την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ και την κατάθεση του Σχεδίου Ανάν και κορυφώνεται με την απόφαση της Κύπρου να οριοθετήσει ΑΟΖ με σκοπό την έναρξη ερευνών για υδρογονάνθρακες και οικονομική
εκμετάλλευση τους (Ευαγόρου 2010, 157-158). Τέλος, στα τέλη της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις επηρεαζόμενες από την παγκόσμια οικονομική κρίση του 2008, δείχνουν να βρίσκονται σε ύφεση. Εντούτοις, η
«αραβική άνοιξη» του 2010, ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία και η κρίση στις σχέσεις της Τουρκίας με τη Ρωσία, αλλάζουν τους προσανατολισμούς της εξωτερικής
πολιτικής της Τουρκίας με πιθανό αντίκτυπο στις διμερείς της σχέσεις με την Ελλάδα.
4.4

Προσδιορισμός της Απειλής
Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της απειλής από ένα κράτος και την ανά-

ληψη των ενδεικνυόμενων μέτρων αντιμετώπισης της, αναλαμβάνει η αντίληψη
αυτής (threat perception). Έτσι, ο R. Cohen θεωρεί την αντίληψη της απειλής ως
μια πράξη αναγνώρισης και σημειώνει ότι «η αντίληψη της απειλής είναι η καθοριστική μεταβλητή που παρεμβαίνει μεταξύ της δράσης και της αντίδρασης. Όταν η
απειλή αυτή δεν γίνεται αντιληπτή … δεν μπορεί να υπάρξει κινητοποίηση των αμυντικών πηγών. Εξ ου και το φαινόμενο του αιφνιδιασμού. Αντιστρόφως, μια απειλή μπορεί να εκληφθεί, με τα αντίστοιχα αντίμετρα, ακόμη και όταν ο αντίπαλος
δεν έχει κακές προθέσεις» (Cohen 1978, 93).
Από αυτόν τον ορισμό γίνεται αντιληπτή η διάκριση μεταξύ της απειλής της
«δράσης» και της απειλής της «αντίδρασης»· μεταξύ επιθετικής και αμυντικής απειλής.
Ο Π. Ήφαιστος προσδιορίζει την επιθετική απειλή ως «[την] εκδηλωμένη
πρόθεση της μιας πλευράς να προκαλέσει κάποια ζημιά εις βάρος των συμφερόντων της άλλης, εάν η τελευταία δεν συμμορφωθεί προς τις απαιτήσεις και τη θέλησή μας» (Ήφαιστος 1992, 59). Στην περίπτωση αυτή, η απειλή λαμβάνει χώρα στο
πλαίσιο μιας στρατηγικής πειθαναγκασμού με σκοπό την επιβολή τετελεσμένων
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-79και η οποία έγκειται «στην προσπάθεια ενός κράτους να εξασφαλίσει οφέλη από
κάποιο άλλο χρησιμοποιώντας την απειλή βίας» (Κουσκουβέλης 2004, 210).
Από την άλλη πλευρά, ο Κ. Waltz υποστηρίζει ότι «η απειλή ενός κράτους
να χρησιμοποιήσει τη στρατιωτική ισχύ … είναι κυρίως ένα μέσο, για να επηρεάσει
την εξωτερική συμπεριφορά ενός άλλου κράτους, για να αποτραπεί ένα άλλο κράτος από το να υιοθετήσει μια επιθετική συμπεριφορά ή να αντιμετωπισθεί η απειλή,
αν η αποτροπή αποτύχει»53 (Waltz 1969, 311). Στην περίπτωση αυτή η απειλή
λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο μιας αποτρεπτικής στρατηγικής που δεν είναι το αποτέλεσμα πειθούς αλλά η συνάρτηση «αφενός της απειλής ή της χρήσης βίας που
διαθέτει το κράτος που αποτρέπει και αφενός των φόβων του κράτους που αποτρέπεται για τις συνέπειες της εναντίον του χρήσης βίας» (Κουσκουβέλης 2004,
421-422).
Κατόπιν των παραπάνω, αναγνωρίζουμε δυο μορφές απειλών:
α. Την επιθετική απειλή, που εκπέμπεται από τον επιτιθέμενο προς τον
αμυνόμενο με στόχο την επιβολή της θέλησης του και την ικανοποίηση των αιτημάτων του.
β. Την αποτρεπτική απειλή, που εκπέμπεται από τον αμυνόμενο προς τον
επιτιθέμενο με στόχο να αποτρέψει τις εις βάρος του ενέργειες.
Πώς όμως προσδιορίζεται η απειλή για την ελληνική ασφάλεια; Το ελληνικό
στρατηγικό δόγμα είναι αμυντικό καθώς αποστολή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτή απορρέει από το θεσμικό κείμενο της Εθνικής Στρατιωτικής
Στρατηγικής (ΕΘΣΣ), είναι «η διασφάλιση της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής
κυριαρχίας, των κυριαρχικών δικαιωμάτων και των αρμοδιοτήτων της χώρας, που
καθορίζονται από διεθνείς συμβάσεις ή δια της διεξαγωγής των απαιτουμένων κατά
περίπτωση επιχειρήσεων προς συμβολή και αντιμετώπιση κάθε μορφής απειλής
κατά των εθνικών συμφερόντων» (ΥΠΕΘΑ 2015, 40).
Αποτελεί πάγια ελληνική θέση ότι η Τουρκία παραμένει η κυριότερη απειλή
για την ελληνική εθνική ασφάλεια. Πρόκειται για μια θέση που ενώ αναφέρεται ξεκάθαρα στη Λευκή Βίβλο για τις Ένοπλες Δυνάμεις 1996-97, υποδηλώνεται στην
πρόσφατη Λευκή Βίβλο για τις Ένοπλες Δυνάμεις του 2014 στην οποία σημειώνε53

