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ΣΥΝΟΨΗ 

«Αν ο 19ος αιώνας ήταν για την Κίνα ο αιώνας της ταπείνωσης και αν ο 20ος 

αυτός της παλινόρθωσης, τότε ο 21ος θα είναι ο αιώνας της κυριαρχίας». Είναι 

χαρακτηριστικά τα λόγια, που ξεφεύγουν συχνά από τα επίσημα χείλη κινέζων 

αξιωματούχων, που περιγράφουν τη νέα πραγματικότητα. Η Κίνα προσπαθεί να 

διορθώσει το ατόπημα της Ιστορίας και να ξανακερδίσει τη θέση που κάποτε της 

άνηκε.  Η Κίνα αναπτύσσεται και μεγεθύνεται, το πράττει όμως σχετικώς αθόρυβα 

και χωρίς να προκαλεί πολύ. Αν και όλοι θεωρούν ότι η θέση της Κίνας στην 

παγκόσμια διεθνή σκήνη είναι καθοριστική, με ιδιαίτερη αναφορά στο οικονομικό της 

εκτόπισμα, εντούτοις υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση όσον αφορά τον μελλοντικό της 

ρόλο στο διεθνές στερέωμα και τις μελλοντικές προθέσεις της ως ανερχόμενη 

υπερδύναμη.   

Η κατάρρευση με εκκωφαντικό τρόπο της ΕΣΣΔ, δεν σήμαινε αυτονόητα και 

παράδοση της παγκόσμιας ηγεμονίας στις ΗΠΑ. Καθώς η ισορροπία ισχύος 

διασαλεύτηκε, μετατέθηκε το κατά τους παιγνιο-θεωρητικούς Nash equilibrium και 

πολύ γρήγορα αναδύθηκαν στην επιφάνεια ελλείμματα περιφερειακής ασφαλείας. 

Έκτοτε ο βασικός στόχος της υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ είναι η διατήρηση της 

παγκόσμιας πρωτοκαθεδρίας στο διεθνές σύστημα, προς εκπλήρωση 

συγκεκριμένων εθνικών συμφερόντων, με ταυτόχρονη επιδίωξη διατήρησης του 

υφιστάμενου status quo ισχύος και ισορροπιών, περιορίζοντας κάθε διεκδικητή. Η 

επίθεση που δέχτηκαν το 2001, ήταν καίριο πλήγμα στο γόητρο του ηγεμόνα και 

ξεκάθαρη αμφισβήτηση της ισχύος του. Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις και τα 

βήματα συνεργασίας, η Αμερική αισθάνεται ανησυχία για την αυξανόμενη 

αυτοπεποίθηση της Κίνας στην εξωτερική της πολιτική.  

Το ερώτημα που θα παραμείνει προς διερεύνηση από τους μελετητές της 

διεθνούς πολιτικής, είναι εάν τελικά το μέλλον των σινο-αμερικανικών σχέσεων είναι 

εγκλωβισμένο σε μια «Θουκυδίδια παγίδα» μέσω μιας χομπσιανής αντίληψης των 

πραγμάτων ή σε μια καντιανή προοπτική, κατά πόσο δηλαδή η Κίνα θα ενταχθεί 

στην υπάρχουσα παγκόσμια τάξη ή προσπαθήσει να την αλλάξει και να 

δημιουργήσει μια νέα Pax Sinica. 

 

 



-x- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ  



-xi- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

 

ΠΕΡΙEXOMENA 

ΣΥΝΟΨΗ ................................................................................................................ ix 

ΠΕΡΙEXOMENA ..................................................................................................... xi 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ .......................................................................................... xvii 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ .............................................................................................................. 1 

ΓΕΝΙΚΑ ................................................................................................................... 1 

ΣΚΟΠΟΣ ................................................................................................................. 5 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ..................................................................................................... 6 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ........................................................................ 7 

ΚΕΦ 1Ο  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ......................................................................... 9 

1.1. Η Έννοια της Υψηλής Στρατηγικής ................................................................ 9 

1.2. Οι Διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής ....................................................... 10 

1.2.1. Η Μακροσκοπική Υψηλή Στρατηγική ................................................. 10 

1.2.2. Η μικροσκοπική υψηλή στρατηγική ................................................... 11 

1.3.     Η Χάραξη της Υψηλής Στρατηγικής ............................................................. 14 

1.4. Κριτήρια Αξιολόγησης της Υψηλής Στρατηγικής .......................................... 15 

1.5. Στρατηγική θεωρία – Κρατική Θεωρία ......................................................... 15 

1.6. Στρατηγική Κουλτούρα ................................................................................ 16 

ΚΕΦ 2ο   ΤΟ ΑΝΑΡΧΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ........................................................ 18 

2.1. Η Μορφή του Διεθνούς Συστήματος μετά τον Ψυχρό Πόλεμο ..................... 18 

2.2. Από το διπολικό στο πολυπολικό σύστημα επιρροής με οικονομικούς και 

στρατιωτικούς συντελεστές ................................................................................... 21 

2.3. Η Σταθερότητα του Νέου Συστήματος ......................................................... 28 

ΚΕΦ 3Ο  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ .................... 31 

3.1. Γενικά .......................................................................................................... 31 

3.2. «Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψις» ......................................................... 32 

3.3. Η Ισχύς Μέσα από τις Θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων ........................... 34 



-xii- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

3.4. Οι Διαφορετικές Εκφάνσεις της Ισχύος ....................................................... 36 

3.5. Οι Συντελεστές Ισχύος ................................................................................ 37 

3.6. Η Κατηγοριοποίηση της Ισχύος ................................................................... 38 

3.6.1. Σκληρή και ήπια ισχύς ....................................................................... 39 

3.7. Η Μέτρηση της Ισχύος Ενός Κράτους ......................................................... 40 

3.8. Η Συμπεριφορά των Κρατών ...................................................................... 41 

3.9. Οι Θεωρίες της Ισορροπίας Ισχύος και η Έννοια της Σταθερότητας ........... 41 

3.9.1. Η Θεωρία της Ισορροπίας Ισχύος ..................................................... 42 

3.9.2. Η Θεωρία του Κύκλου της Ισχύος ..................................................... 43 

3.9.3. Η Θεωρία της Μετάβασης της Ισχύος (power transition theory) ........ 44 

3.10. Εξισορρόπηση της απειλής (Balance of threat) .......................................... 45 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ .......................................... 49 

4.1. ΗΠΑ: Η Αμφίθυμη Δύναμη .......................................................................... 49 

4.2. Τα Εθνικά Συμφέροντα και οι Εθνικοί Στόχοι των ΗΠΑ ............................... 50 

4.3. Ιδεαλισμός, Ρεαλισμός, Απομονωτισμός και Παρεμβατισμός στη χάραξη της 

αμερικανικής πολιτικής.......................................................................................... 51 

4.4. Η Realpolitik της Φιλελεύθερης Αμερικής .................................................... 52 

4.5. Το «Τέλος»... η «Σύγκρουση» και … η «Τραγωδία» ................................... 53 

4.6. Η Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ στη Διαμόρφωση του Διεθνούς 

Συστήματος ........................................................................................................... 55 

4.6.1. Πολυπολικότητα ή πολυεταιρικότητα ................................................. 56 

4.6.2. Οι Επιλογές της Υψηλής Στρατηγικής των ΗΠΑ Έναντι της Ανόδου 

της Κίνας ........................................................................................................ 58 

4.6.3. Η Στρατηγική Obama ........................................................................ 61 

4.6.4. Αποτίμηση της Στρατηγικής Obama .................................................. 64 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ Η 

ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ .......................................................................................... 66 

5.1. Ρεαλισμός – Φιλελευθερισμός – Κονστρουκτιβισμός vs Κομφουκιανισμός . 66 



-xiii- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

5.2. «Δυνατά οι προύχοντες πράττουσι και οι ασθενείς ξυγχωρούσι» ............... 67 

5.2.1. Η Κίνα ως Απειλή .............................................................................. 68 

5.3. Η Αλληλεξάρτηση ........................................................................................ 72 

5.4. Η Αναδυόμενη Πολιτισμική Διάσταση στην Άσκηση της Πολιτικής .............. 72 

5.5. Η Περίπτωση της Κίνας σύμφωνα με την κονστρουκτιβιστική σκέψη .......... 73 

5.5.1. Ο Σινοκεντρισμός .............................................................................. 74 

5.5.2. Η Παραδοσιακή Κινεζική Πολιτική Σκέψη – Κομφουκιανισμός, 

Ταοϊσμός ........................................................................................................ 76 

5.6. Δυτική Στρατηγική Κουλτούρα vs Κινεζική Στρατηγική Κουλτούρα.............. 78 

5.6.1. Η Parabellum Στρατηγική Κουλτούρα ................................................ 79 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗ ΚΙΝΑΣ ........................................... 83 

6.1. Τα Ζωτικά Εθνικά Συμφέροντα Ασφαλείας της Κίνας .................................. 84 

6.2. Η Κίνα Αναζητά τον Ρόλο της ...................................................................... 87 

6.3. Η Επώδυνη Διαδρομή της Κίνας Προς τη Νεωτερικότητα ........................... 88 

6.4. Το Ευρύ Πλέγμα των Απειλών .................................................................... 89 

6.5. Η Αινιγματική Αμερική ................................................................................. 90 

6.6. Η Ειρηνική Άνοδος της Κίνας ...................................................................... 92 

6.7. Η Κίνα ως «Υπεύθυνος Εταίρος» της Παγκόσμια Τάξης ............................. 95 

6.8. Τα Κυρίαρχα Ρεύματα της Κινεζικής Πολιτικής ............................................ 96 

6.9. Πως Βλέπει η Κίνα την…Κίνα ...................................................................... 98 

6.9.1. Η «Συναίνεση» του Deng Xiaoping .................................................... 99 

6.9.2. Ο Εναλλακτικός κόσμος .................................................................. 100 

6.9.3. Φιλελεύθερος Καπιταλισμός vs Κινεζικός Καπιταλισμός ................. 102 

6.9.4. Ο Εκδημοκρατισμός ........................................................................ 103 

6.9.5. Η Εθνική Ισχύς ................................................................................ 104 

6.9.6. Η Ήπια Ισχύς ................................................................................... 105 

6.9.7. Η Νέα Έννοια της Ασφάλειας .......................................................... 107 



-xiv- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

6.9.8. Προβολή της Πολυμέρειας .............................................................. 108 

6.9.9. Ο Στρατιωτικός Εκσυγχρονισμός ....................................................... 109 

6.10. Το Δίλλημα Ασφαλείας .............................................................................. 113 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ ............................................................................. 115 

7.1. Η Πολιτική Ασυμβατότητα ...................................................................... 116 

7.1.1. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.   Θιβέτ - Σινγιάνγκ ............................... 117 

7.2. Θέματα Παγκόσμιας και Περιφερειακής Οικονομίας ........................... 118 

7.2.1. Η Οικονομική Διείσδυση της Κίνας στις ΗΠΑ .................................. 118 

7.2.2. Ο Νομισματικός Πόλεμος ................................................................ 119 

7.2.3. Η Διεθνοποίηση του Γουάν ............................................................. 119 

7.2.4. Η Οικονομική Διείσδυση της Κίνας στην Περιφέρειά της ................. 120 

7.2.5. Η Παγκόσμια Οικονομική Διείσδυση της Κίνας ................................ 122 

7.2.6. Η Κινεζική Χρηματοδότηση ............................................................. 123 

7.3. Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας ................................................................. 124 

7.3.1. Η Αύξηση των Αμυντικών Δαπανών της Κίνας ............................... 124 

7.3.2. Οι Εντάσεις στις Σινικές Θάλασσες ................................................. 125 

7.3.3. Οι Σχέσεις του Τριγώνου Κίνας – Κορέας – ΗΠΑ ............................ 126 

7.3.4. Οι Σχέσεις της Κίνας με Κράτη Παρίες ............................................ 127 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΙΝΑΣ – ΤΑΪΒΑΝ – ΗΠΑ. ΤΟ 

«ΖΗΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ .................................................................................. 129 

8.1. ΗΠΑ – Η Κορυφή του Τριγώνου ............................................................... 129 

8.2. Η Πολιτική της «Στρατηγικής Αμφισημίας»................................................ 130 

8.3. Η Πολιτική της «Μίας Κίνας» ..................................................................... 131 

8.4. Η Πολιτική της «Διπλής Αποτροπής»........................................................ 134 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΜΙΑ ΟΔΟΣ (ONE BELT, ONE ROAD – OBOR): Ο 

ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ ..................................................................... 135 



-xv- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

9.1. Η Στρατηγική «Στροφή» της Κίνας Προς την Δύση ................................... 135 

9.2. Θεμελίωση της Νέας Πολυπολικής Πραγματικότητας................................ 137 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ 

ΤΡΙΜΕΡΟΠΟΙΗΣΗ .............................................................................................. 139 

10.1. Το Ιστορικό των Σινο-ρωσικών Σχέσεων ................................................... 139 

10.2. Η «Διπλωματία του Πινγκ Πονγκ» ............................................................. 139 

10.3. Οι Σινο-αμερικανικές Σχέσεις ως Αντίβαρο στην ΕΣΣΔ ............................. 140 

10.4. Η Νέα Σινο-Ρωσική Προσέγγιση ............................................................... 141 

10.5. Η Αλλαγή των Ρόλων του Τριγώνου ......................................................... 141 

10.6. Το Μέλλον της Τριγωνικής Σχέσης ............................................................ 143 

ΚΕΦ 11Ο  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ ................................................ 144 

11.1. «Η Μεγάλη Χίμαιρα» ................................................................................. 144 

11.2. Η Εμφάνιση της «Κιμερικής» ..................................................................... 144 

11.3. Το Μέλλον της «Κιμερικής» ....................................................................... 147 

11.4. Η Στρατηγική και η Πολιτική Διάσταση της Κιμερικής ................................ 147 

ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ ................................................................................................ 149 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ………………………………………………………………………..157  



-xvi- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-xvii- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΚΟΝΩΝ 

Εικόνα 1.  Συγκριτικό γράφημα του ΑΕΠ από το 2010 έως το 2030..................... 21 

Εικόνα 2.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 1980

 .............................................................................................................................. 23 

Εικόνα 3. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 1990

 .............................................................................................................................. 24 

Εικόνα 4. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2000

 .............................................................................................................................. 25 

Εικόνα 5.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2010

 .............................................................................................................................. 26 

Εικόνα 6. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2020

 .............................................................................................................................. 27 

Εικόνα 7.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2030

 .............................................................................................................................. 28 

Εικόνα 8. Γράφημα των τάσεων του διεθνούς συστήματος συναρτήσει της 

συναίνεσης και της ισχύος ..................................................................................... 29 

Εικόνα 9. Οι δύο άξονες του νέου Δρόμου του Μεταξιού ................................... 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397823
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397824
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397824
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397825
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397825
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397829
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397829
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397830
file:///D:/BACK%20UP%20ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ%20ΠΑΜΑΚ/ΚΕΦΑΛΑΙΑ/ΠΑΜΑΚ%20ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ%20ΔΙΑΤΡΙΒΗ%20ΙΩΑΝΝΗ%20ΔΡΑΚΟΥ%2024%20ΔΕΚ.docx%23_Toc439397830


-xviii- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

 

                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ΣΕΛΙΔΑ ΣΚΟΠΙΜΑ ΚΕΝΗ 



-1- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

ΓΕΝΙΚΑ 

«Όταν η Κίνα ξυπνήσει, ο κόσμος θα ριγήσει…»1  

Ναπολέων Βοναπάρτης 

Ο Ναπολέων Βοναπάρτης είναι ίσως ο πρώτος δυτικός που κατανόησε τη 

γεωστρατηγική σημασία της Κίνας και με τη φράση του αυτή καταδεικνύει ότι η 

αφύπνιση της Κίνας, μεγάλης τότε αλλά παρακμάζουσας αυτοκρατορικής δύναμης, 

ήταν προβλέψιμη ήδη από τον 19ο αιώνα. Επίσης περιγράφει το βαθύτερο 

πρόβλημα: η οικονομική ανάπτυξη μιας χώρας -με ένα δισεκατομμύριο τριακόσια 

εκατομμύρια κατοίκους, με τη στρατηγική της θέση στην ανατολική Ασία και με την 

ανάμνηση ενός μεγάλου αυτοκρατορικού παρελθόντος- είναι εξ ορισμού ένα 

παγκόσμιο ζήτημα, που δεν αφορά μόνο την Κίνα. Τροποποιεί ριζικά τις ισορροπίες 

του κόσμου.2 «Αν ο 19ος αιώνας ήταν για την Κίνα ο αιώνας της ταπείνωσης3 και ο 

20ος αυτός της παλινόρθωσης, ο 21ος θα είναι ο αιώνας της κυριαρχίας». Είναι 

χαρακτηριστικά τα λόγια αυτά, που ξεφεύγουν συχνά από τα επίσημα χείλη κινέζων 

αξιωματούχων, της δημιουργίας μιας νέας πραγματικότητας. Η Κίνα προσπαθεί να 

διορθώσει το ατόπημα της Ιστορίας και να ξανακερδίσει τη θέση που κάποτε της 

άνηκε. Ο γίγαντας σηκώνεται και ένα σεισμογράφημα του προαναγγελθέντος 

σεισμού επιβάλλεται.4  

Η Κίνα, ένας γίγαντας από πλευράς εκτάσεως και πληθυσμού, αλλά και μία 

χώρα υψηλού πολιτιστικού επιπέδου, παρά την ιδιομορφία ενός πολιτικού 

απομονωτισμού, συγκεντρωτικής διοικήσεως και αποστροφής προς τους ξένους, 

                                            
1 Από τον Alain Peyrefitte, τον υπουργό του στρατηγού Charles de Gaulle και του περίφημου 
βιβλίου του «Όταν η Κίνα ξυπνήσει» το 1973, στο  Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο 
(Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 2005), σελ. 9. 

2 http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=90966 

3 Στα κινεζικά σχολικά εγχειρίδια ο 19ος αιώνας περιγράφεται ως «ο αιώνας της ταπείνωσης», όταν 
η Κίνα υποχρεώθηκε να υποκύψει στις απαιτήσεις της Δύσης. Πολύ περισσότερο από πλούτο και 
ισχύ, η Κίνα αναζητά αποδοχή και σεβασμό, ανάκτηση της χαμένης τιμής και περηφάνιας. Σωτήρης 
Πετρόπουλος and Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι: Οι σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και 
τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013), σελ 17. 

4 Όπως παραπάνω, Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 
2005), σελ. 25. 
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πάντοτε υπήρξε σημαντικός πολιτικός και πολιτιστικός παράγοντας στην Ασία και 

όλο το κόσμο. Επί 3.500 χρόνια η Κινέζικη Αυτοκρατορία είχε ενώσει την περιοχή 

της κάτω από ενιαία διοίκηση. Οι πόλεμοι δεν ήταν λιγότερο συχνοί από εκείνους 

της Ευρώπης, είχαν όμως περισσότερο τη φύση εμφυλίων παρά διεθνών πολέμων, 

καθόσον διεξάγονταν για τη διεκδίκηση του αυτοκρατορικού αξιώματος και 

οδηγούσαν πάντοτε στη γέννηση κάποιας νέας κεντρικής εξουσίας. Μετά τη 

ταπεινωτική υποτέλειά της στην ευρωπαϊκή αποικιοκρατία το 19ο αιώνα, μόνο 

πρόσφατα μπόρεσε να ξαναγεννηθεί, μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και το τέλος του 

εμφυλίου πολέμου τη 1η Οκτωβρίου 1949, όπου ανακηρύχθηκε σε Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας. Αν και οι πολιτικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ξεκίνησαν 

ήδη το 1978 από τον Deng Xiaoping –στον απόηχο του χάους που προκλήθηκε από 

την καταστροφική δεκαετία της «Πολιτιστικής Επανάστασης»- χρειάστηκε να 

περάσουν άλλα 20 περίπου χρόνια ώστε φέρουν πραγματικά αποτελέσματα. Μετά 

από μια μακρά περίοδο εσωστρέφειας και πολιτικής «ύπνωσης», οι εσωτερικές 

πολιτικές επιλογές της χώρας και η παγκοσμιοποίηση της διεθνούς οικονομίας και 

πολιτικής, έφεραν και πάλι στο προσκήνιο την πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου 

ως μια υπολογίσιμη δύναμη, μία ραγδαία αναπτυσσόμενη οικονομία, που φιλοδοξεί 

να γίνει και πάλι το «Μέσο Βασίλειο»5, ένα νέο πολιτικό και οικονομικό κέντρο.  

Σήμερα η Κίνα βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση να διαδραματίσει εκ 

νέου έναν διεθνή ρόλο σε έναν αναδυόμενο πολυπολικό κόσμο, καθόσον έχει μεν 

τις δυνατότητες και τις προοπτικές να το πράξει, αλλά δεν είναι καθόλου βέβαιο ότι 

θα μπορέσει να τις αξιοποιήσει. Εκτιμάται όμως πως αν δεν παρουσιαστούν 

απρόβλεπτα προσκόμματα, η χώρα θα καταστεί η μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο ως το 2020, ενώ ήδη αποτελεί το σημαντικότερο ανερχόμενο οικονομικό 

παράγοντα στην Ασία και έχει ήδη μετατραπεί σε σημαντικότατο διαμορφωτή 

πολιτικής, τόσο στην Ασία όσο και στον υπόλοιπο κόσμο.6 

                                            
5 Στην κινεζική γλώσσα η λέξη «Κίνα» γράφεται 中国 (Zhong Guo). Το ιδεόγραμμα ‘中’ σημαίνει 

‘κέντρο’ και το ιδεόγραμμα ‘国’ σημαίνει ‘χώρα’. Συνεπεία αυτού, και δεδομένου του αυτοκρατορικού 

παρελθόντος της χώρας, η Κίνα αναφέρεται ευρέως στην αγγλοσαξονική βιβλιογραφία ως “the 
Middle Kingdom” 
6 Αντώνης Χριστόπουλος, Η ραγδαία πολιτική και οικονομική άνοδος της Κίνας και οι επιπτώσεις 
για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή, (Αθήνα: Hellenic Foundation for European and 
Foreign Policy (ELIAMEP), 2006), http://www.eliamep.gr/old/eliamep/files/OP06.012846.pdf. 
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Όσον αφορά την πλευρά της υπερδύναμης, τα τελευταία χρόνια η 

ανθρωπότητα διανύει μία μεταβατική περίοδο που χαρακτηρίζεται από το 

μονοπολισμό των ΗΠΑ και τη διεθνή ρευστότητα. Οι κοσμογονικές αλλαγές της 

κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένωσης αποτελούν αναμφισβήτητα σταθμό στη 

παγκόσμια ιστορία. Το 1989, στο λυκαυγές του Ψυχρού Πολέμου, ο Francis 

Fukuyama θέλησε να δημιουργήσει μία θεωρία ευρέος φάσματος, με την οποία θα 

ερμήνευε το τέλος της εποχής και θα προέβλεπε την πορεία της ανθρωπότητας στον 

21ο αιώνα. Σύμφωνα με τον Fukuyama, δεν παρατηρούσαμε απλώς το τέλος του 

ψυχρού πολέμου ή τη μετάβαση σε μία μεταψυχροπολεμική περίοδο, αλλά το 

«τέλος της ίδιας της ιστορίας»7. Αναμφισβήτητα η θέση των ΗΠΑ στο 

μεταψυχροπολεμικό διεθνές σύστημα είναι δεσπόζουσα και ο ρόλος τους στη 

διαμόρφωσή του είναι κυρίαρχος, αφού δεν υπάρχει αντίπαλη δύναμη που να 

μπορεί να εξισορροπήσει τη δύναμή τους. Η ισχύς που προβάλουν σαν απόρροια 

της στρατιωτικής τους υπεροχής και όχι μόνο, τους δίνει τη δυνατότητα να 

προωθούν τα συμφέροντά τους παντού στον πλανήτη, ως υπερπόντιος 

εξισορροπητής-offshore balancer.8  Έχοντας όμως απομείνει η μόνη υπερδύναμη 

μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, έχουν κληρονομήσει παγκόσμιες ευθύνες για 

τη διαχείριση του διεθνούς συστήματος, που απαιτεί τη διαμόρφωση μιας υψηλής 

στρατηγικής διαφορετικής από αυτήν της ψυχροπολεμικής εποχής και ιδιαίτερα μετά 

το τρομοκρατικό πλήγμα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001. Με την προσοχή 

στραμμένη στη Μέση και όχι στην Άπω Ανατολή και διανύοντας τη χειρότερη 

οικονομική κρίση από το 1929, έχει επιλέξει την αποφυγή εντάσεων σε μια 

προσπάθεια συνεργασίας με την Κίνα. Ωστόσο η συζήτηση σχετικά με την 

επικείμενη παρακμή τουςς συνεχώς εντείνεται ενώ παράλληλα αναζητούνται οι 

ενδείξεις για τις πραγματικές φιλοδοξίες αλλά και τις δυνατότητες της Κίνας.9 

                                            
7 Francis Fukuyama, Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 

1992). Όπως είναι πλέον ευρέως διαδεδομένο, «το τέλος της ιστορίας» δεν σηματοδοτούσε το 

πραγματικό τέλος της ιστορίας αλλά το τέλος των ανταγωνιζόμενων ιδεολογιών. Με άλλα λόγια ο 

Fukuyama μιλούσε για το σημείο μηδέν στην ιδεολογική εξέλιξη της ανθρωπότητας και για την 

παγκοσμιοποίηση της Δυτικής φιλελεύθερης δημοκρατίας ως την καταληκτική μορφή της 

παγκόσμιας διακυβέρνησης.  

8 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011), σελ. 297. 

9 Aaron L. Friedberg, A Contest for Supremacy: China, America, and the Struggle for Mastery in 
Asia (New York: W.W. Norton & Co, 2011), xx, http://ebook.stepor.com/download/a-contest-for-
supremacy-china-america-and-the-struggle-for-mastery-in-asia-107388-pdf.html  
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Πως όμως θα είναι ο κόσμος του 21ου αιώνα; Όλες οι αναλύσεις φαίνεται να 

συμφωνούν ότι μέχρι να σταθεροποιηθεί η νέα τάξη, θα επικρατήσει μία φαινομενική 

αταξία. Από τη μία πλευρά η κατάτμηση, που θα οδηγήσει σε ένα πολυπολικό 

σύστημα και από την άλλη μία όλο και μεγαλύτερη παγκοσμιοποίηση, που ήδη έχει 

αρχίσει στον οικονομικό και επικοινωνιακό τομέα. Τα κράτη προσπαθούν να 

αναπροσδιορίσουν τις μεταξύ τους σχέσεις, αλλά και το ρόλο τους μέσα στο υπό 

διαμόρφωση Διεθνές Σύστημα. Οι βασικές αρχές της ρεαλιστικής προσέγγισης των 

διεθνών σχέσεων, με το άναρχο διεθνές σύστημα, και τον πρωταρχικό στόχο των 

κρατών, ως οι βασικοί δρώντες, να είναι η απόκτηση ισχύος, φαίνεται να 

περιγράφουν την παγκόσμια σκηνή. Είναι προφανές ότι ο μονοπολισμός των ΗΠΑ 

θα αμφισβητηθεί, ανεξαρτήτως αν τελικά οι νέοι δρώντες θα είναι τόσο 

αποτελεσματικοί, ώστε τις επόμενες δεκαετίες να σχολιάζουμε, το τέλος της 

μονοπολικής στιγμής (unipolar moment)10 ή μια χωρίς ουσιαστική μεταβολή του 

καθεστώτος της μοναδικής υπερδύναμης στον πλανήτη.  

‘Όπως παρατηρεί ο Kagan, στη μεταψυχροπολεμική εποχή, οι μεγάλες 

δυνάμεις κατά την άσκηση της εξωτερική τους πολιτικής, μπορούν να δράσουν 

μονομερώς, να δημιουργήσουν διμερείς σχέσεις, ή να εμπλακούν σε πολυμερείς 

συνεργασίες. Την τελευταία δεκαετία οι ΗΠΑ ακολουθούν ένα μίγμα και των τριών 

επιλογών κατά την άσκηση της εξωτερικής τους πολιτικής, με τάση ωστόσο, προς 

τη μονομέρεια.11 Όμως η ενίσχυση της διεθνούς επιρροής της Κίνας σε όλα τα 

επίπεδα οικονομικής, διπλωματικής και στρατηγικής, οι προνομιούχες σχέσεις της 

με τη Ρωσία, και ο αυξανόμενος στρατιωτικός εκσυγχρονισμός της, έχει 

προβληματίσει ιδιαίτερα τις ΗΠΑ. Το ερώτημα που απασχολεί τους επιστήμονες των 

Διεθνών Σχέσεων και τους μελετητές της διεθνούς πολιτικής, είναι εάν τελικά το 

μέλλον των σινο-αμερικανικών σχέσεων είναι εγκλωβισμένο σε μια «Θουκυδίδια 

παγίδα» 12 μέσω μιας χομπσιανής αντίληψης των πραγμάτων ή σε μια καντιανή 

                                            
10 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs 70, no. 1 (1990), 
https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-02-01/unipolar-moment. 

11 Robert Kagan, "Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order," Political 
Science Quarterly 118, no. 3 (2003), accessed December 24, 2015, 
http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/4760/33518_121406.pdf. 

12 Ο καθηγητής του Χάρβαρντ Graham T. Allison ονομάζει «η παγίδα του Θουκυδίδη»: τη σύγκρουση 
ανάμεσα στην ταχέως αναδυόμενη μεγάλη δύναμη, που επιθυμεί να αλλάξει το status quo, και την 
εδραιωμένη μεγάλη δύναμη, που νιώθει να απειλούνται η ασφάλεια και η ηγεμονία της.  
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προοπτική.13 Κατά πόσο δηλαδή η Κίνα θα ενταχθεί στην υπάρχουσα παγκόσμια 

τάξη ή προσπαθήσει να την αλλάξει και να δημιουργήσει μια νέα Pax Sinica. 

Στην πραγματικότητα οι σινο-αμερικανικές σχέσεις χαρακτηρίζονται από 

αμοιβαία δυσπιστία, αν και σε επίσημο επίπεδο τηρώντας τα προσχήματα της καλής 

συνεννόησης χρησιμοποιούνται οι όροι της «ειρηνικής συμβίωσης» και της «φιλικής 

συνεργασίας». Παράλληλα με τον οικονομικό ανταγωνισμό, ανακύπτουν συνεχώς 

σημεία τριβής στις διμερής τους σχέσεις, σε επίπεδο στρατηγικού ανταγωνισμού και 

επιρροής τόσο στο υποσύστημα της Νοτιοανατολικής Ασίας όσο και σε άλλες 

περιοχές του πλανήτη. Αν και το μεγαλύτερο «αγκάθι» διαχρονικά να αποτελεί το 

«ζήτημα» της Ταϊβάν, η πρόσφατη στρατηγική «στροφή» της αμερικανικής 

πολιτικής προς την Ασία, έχει εντείνει ακόμα περισσότερο τις τριβές των μεταξύ τους 

σχέσεων και έχει αυξήσει την κούρσα εξοπλισμών στην περιοχή. 

ΣΚΟΠΟΣ  

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να προσεγγίσει την διεθνή πολιτική 

των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας 

(εφεξής Κίνα), σε μια απόπειρα καταγραφής των ζητημάτων που προκαλούν ρήξη 

στις διμερείς σχέσεις τους. Να ιχνηλατήσει την υψηλή στρατηγική που έχει χαράξει 

η κάθε χώρα με σκοπό να διατηρήσει ή να αποκτήσει τη θέση που επιθυμεί στο 

μεταβαλλόμενο διεθνές σύστημα. Να αποκωδικοποιήσει την αντίληψη της εικόνας 

που έχουν η μία για την άλλη και πως αυτό δρα καταλυτικά σε μια πορεία 

συνεργασίας ή σύγκρουσης των δύο χωρών. Η παρούσα εργασία σε καμία 

περίπτωση δεν επιζητά να δημιουργήσει προφητικά συγκρουσιακά σενάρια, αλλά 

                                            
Christos Makridis, "Avoiding the Thucydides Trap: Towards a New Asia-Pacific Geopolitical 
Architecture," Stanford Sites | University IT, accessed October 30, 2015, 
https://people.stanford.edu/cmakridi/sites/default/files/Makridis%202013%20-
%20Towards%20a%20new%20Asia%20Pacific%20Geopolitical%20Architecture.pdf 
 
Mary Buffett, "Is The Thucydides Trap for the U.S. and China? A Response to Graham 
Allison | Mary Buffett," The Huffington Post, accessed October 29, 2015, 
http://www.huffingtonpost.com/mary-buffett/is-the-thucydides-trap-fo_b_8217484.html 
 
Leon Whyte, "The Real Thucydides’ Trap," The Diplomat, accessed October 30, 2015, 
http://thediplomat.com/2015/05/the-real-thucydides-trap/ 
  
13 Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι: Οι σχέσεις της Κίνας με την 
Ευρώπη και τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013), σελ 44. 
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να χαρτογραφήσει τις στρατηγικές κινήσεις των δύο χωρών στην κατανομή των 

συντελεστών ισχύος τους στη διεθνή σκηνή και την προσπάθεια της καθεμιάς να 

οδηγήσει τις διεθνείς εξελίξεις.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Για τη επίτευξη του σκοπού αυτού, η παρούσα εργασία απαρτίζεται από 

έντεκα κεφάλαια. Ειδικότερα: 

Στο πρώτο κεφάλαιο της διατριβής, λαμβάνει χώρα μια εισαγωγική αναφορά 

στην έννοια της υψηλής στρατηγικής ενός κράτους και πως αυτή προσπαθεί να 

συνδυάσει τα μέσα με τους σκοπούς, προς προάσπιση των ζωτικών εθνικών 

συμφερόντων. Στο επόμενο κεφάλαιο, επιχειρείται μια προσπάθεια γραφικής 

απεικόνισης της μορφή του διεθνούς συστήματος και τις τάσεις που διαμορφώνουν 

τη νέα εικόνα του μετά το τέλος του διπολισμού. Το τρίτο κεφάλαιο μελετά την έννοια 

της ισχύος και πως αυτή επηρεάζει τη συμπεριφορά των κρατών για να την 

αποκτήσουν. Αναφέρεται διεξοδικά στις διάφορες εκφάνσεις και κατηγοριοποιήσεις 

της ισχύος, τις θεωρίες της ισορροπίας ισχύος και πως επηρεάζει τη σταθερότητα 

του συστήματος, ώστε να κατανοήσουμε τόσο τη συμπεριφορά όσο και τις 

προσπάθειες εξισορρόπησης που επιδίδονται οι δύο χώρες. Στο τέταρτο κεφάλαιο 

παρουσιάζεται η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ όσον αφορά το ρόλο τους στο διεθνές 

σύστημα γενικά και την πολιτική που ακολουθούν έναντι στον αναδυόμενο 

ανταγωνιστή τους, την Κίνα. Παρουσιάζονται οι κύριες εσωτερικές τάσεις και πως 

αυτές μετουσιώνονται σε πολιτικές ενέργειες που επηρεάζουν τις σινο-αμερικανικές 

σχέσεις. Στο πέμπτο κεφάλαιο, επιχειρείται η κατανόηση της κινεζικής σκέψης μέσα 

από την κομφουκιανική παράδοση και πως διαμορφώνει τη χαρακτηριστική 

στρατηγική κουλτούρα της Κίνας, σε αντίθεση με την δυτική κουλτούρα, σε μια 

προσπάθεια να κατανοήσουμε στο έκτο κεφάλαιο, την υψηλή στρατηγική της Κίνας, 

αναζητώντας τα εθνικά ζωτικά συμφέροντα, τις απειλές που θέτουν σε κίνδυνο αυτά 

τα συμφέροντα και πως κινείται στρατηγικά για να πετύχει τους στόχους της. Στο 

έβδομο κεφάλαιο θα αναφερθούμε στους κύριους τομείς στρατηγικού ανταγωνισμού 

των δύο χωρών και στα σημεία τριβής που χαρακτηρίζουν τις σινο-αμερικανικές 

σχέσεις. Στα επόμενα τέσσερα κεφάλαια θα αναπτύξουμε επιλεγμένα κύρια σημεία 

που αυτή η εργασία θεωρεί σημαντικά και ότι θα επηρεάσουν το μέλλον των 
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σχέσεων των δύο χωρών, όπως το ζήτημα της Ταϊβάν, το τρίγωνο ΗΠΑ-Ρωσίας-

Κίνας, η οικονομική αλληλεξάρτηση των δύο χωρών και η στροφή της Κίνας προς 

τη Δύση προς αντιστάθμισμα της αμερικανικής στροφής προς την Ασία.  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ  

Οι παράγοντες και οι προϋποθέσεις που διαμορφώνουν το πλαίσιο αυτής 

της μελέτης είναι οι παρακάτω:   

α. Η παγκόσμια τάξη πραγμάτων θα εξακολουθήσει να διέπεται από 

τους ήδη υφισταμένους κανόνες. Κυρίαρχοι παράγοντες στο διεθνές σκηνικό θα 

εξακολουθήσουν να είναι τα κράτη. Τα κράτη θα εξακολουθήσουν να επιδιώκουν το 

εθνικό τους συμφέρον. Τα εθνικά συμφέροντα των κρατών θα είναι συγκρουόμενα. 

Οι ενέργειες των κρατών θα βασίζονται στη σχέση κόστους – οφέλους. Όλα τα 

παραπάνω θα προκαλούν ουσιαστικά μια διεθνή «αναρχία». 

β. Εξαιτίας του άναρχου περιβάλλοντος, τα κράτη οφείλουν να μεριμνούν 

με τις δικές τους δυνάμεις για την αυτοπροστασία τους και για την διατήρηση της 

ασφάλειάς τους σύμφωνα με την αρχή της «αυτοβοήθειας».   

γ. Τα κράτη στο πλαίσιο της αρχής της αυτοβοήθειας, προκαλούν τη 

σχετική μείωση της ασφάλειας των άλλων κρατών, η οποία συμβάλλει στην επίταση 

της λήψης μέτρων από όλους τους κρατικούς δρώντες, καθώς κάθε δρών επιδιώκει 

τη διατήρηση της σχετικής θέσης στον διεθνή καταμερισμό ισχύος (δίλημμα 

ασφαλείας). 

δ. Τα κράτη συμπεριφέρονται κατά τρόπο ορθολογικό, υπό την έννοια 

ότι αξιολογούν τη στρατηγική τους κατάσταση με βάση τα δεδομένα του 

περιβάλλοντός τους και επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τα αναμενόμενα οφέλη 

από οποιαδήποτε ενέργεια, την οποία αναλαμβάνουν. Κάθε κράτος αποπειράται να 

προωθήσει τα ιδιαίτερα συμφέροντά του με τον τρόπο που κρίνει 

αποτελεσματικότερο. Μεταξύ των τρόπων αυτών προώθησης των ιδιαίτερων 

συμφερόντων σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνεται και η χρήση βίας ή η απειλή 

αυτής. 
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ε. Η κατανομή της ισχύος στο διεθνές σύστημα καθορίζει τις εξελίξεις της 

διεθνούς πολιτικής. Η αύξηση των φορτίων ισχύος αποτελεί sine qua non 

προϋπόθεση για την προώθηση των εθνικών του συμφερόντων. Τα κράτη 

υιοθετούν στρατηγικές εξισορρόπησης των αντιπάλων τους για να διατηρήσουν ή 

να αλλάξουν τη θέση τους σε επίπεδο σχετικής ισχύος. 

στ. Οι διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ, ΠΟΕ, κλπ) δεν θα αποκτήσουν στο 

μέλλον υπερβολική ισχύ συγκρινόμενη με την σημερινή.  

ζ. Οι εσωτερικές αδυναμίες της Κίνας δεν θα αποτελέσουν σοβαρή 

τροχοπέδη που θα εμποδίσει τη συνέχιση της ανοδικής πορεία της.  
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ΚΕΦ 1Ο  ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 

1.1. Η Έννοια της Υψηλής Στρατηγικής 

Η έννοια της υψηλής στρατηγικής είναι δυναμική και σύνθετη. Ως στρατηγική 

αφορά τη «δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του διεθνούς συστήματος, τα 

έθνη –κράτη, να θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική λειτουργία τα 

πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά μέσα που έχουν στη 

διάθεσή τους με σκοπό την προβολή ενός αμυντικού η επιθετικού πλαισίου 

ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος με στόχο την 

προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους».14 Ως υψηλή στρατηγική 

(ή αλλιώς Εθνική Στρατηγική ή Στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας)  αφορά, τη θεωρία 

ενός κράτους για την ασφάλεια, την επιβίωση και την ανάπτυξή του, με βασικό 

στόχο την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων του με ταυτόχρονο περιορισμό των 

πλεονεκτημάτων του αντιπάλου.15 Συνιστά δηλαδή την «τέχνη της πλέον 

αποτελεσματικής χρησιμοποιήσεως της εθνικής ισχύος (πολιτικών, οικονομικών, 

στρατιωτικών, ηθικών και άλλων δυνάμεων), για την επίτευξη εθνικών στόχων».16  

Είναι το ανώτερο επίπεδο στρατηγικής ενός κράτους, που επιτυγχάνει τη 

συνάρτηση μέσων και σκοπών για την εκπλήρωση των εθνικών συμφερόντων στο 

διεθνές σύστημα. Μια σύνθετη και καλά σχεδιασμένη εθνική στρατηγική 

συμπεριλαμβάνει μεταξύ άλλων, τους εθνικούς σκοπούς, τις διεθνείς σχέσεις του 

κράτους, τις απειλές και την αποτροπή τους, τις συμμαχίες, τις διεθνείς θεσμικές 

συμμετοχές, τις διεθνείς συμφωνίες και την κοινωνική, στρατιωτική, διπλωματική και 

οικονομική οργάνωση.17 

                                            
14 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές 
εφαρμογές (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 226. 

15 Αθανάσιος Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη (Αθήνα: Εκδόσεις Εστία, 
2010), σελ. 81-83. 

16 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη Από Την Αρχαιότητα Έως Σήμερα (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2008), σελ 44. 

17 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος – 11ος αιώνας (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2001), σελ. 15. 
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1.2. Οι Διαστάσεις της Υψηλής Στρατηγικής 

Η έννοια της υψηλής στρατηγικής διαχωρίζεται σε μακροσκοπική και 

μικροσκοπική υψηλή στρατηγική. Η μακροσκοπική υψηλή στρατηγική, εφαρμόζεται 

τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο και αναλύεται σε τέσσερις ιδεατούς τύπους. 

Έχει μεγάλο χρονικό ορίζοντα και στην ουσία περιγράφει τον προσανατολισμό της 

εξωτερικής πολιτικής του κράτους. Τις περισσότερες φορές τα κράτη δεν 

ακολουθούν μια συγκεκριμένη στρατηγική αλλά συνδυάζουν δύο ή περισσότερα 

είδη για να πετύχουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. Σημαντικό βέβαια είναι η μια 

στρατηγική να μην αναιρεί την άλλη.  

1.2.1. Η Μακροσκοπική Υψηλή Στρατηγική  

Υπάρχουν τέσσερις αρχέτυπες μακροσκοπικές στρατηγικές:18 

1.  Στρατηγική της στρατιωτικής ανάσχεσης – επέκτασης: Το κράτος 

επικεντρώνεται στην στρατιωτική στρατηγική και αναπτύσσει στρατιωτικές δυνάμεις 

για να εξασφαλίσει την άμυνα και την επιβίωσή του. Με τη στρατιωτική δύναμη 

εφαρμόζει τη μορφή της στρατιωτικής άμυνας, επίθεσης, αποτροπής και του 

εξαναγκασμού ή πειθαναγκασμού. Αυτή η στρατηγική αν και αυξάνει τα επίπεδα 

ισχύος του κράτους, απαιτεί πολλούς πόρους και αυξάνει το δίλημμα ασφαλείας των 

άλλων κρατών.  

2.  Στρατηγική των συμμαχιών: Τα κράτη δημιουργούν συμμαχίες 

(στρατιωτικές, οικονομικές, διπλωματικές), για να αντιμετωπίσουν μια κοινή απειλή, 

λόγω κοινών συμφερόντων. Πρωταρχικός λόγος είναι ο αμοιβαίος φόβος για τον 

κοινό εχθρό. Με αυτό τον τρόπο τα συμβαλλόμενα μέρη επιμερίζονται τα βάρη για 

την αύξηση της ισχύος τους, παρά το γεγονός ότι τα μέλη επιδιώκουν να 

μεγιστοποιήσουν τα οφέλη με το λιγότερο δυνατό κόστος. Η διατήρηση της συνοχής 

της συμμαχίας αποτελεί το βασικότερο πρόβλημα. Πρώτον λόγω σταδιακής 

απόκλισης των συμφερόντων τους και διότι πιθανό να εκλείψει ο κοινός εχθρός για 

τον οποίο συνάφθηκε η συμμαχία. 

                                            
18 Στον ίδιο, Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος – 11ος αιώνας, σελ. 22-23. 
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3.  Στρατηγική της εξισορρόπησης:  Αυτή η στρατηγική προσπαθεί να 

διαχειριστεί την ισορροπία δυνάμεων και προσαρμόζεται ανάλογα με τις 

υφιστάμενες καταστάσεις σε εσωτερική και εξωτερική εξισορρόπηση. Στην 

εσωτερική, το κράτος επιδιώκει να αυξήσει τη δική του εσωτερική ισχύ 

(ενδυνάμωση). Αντιθέτως στην εξωτερική, το κράτος εξουδετερώνει μια απειλή 

μέσω της εξισορρόπησής του με άλλα κράτη-συμμάχους. Αυτό απαιτεί μεγάλες 

διπλωματικές ικανότητες, θα μπορούσαμε να πούμε και εφαρμογή ήπιας ισχύος, 

χωρίς όμως βέβαιο αποτέλεσμα. 

4.  Στρατηγική του κατευνασμού: Το κράτος προσπαθεί να αμβλύνει τις 

διαφορές του με ένα άλλο κράτος, προχωρώντας σε παραχωρήσεις που σκοπό 

έχουν να τερματίσουν την αντιπαράθεση. Όμως ο κατευνασμός μπορεί να εκληφθεί 

από τον αντίπαλο ως ένδειξη αδυναμίας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν οι απαιτήσεις 

ή η επιθετικότητά του.  

Ο καθηγητής Κουσκουβέλης προσθέτει τη Στρατηγική της σύμπλευσης ως 

άλλη μια στρατηγική, στο πλαίσιο της υποχωρητικότητας ενός κράτους, αντίθετη της 

εξισορρόπησης και συμπληρωματική του κατευνασμού. «Η στρατηγική αυτή 

πηγάζει από την κατανόηση της αδυναμίας του ανίσχυρου και της υπεροχής του 

ισχυρού». Αντί το απειλούμενο κράτος να συμμαχήσει εναντίον της απειλής, 

συμμαχεί με το ίδιο το κράτος που απειλεί, υποκύπτοντας ως αποτέλεσμα του 

πειθαναγκασμού.19 

 1.2.2. Η μικροσκοπική υψηλή στρατηγική 

Η μικροσκοπική υψηλή στρατηγική περιλαμβάνει πέντε βασικές διαστάσεις. 

Κάθε δύναμη κινείται μέσα σε αυτές τις διαστάσεις, στην προσπάθειά της να κάμψει 

τη θέληση αντίπαλων δυνάμεων ή να επηρεάσει τη θέληση φιλικών και ουδέτερων 

δυνάμεων, ώστε να επιτύχει τους εξωτερικούς της στόχους:  

Στρατιωτική στρατηγική:  Είναι η αναπόσπαστη συνισταμένη της υψηλής 

στρατηγικής καθώς η απειλή ή χρήση ένοπλης βίας παραμένει ένα βασικό 

χαρακτηριστικό του διεθνούς συστήματος. Ο πόλεμος είναι ένας από τους τρόπους 

                                            
19 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ. 
204-205. 
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υπεράσπισης ή προώθησης των συμφερόντων και των πολιτικών σκοπών ενός 

κράτους. Η ένοπλη βία αφορά την καταστροφή των ενόπλων δυνάμεων του 

αντιπάλου, την κατάκτηση ή υπεράσπιση εδάφους, την καταστροφή των λοιπών 

συντελεστών ισχύος του αντιπάλου όπως οικονομία, ηθικό, εσωτερική συνοχή κλπ. 

Στη στρατηγική της εκμηδένισης το κράτος στηρίζεται κυρίως στην στρατιωτική 

στρατηγική και λιγότερο στις άλλες διαστάσεις.20   

Οικονομική στρατηγική:  Η οικονομία ενός κράτους επηρεάζει σημαντικά την 

επιτυχία των άλλων διαστάσεων της υψηλής στρατηγικής. Ένα οικονομικά εύρωστο 

κράτος αυξάνει την ισχύ του και την επιρροή του στα άλλα κράτη. Η οικονομία του 

πολέμου αφορά τη μέθοδο χρηματοδότησης των ενόπλων δυνάμεων, σε μια 

προσπάθεια εσωτερικής εξισορρόπησης στα πλαίσια της αρχής της αυτοβοήθειας. 

Στη στρατηγική της εξουθένωσης το κράτος χρησιμοποιεί όλα τα δυνατά μέσα και 

κυρίως τα οικονομικά μέτρα κατά του αντιπάλου.21    

Εσωτερική πολιτική: Σε αυτή εμπεριέχονται η κρατική οργάνωση και η 

συνοχή του πολιτικού συνόλου. Αναφέρεται στην εσωτερική νομιμοποίηση του 

πολέμου ως κρίσιμου παράγοντα υψηλής στρατηγικής και εξαρτάται από τον 

πολιτικό σκοπό του πολέμου. Με την εσωτερική νομιμοποίηση ένα κράτος επιδιώκει 

να βελτιώσει τα επίπεδα σκληρής ισχύος του και να αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητάς 

του απέναντι σε δυνητικές απειλές, με «πολιτικές εφαρμογές που ως βασικό στόχο 

έχουν να κερδίσουν το συλλογικό θυμικό και την κοινωνική συναίνεση». «Η 

οποιαδήποτε ενέργεια ενός κράτους στη διεθνή σκηνή που δεν έχει λάβει εσωτερική 

νομιμοποίηση ή που η πολιτική ηγεσία του κράτους αποφεύγει να την ανανεώνει σε 

τακτά χρονικά διαστήματα, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία». 22  

Διεθνής νομιμοποίηση: Αναφέρεται στην εναρμόνιση του σκοπού του 

πολέμου με τις διεθνείς αξίες και τα διεθνές δίκαιο, ώστε να επηρεαστεί η διεθνής 

                                            
20 Όπως παραπάνω, Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος – 11ος αιώνας, σελ. 17-19. 

21 Στον ίδιο σελ. 20. 

22 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, "Τα αίτια εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου: Μια από- ιδεολογικοποιημένη 
θεωρητική προσέγγιση," στο «Η ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΨΥΧΡΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ, 1941-1950: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ή 
ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΑ ΑΙΤΙΑ», 2012, σελ. 338-339, http://www.idis.gr/coldwar/pdf/e-book.pdf. 
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κοινή γνώμη και η στάση τρίτων δυνάμεων. Είναι η αναγνώριση του δίκαιου 

πολέμου.23    

Διπλωματία (ή Εξωτερική Πολιτική): Αυτή η διάσταση της υψηλής 

στρατηγικής, αφορά την προσπάθεια του κράτους να εξασφαλίσει την υποστήριξη 

ουδέτερων δυνάμεων στην υλοποίηση των πολιτικών σκοπών. Η διαφορά με τη 

διεθνή νομιμοποίηση είναι ότι δίνεται έμφαση στα κοινά εθνικά συμφέροντα και όχι 

στις γενικές αξίες δικαίου.24 Όσον αφορά τη διπλωματία ο Θουκυδίδης την 

περιέγραψε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στον διάλογο των Μηλίων: «ο ισχυρός 

κάνει αυτά που του επιτρέπει η δύναμή του και ο αδύναμος υπομένει όσα του 

επιβάλει η αδυναμία του». Ωστόσο, «εκτός από τα μέτρα τα οποία λαμβάνουν τα 

κράτη για να ενισχύσουν την αρχή της αυτοβοήθειας, η πλέον ορθολογική 

διαδικασία για την επίτευξη των όρων της καθημερινής προσπάθειας για την 

επιβίωση είναι η οικοδόμηση ανθεκτικών συνεργατικών πλαισίων σε όλα τα επίπεδα 

με άλλους δρώντες της διεθνούς αρένας».25 Η «επιλογή των συμμάχων» για τη 

δημιουργία ενός «συμμαχικού δικτύου» εξωτερικής εξισορρόπησης της ισχύος ή της 

απειλής, ίσως αποτελεί την πλέον δύσκολη διαδικασία κατά τη χάραξη της υψηλής 

στρατηγικής ενός κράτους.26 Με λίγα λόγια «η εσωτερική εξισορρόπηση πρέπει να 

συνδυάζεται τις περισσότερες φορές με μια στρατηγική προσέγγισης και 

συνεργασίας με άλλα κράτη που αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές και ενώνονται από 

το κοινό συμφέρον»,27 είτε για εξισορρόπηση της ισχύος είτε για εξισορρόπηση της 

απειλής,28 μέσω της άθροισης της ισχύος υπό την αρχή της κοινής αντιμετώπισης 

των απειλών.29 Ακόμη πιο αναλυτικά, στο εξωτερικό η διεθνής νομιμοποίηση, θα 

                                            
23 Όπως παραπάνω, Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος – 11ος αιώνας, σελ. 21. 

24 Στον ίδιο,  Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, σελ. 23-24. 

25 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Ιλιάδα και Διεθνής Πολιτική: Μια Θεωρητική Προσέγγιση (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2014), σελ. 96. 

26 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, "Με επιστημονική ενάργεια και ρεαλισμό," Δημοκρατία, April 2014, 
http://www.dimokratianews.gr/content/23999. 

27 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ. 
214. 

28 Στον ίδιο, Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 217. 

29 Όπως παραπάνω, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και ορθολογισμός, σελ.105. 
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πρέπει να επιδίδεται τόσο στην Εξωτερική Νομιμοποίηση Εσωτερικής όσο και 

Εξωτερικής Διάστασης.30  

1.3. Η Χάραξη της Υψηλής Στρατηγικής 

Η σχεδίαση της υψηλής στρατηγικής ενός κράτους «είναι μια άκρως 

τεχνοκρατική διαδικασία που εμπίπτει σε ένα αυστηρό θεωρητικό πλαίσιο 

εφαρμογών».31 Βασικό παράγοντα αποτελεί η συνοχή και η συνάρτηση της 

μακροσκοπικής με τη μικροσκοπική στρατηγική, ώστε να καταστούν 

αποτελεσματικές. Για να είναι επιτυχής η σχεδίαση της υψηλής στρατηγικής, πρέπει 

να εξετάζει τους παρακάτω παράγοντες: 32  

Διάγνωση του διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να καθορισθούν οι 

κίνδυνοι και οι απειλές, υπαρκτές ή δυνητικές, κατά της εθνικής ασφάλειας, καθώς 

και οι ευκαιρίες που προκύπτουν. Είναι εξαιρετικά σημαντικό η υψηλή στρατηγική 

να εναρμονίζεται με το διεθνές περιβάλλον και να ταιριάζει με τις γεωπολιτικές 

πραγματικότητες που απορρέουν από το διεθνή καταμερισμό ισχύος. 

Καθορισμός πολιτικών στόχων που θα επιδιώξει η υψηλή στρατηγική, 

σύμφωνα με τα  διαθέσιμα μέσα. Δεδομένου ότι οι διαθέσιμοι πόροι δεν είναι απε-

ριόριστοι, πρέπει να υπάρχουν όρια στους επιδιωκόμενους πολιτικούς στόχους. Αν 

οι στόχοι της υψηλής στρατηγικής υπερβαίνουν τα διαθέσιμα μέσα, τότε υπάρχει 

κίνδυνος υπερεξάπλωσης και θα αποτύχει.  

Καθορισμός αποτελεσματικότερου συνδυασμού μέσων για την 

προώθηση ιεραρχημένων πολιτικών στόχων. Τα μέσα πρέπει να είναι 

εναρμονισμένα με τους στόχους ώστε να αποφευχθεί η άσκοπη σπατάλη πόρων 

και προσπάθειας. 

Διεθνής και εσωτερική νομιμοποίηση, ώστε η κοινωνία να υποστηρίζει 

την υψηλή στρατηγική του κράτους και αυτή να γίνεται αποδεκτή στο εξωτερικό.  

                                            
30 Όπως παραπάνω, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, «Τα αίτια εκδήλωσης του Ψυχρού Πολέμου», σελ. 340-
342.   

31 Όπως παραπάνω, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, "Με επιστημονική ενάργεια και ρεαλισμό".   

32 Όπως παραπάνω, Πλατιάς, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, σελ. 84-86. 
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1.4. Κριτήρια Αξιολόγησης της Υψηλής Στρατηγικής 

Η αξιολόγηση της υψηλής στρατηγικής μπορεί να εφαρμοστεί με πέντε 

κριτήρια, τα οποία έχουν διαχρονική εφαρμογή και αξία:33 

Καταλληλόλητα:  Κατά πόσο δηλαδή είναι προσαρμοσμένη στο δεδομένο 

περιβάλλον και τις συνθήκες. Κατά πόσο λαμβάνει υπόψη τις απειλές και τις 

ευκαιρίες, ώστε να αυξήσει τις αδυναμίες του αντιπάλου και τα πλεονεκτήματα της 

χώρας αντίστοιχα.  

Συνοχή:  Δηλαδή κατά πόσο οι επιμέρους διαστάσεις συμπληρώνουν η μια 

την άλλη στην επίτευξη του κοινού σκοπού.   

Αποδοτικότητα: Από τον υπολογισμό κόστους – οφέλους, το κράτος πρέπει 

να καθορίσει τη βέλτιστη στρατηγική, ώστε να παράξει το μέγιστο αποτέλεσμα με 

τους λιγότερους πόρους.  

Συσχετισμός Ικανοτήτων και Στόχων: Κατά πόσο οι επιδιωκόμενοι στόχοι 

είναι ανάλογοι με τις ικανότητες του κράτους. Οι μαξιμαλιστικοί στόχοι συνήθως 

οδηγούν σε υπερεξάπλωση λόγω υπέρβασης των δυνατοτήτων.   

Αντοχή στα Σφάλματα: Εάν το κράτος μπορεί να απορροφήσει σφάλματα 

και να εξισορροπήσει τα αρνητικά αποτελέσματα μιας στρατηγικής, δίχως να είναι 

καταστροφικά για την περαιτέρω εξέλιξη.  

1.5. Στρατηγική θεωρία – Κρατική Θεωρία 

Η μελέτη για την χάραξη και εφαρμογή της εθνικής στρατηγικής ενός κράτους 

απαιτεί κατανόηση του χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος, τη φυσιογνωμία του, 

τις λειτουργίες του και τον χαρακτήρα των κρατικών δράσεων, τη θέση που κατέχει 

η ηθική, η ισχύς και το δίκαιο. Δηλαδή, όπως υποστηρίζει ο Παναγιώτης Ήφαιστος, 

πέραν της γνώσης των αξόνων της στρατηγικής θεωρίας, η χάραξη εθνικής 

στρατηγικής απαιτεί μια κρατική θεωρία. Η «Θεωρία του Κράτους» είναι η κυρίαρχη 

άποψη ως προς το ποια είναι η δομή, η λειτουργία, οι συμπεριφορές και οι σχέσεις 

                                            
33 Όπως παραπάνω, Παπασωτηρίου, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική 6ος – 11ος αιώνας, σελ. 33-35. 
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αιτίων και αποτελεσμάτων στη διεθνή πολιτική σε σχέση με τον ανταγωνιστικό 

χαρακτήρα και την κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα. Η έννοια του κράτους δεν 

ταυτίζεται απαραίτητα με την έννοια του έθνους, γι’ αυτό και στις περιπτώσεις των 

πολυεθνικών κρατών ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την ύπαρξη του έθνους 

μπορεί να θεωρηθεί η κοινή εθνική συνείδηση, «η εθνική συνείδηση ως συναίσθηση 

της εθνοκρατικής επιβίωσης και ανάγκη απόκτησης ισχύος, αποτελεί τον κύριο λόγο 

ανταγωνισμού σε διακρατικό επίπεδο, λόγω του άναρχου και ανταγωνιστικού 

διεθνούς συστήματος».34 Οι κυρίαρχες κοσμοαντιλήψεις, κοσμοθεωρίες και αξίες 

που προσφέρουν στρατηγικό προσανατολισμό εντός του οποίου αναπτύσσεται μια 

εθνική στρατηγική. Τα κράτη απαιτείται να έχουν προσανατολισμένα εθνικά 

συμφέροντα και εθνικούς σκοπούς και να συγκροτούν στρατηγικές, εκπλήρωσης 

αυτών των σκοπών. Η ελπίδα ότι όλα θα εξελιχθούν θετικά προς τα συμφέροντά 

τους, δεν είναι στρατηγική (hope is not a strategy). Όπως πολύ εύστοχα θέτει ο 

καθηγητής Λίτσας «τα ισχυρά κράτη παράγουν τις διεθνείς εξελίξεις. Τα έξυπνα 

κράτη προβλέπουν τις εξελίξεις και προετοιμάζονται αναλόγως. Τα 

υπόλοιπα...αισιοδοξούν αιθεροβατώντας αενάως, έστω κι αν τα σύννεφα στον 

ορίζοντα έχουν την απόχρωση της ερεβώδους νύχτας».35  

1.6. Στρατηγική Κουλτούρα 

Συναφές με τα πιο πάνω, είναι το ζήτημα της στρατηγικής κουλτούρας που 

αποτελεί, κατά κάποιο τρόπο, το υπόστρωμα τόσο της κρατικής θεωρίας όσο και 

της στρατηγικής ανάλυσης εντός του κράτους.36 Η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας ή 

αλλιώς Υψηλή Στρατηγική, μέσω μιας ενιαίας στρατηγικής αντίληψης, παρέχει τη 

συνολική κατεύθυνση για το πώς, που, και γιατί θα κινηθεί ένα κράτος. Με τον όρο 

στρατηγική αντίληψη (strategic concept) εννοούμε τον τρόπο ενεργείας που 

γίνεται αποδεκτός ως αποτέλεσμα της εκτίμησης της εκάστοτε στρατηγικής 

κατάστασης. Περιγράφει τους σκοπούς και τις δράσεις και εξετάζει τις στρατηγικές 

επιπτώσεις τους υπό το πρίσμα του εξελισσόμενου στρατηγικού περιβάλλοντος και 

                                            
34 Όπως παραπάνω, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και Ορθολογισμός, σελ. 54. 