To κείμενο παρατίθεται στο Η. Κουσκουβέλης, ‘Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις’, Αθήνα, Ποιότητα, 2004,σελ.422.
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-80ται ότι «[ε]ίναι παράδοξο το γεγονός ότι στον 21ο αιώνα η χώρα μας εξακολουθεί
να αντιμετωπίζει συμβατική απειλή από σύμμαχο και δυνητικά εταίρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) γείτονα χώρα. Η απειλή αυτή επιτάσσει τη διατήρηση Ενόπλων
Δυνάμεων ικανού μεγέθους και υπέρτερων δυνατοτήτων, προκειμένου να αποτρέπεται η εκδήλωση της όποιας επιθετικότητας» (ΥΠΕΘΑ 2015, 134).
Όπως διαπιστώνεται από την σύντομη ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών
σχέσεων και υποστηρίζεται από στρατηγικούς αναλυτές, η Τουρκία ακολουθεί μια
επεκτατική πολιτική με σκοπό τη μεταβολή του status quo όπως αυτό διαμορφώθηκε μέσα από τις Συνθήκες της Λωζάννης (1923), του Μοντρέ (1936), των Παρισίων (1947), και την απόσπαση και προσάρτηση τμημάτων της εδαφικής επικράτειας της Κυπριακής Δημοκρατίας (Coufoudakis 1991, 43). Σε μια εμπεριστατωμένη ανάλυση του ο καθηγητής Ροζάκης Χρ. συμπεραίνει «Η Τουρκία επιδίδεται από
το 1973 (αλλά ιδιαίτερα από το 1974) σε μια συνολική προσπάθεια ανατροπής του
συσχετισμού δύναμης στην περιοχή της ΝΑ Μεσογείου μέσα από την εισβολή και
την κατοχή του βορείου τμήματος της Κύπρου και μέσα από διεκδικήσεις αναθεωρητικής φύσης, των καθεστώτων που ίσχυαν μεταπολεμικά στο Αιγαίο Πέλαγος. Οι
μηχανισμοί που επιλέγει για να επιτύχει την ανατροπή των ισορροπιών ξεκινούν
από τη χρήση βίας … περνούν μέσα από άμεσες ή έμμεσες διεκδικήσεις ελληνικού
εδάφους …, για να καταλήξουν σε πιο εκλεπτυσμένες μορφές ανατροπής του status quo»54 (Ροζάκης 1989, 65).
Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσει μια απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς αυτοβοήθειας (self-help) και να κινητοποιήσει το δίλημμα ασφαλείας, είναι να δημιουργεί κίνδυνο, να μπορεί δηλαδή
ο απειλών να έχει τα μέσα και τη θέληση να την πραγματοποιήσει. Συνεπώς, μια
απειλή για να μπορεί να είναι πραγματική θα πρέπει: α) να έχει την ικανότητα να
πραγματοποιηθεί, που είναι συνάρτηση της ποιότητας και της ποσότητας των μέσων που διατίθενται, και β) να είναι αξιόπιστη, δηλ. να υπάρχει η θέληση, η ικανότητα αξιοποίησης και μετάδοσης του μηνύματος της (Ήφαιστος 1992, 59-60).
Σε ότι αφορά την αξιοπιστία της τουρκικής απειλής και ιδιαίτερα στην ικανότητα μετάδοσης του μηνύματος της, αυτή διατυπώνεται ξεκάθαρα και συχνά μετατρέπονται σε καθημερινές επιθετικές ενέργειες. Έτσι, δηλοποίηση της απειλής συ54

Παρατίθεται στο Ήφαιστος Π. και Πλατιάς Α., ‘Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992, σελ. 61-62.
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-81νιστούν το casus belli για την περίπτωση που η Ελλάδα αξιώσει να επεκτείνει τα
χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ., οι έρευνες για ανεύρεση και εξόρυξη υδρογονανθράκων εντός της κυπριακής ΑΟΖ, οι καθημερινές παραβιάσεις και υπερπτήσεις
εντός του ελληνικού εναερίου χώρου, η κατάληψη του 40% της Κύπρου, ενώ σύμφωνα με δηλώσεις του (τότε) Τούρκου Πρωθυπουργού Recep Tayyip Erdoğan « η
Θράκη είναι ταυτόχρονα και Θεσσαλονίκη, είναι Κομοτηνή και Ξάνθη. Είναι επίσης
Κίρτζαλι και Βαρδάρης. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, είναι Σκόπια και Πρίστινα, είναι Σεράγεβο» (Dimokratia News 2013).
4.4.1 Στρατιωτική Ισχύς Τουρκίας
Αποτελεί, γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι η στρατιωτική ισχύς αποτελεί την υπέρτατη μορφή ισχύος, με βάση την οποία αποτιμάται η ικανότητα ενός κράτους
για αποτελεσματική προβολή ισχύος. Μια σύντομη παρουσίαση της στρατιωτικής
ισχύος της Τουρκίας θα επιβεβαιώσει όχι μόνο ότι την ύπαρξη, αλλά και την αναβάθμιση της τουρκικής στρατιωτικής απειλής . Έτσι διαπιστώνεται ότι 55 :
α. Οι Ένοπλες Δυνάμεις της Τουρκίας (Türk Silahlı Kuvvetleri – TSK) διαθέτουν ενεργό δύναμη 511.000 ανδρών, γεγονός που τις κατατάσσει στην 2 η θέση
στο ΝΑΤΟ (πίσω από τις ΗΠΑ).
β. Οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας για το 2014 κάλυπταν το 2,3% του
ΑΕΠ της χώρας, γεγονός που την κατατάσσει στην 14η παγκόσμια θέση και την 6η
θέση στο ΝΑΤΟ (πίσω από τις ΗΠΑ, Γαλλία, Μ. Βρετανία, Γερμανία, και Ιταλία).
γ. Το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης των ΤSK, το οποίο περιλαμβάνει την
ενίσχυση της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας, τη μείωση της συνολικής οροφής
των ενόπλων δυνάμεων με παράλληλη πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών, και
την αύξηση της χρηματοδότησης σε προγράμματα έρευνας και τεχνολογίας με τη
συμμετοχή εγχώριων βιομηχανιών, θα συνεχιστεί κανονικά χωρίς μείωση του αμυντικού προϋπολογισμού.
Σε ότι αφορά τους αμυντικούς εξοπλισμούς, διαπιστώνεται η προμήθεια
στρατιωτικού υλικού για διεξαγωγή επιθετικών επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα

55

Τα στοιχεία προέρχονται από το Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI).
Πηγή :http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=474
56
Τα στοιχεία αντλούνται από ανοικτές πηγές του διαδικτύου. Πηγές: e-amyna.com, onalert.gr
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-82α. Στην Περιοχή Ευθύνης της 1ης Τουρκικής Στρατιάς με τομέα επιχειρήσεων τη Θράκη, έχει ολοκληρώσει την προμήθεια 24 Τακτικών Γεφυρών Μάχης
(Samur) με δυνατότητα ταχείας γεφύρωσης του κωλύματος του Έβρου ποταμού.
Σημειώνεται ότι η 1η Στρατιά ενώ έχει εγκαταλείψει τη γραμμή προκάλυψης, εντούτοις διατηρεί την επιθετική της διάταξη.
β. Στην περιοχή Ευθύνης της Στρατιάς Αιγαίου (πρώην 4η Στρατιά - Ege
Ordusu), έχει ολοκληρώσει την προμήθεια 35 αποβατικών σκαφών όλων των τύπων και την οργάνωση αυτών σε μια Διοίκηση Συγκροτήματος Ειδικής Αποστολής
Αιγαίου (Εge Müşterek Özel Görev Kuvveti: ΕMÖGK).
γ. Επενδύει στην προμήθεια σύγχρονων ελικοπτέρων μέσης μεταφορικής
ικανότητας S-70A Blackhawk και AS532UL Cougar, τα οποία αποτελούν βασική
προϋπόθεση για την απόκτηση ικανότητας εναέριας εφόδου και δημιουργίας αεροπρογεφυρωμάτων.
Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι παρά την παγκόσμια οικονομική ύφεση και τη γενικότερη τάση για μείωση των εξοπλιστικών προγραμμάτων και αμυντικών προϋπολογισμών, η Τουρκία θα συνεχίσει την αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεών της, σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας και την πρόοδο της τεχνολογίας στον τομέα των οπλικών συστημάτων.
Η συγκρότηση από τον καιρό της ειρήνης μιας ενιαίας ναυτικής διοίκησης με
κύρια αποστολή τη διεξαγωγή αποβατικών επιχειρήσεων εναντίον των νησιών του
Αιγαίου, υποδηλώνει ξεκάθαρα τον επιθετικό προσανατολισμό της Στρατιάς Αιγαίου.
Η προμήθεια μεταφορικών ελικοπτέρων αντιπροσωπεύουν μία από τις οξύτερες απειλές για τον ελληνικό αμυντικό σχεδιασμό, προσθέτοντας το στοιχείο του
κατακόρυφου ελιγμού σε περίπτωση αιφνιδιαστικής εχθρικής ενέργειας. Στο Αιγαίο
μία αερομεταφερόμενη δύναμη μπορεί να ενισχύσει τυχόν αμφίβια ενέργεια εναντίον μεγάλου ελληνικού νησιού ενώ στην περιοχή της Θράκης επιτρέπει τη μετάβαση εχθρικών δυνάμεων και των μέσων υποστήριξής τους στην περιοχή των επιχειρήσεων ή χειρότερα, στα μετόπισθεν αυτής (Ιστότοπος e-amyna 2014).
Το κυριότερο συμπέρασμα όλων των εξελίξεων είναι ότι η απειλή της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας εξακολουθεί να υφίσταται και μάλιστα να έχει αναβαθ-
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-83μιστεί. Αυτή η δηλοποίηση των απειλών και η οικοδόμηση ικανότητας πραγματοποίησης τους, δημιουργεί ανασφάλεια και φόβο στην ελληνική πλευρά η οποία
νιώθει να απειλείται από την αύξηση της ισχύος της Τουρκίας.
4.5.

Ρεαλιστική Προσέγγιση Ελληνοτουρκικών Σχέσεων
Η σύντομη ανασκόπηση των ελληνοτουρκικών σχέσεων επιβεβαιώνει τον

ανταγωνιστικό και συχνά συγκρουσιακό χαρακτήρα τους, καθώς διαπιστώνεται ότι
παρά τις περιστασιακές υφέσεις που γνώρισαν οι σχέσεις των δυο κρατών, τα δυο
κράτη επιδιώκουν την απόκτηση ισχύος με σκοπό τη βελτίωση της θέσης τους στο
σύστημα.
Σε μια απόπειρα προσέγγισης της διακρατικής σύγκρουσης Ελλάδας –
Τουρκίας μέσα από το πρίσμα της ρεαλιστικής θεώρησης των Διεθνών Σχέσεων,
επιβεβαιώνεται ένα από τα βασικά αξιώματα της ότι «ότι τα κράτη επιδιώκουν την
ισχύ … αποτιμούν τα συμφέροντά τους στη βάση αποκλειστικά της ισχύος και μέσω

αυτής

αποσκοπούν

στην

ικανοποίηση

του

‘’εθνικού

συμφέροντος’’»