35 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, "Ενα έξυπνο κράτος έχει προβλέψει τις εξελίξεις," Δημοκρατία, May 2013, 
http://www.dimokratianews.gr/content/16223/. 

36 Παναγιώτης Ήφαιστος, "Στρατηγική Θεωρία- Κρατική Θεωρία: Η Μελέτη της Στρατηγικής στην 
Ελλάδα, Κύρια σημεία" (lecture, Ομιλία σε διοργάνωση του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, 
Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα, June 27, 2015). 
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των συναφών προς την ασφάλεια προκλήσεων και κινδύνων. Ο κοινός τρόπος 

εκτίμησης των κινδύνων και αντίδρασης σ’ αυτούς, βασισμένος στις ευκαιρίες που 

παρέχονται και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τη γεωστρατηγική θέση, 

την ιστορία, την παράδοση, την ισχύ και τη δομή ενός κράτους, αποτελεί την 

στρατηγική κουλτούρα ενός κράτους. Με τον όρο στρατηγική κουλτούρα (strategic 

culture) δηλαδή εννοούμε, ένα σύνολο ιδεών, τρόπων αντίδρασης και προτύπων 

συνήθων συμπεριφορών τις οποίες μοιράζονται τα μέλη μιας στρατηγικής 

κοινότητας σε σχέση με την ενδεικνυόμενη αντίδραση προς αντιμετώπιση διαφόρων 

καταστάσεων ή προκλήσεων, ως αποτέλεσμα της διαμόρφωσης μιας συλλογικής 

ταυτότητας οποία καθορίζει τους κατάλληλους τρόπους και μέσα για την επίτευξη 

των στόχων της ασφάλειας.37    

                                            
37 Ιωάννης Παρίσης, "Προς μια ευρωπαϊκή στρατηγική αντίληψη και κουλτούρα," Ευρωπαϊκή 
Έκφραση 73 (Summer 2009), accessed January 6, 2016, 
https://parisis.wordpress.com/2009/03/21/. 
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ΚΕΦ 2ο   ΤΟ ΑΝΑΡΧΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ  

2.1. Η Μορφή του Διεθνούς Συστήματος μετά τον Ψυχρό Πόλεμο 

Μετά τον ψυχρό πόλεμο, η παγκόσμια κατάσταση έχει εισέλθει σε μια 

περίοδο μεγάλου μετασχηματισμού, με δυσδιάκριτα και αβέβαια αποτελέσματα.38 

Οι εγκυρότεροι στρατηγικοί αναλυτές των υπερατλαντικών δεξαμενών σκέψης39 

συμφωνούν στη διαπίστωση ότι οι ανταγωνισμοί για αύξηση της ισχύος, οι 

οικονομικοί (γεωοικονομικοί) ανταγωνισμοί, οι εθνικισμοί, οι πολιτισμικές και 

θρησκευτικές συγκρούσεις με εδαφικές διεκδικήσεις, είναι κάποιες από τις αιτίες της 

αταξίας. Οι ΗΠΑ είναι μεν η μόνη Παγκόσμια Δύναμη (World Power), υπερέχουν 

τόσο στη σκληρή όσο και στην ήπια ισχύ, πλην όμως όχι και η μόνη Μεγάλη Δύναμη 

(Great Power). Ως εκ τούτου οι ειδικοί, θεωρούν το υφιστάμενο διεθνές σύστημα ένα 

«μονο-πολυπολικό» υβρίδιο (uni–multipolar system)40, ή ηγεμονικό πολυπολικό 

σύστημα.41  Συμπίπτουν δε στην εκτίμηση, ότι πρόκειται για μεταβατικό φαινόμενο 

περιορισμένης χρονικής διάρκειας μερικών δεκαετιών, μέχρι την ολοκληρωτική 

διαμόρφωση του νέου πολυπολικού (multipolar) συστήματος του 21ου αιώνα. Κατά 

την ανάλυσή τους, το μελλοντικό διεθνές σύστημα θα αποτελείται από πέντε ή έξι 

ισχυρούς πόλους ισχύος42, μεταξύ των οποίων οι ΗΠΑ θα κατέχουν -στην πλέον 

ευνοϊκή γι’ αυτές περίπτωση- τη θέση του “primus inter pares” (πρώτος μεταξύ 

                                            
38 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000). 

39Αυτό διαπιστώνεται αν παρακολουθήσουμε και αναλύσουμε μεθοδικά τα κατά καιρούς 
δημοσιεύματα και κυρίαρχα ρεύματα σκέψης που αναπτύσσονται στο πλαίσιο των σημαντικότερων 
ινστιτούτων - δεξαμενών σκέψης των ΗΠΑ, όπως το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (Council on 
Foreign Relations), το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (Centre for Strategic and 
International Studies) και το Επιχειρηματικό Συμβούλιο για τη Διεθνή Κατανόηση (Business Council 
for International Understanding). Ειδικά τα τρία προαναφερθέντα ινστιτούτα αποτελούν την επιτομή 
της αμερικανικής ελίτ, συγκεντρώνοντας τα σημαντικότερα μέλη των διαφορετικών «σχολών 
σκέψης» και των διαφορετικών επιχειρηματικών και πολιτικών συμφερόντων. 

40 Οι πόλεμοι στο Κουβέιτ και στο Κοσσυφοπέδιο έγιναν με πρωτοβουλία για δράση από τις ΗΠΑ, 
αλλά με κάποια συνεννόηση με τις υπόλοιπες μεγάλες δυνάμεις. Αντίστοιχα αυτές δεν αναλαμβάνουν 
καμία πρωτοβουλία χωρίς τη συγκατάθεση της υπερδύναμης, ή δεν έχουν την ισχύ να την 
αποτρέψουν. Samuel P. Huntington, "The Lonely Superpower," Foreign Affairs 78, no. 2 (March 
1999), accessed December 15, 2015, https://www.unz.org/Pub/ForeignAffairs-1999mar-00035. 

41 Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο. 

42 Κατά τον Brzezinski αυτές είναι η ΗΠΑ, η Ρωσία, η Γερμανία, η Κίνα και η Ινδία και κατά τον 
Kissinger προστίθενται η ΕΕ/Γερμανία και η Ιαπωνία. 
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ίσων).43 Ο Waltz θεωρεί πως παρά τις αλλαγές, το διεθνές σύστημα παρέμεινε 

διπολικό για αρκετό διάστημα μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, διότι το πυρηνικό 

οπλοστάσιο της Ρωσίας της εξασφάλιζε ότι κανένα κράτος δεν μπορούσε να την 

απειλήσει.44 Ως προς την σταθερότητα του συστήματος, αμφισβητεί τον ισχυρισμό 

του Morgenthau ότι τα πολυπολικά συστήματα είναι πιο σταθερά από τα διπολικά.45 

Ο Mearsheimer υποστηρίζει ότι η κατανομή ισχύος που δημιουργεί το μέγιστο φόβο 

είναι ένα πολυπολικό σύστημα το οποίο περιέχει έναν δυνητικό ηγεμόνα - ένας «μη 

ισορροπημένος πολυπολισμός».46  

Εντούτοις, υπάρχουν χαρακτηριστικά του μεταψυχροπολεμικού συστήματος 

που προσομοιάζουν το σύστημα που παρουσίασε ο Morton Kaplan, το «μοντέλο 

πυρηνικής διασποράς».47 Πολλά κράτη σήμερα διαθέτουν πυρηνικά όπλα και 

στηρίζουν την επιβίωσή τους (αρχή της αυτοβοήθειας), στις δικές τους αποτρεπτικές 

δυνατότητες και όχι σε αυτές των υπερδυνάμεων. Ο κίνδυνος βέβαια σε ένα τέτοιο 

σύστημα προέρχεται από τη διάχυση της πυρηνικής τεχνολογίας σε κράτη ταραξίες 

(rogue states)48 όσο και σε μη κρατικούς δρώντες (ISIS) όπως και τρομοκρατικές ή 

εγκληματικές οργανώσεις.49  

                                            
43 Hugh White, "US as first among equals not good enough for China," Economics, Politics and 
Public Policy in East Asia and the Pacific, August 2013, accessed December 15, 2015, 
http://www.eastasiaforum.org/2013/08/27/us-as-first-among-equals-not-good-enough-for-china/. 

44 Kenneth N. Waltz, "The Emerging Structure of International Politics," International Security 18, 
no. 2 (1993): σελ. 44-79, http://polsci.colorado.edu/sites/default/files/2A_Waltz.pdf. 

45 Kenneth N. Waltz, "The Stability of a Bipolar World," MIT Press 93, no. 3 (Summer 1964): σελ. 
881, accessed December 15, 2015, 
http://faculty.washington.edu/caporaso/courses/203/readings/waltz__Stabillity_of_a_Bipol.pdf, και 
Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations: The Struggle for Power 
and Peace (New York: Knopf, 1985), κεφ. 14.                

46 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011), σελ. 107. 

47 Αρβανιτόπουλος, Η Αμερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο. 

48 Christopher Preble, "The Bush Doctrine and “Rogue” States," Foreign Service Journal, October 
2005, σελ. 25-30, accessed December 15, 2015, 
http://object.cato.org/sites/cato.org/files/articles/preble_afsa_bush_doctrine_rogue_states.pdf. 

49 Σε αυτή την απειλή, απέβλεπε η στρατηγική της κυβέρνησης Clinton με τη δημιουργία 
αντιπυρηνικής ομπρέλας (Nuclear Missile Defence). Το πυρηνικό οπλοστάσιο των ΗΠΑ παραμένει 
ένας από τους παράγοντες ισχύος της χώρας και ήδη από το 2002 έχει αρχίσει μια αναθεώρηση της 
πυρηνικής στρατηγικής κυρίως στο πλαίσιο της αντιβαλλιστικής άμυνας (για αυτό και η ανάπτυξη 
συστημάτων στην Ανατολική Ευρώπη και Καύκασο), που σκοπεύει στην αξιόπιστη αποτροπή από 
επίθεση από κάποιο κράτος-ταραξία ή τρομοκρατική οργάνωση και όχι στην ανάσχεση της Ρωσικής 
απειλής, αυξάνοντας όμως κατά το Θουκυδίδη «το δίλημμα ασφαλείας» της Ρωσίας, που προσπαθεί 
να εξισορροπήσει αυτή τη στρατηγική. 
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Οι τάσεις καταδεικνύουν ότι το διεθνές σύστημα, αργά ή γρήγορα, θα 

εξελιχθεί σε πολυπολικό. Το σχήμα όμως και η δυναμική του νέου αυτού 

πολυπολικού συστήματος παραμένουν ρευστά. Πολλοί συμφωνούν με την άποψη 

βρισκόμαστε σε μια ασχηματοποίητη κατάσταση, σε ένα «μη πολικό» (non polar) 

κόσμο, αφού δεν έχουν εμφανιστεί οι συντελεστές ενός σχηματοποιημένου 

πολυπολικού παγκόσμιου συστήματος. Δεν έχει προκύψει ακόμα ένας πολυπολικός 

κόσμος γιατί δεν αρκούν οι δυνατότητες κάποιων χωρών να παίξουν αυτόνομο ρόλο 

αλλά και να έχουν θεσμοθετήσει και ανάλογες πολιτικές.50  

Το υφιστάμενο σχήμα είναι τρισδιάστατο. Στη μια διάσταση βρίσκεται η 

στρατιωτική ισχύς όπου το σύστημα είναι πολυπολικό. Στη δεύτερη διάσταση είναι 

ένα επίσης πολυπολικό οικονομικό επίπεδο με δρώντες όπως η ΕΕ, η ΗΠΑ και η 

Κίνα με τις άλλες χώρες BRICS - Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Νότια Αφρική. Στη 

τελευταία διάσταση κινούνται οι διεθνείς μη κρατικοί δρώντες που θέλουν να 

αποκτήσουν μερίδιο ισχύος. Ο αριθμός των πόλων τελικά θα εξαρτηθεί από το πόσο 

αποφασιστικά θα μπορέσει κάθε μία από τις αναδύουσες μεγάλες δυνάμεις να 

εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που της παρέχουν οι συντελεστές της ισχύος της, 

όπως επίσης από το πόσο αποτρεπτικός μπορεί να είναι ο ρόλος των ΗΠΑ. Αν οι 

μεγάλες δυνάμεις αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους και η συμβολή των ΗΠΑ είναι 

προς την κατεύθυνση της συνεργασίας, τότε οι προοπτικές για την δημιουργία του 

πολυπολικού συστήματος θα είναι ισχυρές. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπάρξει 

μόνο παράταση στη δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος, καθώς είναι ιστορικά 

επιβεβαιωμένο ότι οι μονοκρατορίες δεν διαρκούν επ’ άπειρον.51 

 

                                            
50 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη μέση 
Ανατολή (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2013), σελ. 32. 

51 Michael J. Kryzanek, "Book Review: The Rise and Fall of the Great Powers," Bridgewater 
Review 7, no. 1 (September 1989): σελ. 28, accessed September 6, 2015, 
http://vc.bridgew.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1644&context=br_rev και Christopher Layne, "The 
Unipolar Illusion Revisited: The Coming End of the United States' Unipolar Moment," International 
Security 31, no. 2 (2006), accessed December 15, 2015, 
http://users.dickinson.edu/~mitchelk/readings/layne_unipolar_illusion_excerpt.pdf. 



-21- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

2.2. Από το διπολικό στο πολυπολικό σύστημα επιρροής με οικονομικούς 

και στρατιωτικούς συντελεστές   

Όπως παρουσιάστηκε παραπάνω, οι νέες καταστάσεις που έχουν εμφανιστεί 

τις τελευταίες δεκαετίες, αρχίζουν να οδηγούν σε αλλαγή των σχέσεων μεταξύ των 

δρώντων του διεθνούς συστήματος και στη δημιουργία ενός νέου κόσμου ρευστών 

και ευμετάβλητων σχέσεων, κάτι που αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

στοιχεία κάθε πολυπολικού συστήματος.  

Σε αυτή την ενότητα θα προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε αυτή τη μετάβαση 

του διεθνούς συστήματος, μελετώντας τους οικονομικούς και στρατιωτικούς 

συντελεστές των κύριων παικτών, με την πάροδο του χρόνου, μέσα από μια σειρά 

αναλύσεων που αποτυπώνουν το μελλοντικό τοπίο. Στην παρακάτω ανάλυση δεν 

θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε, αλλά να απεικονίσουμε και να 

επαληθεύσουμε την τάση του συστήματος προς την πολυπολικότητα.  

Η παγκόσμια τάξη όσον αφορά το σχετικό μέγεθος των οικονομιών αλλάζει 

σημαντικά. Το 2010 οι πέντε κορυφαίες οικονομίες του κόσμου ήταν οι ΗΠΑ, Κίνα, 

Ιαπωνία, Γερμανία, και Γαλλία. Μέχρι το 2030 η εικόνα θα αλλάξει ριζικά. Η Κίνα 

όπως είναι αναμενόμενο θα κατέχει την 1η θέση με οικονομία σχεδόν διπλάσια του 

μεγέθους των ΗΠΑ. Η Ινδία θα καταλαμβάνει τη 3η θέση ασκώντας ασφυκτική πίεση 

Εικόνα 1.  Συγκριτικό γράφημα του ΑΕΠ από το 2010 έως το 2030. 
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στις ΗΠΑ και η Βραζιλία και η Ινδονησία θα πλαισιώνουν την 4η και 5η θέση 

αντίστοιχα:  

Λαμβάνοντας υπόψη τα οικονομικά μεγέθη πολλών οικονομικών 

αναλύσεων52, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να προσπαθήσουμε να αποτυπώσουμε 

την εικόνα του διεθνούς συστήματος ανά δεκαετία. Να αποτυπώσουμε τις 

γεωπολιτικές προεκτάσεις, με τη χρήση διαγραμμάτων ισχύος σε συνάρτηση δύο 

εκ των πιο σημαντικών συντελεστών ισχύος ενός κράτους: του μεγέθους της 

οικονομίας και της αύξησης της στρατιωτικής ισχύος. Στα παρακάτω διαγράμματα 

απεικονίζεται με κύκλο το σχετικό μέγεθος της οικονομίας σε δύο άξονες, τον 

άξονα  X που μετρά τις στρατιωτικές δαπάνες σε ποσοστό του ΑΕΠ και τον άξονα 

Y που μετρά τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ στην εξεταζόμενη δεκαετία. Σε μια 

προσπάθεια επαλήθευσης του μοντέλου αρχικά θα εξετάσουμε την γνωστή εικόνα 

των περασμένων δεκαετιών και στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε μια ματιά στο 

μελλοντικό διεθνές σύστημα.  

                                            
52 National Intelligence Council (U.S.), Global Trends 2030 Alternative Worlds, (Washington, DC: 
NIC, 2012), accessed October 16, 2015, 
https://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-november2012.pdf 
 
The Economist, "China: How to Gracefully Step Aside," The Economist, last modified 2011, 
http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2011/01/china. 
 
The Economist, "Global Arms Exports & World Military Spending," Eplume, last modified June 8, 
2011, https://eplume.wordpress.com/2011/03/30/global-arms-exports-world-military-spending/. 
  
Veronique De Rugy, "World's Top Military Spenders: U.S. Spends More than Next Top 14 
Countries Combined," Mercatus Center, accessed October 16, 2015, 
http://mercatus.org/sites/default/files/world-defense-analysis-pdf.pdf. 
 
"Economics In Pictures: Top Three Countries By Economic Dominance: History, Present & Future," 
Economics In Pictures, accessed October 12, 2015, 
http://www.economicsinpictures.com/2011/09/top-three-countries-by-economic.html.  
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Ξεκινώντας με τη δεκαετία του 1980 είναι σαφής η ισορροπία δυνάμεων. Αν 

και η οικονομία της Σοβιετικής Ένωσης είναι μικρότερη από των ΗΠΑ, οι τεράστιες 

στρατιωτικές δαπάνες της λειτουργούν εξισορροπητικά, ανάμεσα στο δίπολο - 

Σοβιετικής Ένωσης και ΗΠΑ:   

 

  

  

 

Στη δεκαετία του 1990, οπτικοποιείται μια σαφής μετατόπιση ισχύος. 

Βλέπουμε την αρχή της μείωσης της Ρωσικής ισχύος (πρώην Σοβιετική Ένωση) και 

την ταχεία εμφάνιση ενός μονοπολικού κόσμου όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ (η Ιαπωνία 

έχει υιοθετήσει στάση αποστρατιωτικοποίησης):  

 

Εικόνα 2.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 1980 
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Η ίδια εικόνα του μονοπολικού κόσμου συνεχίζεται και στη δεκαετία του 2000. Η 

παρακμή της Ρωσίας είναι δραματική. Σε οικονομική και στρατιωτική ισχύ, η 

πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ είναι αδιαμφισβήτητη. Ο επόμενη πιο σημαντική 

οικονομία είναι η Ιαπωνία, αλλά με εξαιρετικά χαμηλές στρατιωτικές δαπάνες: 

Εικόνα 3. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 1990 
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Εικόνα 4.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2000 

 

Συνεπώς, αποτυπώνοντας τα μεγέθη της περιόδου 1990-2000, 

απεικονίζουμε την ιστορική κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την ανάδυση 

ενός μονοπολικού κόσμου όπου κυριαρχούν οι ΗΠΑ. Είναι η εποχή του «τέλους της 

ιστορίας» του Francis Fukuyama, της νίκης της φιλελεύθερης ιδεολογίας και της 

παγκοσμιοποίησης. Αλλά σε αυτή τη χρονική στιγμή, γεννιέται εύλογα το ερώτημα, 

εάν το διεθνές σύστημα παραμένει μονοπολικό και στις επόμενες δεκαετίες.    

Τη δεκαετία του 2010 ερχόμαστε αντιμέτωποι με μια πιο σαφή εικόνα με τα 

εξής χαρακτηριστικά: 

1.  Μια δυνητική ύφεση της ισχύος των ΗΠΑ ως υπερδύναμης. 

2.  Την εμφάνιση νέων ανερχόμενων δυνάμεων (Κίνα) και την 

πιθανή αναγέννηση μιας παλιάς μεγάλης δύναμης (Ρωσία). 

3.  Την εμφάνιση ενός πολυπολικού κόσμου. 
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Εικόνα 5.  Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2010 

 

Την ίδια εικόνα περίπου παρατηρούμε και για την δεκαετία του 2020 τη 

δεκαετία που διανύουμε αυτή την περίοδο. Ένα μη ισορροπημένο πολυπολικό 

διεθνές σύστημα, που αποτελείται από παρακμάζουσες δυνάμεις, που 

συσπειρώνονται στην κάτω δεξιά γωνία του διαγράμματος και από την άνοδο τριών 

ασιατικών δυνάμεων: Ήδη το κέντρο βάρους της παγκόσμιας πολιτικής 

μετατοπίζεται από την Ευρώπη και τον Ατλαντικό προς τον Ειρηνικό. Για πρώτη 

φορά εδώ και αιώνες καμία από τις τρεις μεγαλύτερες οικονομίες δεν είναι 

ευρωπαϊκή.53 

                                            
53 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας," Strategy Reports, accessed 
December 22, 2015, https://strategyreports.wordpress.com/2013/04/12/china-papasotiriou/. 
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Εικόνα 6. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2020 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα εκτιμώμενα οικονομικά μεγέθη και επιχειρώντας μια 

ματιά στο μέλλον του αναδυόμενου πολυπολικού κόσμου, θα παρατηρήσουμε για 

την ισορροπία ισχύος τη δεκαετία του 2030, ότι η κυριαρχία της Κίνας είναι 

αναμενόμενη και εξακολουθεί να υφίσταται ένα πολυπολικό σύστημα επιρροής. 

Επίσης μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι οι σχέσεις μεταξύ των νέων μεγάλων 

δυνάμεων (Κίνα, Ινδία, Ινδονησία, Βραζιλία και Μεξικό), είναι κρίσιμης σημασίας, 

καθώς οι ΗΠΑ φθίνουν και χάνουν σιγά σιγά την παγκόσμια κυριαρχία. Οι ΗΠΑ σε 

αυτή τη δεκαετία, είναι εξαιρετικά απίθανο να είναι σε θέση να ενεργούν ως 

παγκόσμιος διευθετητής των διεθνών εξελίξεων:   
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Από την παραπάνω ανάλυση μπορούμε επίσης να καταλήξουμε στα 

παρακάτω συμπεράσματα: 

 

2.3. Η Σταθερότητα του Νέου Συστήματος 

Τα τελευταία 25 χρόνια η δομή του διεθνούς συστήματος, άλλαξε σχεδόν 

ακαριαία από ισορροπημένο διπολικό σε μονοπολικό. Ωστόσο το σύστημα 

βρίσκεται ακόμα σε μετάβαση και δεν έχει πάρει την τελική του μορφή. Οι τάσεις 

καταδεικνύουν ότι στις επόμενες δεκαετίες, θα μετεξελιχθεί σε ένα μη ισορροπημένο 

πολυπολικό σύστημα επιρροής, καθώς η ισχύς των ΗΠΑ υποχωρεί σταδιακά και 

ταυτόχρονα νέοι πόλοι, είτε αυτόνομοι είτε οργανωμένοι σε συνασπισμούς, 

προσπαθούν να καταλάβουν το κενό ισχύος. Κύριο ζήτημα παραμένει η 

σταθερότητα της νέας δομής. Οι συστημικές δυνάμεις που θα αναδειχτούν, θα 

προσπαθήσουν να εφαρμόσουν συστημικές αλλαγές στο διεθνές σύστημα. Η 

αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση της παγκοσμιοποίησης, μπορεί να μην 

επιτρέψει την εκτεταμένη χρήση ένοπλης βίας. Σίγουρα όμως άλλες μορφές 

 

Εικόνα 7. Γραφική αναπαράσταση του καταμερισμού παγκόσμιας ισχύος το 2030 
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πολέμου, όπως ο κυβερνοπόλεμος και ο οικονομικός πόλεμος είναι πιθανό να 

λάβουν χώρα στο μέλλον σε μεγαλύτερη έκταση και θα δοκιμάσουν τη συνοχή και 

τη σταθερότητα του νέου συστήματος. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνονται 

τέσσερις διακριτές πιθανές μελλοντικές καταστάσεις, με κύριες μεταβλητές την ισχύ 

και την συναίνεση-συνεργασία:54 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54 http://www.drrobertdavies.com/strategicforesight 

2 

Μη ισορροπημένο μονο-

πολυπολικό 

Κάποιοι δρώντες της διεθνούς 

σκηνής έχουν διαφορετική άποψη 

για το πώς λειτουργεί ο κόσμος και 

προσπαθούν να αλλάξουν τη δομή 

του συστήματος. Ωστόσο κανένας 

δεν έχει αρκετή δύναμη για να 

επιβάλει τις απόψεις του.  

  

3 

Μη ισορροπημένο πολυπολικό 

Οι ισχυροί πόλοι προσπαθούν να 

δημιουργήσουν τη δική τους 

παγκόσμια τάξη. Οι ανταγωνισμοί 

αυξάνονται και το ερώτημα είναι 

πως θα επιτύχουν τη συστημική 

αλλαγή-μέσω στρατιωτικής, 

οικονομικής ισχύος ή μέσω 

πειθούς και διπλωματίας; 

1 

Ιεραρχικό μονο-πολυπολικό 

Οι ΗΠΑ διατηρούν την επιρροή 

τους στο σύστημα ως ο 

ισχυρότερος πόλος. Η ισχύς είναι 

ομοιόμορφα κατανεμημένη. Οι 

δρώντες συνεργάζονται για τη 

διατήρηση της υφιστάμενης 

παγκόσμιας τάξης των ΗΠΑ. 

4 

Ισορροπημένο πολυπολικό 

Οι δύο-τρεις ισχυροί πόλοι του 

συστήματος με αμοιβαία 

συνεργασία και συναίνεση, 

εργάζονται για την διατήρηση της 

παγκόσμιας τάξης και ασφάλειας. 

  

Μικρή Συναίνεση 

Μεγάλη Συναίνεση 

Μικρή 
Ισχύς 

Μεγάλη 

Ισχύς 

Εικόνα 8. Γράφημα των τάσεων του διεθνούς συστήματος συναρτήσει της συναίνεσης και της ισχύος 
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Σίγουρα η «ποιότητα» των σινο- αμερικανικών σχέσεων είναι ένα βασικό 

στοιχείο του πολυπολικής εικόνας του κόσμου. Στο επίκεντρο του παραπάνω 

προβληματισμού υπεισέρχεται το ερώτημα, κατά πόσο η συνεχιζόμενη ανοδική 

τροχιά της Κίνας θα συνεχίσει να είναι ειρηνική ή θα οδηγήσει αναπόδραστα σε 

ευθεία αντιπαράθεση και τελικά σε πολεμική σύρραξη με τις ΗΠΑ. Στο κεφάλαιο που 

ακολουθεί θα εξετάσουμε τη σταθερότητα μέσα από την κατανόηση του όρου της 

ισορροπίας της ισχύος, του μέσου συνδιαλλαγής στο χρηματιστήριο της  διεθνούς 

επιρροής, του κύριου «νομίσματος» κατά τον Waltz, στη διεθνή πολιτική. Θα 

καταλήξουμε στις θεωρίες και τις στρατηγικές εξισορρόπησης που αναλαμβάνουν 

τα κράτη για τη διατήρηση της σχετικής τους θέσης στο διεθνές σύστημα, ώστε να 

κατανοήσουμε στη συνέχεια τις επιδιώξεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας.  
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ΚΕΦ 3Ο  ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΕΝΝΟΙΑΣ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

3.1. Γενικά 

Στις διεθνείς σχέσεις θεμελιώδης αρχή είναι ότι το κράτος χαράσσει μια 

Υψηλή Στρατηγική που καθορίζει τους στόχους που θα επιτευχθούν στο υφιστάμενο 

στρατηγικό περιβάλλον με γνώμονα το εθνικό του συμφέρον. Το ζητούμενο είναι η 

στρατηγική αυτή να χρησιμοποιεί με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο την εθνική 

ισχύ, για την επίτευξη των καθορισμένων εθνικών στόχων.  

Ενδεικτικό της σπουδαιότητας του όρου της «ισχύος» είναι ότι, ένα από τα 

διαχρονικά θεμελιώδη ζητήματα του κλάδου των διεθνών σχέσεων αφορά την ισχύ, 

τις πηγές απόκτησής της, το πώς μεταβάλλεται και ποιοι είναι οι παράγοντες που 

συνιστούν ένα κράτος ισχυρό. «Η ισχύς διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάλυση 

της πολιτικής επιστήμης και των διεθνών σχέσεων διότι η ισχύς και οι τρόποι 

αύξησής της, αποτελούν κομβικό στοιχείο για την ορθολογική άσκηση της πολιτικής 

στα πλαίσια του διαρκώς αυξανόμενου ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών».55 Ο 

Θουκυδίδης είναι ο πρώτος θεωρητικός που αναλύει τον ρόλο της ισχύος στις 

διεθνείς σχέσεις. Ο ιστορικός εντοπίζει ως βασική αιτία του Πελοποννησιακού 

Πολέμου «το ότι η μεγάλη ανάπτυξη (ισχύς) της Αθήνας φόβισε τους 

Λακεδαιμονίους και τους ανάγκασε να πολεμήσουν». Ο Thomas Hobbes, στο έργο 

του Leviathan, αναφέρεται σε «μια γενική τάση των ανθρώπων, για συνεχή και 

αδιάκοπη επιθυμία ισχύος η οποία παύει μόνο με τον θάνατο».56  Στη σύγχρονη 

εποχή, η προσέγγιση αυτή εκφράσθηκε κυρίως από τον Hans Morgenthau 

σύμφωνα με τον οποίο η πολιτική είναι η πάλη για την ισχύ.57 Ο Morgenthau 

παρουσιάζει την εθνική ισχύ όχι μόνο ως σκοπό, υπό την έννοια που της δίδει ο 

Hobbes, ότι δηλαδή «η ισχύς είναι πάντοτε ο άμεσος στόχος», αλλά ως μέσο γι’ 

                                            
55 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και στρατηγικές 
εφαρμογές (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010). 

56 Thomas Hobbes, Leviathan, επιμ. M.I.Finley, μτφ. Rex Warner, Penguin, 1972, στο Ιωάννης 
Παρίσης, Παράγοντες Ισχύος στο Διεθνές Σύστημα (Αθήνα: Εκδόσεις Ινφογνώμων, 2011). 

57 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), 
σελ.139. 
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αυτό το σκοπό.58 Τα αυξημένα επίπεδα ισχύος ενός κράτους λειτουργούν καταρχήν 

ως ασπίδα εναντίον των απειλών. Αλλά το παράδοξο είναι ότι η ισχύς ενός κράτους 

αφενός αποθαρρύνει και αποτρέπει τις επιθετικές ενέργειες από άλλα κράτη, 

ταυτόχρονα όμως λειτουργεί και ως βασικός λόγος που πυροδοτεί την εκδήλωση 

επιθετικών πολιτικών εναντίον του.59  

3.2. «Αρχή Σοφίας Ονομάτων Επίσκεψις»  

Η νοηματική προσέγγιση της ισχύος είναι απαραίτητη, προκειμένου να 

καταστεί δυνατή η κατανόηση της έννοιας και των διαστάσεων και του συσχετισμού 

της με άλλες έννοιες, όπως με την ηθική, τη δικαιοσύνη, το εθνικό συμφέρον κ.ά. 

Στο βιβλίο του Παναγιώτη Κονδύλη «Θεωρία του Πολέμου», αναφέρεται ότι οι 

αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε παράγοντες ισχύος και οικονομικά μεγέθη ποτέ δεν 

οδήγησαν σ’ ένα σαφή ορισμό της ισχύος και της οικονομίας.60 Εκτιμάται ότι ο 

κλασικός ή πολιτικός ρεαλισμός είναι η θεώρηση εκείνη που μέσα από τα αξιώματα 

που τη συνθέτουν απαντά με ένα ολοκληρωμένο τρόπο στο ρόλο της ισχύος ενός 

κράτους στο άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον. 

Σημείο αναφοράς όπως αναφέρθηκε θεωρείται ο Θουκυδίδης, που συνέδεσε 

τη δικαιοσύνη, τον βαθμό στον οποίο το σωστό και το λάθος υπεισέρχονται στην 

πολιτική, με την ικανότητα αυτοπροστασίας ενός κράτους, ώστε να λειτουργεί ως 

ανασχετικός μηχανισμός στην επιθετικότητα του αντιπάλου, εξασφαλίζοντας την 

επιβίωση. Η δικαιοσύνη, είναι ένα ζήτημα που πρέπει να κριθεί μεταξύ ισοδύναμων 

δυνάμεων. Όταν αυτό δεν ισχύει, δίκαιο είναι αυτό που επιβάλλουν οι ισχυροί και 

αποδέχονται οι αδύναμοι. Τα κράτη αενάως πασχίζουν να αποκτήσουν ισχύ, που 

θα τους εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό το δημόσιο αγαθό της εθνικής ασφάλειας.61 

Ο θεωρητικός του επιθετικού ρεαλισμού John Mearsheimer αναφέρει ότι η ισχύς 

ορίζεται με διάφορους τρόπους και όσον αφορά το ερώτημα ποιος ορισμός είναι ο 

σωστός, η απάντηση εξαρτάται από την πληρότητα της θεωρίας που χρησιμοποιεί 

                                            
58 Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Peace (New York: Knopf, 1985), σελ. 25. 

59 Στον ίδιο, Σπυρίδων Ν. Λίτσας, Πόλεμος και ορθολογισμός, σελ. 102. 

60 Παναγιώτης Κονδύλης, Θεωρία του Πολέμου (Αθήνα: Εκδόσεις θεμέλιο, 2004), σελ. 170-171. 

61 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004). 
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ο ερευνητής.62 Όσο καλύτερα προσεγγίζει τη διεθνή πολιτική η θεώρηση των 

διεθνών σχέσεων τόσο περισσότερο ο ορισμός της ισχύος έχει νόημα.  

Η ταύτιση της ισχύος με την πολιτική την αναδεικνύει σε κεντρική έννοια των 

παραπάνω επιστημών. Μάλιστα η ισχύς πολλές φορές ταυτίζεται απολύτως με την 

πολιτική, αφού αυτή ορίζεται ως ο αγώνας για το ποιος κατέχει, αποφασίζει και 

διανέμει. 63 Ο Edward H. Carr αναφέρει ότι «χωρίς ισχύ και ανελέητη σκληρότητα 

τίποτα δεν πετυχαίνεται στην ιστορία».64 Ο Hans Morgenthau, ο οποίος διατύπωσε 

τις βασικές αρχές του Ρεαλισμού, στο έργο του «Πολιτική μεταξύ των Εθνών», 

θεωρεί ότι η ισχύς όσο περιορισμένη και προσδιορισμένη κι αν είναι, αποτελεί την 

αξία που η διεθνής πολιτική αναγνωρίζει ως κυρίαρχη. Συνεπώς ο έλεγχος στον 

οποίο θα πρέπει να υποβάλλονται οι πολιτικές αποφάσεις στη διεθνή σφαίρα, έχει 

να κάνει με το βαθμό στον οποίο οι αποφάσεις αυτές επηρεάζουν την κατανομή 

ισχύος στο διεθνές επίπεδο. Δίνει τρεις ορισμούς, από τους οποίους προκύπτει ότι 

όσοι ασκούν ισχύ επιδιώκουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις εκείνων με μικρότερη 

ισχύ, επειδή ο ανίσχυρος φοβάται τις συνέπειες, αναμένει οφέλη ή σέβεται τους 

θεσμούς που έχουν επιβληθεί μέσω της ισχύος. Θεωρεί ότι η ισχύς είναι μέσο και 

σκοπός, καθώς και μέρος του εθνικού συμφέροντος. Εξισώνει το εθνικό συμφέρον 

με την αναζήτηση της κρατικής ισχύος, όπου ισχύς είναι οτιδήποτε εδραιώνει τον 

έλεγχο ενός κράτους πάνω σ' ένα άλλο, το οποίο μπορεί να επιτευχθεί με 

καταναγκαστικό και με συνεργατικό τρόπο. Το έργο του Morgenthau μας 

υπογραμμίζει τη σημασία της ισχύος και ότι η προσπάθεια να μετατραπούν τα 

πολιτικά σε επιστημονικά προβλήματα είναι μια από τις κορυφαίες και πλέον 

επικίνδυνες πλευρές του φιλελευθερισμού.65 

                                            
62 ό.π., John J. Mearsheimer, «Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων», Υποσημείωση 
1, σελ. 128. 

63 Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», σελ.139. 

64 Edward H. Carr, Η εικοσαετής κρίση 1919-1939. Εισαγωγή στη μελέτη των διεθνών σχέσεων 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ.148. 

65 Hans J. Morgenthau and Kenneth W. Thompson, Politics Among Nations: The Struggle for 
Power and Peace (New York: Knopf, 1985). 
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Ο John J. Mearsheimer,66 ορίζει την ισχύ με «στρατιωτικούς όρους», διότι 

κατά τη θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού που πρεσβεύει, η βία είναι η ultima ratio 

της διεθνούς πολιτικής. Συμφωνεί περίτρανα με τον Waltz ότι η ισχύς είναι το 

νόμισμα της πολιτικής των κρατών, που ανταγωνίζονται μεταξύ τους γι' αυτή.67 

Θεμελιώδης αρχή του ρεαλισμού είναι ότι στα κράτη υπερισχύουν οι 

υπολογισμοί για την ισχύ. Τα κράτη, σύμφωνα με τον Hans Morgenthau, 

αποσκοπούν να αποκτήσουν ισχύ εξαιτίας μιας «έμφυτης επιθυμίας», ενώ κατά τον 

Kenneth Waltz επιδιώκουν τη σχετική ισχύ και υποχρεώνονται από τη δομή του 

διεθνούς συστήματος να την επιζητήσουν για να επιτύχουν την επιβίωση.68 Τα 

κράτη επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους με ποικίλα μέσα (οικονομικά, 

διπλωματικά, στρατιωτικά) και προσπαθούν να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος 

υπέρ τους και σε βάρος των αντιπάλων, τους οποίους αντίστοιχα εμποδίζουν να 

αποκτήσουν ισχύ.  

Καταλήγοντας τη σταχυολόγηση της σχετικής βιβλιογραφίας θα μπορούσαμε 

να πούμε ορίζοντας την ισχύ, ότι «είναι μια ιδιότητα που μετριέται με βάση τον βαθμό 

που ένας δρών σε μια κατάσταση μπορεί να απαιτήσει από τους άλλους δρώντες 

να συμμορφωθούν προς τη θέλησή του ή να υποστούν ποινές για την άρνησή τους 

να το κάνουν».69  

3.3. Η Ισχύς Μέσα από τις Θεωρήσεις των Διεθνών Σχέσεων 

Ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης συνοψίζει στο βιβλίο του «Εισαγωγή στις 

Διεθνείς Σχέσεις» τις αφηγήσεις των θεωρήσεων σχετικά με την ισχύ: 

                                            
66 O Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος αναφέρει ότι ο Mearsheimer: «ασχολείται με την αέναη 
προσπάθεια των κρατών να αποκτήσουν ισχύ, καθώς χωρίς ισχύ δεν μπορεί να εξασφαλιστεί το 
δημόσιο αγαθό της εθνικής ασφάλειας» (John J. Mearsheimer, ό.π., σελ. ΧΙΙΙ) 

67 John J. Mearsheimer, ό.π., σελ. 127-129 και 41-42. 

68 John J. Mearsheimer, ό.π., σελ. 46 και 90-92 

69 Zagorin Perez στο Ιωάννης Παρίσης, "Μετρώντας την εθνική ισχύ – Ορατοί και μη ορατοί 
παράγοντες ισχύος," ΙΣΧΥΣ (Ischys), accessed December 17, 2015, 
http://isxys.blogspot.com/2014/09/blog-post_0.html. 
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α. Για τον κλασικό ρεαλισμό, τα κράτη λειτουργούν με γνώμονα το εθνικό 

τους συμφέρον, το οποίο είναι η ασφάλεια και η επιβίωσή τους, που επιτυγχάνονται 

μέσω της ισχύος και ειδικά της στρατιωτικής.70 

β. Για τον δομικό ρεαλισμό ή νεορεαλισμό όταν η εκτιμώμενη κρατική ισχύς 

ανάγεται στο τρίτο επίπεδο (στο σύστημα), μαζί με την ισχύ των άλλων κρατών 

προσδιορίζεται η διεθνής κατανομή ισχύος. Η αναγωγή αυτή γίνεται αφού 

προηγουμένως «αφαιρεθούν όλα τα άλλα πλην των ικανοτήτων (capabilities) των 

κρατών» (δηλαδή πλην της ισχύος).71 Ο διεθνής καταμερισμός ισχύος προσδιορίζει 

την ανισορροπία και ισορροπία σε σχέση με τη σταθερότητα ή την αστάθεια του 

εγγενώς άναρχου και ανταγωνιστικού διεθνούς συστήματος.72    

γ. Για την πλουραλιστική θεώρηση εκτός της στρατιωτικής, οικονομικής και 

θεσμικής ισχύος, νέες πηγές ισχύος δημιουργούνται και η ασφάλεια επιτυγχάνεται 

μέσω συνεργασιών και διεθνών καθεστώτων. Το διεθνές σύστημα επηρεάζει τα 

κράτη όχι στη βάση της κατανομής ισχύος αλλά στη βάση των συστημικών δεσμών 

της συνεργασίας και της αλληλεξάρτησης. 73 

δ. Για τον τροποποιημένο δομικό ρεαλισμό (modified structural realism), 

περιορίζεται σημαντικά η επιδίωξη της στρατιωτικής ισχύος από τα κράτη, τα οποία 

με ευνοϊκές συνθήκες μπορούν να στρέψουν την προσοχή τους σε άλλους τομείς 

(π.χ. οικονομία). Η αξία της ισχύος εξαρτάται από τους επιδιωκόμενους στόχους, 

καθώς οι πηγές της δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικές σε όλους τους τομείς 

δραστηριοτήτων του διεθνούς συστήματος.74 

ε. Τέλος ο κονστρουκτιβισμός, προτείνει ότι η κατανόηση της διεθνούς 

πολιτικής πρέπει να γίνει όχι με υλιστικούς παράγοντες ισχύος (στρατιωτικούς ή 

οικονομικούς) αλλά με όρους ιδεών και νορμών.75 

                                            
70 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 59-60. 

71 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ. 117-118. 

72 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 64 και 66. 

73 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 73-75. 

74 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 77-78. 

75 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 96. 



-36- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

Τέλος ο Robert Gilpin, από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικονομίας των Διεθνών 

Σχέσεων, θεωρεί τα κράτη επιδιώκουν τον πλούτο και την εθνική ισχύ, που 

αποτελούν συμπληρωματικούς στόχους.76 Ένα διακριτικό γνώρισμα του σύγχρονου 

κόσμου είναι ότι η υπέρτερη οικονομική ανταγωνιστικότητα και η υπέρτερη 

στρατιωτική ισχύς, τείνουν να συνοδεύουν η μία την άλλη.77  

 

3.4. Οι Διαφορετικές Εκφάνσεις της Ισχύος  

Από τη βιβλιογραφική έρευνα διαπιστώνεται ότι ο κάθε μελετητής 

προσεγγίζει την έννοια της ισχύος από τη δική του σκοπιά, γεγονός το οποίο 

φανερώνει τον πολυδιάστατο, τον σύνθετο και μεταβλητό της χαρακτήρα. Θα 

μπορούσαμε να οριοθετήσουμε τις παρακάτω εκφάνσεις της έννοιας με διαφορετικό 

περιεχόμενο κάθε φορά: 78 

Η ισχύς ως δύναμη (power) 

Εκφράζει την υλική πλευρά της ισχύος και αφορά τα υλικά, φυσικά μέσα. 

Στατική μορφή ισχύος, η δύναμη είναι κάτι που ενυπάρχει ακόμα και όταν δεν 

χρησιμοποιείται. Ο Kenneth Waltz παρατηρεί ότι «η κατοχή δύναμης δεν πρέπει να 

ταυτίζεται με τη χρήση της δύναμης και η χρησιμότητα της δύναμης δεν πρέπει να 

συγχέεται με τη χρησιμοποίησή της». 

Η ισχύς ως εξουσία  

Ηθική ή και πολιτική δυνατότητα / αναγνωρισμένο ή και νομιμοποιημένο 

δικαίωμα, που επιτρέπει την άσκηση εξουσίας (κρατική, νομοθετική, θεσμική). 

Η ισχύς ως επιρροή 

Αφορά τον τομέα του πνεύματος, του συναισθήματος αλλά και τον εσωτερικό 

ψυχολογικό τομέα του ατόμου. 

Η ισχύς ως έλεγχος 

                                            
76 Robert Gilpin, Η Πολιτική Οικονομία των Διεθνών Σχέσεων (Α) (Αθήνα: Εκδόσεις Gutenberg, 
2000), σελ. 50-52 και 68. 

77 Στον ίδιο, Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, σελ. 239. 

78 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ. 
141. 
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Στην περίπτωση που η ισχύς, ταυτίζεται με την έννοια του ελέγχου (control) 

είναι δυνατόν να διακριθεί στις εξής επιμέρους κατηγορίες: 79 

α. έλεγχος επί των πόρων (control over resources),   

β. έλεγχος επί της συμπεριφοράς άλλων δρώντων (control over others),  

γ. έλεγχος επί των αποτελεσμάτων (control over outcomes).  

 

3.5. Οι Συντελεστές Ισχύος 

Η ισχύς είναι αποτέλεσμα συντελεστών, οι οποίοι είναι παράγοντες 

αποτίμησης της έννοιας της ισχύος στις Διεθνείς Σχέσεις. Ο Edward Carr διαιρεί την 

ισχύ σε τρεις κατηγορίες, τη στρατιωτική, την οικονομική και της πειθούς, τις οποίες 

θεωρεί αλληλεξαρτώμενες.80 Η ισχύς κατά τον νεορεαλισμό του Kenneth Waltz 

αποτελεί συνδυασμό επιμέρους στοιχείων, όπως του μεγέθους του πληθυσμού, της 

έκτασης και της θέσης της εδαφικής επικράτειας, των πλουτοπαραγωγικών πηγών, 

της οικονομίας, της πολιτικής σταθερότητας, της στρατιωτικής ισχύος και της γενικής 

ικανότητας ενός κρατικού σχηματισμού να διαχειριστεί κατά τρόπο αποτελεσματικό 

τα στοιχεία αυτά, ώστε μέσω της ορθής υψηλής στρατηγικής να προωθεί το 

εκάστοτε εθνικό του συμφέρον.81 Αντίστοιχα, ο Καθηγητής Ηλίας Κουσκουβέλης 

εκτιμά ότι οι διάφορες θεωρίες προβάλλουν ορισμένους τύπους ισχύος, η εφαρμογή 

των οποίων περιορίζεται σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η ασφάλεια, η οικονομία, 

ο πολιτισμός κ.ά. Επίσης θεωρεί ότι η πιο συχνή κατηγοριοποίηση των συντελεστών 

είναι: υλικοί ή αντικειμενικοί, λειτουργικοί και υποκειμενικοί.82 Οι υλικοί, που σε 

συνάρτηση μεταξύ τους αποτελούν το κατά τον Κονδύλη «γεωπολιτικό δυναμικό» 

του κράτους είναι: η γεωγραφία (έκταση, μορφολογία, γειτνίαση και κλίμα), ο 

                                            
79 Jeffrey A. Hart, "‘“Three Approaches to the Measurement of Power in International Relations”’ 
(PDF Download Available)," ResearchGate, last modified Spring 1976, 
https://www.researchgate.net/publication/227392394_Three_Approaches_to_the_Measurement_of
_Power_in_International_Relations. 

80 Edward H. Carr, ό.π., σελ. 154-155 και 157-158. 

81 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ. 278. 

82 Ο Παναγιώτης Κονδύλης πιστεύει ότι οι τρεις πρώτοι από τους υλικούς συντελεστές συσχετίζονται 
άμεσα με τον τέταρτο και συγκροτούν την έννοια του «γεωπολιτικού δυναμικού» ενός κράτους. Η 
συμπλοκή των δύο συνθετικών στον όρο «γεωπολιτική» σημαίνει ότι η πολιτική αναπτύσσεται σε 
στενή συνάφεια με ένα συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο και στην ιστορία εναπόκειται να αποφασίσει 
με ποια έννοια θα καταστεί αμφίδρομη αυτή η σχέση. Παναγιώτης Κονδύλης, ό.π., σελ. 383-393 
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πληθυσμός, οι πηγές πλούτου και οι Ένοπλες Δυνάμεις, οι λειτουργικοί είναι: το 

πολιτικό σύστημα, η διοίκηση, η ικανότητα στρατιωτικής κινητοποίησης και η θέση 

του κράτους στο διεθνές σύστημα, ενώ οι υποκειμενικοί είναι η ηγεσία και το διεθνές 

κύρος.83  

Η αλληλεξάρτηση των κρατών που ξεκίνησε από το τέλος του 20ου αιώνα 

έδωσε ακόμη πιο περίπλοκα χαρακτηριστικά στην ισχύ. Η συχνή χρήση εννοιών, 

όπως γεωπολιτική, γεωπολιτισμός, γεωοικονομία και γεωστρατηγική, έχει 

αποκτήσει σαφέστερο χαρακτήρα. Γι’ αυτό οι παράμετροι ισχύος δεν πρέπει να 

θεωρούνται πια ως απλά στοιχεία ανεξάρτητα μεταξύ τους, αλλά ως δυναμικά 

αλληλοεπηρεαζόμενα με νέες λειτουργίες, που πρέπει να συνεξεταστούν με 

παράγοντες που υπεισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο.84 

 

3.6. Η Κατηγοριοποίηση της Ισχύος  

Ο Mearsheimer διακρίνει την ισχύ ενός κράτους στη δυνητική και στην 

πραγματική. Η δυνητική βασίζεται κυρίως στο μέγεθος του πληθυσμού και στο 

επίπεδο του πλούτου ενός κράτους, που αποτελούν τα θεμέλια της στρατιωτικής 

ισχύος. Η πραγματική ισχύς συνίσταται στη στρατιωτική δύναμη, με σημαντικότερη 

τη χερσαία.85 

Μια μεγάλη καινοτομία των Keohane και  Nye, είναι η κατηγοριοποίηση των 

πηγών ισχύος σε Στρατιωτική, Πολιτική, Οικονομική και Θεσμική ισχύ. Όταν ένα 

κράτος διαθέτει όλες τις μορφές ισχύος τις χρησιμοποιεί κλιμακωτά, ενώ ένα κράτος 

που δεν διαθέτει κάποια μορφή ισχύος, κλιμακώνει χρησιμοποιώντας τις μορφές 

ισχύος που διαθέτει.86  Οι σχέσεις αλληλεξάρτησης προσφέρονται ως πηγές ισχύος 

λόγω της ευαισθησίας (sensitivity), δηλαδή πόσο γρήγορα οι επιβαλλόμενες 

αλλαγές σε ένα κράτος αυξάνουν το κόστος και της τρωτότητας (vulnerability), 

                                            
83 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 147-186. 

84 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 149. 

85 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011). 

86 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence in the Information Age," 
Foreign Affairs 77, no. 5 (September/October 1998): σελ 86, accessed March 5, 2015, 
http://academos.ro/sites/default/files/power_and_interdependence.pdf. 
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δηλαδή κατά πόσο ένα κράτος έχει εναλλακτικές δράσεις για να μειώσει το κόστος 

αυτό. Επειδή η αλληλεξάρτηση δεν μπορεί να είναι πλήρως ισορροπημένη αλλά τις 

περισσότερες φορές είναι ασύμμετρη, τότε μεταξύ των κρατών εμφανίζονται 

ανταγωνισμοί ισχύος.87     

3.6.1. Σκληρή και Ήπια Ισχύς 

Η έννοια της ισχύος διακρίνεται συνεπώς δύο γενικές κατηγορίες: την ήπια 

(soft power) και την σκληρή ισχύ (hard power). Η σκληρή ισχύς ταυτίζεται με την 

ικανότητα ενός κράτους να επιβάλλει σε ένα άλλο κράτος, τον επιθυμητό γι’ αυτό 

τρόπο δράσης, άμεσα ή έμμεσα, εφαρμόζοντας κατά βάση τη στρατιωτική ισχύ αλλά 

ενίοτε και την οικονομική.88 Η στρατιωτική ισχύς είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την 

άσκηση διπλωματικής πίεσης, τη σύναψη διακρατικών συμμαχιών, τη διατύπωση 

απειλής χρήσης βίας, καθώς και την καταφυγή σε πολεμικές συγκρούσεις. Η 

οικονομική ισχύς είναι δυνατόν να περιλαμβάνει την παροχή οικονομικής βοήθειας, 

τη δωροδοκία και την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Αντίθετα η ήπια ισχύς είναι 

η δυνατότητα άσκησης επιρροής επί άλλων δρώντων μέσω θελκτικότητα της 

κουλτούρας, των πολιτικών ιδανικών και των πολιτικών επιλογών μιας χώρας, που 

θέτεται ως παράδειγμα προς αυτόβουλη μίμηση για τους άλλους.89 

Ο Joseph Nye ο οποίος επινόησε τον όρο «ήπια ισχύς» στις αρχές της 

δεκαετίας του '90,90 Ορίζει ως ήπια ισχύ το να κάνεις τους άλλους να θέλουν τα 

αποτελέσματα που θέλεις, χωρίς εξαναγκασμό.91 Η ήπια ισχύς βρίσκεται στην 

ικανότητα να ελκύεις, να γοητεύεις και να πείθεις. Στην ίδια λογική, ο Καθηγητής 

Νίκος Κοτζιάς πιστεύει ότι ο πολιτισμός είναι σημαντικός παράγοντας ισχύος, διότι 

                                            
87 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 451. 

88 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence in the Information Age," 
Foreign Affairs 77, no. 5 (September/October 1998): σελ 86, accessed March 5, 2015, 
http://academos.ro/sites/default/files/power_and_interdependence.pdf. 

89 Giulio M. Gallarotti, "Soft power: what it is, why it’s important, and the conditions for its effective 
use," Journal of Political Power 4, no. 1 (2011): σελ. 25-47, accessed December 16, 2015, 
http://wesscholar.wesleyan.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1056&context=div2facpubs  

90 Joseph Nye, "soft power," Foreign Policy 80 (Fall 1990), 
http://faculty.maxwell.syr.edu/rdenever/PPA-730-27/Nye%201990.pdf. 

91 Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, "Power and Interdependence" σελ 86.   
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αποτελεί ισχυρό οικονομικό πλεονέκτημα για μια χώρα με ιστορική κληρονομιά στο 

γεωγραφικό και κοινωνικό χώρο.92  

Η ήπια ισχύς προϋποθέτει πολιτικές μακρόπνοης προοπτικής που 

δημιουργούν αμοιβαιότητα, διότι λειτουργεί σε συνεργασία με άλλα κράτη. Η 

ενδυνάμωση της σκληρής και ήπιας ισχύος αποτελεί συνθήκη ορθολογικής 

λειτουργίας του κράτους.93 Το να μάθει κάποιος να συνδυάζει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο τη σκληρή και την ήπια ισχύ συνιστά την έξυπνη ισχύ.94 

3.7. Η Μέτρηση της Ισχύος Ενός Κράτους 

Η μέτρηση της ισχύος γίνεται ολοένα και δυσκολότερη σε σχέση με το 

παρελθόν.95 Η δυσκολία έγκειται στη δυσκολία μετατρεψιμότητας (Fungibility) των 

φορτίων ισχύος σε άλλου είδους ώστε να εξισορροπηθεί το έλλειμα σε δαπανηρές 

μορφές ισχύος.96 Συνεπώς πρωτεύων στόχος είναι τόσο η επιμέρους αξιοποίηση 

του κάθε ενός συντελεστή ισχύος ενός κράτους, όσο και η επίτευξη της ιδανικότερης 

δυναμικής αλληλεπίδρασής τους για τη μεγιστοποίηση της εθνικής ισχύος.97 

Βασική αρχή παραμένει ότι η ισχύς ενός κράτους δεν μπορεί να πάρει 

απόλυτες τιμές αλλά εκφράζεται σε σχέση με την ισχύ των άλλων κρατών. Η ισχύς 

είναι μια έννοια συγκριτικώς νοούμενη και συνεπώς, τα φορτία ισχύος ενός 

κράτους προσδιορίζονται σε σχέση αυτά των άλλων παραγόντων του διεθνούς 

συστήματος.98  

                                            
92 Νίκος Κοτζιάς, «Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδας στον 21ο αιώνα. Για μια νέα, ενεργητική, 
δημοκρατική, πατριωτική στρατηγική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης», σελ. 148. 

93 Σπυρίδων Ν. Λίτσας, ό.π., σελ. 174-175 και 368. 

94 Joseph Nye, Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2005), σελ. 14, 43, 78, 79, 135 και 193. 

95 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 140. 

96 Στον ίδιο, Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση, σελ 96-97. 

97 Εκτιμάται ότι είναι σημαντική η άποψη του Καθηγητή Ηλία Κουσκουβέλη ότι οι θεωρίες 
παραπέμπουν σε ορισμένους τύπους ισχύος, η εφαρμογή των οποίων αφορά σε συγκεκριμένους 
τομείς κάθε φορά, διότι εισάγει τον περιορισμό των συντελεστών ισχύος σε «τομείς 
δραστηριοτήτων», μια θέση που έχει διατυπώσει και ο Τροποποιημένος Δομικός Ρεαλισμός. Ο 
καθηγητής υπεραμύνεται μιας ολιστικής προσέγγισης στην εξωτερική πολιτική, που συσχετίζεται 
άμεσα με όλες τις πολιτικές. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Μια ολιστική προσέγγιση στην εξωτερική 
πολιτική», Μακεδονία, 2009, σ. 75. 

98 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 232. και Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: 
Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 101. 



-41- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

3.8. Η Συμπεριφορά των Κρατών 

Αναλόγως τη συμμετοχή ή μη στην κούρσα του διεθνούς ανταγωνισμού 

ισχύος τα κράτη μπορούν να εμφανίσουν τις ακόλουθες συμπεριφορές:99 

Αδιαφορία  

Ως παράδειγμα αυτής της συμπεριφοράς είναι ο απομονωτισμός που 

χαρακτηρίζει ακόμα ένα ρεύμα της αμερικανικής στρατηγικής. Ομοίως η στάση 

αδιαφορίας της Αυτοκρατορικής Κίνας αλλά και η εσωστρέφεια που χαρακτήριζε την 

Κίνα του Mao έχοντας επίγνωση της αδυναμίας του κράτους. 

Ικανοποίηση  

Η ικανοποίηση ενός κράτους με την καθεστηκυία τάξη που εκδηλώνεται με 

συντηρητική πολιτική και προσπάθεια διατήρησης του status quo.  

Δυσαρέσκεια 

Είναι η συμπεριφορά ενός κράτους που δεν είναι ικανοποιημένο με την 

υφιστάμενη κατανομή ισχύος και οδηγεί σε ιμπεριαλιστικές ή αναθεωρητικές 

πολιτικές που έχουν σκοπό να μεταβάλλουν το status quo, άλλοτε με απλές 

διευθετήσεις ισχύος, άλλοτε με αλλαγή όλου του συστήματος.    

 

3.9. Οι Θεωρίες της Ισορροπίας Ισχύος και η Έννοια της Σταθερότητας 

Ο Καθηγητής Κουσκουβέλης μας αναφέρει ότι η ενασχόληση με την 

«ισορροπία ισχύος» (balance of power)  απαιτεί την εισαγωγική επισήμανση ότι ο 

όρος προκαλεί εννοιολογική σύγχυση.100 Η έννοια της ισορροπίας ισχύος μας 

παραπέμπει στην κατανομή των ικανοτήτων (capabilities) μεταξύ δύο ή 

περισσοτέρων κρατών ή ομάδων κρατών.101 Η έννοια συνδέεται με την ρεαλιστική 

θεώρηση των διεθνών σχέσεων, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ 

                                            
99 Στον ίδιο, Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση, σελ 223. 

100 Ηλίας Κουσκουβέλης, "Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής," Το Βήμα 
των Κοινωνικών Επιστημών 6, no. 21 (May 1997): σελ. 119, accessed November 21, 2015, 
http://www.kouskouvelis.gr/site/files/i_ennoia_tis_statherotitas_sti_theoria_tis_diethnous_politikis.p
df. 
101 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011). 
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των ερμηνειών που δίνουν οι ρεαλιστές επιστήμονες, αφού ο όρος επιδέχεται 

περισσότερες ερμηνείες. Οι κυριότερες από αυτές είναι:102  

α) Ισορροπία με την έννοια της κατανομής της ισχύος μεταξύ των 

δρώντων. 

β) Ισορροπία με την έννοια της απόλυτης ισορροπίας μεταξύ δύο ή 

περισσότερων δυνάμεων. 

γ) Ισορροπία με την έννοια της σταθερότητας στο εσωτερικό του 

συστήματος. 