(Κουσκουβέλης 2004, 60). Επιπλέον, επιβεβαιώνεται η θέση των αμυντικών ρεαλιστών ότι τα κράτη «επιδιώκουν να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους» (Waltz
2011, 269) και αναζητούν τη μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους μέσα από τη διατήρηση της ισορροπίας της ισχύος (ελληνική περίπτωση), αλλά και η θέση των επιθετικών ρεαλιστών ότι σκοπός του κάθε κράτους είναι «να μεγιστοποιήσει το μερίδιο του επί της παγκόσμιας ισχύος, πράγμα που σημαίνει την απόκτηση ισχύος
σε βάρος άλλων κρατών» (Mearsheimer 2006, 25) και επιδιώκει τη μεγιστοποίηση
της ασφάλειάς του μέσα από τη μεγιστοποίηση του μεριδίου του επί της παγκόσμιας ισχύος (τουρκική περίπτωση).
Συνεπώς, διαπιστώνεται ότι η Τουρκία από την ίδρυση της εφάρμοσε, κατά
τρόπο επιτυχημένο, μια αναθεωρητική στρατηγική με στόχο τη μεταβολή του status quo στις περιοχές του Αιγαίου και της Κύπρου, τη μεγιστοποίηση της σχετικής
της ισχύος και την επικράτηση της στο περιφερειακό σύστημα· με άλλα λόγια συμπεριφέρεται ως περιφερειακή δύναμη.
Από την άλλη πλευρά, η Ελλάδα μετά το 1923 και την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας εφάρμοσε, με μικρότερη επιτυχία, μια αμυντική στρατηγική με σκοπό
τη διατήρηση του status quo και τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας της μέσα από τη
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-84διατήρηση της ισορροπίας του συστήματος· με άλλα λόγια δρα ως αποτρεπτική
δύναμη57.
4.6

Στρατηγικές Επιλογές Ελλάδας
Τα κράτη που επιζητούν τη διατήρηση του status quo και θεωρούν τη μεγι-

στοποίηση της ασφάλειάς τους ως υπέρτατο αγαθό για την επιβίωσή τους, έχουν
δυο βασικές στρατηγικές επιλογές: την εξισορρόπηση και την υποχωρητικότητα.
Η υποχωρητικότητα αποτελεί στρατηγική που επιλέγεται συνήθως από αδύναμα κράτη και εμφανίζεται με δυο μορφές: τον κατευνασμό (appeasement) και
την σύμπλευση (bandwagoning). O κατευνασμός επιλέγεται ως στρατηγική από
ένα κράτος που «υποχωρεί στις πολιτικές, οικονομικές και εδαφικές απαιτήσεις του
ισχυρού αντιπάλου του με την ιδέα ότι με αυτόν τον τρόπο θα περιορίσει την ανασφάλεια του αντιπάλου και θα τον αποτρέψει από το να εντείνει την επιθετικότητα
του» (Κουσκουβέλης 2004, 205). Πρόκειται για μια στρατηγική που δεν αναλαμβάνεται πάντοτε από μια δύναμη που μειονεκτεί σε ισχύ από τον αντίπαλο της, αλλά
σίγουρα από μια δύναμη που επιλέγει την παραχώρηση ισχύος με σκοπό τον εξευμενισμό του αντιπάλου της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εφαρμογής κατευνασμού αποτέλεσε το «Σύνδρομο του Μονάχου» που αναφέρεται στη στρατηγική
που επέλεξαν οι Ευρωπαίοι για να κατευνάσουν την επιθετικότητα της ναζιστικής
Γερμανίας, παρά το γεγονός ότι τη δεδομένη στιγμή η ισορροπία ισχύος ήταν πολύ
πιο ευνοϊκή για αυτούς από ότι θα ήταν στην έναρξη του πολέμου.
Στο ίδιο, περίπου, μοτίβο η σύμπλευση είναι η στρατηγική που αποτελεί το
αντίθετο της εξισορρόπησης. Σύμφωνα με το S. Walt, o oποίος εξέταζε το ζήτημα
στο έργο του ‘’The Origins of Alliances’’, «όταν τα κράτη αντιμετωπίζουν μια σημαντική απειλή, επιλέγουν είτε να εξισορροπήσουν είτε να συμπλεύσουν. Εξισορρόπηση είναι η συμμαχία ενάντια στην απειλή, σύμπλευση είναι η συμμαχία με την
απειλή» (Walt 1987, 17). Η σύμπλευση είναι φαινομενικά μια ελκυστική στρατηγι57

Η άποψη ότι η Τουρκία συμπεριφέρεται ως αναθεωρητική/περιφερειακή δύναμη και η Ελλάδα
ως δύναμη αποτροπής υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από τους Platias Ath., ‘Greece’s Strategic
Doctrine: In Search of Autonomy and Deterrence’, in Konstas Dim. (ed.), ‘The Greek-Turkish Conflict in the 1990s’, St. Martin’s Press, New York, 1991· Ήφαιστος Π. και Πλατιάς Α., ‘Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992· Ντόκος Θ., ‘Η Εξισορρόπηση της Τουρκικής Απειλής: Η Στρατιωτική Διάσταση’, στο Γιαλλουρίδης Χρ. και Τσάκωνας Π. (επιμ.), ‘Ελλάδα και
Τουρκία μετά το Τέλος του Ψυχρού Πολέμου’, Εκδόσεις Σιδέρη Ι., 1999· Dokos Th., ‘Greece in a
Changing Strategy Setting’, in Couloumbis Th., Bellou F., Kariotis C. (eds), ‘Greece in the Twentieth Century’, Frank Kass Press, London and Portland, 2003· Ευαγόρου Ε., ‘Οι Ελληνοτουρκικές
Σχέσεις από το 1923 έως Σήμερα: Θεωρία Διεθνών Σχέσεων και Στρατηγική’, Εκδόσεις Ποιότητα,
2010.
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-85κή, όπου μια δύναμη καθώς βλέπει ότι υπολείπεται σε ισχύ του αντιπάλου του, επιλέγει να συμμαχήσει με αυτόν ελπίζοντας ότι στο τέλος θα δείξει ανοχή. Παρά
την ευκολία εφαρμογής της, οδηγεί σε χειρότερα αποτελέσματα καθώς σε βάθος
χρόνου μπορεί να προκαλέσει περισσότερες απαιτήσεις και προκλήσεις του αντιπάλου, με αποτέλεσμα η κατανομή ισχύος να μεταβάλλεται υπέρ του ισχυρότερου
κράτους.
Και οι δυο αυτές στρατηγικές, για ένα κράτος που αναζητά την ισορροπία
της ισχύος και τη διατήρηση του status quo (Ελλάδα), θα πρέπει να αποφεύγονται,
καθώς η παραχώρηση ισχύος σε μια δύναμη που επιδιώκει την απόκτηση κερδών
μέσα από την αλλαγή του status quo (Τουρκία) θα εντείνει το φόβο και την ανασφάλεια της και δυνατόν να θέσει σε αμφισβήτηση την ίδια την επιβίωση της.
Συνεπώς, η μόνη επιλογή που απομένει στην Ελλάδα προκειμένου να αντιμετωπίσει την αύξηση της σχετικής ισχύος της Τουρκίας και την απειλή που αυτή
συνιστά για τα ζωτικά «εθνικά της συμφέροντα», είναι η στρατηγική της εξισορρόπησης.
4.6.1 Ελληνικό Αμυντικό Δόγμα από το 1974
Πράγματι, η Ελλάδα εφαρμόζει μια στρατηγική εξισορρόπησης, άλλοτε επιτυχημένη και άλλοτε όχι, με σκοπό να εμποδίσει την Τουρκία να ανατρέψει την υφιστάμενη ισορροπία ισχύος.
Μέχρι το 1974, με τις μνήμες του εμφυλίου πόλεμου (1946-49) να είναι ακόμη νωπές, εκτιμάται ότι το πρόβλημα ασφαλείας είναι περισσότερο εσωτερικό και
λιγότερο εξωτερικό , καθώς η Ελλάδα έπρεπε να έχει «ένα στρατιωτικό μηχανισμό
ικανό να διατηρήσει την εσωτερική ασφάλεια, για να αποφευχθεί η κομμουνιστική
κυριαρχία» (Πλατιάς 1992, 31). Επιπλέον, σε απουσία σαφούς και εκδηλωθείσας
απειλής εκ μέρους της Τουρκίας και υπό το βάρος της σοβιετικής απειλής, η Ελλάδα εξαρτάται υπερβολικά από την Ατλαντική συμμαχία και βασίζεται στην επέμβαση των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ σε περίπτωση επιθετικής ενέργειας από χώρα του
Συμφώνου της Βαρσοβίας. Συνεπώς, το ελληνικό μεταπολεμικό στρατιωτικό δόγμα θεωρεί ότι η μεγαλύτερη απειλή ασφαλείας προέρχεται από το Βορρά και τον
«εσωτερικό κομμουνιστικό κίνδυνο», με την ελληνική αποτρεπτική ικανότητα να
στηρίζεται αποκλειστικά στην έλευση συμμαχικών ενισχύσεων για την αντιμετώπι-
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-86ση κινδύνων, γεγονός που περιόρισε σημαντικά την αυτονομία ασφαλείας (Dokos
2003).
Μετά το 1974, και τα θλιβερά γεγονότα της Κύπρου, η Ελλάδα υποχρεώνεται να αναθεωρήσει την αμυντική της πολιτική, εγκαταλείποντας τη λανθασμένη
εφαρμογή της εξωτερικής εξισορρόπησης (υπερβολική εξάρτηση σε συμμαχικές
ενισχύσεις) και να επικεντρωθεί στην ενδυνάμωση με την κινητοποίηση των δικών
της πόρων (εσωτερική εξισορρόπηση). Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίζεται η τροποποίηση του ελληνικού αμυντικού δόγματος και η αντικατάσταση της από Βορρά
«απειλής» με τον εξ Ανατολών «κίνδυνο», ως του σημαντικότερου ζητήματος εθνικής ασφαλείας. Επιπλέον, αποφασίζεται, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση των νησιών
του Ανατολικού Αιγαίου, η μείωση της εξάρτησης από εξωτερικές πηγές προμήθειας αμυντικού υλικού με ταυτόχρονη χρηματοδότηση της εγχώριας αμυντικής
βιομηχανίας, η δημιουργία βάσεων «παλλαϊκής άμυνας». Με άλλα λόγια, επιδιώκεται η ανάπτυξη στρατιωτικής ικανότητας μέσω ποιοτικής υπεροχής ως αντιστάθμισμα στην ποιοτική ασυμμετρία. Ως στρατηγική αντιμετώπισης της τουρκικής
απειλής επιλέγεται μια σταθερή και εύκαμπτη στρατηγική αποτροπής (firm-butflexible strategy) κατά την οποία «η αντίσταση στις τουρκικές απαιτήσεις συνδυάζεται με αμοιβαίες υποχωρήσεις» 58 (Πλατιάς 1992, 31-34).
Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Ελλάδα υιοθετεί μια στρατηγική εξωτερικής εξισορρόπησης (συμμετοχή σε όλους τους δυτικοευρωπαϊκούς οργανισμούς ασφαλείας και στην ΕΕ) αλλά με την επακόλουθη μεταβολή στην κατανομή
ισχύος του διεθνούς συστήματος (κατάρρευση σοβιετικού μπλοκ) , και με δεδομένη την αύξηση του ειδικού πολιτικού βάρους της Τουρκίας λόγω των εξελίξεων στα
Βαλκάνια, η Ελλάδα επιδιώκει την περαιτέρω αυτονόμηση του αμυντικού της δόγματος. Έτσι, το 1994 ανακοινώνεται το Δόγμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου μεταξύ Ελλάδος και Κύπρου, για την αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας στην
Κύπρο και του ελλείμματος στην πλάστιγγα τουρκική απειλή - αμυντική ικανότητα
της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρόκειται στην ουσία για την εφαρμογή ενός δόγματος προεκτεινόμενης αποτροπής (extended deterrence) σύμφωνα με το οποίο οποιαδήποτε στρατιωτική επίθεση εναντίον της Κύπρου θα συνιστούσε αιτία πολέμου για την Ελλάδα (Ευαγόρου 2010, 140).
58