δ) Ισορροπία με την έννοια της πολιτικής της ισχύος (power 

politics/macht politik). 

ε) Ισορροπία με την έννοια της διαδικασίας εξισορρόπησης 

(equilibrium).103 

3.9.1. Η Θεωρία της Ισορροπίας Ισχύος      

Ως θεωρία, προβλέπει ότι τα κράτη καταφεύγουν σε στρατηγικές 

εξισορρόπησης (εσωτερική ή εξωτερική), προκειμένου να διατηρήσουν τη σχετική 

τους ισχύ εντός ενός συστήματος αλληλεξάρτησης με άλλους κρατικούς δρώντες 

και για να αποφύγουν την κυριαρχία από τα ισχυρότερα κράτη. Επομένως 

προσπαθούν να περιορίσουν μια πιθανή ηγεμονική συμπεριφορά μιας 

αναδυόμενης δύναμης, πριν αυτή γίνει πάρα πολύ ισχυρή, υπονομεύοντας τους 

συντελεστές αύξησης της ισχύος της, συνάπτοντας στρατηγικές συμμαχίες με 

άλλους κρατικούς δρώντες ή ακυρώνοντας της υφιστάμενες διακρατικές συμμαχίες 

του προσλαμβανομένου ως αντίπαλου κράτους. Από τη θεωρία προβλέπεται ότι 

«τα κράτη θα προβούν σε εξισορροποιητική συμπεριφορά ανεξαρτήτως εάν η 

ισορροπία αποτελεί τον στόχο των πράξεών τους. Το σύστημα θα έχει έντονη τάση 

προς ισορροπία. Η προσδοκία δεν είναι ότι μια ισορροπία, άπαξ και επιτευχθεί θα 

διατηρηθεί, αλλά ότι μια ισορροπία, άπαξ και διαταραχθεί, θα αποκατασταθεί με τον 

έναν ή τον άλλον τρόπο».104 Το αυτορρυθμιζόμενο αυτό σύστημα ισορροπίας 

                                            
102 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 203-205. 
103 Ηλίας Κουσκουβέλης, ό.π., σελ. 198. 

104 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2011), σελ. 272. 
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ισχύος συμβάλλει στην ενδεχόμενη σταθερότητα ή αστάθεια του συστήματος, στη 

διατήρηση ή όχι της ειρήνης μεταξύ των κρατών.   

Συνεπώς οι μεταβολές στη διεθνή κατανομή ισχύος και τη διεθνή κατάσταση 

θα προκαλέσουν δράσεις εξισορρόπησης (equilibrium), για να επιτευχθεί η 

σταθερότητα. Επομένως, υπάρχει εννοιολογική ταύτιση  (ή και σύγχυση), καθώς η 

ισορροπία ισχύος ισοδυναμεί με την εξισορρόπηση (equilibrium) και αυτή με την 

σταθερότητα.105 Αυτή η διάσταση ερμηνειών του όρου και οι διαφορετικές 

νοηματοδοτήσεις, προκαλεί και την τεράστια διάσταση απόψεων των 

ρεαλιστών/νεορεαλιστών και φιλελεύθερων /νεοφιλελεύθερων. Για τους μεν 

πρώτους, η ισορροπία ισχύος είναι ένας στόχος ή μια κατάσταση που διασφαλίζει 

την ειρήνη, τη σταθερότητα και την παγκόσμια τάξη. Για τους δεύτερους, η 

αναζήτηση ή διατήρηση της ισορροπίας ισχύος προκαλεί αστάθεια που μπορεί να 

οδηγήσει σε συστημικό πόλεμο. Αντίστοιχα η πολιτική συμπεριφορά ενός κράτους 

δικαιολογείται ή καταδικάζεται, αναλόγως την οπτική σκοπιά.106 

3.9.2. Η Θεωρία του Κύκλου της Ισχύος 

Η «θεωρία του κύκλου της ισχύος» αποτελεί μία προέκταση της θεωρίας 

της ισορροπίας ισχύος. Υποστηρίζει ότι το κράτος διέρχεται από σειρά (διαδοχικών) 

φάσεων σχετικής ισχύος και θέσης στην ιεραρχία του διεθνούς συστήματος. Οι 

προσπάθειες λοιπόν του κράτους που προσπαθεί να «ανέλθει» στην ιεραρχία ή να 

μην «κατέλθει» κατά τη διάρκεια του κύκλου της ισχύος μπορούν να επηρεάσουν τη 

σταθερότητα του συστήματος. Συνεπώς, στη θεωρία αυτή, η έννοια της 

σταθερότητας είναι η ίδια με αυτήν του «equilibrium» που αποδέχεται η θεωρία της 

«ισορροπίας ισχύος», αλλά περιγράφει με άλλο τρόπο και ίσως με μεγαλύτερη 

ακρίβεια, την επίτευξη ή τη ρήξη της σταθερότητας, σε σχέση με το χρόνο.107  

                                            
105 Όπως παραπάνω, Ηλίας Κουσκουβέλης, "Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς 
πολιτικής."   

106 Όπως παραπάνω, Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση, σελ 
206. 

107 Όπως παραπάνω, Ηλίας Κουσκουβέλης, "Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς 
πολιτικής."   
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3.9.3. Η Θεωρία της Μετάβασης της Ισχύος (power transition theory)108 

Η θεωρία αποτελεί μια παραλλαγή του κύκλου της ισχύος. Επικεντρώνεται 

στους διαφορετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και τις επιπτώσεις τους στην αλλαγή της 

σχετικής ισχύος μεταξύ των κρατών.109 

Οι δύο κυρίαρχες απόψεις αυτής της θεωρίας είναι αυτή των Organski και  

Kugler και αυτή του Robert Gilpin. Ο Organski και ο Kugler προσπαθούν να 

διαφοροποιηθούν από τους υπόλοιπους ρεαλιστές, με τον ισχυρισμό ότι «η θεωρία 

της μετάβασης ισχύος» θεωρεί ότι το διεθνές σύστημα δεν είναι απόλυτα άναρχο 

αλλά έχει μια σχετική ιεραρχία, σε σχήμα πυραμίδας. Στην κορυφή βρίσκεται το 

ισχυρότερο κράτος και συνεχίζουν προς τη βάση τα υπόλοιπα, ανάλογα με την 

κατανομή ισχύος.110  

Ο Organski υποστηρίζει πως ο πόλεμος «είναι πιο πιθανός όταν η ισχύς ενός 

ανικανοποίητου κράτους αρχίζει να γίνεται ίση με τη δύναμη των μονάδων που 

συντηρούν το status quo. Το διεθνές σύστημα θα βρίσκεται περισσότερο σε 

κατάσταση απειλής πολέμου όταν η αύξηση της ισχύος του αναθεωρητικού κράτους 

πραγματοποιείται με γρήγορο ρυθμό και η απογοήτευσή του δεν αφορά μόνο την 

κατανομή ισχύος αλλά και τη δομή του συστήματος.111 Μια δυσαρεστημένη 

ανερχόμενη δύναμη έχει δύο χαρακτηριστικά γνωρίσματα: δεν ανήκει στη συμμαχία 

του κράτους του status quo και δεν έχει συμμετάσχει στη δημιουργία του 

υπάρχοντος διεθνούς συστήματος. Τις περισσότερες φορές δεν συμμερίζεται τις 

θεμελιώδεις αξίες του συστήματος και συνήθως πιστεύει ότι η υφιστάμενη διεθνής 

τάξη είναι ενάντια στα συμφέροντά της. Όσο αυξάνεται η ισχύς της αυξάνεται και η 

αυτοπεποίθησή της ότι μπορεί να αλλάξει τη διεθνή τάξη.112  

                                            
108 Ο Ηλίας Κουσκουβέλης την ονομάζει «Θεωρία της ιεραρχικής ισορροπίας» στο, Ηλίας 
Κουσκουβέλης, "Η έννοια της σταθερότητας στη θεωρία της διεθνούς πολιτικής," σελ. 118. 

109 Manus I Midlarsky, "7. The Power Transition: A Retrospective and Prospective Evaluation," in 
Handbook of War Studies (Boston: Unwin Hyman, 1989), σελ. 171-194. 
http://www.acsu.buffalo.edu/~fczagare/PSC%20346/Kugler%20and%20Organski.pdf. 

110 David Lai, "The United States and China in power transition," US Army War College, Strategic 
Studies Institute, December 2011, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1093.pdf. 

111 Όπως παραπάνω, Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση, σελ 
242. 

112 Όπως παραπάνω, David Lai, "The United States and China in power transition."  
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Ο Robert Gilpin στο «Πόλεμος και Αλλαγή στην παγκόσμια πολιτική», 

αναδεικνύει τις παραμέτρους και τα κίνητρα που οδηγούν ένα κράτος να αλλάξει το 

status quo και τονίζει τη σχετική ισορροπία της στρατιωτικής ισχύος μεταξύ του 

κράτους-ηγεμόνα και των επίδοξων διεκδικητών, ως την κύρια αιτία πολέμου. Η 

περίοδος όπου ο διεκδικητής έχει φθάσει ή έχει ξεπεράσει τα επίπεδα ισχύος της 

ηγεμονικής δύναμης είναι η πιο επικίνδυνη για να ξεσπάσει ένας ηγεμονικός 

πόλεμος.113  

Καθώς η ισχύς ενός κράτους αυξάνεται, το κράτος αυτό επιδιώκει να 

επεκτείνει την πολιτική του επιρροή και την κυριαρχία του στη διεθνή οικονομία.114 

Ταυτόχρονα μετά από μια ανάλυση παραγόντων κόστους – οφέλους, θα 

προσπαθήσει να αλλάξει το διεθνές σύστημα ή να υποστηρίξει το status quo.115 

Καθώς η σχετική του ισχύς αυξάνεται, το ανερχόμενο κράτος θα προσπαθήσει να 

αλλάξει τους κανόνες που διέπουν το διεθνές σύστημα, τη κατανομή των σφαιρών 

επιρροής και το σημαντικότερο την πρόσβαση σε πόρους με τους οποίους θα 

αυξήσει τα κέρδη του. Αντιδρώντας το κυρίαρχο κράτος αντιμετωπίζει αυτή την 

πρόκληση μέσω αλλαγών στις πολιτικές του που αποσκοπούν στο να επαναφέρουν 

την ισορροπία στο σύστημα. Η ιστορία αποκαλύπτει, μας λέει ο Gilpin, ότι αν το 

κυρίαρχο κράτος αποτύχει σε αυτήν την προσπάθεια, η ανισορροπία θα επιλυθεί με 

ηγεμονικό πόλεμο.116  

3.10. Εξισορρόπηση της Απειλής (Balance of threat)117 

Ο Stephen Walt προσπάθησε να διαχωρίσει την ισχύ από την απειλή και 

τροποποίησε την ομολογουμένως δημοφιλή θεωρία της εξισορρόπησης της ισχύος, 

της νεορεαλιστικής σχολής προτείνοντας τη θεωρία της εξισορρόπησης της 

απειλής. Τα κράτη δηλαδή δεν αντιδρούν απαραιτήτως εναντίον της αύξησης της 

ισχύος ενός κράτους όταν αυτό δεν παρουσιάζει επιθετικές προθέσεις αλλά κυρίως 

                                            
113 Robert Gilpin, Πόλεµος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2007), σελ. 
186. 

114 Στον ίδιο, Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, σελ. 185. 

115 Στον ίδιο, Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, σελ. 184. 

116 Στον ίδιο, Robert Gilpin, Πόλεµος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, σελ. 315. 

117 Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," International Security 
9, no. 4 (Spring 1985), σελ. 3-43. 
http://www.ou.edu/uschina/gries/articles/IntPol/Walt.1985.IS.Alliances.BOP.pdf. 
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εναντίον κρατών που συνιστούν τη μεγαλύτερη απειλή.118 Συνεπώς 

συσπειρώνονται και συνάπτουν συμμαχίες αναλόγως με την αντίληψη της απειλής 

που δέχονται από άλλα κράτη. Ο Walt υποστηρίζει ότι τις περισσότερες φορές τα 

κράτη θα επιδιώξουν να εξισορροπήσουν την εναντίον τους απειλή, παρόλο που τα 

πολύ αδύναμα κράτη είναι πιο πιθανό να συμπλεύσουν  με την αναδυόμενη απειλή 

για να εξασφαλίσουν την ασφάλειά τους. Στη περίπτωση της σύμπλευσης 

(bandwagon), τα κράτη εκτιμούν ότι το κόστος αντιπαράθεσης είναι μεγαλύτερο από 

το όφελος, ειδικότερα εάν το ισχυρότερο κράτος προσφέρει κίνητρα, όπως 

εξασφάλιση οικονομικής ανάπτυξης και περιφερειακής ασφάλειας. Όσο μεγαλύτερη 

βοήθεια παρέχεται από το ισχυρό κράτος στο αδύναμο, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

πιθανότητα συμμαχίας και τόσο μεγαλύτερος είναι ο έλεγχος από ασκείται. Ομοίως 

όσο μεγαλύτερη είναι η ασυμμετρία της εξάρτησης υπέρ του ισχυρού, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η μόχλευση που ασκείται πάνω στο αδύναμο κράτος. 119 Όπως 

χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Walt, «εξισορρόπηση είναι η συμμαχία με την 

ασθενέστερη πλευρά, σύμπλευση είναι η συμμαχία με την ισχυρότερη»120 και 

προσδιορίζει τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης μιας απειλή από ένα άλλο κράτος: τη 

συνολική ισχύ που προβάλει (μέγεθος, πληθυσμός, οικονομικές δυνατότητες, κλπ), 

τη γεωγραφική εγγύτητα, τις επιθετικές στρατιωτικές ικανότητες και τις επεκτατικές 

βλέψεις και προθέσεις.121 Όταν ένα κράτος έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, το 

πιθανότερο είναι τα άλλα κράτη να το αντιληφθούν ως απειλή και να επιδιώξουν την 

εξισορρόπηση.  

Γενικότερα η ραγδαία άνοδος της Κίνας στον διεθνή καταμερισμό ισχύος τις 

τελευταίες δεκαετίες, επανέφερε το διάλογο τόσο στη θεωρία της ηγεμονίας και της 

μετάβασης της ισχύος μεταξύ των κατεστημένων και των ανερχόμενων μεγάλων 

δυνάμεων,122 όσο και στην εξισορρόπηση της απειλής. Οι παραπάνω θεωρίες 

έχουν εφαρμοστεί ως υπόθεση εργασίας για πολλούς μελετητές, αμερικανούς και 

                                            
118 Όπως παραπάνω, Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις,  σελ. 217. 

119 Όπως παραπάνω, Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," σελ. 
8-13. 

120 Όπως παραπάνω, Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 204. 

121 Όπως παραπάνω, Stephen M. Walt, "Alliance Formation and the Balance of World Power," σελ. 
9. 

122 Σωτήρης Πετρόπουλος and Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι: Οι σχέσεις της Κίνας με την 
Ευρώπη και τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013), σελ. 81. 
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κινέζους, οι οποίοι επικεντρώνονται στη μελέτη της ανόδου της Κίνας και στο αν μια 

ταχύτατα ανερχόμενη Κίνα, θα αποτελέσει πιθανή αιτία της σύγκρουσης.123  

Οι Αμερικανοί υποστηρίζουν ότι εφαρμόζοντας αυτές τις θεωρίες, οι ΗΠΑ όσο 

εξακολουθούν να υπερτερούν σε ισχύ, θα πρέπει να αποτρέψουν την αυξανόμενη 

ισχύ της Κίνας και ιδιαίτερα όπως τονίζει ο Robert Powell «λόγω της δυσκολίας ενός 

αυταρχικού καθεστώτος να εκπέμψει τα κατάλληλα σήματα-ενδείξεις που να 

γνωστοποιεί τις προθέσεις του, σε σχέση με ένα δημοκρατικό.124 Από την πλευρά 

τους οι Κινέζοι θεωρούν ότι αυτή τη θεωρία είναι αναχρονιστική που προσιδιάζει με 

αυτοεκπληρούμενη προφητεία πολέμου. Θεωρούν ότι μια αλλαγή στο σύστημα 

γίνεται και με ειρηνική μετάβαση όπως και στην περίπτωση από τη M. Βρετανία στις 

ΗΠΑ. Τη σύγχρονη εποχή δεν είναι ορθολογικό να καταφύγει κάποιο κράτος στη 

σύγκρουση, αποκλειστικά και μόνο επειδή υπέστη ταπεινώσεις στο παρελθόν ή 

επειδή κυβερνάται από μη δημοκρατικό καθεστώς. Τουναντίον, «Ο πόλεμος είναι 

δυνατόν να συμβεί όταν υπάρχει σημαντική ανακολουθία μεταξύ του καταμερισμού 

της ισχύος και του καταμερισμού των κερδών».125 Ο κίνδυνος πολεμικής 

σύγκρουσης μεγαλώνει όταν η ηγεσία ενός κράτους θεωρεί ότι δεν απολαμβάνει 

εξουσίες ανάλογες προς την ισχύ του κράτους τους.126 Ισχυρίζονται ότι, εάν η Κίνα 

προσλαμβάνει ένα επαρκές όφελος μέσα από μια ολιστική αποτίμηση των σχέσεων 

με την Αμερική, δεν είναι ορθολογικό να καταφύγει στη σύγκρουση.127 

Αυτές οι θεωρίες όπως είναι φυσικό έχουν επηρεάσει βαθιά τις σινο-

αμερικανικές σχέσεις, έχοντας οδηγήσει σε ανάλογες πολιτικές και στρατηγικές 

κινήσεις στη διεθνή αρένα. Στη συνέχεια έχοντας ως θεωρητικό υπόβαθρο τα μέχρι 

                                            
123 Aaron L. Friedberg, "The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?," International 
Security 30, no. 2 (2005), 
http://www3.nccu.edu.tw/~lorenzo/Friedberg%20US%20China%20Relations.pdf. 

124 Robert Powell 1999: In the Shadow of Power στο David C. Kang, "Getting Asia Wrong: The 
Need for New Analytical Frameworks," International Security, The MIT Press 27, no. 4 (2003): xx, 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic787492.files/Kang%20Getting%20Asia%20Wrong.pdf. 

125 Όπως παραπάνω, David Lai, "The United States and China in power transition." 

126 Steve Chan, "China, the US and the Power-Transition Theory: A Critique," London and New 
York, Routledge, last modified 2008, 
http://www.researchgate.net/publication/275166350_China_the_US_and_the_Power-
Transition_Theory_A_Critique_by_Steve_Chan. 

127 Lynn T. White, "Steve Chan, China, the U.S., and the Power- Transition Theory: A Critique," 
China Perspectives, last modified 2009, http://chinaperspectives.revues.org/4789 
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τώρα κεφάλαια της διατριβής, θα προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την υψηλή 

στρατηγική των δύο χωρών ώστε να κατανοήσουμε τα ζωτικά τους εθνικά 

συμφέροντα και τους εθνικούς στόχους τους για να καταλήξουμε στα σημεία που 

αυτά αντιπαλεύονται μεταξύ τους.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4Ο   Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 

4.1. ΗΠΑ: Η Αμφίθυμη Δύναμη  

Στην σύγχρονη ιστορία κανένας άλλος κρατικός δρώντας δεν έχει 

διαδραματίσει τόσο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της σημερινής 

πραγματικότητας όσο οι ΗΠΑ, αλλά ταυτόχρονα κανένας άλλος δεν εκδήλωσε τόση 

αμφιταλάντευση ως προς τη συμμετοχή του σε αυτήν. Βαθιά εμποτισμένες με την 

πεποίθηση της άνωθεν ανατεθείσας ιεραποστολικού τύπου αποστολής, για το καλό 

της ανθρωπότητας, έχουν διαδραματίσει έναν παράδοξο ρόλο στον ρου της 

σύντομης ιστορίας τους, ο οποίος χαρακτηρίζεται από εναλλασσόμενες περιόδους 

διεθνούς παρεμβατισμού και ιδιότυπου αυτοαπομονωτισμού.128 

Διαχρονικά η εξωτερική τους πολιτική έχει δομηθεί στη μανιχαϊστική λογική 

και στο δόγμα ότι οι αρχές οι οποίες εφαρμόζονται στο εσωτερικό τους είναι 

αυταπόδεικτα πανανθρώπινες και εδράζονται στο ύψιστο επίπεδο. Συνεπώς, η 

άσκηση εξωτερικής πολιτικής δεν αποτελεί την έκφραση εθνικού συμφέροντος, 

αλλά την πεμπτουσία μιας ιερής αποστολής, της διάδοσης των οικουμενικών αρχών 

της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ελεύθερης έκφρασης, όλων αυτών των αρχών 

δηλαδή που συνιστούν το αμερικανικό ιδεώδες. 

Η αμφιθυμία τους αποτυπώνεται με τον πλέον επίσημο τρόπο σε τρεις από 

τις προεδρικές διακηρύξεις, οι οποίες τελικά διαμορφώνουν έκτοτε την υψηλή τους 

στρατηγική: στο Δόγμα Μονρόε (1823), στην Προσθήκη Ρούσβελτ στο Δόγμα 

Μονρόε (1904) και στη Διακήρυξη των Δεκατεσσάρων Σημείων του Προέδρου 

Ουίλσον (1918). Συνοπτικά, το Δόγμα Μονρόε αποτελούσε μια μονομερή διακήρυξη 

ότι κάθε προσπάθεια αποικιοποίησης της αμερικανικής ηπείρου από ευρωπαϊκό 

κράτος δύναται να θεωρηθεί εχθρική επέμβαση, η οποία θα μπορούσε να 

προκαλέσει την παρέμβαση των ΗΠΑ.129 Το Δόγμα αποτελούσε έκφραση ενός 

παθητικού ιμπεριαλισμού και ενός ιδιότυπου αυτοαπομονωτισμού ταυτόχρονα, 

                                            
128 Ο 25ος Πρόεδρος των ΗΠΑ McKinley το 1900 σε προεκλογική του αφίσα δήλωνε ότι: «Η 
αμερικανική σημαία δεν κυματίζει σε ξένους τόπους για να προσθέσουμε νέα εδάφη, αλλά για το 
καλό της ανθρωπότητας» Henry Kissinger, Παγκόσμια τάξη (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2014), σελ. 
347.   

129 US Department of State, "Monroe Doctrine, 1823 - 1801–1829 - Milestones," Office of the 
Historian, accessed September 19, 2015, https://history.state.gov/milestones/1801-1829/monroe. 
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καθώς αφενός μεν διακήρυττε ότι το Δυτικό Ημισφαίριο ανήκει αποκλειστικά στην 

σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, αφετέρου δε, διατύπωνε την αδιαφορία των ΗΠΑ για τα 

ευρωπαϊκά και παγκόσμια δρώμενα. Η Προσθήκη Ρούσβελτ στο Δόγμα Μονρόε 

ανέτρεψε την αρχή μη επέμβασης του Δόγματος Μονρόε, εισάγοντας μάλιστα και 

την έννοια της προληπτικής επέμβασης, ως ύστατο μέσο προάσπισης των 

αμερικανικών συμφερόντων, χωρικά προσδιορισμένης όμως πάντα στο Δυτικό 

Ημισφαίριο.130 Η Διακήρυξη των Δεκατεσσάρων Σημείων του Προέδρου Ουίλσον, 

στο λυκόφως του Α΄ ΠΠ, αποτελεί τη διατύπωση ενός ιδεαλιστικού οράματος 

εγκαθίδρυσης παγκόσμιας ειρήνης, η οποία θα εδράζεται στο σεβασμό και την 

αποδοχή των αρχών της δημοκρατίας και της αυτοδιάθεσης των λαών.131  

4.2. Τα Εθνικά Συμφέροντα και οι Εθνικοί Στόχοι των ΗΠΑ  

 Η ρευστότητα του μεταδιπολικού διεθνούς συστήματος δυσχεραίνει την 

εμφάνιση μιας αποκρυσταλλωμένης αμερικανικής υψηλής στρατηγικής. Οι 

ανταγωνισμοί των χωρών έχουν μεταφερθεί τόσο στο οικονομικό πεδίο που 

περιπλέκουν ακόμη περισσότερο τη χάραξη της υψηλής στρατηγικής, στο 

υφιστάμενο οικονομικό πολυπολικό σύστημα,132 όσο και στην καταπολέμηση της 

τρομοκρατίας των μη κρατικών δρώντων, που αμφισβητεί ευθέως το ρόλο των ΗΠΑ.  

Η προάσπιση των εθνικών συμφερόντων των ΗΠΑ, έναντι απειλών όπως η 

διεθνής τρομοκρατία, τα «κράτη ταραξίες» ή κράτη «παρίες»133 του «άξονα του 

                                            
130 US Department of State, "Roosevelt Corollary to the Monroe Doctrine, 1904 - 1899–1913 - 
Milestones," Office of the Historian, accessed September 19, 2015, 
https://history.state.gov/milestones/1899-1913/roosevelt-and-monroe-doctrine. 

131 US Department of State, "Wilson’s Fourteen Points, 1918 - 1914–1920 - Milestones," Office of 
the Historian, accessed September 19, 2015, https://history.state.gov/milestones/1914-
1920/fourteen-points. 

132 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000), σελ. 102. 

133 Κράτος παρίας είναι ένας αμφιλεγόμενος όρος που χρησιμοποιείται στην διπλωματική γλώσσα 
για κράτη τα οποία, θεωρούνται απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και πληρούν κάποια 
χαρακτηριστικά όπως αυταρχικά ή τυραννικά καθεστώτα, το μη σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την υπόθαλψη της τρομοκρατίας και τη διάδοση των όπλων μαζικής καταστροφής. Το 
2000 το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, διέγραψε από το διπλωματικό λεξιλόγιό του την έκφραση 
«rogue state» «κράτος παρίας», έναντι της πιο ασαφούς κατηγορίας «state of concern», «κράτος-
πηγή ανησυχίας», με σκοπό να έχει μεγαλύτερη ευελιξία στις σχέσεις του με τα κράτη που κατατάσσει 
σε αυτή την κατηγορία. 
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κακού»,134 έχουν διαμορφώσει ανάλογα την υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ. Το 

σημαντικότερο εθνικό συμφέρον αποτελεί η αποτροπή των ανταγωνισμών 

ασφαλείας, που θα οδηγήσουν σε κρίσεις, συγκρούσεις και πόλεμο, με αναγκαστική 

εμπλοκή των ΗΠΑ και συνέπειες για την παγκόσμια οικονομία και την πιθανή 

δημιουργία ενός περιφερειακού ηγεμόνα ή και παγκόσμιου ανταγωνιστή με 

χαρακτηριστικά υπερδύναμης. Ο έλεγχος της διεθνούς οικονομίας και η ενεργειακή 

πολιτική αποτελούν βασικούς στόχους ελέγχου της οικονομικής ανάπτυξης των 

αντιπάλων της.135 Βασικός στόχος της αμερικανικής πολιτικής παραμένει η 

παρουσία τους σε περιοχές (πχ «ενεργειακό δρόμο του μεταξιού»), όπου θα 

ελέγχουν τους φυσικούς πόρους είτε στρατιωτικά είτε οικονομικά, αποτρέποντας 

ταυτόχρονα κάθε άλλη δύναμη. Η διάδοση της δημοκρατίας και των αμερικανικών 

αξιών σε ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα και την οικονομική ανάπτυξη.136  

4.3. Ιδεαλισμός, Ρεαλισμός, Απομονωτισμός και Παρεμβατισμός στη 

Χάραξη της Αμερικανικής Πολιτικής 

Για να κατανοήσουμε όμως τη διεθνή πολιτική συμπεριφορά των ΗΠΑ, 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν αποτελεί ένα ενιαίο «σύνολο», αλλά μάλλον 

ένα πολύπλοκο, βαθιά πλουραλιστικό σύστημα δυνάμεων, οι οποίες 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους, για το ποια συμφέροντα και ποιες αντιλήψεις θα 

ασκήσουν τη σημαντικότερη επίδραση στην τελική διαμόρφωση και εφαρμογή της 

εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής των Ηνωμένων Πολιτειών, μέσα από ένα 

κράμα ρεαλισμού και ιδεαλισμού, που ποτέ δεν είναι σίγουρο ποιο συστατικό θα 

κυριαρχήσει.  

Ο ρεαλισμός ως εργαλείο της εθνικής στρατηγικής, δεν αποτελεί δημοφιλή 

σχολή σκέψης. Οι ρεαλιστές πιστεύουν ότι τα κράτη έχουν εξ’ ορισμού 

                                            
134 Πρόεδρος Bush σε διάγγελμά του στο Κογκρέσο το 2002. 

135 Η Κασπία Θάλασσα αποτελεί μια πηγή τεράστιων ενεργειακών πόρων, την καθιστά ένα από τα 
σημαντικότερα γεωστρατηγικά σημεία του πλανήτη, η κατοχή του οποίου είναι άκρως απαραίτητη 
για την «παγκόσμια κυριαρχία» των ΗΠΑ και την στρατηγική αποδυνάμωση της Ρωσίας, Κίνας, 
καθώς και του Ιράν. 

136 Richard D. Hooker, The Grand Strategy of the United States, (Washington, D.C.: INSS Strategic 
Monograph Institute for National Strategic Studies National Defense University, 2014), 
http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/Books/grand-strategy-us.pdf. 
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συγκρουόμενα συμφέροντα και ανταγωνισμό για την απόκτηση ισχύος, ιδέες  που 

έρχονται σε αντίθεση με τη βαθιά αίσθηση αισιοδοξίας και ηθικολογίας που 

διαπερνά μεγάλο μέρος της αμερικανικής κοινωνίας. Ο φιλελευθερισμός, από την 

άλλη πλευρά, ταιριάζει ακριβώς με αυτές τις αξίες. Οι φιλελεύθερες θεωρίες 

αποθαρρύνουν τον εγωιστικό υπολογισμό συμφέροντος και ισχύος και ισχυρίζονται 

ότι ένας κόσμος που θα περιέχει μόνο δημοκρατικά κράτη θα περιορίζει τις 

συγκρούσεις και τον πόλεμο.137 Οι δύο αντιφατικές σχολές σκέψης συχνά 

συνυπάρχουν138 με αποτέλεσμα τη χάραξη της ίδιας στρατηγικής, αλλά για 

διαφορετικούς όμως σκοπούς.139   

Ομοίως το ρεύμα του απομονωτισμού και το ρεύμα του παρεμβατισμού, αν 

και εξαρχής αντίθετα, βασίζονται και τα δύο στις ίδιες φιλελεύθερες ιδέες. Οι μεν 

υποστηρίζουν την αποστασιοποίηση από το διεφθαρμένο σύστημα, 

εκμεταλλευόμενοι την ασφάλεια που προσφέρουν στην χώρα οι δύο ωκεανοί 

Ειρηνικός και Ατλαντικός και η πυρηνική αποτροπή και οι δε, επιμένουν στη διάδοση 

αυτών των αξιών στον υπόλοιπο κόσμο,140 έστω και με τη βίαιη παρέμβαση.141    

4.4. Η Realpolitik της Φιλελεύθερης Αμερικής   

Ακριβώς επειδή η realpolitik δεν αρέσει στους Αμερικανούς, η δημόσια 

συζήτηση σχετικά με την εξωτερική πολιτική, συνήθως διατυπώνεται στη γλώσσα 

του φιλελευθερισμού. Ως εκ τούτου, οι διακηρύξεις της πολιτικής ελίτ έχουν έντονη 

χροιά αισιοδοξίας και ηθικολογίας. Κεκλεισμένων των θυρών όμως ακολουθούν 

κυρίως τη γλώσσα της ισχύος και τις επιταγές της ρεαλιστικής λογικής.142  

                                            
137 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011). 

138 Ηenry Kissinger, Διπλωματία (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 1995). 

139 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011). 

140 Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο 
(Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2000). 

141 Μαρία Δ. Κοντογεώργου, "Η Επίδραση των Εθνικών Αξιών“ Ιδεαλισμός, Ρεαλισμός και 
Απομονωτισμός στη χάραξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής," (master's thesis, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2014), https://www.academia.edu/7491999/. 

142 Αρβανιτόπουλος, Η Αµερικανική Εξωτερική Πολιτική µετά Τον Ψυχρό Πόλεµο, και Mearsheimer, 
Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων 
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Παρατηρούμε δηλαδή τη συνέπεια των αμερικανικών κυβερνήσεων να 

νομιμοποιούν τις παρεμβάσεις τους, όχι με γεωπολιτικά αλλά με ιδεολογικά και 

ανθρωπιστικά κριτήρια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα επίκλησης των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και εξασφάλισης της διεθνούς έννομης τάξης, είναι οι προσπάθειες 

των κυβερνήσεων Bush και Clinton να δικαιολογήσουν τους πολέμους του Κόλπου 

και του Κοσσόβου αντίστοιχα.143  

4.5. Το «Τέλος»... η «Σύγκρουση» και … η «Τραγωδία»  

Την μεταψυχροπολεμική εποχή τρείς πολιτικοί επιστήμονες επιχείρησαν να 

σκιαγραφήσουν, την Υψηλή Στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Αμερική. 

Η πρώτη ήταν το επιχείρημα του Francis Fukuyama περί του τέλους της Ιστορίας,144 

μέσω της παγκόσμιας επικράτησης του φιλελευθερισμού ως του μόνου κοινωνικού 

μοντέλου του μέλλοντος και αποσόβησης κάθε μεγάλης κλίμακας σύγκρουσης 

μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων.145  

Η δεύτερη προσπάθεια έγινε ένα χρόνο αργότερα, όταν ο Charles 

Krauthammer τόνισε την «μονοπολική στιγμή» που διανύουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

οι οποίες ήταν πλέον η ισχυρότερη χώρα στον πλανήτη. Προέτρεψε τους ηγέτες της 

Αμερικής να μην είναι επιφυλακτικοί σχετικά με τη χρήση αυτής της ισχύος και «να 

διακυβερνήσουν τον μονοπολικό κόσμο, χωρίς «αιδώ», καθορίζοντας αυτοί τους 

κανόνες της παγκόσμιας τάξης και όντας έτοιμοι να τους επιβάλουν». Οι Ηνωμένες 

                                            
143 Από την άλλη πλευρά οι ρεαλιστές, παρόλο που ενέκριναν τους παραπάνω πολέμους 
επικαλούμενοι ζωτικά γεωπολιτικά συμφέροντα των ΗΠΑ στις περιοχές αυτές, ασκούν κριτική στα 
ανθρωπιστικά κίνητρα διότι δεν επικεντρώνονται στην εξυπηρέτηση των αμερικανικών 
συμφερόντων, με κίνδυνο να οδηγήσουν σε υπερέκταση της υπερδύναμης. Μετά τα γεγονότα της 
11ης Σεπτεμβρίου του 2001, έχοντας την ισχυρή εσωτερική νομιμοποίηση εξαιτίας της «ανήθικης» 
επίθεσης, κυρίαρχο παράγοντα διαμορφώσεως της υψηλής στρατηγικής των ΗΠΑ, το δόγμα Bush 
του νεότερου, επιβάλει τη στρατηγική του προληπτικού πολέμου για όποιον έρχεται σε αντίθεση με 
την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, με φορέα των παρεμβάσεων είτε τον ΟΗΕ, είτε το ΝΑΤΟ, το οποίο 
αναδεικνύεται σε κεντρικό όργανο άσκησης πολιτικής 

144 Francis Fukuyama, Το τέλος της ιστορίας και ο τελευταίος άνθρωπος (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 
1992). Η απήχηση του επιχειρήματος ήταν μεγάλη, υπογραμμίζοντας ότι το τέλος του ψυχρού 
πολέμου αποτελούσε την επιβεβαίωση της αμερικανικής μοναδικότητας (exceptionalism), καθώς 
και μοναδική ευκαιρία για την ολοκλήρωση του φιλελεύθερου ιδεαλιστικού προγράμματος του 
Woodrow Wilson 

145 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Αµερικανικό πολιτικό σύστηµα και εξωτερική πολιτική (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2002).   
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Πολιτείες έπρεπε να αναλάβουν ηγετικό ρόλο για την εγκαθίδρυση της δημοκρατίας 

σε όλο τον κόσμο, έστω και με τη χρήση της τεράστιας ισχύος της.146  

Τέλος ήταν το επιχείρημα του Samuel Huntington περί της σύγκρουσης των 

πολιτισμών σύμφωνα με το οποίο τις ιδεολογικές διεθνείς διαχωριστικές γραμμές 

του ψυχρού πολέμου έχουν αντικαταστήσει πολιτισμικές διαχωριστικές γραμμές και 

κυρίως η θρησκευτική διαφορετικότητα. Η Δύση χάνει σιγά-σιγά την υπεροχή της 

και η μεγαλύτερη σύγκρουση θα είναι πολιτισμική, δηλαδή ανάμεσα στη Δύση και 

στους «υπόλοιπους» πολιτισμούς.147  

Ωστόσο, ο John Mearsheimer με το έργο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των 

Μεγάλων Δυνάμεων»148, επιχειρεί να ανατρέψει την επικρατούσα αισιοδοξία για την 

εδραίωση της διεθνούς ειρήνης και του «Τέλους της Ιστορίας» και τα περί 

«πολιτισμικών συγκρούσεων». Ο ηγεμονισμός παραμένει η κινητήρια δύναμη των 

μεγάλων δυνάμεων της Ιστορίας και τα κράτη επιζητούν ισχύ για να επιβάλλουν την 

κυριαρχία τους το ένα εις βάρος του άλλου. Τα κράτη τα οποία επιτυγχάνουν να 

αναδειχθούν σε περιφερειακές δυνάμεις-τοπικούς ηγεμόνες έχουν ως επόμενο 

στόχο να αποτρέψουν την ανάδειξη άλλων ισχυρών τοπικών ηγεμόνων σε άλλα 

περιφερειακά υποσυστήματα. Ο Mearsheimer ειδικότερα, υποστηρίζει ότι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είναι προορισμένες να διεξαγάγουν έναν έντονο και επικίνδυνο 

ανταγωνισμό ασφάλειας με μια ανερχόμενη Κίνα, και ότι οι προσπάθειες να 

εμποδιστούν οι συγκρούσεις μέσω «προσέγγισης» είναι καταδικασμένες σε 

αποτυχία. Εάν η Κίνα αναπτυχθεί οικονομικά θα αποτελέσει απειλή για την 

ισορροπία της ισχύος του περιφερειακού της υποσυστήματος στην Ασία. Η Κίνα θα 

                                            
146 Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment," Foreign Affairs 70, no. 1 (1990), 
https://www.foreignaffairs.com/articles/1991-02-01/unipolar-moment. 

147 Samuel P. Huntington, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας τάξης 
(Αθήνα: Εκδόσεις Τερζόπουλος, 1999). Το επιχείρημά του απέκτησε απήχηση στις ΗΠΑ, επειδή 
εξηγούσε την πληθώρα των εθνοθρησκευτικών συρράξεων που ξέσπασαν κατά τη δεκαετία του 
1990 στη Γιουγκοσλαβία, στη νότια περιφέρεια της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, στη Νότια Ασία και 
σε άλλες περιοχές του κόσμου. Απέκτησε όμως ιδιαίτερο ενδιαφέρον κυρίως μετά την επίθεση της 
11ης Σεπτεμβρίου του 2001, αφού περιέγραφε την αντίδραση των λαών με έντονες πολιτισμικές και 
θρησκευτικές διαφορές, κατά της παγκοσμιοποίησης και της διάδοσης των αμερικανικών ιδεών. Η 
θεωρία του αποτέλεσε ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία στα χέρια των νεο-συντηρητικών επί της 
θητείας του George Bush Jr και αποτέλεσε ιδεολογικό άλλοθι στους πολέμους που διεξήγαγε η 
Ουάσιγκτον. 

148 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011). 
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προσπαθήσει να μετατρέψει υπέρ της το ισοζύγιο ισχύος και να διασφαλίσει ότι οι 

γείτονές της, δεν είναι σε θέση να την απειλήσουν. Στη συνέχεια η Κίνα θα 

προσπαθήσει να εκδιώξει τις ΗΠΑ από την Ασία όπως η Αμερική έκανε με τις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις στο δυτικό ημισφαίριο. Για το λόγο αυτό πιστεύει ότι οι ΗΠΑ 

θα αναγκαστούν να εφαρμόσουν απέναντι στην Κίνα μια πολιτική ανάσχεσης και 

αποτροπής.149 

4.6. Η Υψηλή Στρατηγική των ΗΠΑ στη Διαμόρφωση του Διεθνούς 

Συστήματος 

 Η ρεαλιστική σχολή στην Αμερική με όρους ισχύος, οδήγησε σε στρατηγικές 

ανάσχεσης και εξισορρόπησης, στην Ευρώπη, Μ. Ανατολή, ΝΑ Ασία, και σε 

επιλεκτικό παρεμβατισμό βασισμένο σε ρεαλιστικά και γεωοικονομικά κριτήρια. Η 

γεωστρατηγική σκέψη και ειδικότερα οι αναλύσεις όπως του Brzezinski, 

δικαιολογούν την αμερικανική επέκταση μετά τον ψυχρό πόλεμο με σκοπό τον 

έλεγχο της Ευρασίας, έλεγχο των ενεργειακών αποθεμάτων και των οδών 

μεταφοράς τους και την λανθάνουσα ανάσχεση της Κίνας150, ώστε να μην 

επιτρέψουν σε καμία δύναμη να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους και να αναδειχτεί 

σε περιφερειακό ή παγκόσμιο διεκδικητή151. Η αμερικανική σκέψη, πρότεινε δύο 

μοντέλα δομής του σύγχρονου διεθνούς συστήματος: 

Τη μονοπολικότητα (unipolarity): Σύμφωνα με τους νεοσυντηρητικούς, με 

αυτό το μοντέλο θα πρέπει να εδραιωθεί η αμερικανική υπεροχή (supremacy) και η 

ηγεμονική θέση των ΗΠΑ–primus solus, σε ένα μονοπολικό σύστημα, 

                                            
149 Ουσιαστικά και για τις τρεις θεωρίες η Κίνα πρεσβεύει το τέλος της αμερικανικής ηγεμονίας, λόγω 
της ραγδαίας αύξησης της ισχύος της. Για τον Fukuyama, αν η Κίνα προσχωρήσει στον δυτικό άξονα 
τότε πραγματικά θα υπάρξει ειρήνη και το «τέλος της Ιστορίας». Για τον Mearsheimer αντίθετα, η 
Δύση πρέπει να δημιουργήσει μια δυνατή συμμαχία ώστε να εξισορροπήσει την Κίνα. Ο Huntington 
τέλος υποστηρίζει ότι δεν πρέπει να γίνει καμία προσπάθεια επιρροής της Κίνας.  

150 Samir Tata, "Recalibrating American Grand Strategy: Softening US Policies Toward Iran In 
Order to Contain China," Strategic Studies Institute, 2013, accessed July 17, 2015, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pubs/Parameters/Issues/WinterSpring_2013/7_Article
_Tata.pdf. 

151 Patrick Tyler, "U.S. Strategy Plan Calls for Insuring no Rivals Develop - NYTimes.com," The New 
York Times - Breaking News, World News & Multimedia, last modified 
1992,http://www.nytimes.com/1992/03/08/world/us-strategy-plan-calls-for-insuring-no-rivals-
develop.html?pagewanted=all&_r=0. Αυτό δηλώνεται και στο Defense Planning Guidance 1994-
1999 όπου επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους «στην αποτροπή εμφάνισης μελλοντικού 
ανταγωνιστή. 
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δημιουργώντας μια διεθνή κοινότητα κοινών συμφερόντων. Αποτελώντας τον 

πυρήνα του διεθνούς συστήματος, με άσκηση αποφασιστικής επιρροής και ηγεσίας 

και όχι άμεσου ελέγχου, τα άλλα κράτη θα οργανωθούν γύρω από την αμερικανική 

ηγεσία, έχοντας τα ίδια συμφέροντα και τις ίδιες ιδεολογικές βάσεις. 152 Καθήκον του 

ισχυρού πόλου, είναι να αλλάξει τον κόσμο κατ’ εικόνα και ομοίωσή του. Σκοπός του 

είναι να ενεργεί ακόμα και μονομερώς ώστε μην εμφανιστεί καμιά αντίπαλη 

υπερδύναμη ικανή να απειλήσει τα συμφέροντα και την ευημερία του.  

Την πολυμερή οργάνωση (multilateralism)153: Σύμφωνα με τη 

νεοφιλελεύθερη σχολή (neoliberalism-liberal realism), οι ΗΠΑ θα πρέπει να 

επιδιώξουν να μοιραστούν το ρόλο του παγκόσμιου ηγεμόνα με άλλες δυνάμεις -

primus inter pares. Για να αποφύγουν τον κίνδυνο της υπερεξάπλωσης- 

υπερέκτασης (overstrech)154 εισηγούνται τη σταθερότητα ενός ισορροπημένου 

πολυπολικού συστήματος ισορροπίας ισχύος και την οικοδόμηση ενός ιεραρχικού–

πολυπολικού συστήματος. Ως εκ τούτου, θεωρούν ότι η παγκόσμια διακυβέρνηση 

απαιτεί από τις ΗΠΑ να συνεργαστούν στενά με τους συμμάχους και τους διεθνείς 

οργανισμούς.155  

4.6.1. Πολυπολικότητα ή Πολυεταιρικότητα  

Ο φιλελεύθερος νέο-ρεαλισμός προτείνει την «ήπια ισχύ» για την ανάδειξη 

δυνάμεων με την ίδια ιδεολογία και με τα ίδια συμφέροντα με τις ΗΠΑ. 

Εφαρμόζοντας έναν επιλεκτικό παρεμβατισμό (selective engagement), πολυμερώς 

μέσα από οργανισμούς όπως το ΝΑΤΟ, θα μπορέσουν να επιτύχουν τους σκοπούς 

τους στη διεθνή αρένα, περισσότερο με τη συνεργασία και την ένταξη άλλων 

δυνάμεων στο αμερικανικό σχέδιο, παρά με τον ηγεμονισμό.156 Δηλαδή οι ΗΠΑ 

                                            
152 Δόγμα Wolfowitz στο Zbignew Brzezinski, Η μεγάλη σκακιέρα (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 1998). 

153 Joseph Nye, Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήση, 2005). 

154 Barry R. Posen, "Emerging Multipolarity: Why Should We Care?," Current History, November 
2009. 
http://acme.highpoint.edu/~msetzler/IntlSec/IntlSecReads/multipolarismHowItWillWork.CH1109.6.p
df. 

155 Ηenry Kissinger, Διπλωματία (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 1995). 

156 Robert Keohane, "After Hegemony: Cooperation and Discord in World Political Economy (PDF 
Download Available)," ResearchGate, accessed December 17, 2015, 
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παράλληλα με την προώθηση των γεωπολιτικών και γεωοικονομικών σχεδίων τους, 

πρέπει να εμπλακούν ενεργά στη διαμόρφωση φιλικού πολιτικού συστήματος των 

ξένων χωρών. Πάνω απ’ όλα, με «ήπια ισχύ», όπως την προτείνει ο Joseph Nye 

Jr157, πρέπει να κατακτούν συνειδήσεις (win over hearts and minds) 158 και να 

καταφεύγουν στη «σκληρή ισχύ» (hard power) μόνο στις περιπτώσεις που δεν 

λειτουργεί η «ήπια ισχύς». Αυτός ο τρόπος χρήσης της ήπιας και της σκληρής 

ισχύος συνιστά την «έξυπνη δύναμη» (smart power). Αυτή η πολιτική προσέγγιση 

ασκεί σημαντική επιρροή στον πρόεδρο Barack Obama.159  

Η πραγματικότητα που του κληροδότησε ο απερχόμενος Πρόεδρος Bush ο 

νεότερος, ήταν ένα εκρηκτικό μείγμα αδιέξοδης εξωτερικής πολιτικής και 

διογκούμενης εσωτερικής απονομιμοποίησης. Η Κίνα βρισκόταν ένα βήμα πριν από 

την κατάκτηση του παγκόσμιου οικονομικού Έβερεστ, η Ρωσία είχε αφυπνιστεί μετά 

τον πόλεμο της Οσετίας και η ΕΕ μετά την ενοποίησή της προχωρούσε με δειλά 

βήματα προς την ολοκλήρωση. Ο τζιχαντισμός ως μολυσματική ασθένεια 

μεταδιδόταν σε ολόκληρη την ευρύτερη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, και το 

κυριότερο, οι ΗΠΑ είχαν απομονωθεί και απονομιμοποιηθεί από το διεθνές 

σύστημα, λόγω της επί οκταετίας ala carte εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου. Με 

δεδομένη μια ύφεση παρομοίου μεγέθους με αυτήν του ’29 ante portas, η φαρέτρα 

για τη χάραξη υψηλής στρατηγικής δεν παρείχε πολλαπλότητα εναλλακτικών 

ρεαλιστικών επιλογών.  

                                            
https://www.researchgate.net/publication/243721473_After_Hegemony_Cooperation_and_Discord
_in_World_Political_Economy. 

157 Με τον όρο ήπια ισχύς, ο Nye εννοεί ότι η διεθνής ισχύς, άρα και η διεθνής απήχηση, αποδοχή 
και επιρροή της αμερικανικής κουλτούρας και ιδεολογίας και των αμερικανικών θεσμών, προσφέρει 
στις ΗΠΑ ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη διαμόρφωση πολιτικών συμπεριφορών, σχέσεων και 
θεσμών στο διεθνές σύστημα. 

158 π.χ. να κάνει παρεμβάσεις με όρους «χρωματιστών επαναστάσεων» και «Αραβικής Άνοιξης».   

159  Ο πρόεδρος Ομπάμα, με κεντρικό επικοινωνιακό μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «δεν 
διεξάγουν και ουδέποτε θα διεξαγάγουν πόλεμο κατά του Ισλάμ», αλλά ότι απλώς καταπολεμούν τον 
«βίαιο εξτρεμισμό» – που στη γλώσσα του αμερικανικού πολιτικού συμβολισμού φαίνεται να 
αντικαθιστά τον επικοινωνιακά φθαρμένο «πόλεμο κατά της τρομοκρατίας», προφανώς έχει επιλέξει 
τον ρεαλισμό και επιχειρεί να συνδυάσει στην πράξη τη "σκληρή" με την "ήπια ισχύ" έχοντας ως 
απώτερο στόχο την εκπομπή της εικόνας ότι οι ΗΠΑ είναι "έξυπνη δύναμη".   
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4.6.2. Οι Επιλογές της Υψηλής Στρατηγικής των ΗΠΑ Έναντι της Ανόδου της 

Κίνας 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο αμερικανός Πρόεδρος, έπρεπε να 

αντιμετωπίσει τη σημαντική γεωστρατηγική πρόκληση της ραγδαίας οικονομικής 

ανάπτυξης της Κίνας, η οποία αναδεικνύεται πλέον σε ισότιμο ανταγωνιστή, 

τουλάχιστον στο οικονομικό πεδίο.160 Ταυτόχρονα ακόμα πιο ανησυχητικό ήταν ότι 

οι στρατιωτικές τις δαπάνες αυξάνονταν με ακόμη ταχύτερο ρυθμό από την 

οικονομία της.161 Οι ΗΠΑ βρίσκονταν μπροστά σε ένα μεγάλο στρατηγικό δίλημμα. 

Εάν θα αντιμετωπίσουν την Κίνα ως ισάξια δύναμη στην περιοχή και θα 

συνεργαστούν μαζί της, αποδεχόμενοι τη δημιουργία μίας σφαίρας επιρροής από 

πλευράς της, που σε κάποιες περιπτώσεις θα αντιτίθεται στα αμερικανικά 

συμφέροντα. Ή εάν θα διατηρήσουν την κυριαρχία τους στην περιοχή, 

περιορίζοντας την Κίνα μέσω των παραδοσιακών τους συμμάχων, με κίνδυνο την 

ενδεχόμενη σύγκρουση μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών δυνάμεων του 

πλανήτη. Το μενού των επιλογών για το οποίο επιχειρηματολογούσαν οι 

διαμορφωτές της εξωτερικής πολιτικής είναι ενδεικτικό του αποπροσανατολισμού 

και της σύγχυσης που επικρατούσε:162  

4.6.2.1. Η Ηγεμονία (Primacy) 

Ως πρώτη ρεαλιστική και φιλελεύθερη επιταγή (ο καθένας για τους δικούς του 

λόγους όπως αναλύθηκε παραπάνω) για την αμερικανική υψηλή στρατηγική έναντι 

της Κίνας, μπορεί να χαρακτηριστεί η ηγεμονία. Αυτό προϋποθέτει ότι οι Ηνωμένες 

Πολιτείες έχουν έννομο συμφέρον να παραμείνουν η μοναδική υπερδύναμη, ή 

τουλάχιστον να μην ανεχθούν την άνοδο της Κίνας, σε επίπεδο ομότιμου 

                                            
160 Susan V. Lawrence and David MacDonald, U.S.-China Relations Policy Issues (Washington, 
DC: Congressional Research Service, Library of Congress, 2012), 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41108.pdf. 

161 Nina Hachigian and Winny Chen, "President Obama’s Progressive China Policy: Assessing the 
U.S.-China relationship today and what lies ahead," Center for American Progress, May 2010, 
https://cdn.americanprogress.org/wpcontent/uploads/issues/2010/05/pdf/obamasprogressivechinap
olicy.pdf. 

162 Shawn Brimley, Michèle A. Flournoy, and Vikram J. Singh, Making America Grand Again: 
Toward a New Grand Strategy ([Washington, DC]: Center for a New American Security, 2008), 
σελ. 18-19. 
http://www.cnas.org/files/documents/publications/FlournoyBrimley_Finding%20Our%20Way_June0
8.pdf. 
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ανταγωνιστή (peer competitor). Θα πρέπει να επιδιώξουν τη διατήρηση του status 

quo ως η μόνη υπερδύναμη. Η παγκόσμια πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων 

Πολιτειών είναι κεντρικής σημασίας για την ευημερία και την ασφάλεια τόσο των 

Αμερικανών πολιτών όσο και ολοκλήρου του κόσμου. Ο κεντρικός στόχος της 

αμερικανικής υψηλής στρατηγικής έναντι της Κίνας, είναι να διατηρηθεί η Pax 

Americana  και να αποτραπεί μια νέα Pax Sinica.163 

4.6.2.2. Η Συνέργεια (Συνεργατική Ασφάλεια-Cooperative Security) 

Ως δεύτερη πιθανή στρατηγική προτάθηκε αυτή της συνεργατικής ασφάλειας, 

ακολουθώντας τις επιταγές του φιλελευθερισμού.164  Βασική παραδοχή παραμένει 

ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες «έχουν ένα ζωτικό εθνικό συμφέρον να διατηρήσουν 

παγκόσμια ειρήνη». Οι υπέρμαχοι τάσσονται υπέρ της συλλογικής δράσης μέσω 

θεσμικής εμπλοκής των διεθνών οργανισμών, ιδιαίτερα του ΟΗΕ όποτε αυτό είναι 

δυνατόν, ως το καλύτερο μέσο για να αποτρέψουν οποιαδήποτε χώρα που 

προσπαθεί να ανατρέψει τη διεθνή ασφάλεια.165  Σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική, 

οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τόσο αλτρουιστικά όσο και ιδιοτελή συμφέροντα αν μια 

«ισχυρή και ευημερούσα» Κίνα ενσωματωθεί πλήρως στο υφιστάμενο σύστημα. Ως 

εκ τούτου δεν θα πρέπει να στρέψουν την προσοχή τους στο να αποτρέψουν την 

άνοδο της Κίνας, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να εργαστούν για την περαιτέρω 

ανάπτυξη, επέκταση και ενίσχυση των διεθνών θεσμών – του ΟΗΕ, του Παγκόσμιου 

Οργανισμού Εμπορίου, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Παγκόσμια Τράπεζα 

κλπ. Η στρατηγική αυτή πρότασσε ουσιαστικά, την περαιτέρω προώθηση της 

αλληλεξάρτησης μέσω της παγκοσμιοποίησης.166  

4.6.2.3. Η Επιλεκτική Εμπλοκή (Selective Engagement)  

Οι υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής αντλούν την ανάλυσή τους από την 

ρεαλιστική θεωρία της ισορροπίας ισχύος. Η επιλεκτική εμπλοκή επιδιώκει τη 

διατήρηση της ισορροπίας ισχύος ώστε να διασφαλιστεί η ειρήνη μεταξύ των 

                                            
163 Barry R. Posen and Andrew L. Ross, "Competing Visions for U.S. Grand Strategy," International 
Security 21, no. 3 (Winter 1997): σελ. 32-43, accessed September 23, 2015, 
http://users.clas.ufl.edu/zselden/Course%20Readings/PosenRoss.pdf. 

164 Όπως παραπάνω, Posen and Ross “Competing Visions for U.S. Grand Strategy, σελ. 6. 

165 Όπως παραπάνω, Posen and Ross “Competing Visions for U.S. Grand Strategy, σελ. 23-26. 

166 Όπως παραπάνω, Posen and Ross “Competing Visions for U.S. Grand Strategy, σελ. 27-31. 
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μεγάλων δυνάμεων. Οι υποστηρικτές αυτής της στρατηγικής, αναγνωρίζουν την 

εγγενή αξία μιας εκσυγχρονισμένης και ευημερούσας Κίνας, αλλά πιστεύουν ότι τα 

αμερικανικά ζωτικά εθνικά συμφέροντα απαιτούν εξισορρόπηση της αυξανόμενης 

κινεζικής ισχύος. Αυτή η προσέγγιση των σινο-αμερικανικών σχέσεων απαιτεί 

ορθολογικό καθορισμό οικονομικών και πολιτικών στόχων. Το επιθυμητό τελικό 

αποτέλεσμα θα είναι μια οικονομικά ευημερούσα Κίνα, που δεν θα έχει ούτε την 

πρόθεση ούτε τη διπλωματική και στρατιωτική ικανότητα να αμφισβητήσει την 

υπεροχή των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή της Ασίας. Η στρατηγική αυτή 

απαιτεί αναβάθμιση της αμερικανικής ισχύος στην περιοχή (οικονομικής, θεσμικής 

και στρατιωτικής), μέσω της δημιουργίας ή ανανέωσης των περιφερειακών 

συμμαχιών για την εξισορρόπηση της κινεζικής ισχύος. Αποτελεί δηλαδή μια 

τροποποιημένη στρατηγική της ανάσχεσης (contain+engagement-congagement) 

που από τη μια μεριά ενθαρρύνει την ανάπτυξη της Κίνας, αλλά από την άλλη αυτό 

θα γίνεται μέσα σε ένα ειδικό διαμορφωμένο πλαίσιο το οποίο θα περιορίζει τη 

διπλωματική και στρατιωτική κινεζική ισχύ, ενθαρρύνοντας ή αποθαρρύνοντας 

ανάλογα τις κινεζικές πρακτικές.167 

 4.6.2.4. Ο Νέο-απομονωτισμός (Neo-isolationism)  

Η τελευταία από τις τέσσερις πιθανές στρατηγικές που εκλήθη να 

ακολουθήσει η κυβέρνηση Obama είναι ο νεο-απομονωτισμός. Οι νέο-

απομονωτιστές απορρίπτουν τον διεθνισμό. Ουσιαστικά, αυτή η σχολή σκέψης 

αποφεύγει τις «παρεμβάσεις στις ξένες υποθέσεις» και δεν μπαίνει στο δίλημμα περί 

παγκόσμιας ηγεμονίας. Οι νεο-απομονωτιστές υιοθετούν μια στενή οπτική περί των 

εθνικών συμφερόντων των ΗΠΑ. Αναγνωρίζουν την ασφάλεια, την ελευθερία, και 

την ευημερία του Αμερικανικού λαού ως το μόνο ζωτικό συμφέρον των ΗΠΑ. 

Πιστεύουν ότι μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, καμία χώρα δεν 

έχει την ισχύ να απειλήσει τις ΗΠΑ. Τόσο το πυρηνικό της οπλοστάσιο όσο και η 

γεωγραφική της απομόνωση, μεταξύ του Ατλαντικού και του Ειρηνικού Ωκεανού,   

εξασφαλίζει την ασφάλειά της. Και στον οικονομικό τομέα θεωρούν ότι οι ΗΠΑ 

ελέγχουν σε ικανοποιητικό βαθμό την παγκόσμια οικονομία, ώστε να συνεχίσουν να 

αναπτύσσονται. Δηλαδή υποστηρίζουν ότι, δεν υπάρχουν πραγματικές απειλές που 

να δικαιολογούν τη παρέμβαση σε παγκόσμιο επίπεδο και φυσικά απορρίπτουν 

                                            
167 Όπως παραπάνω, Posen and Ross “Competing Visions for U.S. Grand Strategy, σελ.17-23. 
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κάθε ιδέα περί ευθύνης διατήρησης της παγκόσμιας τάξης. Οποιαδήποτε 

«σταυροφορική» στρατηγική εγκαθίδρυσης της δημοκρατίας στον κόσμο και 

διασφάλισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι απλά καταστροφική και το μόνο 

που πετυχαίνει είναι να εμπνεύσει αντιαμερικανικό μίσος. Η νεο-απομονωτική 

στρατηγική προτείνει, την παύση των πολιτικών προώθησης της δημοκρατίας στην 

Κίνα, την κατάργηση των εγγυήσεων ασφαλείας προς την Ταϊβάν και τουλάχιστον 

τη μείωση εάν όχι την απαγκίστρωση όλης της αμερικανικής στρατιωτικής 

παρουσίας από την Κορέα, την Ιαπωνία και την υπόλοιπη περιφέρεια της 

Ανατολικής Ασίας.168 

4.6.3. Η Στρατηγική Obama 

Η κατάσταση όμως απαιτούσε πολυδιάστατη προσέγγιση, στον στρατιωτικό, 

οικονομικό και πολιτικό τομέα, με ταυτόχρονες πολιτικές καθησυχασμού των 

συμμάχων των ΗΠΑ. Ο Πρόεδρος Obama πραγματιστής, υιοθέτησε μείγμα 

ρεαλιστικών και φιλελεύθερων επιλογών, χωρίς να αποποιείται κανέναν εκ των 

παραδοσιακών πυλώνων της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής.169 Η αντίληψη και 

το όραμά του ότι ο κόσμος δεν είναι πολυπολικός αλλά πολυεταιρικός, με τις ΗΠΑ 

να ηγούνται στο παρασκήνιο αποτυπώνεται και στα θεσμικά κείμενα των ΗΠΑ.170  

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας του, ο πρόεδρος Obama 

υιοθέτησε μια διττή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της Κίνας: αρχικά 

ανανεώνοντας και ενισχύοντας τους δεσμούς συνεργασίας των δύο χωρών και στη 

συνέχεια δημιουργώντας μια ισχυρή και αξιόπιστη αμερικανική παρουσία σε όλη την 

Ασία, ως εξισορρόπηση της κινεζικής ανόδου. Καλωσόρισε μεν την «ειρηνική 

άνοδο» της Κίνας αλλά ταυτόχρονα προσπάθησε να εξασφαλίσει ότι η άνοδός της 

                                            
168 Όπως παραπάνω, Posen and Ross “Competing Visions for U.S. Grand Strategy, σελ.9-16. 