Οι βασικές επιλογές της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής περιγράφονται στο Ήφαιστος Π.
και Πλατιάς Α., ‘Ελληνική Αποτρεπτική Στρατηγική’, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1992.
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-87Παρόλα αυτά, στην κρίση των Ιμίων το 1996, που αποτέλεσε και το πρώτο
θερμό επεισόδιο μεταξύ των δυο χωρών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, αποδεικνύεται η αδυναμία της ελληνικής αποτρεπτικής στρατηγικής, η οποία καθώς
βασίζεται στη λογική των «απόλυτων κερδών» (νίκη στον πόλεμο ή ειρήνη) αποτυγχάνει να διαχειριστεί με επιτυχία την ελληνοτουρκική αντιπαράθεση. Στην περίπτωση αυτή η Ελλάδα εφάρμοσε μια αποτυχημένη αδιάλλακτη στρατηγική αποτροπής (intransigent strategy) όπου στηριζόμενη στην απειλή ενός γενικευμένου
πολέμου, ταύτισε το σκοπό με τα μέσα επίτευξης του στρατηγικού στόχου και
προσπάθησε να «δημιουργήσει στην Τουρκία το δίλημμα πόλεμος ή ειρήνη. Η
Τουρκία όμως μετέτρεψε το δίλημμα αυτό σε πρόβλημα ειρήνης με συμβιβασμό»
(Μαυρίδης Π. και Φακιόλας Ε. 1999, 133-135).
Από τα τέλη της δεκαετίας του 1990, δίνοντας ξεχωριστή βαρύτητα στην επίτευξη του εθνικού στόχου για είσοδο στην ΟΝΕ και υπό το βάρος της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008, που μετουσιώθηκε σε εθνική κρίση από το 2010,
η Ελλάδα επιδιώκει την εφαρμογή μιας στρατηγικής εσωτερικής ενδυνάμωσης
(ποιοτική αναβάθμιση στρατιωτικής ισχύος) και εξωτερικής εξισορρόπησης (ενίσχυση εθνικής ασφάλειας στο πλαίσιο συμμαχικών δομών ασφαλείας) να εξισορροπήσει την τουρκική ποσοτική κυριαρχία.
4.7

Διδάγματα για την Ελληνική Στρατηγική
Στα δυο προηγούμενα κεφάλαια, από την ανάλυση των μέτρων που ακο-

λουθεί κάθε κράτος προκειμένου να αντιμετωπίσει τη μέγιστη απειλή για την εθνική
του ασφάλεια, υποστηρίχθηκε ότι η Ταϊβάν δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξισορρόπηση της ισχύος της Κίνας μέσα από τα πλεονεκτήματα που της παρέχει το
Σύμφωνο των Σχέσεων με την Ταϊβάν (TRA), ενώ η Ν. Κορέα καθώς αντιλαμβάνεται ότι η οικονομική της ισχύ μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των υπόλοιπων συντελεστών ισχύος της, επιλέγει την εξισορρόπηση της απειλής της Β. Κορέας με
την αύξηση των πρωτογενών παραγόντων ισχύος της.
Η Ταϊβάν και η Κορέα τάσσονται υπέρ της διατήρησης του υφιστάμενου status quo και αναζητούν την ισορροπία της ισχύoς του συστήματος μέσα από τη εξισορρόπηση της μέγιστης απειλής προκειμένου να κατοχυρώσουν το υπέρτατο
συμφέρον της εθνικής επιβίωσης.
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-88Συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι η Ταϊβάν επιδιώκει την εξωτερική εξισορρόπηση της Κίνας, εκμεταλλευόμενη την γεωστρατηγική της θέση και την ιδιαίτερη
σχέση που απολαμβάνει με τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα μετά το 1979.
Από την άλλη μεριά, η Ν. Κορέα, μια χώρα με πολύ μεγαλύτερους δείκτες
οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος, επιδιώκει την εσωτερική ενδυνάμωση με την
κινητοποίηση των εθνικών της πόρων (ανθρώπινο δυναμικό, αύξηση αμυντικού
προϋπολογισμού, ανάπτυξη εγχώριας βιομηχανίας), χωρίς όμως να παραβλέπει
τη συμμαχία με τις ΗΠΑ, και ιδιαίτερα την πυρηνική τους ομπρέλα με το αμερικανικό δόγμα της «προεκτεινόμενης» αποτροπής. Αποδίδει όμως ιδιαίτερη σημασία
στη προώθηση των σχέσεων της με τις μεγάλες δυνάμεις της περιοχής για τη βελτίωση του περιβάλλοντος περιφερειακής ασφάλειας της ΒΑ Ασίας· πρόκειται για
μια στρατηγική που, τηρουμένων των αναλογιών, δε πρέπει να διαλάθει της προσοχής των ελλήνων σχεδιαστών εθνικής στρατηγικής.
Και οι δυο χώρες επιδιώκουν να εξελίξουν την αποτρεπτική τους ικανότητα
μέσα από την εξέλιξη διαφορετικών αμυντικών στρατιωτικών δογμάτων. Η Ταϊβάν,
αντιλαμβάνεται ότι η ασφάλειά της είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την θάλασσα,
γρήγορα όμως εγκαταλείπει τις στρατηγικές της «αποφασιστικής μάχης εκτός του
εδάφους» και της «ενεργούς άμυνας» και ακολουθεί τη στρατηγική της Hard ROC
Defense και το δόγμα της αποτροπής μέσω άρνησης της επιτυχίας του αντιπάλου.
Πρόκειται για μια στρατηγική που θεωρεί την αμερικανική παρέμβαση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση μιας ενδεχόμενης κινεζικής επίθεσης στα στενά της Ταϊβάν. Πρόκειται για μια στρατηγική που επιβλήθηκε για εσωτερικούς πολιτικούς λόγους και της οποίας η αποτελεσματικότητα αμφισβητείται
δεδομένου της επιχειρησιακής στατικότητας που επιβάλλει η εφαρμογή της.
Από την άλλη πλευρά, η Κορέα μετά τα γεγονότα του 2010 επέλεξε την εφαρμογή της «προληπτικής αποτροπής» (proactive deterrence), σύμφωνα με το
οποίο αντί να προετοιμάζεται για εισβολή μεγάλης κλίμακας και ολοκληρωτικό πόλεμο, επικεντρώθηκε σε ευέλικτες, προσαρμοσμένες αντιδράσεις σε ενδεχόμενες
τοπικές στρατιωτικές αντιπαραθέσεις, προσδίδοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην αντιμετώπιση ασύμμετρων απειλών.
Και τα δυο κράτη επιδιώκουν την εσωτερική ενδυνάμωσή τους μέσα από
την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιοργάνωσης των ενόπλων δυνάμεων τους. Και
στις δυο περιπτώσεις επιλέγεται η ποιοτική αναβάθμιση έναντι της ποσοτικής α./.
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(συμβατική) ισχύ αντιπάλους. Στην περίπτωση, όμως, της Ταϊβάν το αντίστοιχο
πρόγραμμα Jingtsui που προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση υποχρεωτικής στράτευσης και τη δημιουργία ενός πλήρως μισθοφορικού στρατού σε εθελοντική βάση, παρουσιάζει σημαντικά προβλήματα λόγω της υπογεννητικότητας και της μειωμένης επίτευξης των τεθέντων στόχων στρατολόγησης, που θέτουν σε κίνδυνο
την ολοκλήρωση του εγχειρήματος.
Στη στρατηγική που έχουν επιλέξει να εφαρμόσουν τα δυο υπό μελέτη κράτη, καθοριστικός είναι ο ρόλος των ΗΠΑ ως «υπερπόντιου εξισορροπητή». Οι
ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η σταθερότητα στο περιφερειακό σύστημα της ΒΑ Ασίας
μπορεί να επιτευχθεί με: α) την παρουσία των ΗΠΑ ως «ειρηνευτές» και την έλλειψη ηγεμονικής παρόρμησης εκ μέρους τους, και β) τη διατήρηση της υπάρχουσας
κατανομής ισχύος (Mearsheimer 2006). Η άνοδος της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας και της πυρηνικής απειλής της Β. Κορέας ανάγκασε τις ΗΠΑ στην ανακοίνωση
της Στρατηγικής Επιστροφής των ΗΠΑ στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό (U.S.
Rebalance to the Asia-Pacific), κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή της οποίας κατέχουν
η Ταϊβάν και η Ν. Κορέα (μαζί με την Ιαπωνία). Οι ΗΠΑ στη ΒΑ Ασία εφαρμόζουν
μια στρατηγική μεταφοράς βαρών αναθέτοντας το έργο της ανάσχεσης της αύξησης του μεριδίου της παγκόσμιας ισχύος της Κίνας, στην Ταϊβάν και τη Ν. Κορέα 59.
Συνεπώς, η θέση των δυο κρατών είναι σημαντική στη στρατηγική σχεδίαση των
ΗΠΑ και αναμένεται να αναβαθμιστεί με την παροχή οικονομικής βοήθειας και αμυντικού υλικού από αυτήν.
Εξίσου σημαντικό ρόλο παίζουν οι ΗΠΑ και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις,
όπου αποτελούν τον σημαντικό τρίτο διεθνή δρώντα που καθορίζει τις ελληνοτουρκική αντιπαράθεση (Ευαγόρου 2010, 79). Η Τουρκία, παραδοσιακά, έχει μια
προνομιακή σχέση με τις ΗΠΑ, στάση που πηγάζει από το ειδικό στρατηγικό βάρος αυτής στις εξελίξεις στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή, και λαμβάνοντας υπόψη τη γεωστρατηγική της θέση, την έκταση της, και το μέγεθος της στρατιωτικής
της ισχύος. Η στάση αυτή δε θα πρέπει να μας παραξενεύει, δεδομένου ότι στη
διεθνή πολιτική οι προτεραιότητες στη χάραξη στρατηγικής καθορίζονται από τη
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Περισσότερα για τη στρατηγική της μεταφοράς των βαρών στο » J. Mearsheimer, ‘Η Τραγωδία
της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων’, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα,2006.