169 Οι πέντε πυλώνες είναι: α) εγκαθίδρυση δημοκρατικής ειρήνης, β) προάσπιση εθνικού εδάφους, 
γ) ευνοϊκή εξισορρόπηση ισχύος μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, δ) επιβολή τιμωρίας σε κάθε 
κράτος παρία και ε) η επένδυση σε χρηστή διακυβέρνηση και συμμαχικές δυνατότητες στο 
εξωτερικό. 

170 The White House, National Security Strategy, (Washington: The White House, 2010), 
https://www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy.pdf  και  

The White House, http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf, (Washington 
DC: The White House, 2012), http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf. 
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θα είναι πράγματι ειρηνική και δεν θα υπονομεύσει τη σταθερότητα και την 

ακεραιότητα του δυτικού διεθνούς συστήματος.171   

Σε διμερές επίπεδο προσπάθησε να εμβαθύνει τη συνεργασία μεταξύ των 

δύο χωρών και να ενθαρρύνει την Κίνα να αναλάβει μεγαλύτερο ρόλο και ευθύνες, 

θεσμοθετώντας τις ετήσιες συνομιλίες ΗΠΑ-Κίνας στα πλαίσια του Σινο-

Αμερικανικού Στρατηγικού και Οικονομικού Διαλόγου (US-China-Strategic-and-

Economic-Dialogue), για θέματα διμερών σχέσεων, περιφερειακών και πλανητικών 

ζητημάτων, με κύριο άξονα τη συνεργασία σε θέματα οικονομίας, περιβάλλοντος και 

ασφάλειας172 και ελπίζοντας στην ενσωμάτωση της Κίνας στα παγκόσμια θεσμικά 

όργανα και στη διατήρηση του μεταπολεμικού, καθοδηγούμενου από τη Δύση 

διεθνούς συστήματος.173  

Σε πολυμερές επίπεδο, σε μια προσπάθεια ανανέωσης της στρατηγικής 

εμπλοκής στην περιφέρεια της νοτιοανατολικής Ασίας, ενέτεινε την προσπάθεια για 

την ένταξη των ΗΠΑ σε περιφερειακούς οργανισμούς της Ασίας, όπως η Ένωση 

Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations- 

ASEAN), την Οικονομική Συνεργασία Ασίας-Ειρηνικού (Asia-Pacific Economic 

Cooperation - APEC), την Σύνοδο Κορυφής της Ανατολικής Ασίας (East Asia 

Summit).174 

Ωστόσο, η πολιτική του να προτρέψει την Κίνα να γίνει ένας ενεργός 

συμμέτοχος του διεθνούς συστήματος δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα, 

αφού διαφάνηκε ότι η Κίνα επιδιώκει το μεγαλύτερο κέρδος με το μικρότερο ή κανένα 

                                            
171 Susan V. Lawrence and David MacDonald, U.S.-China Relations Policy Issues (Washington, 
DC: Congressional Research Service, Library of Congress, 2012), σελ. 5. 
http://www.fas.org/sgp/crs/row/R41108.pdf. 

172 Μέχρι σήμερα οι συνομιλίες περιλαμβάνουν ζητήματα εξωτερικής πολιτικής στη Μέση Ανατολή, 
την Ασία και την Αφρική. Υπάρχει διάσταση απόψεων σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κυβερνοασφάλειας και στις εδαφικές διεκδικήσεις του Πεκίνου έναντι χωρών της περιοχής στη 
Θάλασσα της Νότιας Κίνας, αλλά και συμφωνία σε ζητήματα που αφορούν την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, τις διμερείς νομισματικές σχέσεις με στόχο την ανάκαμψη της παγκόσμιας 
οικονομίας, την πρόληψη της εξάπλωσης των πυρηνικών. 

173 Όπως παραπάνω, Susan V. Lawrence and David MacDonald, U.S.-China Relations Policy 
Issues, σελ. 10.   
174 Hillary R. Clinton, "America's Pacific Century," Foreign Policy, November 2011, accessed 
December 18, 2015, 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/cpd/easg/easg_calendar/america
27s_pacific_century_2011.pdf. 
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κόστος (free ride)175. Μέχρι τις αρχές του 2010, η κυβέρνηση Obama κατέληξε στο 

συμπέρασμα ότι η οικονομική κρίση είχε διαβεβαιώσει πλέον την Κίνα για τη 

«συνεχιζόμενη παρακμή της αμερικανικής δύναμης», με αποτέλεσμα να γίνεται 

ολοένα και πιο διεκδικητική. Κατά συνέπεια, ο Obama εγκατέλειψε την πολιτική της 

«στρατηγικής δέσμευσης» και αποφάσισε τη «στρατηγική στροφή» στην Ασία (pivot 

to Asia),  προσπαθώντας να ενδυναμώσει τη θέση των ΗΠΑ στον στρατηγικό 

«ασιατικό άξονα» από τη Μέση Ανατολή μέχρι την Ανατολική Ασία σε μια 

προσπάθεια εξισορρόπησης της αυξανόμενης ισχύος της Κίνας.176  

Με τη στρατηγική αυτή προέβη σε σύσφιξη των σχέσεων με τα γειτονικά 

κράτη της Κίνας στο ευρύτερο περιφερειακό σύστημα του Ειρηνικού, σε οικονομικό, 

στρατιωτικό και διπλωματικό επίπεδο, προωθώντας τη δημιουργία μιας 

Συνεργασίας των Κρατών του Ειρηνικού Ωκεανού (Trans-Pacific Partnership -

TPP)177 και την Εμπορική Συμφωνία με τη Ν. Κορέα (South Korea Free Trade 

Agreement - FTA). Στόχος ήταν η εξισορρόπηση και ο περιορισμός της 

επεκτεινόμενης επιρροής που η Κίνα ασκεί στην Ασία, σε οικονομικό, πολιτικό και 

στρατιωτικό επίπεδο, με τη δημιουργία μιας συμμαχίας γύρω από την Κίνα, με 

παράλληλη αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στις Φιλιππίνες, τη Νέα 

Ζηλανδία, την Αυστραλία, το Βιετνάμ και άλλες χώρες της περιοχής, προκειμένου 

να αποτρέψουν την κινεζική στρατιωτική υπεροχή στον δυτικό Ειρηνικό. Ο στόχος 

αυτών των κινήσεων δεν ήταν να θέσουν την Κίνα εκτός, αλλά μάλλον να θέσουν 

                                            
175 Όπως παραπάνω, Ηλίας Κουσκουβέλης Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ 
216. 

176 Congressional Research Service, "Pivot to the Pacific? The Obama Administration’s 
“Rebalancing” Toward Asia," CRS Report for Congress, March 2012, accessed December 18, 2015, 
https://www.fas.org/sgp/crs/natsec/R42448.pdf. 

177 Οι χώρες του Ειρηνικού Ωκεανού που συμμετέχουν είναι: ΗΠΑ, Αυστραλία, Καναδάς, Ιαπωνία, 
Μαλαισία, Μεξικό, Περού, Βιετνάμ, Χιλή, Μπρουνέι, Σιγκαπούρη, Νέα Ζηλανδία. Με τους δύο 
βασικούς παίκτες Ρωσία και Κίνα να απουσιάζουν από τη συμφωνία. Οι δώδεκα χώρες καλύπτουν 
το 40% της παγκόσμιας οικονομίας. Η «Υπερ-Ειρηνική Συνεργασία» (TTP) έχει ως βασικό στόχο την 
διεύρυνση των εμπορικών τους σχέσεων, την κατάργηση των εμπορικών δασμών μεταξύ των 
συμμετεχόντων χωρών σε πολλούς τομείς, καθώς και την ευθυγράμμιση των κανονισμών για την 
προστασία του περιβάλλοντος και της πνευματικής ιδιοκτησίας. https://ustr.gov/tpp/ Ακόμη πιο 
φιλόδοξες είναι οι διαπραγματεύσεις για το Translantic Trade & Investment Partnership, ένα σχέδιο 
που συζητείται επί μακρόν για τη δημιουργία μιας συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ της 
ΕΕ και των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία θα περιορίσει τις εμπορικές συναλλαγές της Κίνας με την 
Ευρώπη. 
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τους κανόνες για μια πορεία χωρίς την Κίνα, και στη συνέχεια να την αναγκάσουν 

να τους αποδεχθεί. 178   

4.6.4. Αποτίμηση της Στρατηγικής Obama 

Μια κριτική που δέχτηκε η στρατηγική της «εξισορρόπησης» και από τις δύο 

πλευρές του Ειρηνικού, ήταν ότι μπορεί να οδηγήσει τους συμμάχους της Αμερικής 

να πιστεύουν ότι θα έχουν πολύ περισσότερη υποστήριξη από όση είναι ικανή ή 

διατεθειμένη να τους προσφέρει. Επίσης ότι οδηγεί σε περαιτέρω ένταση των σινο-

αμερικανικών σχέσεων λόγω της μεγαλύτερης αμερικανικής στρατιωτικής 

παρουσίας, αυξάνοντας το δίλημμα ασφαλείας της Κίνας, προκαλώντας αστάθεια 

παρά σταθερότητα.179 

Ωστόσο εκτιμώντας τη στρατηγική «στροφής» στην Ασία παρατηρούμε ότι 

αποτελεί μια σημαντική ρήξη με τις, είκοσι και πλέον χρόνια, φιλελεύθερες και 

νεοσυντηρητικές παραδόσεις της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και ουσιαστικά 

αντανακλά την επιστροφή στη ρεαλιστική θεώρηση των πραγμάτων όσον αφορά 

τον καθορισμό και την προτεραιοποίηση των εθνικών στόχων των ΗΠΑ, στο 

συγκεκριμένο υποσύστημα της διεθνούς σκηνής.  

Συνεπώς η στρατηγική των ΗΠΑ για την άνοδο της Κίνας, βασίστηκε στη 

ρεαλιστική θεωρία του υπερπόντιου εξισορροπιστή180 - μια στρατηγική «εξωτερικής 

εξισορρόπησης» μέσω συμμαχιών και δημιουργίας ενός ασιατικού άξονα ή μια 

στρατηγική «διαίρει και βασίλευε –divide et impera» στις αμυντικές της εκδοχές με 

μεταβίβαση των βαρών (buck-passing)  και αποτροπή των συμμαχιών181 της Κίνας, 

με απώτερο σκοπό την αύξηση της αμερικανικής ισχύος (στρατιωτικής, οικονομικής 

και θεσμικής) στην περιοχή. Την αρχική επιλογή της «δέσμευσης της Κίνας», 

                                            
178 Όπως παραπάνω, Hillary R. Clinton, "America's Pacific Century"   

179 Wei Ling, "Rebalancing or De-Balancing: U.S. Pivot and East Asian Order," American Foreign 
Policy Interests. The Journal of the National Committee on American Foreign Policy 35, no. 3 (June 
2013), accessed December 19, 2015, 
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/pais/research/researchcentres/cpd/easg/easg_calendar/rebalan
cing_or_de-balancing_2013.pdf. 

180 Stephen M. Walt, "Offshore Balancing: An Idea Whose Time Has Come," Foreign Policy, last 
modified November 2, 2011, http://foreignpolicy.com/2011/11/02/offshore-balancing-an-idea-
whose-time-has-come/ 

181 Ό.π. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», σελ.214-223. 
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ακολούθησε μια πιο επιθετική προσέγγιση, ακολουθώντας μια πιο ορθολογική 

Υψηλή Στρατηγική που αποσκοπούσε μεν στην συνεργασία, αλλά εξασφάλιζε δε 

την προάσπιση ζωτικών εθνικών συμφερόντων.    

Εδώ και είκοσι μεταψυχροπολεμικά χρόνια, οι Ηνωμένες Πολιτείες 

ακολούθησαν μια μάλλον ιδεαλιστική προσέγγιση για να διατηρήσουν την υπεροχή 

τους στο νέο διεθνές σύστημα, παρόλο που ο Ρεαλισμός προσφέρει 

ομολογουμένως πιο σαφή κριτήρια προτεραιοτήτων στην άσκηση της εξωτερικής 

πολιτικής στα πλαίσια της κατανομής της ισχύος. Που προσφέρει επίσης λογικές 

προειδοποιήσεις σχετικά με την υπερεξάπλωση μιας υπερδύναμης που προσπαθεί 

να διατηρήσει την πρωτοκαθεδρία, ειδικά όταν αυτή συνοδεύεται με μη ορθολογικές 

ιδεαλιστικές δεσμεύσεις στη χάραξη της υψηλής στρατηγικής. Γίνεται επίσης σαφές 

πόσο θεμελιωδώς σημαντικές είναι οι ρεαλιστικές παραδοχές σχετικά με τη σημασία 

της αναρχίας στο διεθνές σύστημα, πως η συνεργασία δυσχεραίνεται σε συνθήκες 

διλήμματος ασφαλείας, όταν αυτή σχετίζεται με τα εθνικά συμφέροντα μιας χώρας, 

ιδιαίτερα όταν αναφερόμαστε στο υποσύστημα της Ασίας.  

Παρατηρούμε επίσης, πως μια στρατηγική βασισμένη στον ρεαλισμό μπορεί 

να συμπεριλάβει και φιλελεύθερα εργαλεία, εάν η εφαρμογή της σκληρής ισχύος 

είναι απαγορευτική. Η εφαρμογή κανόνων και αρχών, είναι τα βασικά συστατικά μιας 

ισορροπημένης εξωτερικής πολιτικής, παρόλο που λαμβάνει τα κράτη ως 

ορθολογικούς δρώντες. Εδώ είναι που στοιχεία άλλων θεωρήσεων όπως η 

στρατηγική κουλτούρα θα πρέπει επίσης να μελετηθούν, κατά πόσο δυσχεραίνουν 

μια ρεαλιστική προσέγγιση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5Ο  ΟΙ ΔΥΤΙΚΕΣ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 

ΚΑΙ Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ 

Η Κίνα μονοπωλεί τη δημόσια συζήτηση όχι μόνο επειδή σηματοδοτεί την 

ανάδυσή της ως πόλου της παγκόσμιας οικονομίας αλλά και ανάδειξής της ως 

ισχυρού πολιτικού πόλου. Αυτή η εισβολή ενός νέου γίγαντα, μιας χώρας που 

συγκεντρώνει το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πληθυσμού, προκαλεί όπως είναι 

φυσικό, όχι μόνο δέος αλλά και ανησυχία. Οι φόβοι που γεννιούνται στις 

ανεπτυγμένες χώρες από το «Made in China» θυμίζουν τους φόβους που 

δημιουργούσε το «Made in Germany» στις αρχές του προηγούμενου αιώνα.182  

Το πώς κατανοεί όμως η Δύση την Κίνα κατά κανόνα περνά μέσα από δυτικά 

στερεότυπα. Απαιτείται λοιπόν προσπάθεια να κατανοήσει κανείς τη 

διαφορετικότητα της κινεζικής εκδοχής της καπιταλιστικής οικονομίας ή του 

σοσιαλισμού με «κινεζικά χαρακτηριστικά», καθώς και τις διεργασίες από τις οποίες 

προέκυψε. Σε αντιδιαστολή με το πώς βλέπουν οι ΗΠΑ την Κίνα, θα πρέπει να 

μελετηθεί και το πώς βλέπουν τις ΗΠΑ και το πως βλέπουν την άνοδο της χώρας 

τους, η κινεζική ηγεσία και ακαδημαϊκή κοινότητα. 

5.1. Ρεαλισμός – Φιλελευθερισμός – Κονστρουκτιβισμός vs 

Κομφουκιανισμός 

Η συζήτηση σχετικά με την άνοδο της Κίνας, μέχρι τώρα κυριαρχείται από 

τους ρεαλιστές και τους φιλελεύθερους με μεγάλο μέρος της συζήτησης να 

στηρίζεται στα βασικά θεωρητικά επιχειρήματα των δύο θεωρήσεων, που γενικά 

εκλαμβάνουν το συμφέρον της Κίνας σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. Η δυσκολία 

στην αποκρυπτογράφηση της Κίνας, έγκειται στην έλλειψη ενός πλαισίου 

αναφοράς, με το οποίο μπορούμε να τη συγκρίνουμε με τα έθνη-κράτη του δυτικού 

κρατοκεντρικού συστήματος της Βεστφαλίας. Η Κίνα είναι ένα Κομμουνιστικό-

καπιταλιστικό στη δομή κράτος και κατά μία έννοια μια «μετα-κομμουνιστική" sui 

generis κατάσταση λόγω της σταδιακής εγκατάλειψης της κεντρικά σχεδιαζόμενης 

οικονομίας, υπέρ μιας τουλάχιστον μερικώς, ελεύθερης οικονομίας της αγοράς. 

Ωστόσο, καθώς το κινεζικό κράτος ανακτά την πρότερη δύναμή του και οδεύει σε 

                                            
182 Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 2005), σελ 15. 
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μια δεύτερη «χρυσή εποχή», έχει μπει σε μια τροχιά ταχείας «κοινωνικοποίησης» 

με τα εθνικά κράτη βεστφαλιανού τύπου, όπως παρατηρούν οι Brzezinski και 

Mearsheimer.183  

Παρ΄ όλα αυτά, πολλοί μελετητές θεωρούν ότι το παραδοσιακό κινεζικό 

πολιτικό σύστημα των ημιανεξάρτητων κρατών φόρου υποτελείς στην 

αυτοκρατορία, είναι βασικό για την κατανόηση των εξωτερικών σχέσεων της Κίνας 

με τα άλλα κράτη,184 αφού παρά του ότι η οικονομία τείνει να καθορίζει τις διεθνείς 

σχέσεις της περισσότερο από την ιδεολογία, ωστόσο η Κίνα δεν φαίνεται έτοιμη να 

θυσιάσει την πολιτισμική της ταυτότητα και τις παραδόσεις της.185 

5.2. «Δυνατά οι προύχοντες πράττουσι και οι ασθενείς ξυγχωρούσι»  

Ο ρεαλισμός θεωρείται σήμερα ότι αποτελεί τη βασική δυτική θεώρηση της 

επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων που μπορεί να εξηγήσει τα σύγχρονα διεθνή 

ζητήματα και να αποκρυπτογραφήσει την εθνική στρατηγική των κρατών και τη 

λειτουργία της διεθνούς πολιτικής.186
 Τα αξιώματά του αντλούνται από το έργο του 

Θουκυδίδη, Machiavelli, καθώς επίσης έχουν τις ρίζες τους στις φιλοσοφικές 

προσεγγίσεις το Hobbes, του Rousseau αλλά και του Spinoza.187 Ο ρεαλισμός όχι 

μόνο υποστηρίζει την άποψη ότι όλα τα κράτη μέσα στο άναρχο περιβάλλον του 

διεθνούς συστήματος αντιμετωπίζουν συνεχώς ένα δίλημμα ασφάλειας, αλλά 

προσπαθούν να αυξήσουν την ισχύ τους ώστε να διασφαλίσουν την ασφάλειά τους, 

υπό τον εξαναγκασμό των πιέσεων του διεθνούς συστήματος. Υφέρπουσα ιδέα των 

κεντρικών ρεαλιστικών θεωριών όπως η ισορροπία ισχύος, η σταθερότητα και η 

ασφάλεια, είναι η προσπάθεια να μην επιστρέψει το άναρχο σύστημα στην κατά τον 

                                            
183 Zbigniew Brzezinski and John J. Mearsheimer, "Clash of the Titans," Foreign Policy, no. 146 
(January/February 2005), http://www.risingpowersinitiative.org/wp-content/uploads/brzezinksi1.pdf. 

184 David C. Kang, "Why China's Rise Will Be Peaceful: Hierarchy and Stability in the East Asian 
Region," Perspectives on Politics 3, no. 3 (September 2005), 
http://home.sogang.ac.kr/sites/jaechun/courses/Lists/b7/Attachments/22/why_China's_rise_will_pe
aceful_92005.pdf.  

185 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 81. 
186 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004).   

187 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, "Κεφ 2," in Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και 
Πράξη (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 25. 
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Thomas Hobbes φυσική κατάσταση του «homo homini lupus».188
  Άρα τα κράτη ως 

ορθολογικοί δρώντες αποσκοπούν στην κατοχύρωση – μεγιστοποίηση της 

ασφάλειας και ευημερίας τους μέσω αύξησης της (οικονομικής και στρατιωτικής) 

ισχύος τους. Οι διακρατικές σχέσεις είναι φύσει συγκρουσιακές και η μόνη οδός για 

τη διασφάλιση της διεθνούς ειρήνης και σταθερότητας είναι μέσω της εγκαθίδρυσης 

ενός συστήματος ισορροπίας ισχύος. Το κράτος προσπαθεί να συνδυάσει όλους 

τους συντελεστές ισχύος που διαθέτει (οικονομία, ένοπλες δυνάμεις, τεχνολογία, 

γεωγραφική θέση, δημογραφία, διπλωματία, διεθνής νομιμοποίηση, πολιτική και 

κοινωνική συνοχή), προκειμένου να προωθήσει και να μεγιστοποιήσει το εθνικό του 

συμφέρον (χάραξη της Υψηλής Στρατηγικής). Κύρια κατευθυντήρια αρχή είναι η 

έννοια του συμφέροντος που ορίζεται με όρους ισχύος.189 

Σύμφωνα με τον Νεορεαλισμό-Δομικό Ρεαλισμό του Kenneth Waltz, τα κράτη 

δέχονται συνεχώς πιέσεις από το σύστημα και η δομή του είναι αυτή που καθορίζει 

τις διακρατικές σχέσεις.190 Ο Waltz υποστηρίζει ότι οι κύριοι δρώντες «με εσωτερικές 

και εξωτερικές προσπάθειες» προσπαθούν να διατηρήσουν την ασφάλεια. 

Συνεπώς η κατανομή της ισορροπίας ισχύος μέσα σε ένα σύστημα έχει νόημα όταν 

λαμβάνουν χώρα δύο προϋποθέσεις: Όταν το σύστημα είναι άναρχο, και οι κύριοι 

δρώντες επιθυμούν την επιβίωση.191  

5.2.1. Η Κίνα ως Απειλή 

Υπάρχει ένας σχετικά μεγάλος αριθμός της ρεαλιστικής βιβλιογραφίας που 

προβλέπει ότι η άνοδος της Κίνας θα είναι αποσταθεροποιητικός παράγοντας. Οι 

ρεαλιστές είναι αρκετά απαισιόδοξοι ως προς την ειρηνική άνοδο της Κίνας, με τη 

συζήτηση περί «απειλής» να κυριαρχεί στη διεθνή ακαδημαϊκή και πολιτική σκηνή 

                                            
188 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 100. 

189 Γεώργιος Μ. Σπυρόπουλος, "Κεφ 2," in Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και 
Πράξη (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2010), σελ. 25. 

190 Kenneth Waltz, Theory of International Relations (New York: McGraw Hill, 1979), σελ. 88-93. 

191 Οι «εσωτερικές προσπάθειες» ενός κράτους έχουν ως σκοπό να αυξήσουν τις οικονομικές και 
τις στρατιωτικές δυνατότητές τους, μετουσιώνοντάς τις σε «έξυπνες» στρατηγικές. Ως «εξωτερικές 
προσπάθειες» εννοούνται αυτές που ενδυναμώνουν το κύρος και διασφαλίζουν συμμαχίες για το 
ίδιο με παράλληλη αποδυνάμωση του αντιπάλου. Waltz, Theory of International Relations, σελ. 
118-119. 
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και να έχουν γραφτεί πολλά για τον δυνητικό αντίπαλο.192 Η θεωρία «της κινεζικής 

απειλής» ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Τρία βιβλία παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προφητεύουν προκλητικά ότι οι σινο-αμερικανικές σχέσεις 

βρίσκονται σε πορεία σύγκρουσης: Το βιβλίο «The Coming Conflict with China» των 

Richard Bernstein και Ross Η. Munro, «Η τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων 

Δυνάμεων» του John J. Mearsheimer, και «Η Σύγκρουση των πολιτισμών» του 

Samuel P. Huntington.193  

Στο πρώτο βιβλίο το 1997, το μήνυμα που εξάγεται είναι ότι η Κίνα ετοιμάζεται 

να εισέλθει στην παγκόσμια σκηνή και οι προθέσεις της κινεζικής ηγεσίας δεν είναι 

προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών. Ενώ αρχικά στη δεκαετία του 1980, 

οι δύο χώρες θεωρήθηκαν στρατηγικοί εταίροι για να αποτραπεί η κυριαρχία της 

Σοβιετικής Ένωσης στην Ασία, στη συνέχεια μετά το 1990 η σχέση τους άρχισε να 

γίνεται συγκρουσιακή και αναβαθμίστηκαν από καχύποπτους ανταγωνιστές, σε 

δυνητικούς εχθρούς. Οι δύο συγγραφείς εξετάζουν τις αυξανόμενες τριβές μεταξύ 

των δύο χωρών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως η ασφάλεια, το εμπόριο και τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, και καταλήγουν στο ότι η Κίνα θα είναι η επόμενη μεγάλη 

αντίπαλος των ΗΠΑ.194  

Ο John Mearsheimer είναι αναμφισβήτητα ο πιο απαισιόδοξος σκεπτικιστής 

της «ειρηνικής ανόδου» της Κίνας. Το έργο του έρχεται να υποστηρίξει τις απόψεις 

των Bernstein και Munro, παρέχοντας μια θεωρητική εξήγηση ως προς το γιατί η 

Κίνα είναι «αναγκασμένη» να συγκρουστεί με τις ΗΠΑ. Επισημαίνει ότι ο 

χαρακτήρας του διεθνούς συστήματος υπαγορεύει στις μεγάλες δυνάμεις να 

συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο ως animus dominandi. Στη διεθνή 

πολιτική, η πρώτη απαίτηση για ένα κράτος είναι η επιβίωση. Ο Mearsheimer 

υπογραμμίζει κατηγορηματικά ότι η άνοδος της Κίνας δεν θα γίνει με ειρηνικό τρόπο 

και προτείνει την υιοθέτηση μιας στρατηγικής ανάσχεσης της ανόδου της Κίνας, 

ώστε να μην εξελιχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα. Υποστηρίζει ότι μια ολοένα και πιο 

                                            
192 Alastair I. Johnston, "Is China a Status Quo Power?," International Security 27, no. 4 (2003), 
accessed December 15, 2015, http://belfercenter.hks.harvard.edu/files/johnston_spring_2003.pdf. 

193 David Lai, "The United States and China in power transition," US Army War College, Strategic 
Studies Institute, December 2011, σελ. 31, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1093.pdf. 

194 "Book Discussion Coming Conflict China | Video," C-SPAN.org, April 7, 1997, accessed 
December 16, 2015, http://www.c-span.org/video/?80193-1/book-discussion-coming-conflict-china. 
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ισχυρή Κίνα θα προσπαθήσει αρχικά να κυριαρχήσει στην Ασία με τον ίδιο τρόπο 

που κυριάρχησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο δυτικό ημισφαίριο και στη συνέχεια να  

μειώσει την επιρροή των ΗΠΑ και να τις ωθήσει μακριά από την Ασία. Ο 

Mearsheimer δεν έχει καμία προκατάληψη και δεν κατηγορεί την Κίνα για αυτή την 

κινεζική εκδοχή του Δόγματος Monroe, διότι απλά είναι η φυσική κατάληξη των 

μεγάλων δυνάμεων.195 Με την ίδια λογική, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να κάνουν 

ό,τι μπορούν για να αποτρέψουν την Κίνα να αποκτήσει ηγεμονική θέση στην 

Ασία.196  

Ο Huntington, ωστόσο, πλαισιώνει την απειλή της Κίνας με έναν εντελώς 

διαφορετικό τρόπο. Καταρχήν ο ίδιος απορρίπτει το οικουμενικό κράτος που 

οραματίζεται η Δύση. Υποστηρίζει ότι οι πραγματικές δυνάμεις ολοκλήρωσης είναι 

πολιτισμικής φύσης, οι οποίες δημιουργούν αντίρροπες δυνάμεις πολιτισμικής 

διεκδίκησης και συνείδησης.197  Καθώς η πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ και της Δύσης 

γενικότερα, ολοένα και διαβρώνεται, άλλες δυνάμεις αποκτούν μεγαλύτερη ισχύ. Η 

αύξηση της κατανομής της ισχύος μεταξύ των πολιτισμών είναι αυτή που οδηγεί 

στην ανάδειξη μη-δυτικών κοινωνιών και στην προσπάθεια απόρριψης του δυτικής 

τάξης πραγμάτων. Δεύτερον, ο Huntington επεσήμανε ότι η οικονομική ανάπτυξη 

έδωσε στην Κίνα την αυτοπεποίθηση και την ευκαιρία να θεωρούν ότι «ο πλούτος, 

όπως και η δύναμη, είναι η απόδειξη της αρετής, μια επίδειξη της ηθικής και 

πολιτισμικής ανωτερότητάς τους». Όσο συνεχίζει να επιτυγχάνει αυξητική 

οικονομική πορεία, η Κίνα δεν θα διστάσει να τονίσει την ιδιαιτερότητα του 

πολιτισμού της και να διασαλπίσει την ανωτερότητα των κινεζικών αξιών και του 

                                            
195 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011), σελ. 21. 

196 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2011), σελ. 400. Η επιβίωση των κρατών απαιτεί επιθετικότητα, εξού και η θεώρηση του 
Mearsheimer περί επιθετικού ρεαλισμού (offensive realism). Ο επιθετικός ρεαλισμός μας λέει ότι, 
λόγω της άναρχης δομής του διεθνούς συστήματος και του ανταγωνισμού ασφάλειας των μεγάλων 
δυνάμεων θα συνεχίσουν να δίνουν περισσότερη βαρύτητα στην ισορροπία ισχύος και λιγότερο 
στους διεθνείς θεσμούς και συνεργασίες. Επομένως ο ρεαλισμός θα συνεχίσει να προσφέρει τις πιο 
ικανοποιητικές απαντήσεις στα ερωτήματα των καιρών. Οι οικονομικές συνεργασίες εξάλλου μπορεί 
να επιφέρουν ευημερία την οποία οι πολίτες των κρατών δεν θέλουν να χάσουν, αλλά η αγορά 
κινείται μέσα στο υφιστάμενο διεθνές καθεστώς, που ορίζεται από τις διεθνείς σχέσεις και την 
ισορροπία ισχύος. Η πολιτική και η οικονομία συνδέονται, τα διεθνή οικονομικά συστήματα 
εδράζονται στη διεθνή πολιτική τάξη. Ο ηγεμονισμός είναι η κινητήρια δύναμη των μεγάλων 
δυνάμεων της Ιστορίας. Η ισχύς βρίσκεται στην καρδιά της διεθνούς πολιτικής, σημειώνει ο John 
Mearsheimer και γράφει: «Ό,τι είναι τα χρήματα για την οικονομία, είναι η ισχύς για τις διεθνείς 
σχέσεις».  

197 Όπ. π. Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, σελ. 81. 
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τρόπου ζωής σε σχέση με εκείνων της Δύσης.198 Εν απουσία ενός μουσουλμανικού 

πυρήνα απέναντι στη Δύση, η Κίνα είναι ο πιο επικίνδυνος και δυναμικός 

αναθεωρητικός αντίπαλος.199  

Στον αντίποδα της θεωρίας «της κινεζικής απειλής» που ξαναφούντωσε μετά 

το 2005200 ασκήθηκε έντονη κριτική τόσο στο εσωτερικό των ΗΠΑ201 όσο και από 

την κινεζική ακαδημαϊκή κοινότητα, ότι «ψάχνουν για εχθρούς»,202 που θα 

απειλήσουν την αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Επισημαίνεται ότι η παραπάνω 

ρεαλιστική προσέγγιση είναι χτισμένη στην υπόθεση ότι η ανθρώπινη φύση είναι 

ατελής, ο νόμος του άναρχου κόσμου είναι η επιβίωση του ισχυρότερου και οι 

συγκρούσεις και ο πόλεμος μεταξύ των κρατών είναι αναπόφευκτοι. Αντιθέτως οι 

Κινέζοι επηρεασμένοι από τη διδασκαλία του Κομφούκιου, θεωρούν ότι η 

ανθρώπινη φύση είναι καλή (ή ουδέτερη). Μέσω της παιδείας και της μόρφωσης ο 

άνθρωπος όχι μόνο μπορεί να αποφύγει το πολεμικό φαινόμενο, αλλά θα μπορέσει 

να οδηγήσει τον κόσμο σε αρμονία.203 Ως εκ τούτου, ενώ η ρεαλιστική ρητορική 

φαίνεται να παρέχει μια καλή περιγραφή της στρατηγικής συμπεριφοράς της Κίνας, 

δεν μπορεί να εξηγήσει επαρκώς την κοσμοθεωρία και τη στρατηγική σκέψη της 

Κίνας όσον αφορά στον πόλεμο και στην ειρήνη. Ομοίως, έχει δοθεί λιγότερη 

                                            
198 Samuel P. Huntington, Η σύγκρουση των πολιτισμών και ο ανασχηματισμός της παγκόσμιας 
τάξης (Αθήνα: Εκδόσεις Τερζόπουλος, 1999), σελ. 103.   

199 Στον ίδιο, Huntington, Η σύγκρουση των πολιτισμών σελ. 183. 

200 Robert Kagan, "The Illusion of 'Managing' China," The Washington Post, last modified May 15, 
2005, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/13/AR2005051301405.html. 
και John J. Mearsheimer, "China's Unpeaceful Rise," Current History Research Library 105, no. 
690 (April 2006), accessed August 6, 2015, http://johnmearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0051.pdf. 
και John J. Mearsheimer, "The Gathering Storm: China's Challenge to US Power in Asia," The 
Chinese Journal of International Politics 3, no. 4 (2010), accessed November 14, 2015, 
http://cjip.oxfordjournals.org/content/3/4/381.full 

201 Bill Callahan, "Mearsheimer Vs. Nye on the Rise of China," The Diplomat, accessed 
December 15, 2015, http://thediplomat.com/2015/07/mearsheimer-vs-nye-on-the-rise-of-china/. 

202 «Tο δόγμα του Σαλούστιου, ή αλλιώς Metus Hostilis, αναφέρεται στη χρησιμότητα της διατήρησης 
του φόβου προς τον αντίπαλο ως στοιχείο το οποίο αναγκάζει τον νικητή να διατηρεί οξυμμένες τις 
αισθήσεις του μέσα στη διεθνή αρένα και να μην καταλήγει στην ύβρη διαμέσου της υπέρμετρης 
σιγουριάς και ασφάλειας που θα νιώσει όταν ο αντίπαλος θα πάψει να διαγράφει τον βιοϊστορικό του 
κύκλο. Το δόγμα του Σαλούστιου αναφέρεται στην αναγκαιότητα της ύπαρξης των αντιπάλων ως 
βάση διατήρησης της αντιληπτικής ικανότητας της εθνοκρατικής οντότητας απέναντι στους διαρκείς 
κινδύνους που προκύπτουν μέσα από το άναρχο και ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα». Σπυρίδων Ν. 
Λίτσας, "Το δόγμα του Σαλούστιου," Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, November 2009, 
http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=97321. 

203 John W. Lewis and Litai Xue, "Imagined Enemies: China Prepares for Uncertain War," Stanford 
University Press, 2006, http://blogs.rediff.com/lesslibriefo1971/2015/06/02/download-imagined-
enemies-china-prepares-for-uncertain-war/. 
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προσοχή στο πώς βλέπει η ίδια το περιβάλλον ασφαλείας της και πώς η 

κοσμοθεωρία της καθοδηγεί την κρατική συμπεριφορά. 204 

5.3. Η Αλληλεξάρτηση 

Ο νέο-φιλελευθερισμός ως η δεύτερη θεώρηση, υποστηρίζει ότι η κινεζική 

οικονομική ανάπτυξη δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί χωρίς την προσέλκυση ξένων 

επενδύσεων, με συνέπεια η Κίνα να λαμβάνει υπόψη της τόσο το διεθνές 

περιβάλλον και όσο και την εικόνα που αυτή διαμορφώνει σε αυτό. Συνεπώς η δομή 

του συστήματος ασκεί πιέσεις που διαμορφώνουν τις σχέσεις της με άλλους 

δρώντες του συστήματος, όπως και κατά τον δομικό ρεαλισμό. Επιπλέον όμως οι 

σχέσεις αυτές μπορούν να εξηγηθούν από την οικονομική αλληλεξάρτηση της Κίνας 

σχεδόν με όλους τους δρώντες του συστήματος και ιδιαίτερα με την υπερδύναμη 

Αμερική, σύμφωνα με τις θεωρίες του φιλελευθερισμού. Η Κίνα δεν θα ρισκάρει την 

αντιπαράθεση που θα θέσει σε κίνδυνο την συνέχιση της ανάπτυξης. 

5.4. Η Αναδυόμενη Πολιτισμική Διάσταση στην Άσκηση της Πολιτικής 

Σε αντίθεση με τις παραπάνω δύο βασικές θεωρήσεις, οι κονστρουκτιβιστές 

προσπαθούν να ενδοσκοπήσουν τους παράγοντες που δημιουργούν το συμφέρον 

ενός κράτους, συσχετίζοντας κοινωνικές μεταβλητές είτε μέσα στη δομή του 

συστήματος είτε στο επίπεδο του κράτους. Λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο την τεράστια 

βαρύτητα της Κίνας, αλλά και την πολιτισμική της διαφορετικότητα και τη δυναμική 

των πολιτισμικών της νορμών και υποστηρίζουν ότι οι σχέσεις της Κίνας 

επηρεάζονται από έναν Σινο-κεντρικό-Κομφουκιανισμό.205 Η Κίνα δεν είναι απλώς 

άλλο ένα έθνος-κράτος στην οικογένεια των εθνών. Η Κίνα είναι ένας πολιτισμός 

που προσποιείται ότι είναι κράτος (civilizationstate).206  

                                            
204 Στο ίδιο John W. Lewis and Litai Xue, "Imagined Enemies: China Prepares for Uncertain War"   

205 Ο Σινοκεντρισμός δεν είναι συνώνυμο του κινεζικού εθνικισμού. Οι διαδοχικές δυναστείες στην 
ιστορία της Κίνας ήταν σινοκεντρικές, υπό την έννοια ότι πίστευαν στην καθολική εμβέλεια και την 
εφαρμογή του κινέζικου πολιτισμού. Ο κινεζικός εθνικισμός αντίθετα, είναι μια πιο σύγχρονη 
αντίληψη που επικεντρώνεται κυρίως στην ιδέα ενός ενιαίου, συνεκτικού και ισχυρού κινεζικού έθνος, 
ως ένα από τα έθνη του κόσμου. 

206 Lucian Pye, The Spirit of Chinese Politics στο Zurong Mei, "Lucian Pye’s Contributions to, and 
Flaws in, the Study of Chinese Political Culture," International Journal of China Studies, Nanjing 
University 4, no. 1 (April 2013), http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV4N1/mei.pdf. 
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Στη δυτική σκέψη ο Samuel Huntington, όπως έχει ήδη αναφερθεί, έδωσε το 

έναυσμα να ξεκινήσει μια ζωηρή συζήτηση σχετικά με τον πολιτισμό ως έννοια 

εγγενώς συγκρουσιακή.207  Στην ίδια συζήτηση εισέρχεται και η ρωσική αντίληψη 

για το εάν ο πολιτισμός μπορεί να παίξει κύριο λόγο στη διεθνή σκηνή. Πλέον 

πρόσφατα, ο Ρώσος φιλόσοφος και θεωρητικός των Πολιτισμών και της 

Γεωπολιτικής Alexander Dugin, έχει προτείνει την Τέταρτη Πολιτική Θεωρία την 

οποία θεωρεί σημαντική και εναλλακτική της Νεωτερικότητας στη σφαίρα της 

Πολιτικής.208 Η Θεωρία του Πολυπολικού Κόσμου της 4ης Πολιτικής Θεωρίας 

υιοθετεί τη θέση του S. Huntington για τους πολλούς πολιτισμούς. Ωστόσο αντίθετα 

από τους ρεαλιστές οι οποίοι λαμβάνουν ως υποκείμενα της ανάλυσής τους τα 

εθνικά κράτη, η Θεωρία του Πολυπολισμού προτείνει την εξέταση των Πολιτισμών 

ως υποκείμενα.209 

5.5. Η Περίπτωση της Κίνας Σύμφωνα με την Κονστρουκτιβιστική Σκέψη 

Αντίθετα με το επιχείρημα του Huntington, ο Katzenstein, υπέρμαχος της 

κονστρουκτιβιστικής σκέψης, που επικεντρώνεται περισσότερο στη μελέτη της 

πολιτισμικής περιφερειακής ολοκλήρωσης σε διακρατικό σύστημα, εξέφρασε μια 

εντελώς διαφορετική άποψη. Υποστήριξε ότι οι πολιτισμοί δεν είναι εξ’ ορισμού 

ομάδες σύγκρουσης αλλά εύπλαστες πολιτισμικές ταυτότητες που καθοδηγούν τις 

πρακτικές των λαών και των κρατών. Δηλαδή δεν πρέπει να δούμε τον πολιτισμό 

                                            
207 Η θεώρηση της σύγκρουσης των πολιτισμών παραδέχεται ότι τα κράτη θα παραμείνουν οι 
σημαντικότεροι παράγοντες στις παγκόσμιες υποθέσεις στην μεταψυχροπολεμική εποχή. Αλλά 
σύμφωνα με τον Huntington, οι πολιτισμοί ως αρχέγονες οντότητες θα αντικαταστήσουν την 
ιδεολογία και τη γεωπολιτική ως πηγές ώθησης των κρατών στη συνεργασία ή τη σύγκρουση. Τα 
συμφέροντά τους και οι σχέσεις τους θα διαμορφώνονται από πολιτιστικούς και πολιτισμικούς 
παράγοντες. Ο καθηγητής Κουσκουβέλης πολύ ορθά προβαίνει όμως στην εξής παρατήρηση: «Πως 
θα παραμείνουν τα κράτη οι κύριοι δρώντες του διεθνούς συστήματος, όταν οι διαχωριστικές γραμμές 
χαράσσονται βάσει πολιτισμικών και θρησκευτικών δυνάμεων, και πως αυτές οι δυνάμεις θα 
λειτουργούν ενοποιητικά για το σύστημα»; Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, 
σελ. 83-84. 

208 Ως πρώτη πολιτική θεωρία θεωρεί τον φιλελευθερισμό, δεύτερη τον κομμουνισμό-σοσιαλισμό και 
ως τρίτη τον φασισμό-εθνικισμό.  

209 Ο Alexander Dugin, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ασκεί ιδιαίτερη επιρροή στη ρωσική ελίτ, 

προτείνει ότι στους Πολιτισμούς, μπορεί να εφαρμοστούν τα δόγματα του Ρεαλισμού –χάος στις 

Διεθνείς Σχέσεις, κυριαρχία, ορθολογισμός της εγωιστικής συμπεριφοράς κ.λπ, με μόνη διαφορά, ότι 

δεν γίνεται λόγος για τον «Πλανητικό» κόσμο, αλλά για ενδο-πολιτισμικό, και όχι για παγκόσμια 

ολοκλήρωση, αλλά για περιφερειακή, αυστηρά στα όρια των πολιτισμικών συνόρων. Michael 

Millerman, "Alexander Dugin on Eurasianism, the Geopolitics of Land and Sea, and a Russian 

Theory of Multipolarity," Theory Talks. Συνέντευξη Αλεξάντερ Ντούγκιν https://www.scribd.com/doc/  
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μόνο μέσα από το πρίσμα των συγκρούσεων, αλλά ως φακό ανάλυσης της 

διαμόρφωσης τόσο της εσωτερικής πολιτικής όσο και της διεθνούς συμπεριφοράς 

των κρατών. Μέσω της κρατικής θεωρίας και της επονομαζόμενης «στρατηγικής 

κουλτούρας», που στην περίπτωση της Κίνας είναι ιδιαιτέρως σημαντικός 

παράγοντας δεδομένου του μακραίωνου και πλούσιου πολιτισμού της.210 Το εθνικό 

συμφέρον και ο καταλληλότερος τρόπος προώθησής του δεν εδράζεται μόνο σε 

υλικούς παράγοντες αλλά και σε διυποκειμενικούς, αντιλήψεις, ιδέες και εθνική 

ταυτότητα. Στην περίπτωση της Κίνας, το μέλλον της θα καθοριστεί και από 

παράγοντες όπως οι κυρίαρχες εικόνες που έχει η ίδια για τον κόσμο αλλά και για 

τον εαυτό της, στη βάση της διαμόρφωσης μιας εθνικής ταυτότητας ως αναδυόμενη 

υπερδύναμη και της κυρίαρχης αντίληψης για τη θέση της στο διεθνές σύστημα.211 

Ο David Kang υποστήριξε στη συνέχεια ότι ενώ οι πολιτικές εξισορρόπησης 

είναι απότοκο της ευρωπαϊκής ιστορικής πορείας, αντίθετα στην Ανατολική Ασία, 

όπως συμβαίνει και στην περίπτωση της Κίνας, υπάρχει ιστορικά μια πολιτισμική 

προδιάθεση προς τη δημιουργία μιας ιεραρχικής σχέσης μεταξύ των κρατών-

περιφερειών. Υποστηρίζει δηλαδή ότι η περίπτωση της Κίνας δεν πρέπει να 

αναλυθεί και να κατανοηθεί όπως ένα δυτικό έθνος-κράτος του συστήματος της 

Βεστφαλίας.  Η Κίνα προχωρά σε μια σύνθετη διαδικασία προσαρμογής, στην οποία 

στοιχεία μιας παλαιότερης κινεζικής κοσμοθεωρίας που τοποθετούσε την Κίνα στην 

κορυφή μιας περιφερειακής ιεραρχίας, συνδυάζονται με σύγχρονες ιδέες και 

μοντέλα οικονομίας, πολιτικής και κοινωνίας. 212 

5.5.1. Ο Σινοκεντρισμός 

Πρώτα απ' όλα, η Κίνα είναι σε θέση όχι μόνο να εντοπίζει τις ιστορικές της 

ρίζες μέσα στον χρόνο περισσότερο από τα περισσότερα άλλα έθνη-κράτη, αλλά 

                                            
210 Peter J. Katzenstein, "Anglo-America and Its Discontents; Sinicization and the Rise of China," 
Foreign Affairs, May/June 2013, xx, accessed December 23, 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/reviews/capsule-review/anglo-america-and-its-discontents-
sinicization-and-rise-china. 

211 Ανδρέας Γκόφας και Νικόλαος Τζιφάκης στο Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η 
Κίνα και οι άλλοι: Οι σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 
2013), σελ. 67. 

212 David C. Kang, "Getting Asia Wrong: The Need for New Analytical Frameworks," International 
Security 27, no. 4 (2003): σελ.57-85, 
http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic787492.files/Kang%20Getting%20Asia%20Wrong.pdf. 
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και να εντοπίζει ισχυρές διακριτές γραμμές της πολιτιστικής της συνέχειας σε όλη 

την κινεζική ιστορία. Ιστορικά, το πολιτικό σύστημα του Μέσου Βασιλείου δεν 

αναζητά τις ρίζες του μόνο στην πολιτικο-οικονομική δομή της ισχύος, αλλά 

βασίζεται και στην πολιτισμική επιρροή του Κομφουκιανισμού. Για την πολυ-κρατική 

δομή της αρχαίας Κίνας, το σύστημα αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως ένα σύστημα 

ιδεών και θεσμών που ρύθμιζαν τις διεθνείς σχέσεις της Αυτοκρατορικής Κίνας, ένα 

σύστημα το οποίο εμφανίστηκε στην καρδιά του κινεζικού πολιτισμού και ποτέ δεν 

επεκτάθηκε πέρα από τη σφαίρα επιρροής του. Τα περισσότερα κράτη της 

Ανατολικής Ασίας αναγνώριζαν την ανωτερότητα της Κίνας και συχνά απέδιδαν 

φόρο υποτέλειας στην κινεζική ηγεμονία. 213  

Ακόμα κι αν η κινεζική ιστορία είναι γεμάτη από αιματοχυσίες και εξεγέρσεις 

κατά την εναλλαγή των δυναστειών, το παραδοσιακό κινεζικό πολιτικό σύστημα, 

κυριαρχείται από την απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορα και της αυτοκρατορικής 

ελίτ και παραμένει σταθερό για πάνω από δύο χιλιάδες χρόνια. Ο κινέζος ηγεμόνας 

εγγυόταν την σταθερότητα αυτού του περιφερειακού συστήματος, μέχρι την έλευση 

των Ευρωπαϊκών Δυνάμεων που ανέτρεψαν τις ισορροπίες στην περιοχή και 

σήμαναν το τέλος της χρυσής κινεζικής εποχής, που ανάγκασαν τη μέχρι πρότινος 

μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου να απομονωθεί και να μετατραπεί σε μια 

παρακμάζουσα δύναμη.214  

Σε αντίθεση με άλλα συστήματα σε όλο τον κόσμο, το κινεζικό σύστημα 

βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου σε αμοιβαία επωφελείς οικονομικές σχέσεις, 

μεταξύ των κρατών μελών του συστήματος, κράτη τα οποία ήταν αυτόνομα και σε 

όλες σχεδόν τις περιπτώσεις πολιτικά ανεξάρτητα. Σε αυτό το σύστημα, το οποίο 

διευκόλυνε πολύ τις οικονομικές και πολιτιστικές ανταλλαγές, οι διάφορες 

δυναστείες της αυτοκρατορικής Κίνας, του Μέσου Βασιλείου, επηρέασαν τον 

πολιτισμό των κρατών της περιφέρειας και δημιούργησαν μια Σινο-κεντρική 

αντίληψη της διεθνής τάξης, επηρεάζοντας με το πέρασμα των αιώνων την 

εξωτερική πολιτική για πάνω από 2.000 χρόνια, εδραιώνοντας την οικονομική και 

                                            
213 Yongjin Zhang and Barry Buzan, "The Tributary System As International Society in Theory and 
Practice," Oxford Journals | Social Sciences | Chinese Journal of International Politics, last 
modified 2012, http://cjip.oxfordjournals.org/content/5/1/3.full. 

214 Σωτήρης Πετρόπουλος, Οι Σχέσεις Κίνας – Νοτιοανατολικής Ασίας στο Σωτήρης Πετρόπουλος 
και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι: Οι σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο 
(Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2013), σελ. 258-259. 
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πολιτιστική κυριαρχία της Αυτοκρατορικής Κίνας στην περιοχή της Ασίας και της 

Ανατολικής Ασίας ειδικότερα. 215  

Επίσης όπως φαίνεται μέσα από την μακραίωνη πορεία της, η Κίνα πάντα 

είχε στοιχεία δημογραφικής ποικιλομορφίας και πολυφωνίας. Συνδετικός κρίκος 

όμως της Αυτοκρατορίας ήταν η διατήρηση του εθνικού φρονήματος και της εθνικής 

ταυτότητας. Αυτός είναι και ο λόγος που στην Κίνα μπορεί να υπάρξει το παράξενο 

για τους δυτικούς πολιτικό μόρφωμα της «μίας χώρας, δύο συστήματα» όπως την 

περίπτωση του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο (και ευσεβής πόθος και για την Ταϊβάν- 

μια χώρα τρία συστήματα).216 Η οποιαδήποτε πολυμορφία εντός της επικράτειας 

είναι δεκτή αρκεί να υπόκειται σε μια κεντρική αρχή διακυβέρνησης. 

5.5.2. Η Παραδοσιακή Κινεζική Πολιτική Σκέψη – Κομφουκιανισμός, 

Ταοϊσμός 

Εκτός από τις μνήμες όμως της Αυτοκρατορικής Κίνας, η κινεζική κουλτούρα 

πηγάζει μέσα από ένα μείγμα τριών φιλοσοφιών-θρησκειών της κινεζικής 

παράδοσης, που είναι ο κομφουκιανισμός, ο ταοϊσμός και λιγότερο ο βουδισμός, οι 

οποίες συνυπάρχουν και αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς καμία αξίωση 

αποκλειστικότητας.217  

Ο Κομφουκιανισμός, περισσότερο ως κοσμοθεωρία της κοινωνίας και του 

κράτους παρά ως θρησκεία, υπήρξε η κυρίαρχη πηγή της κινεζικής πολιτικής 

σκέψης. Οι αξίες περί κοινωνικής ιεραρχίας, σεβασμός της οικογένειας και 

σεβασμός του συνόλου, έχουν μετουσιωθεί σε λειτουργικές αρχές της κινεζικής 

πολιτικής πρακτικής. Εντυπώνει στο νου πέντε αρετές: πίστη, αλτρουισμό, 

ανθρωπισμό, δικαιοσύνη και εθιμική συμπεριφορά. Παράλληλα ο ταοϊσμός αναζητά 

την απόλυτη αρμονία και τη γαλήνη. Η αρμονία είναι συνυφασμένη με τη 

σταθερότητα της κοινωνίας και του κράτους. 218 

                                            
215 Yongjin Zhang and Barry Buzan, "The Tributary System As International Society in Theory and 
Practice," Oxford Journals | Social Sciences | Chinese Journal of International Politics, last 
modified 2012, http://cjip.oxfordjournals.org/content/5/1/3.full. 

216 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 106. 

217 Στο ίδιο, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα, σελ. 87. 

218 Στο ίδιο, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ. 89. 
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Η κινεζική φιλοσοφία και η ιστορική παράδοση συνιστά την πιο ισχυρή 

επίδραση στην διαμορφούμενη κοσμοθεωρία του Πεκίνου με την ανάδυση της 

κινεζικής κουλτούρας στην διατύπωση της δική του ρητορικής για τη θεωρία των 

διεθνών σχέσεων. Για παράδειγμα οι ιδέες του Deng Xiaoping που κάνουν λόγο για 

«Ειρήνη και Ανάπτυξη», του Jiang Zemin για «Αμοιβαία εμπιστοσύνη, αμοιβαίο 

όφελος, ισότητα και συνεργασία μεταξύ των Εθνών» και του Hu Jintao για τον 

«Αρμονικό Κόσμο»219, είναι προφανές ότι έχουν τις ρίζες τους στις διδασκαλίες περί 

κοσμικής αρμονίας, ενώ παράλληλα υποβόσκουν τη φιλοδοξία της Κίνας να 

οικοδομήσει μια πιο σινο-κεντρική παγκόσμια τάξη, όσο συνεχίζει να αυξάνει τα 

φορτία ισχύος της. 

Η κινεζική κουλτούρα διαφέρει πάρα πολύ από τη δυτική γύρω από τις 

έννοιες του ατόμου και της κοινότητας. Αντίθετα με τις δυτικές κοινωνίες όπου το 

σύνολο των ατομικών συμφερόντων καθοδηγεί αναγκαστικά το συλλογικό 

συμφέρον, για την κινεζική κοινωνία ό,τι είναι καλό για την οικογένεια, την κοινότητα, 

την κοινωνία, είναι αναγκαστικά καλό και για το άτομο. Η οικογένεια, η κοινωνία και 

το κράτος έχουν έναντι αυτού απόλυτη προτεραιότητα. Επομένως τα δικαιώματα 

του συνόλου είναι πάνω από τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η κομφουκιανική σκέψη 

δεν αναγνωρίζει δικαιώματα αλλά μόνο υποχρεώσεις. Έτσι γίνεται κατανοητό, γιατί 

η Κίνα αντιδρά την κριτική της Δύσης ότι δεν σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα 

λέγαμε ότι ο δυτικός ατομικισμός προσκρούει στο κινεζικό κοινοτισμό όπου η 

κοινωνία υπερέχει του ατόμου, και κατά ένα τρόπο γιατί οι Κινέζοι είναι λιγότερο 

ευαίσθητοι στο «αμερικανικό μοντέλο».220 Το κομμουνιστικό κόμμα χρησιμοποιεί 

έντονα τη ρητορική της κινεζικής παράδοσης και του «κινεζικού τρόπου». Στο 

παρελθόν η ύψιστη αρχή ήταν ο Αυτοκράτορας, τώρα είναι το Πολιτικό Γραφείο του 

ΚΚΚ.221 

                                            
219 17th CPC National Congress, "Hu Jintao Calls for Building Harmonious World," Special Report, 
accessed December 23, 2015, http://news.xinhuanet.com/english/2007-
10/15/content_6884160.htm. 

220 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ.85. 

221 Jyrki Kallio, Tradition in Chinese politics, (Helsinki: Finnish Institute of International Affairs, 
2011), accessed November 18, 2015, www.fiia.fi_Fassets_publications_Report_27_Kallio_web.pdf. 
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5.6. Δυτική Στρατηγική Κουλτούρα vs Κινεζική Στρατηγική Κουλτούρα 

Στη δεκαετία του 1970, ορισμένοι δυτικοί μελετητές των διεθνών σχέσεων, 

όπως ο Jack Snyder, ο Carl Jacobsen και ο Colin Gray, ανέπτυξαν για τον τομέα 

των στρατηγικών μελετών τον όρο «στρατηγική κουλτούρα», αναζητώντας τη 

συλλογική διαδικασία στρατηγικής νοοτροπίας και συμπεριφοράς που μπορεί να 

εξηγήσει τη στρατηγική συμπεριφορά ενός κράτους. Όρισε τη στρατηγική 

κουλτούρα ως «το σύνολο των ιδεών, τις συναισθηματικές αντιδράσεις και πρότυπα 

συμπεριφορών που ακολουθούν τα μέλη μιας κοινότητας στην χάραξη της εθνικής 

στρατηγικής».222 Με αυτό τον τρόπο απέδωσε ιδιαίτερη σημασία σε πολιτισμικές και 

όχι πολιτικές ή δομικές παραμέτρους και τον τρόπο με τον οποίο αυτές επηρεάζουν 

τις προτιμήσεις διεθνής συμπεριφοράς των κρατών. Οι προτιμήσεις προκύπταν από 

την αποκωδικοποίηση της ιστορίας της χώρας στο επίκεντρο της οποίας βρίσκονταν 

ζητήματα ασφαλείας και διακυβέρνησης, αλλά και την ανάλυση «οργανωτικών, 

ιστορικών και πολιτικών δεδομένων».223   

Ο Colin Gray, χρησιμοποίησε αρχικά την έννοια της στρατηγικής κουλτούρας 

ως ένα μέσο κατανόησης, του γιατί οι διαφορετικές εθνικές κοινότητες προσεγγίζουν 

την πολιτική με διαφορετικές στρατηγικές. Θέλει την αντίληψη περί στρατηγικής 

κουλτούρας να πηγάζει άμεσα από αυτήν της πολιτικής κουλτούρας με την οποία 

επιχειρείται να συνδεθεί μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, τρόπος αντίληψης και 

δράσης με διακριτά εθνικά χαρακτηριστικά. Στα πλαίσια αυτής της ανάλυσης γίνεται 

προσπάθεια να εντοπιστούν κανονικότητες που αφορούν τη διεθνή συμπεριφορά 

μίας χώρας και να προσδιοριστούν παράγοντες που επηρεάζουν (influencing 

                                            
222 Ο Jack Snyder προσπάθησε να εξακριβώσει τις διαφορές μεταξύ των πυρηνικών στρατηγικών 
των Ηνωμένων Πολιτειών και της Σοβιετικής Ένωσης και να ερμηνεύσει τη συμπεριφορά των 
Σοβιετικών, κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. Ο Snyder συνέδεσε τις πεποιθήσεις των 
ηγετικών ομάδων και της κοινής γνώμης στο εσωτερικό των κρατών με τη διαμόρφωση αντιλήψεων 
έναντι ζητημάτων ασφαλείας, με αποτέλεσμα να διαμορφώνεται μία συγκεκριμένη στρατηγική 
αντίληψη έναντι ζητημάτων πολέμου και ειρήνης, σύγκρουσης και συνεργασίας, δράσης ή μη δράσης 
(αδράνειας). Ουσιαστικά, συνέδεσε τη διαμόρφωση πεποιθήσεων και μοντέλων συμπεριφοράς με 
τη πολιτική των Σοβιετικών έναντι της χρήσης πυρηνικών όπλων. Jack Snyder, "The Soviet Strategic 
Culture: Implications for Limited Nuclear Operations," RAND, 1977, accessed December 23, 2015, 
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reports/2005/R2154.pdf. 

223 Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ, Εκφάνσεις Ισχύος, Αλληλόδραση και το 
Ζήτημα της Παγκόσμιας Ηγεμονίας (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2012) κεφ. 2. 
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factors) ή καθορίζουν (determining factors) τον τρόπο αντίληψης αλλά και δράσης 

μίας ηγεσίας.224  

Για τον Alastair I. Johnston, η πιο σημαντική αξία της στρατηγικής 

κουλτούρας είναι ότι «επιτρέπει στον ερευνητή να διερευνήσει πώς η συσσώρευση 

των ιστορικών εμπειριών και τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά ενός κράτους 

διαμορφώνουν τα στρατηγικά του συμφέροντα».225 

Από την κινεζική σκοπιά, η στρατηγική κουλτούρα δεν είναι μόνο μια θεωρία 

αλλά η ίδια η πηγή της εθνικής στρατηγικής. Η μελέτη της στρατηγικής κουλτούρας 

στην ίδια την Κίνα βασίζεται σε μια μακροσκοπική ανάλυση της εθνικής ιστορίας και 

της κινεζικής φιλοσοφίας και παράδοσης. Οι έννοιες της ειρήνης, της αρμονικής 

συμβίωσης και της παθητικότητας στην κινεζική φιλοσοφία έχουν επιδράσει στη 

διατύπωση μιας αμυντικογενούς στρατηγικής κουλτούρας. Ομοίως οι κλασσικοί 

κινέζοι συγγραφείς όπως ο στρατηγιστής Sun Tzu, και οι θεωρίες του περί νίκης 

χωρίς μάχη και έμμεσης προσέγγισης χωρίς κόστος με χρήση της διπλωματικής 

ισχύος, έχουν ασκήσει επίσης σοβαρή επίδραση. 226  

5.6.1. Η Parabellum Στρατηγική Κουλτούρα 

Γενικά οι δύο προσεγγίσεις που ασκούν σημαντική επίδραση στη μελέτη της 

Κίνας είναι ο δομικός ρεαλισμός και η στρατηγική κουλτούρα, με την τάση να 

ενσωματώνονται στη ρεαλιστική προσέγγιση και χαρακτηριστικά της ιστορίας και 

του πολιτισμού (cultural realism),227 θεωρώντας ότι η κατανόηση της κινεζικής 

παράδοσης είναι ο καλύτερος τρόπος για να μελετήσουν τη στρατηγική 

συμπεριφορά της. Ο Andrew Scobell υποστηρίζει ότι δύο κυρίαρχες τάσεις της 

κινεζικής στρατηγικής κουλτούρας αναδύονται αφενός μέσα από την ιστορική 

παράδοση των διδασκαλιών του Κομφούκιου και του  Sun Tzu, αφετέρου δε, και 

από τις επιταγές του ρεαλισμού. Αυτές οι δύο τάσεις, «μία συμβολική ως ένα 

                                            
224 Στον ίδιο, Γιώργος Βοσκόπουλος, Ευρωπαϊκή Ένωση και ΗΠΑ. 

225 Alastair I. Johnston, "Thinking about Strategic Culture," International Security 19, no. 4 (Spring 
1995), accessed December 13, 2015, http://www.fb03.uni-frankfurt.de/45431264/Johnston-1995-
Thinking-about-Strategic-Culture.pdf. 

226 Andrew Scobell, China and Strategic Culture (Carlisle, PA: Strategic Studies Institute, U.S. 
Army War College, 2002), http://www.globalsecurity.org/military/library/report/2002/ssi_scobell.pdf. 

227 Στον ίδιο, Andrew Scobell, China and Strategic Culture, σελ. 4.   
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εξιδανικευμένο σύνολο παραδοχών και στρατηγικών προτιμήσεων και μία 

λειτουργική ως ένα σύνολο ρεαλιστικών επιλογών που επηρεάζεται από τις πιέσεις 

του διεθνούς συστήματος», ενυπάρχουν ταυτόχρονα και αλληλοεπιδρούν συνεχώς 

μεταξύ τους, παράγοντας μια χαρακτηριστική στρατηγική κουλτούρα. 228  Το μείγμα 

αυτών των δύο συστατικών δημιουργεί μια κοσμοθεωρία που εκλογικεύει τη χρήση 

βίας ως ένα καθαρά αμυντικό μέτρο, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται επιθετικά. Ενώ 

δηλαδή η κινεζική στρατηγική κουλτούρα είναι κυρίως πασιφιστική, αμυντική και 

χωρίς ιμπεριαλιστικές διαθέσεις, η άσκηση της πολιτικής έχει την προδιάθεση 

άσκησης σκληρής ισχύος όταν έρχεται αντιμέτωπη με απειλές έναντι των ζωτικών 

συμφερόντων της Κίνας.229 Δηλαδή οι ηγέτες της Κίνας διαχρονικά λειτουργούσαν 

σύμφωνα με τις επιταγές της Realpolitik έστω και αν συχνά δικαιολογούσαν τις 

ενέργειές τους δίνοντας εκλογικεύσεις σύμφωνα με την Κομφουκιανική φιλοσοφία. 

Αποτελεί δηλαδή εγγενές χαρακτηριστικό της παραδοσιακής προσέγγισης της Κίνας 

έναντι του πολεμικού φαινομένου, η τάση να χαρακτηρίζεται αμυντική και δίκαιη 

(δίκαιος πόλεμος), οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια έστω και αν αυτή είναι 

κατεξοχήν επιθετική. Επιπλέον, η στρατηγική αρχή της «ενεργητικής άμυνας» είναι 

το κλειδί για την κατανόηση και της κινεζικής στρατιωτικής στρατηγικής. Ενώ δηλαδή 

γενικά χαρακτηρίζεται ως αμυντική, προβλέπει την αντεπίθεση, είτε έπειτα από 

επιτυχή απόκρουση της εχθρικής επίθεσης, είτε ως προληπτική ενέργεια στα 

πλαίσια της «αυτοάμυνας». Συνεπώς είναι πολύ λογικό για την Κίνα, να προσφύγει 

σε στρατιωτικές επιλογές αν νιώθει ότι προστατεύει ζωτικά συμφέροντα, όπως είναι 

η προστασία της κινεζικής επικράτειας και η διατήρηση της συνοχής της χώρας.230  

Μελετώντας την κινεζική στρατηγική κουλτούρα μπορούμε να καταλήξουμε 

σε τέσσερις διαχρονικές αρχές, τέσσερα βασικά χαρακτηριστικά:231 

α.  Η Κίνα είναι πολιτιστικά ανώτερη. Η κινεζική κοσμοθεωρία 

απορρίπτει την ιδέα ότι οποιοδήποτε άλλο κράτος θα μπορούσε να σταθεί αντάξιο 

της Κίνας. Η Κομφουκιανική ιδεολογία αποτελεί την έκφραση της κινεζικής 

                                            
228 Thomas G. Mahnken, Secrecy and Stratagem: Understanding Chinese Strategic Culture 
(Woollahra, N.S.W.: Lowy Institute for International Policy, 2011), σελ. 8, 
http://www.lowyinstitute.org/files/pubfiles/Mahnken,_Secrecy_and_stratagem.pdf. 

229 Όπως παραπάνω, Andrew Scobell, China and Strategic Culture, σελ.7. 

230 Όπως παραπάνω, Andrew Scobell, China and Strategic Culture, σελ.8. 

231 Όπως παραπάνω, Thomas G. Mahnken, Secrecy and Stratagem: σελ. 9-17.    
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πολιτιστικής ανωτερότητας και το μέσο που θα  εκπολιτίσει τους «βαρβάρους». Ο 

Εθνοκεντρισμός, είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό της κινεζικής στρατηγικής 

κουλτούρας. Ο εθνοκεντρισμός αυξάνει την εσωτερική συνοχή και οξύνει την 

εχθρότητα έναντι των ξένων. Ως αποτέλεσμα όμως αυτής της αντίληψης, η κινεζική 

ηγεσία μπορεί να πιστέψει ότι η Κίνα διαθέτει μια ευρύτερη γκάμα επιλογών από ό,τι 

έχει στην πραγματικότητα, υπερεκτιμώντας τις δυνατότητές της.    

β. Η φυσική της θέση είναι αυτή του «Μέσου Βασιλείου». Στο 

μεγαλύτερο μέρος της ιστορία της, η Κίνα αποτελούσε την κορυφή της ιεραρχίας του 

διεθνούς συστήματος. Αυτή η ιστορική εμπειρία έρχεται σε έντονη αντίθεση με το 

ευρωπαϊκό κρατοκεντρικό σύστημα, στο οποίο τα κράτη, ανεξάρτητα από την ισχύ 

τους, απολαμβάνουν μια τουλάχιστον τυπική ισοτιμία. Για τους Κινέζους, η 

ιεραρχική δομή εκπροσωπεί τη φυσική τάξη πραγμάτων, γι’ αυτό και επιζητούν την 

άνοδο της Κίνας στη φυσική της θέση στο διεθνές σύστημα. 

γ.  Η Κίνα πρέπει να διατηρεί την εσωτερική της συνοχή και να είναι 

απαλλαγμένη από εξωτερικές επεμβάσεις. Κατά την κινεζική άποψη, μια 

ενωμένη Κίνα αποτελεί προϋπόθεση για την περιφερειακή σταθερότητα. Οι 

εσωτερικές διαμάχες οδηγούν σε αστάθεια. Στην κινεζική στρατηγική κουλτούρα η 

«θεϊκή» εντολή δικαιολογεί τη χρήση βίας από την κυβέρνηση για να διατηρήσει την 

εσωτερική συνοχή. Η ανάμιξη του εξωτερικού παράγοντα προκαλεί αποσχιστικές 

τάσεις.  

δ. Ο πόλεμος είναι δαπανηρός, καταστροφικός και οδηγεί σε 

εσωτερική αναστάτωση. Τα κλασικά έργα της κινεζικής στρατιωτικής στρατηγικής, 

όπως του Sun Tzu, τονίζουν με συνέπεια ότι ο πόλεμος θα πρέπει να αποφεύγεται 

όσο είναι δυνατόν. Η νίκη θα πρέπει να επιδιώκεται με το μικρότερο δυνατό κόστος. 

Ύψιστη στρατηγική επιτυχία είναι να επικρατήσεις του αντιπάλου χωρίς μάχη. 

Μέγιστη ικανότητα είναι να εξασφαλίσεις περίλαμπρη νίκη χρησιμοποιώντας την 

παραπλάνηση και το στρατήγημα αποφεύγοντας την αιματοχυσία και το χάος του 

πολέμου.  

Από τα παραπάνω κατανοούμε ότι η μελέτη της στρατηγικής κουλτούρας της 

Κίνας, δεν έρχεται σε ευθεία αντιπαράθεση με τον ρεαλισμό. Θα μπορούσε να 

συμπληρώσει τη ρεαλιστική οπτική και να δώσει μια ακόμα καλύτερη εξήγηση της 

συμπεριφοράς που επιδεικνύει η Κίνα στη διεθνή σκηνή. Έτσι μπορούμε να 
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συμπεράνουμε ότι αυτή η συμπεριφορά δημιουργείται ως αποτέλεσμα της 

αλληλεπίδρασης τόσο της εσωτερικής κινεζικής κοσμοθεωρίας, όσο και των 

δομικών πιέσεων που δέχεται από το εξωτερικό διεθνές περιβάλλον. Κάθε θεώρηση 

και προσέγγιση είναι χρήσιμη, παρά τα όποια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της 

αφήγησής της. Σίγουρα όμως υιοθετώντας κανείς έναν «διανοητικό πλουραλισμό» 

μια «εκλεκτικιστική» μεθοδολογική προσέγγιση, με συνδυασμό θεωρήσεων και 

θεωριών, επιτυγχάνει καλύτερη αποτύπωση της πραγματικότητας.232 

Όσον αφορά τις σινο-αμερικανικές σχέσεις, συμπεραίνουμε ότι σύμφωνα με 

την παραδοσιακή κινεζική στρατηγική κουλτούρα, η Κίνα δεν θα προσπαθήσει να 

αμφισβητήσει την ηγεμονία των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή Ασίας-

Ειρηνικού και στον κόσμο και θα επιδιώξει μια σχέση συνεργασίας, η οποία θα είναι 

επωφελής και για τις δύο χώρες, τουλάχιστον μέχρις ότου βρεθεί σε πλεονεκτική 

σχέση από πλευράς φορτίων ισχύος. Οποιαδήποτε όμως ενέργεια  των ΗΠΑ που 

έρχεται σε αντίθεση με τα ζωτικά συμφέροντα της Κίνας είναι δυνατόν να εκληφθεί 

ως απειλή και να οδηγήσει σε δίλημμα ασφάλειας μεταξύ των δύο χωρών και σε 

σύγκρουση.  

  

                                            
232 Ηλίας Κουσκουβέλης, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2004), σελ. 
105. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6Ο  Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗ ΚΙΝΑΣ 

 

Όπως περιγράφτηκε στο 1ο κεφάλαιο, η υψηλή στρατηγική ενός κράτους 

πρέπει να απαντά στα ακόλουθα τρία ερωτήματα: Ποια είναι τα ζωτικά εθνικά 

συμφέροντα του κράτους, ποιες είναι οι εξωτερικές δυνάμεις που τα απειλούν και 

ποια είναι η καλύτερη στρατηγική για την προστασία τους. Δεν υπάρχει η παραμικρή 

αμφιβολία ότι και η Κίνα, όπως και κάθε άλλο κράτος, έχει χαράξει μια υψηλή 

στρατηγική με γνώμονα την ιστορική εμπειρία της, τα εθνικά της συμφέροντα και 

λαμβάνοντας φυσικά υπόψιν το γεωστρατηγικό περιβάλλον. Επειδή όμως η κινεζική 

κυβέρνηση δεν έχει αποκαλύψει ποτέ κάποιο επίσημο έγγραφο που να παρουσιάζει 

εκτενώς τους στρατηγικούς στόχους της χώρας και τους τρόπους για την επίτευξή 

τους, είμαστε αναγκασμένοι να κατανοήσουμε την κινεζική στρατηγική συμπεριφορά 

μέσα από τις πολιτικές που ακολουθεί και να προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε το 

δρόμο που ακολουθεί.233 

Για να αναλύσουμε την υψηλή στρατηγική της, θα πρέπει να ακολουθήσουμε 

μια διαδικασία τριών σταδίων: τον καθορισμό των ζωτικών εθνικών συμφερόντων 

για την ασφάλειά της, να προσδιορίσουμε τις απειλές για αυτά τα συμφέροντα, και 

να μελετήσουμε τον τρόπο που χρησιμοποιεί τα πολιτικά, στρατιωτικά, και 

οικονομικά μέσα για να προστατέψει τα συμφέροντά της. Στην πράξη ωστόσο, η 

υψηλή στρατηγική των κρατών σπάνια αποτυπώνεται με ακρίβεια, παρολαυτά 

θεωρούμε ότι αυτή η συλλογιστική παρέχει ένα χρήσιμο οδηγό για να μπορέσουμε 

να ιχνηλατήσουμε την υψηλή στρατηγική της Κίνας. Γι’ αυτό σε αυτή την ενότητα της 

εργασίας θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε τη στρατηγική της Κίνας 

εξετάζοντας πως βλέπει η ίδια την αναγέννησή της, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να 

αποτελούν τη μεγαλύτερη εξωτερική απειλή για την ασφάλειά της,234 ρίχνοντας φως 

σε τομείς πολιτικών ενεργειών όπως:   

                                            
233 Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and 
Future. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000. 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html 

234 Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and 
Future. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000. 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html 
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α) τις πολιτικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλες 

δυνάμεις, 

β) τις πολιτικές για τον εκσυγχρονισμό του στρατού της,  

γ) τις πολιτικές όσον αφορά στις εδαφικές διεκδικήσεις και 

την προσφυγή στη βία,   

δ) τις πολιτικές έναντι των υφιστάμενων διεθνών θεσμών και 

καθεστώτων. 

ε) τις πολιτικές για την συνέχιση της οικονομικής ανόδου 

της. 

6.1. Τα Ζωτικά Εθνικά Συμφέροντα Ασφαλείας της Κίνας 

Η Λευκή Βίβλος235 της Κίνας περιγράφει τα συμφέροντα ασφαλείας της 

χώρας με διάφορους τρόπους, τα οποία μπορούν να συνοψιστούν σε τρεις κύριους 

τομείς:  

α) την προστασία της χώρας από εξωτερικές απειλές 

β) τον περιορισμό των αποσχιστικών τάσεων και την αποτροπή της de jure 

ανεξαρτησίας της Ταϊβάν   

γ) τη διατήρηση της εσωτερικής τάξης και κοινωνικής σταθερότητας 

Αν και η επίσημη «αποστολή» του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος είναι 

η «μεγάλη αναγέννηση του κινεζικού έθνους, ωστόσο είναι τόσο γενική που μάλλον 

γεννά ερωτήματα παρά δίνει απαντήσεις για τη στρατηγική της Κίνας. Δηλαδή δεν 

απαντά με σαφήνεια πόσο ισχυρή επιθυμεί να γίνει η Κίνα. Παρόλο που η πολιτική 

και ακαδημαϊκή κινεζική κοινότητα όλο και περισσότερο συμφωνεί ότι η Κίνα θα 

πρέπει να γίνει μια «παγκόσμια μεγάλη δύναμη», δεν διευκρινίζεται εάν ο απώτερος 

σκοπός της είναι να γίνει «πρώτη μεταξύ ίσων». Πολλοί επίσης προτείνουν ότι η 

Κίνα θα πρέπει να παίξει ένα «κυρίαρχο» ρόλο στην περιφερειακή και στην 

παγκόσμια σκηνή. Ότι εν ανάγκη θα πρέπει να «αναμορφώσει» την παγκόσμια τάξη 

ώστε να εξυπηρετεί καλύτερα τα κινεζικά συμφέροντα. Άλλοι επισημαίνουν απλώς 

                                            
235 Η Κίνα εξέδωσε για πρώτη φορά Λευκή Βίβλο το 1995 και από 1998 την εκδίδει ανά διετία. Στην 
αγγλική γλώσσα βλέπε στη διεύθυνση http://www.china.org.cn/e-white/index.htm.   
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ότι η Κίνα θα πρέπει να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο σε θέματα περιφερειακής 

ασφάλειας και σε θέματα παγκόσμιας οικονομίας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα 

πρέπει να γίνει μια παγκόσμια στρατιωτική δύναμη όπως οι ΗΠΑ.236 Αυτή η έλλειψη 

σαφήνειας από μέρους της Κίνας, μας αναγκάζει να κατανοήσουμε τις στρατηγικές 

της κινήσεις μέσα από τις θεωρίες των διεθνών σχέσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στη 

ρεαλιστική συλλογιστική, αλλά και το υπόβαθρο της στρατηγικής κουλτούρας, ώστε 

να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα των στρατηγικών που ακολουθεί για την 

επίτευξη των στρατηγικών της στόχων.  

Όπως επιβεβαιώνεται από την ιστορική παράδοση της Κίνας η Realpolitik 

κατείχε σημαντική θέση ακόμα και στο Αυτοκρατορικό της παρελθόν.237 Γενικά έχει 

διατυπωθεί ότι όταν η Κίνα απολάμβανε την ηγετική θέση στο σύστημα που είχε 

δημιουργήσει, με υψηλά φορτία ισχύος μέσα σε αυτό, η υψηλή στρατηγική που 

ακολουθούσε ήταν περισσότερο επιθετική εναντίον άλλων δυνάμεων. Αντιθέτως 

όταν βρισκόταν σε σχετικά μειονεκτική θέση, υιοθετούσε μια πιο αμυντική στάση 

αποφεύγοντας τις συγκρούσεις, έως ότου αναδεικνυόταν ξανά σε ηγετική δύναμη, 

αυξάνοντας τη δύναμή της. Αν αναλογιστούμε την παρούσα κατάσταση της 

διεθνούς κατανομής ισχύος, μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί στην παρούσα φάση 

η Κίνα κατανοώντας τη σχετική της αδυναμία έναντι των ΗΠΑ, τονίζει ιδιαίτερα «την 

ειρήνη και την ανάπτυξη». Όπως επίσης μπορούμε να πιθανολογήσουμε, ότι στο 

μέλλον συσσωρεύοντας ολοένα και μεγαλύτερα φορτία ισχύος, θα μπει στον 

πειρασμό να χρησιμοποιήσει και μη ειρηνικά μέσα για να προωθήσει τα συμφέροντά 

της ή για να επιλύσει τις διαφορές της με άλλα κράτη.238   

Σε έναν κόσμο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την πρωτοκαθεδρία, 

πιστεύεται ότι η Κίνα έχει σχεδιάσει την υψηλή της στρατηγική έχοντας ως 

βραχυπρόθεσμο στόχο την ειρηνική ανάπτυξη και μακροπρόθεσμο στόχο την 

περιφερειακή κυριαρχία. Οι πολιτικές επιδιώξεις της Κίνας τις τελευταίες δεκαετίες, 

αποσκοπούν σε τρείς αλληλένδετους στόχους: πρώτο και κύριο, τη διατήρηση της 

                                            
236 Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy: Past, Present, and 
Future. Santa Monica, CA: RAND Corporation, 2000. 
http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1121.html 

237 Όπως παραπάνω, Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand Strategy.   

238  Όπως παραπάνω, Swaine, Michael D. and Ashley J. Tellis. Interpreting China's Grand 
Strategy.   
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τάξης στο εσωτερικό και την ευημερία του κινεζικού λαού. Δεύτερον, η άμυνα 

εναντίον εξωτερικών απειλών για την εθνική κυριαρχία και συνοχή. Τρίτον, η 

επίτευξη και διατήρηση γεωπολιτικής επιρροής ως μεγάλη δύναμη.239 Η 

συνεχιζόμενη αύξηση της Κίνας, τόσο στο οικονομικό όσο και στο στρατιωτικό 

τομέα, μια διαδικασία γεωπολιτικής αναγέννησης που εντάσσεται στο ευρύτερο 

πλάνο της ανόδου της στην ιεραρχία του διεθνούς συστήματος, είναι σχεδόν βέβαιο 

ότι έχει επαναπροσδιορίσει τα στρατηγικά της συμφέροντα και συνεχίζει τις 

προσπάθειες για να αποκτήσει τα μέσα που θα προστατέψουν αυτά τα συμφέροντα 

έστω και εάν έρχονται σε αντιπαράθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, με κύριες 

στρατηγικές προκλήσεις τη μεγάλη αμερικανική στρατιωτική παρουσία στην 

περιοχή της Ανατολικής Ασίας, τη μεγάλη αμερικανική οικονομική διείσδυση στην 

περιοχή της Ανατολικής Ασίας και σε περιοχές με αυξανόμενα κινεζικά συμφέροντα 

και οι προνομιακές πολιτικές σχέσεις που απολαμβάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με 

τις περισσότερες ασιατικές χώρες.  

Μελετώντας τις στρατηγικές κινήσεις της Κίνας μπορεί να συμπεράνει ότι για 

να προωθήσει τα συμφέροντά της, προσπαθεί να εξισορροπήσει την αμερικανική 

ισχύ μέσα από ένα «έξυπνο» μείγμα εσωτερικής και εξωτερικής εξισορρόπησης. Η 

στρατηγική της εσωτερικής εξισορρόπησης έχει ως στόχο να αυξήσει την σχετική 

ισχύ της Κίνας μέσω της οικονομικής ανάπτυξης και τον εκσυγχρονισμό του στρατού 

με έμφαση στις ασύμμετρες στρατιωτικές ικανότητες, ενώ η στρατηγική της 

εξωτερικής εξισορρόπησης χρησιμοποιεί την ήπια ισχύ έτσι ώστε να περιορίσει ή 

να παρεμποδίσει την ανάπτυξη πολιτικών πρωτοβουλιών των ΗΠΑ, οι οποίες 

κρίνονται επιζήμιες για τα κινεζικά συμφέροντα, μέσω ανάληψης διπλωματικών 

προσπαθειών σε πολυμερείς οργανισμούς και διμερείς συνεργασίες. Με αυτή τη 

στρατηγική επιδιώκει να διατηρήσει ένα σταθερό εξωτερικό περιβάλλον ώστε να 

επικεντρωθεί απερίσπαστη στην οικονομική της ανάπτυξη και να συνεχίσει να 

συσσωρεύει φορτία ισχύος χωρίς να προκαλεί την άμεση αντίδραση των ΗΠΑ. 

                                            
239 Yuan-Kang Wang, "China’s Grand Strategy and U.S. Primacy," The Brookings Institution, 2006, 
accessed January 1, 2016, http://www.brookings.edu/fp/cnaps/papers/wang2006.pdf. 
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Μακροπρόθεσμα, ωστόσο, μια ισχυρή και ευημερούσα Κίνα πιθανότατα να λάβει 

μια πιο δυναμική στάση στις διεθνείς της σχέσεις. 240  

6.2. Η Κίνα Αναζητά τον Ρόλο της 

Ο όρος «μεγάλη δύναμη» στις Διεθνείς Σχέσεις είναι μια αόριστη 

πολυπαραγοντική έννοια. Στην περίπτωση της Κίνας η έκταση, η στρατηγική θέση 

της χώρας, το μέγεθος και το ανθρώπινο δυναμικό, το μέγεθος και ο ρυθμός 

ανάπτυξης της οικονομίας της, το τεραστίου μεγέθους μερίδιό της στο παγκόσμιο 

εμπόριο και η αύξηση της στρατιωτικής ισχύος της,241 είναι κάποιοι από αυτούς τους 

παράγοντες που την ανεβάζουν στο επίπεδο των μεγάλων δυνάμεων. Τα 

συμφέροντά της απλώνονται σε κάθε μέρος του κόσμου και τραβούν την προσοχή, 

εκούσια ή ακούσια, της διεθνούς κοινότητας.242 

 Παρά το γεγονός ότι σχετική ισχύς της Κίνας έχει αυξηθεί σημαντικά τις 

τελευταίες δεκαετίες, η κινεζική εξωτερική πολιτική είναι αμυντική και δεν έχει αλλάξει 

κατά πολύ την μεταψυχροπολεμική εποχή. Κύριοι στόχοι της Υψηλής Στρατηγικής 

της είναι να αμβλύνει τις αποσταθεροποιητικές επιδράσεις από το εξωτερικό, να 

αποφύγει οποιαδήποτε εδαφική απώλεια, να μειώσει τις υποψίες των γειτόνων της 

και οπωσδήποτε να μην διακοπεί η τροχιά της οικονομικής της ανάπτυξης. Αυτό 

που έχει αλλάξει όμως τις τελευταίες δύο δεκαετίες, είναι ότι οι εσωτερικές και 

περιφερειακές της προτεραιότητες έχουν γίνει μέρος ενός μεγαλύτερου 

διακυβεύματος: να ανακτήσει ένα παγκόσμιο ρόλο που εξυπηρετεί τα κινεζικά 

συμφέροντα, κερδίζοντας την αποδοχή των άλλων δυνάμεων, και ιδιαιτέρως των 

Ηνωμένων Πολιτειών.243 Η διαχείριση των σχέσεών της με την υπερδύναμη 

αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση της εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας. Και 

ακριβώς όπως οι Αμερικανοί αναρωτιούνται κατά πόσον η άνοδος της Κίνας είναι 

                                            
240 Yuan-Kang Wang, "China’s Grand Strategy and U.S. Primacy," The Brookings Institution, 2006, 
accessed January 1, 2016, http://www.brookings.edu/fp/cnaps/papers/wang2006.pdf. 

241 Roy Kamphausen and David Lai, The Chinese People’s Liberation Army in 2025, (Carlisle, PA: 
Strategic Studies Institute and U.S. Army War College Press, 2015), accessed December 7, 2015, 
https://fas.org/nuke/guide/china/pla-2025.pdf. 

242 Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America:The Sum of Beijing’s Fears," 
Foreign Affairs 91, no. 5 (September/October 2012): σελ. 32, accessed December 7, 2015, 
http://www.columbia.edu/cu/alliance/EDF-2012-documents/Reading_Nathan_2.pdf. 

243 Yuan-Kang Wang, "China’s Grand Strategy and U.S. Primacy," The Brookings Institution, 2006, 
accessed January 1, 2016, http://www.brookings.edu/fp/cnaps/papers/wang2006.pdf. 
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επωφελής για τα αμερικανικά συμφέροντα ή συνιστά μια μελλοντική απειλή, έτσι και 

οι Κινέζοι πολιτικοί προσπαθούν να κατανοήσουν εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες 

προτίθενται να χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους για να ωφελήσουν ή να βλάψουν 

την Κίνα.244 

6.3. Η Επώδυνη Διαδρομή της Κίνας Προς τη Νεωτερικότητα 

Υπάρχουν πολλά βασικά χαρακτηριστικά που μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

στον μακρύ δρόμο της Κίνας προς τη νεωτερικότητα, μέσω της εξωτερικής 

παρέμβασης και την εισβολή από τις δυτικές δυνάμεις. Πράγματι, οι ταπεινωτικές 

πρώτες επαφές με τον σύγχρονο κόσμο, η επαίσχυντη ήττα στους Πολέμους του 

Οπίου στα μέσα του 19ου αιώνα και οι μετέπειτα ήττες και παραχωρήσεις στα 

κυριαρχικά δικαιώματά της, σηματοδότησαν αφενός την αρχή της σύγχρονης 

ιστορίας της, αλλά και τη δυσπιστία της Κίνας για τη νεωτερικότητα, τη δημιουργία 

αντι-δυτικών συναισθημάτων και ρητορικής ενάντια στην προσπάθεια υποταγής στη 

Δύση ή ακόμα περισσότερο, πρόθεση επικράτησης της Κίνας έναντι στη Δύση.245 

Στις ταπεινώσεις του 19ου αιώνα προστίθενται και αυτές του 20ου. Η επεκτατική 

συμπεριφορά της Ιαπωνίας και της ΕΣΣΔ, θα ενισχύσει την ξενοφοβική αντίληψη 

των Κινέζων.246 Ακόμα και η άρνηση που πρόβαλαν οι ΗΠΑ και τα περισσότερα 

κράτη της Δύσης προκειμένου να παραχωρήσουν διπλωματική αναγνώριση στη 

ΛΔΚ, είχε ταπεινώσει βαθιά τον κινεζικό λαό με την ήδη πληγωμένη περηφάνεια 

κατά το παρελθόν.247 

Αυτά τα συναισθήματα έχουν διαποτίσει την κινεζική μνήμη και δημιουργούν 

βαθιές αντιφάσεις στην κινεζική ψυχοσύνθεση. Δηλαδή ενώ νιώθουν υπεροψία 

λόγω της μακραίωνης ιστορίας τους, ταυτόχρονα νιώθουν και ντροπή για την 

παρακμή τους. Ενώ από τη μία πλευρά οι κινέζοι επιζητούν να εκσυγχρονίσουν τη 

                                            
244 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 33. 

245 Το παλιό Θερινό Ανάκτορο στο Πεκίνο που χρειάστηκε 150 χρόνια για να χτιστεί κάηκε από τα 
βρετανικά και γαλλικά στρατεύματα το 1860. Η μνήμη αυτή διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην 
κινεζική ψυχή, δρα ως ανοικτή πληγή και ξυπνά μνήμες του αιώνα της ταπείνωσης που εκτείνεται 
από την ήττα της Κίνας στον πόλεμο του Οπίου το 1840, την απώλεια της Ταιβάν, τις ιαπωνικές 
επιθέσεις και τον εμφύλιο πόλεμο. Mark Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα; (New York, NY: PublicAffairs, 
2008), σελ. 37. 

246 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 148. 

247 Στο ίδιο, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ. 127. 
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χώρα τους με τη βοήθεια της Δύσης, από την άλλη νιώθουν την ανάγκη ότι θα 

πρέπει να απορρίψουν τη δυτική εκδοχή του εκσυγχρονισμού, ιδιαίτερα στα 

ζητήματα της διακυβέρνησης του κράτους. Αφενός θέλουν να επαναφέρουν τη 

χώρα τους στη θέση που πραγματικά ανήκει, αλλά αφετέρου θέλουν να το κάνουν 

με τον δικό τους χαρακτηριστικό κινεζικό τρόπο ακολουθώντας τις δικές τους 

συνταγές. «Την ίδια στιγμή που η Κίνα αναζητά στη Δύση αντίδοτο για τα λάθη της, 

απορρίπτει κατηγορηματικά οποιαδήποτε δυτικοποίηση».248 Επομένως η 

χρησιμοποίηση των δυτικών προτύπων από τους κινέζους ήταν πάντα 

επιλεκτική.249    

Αυτές οι ιστορικές αναμνήσεις της Κίνας μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε το 

γιατί η Κίνα, μια χώρα με πληγωμένη περηφάνεια, που πιστεύει ότι υπέφερε από τη 

Δύση, δεν επιθυμεί να της επιβληθεί ένα δυτικό μοντέλο στους κόλπους των διεθνών 

σχέσεων. Δεν πρέπει να υποτιμηθεί η μνησικακία απέναντι στη Δύση. Η Κίνα που 

θεωρεί πάντα το 19ο αιώνα ως αιώνα της ντροπής, θα επιμείνει μέχρι να ανακτήσει 

τη δόξα και την παλιά της δύναμη.250 Καθώς το ΚΚΚ υποστηρίζει, ότι ο «αιώνας των 

ταπεινώσεων» έληξε με τη σύσταση της ΛΔΚ, αυτοπαρουσιάζεται ως ο 

θεματοφύλακας των εθνικών συμφερόντων και της εθνικής υπερηφάνειας της 

Κίνας.251 

6.4. Το Ευρύ Πλέγμα των Απειλών 

Για το Πεκίνο ο κόσμος βρίθει κινδύνους και απειλές. Οι απειλές αυτές 

μπορούν να κατανεμηθούν σε τέσσερις ομόκεντρους δακτύλιους ξεκινώντας από 

την ενδοχώρα. Έτσι στον πρώτο δακτύλιο, βρίσκεται το σύνολο της επικράτειάς της, 

στην οποία η Κίνα πιστεύει ότι η πολιτική σταθερότητα και η εδαφική ακεραιότητα 

απειλείται από ξένους παράγοντες και δυνάμεις. Σε σύγκριση με άλλες μεγάλες 

χώρες, η Κίνα πρέπει να αντιμετωπίσει μια σειρά από εξωγενείς παράγοντες που 

                                            
248 Στο ίδιο, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ. 129. 

249 David Lai, "The United States and China in power transition," US Army War College, Strategic 
Studies Institute, December 2011, σελ. 31, 
http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1093.pdf. 

250 Όπ. π., Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα σελ. 149. 

251 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας," Strategy Reports, accessed 
December 22, 2015, https://strategyreports.wordpress.com/2013/04/12/china-papasotiriou/. 
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προσπαθούν να επηρεάσουν την εξέλιξή της, συχνά με τρόπους που το καθεστώς 

θεωρεί επιζήμιους για την επιβίωσή του. Επιπλέον το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι κατά 

μήκος των ακτών της χώρας, αρκετοί γείτονες αμφισβητούν τη θαλάσσια κυριαρχία 

της. Η Ταϊβάν και η κυβέρνησή της, απολαμβάνει διπλωματική αναγνώριση από 23 

χώρες και λαμβάνει εγγύηση ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες.252 

Στον δεύτερο δακτύλιο, υπάρχει μια σειρά εθνικών ζητημάτων ασφάλειας 

που αφορούν στις σχέσεις της Κίνας με 14 όμορες χώρες. Καμία άλλη χώρα εκτός 

από τη Ρωσία, δεν έχει τόσους πολλούς γείτονες, με πέντε από τους οποίους έχει 

έρθει σε πολεμική αναμέτρηση τα τελευταία 70 χρόνια.253  

Η τρίτη σειρά ζητημάτων εθνικής ασφάλειας περιλαμβάνει τις πολιτικές των 

έξι διακριτών γεωπολιτικών περιφερειών που περιβάλλουν Κίνα: την 

Βορειοανατολική Ασία, την Ωκεανία, την ηπειρωτική Νοτιοανατολική Ασία, τη 

θαλάσσια Νοτιοανατολική Ασία, τη Νότια Ασία και την Κεντρική Ασία. Κάθε μία από 

τις περιφέρειες αυτές παρουσιάζει σύνθετα προβλήματα ασφάλειας. 

Τέλος, υπάρχει ο τέταρτος δακτύλιος: ο κόσμος πολύ πέρα από την άμεση 

γειτονιά της, στον οποίο η Κίνα έχει εισέλθει από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 και 

μέχρι στιγμής για περιορισμένους σκοπούς: για να εξασφαλίσει πρώτες ύλες, 

απαραίτητες για την ανάπτυξή της, για να αποκτήσει πρόσβαση σε αγορές και 

επενδύσεις, για να αποκτήσει πολιτική υποστήριξη που θα υποστηρίξουν τις θέσεις 

της περί διεθνών κανόνων και καθεστώτων.254   

6.5. Η Αινιγματική Αμερική255    

Σε κάθε έναν από τους παραπάνω τέσσερις δακτυλίους ασφαλείας, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν τον πιο παρεμβατικό ρόλο στις εσωτερικές υποθέσεις 

                                            
252 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 33-34. 

253 Την Ινδία, την Ιαπωνία, τη Ρωσία, τη Νότιο Κορέα και το Βιετνάμ. 

254 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 34. 

255 Όταν οι Κινέζοι ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τη χώρα στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού 
Ωκεανού που ονομάζεται Ηνωμένες Πολιτείες της «Αμερικής» και έπρεπε να την ονοματίσουν 
φωνητικά στα κινέζικα, επέλεξαν τη μετάφραση "Mei Guo," που σημαίνει κυριολεκτικά «η όμορφη 
(Μei) χώρα (Guo)». Η επιλογή της λέξης δεν έγινε μόνο λόγω φωνητικής αποτύπωσης της λέξης 
Αμερικής στα κινεζικά, αλλά και λόγω του θετικού συναισθήματος που ενέπνεε η πρώτη επαφή με 
την αμερικανική ήπειρο.  Ένας Κινέζος που ακούει αυτό το όνομα για πρώτη φορά έχει ενδόμυχα μια 
ρομαντική εικόνα για αυτή τη χώρα, ακόμη και αν γνωρίζει ελάχιστα για αυτήν. Zhao Qizheng, 
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της Κίνας. Εγγυώνται το status quo στην Ταϊβάν, παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη 

ναυτική παρουσία στην Ανατολική και Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς επίσης 

αποτελούν τον επίσημο ή άτυπο στρατιωτικό σύμμαχο πολλών γειτόνων της Κίνας 

και τον κύριο σχεδιαστή του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος.256 

Προκειμένου να κατανοήσουν καλύτερα τη λογική που κρύβεται πίσω από 

την εφαρμοζόμενη στρατηγική των ΗΠΑ απέναντι στην Κίνα, οι Κινέζοι προσπαθούν 

να αποτιμήσουν τις δυνατότητες και τις προθέσεις της υπερδύναμης. Όσον αφορά 

τις δυνατότητες κατανοούν ότι είναι συντριπτικές και μεγιστοποιούνται χάρη στις 

διμερείς αμυντικές συμφωνίες με την Αυστραλία, την Ιαπωνία, τη Νέα Ζηλανδία, τις 

Φιλιππίνες και τη Νότια Κορέα, δημιουργώντας έτσι ένα στρατηγικό κλοιό γύρω από 

την Κίνα. Αντιθέτως οι προθέσεις και οι επιδιώξεις της αμερικανικής κυβέρνησης 

είναι δύσκολο να ανιχνευθούν και συνήθως αυτό γίνεται μέσω τριών πεποιθήσεων:  

Κατ’ αρχάς, οι κινέζοι αναλυτές βλέπουν τη χώρα τους ως συνεχιστή ενός 

ανατολικού πολιτισμού, εμποτισμένο με ειρηνόφιλη στρατηγική κουλτούρα, που 

είναι προσανατολισμένη στην άμυνα, χωρίς επεκτατικές βλέψεις και κυρίως ηθική. 

Σε αντίθεση, βλέπουν τη Δυτική στρατηγική κουλτούρα και ειδικά εκείνη των 

Ηνωμένων Πολιτειών, ως στρατοκρατική, προσανατολισμένη στην επίθεση, 

επεκτατική και εγωιστική.  

Δεύτερον, παρόλο που η Κίνα έχει αγκαλιάσει τον κρατικό καπιταλισμό με 

σθένος, η κινεζική άποψη για τις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθεί να επηρεάζεται 

από τη μαρξιστική πολιτική σκέψη, η οποία συνιστά ότι οι καπιταλιστικές δυνάμεις 

προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τον υπόλοιπο κόσμο.257   

Τρίτον, οι αμερικανικές θεωρίες των διεθνών σχέσεων περί «κινεζικής 

απειλής», έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς ανάμεσα στους νέους Κινέζους πολιτικούς 

αναλυτές, πολλοί από τους οποίους έχουν σπουδάσει στις ΗΠΑ. Και η θεωρία των 

διεθνών σχέσεων που επηρεάζει περισσότερο την πολιτική ανάλυση στην Κίνα, 

είναι αυτή του επιθετικού ρεαλισμού του John Mearsheimer. Γι’ αυτό θεωρούν ότι οι 

                                            

"Images of the United States," 中华人民共和国驻美国大使馆, last modified 2000, http://www.china-

embassy.org/eng/zt/zgwh/speeches/t36370.htm. 

256 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 34. 

257 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 35. 
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Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν την ύπαρξη μιας ισχυρής Κίνας και ως εκ 

τούτου θα επιδιώξουν τη μείωση της ισχύος της και την απονομιμοποίηση του 

καθεστώτος. Τουναντίον θα χρησιμοποιήσουν την ισχύ τους για να διατηρήσουν ή 

και να ενισχύσουν τα προνόμιά τους και θα αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε 

προσπάθεια άλλης χώρας να υπερασπιστεί τα δικά της συμφέροντα της ως απειλή. 

Αυτή η παραδοχή οδηγεί σε ένα απαισιόδοξο συμπέρασμα: η αύξηση της ισχύος 

της Κίνας, θα προκαλέσει την αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών.258 Οι κινέζοι 

βλέπουν ως αποδείξεις των προθέσεων αυτών, τις εκκλήσεις της Ουάσιγκτον για 

δημοκρατία και την υποστήριξή της στα αποσχιστικά κινήματα στην Ταϊβάν, το 

Θιβέτ, και των Ουιγούρων της Xinjiang. Θεωρούν ότι χρησιμοποιούν τις ιδέες της 

δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για να αποσταθεροποιήσουν το 

καθεστώς259 προσπαθώντας είτε να την καθυστερήσουν την άνοδο της χώρας τους, 

είτε να αναμορφώσουν τις κινεζικές αξίες σύμφωνα με τις αμερικανικές».260 Πάντως 

αρκετές είναι και οι φωνές που υποστηρίζουν ότι τα κινεζικά συμφέροντα δεν 

βρίσκονται σε πλήρη διάσταση με τα αμερικανικά και ότι οι δύο χώρες μπορούν να 

συνεχίσουν να επωφελούνται αμοιβαία από το εμπόριο και σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να οδηγηθούν σε μια ένοπλη σύρραξη. Αλλά σίγουρα είναι περισσότερες οι 

φωνές, κυρίως του στρατού, που αν και κεκαλυμμένα τάσσονται υπέρ της 

στρατιωτικής αντιπαράθεσης ως τρόπο αντίδρασης της Κίνας απέναντι στις ΗΠΑ.261 

6.6. Η Ειρηνική Άνοδος της Κίνας 

Οι Κινέζοι όπως αναφέρθηκε παραπάνω, μελετούν συνεχώς τις αντιδράσεις 

της δυτικής ακαδημαϊκής κοινότητας και είναι φυσικό να αντιδρούν στους 

                                            
258 Στο ίδιο Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 36. 

259 Το Xinjiang είναι η αυτόνομη επαρχία των Ουιγούρων, της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στα 
βορειοδυτικά της χώρας. Είναι η μεγαλύτερη σε έκταση μονάδα διοικητικής διαίρεσης στην Κίνα, με 
έκταση 1.664.900 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Το Xinjiang συνορεύει με τη Ρωσία, τη Μογγολία, το 
Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν, το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία. 

260 Wang Dong and Yin Chengzhi, "China’s Assessments of U.S. Rebalancing to Asia," in 7th 
Berlin Conference on Asian Security:Territorial Issues in Asia Drivers, Instruments, Ways Forward 
(Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP), 2013), https://www.swp-
berlin.org/fileadmin/contents/products/projekt_papiere/BCAS2013_Wang_Dong.pdf. 

261 Όπως παραπάνω, Andrew J. Nathan and Andrew Scobell, "How China Sees America σελ 37. 
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ισχυρισμούς περί «κίτρινης απειλής».262 Υποστηρίζουν ότι ανέκαθεν θεωρούνταν 

απειλή για τις ΗΠΑ και θυμίζουν στους Αμερικανούς τον ρατσισμό της Νομοθετικής 

Πράξης των ΗΠΑ το 1882 για αποκλεισμό των Κινέζων από την αμερικανική 

επικράτεια.263 Υποστηρίζουν ότι οι τωρινές αντιλήψεις περί κινεζικής απειλής είναι 

αποτέλεσμα της ίδιας ψυχροπολεμικής ρητορικής, που απουσία της ρωσικής 

εφευρίσκουν μια νέα κομμουνιστική απειλή, για να διατηρήσουν τις στρατιωτικές 

δαπάνες και να δώσουν τον σκοπό που λείπει στην «Αμερικανική Αυτοκρατορία».264 

Συνεχίζοντας υποστηρίζουν ότι ο κινεζικός λαός, από τη φύση του φιλειρηνικός και 

εμποτισμένος από τη διδασκαλία του Κομφούκιου, σε καμία περίπτωση δεν 

προτίθεται να ταράξει την αρμονία του συστήματος και προτάσσει τη στρατηγική της 

«ειρηνικής ανόδου» (και μετέπειτα της «ειρηνικής ανάπτυξης» ως πιο ήπιου όρου), 

που σκοπό έχει τον εκσυγχρονισμό της χώρας. Ο Zheng Bijian ο ιθύνων νους αυτής 

της στρατηγικής και σύμβουλος του Προέδρου Hu Jintao υπογραμμίζει ότι:265  

1. Η Κίνα δεν θα επαναλάβει τα λάθη των μεγάλων δυνάμεων του 

παρελθόντος που είχαν την τάση της αποικιακής και αυτοκρατορικής επέκτασης. 

2. Η Κίνα δεν θα χρησιμοποιήσει βία για να αποκτήσει πόρους. Αντ’ 

αυτού, θα χρησιμοποιήσει την ελεύθερη αγορά για να πετύχει την ανάπτυξή της 

μέσω της συνεργασίας και τη σύναψη εταιρικών σχέσεων. Η παγκοσμιοποίηση είναι 

αυτή που καθιστά ευκολότερη την ειρηνική της άνοδο.   

3. Η Κίνα απορρίπτει οποιεσδήποτε αναθεωρητικές προθέσεις. Επιθυμεί 

να γίνει μέλος του υφιστάμενου διεθνούς συστήματος και δεν κρύβει την πρόθεσή 

της να προωθήσει αλλαγές εντός των δυνατοτήτων της αλλά όχι με συγκρουσιακό 

χαρακτήρα.   

                                            
262 Xia Ming, ""China Threat" or a "Peaceful Rise of China"? - New York Times," The New York 
Times - Breaking News, World News & Multimedia, accessed December 16, 2015, 
http://www.nytimes.com/ref/college/coll-china-politics-007.html. 

263 Erika Lee, "Enforcing the Borders: Chinese Exclusion along the U.S. Borders with Canada and 
Mexico, 1882-1924," Journal of American Ethnic History 89, no. 1 (Spring 2002): σελ. 37-62, 
accessed November 3, 2015, http://web.uvic.ca/~ayh/Lee.pdf. 

264 Chengxin Pan, "The “China Threat” in American Self-Imagination: The Discursive Construction 
of other as Power Politics," Alternatives: Global, Local, Political 29, no. 3 (2004), 
https://www.academia.edu/2023951/The_China_Threat_in_American_Selfimagination_The_Discur
sive_Construction_of_Other_as_Power_Politics. 

265 The Brookings Institution, China’s Peaceful Rise: Speeches of Zheng Bijian 1997-2004, (2005), 
accessed December 16, 2015, http://www.brookings.edu/fp/events/20050616bijianlunch.pdf. 
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Διαψεύδοντας τους Αμερικανούς σχεδιαστές στρατηγικής που θέλουν την 

τροχιά ανόδου της Κίνας να είναι συγκρουσιακή, οι Κινέζοι αξιωματούχοι τηρούν 

στάση ουδετερότητας, αποφεύγουν τις αντιπαραθέσεις για κατανομή σφαιρών 

επιρροής και νοιάζονται μόνο για την αποφυγή των συγκρούσεων, συνάπτουν 

σχέσεις με κάθε χώρα που θα τους εξασφαλίσει αγορές, φυσικούς πόρους και 

πολιτική στήριξη. Δύο λόγοι εξηγούν τη στάση αυτή. Πρώτον, η Κίνα δεν θέλει λόγω 

διεθνών τριβών να προκαλέσει δυτικά μέτρα προστατευτισμού εναντίον της. 

Δεύτερον, δεν θέλει η άνοδός της σε υλικούς συντελεστές ισχύος να προκαλέσει 

συσπείρωση εναντίον της από τις άλλες μεγάλες δυνάμεις.266  

Όμως η Κίνα είναι δύσκολο να αποκρύψει την αλματώδη οικονομική της 

ανάπτυξη και τους ρυθμούς αύξησης των αμυντικών προϋπολογισμών. Προσπαθεί 

όμως να πείσει τον κόσμο για την «ειρηνική άνοδο» της χώρας και να διαλύσει τους 

φόβους της κινεζικής απειλής, εξηγώντας ότι δεν θα ακολουθήσει το δρόμο της 

Γερμανίας, ούτε της Ιαπωνίας, καταφεύγοντας στη βία και στον πόλεμο προκειμένου 

να λεηλατήσει πόρους ή να κατακτήσει την παγκόσμια ηγεμονία. Απαντώντας 

άμεσα στους Kagan και Mearsheimer υποστηρίζει ότι η άνοδός της δεν είναι ένα 

παίγνιο μηδενικού αθροίσματος αλλά θα δημιουργήσει μια win-win κατάσταση, διότι 

προσφέροντας αγορές και οικονομικές ευκαιρίες σε όλες τις άλλες χώρες, η ειρήνη 

και η ευημερία θα διαχυθούν στον πλανήτη. Η πρόθεσή της είναι να προσχωρήσει 

και όχι να αναθεωρήσει την υπάρχουσα διεθνή τάξη πραγμάτων.267 

Η θεωρία της ειρηνικής ανόδου όμως δεν βρίσκει σύμφωνους όλους τους 

Κινέζους αναλυτές στρατηγικής και ιδιαίτερα τους ρεαλιστές νεοσυντηρητικούς. 

Αυτοί πιστεύουν ότι δίνει το εσφαλμένο μήνυμα ότι η Κίνα δεν θα υπερασπιστεί τα 

ζωτικά εθνικά της συμφέροντα όπως πχ το ζήτημα της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν. 

Πιστεύουν ότι παρόλο που θα πρέπει να αποφευχθεί η οποιαδήποτε πολεμική 

σύρραξη, αυτή μάλλον δεν είναι αναπόφευκτη εάν η Ταιβάν, οι ΗΠΑ και η Ιαπωνία 

δεν αντιληφθούν ότι η Κίνα δεν είναι διατεθειμένη να κάνει παραχωρήσεις και 

συμβιβασμούς όσον αφορά τα συμφέροντά της. Για το λόγο αυτό ο στρατιωτικός 

                                            
266 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από τη ουράνια αυτοκρατορία στην ανερχόμενη 
υπερδύναμη του 21ου αιώνα (Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 2013). 

267 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 156. 
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εκσυγχρονισμός της Κίνας αποτελεί κλειδί της περιφερειακής και της παγκόσμιας 

σταθερότητας.268  

Το ΚΚΚ βρίσκεται συνεχώς μεταξύ αυτών των δύο τάσεων. Από τη μια μεριά 

θέλει να αποφύγει σοβαρές τριβές με τη Δύση, για να μην διακοπεί η ανάπτυξη της 

χώρας και η πρόσβαση στα δυτικά διεθνή οικονομικά δίκτυα. Από την άλλη μεριά 

χρειάζεται να ικανοποιεί τον συναισθηματικά φορτισμένο κινεζικό εθνικισμό, 

δείχνοντας ότι υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και το γόητρο της Κίνας. Η 

δεύτερη επιταγή έχει δημιουργήσει τις συγκρούσεις για την Ταϊβάν και τις εδαφικές 

κυριαρχικές απαιτήσεις στη Νότια και Ανατολική Σινική Θάλασσα.269 Συνεπώς η 

Κίνα αποτυγχάνει να διατυπώσει μια συνεκτική κινεζική αφήγηση για τη στρατηγική 

της. 

6.7. Η Κίνα ως «Υπεύθυνος Εταίρος» της Παγκόσμια Τάξης 

Τα επιχειρήματα της «ειρηνικής ανόδου» δημιούργησαν ανάμεικτα 

συναισθήματα και στην άλλη πλευρά του Ειρηνικού και παρόλο που ορισμένοι την 

απορρίπτουν κατηγορηματικά.270 Πολλοί επισήμαναν στην ειρηνική άνοδο την 

εφαρμογή της στρατηγικής του Deng Xiaoping «κρύψτε τη λάμψη –καλλιεργήστε την 

απόκρυψη» κατά την προσφιλή τακτική του Sun Tzu, «όλος ο πόλεμος βασίζεται 

στην παραπλάνηση», δηλαδή η βασική επιδίωξη είναι να πιστέψει ο εχθρός το 

ακριβώς αντίθετο από αυτό που ισχύει για τις προθέσεις μας και την κατάστασή 

μας.271 

Η επίσημη αμερικανική ηγεσία του George W. Bush το 2005, «χαιρετίζει την 

ανάδειξη μιας σταθερής, ειρηνικής και ευημερούσας Κίνας, η οποία επιζητά την 

εποικοδομητική διασύνδεση με τον υπόλοιπο κόσμο» και την προέτρεψε να γίνει 

ένας «υπεύθυνος εταίρος» της παγκόσμια τάξης και να διαδραματίσει σημαντικό 

ρόλο στην παγκόσμια οικονομία, στη χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική και τη διεθνή 

                                            
268 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 158. 

269 Benjamin J. Darr, "Nationalism and state legitimation in contemporary China," (PhD diss., 
University of Iowa, 2011), http://ir.uiowa.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2771&context=etd. 

270 Zbigniew Brzezinski and John J. Mearsheimer, "Clash of the Titans," Foreign Policy, no. 146 
(January/February 2005): σελ. 45-50, http://www.risingpowersinitiative.org/wp-
content/uploads/brzezinksi1.pdf. 

271 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως σήμερα (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2008), σελ.73-94. 
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ασφάλεια. με ταυτόχρονες αλλαγές τόσο στο εσωτερικό όσο και στην εξωτερική 

πολιτική της χώρας. Στο εσωτερικό θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον 

εκσυγχρονισμό του πολιτικού συστήματος και στο εξωτερικό η Κίνα θα πρέπει να 

συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τις άλλες μεγάλες δυνάμεις, ώστε να διαμορφώσουν ένα 

ειρηνικό περιβάλλον που θα συμβάλλει στην ειρηνική ανάπτυξη όλων των 

συμμετεχόντων, βασισμένη σε κοινές θεμελιώδεις δημοκρατικές αξίες.272  

6.8. Τα Κυρίαρχα Ρεύματα της Κινεζικής Πολιτικής 

Οι Κινέζοι εξέλαβαν αρχικά τη στάση των ΗΠΑ ως απροθυμία να αποδεχτούν 

τον νέο ρόλο της Κίνας στη διεθνή σκηνή. Στη συνέχεια παρόλο που θεώρησαν ότι 

η χώρα τους συμπεριλήφθη στην «ομάδα» των Μεγάλων Δυνάμεων, πίστεψαν ότι 

αποτελούσε μια προσπάθεια παγίδευσης της Κίνας, που έκρυβε κεκαλυμμένες 

αμερικανικές προθέσεις. Πρώτον αποτελούσε μια προσπάθεια του ηγεμονικού 

σχεδιασμού να θέσουν τη χώρα τους σε δυτική τροχιά θέτοντας κανόνες που 

ορίζονται από τις ΗΠΑ. Δεύτερον ήταν μια προσπάθεια να μετακυλήσουν την 

ευθύνη της μη συμμόρφωσης στην Κίνα, αναγκάζοντάς την να ακολουθήσει μια 

πορεία προόδου σύμφωνα με τα δυτικά και όχι με τα κινεζικά συμφέροντα. Τρίτον  

ήταν ένας διπλωματικός τρόπος να ασκήσουν κριτική επί θεμάτων όπως οι 

ενεργοβόρες κινεζικές δράσεις, η  υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική 

αλλαγή, καλώντας την να αναλάβει τις ευθύνες στην επίλυση των παγκόσμιων 

προβλημάτων.273      

Η όλη προσέγγιση βρίσκει τους κινέζους χωρισμένους σε τρία στρατόπεδα, 

που αναμειγνύουν δυτικές θεωρίες με τον παραδοσιακό κινεζικό στοχασμό 

προκειμένου να προωθήσουν τις θέσεις τους: Τους φιλελεύθερους που θέλουν να 

προσεγγίσει η Κίνα τον δυτικό κόσμο και να πολεμήσει για τα δικαιώματά της, τους 

νεοκομμουνιστές των οποίων ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να οικοδομήσουν 

ένα εναλλακτικό σύστημα με την Κίνα στο κέντρο και τους κεντρώους-πραγματιστές 

                                            
272 Richard Baum, Whither U.S.-China Relations?: A Roundtable Discussion of Deputy Secretary of 
State Robert Zoellick's September 2005 Remarks to the National Committee on U.S.-China 
Relations, (Seattle, WA: National Bureau of Asian Research, 2005), accessed October 19, 2015, 
https://www.ncuscr.org/sites/default/files/migration/Zoellick_remarks_notes06_winter_spring.pdf. 

273 Yong Deng, "China: The Post-Responsible Power," The Washington Quarterly 37, no. 4 (2014): 
σελ. 117-132, https://twq.elliott.gwu.edu/sites/twq.elliott.gwu.edu/files/downloads/Yong.pdf. 
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οι οποίοι είναι έτοιμοι να υποστηρίξουν κάθε ιδέα ικανή να προωθήσει τα 

συμφέροντα της χώρας.274 

Οι φιλελεύθεροι αρέσκονται να μιλούν για την επανασύνδεση της Κίνας με 

τον υπόλοιπο κόσμο και το πώς προσαρμόζεται σταδιακά με τους 

παγκοσμιοποιημένους κανόνες και τη θετική συμβολή της στη διεθνή τάξη 

πραγμάτων. Με το πως εκτίθεται όλο και περισσότερο στον έξω κόσμο και 

δεσμεύεται με την παγκόσμια προσπάθεια επίλυσης των πλανητικών 

προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά οι νεοκομμουνιστές προσπαθούν να 

χρησιμοποιήσουν σύγχρονες αντιλήψεις για να βοηθήσουν την Κίνα να 

πραγματοποιήσει τα παλιά της όνειρα, σε μια προσπάθεια επανάκαμψης σε θέση 

υπερδύναμης και δημιουργίας μιας νέας τάξης πραγμάτων κατ’ εικόνα και καθ’ 

ομοίωση της δικής της κοσμοθεωρίας. Μιας τάξης πραγμάτων που η ηγέτιδα 

υπερδύναμη θα θεμελιώνει την εξουσία της στη χρηστή διακυβέρνηση και όχι στα 

στρατιωτικά μέσα καταναγκασμού και τη στρατιωτική επιβολή. Η Κίνα θα 

προσπαθήσει να οικοδομήσει αυτό το σύστημα προτάσσοντας το δικό της 

παράδειγμα ως πρότυπο που οι άλλες χώρες θα θελήσουν να συμμετέχουν 

αυτοβούλως. Η Κίνα ως πόλος έλξης θα χρησιμοποιήσει αρχικά την αυξανόμενη 

οικονομική ισχύ αλλά στη συνέχεια την ακτινοβολία της ηθικής ανωτερότητας. Η 

στρατηγική τους είναι αρχικά να ενταχθούν και να ενισχύσουν τους παγκόσμιους 

θεσμούς ώστε να περιορίσουν την ανασχετική στρατηγική των ΗΠΑ και να 

εξασφαλιστεί το κατάλληλο ειρηνικό περιβάλλον, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις για 

την ανάπτυξη της χώρας. Η προοπτική τους στη συνέχεια είναι να δημιουργήσουν 

μια εναλλακτική πραγματικότητα όπου οι κινεζικές αξίες και κανόνες θα κατευθύνουν 

τις εξελίξεις και όχι οι κανόνες της Δύσης.275  Ωστόσο στόχος τους είναι διαμόρφωση 

μιας πιο υπεύθυνης Αμερικής, αναγκασμένης να συνεργαστεί με τον υπόλοιπο 

κόσμο, συνεχίζοντας να προσφέρει τα δημόσια αγαθά και το κατάλληλο περιβάλλον 

για την ανάπτυξη της Κίνας, μέχρις ότου να είναι σε θέση να αναλάβει αυτή τα ηνία 

της παγκόσμιας τάξης. Έχοντας αποκτήσει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις της να 

προσαρμόσει και να αναδιαμορφώσει ένα κόσμο που οι εθνικές κυβερνήσεις θα 

είναι κύριοι του πεπρωμένου των λαών τους, και όχι το διεθνές κεφάλαιο και η 

                                            
274 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 159-160. 