./.
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αυτά εκπληρώνονται καλύτερα από την Τουρκία.
Όμως, αυτή η στάση θα πρέπει να μας προβληματίζει, αναφορικά με τη χάραξη της δικής μας αυτόνομης στρατηγικής. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα οφείλει
να εντείνει τα μέτρα εξωτερικής εξισορρόπησης μέσα από τη σύμπηξη εξισορροπητικών αξόνων εκμεταλλευόμενη τη δυσπιστία που προκαλεί η επεκτατική πολιτική της Τουρκίας, ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή με αφορμή τα πρόσφατα γεγονότα.
Η στρατηγική αυτή δε μπορεί να σε καμία περίπτωση να χαρακτηριστεί ως
τυχοδιωκτική και στρεφόμενη εναντίον ενός συμμάχου και μελλοντικού εταίρου (με
την πιθανή είσοδο της Τουρκίας) στην ΕΕ. Άλλωστε, σύμφωνα με τη ρεαλιστική
σκέψη των Διεθνών Σχέσεων, κάθε κράτος για την κατοχύρωση αυτού που θεωρεί
για τον εαυτό του ως εθνικό συμφέρον (η ασφάλεια στην περίπτωση της Ελλάδας),
οφείλει να μεταχειρίζεται κάθε μέσο για την απόκτηση της απαραίτητης ισχύος (ενδυνάμωση, άξονες, συμμαχίες)· με άλλα λόγια, οι συμμαχίες είναι «γάμοι συμφερόντων». Στο πλαίσιο αυτό, η Ελλάδα θα πρέπει να αξιοποιήσει τις συγκρουσιακές
σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ και προσφάτως με τη Ρωσία, εκμεταλλευόμενη
την στρατηγική υπερεξάπλωση (overextension) της πρώτης, καθώς θέτει σκοπούς
και αναλαμβάνει δεσμεύσεις που υπερβαίνουν τα μέσα που διαθέτει.
Στο ίδιο μοτίβο της εξωτερικής εξισορρόπησης περιλαμβάνεται και η ενεργοποίηση του «τετραγώνου» Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου – Ισραήλ, με αφορμή
τα ενεργειακά αποθέματα της ΝΑ Μεσογείου καθώς τέτοιες συνεργασίες εκτιμάται
ότι «συμβάλουν καθοριστικά στην δημιουργία ενός νέου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος στην περιοχή, με κύριο χαρακτηριστικό τα κράτη που σέβονται το status
quo να συνασπίζονται απέναντι στα αναθεωρητικά κράτη και τις στρατηγικές που
ευνοούν την αποσταθεροποίηση» (Κοψαχείλης 2015). Τέτοιες συνεργασίες με αφορμή την ενέργεια, δυνατόν να επεκταθούν και σε άλλους τομείς όπως η ασφάλεια και η άμυνα μέσω τις διεξαγωγής κοινών ναυτικών και αεροπορικών ασκήσεων, συμβάλλοντας εμμέσως και στη στρατιωτική ενδυνάμωση.
Σε ένα άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα όπου «δεν υπάρχει καμία ανώτερη εξουσία που θα μπορούσε να τα σώσει αν ‘’πάρουν το 100’’»
(Mearsheimer 2006, 85), τα κράτη θα πρέπει από μόνα τους να ενδιαφερθούν για
την διασφάλιση της επιβίωσής τους. Με άλλα λόγια, καθώς η εξωτερική εξισορρό-
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ενδυνάμωση.
Τόσο η Ν. Κορέα όσο και η Ταϊβάν είναι δυνάμεις υπέρ της διατήρησης του
status quo και ακολουθούν εξίσου δόγματα αποτρεπτικής στρατηγικής. Εντούτοις,
το δόγμα «προληπτικής αποτροπής» της Ν. Κορέας, είναι περισσότερο ελκυστικό
για τα ελληνικά δεδομένα. Η Ελλάδα οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική του ολοκληρωτικού πολέμου με την Τουρκία με το δίλημμα «νίκη στον πόλεμο ή ειρήνη»
(Μαυρίδης Π. και Φακιόλας Ε. 1999, 134) και να εφαρμόσει ένα αντίστοιχο δόγμα
«προληπτικής αποτροπής» με σκοπό την αντιμετώπιση χαμηλής έντασης κρίσεων
που σωρευτικά μπορούν να οδηγήσουν σε μεταβολή της κατανομής ισχύος ή/και
σε πόλεμο.
Κλειδί για την επιτυχία του δόγματος δε θα αποτελεί το θέσφατο «όλα για
την άμυνα», αλλά η ανάληψη άμεσων, εστιασμένων, και προληπτικών δράσεων με
σκοπό να αυξήσουν το κόστος για τη Τουρκία σε περίπτωση που αναλάβει επιθέσεις μικρής κλίμακας. Στην περίπτωση της Ελλάδας, το δόγμα της «προληπτικής
αποτροπής» δεν θα πρέπει να συγχέεται με το δόγμα του «προληπτικού πολέμου» (preemptive war) που αφορά «τη χρήση στρατιωτικής ισχύος, όταν πλέον η
επίθεση του αντιπάλου βρίσκεται σε πλήρη διαδικασία ανάπτυξης» (Λίτσας 2010,
324) ούτε όμως και με τον πειθαναγκασμό· άλλωστε η στρατηγική συνίσταται στο
τρίπτυχο «σκοπός-μέσα-αντίπαλος» και μια σωστή στρατηγική οφείλει να συνδυάζει κατάλληλα όλα τα διαθέσιμα μέσα για τη επίτευξη του τελικού σκοπού.
Ένα επιπλέον δίδαγμα που μπορεί να ληφθεί από τις στρατηγικές εξισορρόπησης της Ταϊβάν και της Ν. Κορέας είναι η επίτευξη στρατιωτικής ενδυνάμωσης μέσω της αναδιοργάνωσης των ΕΔ και της απόκτησης ποιοτικής ανωτερότητας έναντι ποσοτικού ελλείμματος δυνάμεων. Στόχος θα πρέπει να είναι η αναθεώρηση της δομής δυνάμεων σε ένα επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις πραγματικές αμυντικές ανάγκες της χώρας. Αυτό θα μπορέσει να επιτευχθεί με την καλύτερη αξιοποίηση των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, τη μείωση του λειτουργικού κόστους με την υιοθέτηση συνδυασμού καινοτόμων και παραδοσιακών
λύσεων, και τις στοχευμένες βελτιώσεις σε τομείς όπως η διοίκηση και ο έλεγχος,
η διακλαδικότητα, η επιτήρηση του εναερίου χώρου.
Τέλος, σημαντικός δείκτης εσωτερικής ενδυνάμωσης, είναι η ανάπτυξη της
εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Φαινομενικά, η οικονομική κρίση που μαστίζει τη
./.
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προσπάθειες, εντούτοις όμως μπορεί να αποτελέσει μια άριστη ευκαιρία για εγχειρήματα με σημαντική εγχώρια και εθνική προστιθέμενη αξία. Το τελευταίο φαίνεται
να έχει γίνει αντιληπτό από την ελληνική πολιτεία καθώς όπως αναφέρεται στη
Λευκή Βίβλο του 2014 «Η εγκαθίδρυση και διατήρηση μίας εγχώριας τεχνολογικής
- βιομηχανικής βάσης … αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για το ΥΠΕΘΑ καθώς συνιστά βασικό παράγοντα, για τη διασφάλιση της αποστολής των ΕΔ» (ΥΠΕΘΑ
2015).
Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εξελίξεις στον τομέα της
τεχνολογίας (όπου η Ν. Κορέα έχει κυρίαρχη θέση) και οι οποίες διαμορφώνουν
καταλυτικά το σύγχρονο περιβάλλον ασφαλείας, όπως είναι η διασύνδεση πολιτικών και στρατιωτικών εφαρμογών μέσω της χρησιμοποίησης και αντιγραφής εμπορικών εφαρμογών και υλικών (Commercial Off-The Shelf – COTS technology),
καθώς και η ανάστροφη κατασκευή (reverse-engineering) (ΥΠΕΘΑ 2015). Oι υπόψη τάσεις ανατρέπουν τους συσχετισμούς ισχύος μεταξύ τεχνολογικά ανεπτυγμένων κρατών και αναπτυσσόμενων κρατών και μπορούν να αποτελέσουν πραγματικούς «πολλαπλασιαστές ισχύος» στην ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας.
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