275  Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 187-192. 
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παγκοσμιοποίηση με αμερικανικούς όρους που τις καταργεί. Εφαρμογή μιας 

κινεζικής φιλοσοφίας εναλλακτικής παγκοσμιοποίησης, όπου οι διεθνείς 

χρηματιστές δε θα μπορούν να καταστρέφουν τα «υπερήφανα» κράτη για 

κερδοσκοπικούς λόγους. Τα εθνικά κράτη θα είναι ικανά να ελέγχουν την οικονομία, 

να διαχειρίζονται την πολιτική και να διαμορφώνουν την ημερήσια διάταξη της 

εξωτερικής τους πολιτικής.276   

Σε αυτή τη διαλεκτική μεταξύ των εσωτερικών τάσεων στην Κίνα, στη Δύση 

επικρατεί μια παρόμοια συζήτηση για το εάν η Κίνα, με την κατάλληλη καθοδήγηση, 

θα ενσωματωθεί στο δυτικό σύστημα και στο «πολιτισμένο μεταμοντέρνο κόσμο»  ή 

θα προσπαθήσει να το αναθεωρήσει προκειμένου να καταστεί συμβατό με τις δικές 

τις προθέσεις και φιλοδοξίες, ακόμα και με τη βία. Η διαχείριση της ανόδου της Κίνας 

θα πρέπει να απαντήσει στο ερώτημα τι είδους δύναμη είναι τελικά η Κίνα. Είναι μια 

δύναμη του 21ου αιώνα που θέλει να ενσωματωθεί στη φιλελεύθερη τάξη 

πραγμάτων, η οποία θα σήμαινε όμως την αναμόρφωση των δικών της πολιτικών 

και τον περιορισμό των στρατηγικών φιλοδοξιών; Ή είναι μια δύναμη του 19ου αιώνα, 

που θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία της στο εσωτερικό και να επεκτείνει την 

επιρροή της στο εξωτερικό,277 αποτελώντας εναλλακτικό πόλο και φιλοσοφία; 

6.9. Πως Βλέπει η Κίνα την…Κίνα 

Η αλλαγή προς την ανοδική πορεία ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1978, υπό 

την υψηλή καθοδήγηση του ισχυρού άνδρα του καθεστώτος Deng Xiaoping,278 μετά 

                                            
276 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 200. 

277 Robert Kagan, "The Illusion of 'Managing' China," The Washington Post, last modified May 15, 
2005, http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005/05/13/AR2005051301405.html. 

278 Θεωρείται ο ηγέτης της φιλελεύθερης στροφής της Κίνας στον εκσυγχρονισμό. Στα χρόνια που 
ακολούθησαν την επιβολή του κομμουνιστικού συστήματος στην Κίνα, το καθεστώς υπό την 
καθοδήγηση του αδιαφιλονίκητου ηγέτη του Mao Zedong κατέβαλλε πολλές και μεγάλες 
προσπάθειες για να βγάλει την αχανή χώρα από την καθυστέρηση και την υπανάπτυξη. Ήταν η 
εποχή της πολιτικής του Μεγάλου Άλματος προς τα Εμπρός, που υλοποιήθηκε την πρώτη περίοδο 
μετά τον πόλεμο με στόχο την υπέρβαση των εγγενών αδυναμιών της κινεζικής οικονομίας, που 
κατατρυχόταν από την ύπαρξη απαρχαιωμένων τρόπων παραγωγής και τη μηδενική εφαρμογή 
σύγχρονης τεχνολογίας. Η αποτυχία του σχεδίου αυτού οδήγησε στις 21 Αυγούστου 1966 στη 
διατύπωση των 23 σημείων της Μεγάλης Προλεταριακής Πολιτιστικής Επανάστασης, που παρά την 
ιδεολογική γοητεία που άσκησε σε τμήματα της διανόησης των χωρών του δυτικού κόσμου είχε και 
αυτή πενιχρά έως μηδαμινά αποτελέσματα στην αντιμετώπιση των πολύπλοκων προβλημάτων της 
Κίνας. Οι δύο αυτές προσπάθειες, παρά το υψηλό κόστος στον τομέα των δημοκρατικών ελευθεριών 
και στη σπατάλη των ούτως ή άλλως περιορισμένων υλικών πόρων της χώρας, δεν επέτυχαν την 
πολυπόθητη αποκόλληση της κινεζικής οικονομίας από την καθυστέρηση και τη φτώχεια. Έτσι το 
1976, μετά το θάνατο του Mao, η χώρα ακολούθησε μια σταδιακή μεταβολή στην αναπτυξιακή της 
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την αποτυχία του «Μεγάλου Άλματος προς τα εμπρός» (1960) και της «Πολιτιστικής 

Επανάστασης» (1967). Αυτός συνειδητοποίησε την αδυναμία των ανελαστικών 

δογμάτων του κινεζικού κομμουνισμού να προωθήσουν την αναπτυξιακή 

απογείωση της χώρας. Αν και το πολίτευμα της Κίνας δεν μεταβλήθηκε, εν τούτοις 

οι μεταρρυθμίσεις του Deng Xiaoping συνιστούσαν μια σημαντική στροφή της 

κομμουνιστικής Κίνας προς την φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και των διεθνών 

οικονομικών συναλλαγών. Έτσι επέλεξε την πραγματοποίηση της μεγάλης στροφής 

στο μείγμα της εφαρμοζόμενης οικονομικής πολιτικής, υιοθετώντας μέτρα ολοένα 

και περισσότερα παρμένα από τη φαρέτρα τού ως τότε θανάσιμου αντιπάλου, του 

καπιταλισμού. Χωρίς να αγγιχθούν καν τα βασικά συστατικά γνωρίσματα του 

πολιτικού της πλαισίου, που παραμένει συγκεντρωτικό και τελεί υπό τον πλήρη 

έλεγχο του κομμουνιστικού κόμματος, το οικονομικό μοντέλο ανάπτυξης της Κίνας, 

επιλέγοντας να ακολουθήσει ένα ιδιαίτερο μονοπάτι κρατικού καπιταλισμού, 

στηρίχθηκε κυρίως στην επέκταση του βιομηχανικού της τομέα και στις εξαγωγές 

φθηνών προϊόντων.279 

6.9.1. Η «Συναίνεση» του Deng Xiaoping 

Ο Deng Xiaoping εγκαινίασε τρεις βασικές πολιτικές (Deng Consensus) για 

τη μελλοντική ανάπτυξη και εξέλιξη της Κίνας, που ξεκίνησε γύρω στις αρχές της 

δεκαετίας του 1980280 και έμελλε να συνεχιστεί και να προσδώσει στην Κίνα τον 

χαρακτηρισμό και την ιδιότητα της ανερχόμενης οικονομικής δύναμης του 21ου 

αιώνα:   

Πρώτον, επέτρεψε περισσότερη τοπική ελευθερία στην οικονομία, 

υποστήριξε την ιδιωτική πρωτοβουλία και επιδίωξε την εισροή ξένων κεφαλαίων για  

                                            
πολιτική. Ο Deng Xiaoping δεν έχει καμία σχέση με το χώρο του φιλελευθερισμού, αλλά αντιθέτως 
είναι βαθιά πραγματιστής και σε πολλούς τομείς κινείται στον αντίποδα του Μεγάλου Τιμονιέρη. Στη 
χώρα που συνηθίζονται οι παρομοιώσεις με ζώα αυτός θα δώσει το στίγμα της πολιτικής του και θα 
δικαιολογήσει τις αποφάσεις που δεν συνάδουν με το κομμουνιστικό δόγμα, εξηγώντας πως «δεν 
έχει σημασία αν η γάτα είναι μαύρη ή άσπρη. Σημασία έχει να πιάνει τα ποντίκια». Erik Izraelewicz, 
Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 2005), σελ 9.  

279 Στάθης Καραπάνος, «Η ανάγκη ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης για την Κίνα» Νέα Πολιτική, last 
modified May 3, 2015, neapolitiki.gr/η-ανάγκη-ενός-νέου-μοντέλου-ανάπτυξης/. 

280 http://www.newmoney.gr/agores/analuseis/item/247251-stratfor-%C2%ABi-kina-prospathei-na-
allaksei-kai-plironei-to-timima%C2%BB-to-neo-oikonomiko-montelo,-oi-anatarakseis-kai-to-politiko-
power-game 
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να επωφεληθεί η χώρα από την παγκοσμιοποίηση. Η χώρα μπήκε σε μια ευρεία 

μετάβαση που την οδήγησε από μια εντελώς κρατικοποιημένη οικονομία, σε μια 

σοσιαλιστική οικονομία της αγοράς,281 με αποτέλεσμα την πλήρη ενσωμάτωσή της 

στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα και με επιστέγασμα την εισδοχή της στον ΠΟΕ-

(Παγκόσμιο-Οργανισμό-Εμπορίου).282 

Δεύτερον, να αποτραπεί η κυριαρχία ενός και μόνο ανθρώπου στο κινεζικό 

πολιτικό σύστημα. Δεν θα μπορούσε πλέον κάποια μορφή όπως ο Mao να 

αποκτήσει τόσο μεγάλη προσωπική επιρροή ώστε να δημιουργήσει οικονομική και 

κοινωνική αναταραχή σε ολόκληρη τη χώρα. Στο κινεζικό μονοκομματικό σύστημα 

η αλλαγή των ηγετών δεν θα συνεπάγεται αλλαγή πολιτικής.   

Τρίτον, να τηρούνται χαμηλοί τόνοι διεθνώς, να αποφεύγεται η παρεμβατική 

πολιτική και η επίδειξη στρατιωτικής ισχύος στο εξωτερικό. Αυτός ο στόχος θα έδινε 

στην Κίνα χρόνο ώστε να εδραιώσει την εσωτερική της ισχύ, αποφεύγοντας 

ταυτόχρονα την προσέλκυση ανεπιθύμητης προσοχής από τους γείτονες και τις 

ΗΠΑ.283  

6.9.2. Ο Εναλλακτικός Κόσμος 

Αρχικά ολοένα και περισσότεροι κινέζοι στοχαστές παραπονέθηκαν ότι από 

τη στιγμή που ο Deng Xiaoping άνοιξε τις πόρτες προς τον κόσμο, οι ΗΠΑ εισέβαλαν 

με τη φιλοσοφία τους για τη λειτουργία της αγοράς και τους κανόνες της 

παγκοσμιοποίησης, την πολιτική του εκδημοκρατισμού και γενικά θέτοντας τι είναι 

αποδεκτό και τι όχι σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο εκσυγχρονισμός ταυτίστηκε εν πολύς 

με τον εξαμερικανισμό. Πολλοί άρχισαν να ανησυχούν ότι η Κίνα κινδυνεύει να 

καταντήσει εξάρτημα της αμερικανικής πολιτικής ιδεολογίας. Κάποιες ακραίες 

                                            
281 Ο Deng Xiaoping είναι γνωστός για το σύνθημα «Πλουτίστε!». Βέβαια ούτε ο πλουτισμός υπήρξε 
για όλους ισομερής, αλλά ούτε και οι μέθοδοι πλουτισμού ακολούθησαν τους κανόνες της ηθικής.    

282 Η βιομηχανική επανάσταση αν και ακολουθεί το ίδιο, ή σχεδόν το ίδιο, γνωστό από την ιστορία 
σενάριο με τις προηγούμενες βιομηχανικές επαναστάσεις, ωστόσο η Κίνα διένυσε σε 25 χρόνια την 
απόσταση που σε άλλες χώρες χρειάστηκε περίπου έναν αιώνα. Για να περιγραφεί ο ξέφρενος 
κινεζικός ρυθμός ανάπτυξης αρκεί να αναφέρουμε ότι πχ στην Αγγλία χρειάστηκαν 58 χρόνια για να 
διπλασιαστεί το κατά κεφαλήν εισόδημα των κατοίκων της, ενώ οι ΗΠΑ χρειάστηκαν 47 χρόνια. Στην 
Κίνα από το 1978 το ΑΕΠ ανά κάτοικο διπλασιάστηκε πρώτη φορά σε 9 χρόνια (1978-1986), δεύτερη 
φορά τα επόμενα 9 χρόνια (1987-1996), τρίτη φορά μέχρι το 2006 και συνεχίζει με στόχο τον 
τετραπλασιασμό μέχρι το 2020. Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο, σελ 50-51.  

283 Johnathan Fenby, "Το (πολιτικό) σύνδρομο της Κίνας," 2012, accessed December 19, 2015, 
http://www.tovima.gr/vimagazino/interviews/article/?aid=484646. 
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πολλές φορές φωνές, όπως η τάση της αυτό-απέχθειας284 και η άκριτη αποδοχή 

των αμερικανικών ιδεών, είναι ενδεικτικά της έντονης πνευματικής ανασφάλειας και 

σύγχυσης285 της Κίνας κατά το πέρασμα από τη μια ακραία ιδεολογία στην άλλη.  

Πολλοί τόνισαν την ανάγκη της «εναλλακτικής λύσης» στη νέο-φιλελεύθερη 

ατζέντα, ανάγκη για μια «εναλλακτική νεωτερικότητα» ή και «μετα-

νεωτερικότητα»,286 εμπνευσμένη από την ιστορική εμπειρία της Κίνας, 

διακηρύσσοντας τη διαφορετικότητα από τα ξένα πρότυπα και την ανάπτυξη με 

κινεζικούς όρους. Υπέρμαχοι της κινεζικής πνευματικής αυτονομίας, θεώρησαν ότι 

η εκ νέου ανάδυση του κινεζικού πολιτισμού, θα επιτευχθεί μέσω μιας ώσμωσης 

των κινεζικών παραδόσεων στη νέα εποχή, μέσα από την ανάπτυξη μιας νέας 

κινεζικής κοσμοθεωρίας, που το Πεκίνο θα μπορούσε να αλλάξει την παγκόσμια 

τάξη πραγμάτων αλλάζοντας και την ίδια τη Δύση, προτείνοντας έναντι του 

«Παγκοσμιοποιημένου» την ιδέα του «Περιτειχισμένου Κόσμου».287 

Επισημαίνοντας ότι η Κίνα εγκλωβίζεται ανάμεσα στα δύο άκρα ενός άκριτου 

σοσιαλισμού και ενός απειλητικού καπιταλισμού και τάσσονται υπέρ μιας πιο 

ισόρροπης ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες τόσο της Ρωσίας όσο και 

τις προσπάθειες ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών, πιστεύουν ότι πρέπει να 

εφευρεθούν νέοι και όχι απλά να υιοθετηθούν ξενόφερτοι πολιτικοί και οικονομικοί 

θεσμοί,288 προτείνοντας τον «κινεζικό καπιταλισμό» ως πυξίδα για τα 

αναπτυσσόμενα κράτη. 

                                            
284 Ο «υπερεθνικιστής» Wang Xiaodong, ο οποίος βρίσκεται συχνά στην πρώτη γραμμή της 
διαμάχης περί σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και υπέρμαχος του κινεζικού εθνικισμού στην εποχή της 
παγκοσμιοποίησης, χρησιμοποιεί τον όρο «ανάστροφος ρατσισμός» για να περιγράψει τον τρόπο 
που αντιμετώπιζαν Κινέζοι διανοούμενοι τον κινεζικό λαό, τη δεκαετία του 80.  Mark Leonard, Τι 
σκέφτεται η Κίνα; (New York, NY: PublicAffairs, 2008), σελ. 40-42. 

285 Chen Lichuan, "The Debate Between Liberalism and Neo-Leftism at the Turn of the Century," 
China Perspectives 55, no. 1 (2004): σελ. 9. 

286 Seán Golden, "The modernisation of China and the Chinese critique of modernity," Centre for 
International & Intercultural Studies, 2006, accessed November 28, 2015, 
http://www.raco.cat/index.php/HMIC/article/viewFile/53271/61301. 

287 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 45-49. 

288 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 75. 
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6.9.3. Φιλελεύθερος Καπιταλισμός vs Κινεζικός Καπιταλισμός 

Ενώ ο δυτικός φιλελεύθερος καπιταλισμός θεωρεί καθοριστικές για την 

ανάπτυξη τη δημοσιονομική λιτότητα και την απελευθέρωση των αγορών, τίθεται 

κατά της κρατικής παρέμβασης στην οικονομία και υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, 

υπέρ της ισχυρής προστασίας των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων και υπέρ της 

υλοποίησης σκληρών μεταρρυθμίσεων εφαρμόζοντας το λεγόμενο «θεραπευτικό 

σοκ της οικονομίας», ο κινεζικός καπιταλισμός, ακολουθώντας την κεϋνσιανή 

προσέγγιση, ενθαρρύνει τις δημόσιες επενδύσεις για την προώθηση της ανάπτυξης, 

την προστασία και εκμετάλλευση της δημόσιας περιουσίας και τις σταδιακές 

μεταρρυθμίσεις μέσω ειδικών οικονομικών ζωνών. Το κράτος διατηρεί τον έλεγχο 

σε τομείς της οικονομίας που θεωρούνται ζωτικοί για τα εθνικά συμφέροντα, 

εμποδίζοντας οποιαδήποτε απειλή εναντίον της κυριαρχίας του κράτους.289 Ο 

αναπτυσσόμενος κόσμος βρίσκεται σε αναζήτηση νέου οικονομικού μοντέλου, ώστε 

να αντικατασταθεί η τρέχουσα προσέγγιση της οικονομικής ανάπτυξης. Είναι φυσικό 

ότι από μόνο του το κινεζικό μοντέλο ελκύει θετικά και εμπνέει ιδιαίτερα αυτές τις 

χώρες που επιθυμούν να αντιγράψουν την επιτυχία της κινεζικής οικονομίας, σε 

αντίθεση με το επώδυνο ιδεολογικό μανιφέστο του νεοφιλελευθερισμού, τον 

φονταμενταλισμό της αγοράς και τη Συναίνεση της Ουάσιγκτον.290 Η Κίνα προτείνει 

ένα «Κινεζικό Όνειρο», το οποίο θα είναι απεξαρτημένο από το «Αμερικανικό 

Όνειρο».291  

                                            
289 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 204. 

290 Ο όρος «Συναίνεση της Ουάσιγκτον»  εισήχθη το 1989 από τον John Williamson, σε μια περίοδο 
που η Κεϋνσιανή κυριαρχία στην οικονομική θεωρία είχε καταρρεύσει – μετά την κρίση των μέσων 
της δεκαετίας του ’70 και την προφανή αδυναμία του κεϋνσιανισμού να την αντιμετωπίσει- και ο 
νεοφιλελευθερισμός της σχολής του Σικάγο (που προωθήθηκε από τις κυβερνήσεις Reagan και 
Thatcher στις ΗΠΑ και την Βρετανία αντίστοιχα) είχε γίνει η νέα ορθοδοξία. Κατά συνέπεια, ο όρος 
«Ουάσιγκτον» αναφέρεται στους σημαίνοντες κύκλους και ιδρύματα που εδρεύουν στην Ουάσιγκτον 
το ΔΝΤ, τη Παγκόσμια Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών της Αμερικής. Και ο όρος 
«συναίνεση» αναφερόταν στο μέρος εκείνο των νέο-φιλελεύθερων συνταγών που είχαν γίνει ευρέως 
αποδεκτές. Αυτή η «συναίνεση» υιοθετούσε 10 αρχές και δημιουργήθηκαν πρωτίστως για τις 
οικονομίες της Λατινικής Αμερικής στη δεκαετία του ’90, αν και στην συνέχεια διαδόθηκαν και στον 
υπόλοιπο αναπτυσσόμενο κόσμο. Σταύρος Μαυρουδέας, "Μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση της 
μεταρρύθμισης ή αναπαλαίωση; Η Συναίνεση της Ουάσιγκτον και η κριτική της," Stavros Mavroudeas 
Blog, May 27, 2006, accessed December 14, 2015, https://stavrosmavroudeas.wordpress.com. 

291 Βασίλης Τρίγκας, "To Τρίπτυχο του Ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας," ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, March 2015, 
accessed October, 2015, http://neapolitiki.gr. 
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6.9.4. Ο Εκδημοκρατισμός292 

Στις δεκαετίες του ’80 και του ’90 πολλοί υποστήριζαν ότι η δημοκρατία ήταν 

αναγκαίο προαπαιτούμενο για την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο. Εξαιτίας όμως 

της οικονομικής επιτυχίας της Κίνας, η συσχέτιση της δημοκρατίας με την ανάπτυξη 

τέθηκε υπό αμφισβήτηση και η κομμουνιστική ηγεσία επιδιώκει την 

«απομυθοποίησή» της. Η Κίνα έρχεται να αντιπαρατεθεί στην άποψη της δυτικής 

φιλελεύθερης δημοκρατίας ως ύστατης μορφής διακυβέρνησης των ανθρώπων, με 

την ικανότητά της να συνδυάζει επιτυχώς το σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας με 

αυταρχικούς πολιτικούς κανόνες. Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες υποστηρίζουν το 

κινεζικό μοντέλο, στο οποίο επιχειρείται πρώτα η οικονομική και ακολουθεί η 

πολιτική μεταρρύθμιση. Δεν αποτελεί πλέον αξίωμα ότι η δημοκρατία συνιστά 

αναγκαίο θεμέλιο της ανάπτυξης. Στο παρελθόν οι Κινέζοι διχάστηκαν σχετικά με τη 

σειρά των μεταρρυθμίσεων. Αν θα έπρεπε δηλαδή οι πολιτικές να προηγηθούν των 

οικονομικών μεταρρυθμίσεων ή το αντίστροφο. Σήμερα είναι πεπεισμένοι ότι η 

πολιτική μεταρρύθμιση πρέπει να απορρέει από συγκεκριμένα κοινωνικά 

προβλήματα και όχι από οικουμενικές ή δυτικής προέλευσης αρχές. 293   

Επιπλέον η έννοια της δημοκρατίας έχει συνδεθεί με τρεις οδυνηρές εικόνες 

για τον κινεζικό ψυχισμό:  

Πρώτον την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης μετά την πολιτική αλλαγή 

του Gorbachev, που κατά τους Κινέζους οφειλόταν στο ότι η πολιτική μεταρρύθμιση 

προηγήθηκε της οικονομικής. Η Κίνα βλέποντας ομοιότητες με την ΕΣΣΔ, θεωρεί 

ότι αποτελεί περισσότερο μια αυτοκρατορία παρά ένα έθνος-κράτος και έτσι μια 

οποιαδήποτε δημοκρατική κίνηση θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αποσύνθεση του 

κράτους.  

Δεύτερον τη «λαϊκή» δημοκρατία της κινεζικής Πολιτιστικής Επανάστασης 

του Mao, η οποία διέλυσε την οικονομία της χώρας και όλες τις κοινωνικές υποδομές 

της και οδήγησαν την Κίνα στο διεθνές περιθώριο.  

                                            
292 Όταν ο Henry Kissinger ρώτησε τον Tzu Enlai ποια είναι η γνώμη του για τη Γαλλική Επανάσταση, 
αυτός αφού σκέφτηκε λίγο του απάντησε πως «είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε». 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=166367 

293 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 166. 
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Τέλος την προσπάθεια ανεξαρτητοποίησης της Ταιβάν, η οποία με το μανδύα 

της δημοκρατίας προσπαθεί να δημιουργήσει μια διακριτή εθνική ταυτότητα 

διαφορετική από την Κίνα, το οποίο θα μπορούσε να ισχύσει και για τις άλλες 

μειονότητες της Κίνας.294  

Η ηγεσία της Κίνας πιστεύει ότι δεν θα πρέπει να αντιγράψει τις δυτικές 

δημοκρατίες οι οποίες αδιαμφισβήτητα αντιμετωπίζουν πολιτική κρίση. Σε μια αχανή 

χώρα με 55 εθνικές μειονότητες και 63 γλωσσικές διαλέκτους και με παράδοση 

συγκεντρωτικής άσκησης της εξουσίας, τα όποια ανοίγματα προς τη δημοκρατία δεν 

μοιάζουν εύκολη υπόθεση.  Για την ανεύρεση του νέου πολιτικού βίου, επιδίδεται σε 

πολιτικά πειράματα στην επικράτεια της Κίνας, με σκοπό την πολιτική 

μεταρρύθμιση,295 όχι όμως προς την κατεύθυνση που θα επιθυμούσε η Δύση, στη 

υιοθέτηση δηλαδή ενός συστήματος φιλελεύθερης δημοκρατίας, αλλά προς τη 

συντήρηση του μονοκομματικού κράτους και του μονοπωλίου εξουσίας του ΚΚΚ, 

αποδεικνύοντας ότι ένα αυταρχικό καθεστώς μπορεί να πετύχει οικονομική 

ανάπτυξη και θα μπορούσε να εξασφαλίσει την πολιτική σταθερότητα, αποτελώντας 

συγχρόνως πρότυπο για τις φτωχότερες χώρες του κόσμου ιδίως στο ζήτημα της 

ριζικής αλλαγής του τρόπου σκέψης για την ανάπτυξη.296 

6.9.5. Η «Ενιαία» Εθνική Ισχύς  

Αυτό που εκπλήσσει περισσότερο είναι η έντονη επικέντρωση των Κινέζων 

στην έννοια της εθνικής ισχύος και ιδιαίτερα την «ενιαία» εθνική ισχύ 

(comprehensive national power), περιγράφοντας ταυτόχρονα την πολιτική, την 

οικονομική, τη στρατιωτική ισχύ, όπως επίσης και στην άυλη μορφή ισχύος, την 

πολιτιστική έλξη. Είναι ζωτικής σημασίας για την Κίνα να διαθέτει ένα ισορροπημένο 

προφίλ ισχύος, κατ’ αντιστοιχία αυτό που αποκαλούν οι Αμερικανοί έξυπνη ισχύ 

(ήπια και σκληρή ισχύς σε ισορροπία). Αλλά όσο περισσότερο αυξάνεται η ισχύς 

της Κίνας, τόσο πιο προσεκτικοί γίνονται οι κινέζοι αναλυτές στρατηγικής να την 

                                            
294 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 114-119. 

295 Η δημοκρατία της Δύσης παρομοιάζεται με εστιατόριο σταθερού μενού στο οποίο οι πελάτες 
καλούνται να επιλέξουν τον μάγειρα και όχι το φαγητά που θα σερβίρει, εν αντιθέσει με μια κινεζική 
δημοκρατία η οποία θα έχει πάντα τον ίδιο μάγειρα, το ΚΚΚ, αλλά οι πελάτες θα επιλέγουν από μια 
μεγάλη ποικιλία. Όπως παραπάνω Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 124. 

296 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 144. 
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αποκρύπτουν συστηματικά, γνωρίζοντας ότι ο υπόλοιπος κόσμος αποκομίζει την 

άνοδο της χώρας τους ως απειλή.297 Οι κινέζοι στρατηγιστές πήραν τις δυτικές 

αντιλήψεις, τις διαφοροποίησαν και τις μετέτρεψαν σε στρατηγικές για να αυξήσουν 

την εθνική ισχύ της Κίνας. Για παράδειγμα η «ήπια ισχύς» μεταμορφώθηκε σε 

κάλεσμα για «ηθική υπεροχή» της Κίνας στις διεθνείς υποθέσεις. Η ιδέα της 

«πολυμέρειας» επαναδιατυπώθηκε ως εργαλείο προβολής της εθνικής ισχύος 

μέσω ανάπτυξης δεσμών με άλλα κράτη χωρίς την αμερικανική συμμετοχή. Ο όρος 

«ασύμμετρη απειλή» επαναπροσδιορίστηκε προς αναζήτηση τρόπων να 

προκαλέσουν την αμερικανική ισχύ χωρίς να την αντιμετωπίσουν κατά μέτωπο με 

συμβατικούς όρους.298 

6.9.6. Η Ήπια Ισχύς 

Οι Κινέζοι κατανοούν ότι, οι οικονομικοί πόροι μπορούν να παράγουν 

συμπεριφορά ήπιας ισχύος αλλά και σκληρή στρατιωτική βία. Ένα πετυχημένο 

οικονομικό μοντέλο μπορεί όχι μόνο να χρηματοδοτεί τη δική του στρατιωτική 

δύναμη, αλλά να κάνει κι άλλους να ακολουθήσουν το παράδειγμά του, 

προβάλλοντας προς τα έξω τις εσωτερικές αξίες και πολιτικές.299 Οι Κινέζοι 

μελετητές εξετάζουν την ήπια ισχύ στα πλαίσια τόσο της εσωτερικής όσο και της 

εξωτερικής πολιτικής, τις οποίες προσεγγίζουν ως ένα οργανικό σύνολο. Έμφαση 

δίνεται στην προώθηση της κλασικής κινεζικής πολιτικής φιλοσοφίας, η οποία 

προάγει την «μεγαλοπρεπή πορεία» και την «αρμονία χωρίς την καταπίεση της 

διαφορετικότητας» μέσω της επίτευξης «ισότητας, συνεργασίας με βάση την 

εμπιστοσύνη και το όφελος». Η εγκαθίδρυση μίας αρμονικής κοινωνίας στο 

                                            
297 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 150-151. Γι’ αυτό οι Κινέζοι δεν μιλούν για άνοδο αλλά για 
ανάπτυξη. Ακολουθούν πιστά τις συμβουλές του Deng Xiaoping «κρύψτε τη λάμψη – καλλιεργήστε 
την απόκρυψη», «ας περιμένετε υπομονετικά αποφεύγοντας τις συγκρούσεις και μέσω της 
οικονομικής ανάπτυξης αναπτύξτε τις ικανότητές σας» «να παρατηρείτε ψύχραιμα να εξασφαλίζεται 
τη θέση σας, να ασχολείστε με τις υποθέσεις σας ήρεμα, να κρύβετε τις ικανότητές σας και να 
περιμένετε την ώρα σας κρατώντας χαμηλό προφίλ χωρίς να διεκδικείτε ηγετικό ρόλο», κατ’ 
αντιστοιχία με το «Καιρόν Πρόσμενε» (περίμενε την κατάλληλη ευκαιρία), Περίανδρος ο Κορίνθιος 
(668 – 585 π.Χ).  

298 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 161. 

299 Joseph Nye, "Has Economic Power Replaced Military Might?," Project Syndicate, accessed 
December 22, 2015, http://www.project-syndicate.org/commentary/has-economic-power-replaced-
military-might. 
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εσωτερικό, παράλληλα με την εγκαθίδρυση ενός αρμονικού διεθνούς συστήματος 

παρέχουν ένα συνολικό πλαίσιο για την ανάπτυξη της κινεζικής ήπιας ισχύος.300 

Η Κίνα έχει αρχίσει να μιμείται τις τεχνικές των ΗΠΑ για τη διεύρυνση της 

ήπιας ισχύος, αναλύοντας το πως οι αμερικανικές αξίες εισχώρησαν σε μια σειρά 

διεθνών οργανισμών και εδραίωσαν και νομιμοποίησαν τις αμερικανικές πολιτικές. 

Μελετώντας τη διεθνή νομιμοποίηση των ΗΠΑ, διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει πλέον 

στον βαθμό που θα ήθελαν, αφού κατηγορούνται για υπεροψία και μονομέρεια. Οι 

Κινέζοι προτείνουν τις δικές τους αξίες ως εναλλακτική λύση. Το «Κινεζικό όνειρο» 

έρχεται να αποτελέσει τον αντίθετο πόλο, προωθώντας την πολιτισμική αναγέννηση 

ως μέσο μεγαλύτερης νομιμοποίησης σε παγκόσμια κλίμακα μέσα από τρεις 

ισχυρές ιδέες: την οικονομική ανάπτυξη, την κρατική κυριαρχία, και το διεθνές 

δίκαιο.  

Ο τρόπος με τον οποίο η Κίνα διανέμει την αναπτυξιακή της βοήθεια και την 

πολιτική της στήριξη αποτελεί κομβικό σημείο της ελκτικής δύναμης που 

επιτυγχάνει. Ενώ η Δύση υποχρεώνει τους αποδέκτες σε πολιτικές αλλαγές, η Κίνα 

δεν κρίνει την πολιτική συμπεριφορά των χωρών με τις οποίες συναλλάσσεται. Στις 

σχέσεις της υπάρχει μόνο το κριτήριο της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της.301 

Αναδεικνύει την πίστη της στην εθνική κυριαρχία και στο δικαίωμα της 

αυτοδιάθεσης, χωρίς ξένες επεμβάσεις στις εσωτερικές υποθέσεις. Tο δόγμα του 

«προληπτικού πολέμου» και η εφαρμογή του σε κρατικούς δρώντες, θεωρείται από 

την Κίνα ως η έξαρση του αμερικανικού ηγεμονισμού, που ενέχει τον κίνδυνο της 

αποσταθεροποίησης του διεθνούς συστήματος.302 

Η κινεζική ηγεσία προσπαθεί να αναπτύξει μια μορφή διπλωματίας που 

«ακούει» και διακηρύσσει σε υψηλούς τόνους τη δέσμευσή της για πολυμερείς 

διεθνείς σχέσεις ακόμα και σε βαθμό στρατηγικής συμμαχίας έναντι της μονομέρειας 

της Αμερικής. Προσπαθεί να αναδείξει τις διαφορές της με την Αμερική, σε ζητήματα 

ήπιας ισχύος. Εκεί που οι ΗΠΑ εμφανίζονται υπερόπτες και πολεμοχαρείς, οι κινέζοι 

διαμορφωτές πολιτικής μιλούν για ειρήνη. Εκεί που οι αμερικανοί διπλωμάτες 

                                            
300 Ιωάννη Λ. Κωνσταντόπουλου, "Ήπια ισχύς - Η περίπτωση της Κίνας," στο Εικόνες Κρατών 
Στρατηγική Επικοινωνία, Ήπια Ισχύς και Μέσα Ενημέρωσης (Εκδόσεις Καστανιώτης, 2014). 

301 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 167. 

302 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 171. 



-107- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

μιλούν για καθεστωτικές αλλαγές, οι κινέζοι ομόλογοί τους αναφέρονται στον 

σεβασμό της κυριαρχίας και της διαφορετικότητας των πολιτισμών. Εκεί που η 

αμερικανική εξωτερική πολιτική προσφεύγει σε κυρώσεις και επιβάλει διεθνή 

απομόνωση, οι Κινέζοι προσφέρουν βοήθεια χωρίς όρους. Εκεί που η Αμερική 

επιβάλει συμπεριφορές, η Κίνα προάγει την αρετή να ακούς τα αιτήματα των 

άλλων.303  

Σαν αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής, είναι από την μια πλευρά οι ΗΠΑ να 

ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την στρατιωτική τους παρουσία στον Ειρηνικό 

και από την άλλη η Κίνα, με τη «διπλωματία του χαμόγελου» να κερδίζουν τις 

εντυπώσεις, αποφεύγοντας την κατά μέτωπο αναμέτρηση, αλλά έμμεσα, με ήπια 

και όχι σκληρή ισχύ, με «επίθεση γοητείας» όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο 

Leonard, κερδίζουν ερείσματα επιρροής που δημιουργούν τις ευνοϊκές συνθήκες της 

συνέχισης της ανόδου της.304   

6.9.7. Η Νέα Έννοια της Ασφάλειας 

Η Κίνα προσπάθησε επίσης να βρει ένα μηχανισμό μέσα από τον οποίο θα 

μπορούσε να εκσυγχρονίσει τις στρατιωτικές της δυνάμεις δίχως να προκαλεί 

διλλήματα ασφαλείας γύρω της. Μελετώντας το καθεστώς της συνεργατικής 

ασφάλειας, του μεταψυχροπολεμικού δυτικού μηχανισμού που οικοδομούσε την 

εμπιστοσύνη μέσω της διαφάνειας και του αμοιβαίου ελέγχου εξοπλισμών, η Κίνα 

διατύπωσε ένα σύνολο ιδεών που έγιναν γνωστές ως η «Νέα Έννοια της 

Ασφάλειας».305   

Διέκρινε εκτός των παραδοσιακών απειλών (επίθεση από άλλη χώρα) και μη 

παραδοσιακές απειλές όπως η τρομοκρατία, εθνικιστικά-αποσχιστικά κινήματα, 

περιβαλλοντικές καταστροφές και πανδημίες. Αναγνώρισε ότι τα κράτη συμμαχούν 

έναντι αυτών των ασαφών απειλών και όχι έναντι κάποιας αντίπαλης χώρας. Οι 

ψυχροπολεμικές νοοτροπίες του ανταγωνισμού είναι ξεπερασμένες, αφού «η 

ενίσχυση στρατιωτικών συμμαχιών που στοχεύουν εναντίον ενός τρίτου μέρους δεν 

συμβάλλει στη διατήρηση της κοινής ασφάλειας». Σχετικά με τη διεθνή στρατιωτική 

                                            
303 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 162-168. 

304 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 185. 

305 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 171. 
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συνεργασία σε θέματα ασφάλειας, η Λευκή Βίβλος περιγράφει ότι ο κινεζικός 

στρατός πρέπει να τηρεί βιώσιμη την έννοια της ασφάλειας και της ανάπτυξης, 

χωρίς αντιπαραθέσεις. Να προωθεί τη δημιουργία μιας δίκαιης και αποτελεσματικής 

συλλογικής συνεργασίας μηχανισμών αμοιβαίας εμπιστοσύνης, να επεκτείνει 

ενεργά τη στρατιωτική υποστήριξη και ασφάλεια, και να δημιουργεί ένα ευνοϊκό 

περιβάλλον με τις υπόλοιπες χώρες για χάρη της ειρηνικής ανάπτυξης.306 Σύμφωνα 

με τους Κινέζους όμως, σε θεμελιώδες επίπεδο, «οι λαοί της Ασίας πρέπει να 

διαχειρίζονται τις υποθέσεις της Ασίας, να επιλύουν τα προβλήματα και να 

εξασφαλίζουν την ασφάλεια της Ασίας», επικρίνοντας εμμέσως την υπάρχουσα 

αρχιτεκτονική ασφαλείας στην Ασία η οποία κυριαρχείται από τις ΗΠΑ.307 Αυτή η 

πολιτική ασφάλειας φαίνεται να συγχωνεύεται με το δόγμα της «Ειρηνικής Ανόδου» 

αλλά η ρητή φιλοδοξία της, είναι να περιορίσει την επιρροή και να αμφισβητήσει την 

κυριαρχία των ΗΠΑ στην περιοχή, μέσω μιας προσπάθειας διατύπωσης ενός 

κινεζικού «Δόγματος Monroe».   

6.9.8. Η Προβολή της Πολυμέρειας 

Η νέα έννοια ασφάλειας επηρέασε την εξωτερική πολιτική στη δεκαετία του 

'90.  Έτσι προχώρησε σε ένα συνεργατικό διακανονισμό ασφαλείας που αρχικά 

ονομάστηκε «οι 5 της Σανγκάης»308 και στη συνέχεια «Οργανισμός Συνεργασίας της 

Σανγκάης» (ΟΣΣ)309, που από το 2001 οργανώνει περιφερειακές αντιτρομοκρατικές 

και επιχειρηματικές δράσεις. Οι ΗΠΑ δικαίως ανησυχούν για τις εξελίξεις αυτές γιατί 

με την πλήρη ένταξη και των παρατηρητών χωρών, ο ΟΣΣ θα περιλαμβάνει 

                                            
306 "Η κινεζική κυβέρνηση εκδίδει το Λευκό Βιβλίο "Στρατιωτική Στρατηγική της Κίνας»," China 
Radio International, last modified May 26, 2015, 
http://greek.cri.cn/301/2015/05/26/42s20486.htm#.VlwaoL_O97c. 

307 Από την προσέγγιση ΗΠΑ - Κίνας πριν από τέσσερις δεκαετίες η Κίνα έχει διατηρήσει μια 
μελετημένη ασάφεια σχετικά με τον ρόλο της Αμερικής ως εγγυήτριας της ασφαλείας στην Ασία. Οι 
ρεαλιστές ηγέτες της Κίνας γνώριζαν ότι η παρουσία των ΗΠΑ συνέβαλε στην αναχαίτιση της 
Σοβιετικής Ένωσης (και εν συνεχεία της Ρωσίας), εμπόδιζε την Ιαπωνία να εξοπλιστεί εκ νέου και 
διατηρούσε ανοιχτές τις θαλάσσιες οδούς. Επίσης αναγνώριζαν ότι δεν είχαν τη δύναμη να 
αμφισβητήσουν την ηγεσία των ΗΠΑ σε ζητήματα ασφαλείας ή να προσφέρουν μια εφικτή 
εναλλακτική λύση. Αυτό μπορεί να αλλάζει. Οι περισσότεροι από τους γείτονες της Κίνας, ακόμη και 
η Βόρεια Κορέα, φοβούνται μια αχαλίνωτη κινεζική ηγεμονία - και, αν εξαλειφθεί η παρουσία 
ασφαλείας των ΗΠΑ, αυτό ακριβώς είναι που θα αντιμετωπίσουν. «Η Ασία για τους Ασιάτες» θα γίνει 
μια «Ασία για τους Κινέζους». http://www.tovima.gr/world/article/?aid=656839 

308 Η Κίνα συμφώνησε με τη Ρωσία, το Καζακστάν, το Κιργιζιστάν και το Τατζικιστάν. 

309 Οι 5 της Σανγκάης και το Ουζμπεκιστάν. Επίσης η Ινδία, το Πακιστάν, η Μογγολία και το Ιράν 
ως παρατηρητές. 
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τέσσερις πυρηνικές δυνάμεις, τρεις από τις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου και 

θα διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα ενεργειακών πόρων. Πόσο μάλλον που το 

στρατιωτικό σκέλος του ΟΣΣ τείνει να γίνει δυνητικός ανταγωνιστής του ΝΑΤΟ στην 

Κεντρική Ασία, που απαιτεί την απόσυρση των αμερικανικών στρατευμάτων από 

την περιοχή.310 

6.9.9. Ο Στρατιωτικός Εκσυγχρονισμός 

Η Κίνα συσχέτισε τον εκσυγχρονισμό του στρατού της σε μια παραδοσιακή 

πολιτική αυτοάμυνας, ώστε να διασφαλίσει την κυριαρχία και την ασφάλειά της με 

ανεξάρτητο και αυτόνομο τρόπο.311 Το 2000 η κινεζική κυβέρνηση δημοσίευσε την 

ανανεωμένη Λευκή Βίβλο για τη Στρατηγική Εθνικής Άμυνας, με την οποία 

υποδεικνύει με σαφή τρόπο ότι θεωρεί τις ΗΠΑ ως τον κύριο αντίπαλο και επιμένει 

στη θέλησή της να αποκαταστήσει την κυριαρχία της στην Ταϊβάν με ένα σχέδιο 

εκσυγχρονισμού των Ενόπλων της Δυνάμεων, κατά αντιστοιχία με τη φιλοδοξία της 

να γίνει μεγάλη δύναμη. Σύμφωνα με το κινεζικό υπουργείο άμυνας και την πιο 

πρόσφατη κινεζική Λευκή Βίβλο του 2015 «ο κύριος Εθνικός Στρατηγικός Στόχος 

της Κίνας είναι η οικοδόμηση μιας σχετικά ευημερούσας κοινωνίας μέχρι το 2021, με 

τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων του κόμματος. Κατόπιν η οικοδόμηση μιας 

σύγχρονης σοσιαλιστικής χώρας που θα είναι ευημερούσα, ισχυρή, δημοκρατική, 

πολιτισμένη και αρμονική μέχρι το 2049 με τη συμπλήρωση των εκατό χρόνων από 

την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ). Είναι το κινεζικό όνειρο της 

μεγάλης αναγέννησης του κινεζικού έθνους, καθιστώντας την μια ισχυρή χώρα. Οι 

Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας συμμετέχουν σε αυτό το όνειρο καθιστώντας τη χώρα 

στρατιωτικά ισχυρή».312   

Η Κίνα εντάσσει τις στρατιωτικές της ικανότητες σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 

στρατηγικής και φιλοσοφίας όσον αφορά στη χρήσης της στρατιωτικής ισχύος και 

δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων προσαρμοσμένων 

                                            
310 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 173. 

311 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 203. 

312 Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, "Full Text: China's Military 
Strategy," Ministry of National Defense of the People’s Republic of China, last modified May 26, 
2015, http://eng.mod.gov.cn/DefenseNews/2015-05/26/content_4586748.htm. 
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στις κινεζικές ιδιαιτερότητες. Εκτός από το στρατό επικεντρώνεται εξίσου και στον 

εκσυγχρονισμό της ναυτικής αεροπορίας, το ναυτικό και την πυρηνική της 

δύναμη.313 Επικεντρώνεται εξίσου τόσο στον τομέα των εξοπλιστικών 

προγραμμάτων όσο και στην ποιοτική εξέλιξη του ανθρωπίνου δυναμικού της. Οι 

κινεζικές ένοπλες δυνάμεις θέτουν τα συμφέροντα του κράτους και του λαού πάνω 

από όλα, γίνονται συμμέτοχες στην αναγέννηση του κινεζικού κράτους, με το 

ιδεώδες «πλούσιο έθνος, ισχυρός στρατός» να έχει ιδιαίτερη απήχηση.314  

Αν και η Κίνα επιζητά την αύξηση της ήπιας ισχύος, ψάχνει επίσης τα 

ερείσματα για να νομιμοποιήσει την αύξηση και της στρατιωτικής σκληρής ισχύος, 

με την οποία θα προασπίσει τα συνεχώς αυξανόμενα οικονομικά συμφέροντά της. 

Εκτός από τις περιπτώσεις της συμμετοχής σε αποστολές του ΟΗΕ και γενικότερα 

σε δράσεις συνεργατικής ασφάλειας, δεν παραμερίζει και την περίπτωση 

αντιμετώπισης των ΗΠΑ σε περίπτωση πολεμικής σύρραξης με την Ταϊβάν. Σε 

καμία περίπτωση δεν θέλει να βρεθεί σε μια κούρσα εξοπλισμών με τις ΗΠΑ, αφού 

θεωρεί ότι αποτέλεσε τον κύριο λόγο κατάρρευσης της πρώην ΕΣΣΔ.  

Προς το παρόν, η Κίνα υπολείπεται σημαντικά της στρατιωτικής ισχύος των 

ΗΠΑ. Ωστόσο οι Κινέζοι προτιμούν μια πιο ισορροπημένη στρατιωτική ανάπτυξη, 

χωρίς να φθάσουν στα επίπεδα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, δίνοντας 

έμφαση στην ασύμμετρη διεξαγωγή του πολεμικού φαινομένου, κερδίζοντας 

αποφασιστικά αποτελέσματα με μη συμβατικές δυνάμεις, αναπτύσσοντας 

εναλλακτικές στρατηγικές ικανές να επικρατήσουν ενός ανώτερου αντιπάλου, όπως 

οι ΗΠΑ.315 Έχουν κατανοήσει ότι είναι αν όχι μάταιο τουλάχιστον πολύ δαπανηρό, 

να προσπαθήσουν να αναπτύξουν συμβατικές αεροναυτικές ικανότητες έτσι ώστε 

να αντισταθμίσουν την αμερικανική ισχύ. Έτσι έχουν αναπτύξει μια σειρά από 

                                            
313 Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας δύναμης; (Αθήνα: 
Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 195. Η Κίνα ανήκει στις χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα και την 
ανάλογη τεχνογνωσία εκτόξευσης. Το μικρό πυρηνικό της οπλοστάσιο, αποσκοπεί κυρίως στην 
αυτοάμυνα, σε ένα επικίνδυνο περιβάλλον αφού συνορεύει με δύο ασταθείς πυρηνικές δυνάμεις, την 
Ινδία και το Πακιστάν και αφού η Ταϊβάν υποστηρίζεται από την πυραυλική ασπίδα των ΗΠΑ. 

314 Ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός παραμένει ο μεγαλύτερος στον κόσμο, με τις ΗΠΑ να 
ακολουθούν στη 2η θέση. Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα: Η επιστροφή μιας 
δύναμης; (Αθήνα: Εκδόσεις Κέδρος, 2007), σελ. 197. 

315 Leonard, Τι σκέφτεται η Κίνα, σελ. 180. 
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ασύμμετρες ικανότητες «αντιπρόσβασης-απαγόρευσης περιοχής»316 που 

αποσκοπούν στην κυριαρχία του ζωτικού θαλάσσιου χώρου της χώρας και στην 

παρεμπόδιση των αμερικανικών δυνάμεων να προσφέρουν κάλυψη στην Ταϊβάν.317  

Επίσης και σε επίπεδο θαλάσσιας στρατηγικής οι Κινέζοι μετά από ένα μικρό 

«φλερτ» με τις θεωρίες του Thayer Mahan περί «θαλάσσιας κυριαρχίας», έχουν 

στραφεί στις θεωρίες του Julian Corbett318 και τον «θαλάσσιο έλεγχο».319 

Προχωρούν μετά την επιτυχή (ανά)κατασκευή του πρώτου αεροπλανοφόρου, στη 

ναυπήγηση και δεύτερου ενώ άλλα δύο προβλέπεται να ναυπηγηθούν στη 

συνέχεια. Γνωρίζουν ότι η εξάρτηση της κινεζικής οικονομίας από τις εισαγωγές 

ενέργειας γίνεται όλο και μεγαλύτερη. Προκειμένου να διασφαλιστεί ο συνεχής 

ενεργειακός εφοδιασμός, η Κίνα είναι αναγκασμένη να προστατέψει τους 

θαλάσσιους δίαυλους επικοινωνίας και τα συμφέροντά της απανταχού στον 

πλανήτη.  Η ικανότητα προβολής ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις από τις ακτές της 

και εν κατακλείδι η αύξηση του γοήτρου της, επιτυγχάνεται μόνο με τα 

αεροπλανοφόρα.  

Ο  εκσυγχρονισμός της σε οπλικά συστήματα υψηλής τεχνολογίας 

επιτυγχάνεται τόσο με την αγορά από το εξωτερικό όσο και με την επιτάχυνση της 

εγχώριας πολεμικής βιομηχανίας. Στόχος όλων των αμυντικών δαπανών δεν είναι 

να υπερκεράσουν την αμερικανική στρατιωτική μηχανή αλλά να την 

εξουδετερώσουν σύμφωνα με την προσφιλή αντίληψη των κλασικών κινέζων 

στρατιωτικών στοχαστών για την έμμεση προσέγγιση. Έτσι ενώ δεν μπορούν να 

συναγωνιστούν το αμερικανικό ναυτικό σε αεροπλανοφόρα, μπορούν κάλλιστα να 

κατασκευάζουν πυραύλους που τα καταστρέφουν.320  

                                            
316 Roger Cliff, Entering the Dragon's Lair Chinese Antiaccess Strategies and Their Implications for 
the United States, (Santa Monica, CA: RAND Corp, 2007), accessed December 15, 2015, σελ. xiii-
xiv. http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monographs/2007/RAND_MG524.pdf. 

317 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη μέση 
Ανατολή (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2013), σελ. 98. 

318 James R. Holmes and Toshi Yoshihara, "China's Navy: A Turn to Corbett?," U.S. Naval 
Institute, last modified December 2010, http://www.usni.org/magazines/proceedings/2010-
12/chinas-navy-turn-corbett 

319 Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, Η Στρατηγική Σκέψη από την Αρχαιότητα έως σήμερα (Αθήνα: 
Εκδόσεις Ποιότητα, 2008), σελ191. 

320 Ο πύραυλος DF - 21A αποκαλείται ευρέως και ως «καταστροφέας των αεροπλανοφόρων» (carrier 
killers) και θεωρείται ως ένα «μεταπυρηνικό υπερόπλο» (post-nuclear super weapon). Τα κινέζικα J-
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Πάντως οφείλουμε να επισημάνουμε ότι ο εκσυγχρονισμός των κινεζικών 

ενόπλων δυνάμεων αποτελεί μάλλον αναπόφευκτη συνέπεια της ευρύτερης 

ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου της χώρας, λόγω της τρωτότητας που προκύπτει 

από την εξάρτησή της από το εξωτερικό για τροφοδοσία με ενέργεια και φυσικούς 

πόρους και για την εξαγωγή των προϊόντων της, παρά οφείλεται αποκλειστικά στο 

ζήτημα της Ταϊβάν και στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ.321 Ανησυχώντας ότι το 

Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό μπορεί να απαγορεύσει τις εισαγωγές ενέργειας, η 

Κίνα ταυτόχρονα με την ανάπτυξη ναυτικών δυνάμεων, έχει δημιουργήσει μια σειρά 

στρατιωτικών βάσεων σε όλο το μήκος των θαλασσίων γραμμών, γνωστή ως String 

of Pearls, που αν και επίσημα αποσκοπεί στην προστασία του νέου «Θαλάσσιου 

Δρόμου του Μεταξιού», παράλληλα δημιουργεί ένα ακόμα δίλημμα ασφαλείας στις 

χώρες του Ινδικού Ωκεανού.322   

6.9.9.1. Οι Ασύμμετρες Ικανότητες 

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη εξάρτηση του αμερικανικού στρατιωτικού 

συστήματος στις δορυφορικές επικοινωνίες, για τη διεξαγωγή ακόμη και το πιο 

βασικών στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο κινεζικός στρατός έχει επενδύσει στην 

ανάπτυξη αντι - δορυφορικών όπλων. Ωστόσο το ασύμμετρο στρατιωτικό δόγμα του 

κινεζικού στρατού επεκτείνεται και στον κυβερνοπόλεμο. Οι πρόσφατες επιθέσεις 

κυβερνοπολέμου και «εισβολών» κινέζων χάκερς σε ευαίσθητους τομείς για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες όπως ο χρηματοοικονομικός αλλά και σε άλλες προηγμένες 

χώρες αποδεικνύει τη συνεχώς αυξανόμενη δύναμη των κινεζικών «όπλων» στον 

κυβερνοχώρο. 

Αυτή η προσπάθεια ασύμμετρης προσέγγισης εναντίον μιας στρατιωτικά 

ισχυρότερης χώρας, πλην των οπλικών συστημάτων, λαμβάνει χώρα και σε 

επίπεδο στρατηγικής και δόγματος. Χαρακτηριστικό είναι το έργο των Qiao Liang 

                                            
20 πέμπτης γενιάς μαχητικά stealth θεωρούνται ότι είναι επιχειρησιακά ισάξια των αμερικανικών F-
22. Αυτό το νέου τύπου μείγμα συμβατικών και αντισυμβατικών στρατιωτικών ικανοτήτων θεωρείται 
από τους αμερικανούς αναλυτές ότι απειλεί να αλλάξει τις παγκόσμιες ισορροπίες και χαρακτηρίζεται 
ως «Ασύμμετρες Ικανότητες Υπερυψηλής Τεχνολογίας (High End Asymmetrical Threats), με όπλα 
προσβολής ακριβείας, προηγμένους πυραύλους cruise και βαλλιστικούς (αντιαεροπορικούς–
αντιπλοϊκούς) και αθόρυβα υποβρύχια προσδίδοντας ικανότητες αντιπρόσβασης- απαγόρευσης 
περιοχής. Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας, σελ. 101. 

321 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας, σελ. 97. 

322 Shannon Tiezzi, "The Maritime Silk Road Vs. The String of Pearls," The Diplomat, accessed 
December 22, 2015, http://thediplomat.com/2014/02/the-maritime-silk-road-vs-the-string-of-pearls/. 
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and Wang Xiangsui, δύο κινέζων συνταγματαρχών που συνέγραψαν τον 

Απεριόριστο Πόλεμο, που δημοσιεύτηκε στην Κίνα το Φεβρουάριο του 1999, o 

οποίος προτείνει μη στρατιωτικές τακτικές διεξαγωγής του πολέμου, τις οποίες θα 

πρέπει να ακολουθήσουν οι αναπτυσσόμενες χώρες και ιδίως η Κίνα, για να 

αντισταθμίσουν τη στρατιωτική τους κατωτερότητα έναντι των ΗΠΑ, κατά τη 

διάρκεια ενός πολέμου υψηλής τεχνολογίας. Ο Qiao φέρεται να δηλώνει ότι «ο 

πρώτος κανόνας του απεριόριστου πολέμου είναι ότι δεν υπάρχουν κανόνες».323  

Ασύμμετρη χαρακτηρίζουν και την απειλή οικονομικού πολέμου και τη χρήση 

των αμερικανικών ομολόγων που κατέχει η Κίνα και των νομισματικών αποθεμάτων 

δολαρίου, ως όπλο εναντίον των ΗΠΑ και ως «τιμωρία» για την πώληση όπλων 

στην Ταϊβάν. Αυτό βέβαια θα πρέπει να μελετηθεί υπό το πρίσμα ότι εάν η Κίνα 

χρησιμοποιούσε τα ομόλογα για όπλο, θα έκανε ζημιά στην ίδια της την οικονομία 

απότοκο του μεγέθους της αλληλεξάρτησης των δύο οικονομιών. Αν βέβαια κάποια 

στιγμή πάψει να υφίσταται αυτή η αλληλεξάρτηση, θα δημιουργηθούν τεράστιες 

τριβές, με άγνωστα αποτελέσματα.324 Προς το παρόν μια «οικονομική αποτροπή» 

κατ’ αναλογία της πυρηνικής, προσδίδει σταθερότητα.  

6.10. Το Δίλλημα Ασφαλείας 

Όσον αφορά το συνολικό δίλημμα ασφαλείας στην περιοχή, ο στρατιωτικός 

εκσυγχρονισμός της Κίνας έχει οδηγήσει σε μια κούρσα εξοπλισμών όλων των 

κρατών της Ασίας.325 Σύμφωνα με έκθεση του σουηδικού Διεθνούς Ινστιτούτου 

Ερευνών για την Ειρήνη (SIPRI), η Ασία βρίσκεται σε μια πρωτοφανή κούρσα 

εξοπλισμών καταλαμβάνοντας το 44 % της παγκόσμιας αγοράς όπλων. Στο σχετικό 

κατάλογο προηγείται η Ινδία, εισάγοντας πλέον διπλάσια σε αξία όπλα σε σχέση με 

την Κίνα - το 10% του παγκοσμίου συνόλου, δεύτερη έρχεται η Νότια Κορέα με 6% 

                                            
323 Επίσης χαρακτηριστική αλλά και προφητική, ήταν η περιγραφή ενός «υπερ-τρομοκρατικού» 
χτυπήματος στους Δίδυμους Πύργους, δύο χρόνια πριν, εκτελεστεί από τον Bin Laden. Περιέγραφαν 
δηλαδή πως η Αμερική θα ήταν αδύναμη να χρησιμοποιήσει την τεράστια στρατιωτική της ισχύ σε 
συμβατικές δυνάμεις ως αντίποινα σε τέτοιες επιθέσεις, καταργώντας έτσι την κατά τον Mearsheimer 
«ανασχετική δύναμη του νερού», μεταφέροντας για πρώτη φορά τον πόλεμο εντός των πυλών.Qiao 
Liang and Wang Xiangsui, Unrestricted Warfare (Beijing: PLA Literature and Arts Publishing House 
Arts, 1999), σελ. 145. http://www.c4i.org/unrestricted.pdf. 

324 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη μέση 
Ανατολή (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2013), σελ. 195. 

325 Rodney W. Jones, "Prospects for arms control and strategic stability in South Asia," 
Contemporary South Asia 14, no. 2 (2005), accessed December 22, 2015, 
http://www.stimson.org/images/uploads/research-pdfs/ESCCONTROLCHAPTER2.pdf. 
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του συνόλου των παγκόσμιων εισαγωγών. Η Κίνα και το Πακιστάν μοιράζονται την 

τρίτη θέση με 5% και την πέμπτη θέση καταλαμβάνει η Σιγκαπούρη με 4%. Οι πέντε 

αυτές χώρες εισήγαγαν πάνω από το 1/3 των συνολικών όπλων μεταξύ 2007 και 

2011. Μεγάλες αμυντικές δαπάνες σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν 

πραγματοποιούν η Ινδονησία, η Ιαπωνία, η Μαλαισία, η Σιγκαπούρη, ακόμη και η 

Ταϊλάνδη, οι Φιλιππίνες ή το Βιετνάμ. Η ενίσχυση της κινεζικής περιφερειακής 

δύναμης τις αναγκάζει να ενισχύσουν τις ναυτικές ιδίως δυνάμεις τους γιατί 

αισθάνονται απειλή. 326 Πρόκειται για ένα «ντόμινο»: η Κίνα αυξάνει τις δαπάνες της 

επειδή η Αμερική αυξάνει τη στρατιωτική της παρουσία μετά τη «στροφή» προς την 

Ασία, με αποτέλεσμα η Ινδία, η Ιαπωνία και η Νότιος Κορέα να αυξάνουν τις δικές 

τους δαπάνες για να εξισορροπήσουν την Κίνα και την Βόρεια Κορέα και το 

Πακιστάν για να εξισορροπήσει την Ινδία. Η Κίνα κατηγορεί τις ΗΠΑ για την αύξηση 

του διλλήματος ασφαλείας στην περιοχή και την αποδίδει στη νέα προσπάθεια 

«περικύκλωσης» που σκοπεύει στον γεωστρατηγικό «στραγγαλισμό» της και 

ενθαρρύνει την εχθρική στάση των άλλων ασιατικών δυνάμεων προς την Κίνα.327  

                                            
326 Stockholm International Peace Research Institute, "7. Trends in East Asian Security : SIPRI 
Yearbook 2015," SIPRI Yearbook Online: Armaments, Disarmament and International Security, 
accessed December 22, 2015, http://www.sipriyearbook.org/view/9780198737810/sipri-
9780198737810-chapter-7.xml#. 

327 Γεώργιος Τσιάρας, "Ασία: Η νέα πυριτιδαποθήκη του πλανήτη," Το Βήμα, March 2012, 
accessed January 6, 2016, http://www.tovima.gr/world/article/?aid=450109. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7Ο ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ 

 

Όταν τον Φεβρουάριο του 1972 ο πρόεδρος Nixon εγκαινίασε με την Κίνα μια 

σχέση στρατηγικής αλληλοκατανόησης και αλληλοϋποστήριξης προς 

εξισορρόπηση της Σοβιετικής Ένωσης, άλλαξε το χάρτη του τότε γεωπολιτικού 

κόσμου. Η κατάρρευση όμως της ΕΣΣΔ και η λήξη του ψυχροπολεμικού 

ανταγωνισμού, είχε ως παράπλευρη συνέπεια την επιδείνωση των Σινο-

αμερικανικών σχέσεων και οι δύο χώρες τέθηκαν ξανά σε τροχιά ανταγωνισμού με 

καταλύτη το ζήτημα της Ταϊβάν, ενώ τα γεγονότα στην πλατεία της Tiananmen απλά 

επέτειναν τις μεταξύ τους τριβές. Η αμερικανική επίθεση στο Κοσσυφοπέδιο χωρίς 

την εντολή του ΟΗΕ, αποτέλεσε επίσης ένα σημαντικό παράγοντα αύξησης της 

καχυποψίας της Κίνας έναντι των ΗΠΑ. Η ενέργεια αυτή έγινε αντιληπτή από την 

Κίνα ως εκδήλωση της αυξανόμενης θέλησης των ΗΠΑ να επεμβαίνουν με 

στρατιωτικά μέσα στα εσωτερικά των άλλων χωρών. Δημιούργησε νομικό, πολιτικό 

και στρατιωτικό προηγούμενο για την απόσχιση μιας περιοχής από κάποια χώρα, 

το κατάλληλο υπόβαθρο για μια μονομερής ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ταιβάν 

ως επίσημη απόσχιση από την μητροπολιτική Κίνα.328 

Παρά το δόγμα της «ειρηνικής ανόδου», ο αυξανόμενος οικονομικός 

δυναμισμός της Κίνας, η στρατιωτική της ενδυνάμωση στον ασιατικό κυρίως χώρο, 

η ενεργειακή της δίψα, καθώς και άλλα περιφερειακά ζητήματα όπως η διασφάλιση 

του εθνικού της χώρου, το ζήτημα της προσάρτησης της Ταϊβάν, οι εντάσεις των 

σχέσεων με την Ιαπωνία, όπως επίσης οι στενότερες σχέσεις με την Ρωσία, 

επηρεάζουν και δημιουργούν ολοένα και σοβαρότερα προβλήματα στις σχέσεις της 

με τις ΗΠΑ. Στο παρόν κεφάλαιο θα εξετάσουμε τους βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τις σινο-αμερικανικές σχέσεις και θα αναλύσουμε τις πηγές των 

συγκρούσεων. Φυσικά, ο ανταγωνισμός υφίσταται σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής, 

που πηγάζει κατά κύριο λόγο από τις εκατέρωθεν στρατηγικές κινήσεις που 

πυροδοτούν το κλίμα αμοιβαίας δυσπιστίας. Με τη βεβαιότητα ότι είναι δύσκολο να 

διαγνωσθεί το μέλλον της σχέσης τους, θα αναλύσουμε τρεις γενικούς τομείς 

                                            
328 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας, σελ. 95-96. 
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στρατηγικού ανταγωνισμού, που εν δυνάμει το δυσχεραίνουν: θέματα που 

συνεπάγεται η ασυμβατότητα του πολιτικού συστήματος των δύο χωρών, θέματα 

διεθνούς ασφάλειας και θέματα παγκόσμιας και περιφερειακής οικονομίας. 

7.1. Η Πολιτική Ασυμβατότητα 

Αδιαμφισβήτητα οι πολιτικές διαφορές των δύο χωρών επηρεάζουν 

θεμελιωδώς τις μεταξύ τους σχέσεις. Οι δύο χώρες παραμένουν αντίθετες 

ιδεολογικά με μια καπιταλιστική φιλελεύθερη Αμερική από τη μια και μια αυταρχική 

κομμουνιστική, ή καλύτερα μια «σοσιαλιστικά καπιταλιστική» Κίνα από την άλλη. Η 

φύση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας έναντι των ΗΠΑ, δεν έχει τις ρίζες της μόνο 

στην αυξανόμενη οικονομική δύναμη της Κίνας, αλλά ουσιαστικά καθοδηγείται από 

τη φύση του κινεζικού πολιτικού συστήματος, που έχει σκοπό τη διατήρηση του 

πολιτικού μονοπωλίου και εκλαμβάνει τις δυτικές πιέσεις για εκδημοκρατισμό ως 

απειλή για το καθεστώς.329 Παρόλο που το κόμμα υπό την επήρεια των οικονομικών 

μεταρρυθμίσεων εξελίχθηκε, παραμένει στην ουσία ολοκληρωτικό με κύριο στόχο 

τη διατήρησή του.330 Αν και οι μαρξιστικές-λενινιστικές αναφορές εγκαταλείπονται 

σταδιακά, οι κυριότερες σχολές της κινεζικής πολιτικής σκέψης, του νεο-Μαοϊσμού, 

του νεο-φιλελευθερισμού και του νεο-Κομφουκιανισμού, προσπαθούν να εφεύρουν 

ένα μείγμα κομμουνισμού και φιλελευθερισμού, μαζί με μια εθνικιστική ιδεολογία 

που εξυμνεί το παρελθόν και αποτελεί ισχυρό εμπόδιο ενάντια στην εξάπλωση των 

ιδεών του δυτικού κόσμου.331 

Οι Αμερικανοί βλέπουν το κινεζικό πολιτικό σύστημα να έρχεται σε ευθεία 

αντιπαράθεση με τις θεμελιώδεις  δυτικές αξίες. Ειδικά για τους αμερικανούς 

ιδεαλιστές, η μετάβαση στη δημοκρατία είναι ένα κρίσιμο βήμα όχι μόνο για το 

μέλλον των διμερών τους σχέσεων αλλά και για το μέλλον της ίδιας της Κίνας. 

Ωστόσο, η κινεζική κυβέρνηση επιμένει στο «κινεζικό μοντέλο» του «σοσιαλισμού 

με κινεζικά χαρακτηριστικά», και υποστηρίζει επίμονα ότι είναι λάθος η Δύση να 

                                            
329 Σωτήρης Πετρόπουλος and Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ.123. 

330 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ 134. 

331 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ 162. 
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προσπαθεί να επιβάλει δυτικούς τρόπους σε άλλους λαούς.332 Δικαιολογούν τη 

στάση τους με το ότι η υπερχιλιετής ιστορία της Κίνας είναι γραμμένη από 

αυταρχικές δυναστείες και όχι από δημοκρατίες. Η κυβέρνηση κρίνεται από το εάν 

διατηρεί ή όχι την τάξη στην κοινωνία και όχι από τον πολιτικό της προσανατολισμό. 

Δεσμεύονται για πολιτικές μεταρρυθμίσεις αλλά διατηρώντας το υφιστάμενο 

πολιτικό σύστημα με το ΚΚΚ ως το μοναδικό «όχημα» που θα οδηγήσει την Κίνα 

στο μέλλον.333 

7.1.1. Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.   Θιβέτ - Σινγιάνγκ 

Απότοκο του πολιτικού προσανατολισμού της, είναι τα εσωτερικά 

προβλήματα που έχει η Κίνα στην περιοχή της Κεντρικής Ασίας και κυρίως στην 

περιφέρεια Σιντζιάνγκ και στην «αυτόνομη» περιφέρεια του Θιβέτ.334 Τόσο μεταξύ 

των μουσουλμάνων Ουιγούρων της Σινγιάνγκ όσο και μεταξύ των Θιβετιανών δεν 

λείπουν οι αποσχιστικές τάσεις, που εκδηλώνονται με αναταραχές και εξεγέρσεις. 

Το ΚΚΚ σε πολιτικό επίπεδο κατανοεί ότι τέτοια ζητήματα αποσταθεροποιούν το 

καθεστώς, κλονίζουν την πολιτική σταθερότητα και θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια 

του κράτους. Ακολουθώντας πολιτική μηδενικής ανοχής, καταστέλλει τις εξεγέρσεις 

με τη χρήση ένοπλης βίας. Κατηγορεί τις ΗΠΑ ότι υποκινούν τα αυτονομιστικά 

κινήματα παρεμβαίνοντας στα εσωτερικά της. Αντίθετα οι ΗΠΑ καταγγέλλουν το 

ΚΚΚ για καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πολιτικό αυταρχισμό. 

Εκτός της βίαιης καταστολής των αποσχιστικών κινημάτων το κατηγορούν επίσης 

για καταπάτηση των ελευθεριών του κινεζικού λαού, για βασανιστήρια 

αντικαθεστωτικών και εκφοβισμούς, για λογοκρισία του τύπου, του 

κινηματογράφου, της λογοτεχνίας, του διαδικτύου και γενικά της ελεύθερης 

έκφρασης ιδεών.335  

 

                                            
332 Jinghao Zhou, "American Perspective versus Chinese Expectation on China’s Rise," International 
Journal of China Studies 2, no. 3 (December 2011): σελ. 630, accessed November 1, 2015, 
http://ics.um.edu.my/images/ics/IJCSV2N3/IJCSV2N3-zhou.pdf. 

333 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ 185. 

334 Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 130. 

335 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ 177-179. 
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7.2. Θέματα Παγκόσμιας και Περιφερειακής Οικονομίας 

Ο συνεχώς αυξανόμενος οικονομικός ανταγωνισμός συνιστά ένα σημαντικό 

σημείο τριβής στις διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Ενώ πολλοί αμερικανοί 

αναλυτές πιστεύουν ότι μια υγιής κινεζική οικονομία είναι ζωτικής σημασίας για τις 

ΗΠΑ, λόγω της εγγενούς οικονομικής αλληλεξάρτησης, άλλοι υποστηρίζουν, ότι η 

αλματωδώς αυξανόμενη οικονομική δύναμη της Κίνας θα απειλήσει την ηγεμονία 

των ΗΠΑ.336  

7.2.1. Η Οικονομική Διείσδυση της Κίνας στις ΗΠΑ 

Οι κινεζικές εξαγωγές προς τις ΗΠΑ γνώρισαν αληθινή έκρηξη και 

δεκαπλασιάστηκαν τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Έχουν αυξηθεί κατά 468% τη 

δεκαετία 2002-2012. Καθώς η Κίνα εισάγει λιγότερα από τις ΗΠΑ, το εμπορικό 

έλλειμμα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας συνεχώς αυξάνεται, με το έλλειμμα στο 

αμερικανικό ισοζύγιο πληρωμών να ανέρχεται στα 315 δις δολάρια από τα 258,5 το 

2007. Σύμφωνα με έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του αμερικανικού Κογκρέσου, 

στα μέσα του 2013 ξένοι επενδυτές κατείχαν 5,678 τρις δολάρια του αμερικανικού 

χρέους, ένα ιλιγγιώδες ποσό, με τους Κινέζους να κατέχουν το 24%, το περισσότερο 

από κάθε άλλο επενδυτή.337 Περιγράφοντας αυτή τη σχέση «αλληλεξάρτησης» των 

δύο οικονομιών, επινοήθηκε ο όρος «Chimerica-Κιμερική» (βλέπε Κεφάλαιο 11).  

Οι Αμερικανοί δεν παύουν όμως να κατηγορούν την Κίνα ότι ναι μεν παίζει 

το παιχνίδι της φιλελεύθερης οικονομίας, αλλά δεν σέβεται τους κανόνες του. Ότι 

ασκεί έναν συνεχή προστατευτισμό στην αγορά της, με κύριους άξονες, την 

υπερβολική προστασία από το κράτος, το υποτιμημένο νόμισμα και τους χαμηλούς 

μισθούς, πρακτική παράνομη σύμφωνα με τον ΠΟΕ. Αυτό συνεπάγεται τη 

συρρίκνωση της αμερικανικής βιομηχανίας, αφού τα αμερικανικά προϊόντα δεν είναι 

ανταγωνιστικά και την απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της μεταφοράς των 

επιχειρήσεων σε χώρες μικρότερου κόστους παραγωγής και ιδιαίτερα στην Κίνα.338  

Εξίσου σημαντικές είναι οι κατηγορίες για βιομηχανική κατασκοπία, αντιγραφή και 

                                            
336 Jinghao Zhou, "American Perspective versus Chinese Expectation on China’s Rise," σελ. 632. 

337 Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο (Αθήνα: Εκδόσεις Κασταλία, 2005), σελ. 121. 

338 Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο, σελ 141.  
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κλοπή βιομηχανικής περιουσίας. Όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις παρόλο που 

προβαίνουν σε διαδικασίες antidumping, προσπαθούν να συγκρατήσουν αυτού του 

είδους τις εντάσεις, γνωρίζοντας ότι η Κίνα δεν μένει ποτέ αδρανής αφού προβαίνει 

σε (οικονομικά) αντίποινα.339 

7.2.2. Ο Νομισματικός Πόλεμος 

Οι Αμερικανοί κατηγορούν επίσης την Κίνα για μόχλευση και κρατική 

παρέμβαση στην υποτίμηση του κινεζικού νομίσματος, που έχει σα συνέπεια από 

τη μία τη μείωση του κόστους παραγωγής και από την άλλη την προσέλκυση ξένων 

επενδυτικών κεφαλαίων στην Κίνα. Εν αντιθέσει ζημιώνει τις αμερικανικές εξαγωγές 

και συνολικά είναι ανασταλτικός παράγοντας της παγκόσμιας οικονομικής 

ανάκαμψης. Με ανατίμηση του γουάν τα κινεζικά προϊόντα θα ακρίβαιναν και τα 

αμερικανικά θα πωλούνταν πιο φθηνά. Το παράδοξο είναι όμως ότι στα σενάρια 

περί ανατίμησης, δεν αντιστέκεται μόνο η Κίνα, αλλά και οι αμερικανικές εταιρίες 

που είναι εγκατεστημένες εκεί, διότι κάτι τέτοιο θα ανέβαζε τις τιμές των προϊόντων 

και θα έθιγε τα συμφέροντά τους.340 

7.2.3. Η Διεθνοποίηση του Γουάν 

Η Κίνα θεωρεί ότι δεν μπορεί να αποκτήσει τον ρόλο που θέλει, εάν το 

νόμισμά της δεν καταστεί μετατρέψιμο,  γι’ αυτό από το 2008 που άρχισε η 

παγκόσμια οικονομική κρίση, η Κίνα έχει κάνει προτεραιότητα την διεθνοποίηση του 

γουάν. Διαφαίνεται η πρόθεσή της τουλάχιστον να απαιτήσει έναν ρόλο για το γουάν 

ανάλογο με την οικονομική επιρροή της. Από το κατά πόσο τελικά θα καταφέρει να 

προωθήσει τη διεθνοποίηση του νομίσματός της, θα εξαρτηθεί και το κατά πόσο η 

Κίνα θα συνεχίσει την ανάπτυξή της εντός του υφιστάμενου συστήματος ή θα 

αναγκαστεί να το αλλάξει.341     

                                            
339 Παράδειγμα: Όταν οι ΗΠΑ περιόρισαν με ποσόστωση την εισαγωγή ενός συγκεκριμένου κινεζικού 
προϊόντος, η Κίνα αν και δεν αντέδρασε επίσημα, ανακοίνωσε διακριτικά ότι αναβάλει την επίσκεψη 
στην Αμερική μιας επιτροπής αγοράς αγροτικών προϊόντων, με το πρόσχημα ότι ανακάλυψαν 
σκουλήκια σε στοκ σόγιας που προοριζόταν για το Πεκίνο. Μια αντίδραση κατά του πρώτου 
εξαγώγιμου αμερικανικού προϊόντος προς την Κίνα, που πυροδότησε την έμμεση πίεση από τα 
λόμπι της βιομηχανίας τροφίμων. Erik Izraelewicz, Όταν η Κίνα αλλάζει τον Κόσμο, σελ.127. 

340 Όπως παραπάνω, σελ 151. 

341 Είναι ενδεικτικές οι πιέσεις που ασκεί η Κίνα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) να 
συμπεριληφθεί το γουάν στο καλάθι αποτίμησης των Ειδικών Τραβηχτικών Δικαιωμάτων (Special 
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7.2.4. Η Οικονομική Διείσδυση της Κίνας στην Περιφέρειά της 

Η Κίνα αποτελούσε ιστορικά, έναν από τους βασικότερους ρυθμιστές των 

πολιτικών, ιδεολογικών και οικονομικών εξελίξεων στην περιοχή της Ανατολικής 

Ασίας, με το Μέσο Βασίλειο να αποτελεί το ισχυρότερο οικονομικά, στρατιωτικά και 

πολιτικά, κράτος της περιοχής. Με την έλευση των Μεγάλων Ευρωπαϊκών 

Δυνάμεων θα καταλήξει τελικά σε παρακμή και απομόνωση τόσο από τις 

παγκόσμιες εξελίξεις, όσο και στην ανάπτυξη σχέσεων με την ευρύτερη γειτονιά 

της.342 Κατά τον Ψυχρό Πόλεμο οι όποιες σχέσεις ήταν έντονα συγκρουσιακές,  που 

θα αναγκάσουν τις υπόλοιπες χώρες να συσπειρωθούν και να δημιουργήσουν το 

1967 την ASEAN343 ένα σχήμα περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την οικονομική 

ανάπτυξη και την ευημερία των μελών κρατών, αλλά και την απομόνωση της 

κομμουνιστικής απειλής και της Κίνας.344 Η σταδιακή βελτίωση των σινο-

αμερικανικών σχέσεων λόγω της γνωστής στρατηγικής της τριμεροποίησης θα 

οδηγήσει και στη σταδιακή βελτίωση των σχέσεων της Κίνας με τις χώρες της Ασίας, 

παρά τους μεταξύ τους ανταγωνισμούς (οικονομικούς και ασφαλείας345).346 Έκτοτε 

καταγράφεται σταδιακή αύξηση των οικονομικών και εμπορικών της σχέσεων και 

έχει καταστεί ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της ASEAN, με την πρόσφατη 

                                            
Drawing Rights - SDR), ένα συνθετικό αποθεματικό νόμισμα που δημιουργήθηκε το 1969 για να 
αυξήσει την διεθνή ρευστότητα που παρεχόταν από τον χρυσό και το αμερικανικό δολάριο, στο 
πλαίσιο του Bretton Woods. Joshua P. Zoffer, "Οι νομισματικές φιλοδοξίες της Κίνας: Η πίεση του 
Πεκίνου για ένα παγκόσμιο γουάν," Forreign Affairs, August 2015, accessed December 27, 2015, 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/70476/joshua-p-zoffer/oi-nomismatikes-filodoksies-tis-kinas. 

342 Όπως παραπάνω, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 
258-259. 

343 Η Ένωση των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας (Association of Southeast Asian Nations, 
ASEAN) είναι διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός χωρών της Νοτιοανατολικής Ασίας. 
Δημιουργήθηκε στις 8 Αυγούστου 1967, με πρωτοβουλία της Ινδονησίας, της Σιγκαπούρης, της 
Μαλαισίας, της Ταϊλάνδης και των Φιλιππίνων. Η ASEAN περιλαμβάνει συνολικά 10 κράτη μέλη. 

344 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 260-264. 

345 Στον οικονομικό ανταγωνισμό θα προστεθούν τα γεγονότα της Tiananmen, η ψήφιση νόμου που 
αναγνώριζε όλη σχεδόν τη Νότια Σινική Θάλασσα ως κινεζικό έδαφος και οι απειλές κατά της 
ανεξαρτητοποίησης της Ταϊβάν. Θα σημάνουν την αλλαγή στη διάθεση συνεργασίας με την Κίνα και 
θα συσπειρώσουν τα κράτη της ASEAN εναντίον της, με μια σειρά από οικονομικές πρωτοβουλίες 
και πρωτοβουλίες στον τομέα της ασφάλειας, με ταυτόχρονη επιδίωξη να αυξηθεί η αμερικανική 
στρατιωτική παρουσία στην περιοχή. Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η 
Κίνα και οι άλλοι, σελ. 265. 

346 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ 117. 
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οικονομική κρίση του 2008, να ισχυροποιήσει ακόμα την οικονομική σημασία της 

Κίνας στην περιοχή, λόγω των πακέτων τόνωσης της οικονομίας που προσέφερε.347  

Οι πηγές ανταγωνισμού των σινο-αμερικανικών σχέσεων σχετίζονται με τις 

εν εξελίξει παράλληλες διαδικασίες περιφερειακής ενοποίησης στην περιοχή της 

Ανατολικής Ασίας.348  Βασική πρόθεση της Κίνας είναι να δοθεί έμφαση στην 

εμβάθυνση της ASEAN+3 καθώς αυτή βρίσκεται εκτός της επιρροής των ΗΠΑ και 

ουσιαστικά αποτελεί την προσπάθεια της Κίνας να επιβάλλει τους δικούς της 

κανόνες σε μια πιο Σινο-κεντρική Ασία, αυξάνοντας την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση 

και στο πολιτικό επίπεδο.349 Αντίθετα οι Αμερικανοί προωθούν ένα διευρυμένο 

σχήμα περιφερειακής συνεργασίας όπως το East Asia Summit με την προσθήκη 

στην ASEAN+3 της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Νέας Ζηλανδίας, το οποίο θα 

περιορίζει την ασυμμετρία ισχύος που απολαμβάνει η Κίνα εντός της ASEAN+3 και 

θα εμποδίζει τυχόν μονομερείς ενέργειες της Κίνας. Επίσης προσπαθούν να 

ελέγξουν την περιφερειακή ολοκλήρωση, μέσω της προτεινόμενης Συνεργασίας των 

Κρατών του Ειρηνικού (TPP).350 Πρόκειται για προτεινόμενη συνθήκη η οποία θα 

εδραιώσει την ενσωμάτωση των αμερικανικών οικονομικών συμφερόντων σε 

μεγάλο μέρος της ανατολικής Ασίας και η οποία προσπαθεί να αυξήσει την 

αμερικανική και να περιορίσει την κινεζική επιρροή, μέχρι στιγμής ανεπιτυχώς.  

Αυτές οι διαδικασίες περιφερειακής εμβάθυνσης αν και αποτελούν μάλλον 

σταθεροποιητικό παράγοντα μπορούν να οδηγήσουν σε ασυμφωνίες και διενέξεις 

μεταξύ των κρατών που τελικά θα προκαλέσουν την αποσταθεροποίηση του 

συστήματος. Η Κίνα επιβεβαιώνει σταδιακά τις περιφερειακές της φιλοδοξίες και 

                                            
347 Η κινεζική ηγεσία κατανοώντας ότι θα πρέπει να βελτιώσει την εικόνα της στην περιφερειακή και 
παγκόσμια κοινότητα, θα συμμετοχή της σε όλους τους περιφερειακούς οργανισμούς και 
πρωτοβουλίες που ως τότε θεωρούσε όργανα της Δύσης. Χαρακτηριστική πολιτική καλής γειτονίας 
είναι η υποστήριξη που πρόσφερε κατά την ασιατική οικονομική κρίση του 1997, διατηρώντας την 
αξία του νομίσματός της σε σχέση με το δολάριο παρά την αντίθεση των Αμερικανών. Επίσης η 
χρηματοδότηση μέρος των δανείων του ΔΝΤ προς τις χώρες της ASEAN και η υπογραφή της 
«Διακήρυξης για τη Συμπεριφορά των Μερών στη Νότια Σινική Θάλασσα, θα σημάνουν μια πορεία 
επαναπροσέγγισης και συνεργασίας μεταξύ των κρατών της περιοχής. Στο ίδιο, Σωτήρης 
Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 275-277. 

348 ASEAN+3 (ASEAN + Κίνα, Ιαπωνία, Ν. Κορέα), East Asia Summit, East Asia Community, 
«Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας κι Ειρηνικού Ωκεανού» (APEC), Συνεργασίας των Κρατών του 
Ειρηνικού (Trans – Pacific Partnership) 

349 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 280-281. 

350 Συμμετέχουν στις συνομιλίες, πλην Κίνας, η Αυστραλία, η Ν. Ζηλανδία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η 
Σιγκαπούρη, το Περού, η Μαλαισία, το Μπρουνέι, η Χιλή, το Βιετνάμ και το Μεξικό. 
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αναπτύσσει ισχυρή οικονομική διπλωματία. Αν και οι οικονομικές σχέσεις της Κίνας 

με τα κράτη της Νοτιοανατολικής Ασίας βρίσκονται σε τροχιά ανάπτυξης και 

συνεργασίας, τα άλυτα ζητήματα των εδαφικών διεκδικήσεων αποτελούν 

τροχοπέδη στην περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών τους.351  

7.2.5. Η Παγκόσμια Οικονομική Διείσδυση της Κίνας 

Η ένταξη της Κίνας στον ΠΟΕ το 2001, όχι μόνο επισημοποίησε την πλήρη 

ενσωμάτωσή της στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα352, αλλά και πυροδότησε τη 

ραγδαία οικονομική διείσδυσή της σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. Αυτή η 

συνεχώς διευρυνόμενη οικονομική παρουσία, είναι ένας άλλος λόγος ανησυχίας 

των ΗΠΑ, διότι πέρα από τις αλλαγές που επιφέρει στο οικονομικό κατεστημένο, 

προκαλεί εξίσου σημαντικές αλλαγές στον παγκόσμιο συσχετισμό ισχύος.  

Η Κίνα επενδύει σε 179 χώρες.353 Η ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη και η 

ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση της Κίνας από εισαγόμενες πρώτες ύλες την έχουν 

αναγκάσει να επεκτείνει τη σφαίρα των ζωτικών συμφερόντων της σε περιοχές όπου 

ως τώρα δεν είχε παρουσία και ιδιαίτερα στη Λατινική Αμερική, στη Βόρεια και 

Ανατολική Αφρική. Η «εξάπλωση» αυτή έχει εμφανέστατα ενοχλήσει τις ΗΠΑ, που 

βλέπουν όλο και περισσότερο την Κίνα ως τον μεγάλο αντίπαλό τους για την 

παγκόσμια πρωτοκαθεδρία στον 21ο αιώνα.354 «Έχει γίνει της μόδας να λέγεται ότι 

ο κόσμος μετά τον Ψυχρό Πόλεμο έχει περάσει από την εποχή της πολιτικής ισχύος 

στην εποχή της γεωοικονομίας. Τέτοιου είδους κλισέ, δείχνουν ελλιπή και 

στενόμυαλη ανάλυση. Η πολιτική και η οικονομία συνδέονται».355 Αυτή η 

διαπίστωση του Joseph Nye είναι που απασχολεί την Ουάσινγκτον που βλέπει την 

Κίνα να εξαπλώνει τις οικονομικές της σχέσεις σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου, 

                                            
351 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 281-283. 
352 Όπως παραπάνω, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 38. 

353 Τέλος εκτός των άλλων συνεργασιών θα πρέπει να υπογραμμίσουμε και την τεράστια ενεργειακή 
συμφωνία με τη Ρωσία, που θα προμηθεύσει την Κίνα με φυσικό αέριο για τα επόμενα τουλάχιστον 
τριάντα χρόνια. Σάκης Μαλαβάκης, "Κίνα: Ο Κόκκινος Δράκος επενδύει παντού στον κόσμο",Το 
Βήμα, accessed November 13, 2015, http://www.tovima.gr/world/article/?aid=690841. 

354 Νίκος Χιδίρογλου, ΗΠΑ-Κίνα: Σύγκρουση Γιγάντων (Αθήνα: Εκδόσεις Κάδμος, 2015), σελ.43. 

355 Joseph Nye, "The Future of American Power" (Distinguished Lecture in International Affairs, 
The Wheatley Institution, Brigham, March 28, 2013). 
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γνωρίζοντας πως αργά ή γρήγορα θα τις εξαργυρώσει με πολιτική επιρροή και 

αύξηση της ήπιας ισχύος στις διάφορες περιφέρειες του πλανήτη. 356 

7.2.6. Η Κινεζική Χρηματοδότηση 

Η Κίνα προσπαθεί συνεχώς να εδραιώσει την επιρροή της, με μοχλό την 

μεγάλη χρηματοπιστωτική της ικανότητα. Όλη η οικονομική διπλωματία της Κίνας 

εντάσσεται στα σχέδιά της να περιορίσει την αμερικανική κυριαρχία. Εντάσσεται 

στην ευρύτερη πολιτική της Κίνας να επιβάλει τουλάχιστον στην περιφέρειά της, 

κανόνες που διευκολύνουν τα συμφέροντά της, διατηρούν την αναπτυξιακή 

δυναμική της οικονομίας της παρά τις προσπάθειες ανάσχεσης των ΗΠΑ. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι η China Development Bank ήδη δίνει περισσότερα δάνεια σε 

αναπτυσσόμενες χώρες από ότι η Παγκόσμια Τράπεζα και το ΔΝΤ, με ό,τι αυτό 

συνεπάγεται για την επιρροή της Κίνας σε παγκόσμιο επίπεδο.357 

Το μεγάλο και φιλόδοξο κινεζικό σχέδιο που σύμφωνα με τους ειδικούς θα 

αλλάξει τους γεωπολιτικούς και γεωοικονομικούς συσχετισμούς στην ευρύτερη 

περιοχή της Άπω Ανατολής και θα αποτελέσει τον μοχλό της κινεζικής κυριαρχίας 

στην περιοχή, είναι η Ασιατική Τράπεζα Επενδύσεων & Υποδομών (ΑΙΙΒ-Asian-

Infrastructure-Investment-Bank) και η οποία καλείται να ανταγωνιστεί την 

Παγκόσμια-Τράπεζα και την Ασιατική-Τράπεζα-Ανάπτυξης-(Asian-Development-

Bank), τα δύο μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην περιοχή της Ασίας, τα 

οποία κυριαρχούνται από τις ΗΠΑ. Η νέα τράπεζα θα χρηματοδοτήσει έργα 

υποδομής σε όλη την ήπειρο μειώνοντας την οικονομική ηγεμονία των ΗΠΑ και 

ταυτόχρονα αυξάνοντας την κινεζική επιρροή. Η ΑΙΙΒ θα λειτουργήσει παράλληλα 

με την Νέα Τράπεζα Ανάπτυξης και το Ταμείο Συναλλαγματικών Αποθεμάτων των 

BRICS που έχουν απώτερο σκοπό τη μείωση της οικονομικής επιρροής των ΗΠΑ, 

εκτός από την Ασία, στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική.358  

                                            
356 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 87. 

357 Όπως παραπάνω, Νίκος Χιδίρογλου, ΗΠΑ-Κίνα: Σύγκρουση Γιγάντων, σελ. 59. 

358 Όπως παραπάνω, Νίκος Χιδίρογλου, ΗΠΑ-Κίνα: Σύγκρουση Γιγάντων, σελ. 53-54. 
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7.3. Θέματα Διεθνούς Ασφάλειας 

7.3.1. Η Αύξηση των Αμυντικών Δαπανών της Κίνας 

Η μελέτη του αμυντικού προϋπολογισμού αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο  για 

να συγκεντρώσει κανείς κρίσιμες ενδείξεις σχετικά με τις εθνικές αμυντικές 

προτεραιότητες μιας χώρας. Ειδικότερα το μέγεθος καθώς και ο  ρυθμός αύξησης ή 

μείωσης των αμυντικών δαπανών μπορεί να αποκαλύψει τις στρατηγικές προθέσεις 

της. Το είδος του εκσυγχρονισμού που επιτελείται συνιστά επίσης ένδειξη για τις 

επιχειρησιακές προτεραιότητες και τις πιθανές μελλοντικές στρατιωτικές ικανότητες 

μιας χώρας. Στην περίπτωση της Κίνας, η στρατιωτική διάσταση γίνεται όλο και πιο 

σημαντικός παράγοντας που προκαλεί σημαντικό αντίκτυπο στις σχέσεις της με τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και τους γείτονές της, αφού αυξάνεται η ανησυχία σχετικά με τις 

ικανότητες και τις προθέσεις της.359  

Ο κινεζικός αμυντικός προϋπολογισμός είναι σε συνεχή άνοδο. Η Κίνα 

διαθέτει όλο και περισσότερα χρήματα για τον εκσυγχρονισμό των ενόπλων 

δυνάμεων, με μέση ετήσια αύξηση των αμυντικών της δαπανών κατά 12,9 % από 

το 1989, παρότι θεωρείται ότι τα πραγματικά νούμερα είναι ακόμα μεγαλύτερα360 

αφού καλύπτονται πάντα από ένα πέπλο μυστικότητας και υφίσταται εγγενής 

δυσκολία να συγκεντρώσει κανείς αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία.361 

Αυτός ο συνεχώς αυξανόμενος εκσυγχρονισμός των στρατιωτικών της 

ικανοτήτων, ήταν ο κύριος παράγοντας που οδήγησε  στη στρατηγική «στροφή» 

προς την Ασία που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ το 2012, μεταφέροντας στρατιωτικές 

δυνάμεις από την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, με 

                                            
359 Anthony Cordesman and Steven Colley, "Chinese Strategy and Military Modernization in 2015: 
A Comparative Analysis, Final Review Draft," Center for Strategic and International Studies, 
October 2015, accessed December 21, 2015, 
http://csis.org/files/publication/150901_Chinese_Mil_Bal.pdf. 

360 Οι ειδικοί εκτιμούν πως αυτός ο προϋπολογισμός είναι στην πραγματικότητα τρεις με τέσσερις 
φορές μεγαλύτερος από αυτόν που παρουσιάζεται. Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα 
στην αυγή του 21ου Αιώνα, σελ. 204. 

361 Richard A. Bitzinger, "The Challenge of Analysing and Assessing Chinese Military 
Expenditures," The China Quarterly 173 (2003): σελ. 177, accessed December 21, 2015.  
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σκοπό να «εξισορροπήσει» την κινεζική στρατιωτική ισχύ.362 Η Κίνα επιδιώκει την 

ανάπτυξη τέτοιας τεχνολογίας και αντίστοιχων οπλικών συστημάτων ικανής να 

εξουδετερώσει την αμερικανική υπεροπλία και το συγκριτικό πλεονέκτημα. Η 

μυστικότητα όμως που διέπει τον στρατιωτικό της εκσυγχρονισμό, δημιουργεί 

συνθήκες κακής αποτίμησης του αντιπάλου και για τις δύο πλευρές.363  

7.3.2. Οι Εντάσεις στις Σινικές Θάλασσες   

Οι ενέργειες της Κίνας κατά μήκος των θαλάσσιων συνόρων της, στην 

Ανατολική και στη Νότια Σινική Θάλασσα, έχουν δείξει ότι προσπαθεί να διευρύνει 

συνεχώς τον γεωπολιτικό της ρόλο στην περιοχή, επιδιώκει να επιβάλει την 

περιφερειακή της κυριαρχία, δημιουργώντας συνεχώς αυξανόμενες συγκρούσεις με 

τις άλλες ασιατικές δυνάμεις. Το ζήτημα της Νότιας Σινικής Θάλασσας ήδη από τη 

δεκαετία του 1990 προκαλούσε εντάσεις στις σχέσεις της με τις ΗΠΑ. Το 1953 η 

Κίνα υιοθέτησε τη «γραμμή με τις 9 παύλες», που έβαζε σχεδόν ολόκληρη τη Νότια 

Σινική Θάλασσα στην κινεζική επικράτεια, ακόμα και περιοχές που είναι πιο κοντά 

σε όλα τα άλλα κράτη της θάλασσας αυτής παρά στην Κίνα, όπως είναι οι 

βραχονησίδες Spratly και Paracel. Κανένα άλλο κράτος δεν έχει συμφωνήσει με τις 

θέσεις αυτές, που είναι ασύμβατες με το διεθνές δίκαιο αλλά ο κινεζικός εθνικισμός 

έχει εγκλωβισθεί σε αυτή την πολιτική.364 Η ανακάλυψη σημαντικών κοιτασμάτων 

πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Νότια Σινική Θάλασσα έχει οξύνει περαιτέρω τις 

αντιπαραθέσεις.365 

Στην Ανατολική Σινική Θάλασσα η Κίνα βρίσκεται σε ένταση και με την 

Ιαπωνία για τις βραχονησίδες Diaoyu/Senkaku, που ελέγχει η Ιαπωνία, καθώς και 

με τη Νότια Κορέα και την Ιαπωνία για την οριοθέτηση των ΑΟΖ τους. Δεδομένων 

των εθνικών ταπεινώσεων και καταστροφών που υπέστη η Κίνα από την Ιαπωνία 

                                            
362 Office of the President, Sustaining U.S. Global Leadership: Priorities for 21st Century Defense, 
(Washington: The White House/Department of Defense, 2012), σελ. 2-4, accessed December 21, 
2015, http://archive.defense.gov/news/Defense_Strategic_Guidance.pdf. 

363 Anthony Cordesman and Steven Colley, "Chinese Strategy and Military Modernization in 2015. 

364 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας," Strategy Reports, accessed 
December 22, 2015, https://strategyreports.wordpress.com/2013/04/12/china-papasotiriou/. 

365 Le Monde Diplomatique, "Ο πόλεμος του πετρελαίου μεταφέρεται στη θάλασσα," Le Monde 
Diplomatique | Ελληνική Έκδοση, accessed December 27, 2015, http://monde-
diplomatique.gr/?p=219. 
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κατά την περίοδο 1894-1945, το θέμα των βραχονησίδων αποτέλεσε τη θρυαλλίδα 

νέου εθνικιστικού ξεσπάσματος.  

Επιπλέον η Κίνα προσπαθεί να προωθήσει στην ερμηνεία της ΑΟΖ των 200 

ναυτικών μιλίων, ένα καθεστώς χωρικών υδάτων με επιπλέον δικαιώματα. Καθώς 

οι ΗΠΑ δεν το δέχονται αυτό και συχνά στέλνουν ναυτικές δυνάμεις εντός της ΑΟΖ 

της Κίνας αλλά εκτός των 12 μιλίων, που είναι το διεθνώς καθιερωμένο όριο των 

χωρικών υδάτων, με συνέπεια να προκύπτουν κάθε τόσο διμερείς αεροναυτικές 

αντιπαραθέσεις.366 Η Κίνα επιδιώκει να λύσει τις διαφορές της με τα άλλα κράτη σε 

διμερή πλαίσια και όχι πολυμερώς. Καταγγέλλει τις ΗΠΑ για σοβαρές στρατιωτικές 

προκλήσεις και τις καλεί να μείνουν έξω από τις διενέξεις της περιοχής, καθώς 

επιδεινώνουν την κατάσταση και δίνουν λάθος μήνυμα ενθαρρύνοντας τους 

ανταγωνιστές της, ως μοχλό περιορισμού της ανόδου της Κίνας.367   

Επίσης δηλώνει ρητά ότι θεωρεί τη  Σινική Θάλασσα ως «ζωτικό χώρο 

συμφερόντων» και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να υπερασπιστεί 

την κυριαρχία και την ασφάλεια της χώρας». Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον 

θεωρεί τις κινεζικές αξιώσεις ως απειλή για την ελεύθερη ναυσιπλοΐα, σε μία από τις 

πιο στρατηγικές θαλάσσιες διαδρομές στον κόσμο. Η θέση των ΗΠΑ, αν και αρνείται 

να τοποθετηθεί επί της ουσίας, δεν δέχεται το τετελεσμένο γεγονός που προβάλλει 

η Κίνα και υποστηρίζει ότι: α) οι διαφορές στη θάλασσα της Νότιας Κίνας πρέπει να 

λυθούν ειρηνικά σε πολυμερές πλαίσιο και β) η διέλευση της ναυτιλίας στη θάλασσα 

πρέπει να παραμείνει ελεύθερη.368  

7.3.3. Οι Σχέσεις του Τριγώνου Κίνας – Κορέας – ΗΠΑ  

Το τρίγωνο έχει αναδείξει δύο ξεκάθαρες αντίπαλες συμμαχίες, μεταξύ της 

Κίνας-Βόρειας Κορέας και των ΗΠΑ-Νότιας Κορέας, που επιβαρύνουν κατά 

διαστήματα τις σινο-αμερικανικές σχέσεις. Οι σχέσεις Κίνας και Βόρειας Κορέας 

                                            
366 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας,"   

367 Michael T. Klare, "The United States Heads to the South China Sea Why American Involvement 
Will Mean More Friction -- Not Less," Foreign Affairs, 2013, xx, accessed December 22, 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2013-02-21/united-states-heads-south-china-
sea. 
368 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας  
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έχουν ισχυρές βάσεις, παρόλο που διαχρονικά πέρασαν από αρκετούς 

κλυδωνισμούς. Είναι μια σχέση φιλίας, συνεργασίας και αμοιβαίας βοήθειας (the 

relationship of the lips to the teeth) όπως την περιέγραψε ο ίδιος ο Mao, με στόχο 

την αντίσταση απέναντι στον τότε νούμερο ένα εχθρό τους, τις ΗΠΑ.369 

Στις μέρες μας, είναι γεγονός πως ανά διαστήματα οι επιθετικές ενέργειες της 

Βόρειας Κορέας αποτελούν κίνδυνο για την περιφερειακή ασφάλεια που θέλει να 

διατηρήσει η Κίνα, ως εγγυητής ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής της 

Βορειοανατολικής Ασίας. Ενώ παραδοσιακά συνεχίζει τη βοήθεια προς τη Βόρεια 

Κορέα επιδιώκει παράλληλα να την αποτρέψει από το να προβεί σε ακραίες 

ενέργειες διαταράσσοντας το status quo, αναλαμβάνοντας το ρόλο του 

διαμεσολαβητή σε τριμερής συνομιλίες μεταξύ Κίνας, Βόρειας Κορέας και ΗΠΑ  και 

σε εξαμερής μεταξύ Κίνας, Β. Κορέας, Ν. Κορέας, Ιαπωνίας, Ρωσίας και ΗΠΑ.370    

Στόχος της είναι η αποτροπή μιας κορεατικής σύγκρουσης και η 

αποκλιμάκωση των καταστάσεων, ενώ πολλές φορές αντιλαμβάνεται ότι αυτές οι 

προκλήσεις δυναμιτίζουν το κλίμα ασφαλείας στην περιοχή και ωθούν την Νότια 

Κορέα και τις ΗΠΑ να ενισχύουν την στρατιωτική τους παρουσία.371 Πολλές φορές 

αναγκάστηκε να σκληρύνει τη στάση της απέναντι στον ιδεολογικό αδελφό και 

σύμμαχό της, χωρίς όμως να παίρνει ξεκάθαρη θέση και υποβαθμίζοντας τις 

προκλήσεις της Πιονγκ Γιανγκ με συνέπεια να κατηγορείται από τις ΗΠΑ για πολιτική 

εθελοτυφλία.372 Κατανοεί όμως ότι μια αποσταθεροποίηση του καθεστώτος της 

Βόρειας Κορέας θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη αμερικανική παρουσία στη 

γειτονιά της και θα ριψοκινδυνέψει το μήνυμα της ειρηνικής ανόδου.373     

7.3.4. Οι Σχέσεις της Κίνας με Κράτη Παρίες 

Η Κίνα για να καλύψει τις αυξανόμενες ενεργειακές ανάγκες της, υπογράφει 

συμφωνίες πωλήσεις όπλων με αρκετά κράτη-παραγωγούς ενέργειας, που 

βρίσκονται στο στόχαστρο της Δύσης όπως π.χ. το Ιράν και το Σουδάν. Καθώς δεν 

                                            
369 Όπως παραπάνω, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 
234-237. 
370 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 248. 

371 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 247. 

372 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 250. 

373 Στο ίδιο, Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, Η Κίνα και οι άλλοι, σελ. 252. 
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δέχεται ότι εξωτερικοί παράγοντες έχουν το δικαίωμα να της ασκούν κριτική για 

παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο εσωτερικό της, παραβλέπει η ίδια 

ακόμα και μαζικές παραβιάσεις σε κράτη όπως το Σουδάν.374 

  

                                            
374 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας."  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8ο  ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΚΙΝΑΣ – ΤΑΪΒΑΝ – 

ΗΠΑ. ΤΟ «ΖΗΤΗΜΑ» ΤΗΣ ΤΑΪΒΑΝ 

 

8.1. ΗΠΑ – Η Κορυφή του Τριγώνου 

Η τριγωνική σχέση μεταξύ της Κίνας, των Ηνωμένων Πολιτειών και της 

Ταϊβάν αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της διεθνούς 

πολιτικής σκηνής όπου οικονομική πολιτική και πολιτική ασφάλειας περιπλέκονται 

σε μία αέναη διαδικασία που περιλαμβάνει πολεμική ρητορική, οικονομικά 

θέλγητρα, υποσχόμενα βήματα προόδου και βίαιη οπισθοδρόμηση, πολιτικές 

προσεγγίσεις και κινήσεις φιλίας εν όψει μιας εν δυνάμει γενικευμένης ένοπλης 

σύρραξης.375 Το «ζήτημα» της Ταϊβάν αποτελεί το σημαντικό διαχρονικό πρόβλημα 

των σινο-αμερικανικών σχέσεων, από την εποχή του εμφυλίου πολέμου της Κίνας. 

Η κινεζική κυβέρνηση θεωρεί το ζήτημα της Ταϊβάν ως κινεζική εσωτερική υπόθεση, 

γι’ αυτό και δεν μπορεί να ανεχθεί οποιαδήποτε, άμεση ή έμμεση ξένη παρέμβαση. 

Παρόλο που μιλά όλο και περισσότερο για ειρηνική άνοδο, η εμμονή στην 

εθνικιστική ρητορική επανένωσης με την Ταϊβάν υποσκάπτει τη βούληση για 

ειρηνική διάθεση και προκαλεί τις μεγαλύτερες τριβές στις Σινο-αμερικανικές 

σχέσεις. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαδραματίσει κεντρικό ρόλο στην 

αντιπαλότητα μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας, καθιστώντας σχεδόν αδύνατο να 

κατανοήσουμε τις σχέσεις εκατέρωθεν των στενών, χωρίς αναφορά στην 

αμερικανική πολιτική.376 Προσπαθώντας να αναζητήσουμε τις ισορροπίες αυτής της 

τριγωνικής σχέσης, θα παρατηρήσουμε ότι από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η 

πολιτική των ΗΠΑ, λειτουργώντας ως κορυφή (pivot) του τριγώνου προς τις άλλες 

δύο χώρες, αποτελώντας τις πλευρές του τριγώνου (wings), πέρασε από τρεις 

φάσεις: πρώτον, μια πολιτική υπέρ της Ταϊβάν, που διαρκεί από τη διαφυγή του 

Κουομιντάνγκ (Kuomintang – KMT) στο νησί μέχρι τις επαφές του Προέδρου Nixon 

                                            
375 Αντώνης Χριστόπουλος, Η ραγδαία πολιτική και οικονομική άνοδος της Κίνας και οι επιπτώσεις 
για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή. 

376 Η σχέση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ταϊβάν, αλλάζει σημαντικά τον Ιούνιο του 1950, 
με την έναρξη του πολέμου της Κορέας και τον φόβο της κομμουνιστικής εξάπλωσης. Η υπογραφή 
της συνθήκης συμμαχίας το 1954, έφερε επίσημα την Ταϊβάν στο δυτικό στρατόπεδο με τις ΗΠΑ να 
εγγυόνται για την ασφάλειά της. 
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(1949-1972). Δεύτερον, μια πολιτική υπέρ της Κίνας, από την détente των μεταξύ 

τους σχέσεων μέχρι τα γεγονότα της Tiananmen (1972-1989) και τρίτον, από το 

τέλος του Ψυχρού Πολέμου έως και σήμερα και τη δημιουργία ενός πιο σύνθετου, 

και πολλές φορές αυτόνομου τριγώνου.377 Ενώ δηλαδή η Ουάσιγκτον παραδοσιακά 

κατέχει τη στρατηγικά πλεονεκτικότερη θέση του τριγώνου, η οποία είναι σε θέση να 

επικοινωνεί ευκολότερα με κάθε μια από τις πλευρές, από όσο μπορούν αυτές 

μεταξύ τους, η στρατηγική που ακολουθεί δεν είναι αρκούντως σαφής.378  

8.2. Η Πολιτική της «Στρατηγικής Αμφισημίας» 

Παρά την εξομάλυνση των σχέσεων με την Κίνα στη δεκαετία του 1970 και 

την αναγνώριση της ΛΔΚ, οι ΗΠΑ θα αρνηθούν να καταγγείλουν τις συμφωνίες 

άμυνας που τις συνέδεαν με την εθνικιστική νήσο και θα συνεχίσουν να της 

παρέχουν αμυντικά όπλα, με το θέμα αυτό να αποτελεί έκτοτε σοβαρό σημείο 

εντάσεων. Το 1979 ψηφίζουν τη Νομοθετική Πράξη των Σχέσεων με την Ταϊβάν 

(The Taiwan Relations Act), διατηρώντας την «εγγύηση ασφαλείας» του νησιού και 

έκτοτε ακολουθούν την πολιτική της «στρατηγικής αμφισημίας» (strategic ambiguity) 

ως κατευθυντήριας πολιτικής των ΗΠΑ όσον αφορά το καθεστώς της Ταϊβάν, με 

κύριους άξονες ότι η «Η Κίνα πρέπει να αποθαρρύνεται από τη χρήση βίας κατά της 

Ταϊβάν και η Ταϊβάν να αποθαρρύνεται από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της, 

για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα μιας πολεμικής σύρραξης που θα οδηγήσει 

στην εμπλοκή των ΗΠΑ και θα αποσταθεροποιήσει την περιοχή της Ασίας.379 

                                            
377 Το 1996 σημειώθηκε το πιο σοβαρό επεισόδιο στις σινο-αμερικανικές σχέσεις στην 
μεταψυχροπολεμική εποχή: Οι ΗΠΑ απέστειλαν τον 7ο στόλο και ανέπτυξαν δύο αεροπλανοφόρα 
στα στενά της Ταϊβάν, ως απάντηση στις στρατιωτικές ασκήσεις και την επιθετική διάταξη των 
κινεζικών δυνάμεων έναντι της νήσου. Η κρίση δεν κλιμακώθηκε και περιορίστηκε σε καθαρά 
συμβολικό επίπεδο. Οι ΗΠΑ όμως κατόρθωσαν να εκπληρώσουν τις συμμαχικές τους δεσμεύσεις 
έναντι της Ταϊβάν, να διασφαλίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Ειρηνικό, αλλά και να 
επαναβεβαιώσουν την επικρατούσα διεθνή τάξη. Από την άλλη, η Κίνα έστειλε το μήνυμα της 
πρόθεσής της να υπερασπιστεί με κάθε τρόπο τα συμφέροντά της, ακόμα και αν απέναντί της 
βρισκόταν η υπερδύναμη. Το 2004 υιοθετώντας ένα πιο σαφή λόγο δήλωσαν, προς πλήρη 
ικανοποίηση του Πεκίνου, ότι δεν στηρίζουν τις φιλοδοξίες της Ταϊβάν για ανεξαρτησία και πως 
επιθυμούν τη διατήρηση του status quo στην περιοχή. Όπως παραπάνω, Μιχάλης Κοντός, "Κίνα: Ο 
δράκος βρυχάται διακριτικά,"   

378 Hao Xie, "The Impacts of the Taiwan Issue on Sino-US Relations," Shanghai-Hongkong 
Development Institute, Fudan University, Shanghai, China 04, no. 04 (2014), accessed 
December 26, 2015, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=50573. 

379 Jiemian Yang, "The Taiwan Factor in Sino-U.S. Relations: Same Issue, Different Approaches," 
American Foreign Policy Interests 25, no. 3 (2003), accessed December 26, 2015, 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080 



-131- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

Η πολιτική της στρατηγικής «αμφισημίας» φαίνεται να έχει προκαλέσει 

αισθήματα αβεβαιότητας και στις δύο πλευρές του τριγώνου.380 Οι στρατηγικές 

κινήσεις των παικτών κινούνται μεταξύ τριών πιθανών σεναρίων επίλυσης του 

«ζητήματος» της εθνικής ταυτότητας της Ταϊβάν:  

1) την ανεξαρτησία της Ταϊβάν, από την πλευρά της κυβέρνησης του νησιού 

(τη Δημοκρατία της Κίνας), 

2) την επανένωση με την υπόλοιπη Κίνα, από την πλευρά της κινεζικής 

κυβέρνησης (τη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας),  

3) η διατήρηση του status quo, από την πλευρά των ΗΠΑ. 

Αν και οι πολιτικές προτιμήσεις των μερών είναι διαφορετικές μεταξύ τους, 

διαφαίνεται ότι η σχετική ισορροπία διατηρείται διότι η διατήρηση του υφιστάμενου 

status quo, αποτελεί τη δεύτερη κατά σειρά στρατηγική προτίμηση της Κίνας και της 

Ταϊβάν. Ωστόσο, επειδή καμία τους δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένη με τη δεύτερη 

προτίμηση, σε κάθε ευκαιρία προσπαθούν να την αλλάξουν. Ομοίως το αμερικανικό 

ενδιαφέρον για το καθεστώς των Στενών της Ταιβάν δεν έγκειται μόνο τις διμερείς 

σχέσεις ΗΠΑ-Ταϊβάν και ΗΠΑ-Κίνας, αλλά αφορά την ευρύτερη αμερικανική 

εξωτερική πολιτική. Εκτός του ότι αποτελεί μια σημαντική αμερικανική βάση των 

ΗΠΑ στον Ειρηνικό, αφορά την αξιοπιστία των δεσμεύσεών τους στην περιοχή της 

Ασίας και ιδιαίτερα με την Ιαπωνία, τη στήριξη των δημοκρατικών καθεστώτων και 

τη γενικότερη στάση τους έναντι στην Κίνα που επιδιώκει να αυξήσει τις 

επιχειρησιακές της ικανότητες στην περιοχή.381 

8.3. Η Πολιτική της «Μίας Κίνας» 

Για την Κίνα η Ταϊβάν θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της. 

Σύμφωνα με την κινεζική κυβέρνηση, «η Ταϊβάν έχει αποκοπεί από την ηπειρωτική 

Κίνα από το 1949. Εξακολουθεί να είναι αποστολή και στόχος του κινεζικού λαού η 

επίτευξη της επανένωσης της πατρίδας και η προώθηση της συνολικής 

                                            
380 Hao Xie, "The Impacts of the Taiwan Issue on Sino-US Relations," Shanghai-Hongkong 
Development Institute, Fudan University, Shanghai, China 04, no. 04 (2014), accessed 
December 26, 2015, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=50573. 

381 Cal Clark, The Changing Dynamics of the Relations Among China, Taiwan, and the United 
States (Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Pub, 2011), σελ. 16. 
http://www.cambridgescholars.com/download/sample/60715 
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αναγέννησης του κινεζικού έθνους. Η αρχή της μίας Κίνας αποτελεί τον πυρήνα 

αυτής της πολιτικής γραμμής, και τίποτα που να αποκλίνει από αυτή την ουσιαστική 

έννοια δεν είναι διαπραγματεύσιμη».382 Αναπόσπαστο κομμάτι της πολιτικής του 

Πεκίνου είναι και η απειλή χρήσης στρατιωτικής βίας ως δύναμη εξαναγκασμού της 

Ταϊβάν να εγκαταλείψει τις φιλοδοξίες της για ανεξαρτησία. Για την Κίνα η όποια 

ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν είτε με δημοψήφισμα είτε με τροποποίηση 

του συντάγματος αποτελεί casus belli. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Μάρτιο του 

2005 το Πεκίνο έθεσε σε εφαρμογή τον αντι-αποσχιστικό νόμο (anti-secession Law), 

όπου κωδικοποιούνται η πολιτική και οι διαδικασίες ανάληψης στρατιωτικής δράσης 

σε περίπτωση που η «αποστάτρια 23η επαρχία» επιχειρήσει να μετατρέψει τη de 

facto ανεξαρτησία της σε de jure.383 Η πολιτική της Μίας Κίνας μετουσιώνεται στην 

απαραίτητη προϋπόθεση που έχει θέσει στη διεθνή κοινότητα, ότι οποιοδήποτε 

κράτος επιθυμεί να συνάψει διπλωματικές σχέσεις μαζί της, θα πρέπει να απέχει 

από επίσημες σχέσεις με την Ταϊβάν.384 Αυτά όμως δεν αποτελούν μόνο 

κυβερνητικές αντιλήψεις. Είναι ριζωμένα στην Κινέζική συνείδηση και στην 

αναδυόμενη εθνικιστική ιδεολογία, που παίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη 

αποφάσεων του ΚΚΚ.385 Γι’ αυτό το ψήφισμα του Δημοκρατικού Προοδευτικού 

Κόμματος της Ταϊβάν το 2007 προκάλεσε μεγάλη έξαρση εθνικισμού και 

αντιαμερικανισμού.386 

Εκτός από την «αρχή της μιας Κίνας», το νησί εντάσσεται στο ευρύτερο 

ενδιαφέρον της κινεζικής στρατιωτικής στρατηγικής. Το νησί, ως «αβύθιστο 

αεροπλανοφόρο» θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως έδαφος στρατηγικής 

σημασίας, ως προγεφύρωμα σε περίπτωση αποκλεισμού και επίθεσης εναντίον της 

Κίνας. Η μεγάλη ανάπτυξη των ενόπλων δυνάμεων της Κίνας κατά την τελευταία 

                                            
382 Jiemian Yang, "The Taiwan Factor in Sino-U.S. Relations: Same Issue, Different Approaches," 
American Foreign Policy Interests 25, no. 3 (2003), accessed December 26, 2015, 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080 

383 Αντώνης Χριστόπουλος, Η ραγδαία πολιτική και οικονομική άνοδος της Κίνας και οι επιπτώσεις 
για την παγκόσμια οικονομική και πολιτική σκηνή. 

384 Παναγιώτης Ήφαιστος, "Π. Ήφαιστος, «ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ 
ΔΥΝΑΜΕΩΝ» ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΗΠΑ – ΚΙΝΑΣ," ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ, accessed 
December 22, 2015, http://ifestos.edu.gr/2015/11/07. 

385 Όπως παραπάνω, Benjamin J. Darr, "Nationalism and state legitimation in contemporary 
China."   

386 Όπως παραπάνω, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας."  
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δεκαετία, έδωσε έμφαση στις αμφίβιες επιχειρήσεις και τα πυραυλικά συστήματα. 

Έχει ως πρωτεύοντα σκοπό να καταστήσει απαγορευτικά υψηλό για τις ΗΠΑ το 

κόστος τυχόν στρατιωτικής εμπλοκής τους.387 Τέλος, υπάρχει και η οικονομική 

διάσταση: η Κίνα και η Ταϊβάν είναι ολοένα και πιο αλληλεξαρτώμενες οικονομικά 

με τα εμπορικά οφέλη που λαμβάνει η Κίνα από το νησί να είναι ιδιαιτέρως 

σημαντικά.388  

Η Ταϊβάν ζει εδώ και δεκαετίες υπό την απειλή της κινεζικής εισβολής με 

σκοπό την  επανένωση, αν και από το 1948 δεν σταματά τις προσπάθειες για την 

ανακήρυξη της ανεξαρτησία της. Εξισορροπεί την Κίνα μέσω των ΗΠΑ και βασίζεται 

κυρίως στην αμερικανική βοήθεια και εμπλοκή για τον εξοπλισμό του στρατού της 

και τη διατήρηση της ασφάλειάς της. Παρόλο που η κατάσταση παραμένει δυσχερής 

σε πολιτικό επίπεδο, η Ταιβάν διατηρεί σημαντικές οικονομικές, εμπορικές και 

πολιτιστικές σχέσεις με την ηπειρωτική Κίνα και δίνει έμφαση σε μια αυξανόμενη 

συνεργασία με την κομμουνιστική Κίνα.389   

Την τελευταία δεκαετία παρατηρούμε μια σχετική συμφωνία συμφερόντων 

μεταξύ των ΗΠΑ και Κίνας. Οι ΗΠΑ από την μια πλευρά, παρά το γεγονός ότι 

υποστηρίζουν την πολιτική της «μίας Κίνας», είναι κατηγορηματικά αντίθετες σε 

οποιαδήποτε κίνηση που θα μπορούσε να αλλάξει το status quo στα στενά της 

Ταϊβάν με τη βία. Από την άλλη, παρά το γεγονός ότι η πολιτική της Κίνας 

επικεντρώνεται στην επανένωση, έχει υπάρξει από τη θητεία του Προέδρου Hu 

Jintao, μια μεταστροφή της πολιτικής προς την «ειρήνη, όχι ανεξαρτησία» (peace, 

no independence), μια πολιτική διατήρησης δηλαδή του υφιστάμενου status quo.390 

Η κινεζική Λευκή Βίβλος συστήνει πέρα από μια ειρηνική επανένωση μέσω 

διαπραγματεύσεων, τη μεταγενέστερη υλοποίηση της έννοιας «μια χώρα δύο 

συστήματα», όπως και με το Χονγκ Κονγκ και το Μακάο, με την Κίνα να διατηρεί το 

σοσιαλιστικό της σύστημα και την Ταϊβάν να διατηρεί το δικό της ως μια ειδική 

διοικητική περιφέρεια. Σε αυτό το πολιτικό πλαίσιο, η Κίνα συνεχίζει να διατηρεί τη 

                                            
387 Στο ίδιο, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας."  

388 Hao Xie, "The Impacts of the Taiwan Issue on Sino-US Relations," Shanghai-Hongkong 
Development Institute, Fudan University, Shanghai, China 04, no. 04 (2014), accessed 
December 26, 2015, http://www.scirp.org/journal/PaperInformation.aspx?paperID=50573. 

389 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα, σελ.106. 

390 Όπως παραπάνω, Stephanie Bessiere, Η Κίνα στην αυγη του 21ου Αιώνα, σελ. 106. 
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χρήση βίας ως εναλλακτικό εργαλείο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις αυτές. 

Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες πολιτικές ενέργειες που προκαλούν τριβές στις 

δύο πλευρές χωρίς σημάδια βελτίωσης στο προσεχές μέλλον, με τις σημαντικότερες 

αυτές να σχετίζονται με τους εξοπλισμούς. Η Κίνα επιθυμεί να σταματήσουν οι ΗΠΑ 

να πωλούν όπλα στην Ταϊβάν. Οι ΗΠΑ, από την άλλη πλευρά, επιθυμούν να 

σταματήσει η Κίνα την ανάπτυξη πυραυλικών συστημάτων στις κινεζικές ακτές 

απέναντι από το νησί.391  

8.4. Η Πολιτική της «Διπλής Αποτροπής» 

Από στρατηγική άποψη οι ΗΠΑ βρίσκονται σε δίλλημα. Όσο συνεχίζουν να 

παρέχουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στην Ταϊβάν μπορεί να την ενθαρρύνουν 

να υιοθετήσει μια πιο αδιάλλακτη στάση έναντι της Κίνας, γεγονός που θα αυξήσει 

σαφώς τους κινδύνους παγίδευσης των ΗΠΑ σε μια περιφερειακή σύγκρουση. 

Ομοίως όσο αποδεσμεύονται από τις αμυντικές δεσμεύσεις τους, τόσο μεγαλύτερες 

είναι οι πιθανότητες να επιχειρήσει η Κίνα να αμφισβητήσει το status quo. Έτσι, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες είναι αναγκασμένες να συνεχίσουν την πολιτική της «διπλής 

αποτροπής» εκατέρωθεν των Στενών της Ταϊβάν και να αποθαρρύνουν 

οποιεσδήποτε προκλητικές ενέργειες λειτουργούν εις βάρος της ειρηνικής επίλυσης 

του αδιεξόδου. Από την κινεζική πλευρά θα πρέπει να εξισορροπηθούν δύο πτυχές 

της εσωτερικής πολιτικής που συνδέονται άμεσα με την εξωτερική. Η έξαρση του 

εθνικισμού και η δυναμική της κοινής γνώμης, που παίζουν όλο και πιο σημαντικό 

ρόλο στη λήψη αποφάσεων στην κινεζική εξωτερική πολιτική. Δεδομένου ότι η 

κινεζική ελίτ θεωρεί ότι το κύρος της Κίνας ως μεγάλης δύναμης εξαρτάται από την 

ενότητα, την εθνική υπόσταση, την ακεραιότητα, την εθνική ταυτότητα, την πολιτική 

νομιμοποίηση και τη σταθερότητα της χώρας, η επιστροφή της Ταϊβάν στην «μητέρα 

πατρίδα» έχει γίνει κρίσιμη παράμετρος της αποκατάστασης του εθνικού μεγαλείου. 

Από την πλευρά της η Ταϊβάν θα πρέπει να αξιολογήσει την επιτυχία μιας 

ανεξαρτητοποίησης λαμβάνοντας υπόψη εκτός της στρατιωτική αλλά και την 

οικονομική παράμετρο.    

                                            
391 Jiemian Yang, "The Taiwan Factor in Sino-U.S. Relations: Same Issue, Different Approaches," 
American Foreign Policy Interests 25, no. 3 (2003), accessed December 26, 2015, 
http://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9Ο  ΜΙΑ ΖΩΝΗ ΜΙΑ ΟΔΟΣ (ONE BELT, ONE ROAD – 

OBOR): Ο ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ392 

9.1. Η Στρατηγική «Στροφή» της Κίνας Προς την Δύση 

Σε μια από τις προσπάθειες τόσο για την ανάπτυξη του εμπορίου όσο και την 

αύξηση της κινεζικής σφαίρας επιρροής, ίσως και κυριαρχίας στην Ασία, η Κίνα έχει 

εξαγγείλει από το 2013, τη δημιουργία «της Οικονομικής Ζώνης του Νέου Δρόμου 

του Μεταξιού».393  Πρόκειται για τη δημιουργία οικονομικών διαδρόμων, χερσαίων 

και θαλασσίων, που θα ενώνουν περισσότερες από 60 χώρες στην Ανατολική Ασία, 

τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κεντρική Ασία, τη Νότια Ασία, τη Δυτική Ασία, τη Βόρεια 

Αφρική και την Ανατολική Αφρική, που θα συνδέει τη δυναμική Οικονομική Ζώνη 

της Ανατολικής Ασίας με την προηγμένη Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη. Ο χερσαίος 

άξονας της ζώνης (Silk Road Economic Belt), θα εκτείνεται μέχρι την Ευρώπη και 

τη Ρωσία μέσω της Κεντρικής Ασίας, από τον Ειρηνικό έως τη Βαλτική Θάλασσα. 

Ενώ ταυτόχρονα ο θαλάσσιος άξονας, «Ο Θαλάσσιος Δρόμος του Μεταξιού του 

21ου αιώνα» (21st Century Maritime Silk Road) θα ενώνει την Κίνα με την Ινδία, την 

                                            

392 Μέχρι και την Βιομηχανική Επανάσταση, η Κίνα αποτελούσε το οικονομικό κέντρο του κόσμου, 

σε ένα διεθνές σύστημα, από την Κεντρική Ασία μέχρι τον Ειρηνικό Ωκεανό. Κεντρικό ρόλο στην 
επιτυχία της Κίνας είχε ο «Δρόμος του Μεταξιού», που για σχεδόν 1000 χρόνια ένωνε την αγορά 
της Κίνας με την Ευρώπη και την Μέση Ανατολή. Ο Δρόμος του Μεταξιού είναι το γνωστό δίκτυο των 
εμπορικών οδών ανάμεσα στην Κίνα και των κρατών που βρίσκονται στα δυτικά και στα νότια. Το 
δίκτυο αυτό απλωνόταν σε ολόκληρη την Ασιατική ήπειρο, με αφετηρία την Κίνα και προορισμό την 
Ινδία, την Περσία και τις περιοχές της Μεσογείου, ενώ παράλληλα, μέσω του Ινδικού Ωκεανού, τα 
προϊόντα μεταφέρονταν μέσω των θαλάσσιων διαδρομών προς την Ινδοκίνα, την Ινδία, την Αραβική 
χερσόνησο και τις χώρες της ανατολικής Αφρικής. Ο δρόμος του μεταξιού υπήρξε το σημαντικότερο 
εμπορικό δίκτυο από την Αρχαιότητα, μέχρι την εγκατάλειψή του μετά την πτώση της 
Κωνσταντινούπολης το 1453. Μέσω αυτών των διαδρομών διακινούνταν, εκτός από μετάξι, 
μπαχαρικά, γυαλί, πορσελάνη, πολύτιμοι λίθοι και πολλά άλλα είδη πολυτελείας. Έτσι διαδόθηκε 
επίσης η γνώση του χαρτιού και της πυρίτιδας. Η σημασία του Δρόμου του Μεταξιού εκτός από την 
εμπορική και οικονομική του πλευρά, έχει να κάνει τόσο με την πολιτική όσο και την τεράστια 
πολιτιστική του σημασία. Κατά μήκος του Δρόμου αναπτύχθηκαν σημαντικοί πολιτισμοί, ενώ 
αποτέλεσε δίοδο για την εξάπλωση του Βουδισμού στην Κίνα και την Ιαπωνία, του Χριστιανισμού 
στις ανατολικής περιοχές καθώς και του Ισλάμ και του Ισλαμικού πολιτισμού. Η απότομη μείωση των 
εμπορικών συναλλαγών μεταξύ Ανατολής και Δύσης που ακολούθησε την εγκατάσταση της 
Οθωμανικής Αυτοκρατορίας τον 15ο  αιώνα, οδήγησε στην ανάγκη εύρεσης νέων διαδρομών, κάτι 
που τελικά οδήγησε στην ανακάλυψη του Νέου Κόσμου. Daniel C. Waugh, "Richthofen’s ‘Silk 
Roads’: Toward the Archaeology of a Concept," University of Washington, 2007. 

393 Βασίλης Τρίγκας, "To Τρίπτυχο του Ανταγωνισμού ΗΠΑ-Κίνας," ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, March 2015, 
accessed October, 2015, http://neapolitiki.gr. 
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Ανατολική Αφρική, τη Μέση Ανατολή και τη Μεσόγειο, μέσω του Δυτικού Ειρηνικού 

και του Ινδικού Ωκεανού.394  

 

Εικόνα 9. Οι δύο άξονες του νέου Δρόμου του Μεταξιού 

 

Αν πετύχει το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα, θα μετατρέψει την Κίνα σε μια 

βασική οικονομική και διπλωματική δύναμη στην περιοχή της Ευρασίας, 

επιχειρώντας να δημιουργήσει μια τεράστια ζώνη ελεύθερων συναλλαγών, της 

οποίας ο πληθυσμός θα ξεπερνά τα 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους και θα 

αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Είναι η «στροφή» προς την 

Δύση ως απάντηση στην στρατηγική «στροφή» των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ασία 

και την προτεινόμενη Συμφωνία των κρατών του Ειρηνικού (TPP).395 Αυτό όμως 

που θα πρέπει να ανησυχεί περισσότερο τις ΗΠΑ είναι η επιμονή των Κινέζων να 

γίνονται οι συναλλαγές εντός αυτής της ζώνης σε γουάν.396  

                                            
394 Flynt Leverett, Hillary Mann Leverett, and Wu Bingbing, "China Looks West: What Is at Stake in 
Beijing’s “New Silk Road” Project," The World Financial Review | Empowering Communications 
Globally, last modified January/February 25, 2015, http://www.worldfinancialreview.com/?p=3388. 

395 Jacob Stokes, "China's Road Rules: Beijing Looks West Toward Eurasian Integration," Foreign 
Affairs, April 2015, accessed December 20, 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-04-19/chinas-road-rules. 

396 Scott Kennedy, "Building China’s “One Belt, One Road”," Center for Strategic and International 
Studies, last modified 2015, http://csis.org/publication/building-chinas-one-belt-one-road. 
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Η εξασφάλιση ενεργειακών συμφωνιών είναι ιδιαιτέρως σημαντική την ώρα 

που η ενεργειακή ζήτηση στην Κίνα συνεχίζει να αυξάνεται. Επιπλέον οι χερσαίοι 

ενεργειακοί οδοί θα μπορούσαν να μειώσουν την εξαντλητική εξάρτηση της χώρας 

από τις θαλάσσιες μεταφορές.397 Η Κίνα όχι μόνο επιδιώκει να υπερκεράσει τις 

αμερικανικές προσπάθειες περιορισμού της στην Νοτιοανατολική Ασία, αλλά 

επιδιώκει την επέκταση της διπλωματικής και πολιτικής επιρροής της προς τη Δύση, 

διαμορφώνοντας συνειδητά τον χαρακτήρα των διεθνών σχέσεων και τη μορφή του 

διεθνούς συστήματος, από τη μονοπολική αμερικανική κυριαρχία σε μια πιο 

πολυπολική διεθνή τάξη.398  

9.2. Θεμελίωση της Νέας Πολυπολικής Πραγματικότητας 

Αν και η κινεζική κυβέρνηση έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι το σχέδιο «Μια 

Ζώνη, μία Οδός» δεν θα αποτελέσει «εργαλείο γεωπολιτικής», η Κίνα θα 

προσπαθήσει πιθανότατα να μετατρέψει την οικονομική συνεργασία σε πολιτική 

επιρροή.399   Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί τη διαχείριση του ανταγωνισμού ισχύος των 

χωρών ολόκληρης της Ευρασίας με δυνάμεις όπως η Ινδία, η Ρωσία. Ιδιαίτερα με 

τη Ρωσία, που παρά την «ολοκληρωμένη στρατηγική εταιρική σχέση» 

(comprehensive strategic partnership) που έχουν αναπτύξει οι δύο χώρες, 

δημιουργείται άμεσος ανταγωνισμός εξαιτίας των παράλληλων προσπαθειών της 

Ρωσίας να δημιουργήσει την Ευρασιατική Ένωση, συνδέοντας πρώην σοβιετικά 

κράτη μέσω οικονομικών συνεργασιών. 400 

Ωστόσο, εξαιτίας της επέκτασης των συμφερόντων της χώρας στο εξωτερικό, 

πολλοί είναι εκείνοι που υποστηρίζουν ότι ένα τόσο μεγαλεπήβολο επενδυτικό 

                                            
397 Jacob Stokes, "China's Road Rules: Beijing Looks West Toward Eurasian Integration," Foreign 
Affairs, April 2015, accessed December 20, 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-04-19/chinas-road-rules. 
398 Mercy Kuo and Angelica Tang, "China’s ‘One Belt, One Road’ Initiative: Outlook For OBOR and 
the US Rebalance," The Diplomat, last modified December 3, 2015, 
http://thediplomat.com/2015/12/chinas-one-belt-one-road-initiative-outlook-for-obor-and-the-us-
rebalance/. 

399 Έφη Ντούνη, "Η Κίνα ανοίγει ξανά τον Δρόμο του Μεταξιού | EuroCapital," EuroCapital | 
Ενημέρωση για το Χρηματιστήριο και την Οικονομία, accessed November 13, 2015, 
http://www.eurocapital.gr/index.php/permalink/74497.html. 

400 Jacob Stokes, "China's Road Rules: Beijing Looks West Toward Eurasian Integration," Foreign 
Affairs, April 2015, accessed December 20, 2015, 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2015-04-19/chinas-road-rules. 
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σχέδιο θα χρειαστεί να συνοδευτεί και από την ανάγκη στρατιωτικής επέμβασης 

εκτός των συνόρων της. Η προστασία και η ασφάλεια των κινεζικών έργων σε 

πολιτικά και κοινωνικά ασταθή κράτη μπορεί να αναγκάσουν την Κίνα να 

παρακάμψει την τακτική της μη παρέμβασης (στρατιωτική ή μη) στα εσωτερικά των 

άλλων χωρών.401  Όλα πάντως δείχνουν πως η επιτυχία του κινεζικού σχεδίου θα 

έχει σημαντική επίπτωση στις σινο-αμερικανικές σχέσεις κατά την επόμενη δεκαετία 

και θα καθορίσει κατά πόσο θα δημιουργηθεί μια νέα πολυπολική πραγματικότητα 

στο διεθνές του 21ου  αιώνα.  

                                            
401 Zhiqun Zhu, "China’s AIIB and OBOR: Ambitions and Challenges," The Diplomat, accessed 
November 13, 2015,http://thediplomat.com/2015/10/chinas-aiib-and-obor-ambitions-and-
challenges/. Κατά την έκρυθμη κατάσταση στο Σουδάν, όταν άρχισε να απειλέι τις κινεζικές 
πετρελαϊκές επενδύσεις, ανάγκασε το Πεκίνο να παρέμβει ως διπλωματικός μεσολαβητής και να 
αναπτύξει ειρηνευτικές δυνάμεις, μη εμμένοντας στην αρχή της μη παρέμβασης.    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10Ο  ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ-ΡΩΣΙΑΣ 

ΤΡΙΜΕΡΟΠΟΙΗΣΗ  

 

10.1. Το Ιστορικό των Σινο-ρωσικών Σχέσεων 

Μετά την επικράτηση των κομμουνιστών του Mao και την ίδρυση της ΛΔΚ το 

1949, οι σχέσεις Κίνας-Ρωσίας θα γίνουν πιο στενές και θα δημιουργήσουν στη 

Δύση το φόβο του γιγαντιαίου κομμουνιστικού άξονα. Με το «Μεγάλο άλμα προς τα 

εμπρός» το 1958-1961 ο Mao εγκαταλείπει το σοβιετικό τεχνοκρατικό μοντέλο 

ανάπτυξης και υιοθετεί την ιδεολογική κινητοποίηση των μαζών ως μέθοδο 

ανάπτυξης. Η ιδεολογική ρήξη των δύο χωρών επισημοποιείται στα τέλη του 1960 

με την απόρριψη της πολιτικής της «ειρηνικής συνύπαρξης των δυο συστημάτων» 

με τις δύο χώρες να ανταλλάζουν δημοσίως βαριές κατηγορίες.402 Στις αρχές του 

1970 η Κίνα του Mao όχι μόνο αποξενώνεται από τη Σοβιετική Ένωση, αλλά θα τη 

χαρακτηρίσει και ως κύριο εχθρό της.403 

10.2. Η «Διπλωματία του Πινγκ Πονγκ» 

Το Φεβρουάριο του 1972 ο Πρόεδρος Nixon επισκέφθηκε την Κίνα, ως 

αποτέλεσμα της «Διπλωματίας του Πινγκ Πονγκ».404 Επρόκειτο για την πρώτη 

επίσκεψη Αμερικανού Προέδρου στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας μετά την 

επικράτηση του κομμουνισμού, παρά του ότι αναγνώριζε ως νόμιμη κυβέρνηση 

αυτήν της λεγόμενης Δημοκρατίας της Κίνας, η οποία ήταν εγκατεστημένη στην 

Ταϊβάν. Ήταν η αρχή μιας νέας σχέσης στρατηγικής αλληλοκατανόησης και 

                                            
402 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Η σινοσοβιετική ρήξη," Η Καθημερινή, Σεπτέμβριος 2015, 
http://www.kathimerini.gr/831523/article/epikairothta/kosmos/h-sinosovietikh-rh3h 

 Η επαναπροσέγγιση μεταξύ Κίνας και Ρωσίας ξεκινά το 1989 όταν ο Mikhail Gorbatsev επισκέπτεται 
την Κίνα και στη συνέχεια τη δεκαετία του ‘90 όπου πλέον η Κίνα συγκαταλέγεται στις «φιλικές» 
χώρες και αποφασίζεται η δημιουργία μιας νέας Σινο-ρωσικής στρατηγικής συνεργασίας. Ακόμα πιο 
πρόσφατα, τα τελευταία χρόνια, οι σχέσεις τους έχουν συσφιχθεί ακόμα περισσότερο μέσα από ένα 
ευρύ πλέγμα διακρατικών οικονομικών και αμυντικών συνεργασιών και οργανισμών, όπως ο 
Οργανισμός Συνεργασίας της Σαγκάης, και οι BRICS (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότιος 
Αφρική), προσπαθώντας να διαμορφώσουν από κοινού την εικόνα του νέου πολυπολικού κόσμου. 

403 Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1969, οι δύο χώρες έφτασαν στην ένοπλη σύγκρουση στη 
μεθόριο της Μαντζουρίας. 

404 Henry Kissinger, Διπλωματία (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 1995), κεφ. 28. 
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αλληλοϋποστήριξης έναντι στη Σοβιετική Ένωση.405 Οι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν μια 

εκλεπτυσμένη μορφή της λεγόμενης τριμεροποίησης,406 μέσω της σκόπιμης 

εκμετάλλευσης της εχθρότητας μεταξύ Κίνας και ΕΣΣΔ.  

10.3. Οι Σινο-αμερικανικές Σχέσεις ως Αντίβαρο στην ΕΣΣΔ  

Η αμερικανική τριγωνική διπλωματία, αξιοποιώντας την απειλή που δεχόταν 

η Κίνα από την ΕΣΣΔ, κατάφερε να αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων και 

συγκεκριμένα των τριών πόλων ΗΠΑ – ΕΣΣΔ – Κίνα.407 Αποσκοπώντας στη 

διχοτόμηση του στρατηγικού χώρου της Κεντρικής και Ανατολικής Ασίας και 

συνεπώς στην απομόνωση της ΕΣΣΔ,408 θεωρήθηκε ως η κίνηση-κλειδί που έκρινε 

την έκβαση του Ψυχρού Πολέμου,409 διότι οι σοβιετικοί αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν τις προσπάθειες να αποσπάσουν μονομερείς αμερικανικές 

παραχωρήσεις και να προχωρήσουν σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.410 Για την 

                                            
405 Κων/νος Γρίβας, Η Στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη μέση 
Ανατολή (Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη, 2013), σελ. 95. 

406 Μια μορφή τριμεροποίησης είναι η λεγόμενη θεωρία της διακινδύνευσης (ρίσκου). Η πίεση μέσω 
διακινδύνευσης στοχεύει να εμποδίσει τον ελεγχόμενο (στην περίπτωσή μας την ΕΣΣΔ) να δράσει 
ενάντια στα συμφέροντα του ελεγκτή (ΗΠΑ), μέσω ενός ισχυρού τρίτου, υποκατάστατο του 
ελεγχόμενου, ο οποίος διάκειται εχθρικά προς τον αρχικό ελεγχόμενο (Κίνα). Με την απειλή της 
διακινδύνευσης, ο ελεγκτής επιτυγχάνει το στόχο του διότι αν ο ελεγχόμενος δράσει αντίθετα με τα 
συμφέροντα του ελεγκτή, θα καταστεί ευάλωτος απέναντι σε έναν τρίτο ισχυρό, εχθρικά διακείμενο, 
ο οποίος θα επωφεληθεί και θα θέσει σε κίνδυνο μελλοντικά τον ελεγχόμενο. Γεώργιος Μ. 
Σπυρόπουλος, Διεθνείς Σχέσεις: Ρεαλιστική Προσέγγιση Θεωρία και Πράξη (Αθήνα: Εκδόσεις 
Ποιότητα, 2010), σελ. 124-131. Κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, οι ΗΠΑ κεφαλαιοποιούσαν 
τη συνεχή, μερικές φορές ακραία, σινο-σοβιετική ένταση. Χάρη στη σύσφιξη των σχέσεών τους με 
την Κίνα, μετά την περίφημη επίσκεψη το 1972 του προέδρου των ΗΠΑ, Richard Nixon στο Πεκίνο, 
η Σοβιετική Ένωση φοβόταν ότι θα απομονωθεί πλήρως. Αυτό είχε ως συνέπεια να γίνει πιο 
πρόθυμη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των ΗΠΑ. Η αμερικανική μόχλευση αυξήθηκε, και 
εκδηλώθηκε στην πρώτη αμερικανο-σοβιετική συμφωνία για τον Περιορισμό των Στρατηγικών 
Όπλων μόλις τρεις μήνες μετά από το ταξίδι του Nixon, καθώς και στις συμφωνίες τού Ελσίνκι, τρία 
χρόνια αργότερα. David Gordon and Jordan Schneider, "Treacherous Triangle”. 

407 David Gordon and Jordan Schneider, "Treacherous Triangle: China, Russia, the United States, 
and the New Superpower Showdown," Foreign Affairs, May 2014, xx, accessed 
December 27, 2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/2014-05-22/treacherous-
triangle. 

408 Μιχάλης Κοντός, "Κίνα: Ο δράκος βρυχάται διακριτικά," Σύγχρονη Άποψη, 2010, 
http://magazine.apopsi.com.cy/2009/07/1766. 

409 Henry Kissinger, On China (New York: Penguin Press, 2011), κεφ. 8-9. 

410 Ο Kissinger περιγράφει τα γεγονότα της περιόδου της προεδρίας Nixon, σε σχέση με την 
εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ προς την ΕΣΣΔ και την Κίνα. Η όλη διαδικασία επισημοποιήθηκε αρχικά 
με το Ανακοινωθέν της Σαγκάης το 1972 και ολοκληρώθηκε το 1973 με ένα ανακοινωθέν, όπου Κίνα 
και ΗΠΑ συμφώνησαν «να αντισταθούν από κοινού στην απόπειρα οποιασδήποτε χώρας να 
κυριαρχήσει στον κόσμο». Henry Kissinger, On China (New York: Penguin Press), 
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Κίνα δρομολόγησε μακροπρόθεσμα την ένταξή της στο ανοικτό διεθνές οικονομικό 

σύστημα,411 την είσοδό της στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έγινε πυρηνική 

δύναμη, ενώ κέρδισε τον απαραίτητο χρόνο για να απογειώσει τους ρυθμούς 

οικονομικής της ανάπτυξης και να αποτελεί την πρώτη «υποψήφια» αναθεωρητική 

δύναμη της αμερικανικής υπεροχής.412 

10.4. Η Νέα Σινο-Ρωσική Προσέγγιση 

Η επιδείνωση των σχέσεων των ΗΠΑ με την Κίνα, αποτελεί μια από τις 

παράπλευρες συνέπειες της κατάρρευσης της ΕΣΣΔ, με την Κίνα να αντιμετωπίζεται 

πλέον ως απειλή και οι δύο χώρες να μπαίνουν σε τροχιά ανταγωνισμού, με κύριο 

«αγκάθι» διαχρονικά το ζήτημα της Ταιβάν. Παράλληλα αρχίζει μια 

επαναπροσέγγιση της Ρωσίας με την Κίνα.413 Το 1992, οι δύο χώρες ανακοινώνουν 

μια νέα «εποικοδομητική εταιρική σχέση» και το 1996 θα προχωρήσουν στην 

ανακοίνωση μιας «στρατηγικής σχέσης». Το 2001 οι δύο χώρες υπογράφουν 

συνθήκη «φιλίας και συνεργασίας». Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και η 

προσάρτηση της Κριμαίας, «τιμωρήθηκε» με βαριές οικονομικές κυρώσεις από τη 

Δύση, ανάγκασε το Κρεμλίνο να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις σχέσεις του με 

την Κίνα.414  

10.5. Η Αλλαγή των Ρόλων του Τριγώνου 

Αν η εχθρότητα μεταξύ της Κίνας και της Σοβιετικής Ένωσης καθόριζε τις 

τριμερείς σχέσεις κατά την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, σήμερα είναι οι εντάσεις 

μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας που καθορίζουν την δυναμική της τριάδας. Όμως, 

χάρη στην άνοδο της Κίνας και στην νεοαποκτηθείσα αυτοπεποίθηση της Ρωσίας, 

                                            
https://archive.org/stream/HenryKissingerOnChina/Henry-Kissinger-On-China#page/n1/mode/2up, 
2011). 

411 Όπως παραπάνω, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Η σινοσοβιετική ρήξη."  

412 Αλέξανδρος Δρίβας, "Η υποτίμηση του ρόλου της ιστορίας, ο μόνος αντίπαλος των ΗΠΑ," 
Modern Diplomacy- Διπλωματία, Γεωπολιτική, Αναλύσεις, Στρατηγική, Επιχειρήσεις, last modified 
3013, http://presscode.gr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1461:2015-02-19-17-09-
21&Itemid=859. 

413 Μετά το θάνατο του Mao, και την έλευση του εκσυγχρονιστή Deng Xiaoping στην ηγεσία του ΚΚΚ, 
οι σινο-ρωσικές σχέσεις θα σταθεροποιηθούν σημαντικά, ιδιαίτερα όταν ο Gorbachev αρνήθηκε να 
συμμετάσχει στις κυρώσεις κατά της Κίνας λόγω των γεγονότων της Tiananmen.  

414 Όπως παραπάνω, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, "Η σινοσοβιετική ρήξη." 
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η τριμερής δυναμική έχει αλλάξει. Αυτή την φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι 

στην κορυφή του τριγώνου.415 Τα τελευταία χρόνια Κίνα και Ρωσία έχουν εμβαθύνει 

τις φιλικές τους σχέσεις προσθέτοντας συνεχώς νέες πτυχές στην στρατηγική 

συνεργασία τους, στον στρατιωτικό και οικονομικό τομέα. Η προσέγγιση Κίνας - 

Ρωσίας έχει μεγαλύτερη αξία για το πολιτικό μήνυμα που στέλνει προς τις ΗΠΑ, 

όσον αφορά στην επιθυμία τους να περιορίσουν την αμερικανική ισχύ και να 

παρουσιάσουν ένα εναλλακτικό μοντέλο πολυπολισμού.416  

 Το ερώτημα είναι αν η Ρωσία και η Κίνα θα καταφέρουν να οικοδομήσουν 

μια ειλικρινή συμμαχία για να εξισορροπήσουν τη Δύση.417 Οι Αμερικανοί τείνουν 

είτε να υποεκτιμούν είτε να υπερεκτιμούν τον κίνδυνο της σινο-ρωσικής 

προσέγγισης για τα αμερικανικά συμφέροντα. Για πολλούς αυτή η σχέση θεωρείται 

«λυκοφιλία» (frenemies), διότι «η Κίνα και η Ρωσία είναι απίθανο να 

σφυρηλατήσουν μια βιώσιμη στρατηγική εταιρική σχέση» και ότι «οι δύο χώρες αργά 

ή γρήγορα, θα έρθουν σε αντιπαράθεση, όπως συνέβη και στο παρελθόν». Άλλοι 

πιστεύουν ότι η πρόοδος της Κίνας εξαρτάται από την αξιόπιστη πρόσβαση στην 

αμερικανική αγορά και τεχνολογία και αυτό είναι υπεράνω οποιασδήποτε 

συμμαχίας. Ακόμη και στο πλαίσιο πολυμερών φόρουμ, η σχέση της Ρωσίας και της 

Κίνας δεν είναι ισορροπημένη. Παρά τον κάποιο διπλωματικό συντονισμό που 

προσφέρουν, οι δύο χώρες φαίνεται να ανταγωνίζονται για την εξουσία.418 

                                            
415 Μιχάλης Κοντός, "Κίνα: Ο δράκος βρυχάται διακριτικά," Σύγχρονη Άποψη, last modified 2010, 
http://magazine.apopsi.com.cy/2009/07/1766. 

416 Τα τελευταία χρόνια, η Κίνα και η Ρωσία έχουν συνεργαστεί στενά για την ανάδυση του νέου 
πολυπολικού κόσμου και δύο χώρες είναι οι κύριοι πρωταγωνιστές σε διεθνείς οργανισμούς όπως η 
ομάδα BRICS των μεγάλων αναδυόμενων χωρών (μαζί με τη Βραζιλία, την Ινδία και τη Νότια Αφρική) 
και τον Οργανισμό Συνεργασίας της Σαγκάης (μαζί με το Καζακστάν, το Κιργιστάν, το Τατζικιστάν, 
το Ουζμπεκιστάν) για να συντονίσουν τις δράσεις τους. Νίκος Κωνσταντάρας, "Το τρίγωνο Δύση-
Ρωσία-Κίνα, "Η Καθημερινή, accessed December 28, 2015, 
http://www.kathimerini.gr/768593/opinion/epikairothta/politikh/to-trigwno-dysh---rwsia---kina. 

417 Στο στρατιωτικό με πρόσφατα παραδείγματα τις κοινές ναυτικές ασκήσεις και την πώληση 
στρατιωτικού εξοπλισμού ιδιαίτερα προηγμένων πυραυλικών συστημάτων. Στον οικονομικό με το 
ενδιαφέρον της Κίνας για τις ρωσικές εξαγωγές να επικεντρώνεται στους φυσικούς πόρους, την 
ενέργεια και στη διασύνδεση της κινεζικής Οικονομικής Ζώνης του Νέου Δρόμου του Μεταξιού με τη 
ρωσική Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, στα πλαίσια της Ευρασίας. Η Σύγχρονη Ρωσία, "Τη Μεγάλη 
Ευρασία δημιουργούν Ρωσία και Κίνα," Η Σύγχρονη Ρωσία, last modified June 3, 2015, 
http://gr.rbth.com/international/2015/06/03/ti_megali_eyrasia_dimioyrgoyn_rosia_kai_kina_37431. 

418 Joseph S. Nye, "A New Sino-Russian Alliance?" Project Syndicate, last modified January 12, 
2015, http://www.project-syndicate.org/commentary/russia-china-alliance-by-joseph-s--nye-2015-
01#hGXU8ojL9pYWd4lw.99. 
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10.6. Το Μέλλον της Τριγωνικής Σχέσης 

Πολλοί βέβαια θεωρούν ότι η ύπαρξη αντιθέτων συμφερόντων δεν αποκλείει 

μια βιώσιμη συνεργασία μεταξύ τους, με σκοπό την αμφισβήτηση της αμερικανικής 

κυριαρχίας και συνιστούν ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αποδομήσουν τον σινο-ρωσικό 

άξονα. Όπως το έθεσε Mearsheimer, «το να οδηγηθούν οι Ρώσοι στην αγκαλιά των 

Κινέζων, είναι μια στρατηγική ανοησία πρώτης τάξεως». Οι Ηνωμένες Πολιτείες 

χρειάζονται μια νέα προσέγγιση -μια προσέγγιση που θα βασίζεται σε δύο αρχές. 

Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να επικεντρωθούν στο να 

προσεταιριστούν την Κίνα και δεύτερον να προσπαθήσουν να την απομακρύνουν 

από τη Ρωσία.419 

Εννοείται ότι στο «τρίγωνο» ΗΠΑ-Ρωσίας-Κίνας κάθε μέρος υποκινείται από 

τα δικά του εθνικά συμφέροντα, τα οποία ποτέ δεν παραμένουν σταθερά.420 Σίγουρα 

το σημερινό τρίγωνο εξυπηρετεί το συμφέρον της Κίνας και της Ρωσίας και όχι των 

ΗΠΑ. Αυτό που πετυχαίνουν είναι να μην επιτρέπουν στις ΗΠΑ να εστιάσουν την 

προσοχή τους σε κανένα από τα δύο μέτωπα, σε καμία από τις δύο δυνάμεις. Όσο 

προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να περιορίσουν τις στρατηγικές της Ρωσίας, 

τόσο εστιάζουν την προσοχή τους μακριά από την Ασία, προς όφελος της Κίνας.    

 

 

 

  

                                            
419 Jacob Stokes and Alexander Sullivan, "The Sino-Russo Rundown: Two Futures for Russia and 
China—And How the United States Should Respond," Foreign Affairs, last modified August 16, 
2015, https://www.foreignaffairs.com/articles/china/2015-08-16/sino-russo-rundown. 

420 Όπως λέει ο Ρώσος ιστορικός Andrey Volodin: «Το κύριο ενδιαφέρον των Αμερικανών συνίσταται 
στην επιστροφή στον πολυπολικό κόσμο, τον οποίο έχασαν, μετά την εισβολή στο Ιράκ το 2003. Το 
ενδιαφέρον της Κίνας έναντι της Ρωσίας συνίσταται στη χρησιμοποίηση της χώρας μας ως αντίβαρο 
των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες θέλουν, κατά την άποψη των Κινέζων, να μπλοκάρουν την Κίνα 
στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Όσον αφορά στην Ρωσία και την Κίνα, οι σχέσεις τους είναι απλώς 
σχέσεις εταίρων και όχι στενών συμμάχων. Είναι ευκαιριακές διαδικασίες, γι’ αυτό τα στοιχεία 
ανταγωνισμού στις σχέσεις Κίνας και ΗΠΑ αποτελούν ευνοϊκό παράγοντα για την υλοποίηση των 
συμφερόντων της Ρωσίας στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής».Andrey Volodin, ""Love triangle": 
Russia – China – USA," The Voice of Russia, March 2013, accessed December 21, 2015, 
http://sputniknews.com/voiceofrussia/2013_03_27/Love-triangle-Russia-China-US/ 



-144- 
 

 ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ-ΚΙΝΑΣ 

  

ΚΕΦ 11Ο  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ 

11.1. «Η Μεγάλη Χίμαιρα» 

O Norman Angell, ένας σημαντικός φιλελεύθερος ιδεαλιστής και συγγραφέας 

του βιβλίου με τίτλο «Η Μεγάλη Χίμαιρα» (The Great Illusion), αναφέρθηκε για 

πρώτη φορά το 1909 στην αλληλεξάρτηση. Η Χίμαιρα στην οποία αναφερόταν ήταν 

η επίμονη αντίληψη πολλών πολιτικών ότι ο πόλεμος είναι μια προσοδοφόρα 

επιλογή και ότι ο νικητής έχει μόνο οφέλη να αποκομίσει. Ο Angell ισχυρίστηκε πως 

στην πραγματικότητα συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο. Οι εδαφικές κατακτήσεις 

έχουν απίστευτο κόστος και οδηγούν σε πολιτικούς διχασμούς, καθώς 

διαταράσσουν το διεθνές εμπόριο. Ο πυρήνας της σκέψης του Angell θέτει τις 

βάσεις για τις μελλοντικές φιλελεύθερες ιδέες περί οικονομικής αλληλεξάρτησης. Ότι 

δηλαδή ο εκσυγχρονισμός και η αλληλεξάρτηση περιλαμβάνουν μια διαδικασία 

αλλαγών και προόδου μετατρέποντας τον πόλεμο και την άσκηση βίας σε ολοένα 

και πιο ξεπερασμένες αντιλήψεις.421 Οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ των ΗΠΑ και 

της Κίνας έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια σε τέτοιο βαθμό που παρατηρείται 

έντονα το φαινόμενο της αλληλεξάρτησης που μας περιγράφει ο Angell στη 

«Χίμαιρα». Παράλληλα όμως με την οικονομική αλληλεξάρτηση, οι σχέσεις τους 

είναι συνάμα ανταγωνιστικές και χαρακτηρίζονται από καχυποψία έως και 

εχθρότητα σε πολλά θέματα. 

11.2. Η Εμφάνιση της «Κιμερικής» 

Η αλληλεξάρτηση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας ξεκίνησε στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970, όπου οι δύο χώρες αναζητούσαν νέους τρόπους για να 

επανεκινήσουν τις οικονομίες τους, γι’ αυτό και στράφηκαν η μία στην άλλη. Η Κίνα 

δημιούργησε ένα οικονομικό μοντέλο που βασίστηκε στις εξαγωγές και στράφηκε 

στην Αμερική, που προσέφερε την εξωτερική ζήτηση. Οι ΗΠΑ κέρδισαν, 

στρεφόμενες προς την Κίνα για φθηνά προϊόντα. Με τα χρόνια,  αυτή η σχέση 

εξελίχθηκε σε βαθιά συνεξάρτηση.   

                                            
421 Robert H. Jackson and Georg Sørensen, Introduction to International Relations: Theories and 
Approaches (Oxford: Oxford University Press, 2003), σελ. 69-70. 
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Πρωταρχικός στόχος της Κίνας την περίοδο αυτή, ήταν να διατηρήσει την 

εγχώρια και διεθνή σταθερότητα εστιάζοντας στην οικονομική ανάπτυξη μέσω των 

εξαγωγών και των ξένων επενδύσεων. Αντιθέτως, η αντίληψη των Αμερικανών κατά 

την διάρκεια της δεκαετίας του 1990, βασιζόταν στην παρεμβατική εξωτερική 

πολιτική για την υπεράσπιση της σταθερότητας της υπό αμερικανικής ηγεσίας, 

παγκόσμιας τάξης, που στηριζόταν στο ελεύθερο εμπόριο και την οικονομική 

ανάπτυξη. Τα δύο αναπτυξιακά οικονομικά μοντέλα αν και είχαν λίγες ομοιότητες 

μεταξύ τους, διασυνδέθηκαν πλήρως το ένα με το άλλο, συμπληρώνοντας τις 

εκατέρωθεν φιλοδοξίες.422 Και οι δύο εταίροι θεώρησαν τη σχέση τους δεδομένη και 

τράβηξαν στα άκρα τα δύο ασύμμετρα μοντέλα ανάπτυξης: οι ΗΠΑ αύξησαν την 

πιστοληπτική τους ικανότητα που προκάλεσε ρεκόρ κατανάλωσης, και η Κίνα, με 

ρεκόρ εξαγωγών εξαρτήθηκε από την υπέρμετρη κατανάλωση της Αμερικής. Όπως 

ήταν αναμενόμενο, οι διαχωριστικές γραμμές των δύο οικονομιών άρχισαν να μην 

γίνονται διακριτές και οι δύο οικονομίες άρχισαν να πάσχουν από «κρίση 

ταυτότητας».423 Ήταν τόσο μεγάλη η οικονομική αλληλεξάρτηση των δύο χωρών, 

που ο ιστορικός Niall Ferguson και ο οικονομολόγος Moritz Schularick άρχισαν το 

2006 να αναφέρονται σε αυτές ως μια ξεχωριστή οντότητα, την «Κιμερική» 

(Chimerika),424 προσπαθώντας να περιγράψουν την οικονομική αλληλεξάρτηση 

των δύο οικονομιών. «Η Κίνα και η Αμερική προχώρησαν σε τήξη και έγιναν μία 

οικονομία - η Κιμερική», υποστηρίζει ο Niall Ferguson. «Οι Κινέζοι αποταμίευαν, οι 

Αμερικανοί ξόδευαν. Οι Κινέζοι έκαναν εξαγωγές, οι Αμερικανοί έκαναν εισαγωγές. 

Οι Κινέζοι δάνειζαν, οι Αμερικανοί δανείζονταν».425  

Καθώς οι Κινέζοι βάσισαν την ανάπτυξή τους στις εξαγωγές, δεν 

επιθυμούσαν να δουν το νόμισμά τους να ανατιμάται έναντι του δολαρίου. Γι' αυτό 

και συνέχισαν να παρεμβαίνουν στις χρηματαγορές με αποτέλεσμα να 

συσσωρεύουν διεθνή αποθέματα αξίας 2,1 τρισ. δολάρια. Περίπου το 70% από 

                                            
422 Niall Ferguson, "Ο ταραχώδης γάμος Κίνας - Αμερικής," Ελευθεροτυπία, accessed 
December 28, 2015, http://www.enet.gr/?i=news.el.article&id=69057. 

423 Stephen S. Roach, Κρίση ταυτότητας στη σχέση ΗΠΑ – Κίνας 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=610357 

424 Mark Leonard, "Why Convergence Breeds Conflict," Foreign Affairs 92, no. 5 (September 2013):  
accessed December 18, 2015, http://www.saintjoehigh.com/ourpages/auto/2014/3/4/37125565/13-
0910%20Why%20Convergence%20Breeds%20Conflict.pdf 

425 Niall Ferguson, "Ο ταραχώδης γάμος Κίνας – Αμερικής."   
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αυτά να είναι σε χρεόγραφα δολαρίων και ένα μεγάλο ποσοστό τους σε αμερικανικά 

κρατικά ομόλογα. Το ακούσιο αποτέλεσμα ήταν ότι με αυτό τον τρόπο 

χρηματοδοτήθηκε το τρέχον αμερικανικό έλλειμμα με πολύ χαμηλά επιτόκια. Η 

άφθονη διαθεσιμότητα εξωτερικής χρηματοδότησης με χαμηλό κόστος κατά τη 

δεκαετία του 2000 αποτέλεσε το έναυσμα για την εκρηκτική ανάπτυξη που 

σημειώθηκε ιδίως στον τομέα των κτηματομεσιτικών συναλλαγών.426  

Η οικονομική κρίση του 2008 έφερε όμως την αρχή του τέλους της 

«Κιμερικής». Η μη ισορροπημένη οικονομική σχέση μεταξύ της Κίνας και Αμερικής 

αρχίζει να δημιουργεί πρόβλημα στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική 

σταθερότητα.427 Οι βυθισμένοι στα χρέη Αμερικανοί καταναλωτές δεν μπορούσαν 

να δανειστούν άλλο. Το αμερικανικό επιτόκιο δανείων εκτοξεύεται και οι 

αμερικανικές εισαγωγές από την Κίνα μειώνονται σημαντικά. Την ίδια στιγμή οι 

κινεζικές εξαγωγές προς την Αμερική καταρρέουν και η Κίνα προσπαθεί να αυξήσει 

την εσωτερική της κατανάλωση. Οι Αμερικανοί διαμαρτύρονται για την απώλεια 

θέσεων εργασίας και οι Κινέζοι διαμαρτύρονται για την απώλεια των αποταμιεύσεών 

τους που με τόσο κόπο κέρδισαν. Η Ουάσιγκτον καταγγέλλει ότι το Πεκίνο δεν παίζει 

με τους κανόνες και το Πεκίνο ενίσταται διότι οι κανόνες εφευρέθηκαν από την Δύση 

για να εξουσιάζει τους υπόλοιπους. Καθώς αυξάνονται οι εντάσεις, πολλές πτυχές 

της σχέσης ΗΠΑ-Κίνας, τις οποίες και οι δύο πλευρές έβλεπαν ως ευκαιρίες, 

μοιάζουν όλο και περισσότερο σαν απειλές.428 Τελικά η «Κιμερική» αντί για «ένα 

γάμο στον παράδεισο» αποτέλεσε μια Χίμαιρα ένα οικονομικό τέρας, αντίστοιχο της 

ελληνικής μυθολογίας.429 

                                            
426 Στον ίδιο, Niall Ferguson, "Ο ταραχώδης γάμος Κίνας – Αμερικής. 

427 Niall Ferguson and Moritz Schularick, "The U.S. and China Both Need Economic Rehab | 
Journalism," Niall Ferguson, last modified November 2013, 
http://www.niallferguson.com/journalism/finance-economics/the-u.s.-and-china-both-need-
economic-rehab. 

428 Mark Leonard Leonard, "Γιατί η σύγκλιση θρέφει την σύγκρουση," Foreign Affairs, accessed 
December 28, 2015, http://foreignaffairs.gr/articles/69633/mark-leonard/giati-i-sygklisi-threfei-tin-
sygkroysi. 

429 Niall Ferguson, "‘Chimerica’ and the Rule of Central Bankers," WSJ, accessed 
October 31, 2015, http://www.wsj.com/articles/chimerica-and-the-rule-of-central-bankers-
1440717632. 
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11.3. Το Μέλλον της «Κιμερικής» 

Παραδόξως, η οικονομική κρίση του 2008 δεν οδήγησε σε ένα σινο-

αμερικανικό «διαζύγιο», παρά τις αμοιβαίες κατηγορίες περί νομισματικής 

χειραγώγησης. Όμως υπάρχει σοβαρός κίνδυνος όσον αφορά στη σταθερότητα της 

«Κιμερικής» και αργά ή γρήγορα, ο «γάμος» των δύο εθνικών οικονομιών πιστεύεται 

ότι θα διαλυθεί. Αυτό μπορεί βέβαια να γίνει σταδιακά και όσο γίνεται πιο ανώδυνα. 

Είναι όμως επίσης πολύ πιθανό, να τελειώσει ξαφνικά προκαλώντας σοκ στην 

παγκόσμια οικονομία. 430 Μέχρι στιγμής, η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας ελέγχει 

επιτυχώς την εγχώρια προσφορά χρήματος και τον πληθωρισμό της χώρας μέσω 

ενός συνδυασμού διοικητικών μέτρων και αυστηρών ρυθμίσεων του τραπεζικού 

συστήματος.431 Η Κίνα αναζητώντας νέες ισορροπίες για το οικονομικό της μοντέλο 

άρχισε ήδη να επαναδιαμορφώνει τη διεθνή χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική με 

νέους θεσμούς όπως η Ασιατική Επενδυτική Τράπεζα Υποδομών, η Νέα 

Αναπτυξιακή Τράπεζα και το Ταμείο του Δρόμου του Μεταξιού.  

11.4. Η Στρατηγική και η Πολιτική Διάσταση της Κιμερικής 

Για την αναδιαμόρφωση των οικονομικών σχέσεων των δύο χωρών, η 

κυβέρνηση Obama ξεκίνησε από τον Ιούλιο του 2009, τον Στρατηγικό και 

Οικονομικό Διάλογο (SED), που ο τύπος αποκαλεί ανεπίσημα  ως «G2», σε μια 

προσπάθεια «να πείσει την Κίνα να συνεργαστεί με την Αμερική και να ακολουθήσει 

τους κανόνες».432 Οι όροι «Κιμερική» και «G2», χρησιμοποιούνται συχνά 

εναλλακτικά, και παρόλο που κάποιοι αντιτίθενται θεωρώντας ότι δεν έχει νόημα να 

                                            
430 Kim Song-Yi and Louis Kuijs, "Raw Material Prices, Wages, and Profitability in China Industry : 
How Was Profitability Maintained when Input Prices and Wages Increased So Fast? (English) | The 
World Bank," Documents & Reports - All Documents | The World Bank, accessed 
October 31, 2015, http://documents.worldbank.org/curated/en/2007/10/8948371/raw-material-
prices-wages-profitability-china-industry-profitability-maintained-input-prices-wages-increased-so-
fast. 

431 Nial Ferguson and Moritz Schularik, "The Empire Effect: The Determinants of Country Risk in 
the First Age of Globalization, 1880–1913," John-F.-Kennedy-Institut: Startseite, accessed 
October 31, 2015, http://www.jfki.fu-
berlin.de/faculty/economics/persons/schularick/JEH_final03032006.pdf. 

432 Yeomin Yoon, "BIT a Success for US and China - Opinion - Chinadaily.com.cn," Chinadaily US 
Edition, accessed October 31, 2015, http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2015-
10/06/content_22116949.htm. 
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μιλάμε για G2, λόγω της ανισότητας των δύο οικονομιών, πολλοί είναι αυτοί που 

υπογραμμίζουν την στρατηγική και η πολιτική διάσταση της Κιμερικής.433  

Στα πλαίσια της υφιστάμενης οικονομικής αλληλεξάρτησης, η Κίνα κατανοεί 

ότι το ευρύτερο γεωπολιτικό πλαίσιο απαιτεί τη συνεργασία των δύο χωρών σε 

στρατηγικό επίπεδο.434 Σίγουρα γνωρίζει ότι μπορεί να απειλήσει τις ΗΠΑ με 

ξεπούλημα των αποθεματικών δολαρίου. Αυτό όμως θα εξασθενούσε και την ίδια, 

μειώνοντας την αξία των συναλλαγματικών αποθεμάτων της, εφόσον εξασθενούσε 

το δολάριο. Παράλληλα θα κινδύνευαν οι εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, κάτι που 

θα  οδηγούσε σε πολιτική αστάθεια στο εσωτερικό της και προβλήματα 

νομιμοποίησης του κόμματος. Με άλλα λόγια, αν η Κίνα αποφασίσει να βλάψει την 

Αμερική, θα ζημιωθεί και η ίδια. Η σημερινή περίπτωση θυμίζει μια «ισορροπία 

(οικονομικού) τρόμου», ανάλογη εκείνης που ίσχυε επί Ψυχρού Πολέμου (Economic 

MAD).435  

  

                                            
433 Zbigniew Brzezinski, "The Group of Two that could change the world,", accessed 
December 28, 2015, http://www.ft.com/intl/cms/s/0/d99369b8-e178-11dd-afa0-
0000779fd2ac.html#axzz3vbczYi4Z. 

434 Thomas Bork, "The Future of 'Chimerican' Relations," Chinadaily US Edition, accessed 
October 31, 2015, http://www.chinadaily.com.cn/china/2009-06/11/content_8274573.htm. 

435 Joseph Nye, "Has Economic Power Replaced Military Might?," Project Syndicate, accessed 
December 22, 2015, http://www.project-syndicate.org/commentary/has-economic-power-replaced-
military-might. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 

Δεν είναι ανάγκη να είναι κάποιος έμπειρος διεθνολόγος, για να διαπιστώσει 

ότι οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα απασχολούν τη διεθνή συζήτηση, με τη 

βιβλιογραφία να αυξάνεται εκθετικά. Στην παρούσα διατριβή έγινε μια προσπάθεια 

επισκόπησης της διεθνούς και ελληνικής βιβλιογραφίας, με στόχο να σκιαγραφήσει 

το παρόν και το μέλλον των σινο-αμερικανικών σχέσεων μέσα από το πρίσμα των 

βασικών διεθνολογικών θεωριών και των διεθνών πολιτικών πρακτικών των δύο 

χωρών, πάντα σε συνάρτηση και όχι αποστειρωμένες από την επίδραση των 

παραγόντων του διαμορφούμενου πολυπολικού συστήματος.  

Όσον αφορά το μέλλον των σχέσεων των δύο χωρών κάθε προσπάθεια είναι 

παρακινδυνευμένη. Κατά τη ρήση του Προέδρου Obama, «δεν μπορούμε να 

προβλέψουμε με βεβαιότητα τι θα φέρει το μέλλον, αλλά μπορούμε να είμαστε 

σίγουροι για τα ζητήματα που θα καθορίσουν την εποχή μας. Είμαστε σίγουροι για 

το εξής: Οι σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας είναι αυτές που θα 

διαμορφώσουν τον 21ο αιώνα».436 Σχέσεις που «θα διαμορφώσουν τον 21ο αιώνα» 

και αφ’ ενός μεν χαρακτηρίζονται από την επιθυμία και των δύο για συνεργασία, αφ’ 

ετέρου όμως υπονομεύονται από σοβαρές διαφωνίες και εντάσεις, εν μέρει λόγω 

των λανθασμένων αντιλήψεων και λόγω έλλειψης κατανόησης ανάμεσα στις δύο 

πλευρές. Καθώς η Κίνα αποκτά όλο και ισχυρότερη πολιτική και οικονομική ισχύ 

στην Ασία και στον κόσμο, τόσο οι Αμερικανοί όσο και Κινέζοι πρέπει να 

επανεξετάσουν τις αντιλήψεις με τις οποίες κρίνουν ο ένας τον άλλον. Η διερεύνηση 

αυτών των αντιλήψεων του παρελθόντος αλλά και του παρόντος και πολλές φορές 

των παρανοήσεων σχετικά με τα συμφέροντα και τους στόχους η μια της άλλης, 

είναι ένα βασικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης μιας σταθερής σχέσης που 

βασίζεται στην κατανόηση και ακριβή αξιολόγηση των αμοιβαίων συμφερόντων 

τους.  

                                            
436 Εναρκτήρια ομιλία του Προέδρου Barack Obama κατά τον 1ο Στρατηγικό και Οικονομικό Σινο-
αμερικανικό Διάλογο, Washington DC, 27 Ιουλίου 2009. Barack Obama, "Remarks by the President 
at the U.S./China Strategic and Economic Dialogue," The Whitehouse, last modified July 27, 2009, 
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-president-uschina-strategic-and-economic-
dialogue. 
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Παρά το γεγονός ότι οι διάφορες σχολές σκέψης, ρεαλιστές, φιλελεύθεροι και 

κονστρουκτιβιστές, έχουν τις δικές τους απόψεις, αισιόδοξες ή απαισιόδοξες, για την 

προοπτική των σχέσεων ΗΠΑ-Κίνας, το πρώτο δεδομένο που θα πρέπει να λάβει 

σοβαρά υπόψη η αμερικανική πλευρά, είναι ότι η Κίνα είναι πολύ διαφορετική 

πολιτισμικά από τον Δυτικό κόσμο. Το αξιακό πλαίσιο της κινεζικής κοινωνίας, η 

μακρόχρονη ιστορίας της, οι παραδόσεις της, τα συστήματα διακυβέρνησης 

διαφέρουν ριζικά από αυτά της Δύσης. Κατά δεύτερο το «αμερικανικό όνειρο» είναι 

εντελώς διαφορετικό από το αντίστοιχο «κινεζικό όνειρο» και γιατί να είναι άλλωστε 

ίδιο. Επομένως θα πρέπει να είναι κανείς ιδιαίτερα προσεκτικός όταν προβαίνει σε 

οποιεσδήποτε συγκρίσεις και συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας τον 

«ορθολογιστικό» φακό του δυτικού αξιακού πρίσματος. Αντιθέτως θα πρέπει να 

μελετήσει το ρόλο της διδασκαλίας του Κομφούκιου και τις αντιλήψεις περί αρμονίας, 

η οποία αποτελεί κλειδί για την κατανόηση των κινεζικών εθνικών αξιών, καθώς 

επίσης και τη σημασία του κινεζικού εθνικισμού, μετά τη σταδιακή υποχώρηση του 

Μαοϊσμού. Αυτά τα δύο λειτουργούν ως ηθικο-φιλοσοφικός οδηγός για τον 

ανερχόμενο κινεζικό καπιταλισμό και ως ιδεολογικό υλικό ενοποίησης της χώρας. 

Υπό αυτό το αξιακό πρίσμα θα πρέπει να εξετάζονται τα όποια ζητήματα 

ανακύπτουν στις σχέσεις των ΗΠΑ με την Κίνα, όσο και κατ’ επέκταση στις σχέσεις 

της Κίνας με τον υπόλοιπο κόσμο. 

Η τρέχουσα συζήτηση για τις σινο-αμερικανικές σχέσεις επικεντρώνεται γύρω 

από δύο ανταγωνιστικές απόψεις: η μια άποψη θέλει την Κίνα να αποτελεί τον κύριο 

ανταγωνιστή και η άλλη τον κύριο εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών, στην επίλυση 

των όλο και πιο σύνθετων παγκόσμιων προβλημάτων τα οποία απαιτούν 

πολυμερείς απαντήσεις. Ποια από αυτές τις απόψεις είναι σωστές, εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το πώς βλέπει η μια χώρα την άλλη, σε ένα άναρχο σύστημα 

που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και δυσπιστία μεταξύ των κρατών. Αυτό που 

σίγουρα θα μπορούσε κανείς να παραδεχθεί, είναι ότι η αντιπαράθεση των δύο 

κρατών δεν συνίσταται σε αντικρουόμενες ταξικές ιδεολογίες και σίγουρα δεν είναι 

μεταξύ αντίπαλων μοντέλων της νεωτερικότητας.437 

                                            
437 "Challenges and Opportunities in Sino-American Relations," in Thinking Beyond Boundaries: 
Transnational Challenges to U.S. Foreign Policy, ed. Hugh Liebert (SCUSA 63, 2015), 
www.westpoint.edu/sosh/siteassets/sitepages/scusa/Sino-AmericanRelations-SCUSA-Final.doc. 
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Η κατανόηση εάν η Κίνα είναι μια status-quo ή μια ρεβιζιονιστική δύναμη, 

δηλαδή εάν η Κίνα θα επιδιώξει την περιφερειακή ηγεμονία ή θα φτάσει σε κάποιου 

είδους αμοιβαίου καταμερισμού εξουσίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μπορεί να 

καθορίσει εάν η προοπτική των σινο-αμερικανικών σχέσεων θα ακολουθήσει μια 

συγκρουσιακή ή συνεργατική πορεία. Εάν δηλαδή θα ακολουθηθούν πολιτικές 

«θετικού αθροίσματος» που θα δίνουν κίνητρα αμοιβαίας εμπιστοσύνης, 

διαφάνειας, και οικονομικών δεσμών, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η 

πιθανότητα σύγκρουσης, χωρίς όμως οποιεσδήποτε προκαταλήψεις 

αυτοεκπληρούμενης φύσης της απειλής, ή εάν ακολουθηθούν στρατηγικές 

«μηδενικού αθροίσματος» και μεθόδους «μια σου και μια μου» (tit for tat) βλέποντας 

η μια την άλλη ως απειλή για την εθνική ασφάλεια και τα ζωτικά συμφέροντά της.  

Στην υιοθέτηση οποιασδήποτε πολιτικής ατζέντας, τόσο η Κίνα όσο και οι 

Ηνωμένες Πολιτείες, δέχονται εξωγενείς και ενδογενείς πιέσεις που δεν μπορούν να 

αγνοηθούν κατά την εκτίμηση της προοπτικής των διμερών τους σχέσεων. Όσον 

αφορά στην Κίνα, η ηγεσία του Κινεζικού Κομμουνιστικού Κόμματος, έχει σε διεθνές 

επίπεδο, δύο εθνικούς στόχους. Αυτόν της εθνικής ασφάλειας και αυτόν της ένταξης 

της χώρας στη «λέσχη» των μεγάλων δυνάμεων. Όσον αφορά τον πρώτο στόχο, η 

Κίνα έχει επωφεληθεί από ένα σχετικά ευνοϊκό περιβάλλον κατά τη διάρκεια των 

τελευταίων τριάντα ετών. Έχει διευθετήσει τις συνοριακές διαφορές και έχει έρθει 

πιο κοντά με την Ινδία, το Πακιστάν, το Βιετνάμ, αλλά και τη Ρωσία, έχει καταστείλει 

τις εξεγέρσεις στο Θιβέτ και των άλλων εθνοτικών μειονοτήτων και έχει συνάψει 

διμερείς και πολυμερείς εμπορικές σχέσεις με τους κύριους δρώντες της διεθνούς 

σκηνής. Ωστόσο, το ζήτημα της Ταϊβάν και ο εκσυγχρονισμός του στρατού της έχουν 

προκαλέσει ανησυχία στους γείτονές της και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κινέζοι 

ηγέτες από την πλευρά τους, εκλαμβάνουν τη στρατηγική «στροφή προς την Ασία» 

ως γεωπολιτικό στραγγαλισμό της Κίνας. 

Ο δεύτερος εθνικός στόχος – η αύξηση του κύρους και η αναγνώριση της 

Κίνας ως μεγάλης δύναμης – είναι αυτός που έχει προβληματίσει περισσότερο τους 

κινέζους ηγέτες.438 Μετά από έναν αιώνα ταπείνωσης το ΚΚΚ είναι συχνά απρόθυμο 

να προβεί σε οποιεσδήποτε παραχωρήσεις στο διεθνή στίβο, λόγω της δυσπιστίας 

                                            
438 Zheng Bijian, "China's "Peaceful Rise" to Great-Power Status," Foreign Affairs 84, no. 5 (2005), 
https://www.foreignaffairs.com/articles/asia/2005-09-01/chinas-peaceful-rise-great-power-status. 
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και του φόβου της εκμετάλλευσης από τις δυτικές δυνάμεις. Στο εσωτερικό, το κόμμα 

πρέπει να διατηρήσει μια λεπτή ισορροπία ανάμεσα στις ισχυρές τάσεις του 

εθνικισμού και της αναπτυξιακής οικονομικής πολιτικής. Ο εθνικισμός αν και 

χρησιμοποιήθηκε από την κινεζική κυβέρνηση για να αποσπάσει την προσοχή του 

λαού από τα μείζονα εσωτερικά προβλήματα που τον απασχολούν, αποτελεί μια 

ανεξέλεγκτη δύναμη που μπορεί να «δοκιμάσει» τη συνοχή της χώρας. Η παροχή 

σταθερότητας στον κινεζικό λαό, ενώ καλλιεργώντας παράλληλα τις ενοποιητικές 

τάσεις του εθνικιστικού αισθήματος θα είναι μια συνεχής πρόκληση νομιμοποίησης 

του κομμουνιστικού κόμματος.439 Χειραγωγώντας τον κινεζικό εθνικισμό, το κόμμα 

θα πρέπει ταυτόχρονα να διατηρεί σταθερή και υψηλή οικονομική ανάπτυξη. Και 

παρόλο που ομολογουμένως το έχει καταφέρει κατά τη διάρκεια των τελευταίων 

δεκαετιών, ωστόσο δεδομένης της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και της 

εξάρτησης της Κίνας από τη διεθνή αγορά, η κινεζική κυβέρνηση μπορεί να έχει 

δυσκολία να διατηρήσει την οικονομική ανάπτυξη κατά τις επόμενες δεκαετίες. 

Οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν παρόμοιους περιορισμούς τόσο στο 

εσωτερικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Στο εσωτερικό της χώρας, με την αύξηση 

της οικονομικής ισχύος της Κίνας να γίνεται εντονότερη, εν μέρει λόγω της 

οικονομικής στασιμότητας των Ηνωμένων Πολιτειών, ο έντονος αποπληθωρισμός, 

τα υψηλά επίπεδα της ανεργίας, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου με την Κίνα, 

οι επιταγές για την προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων απανταχού στον 

κόσμο με το γνωστό αδιέξοδο μεταξύ της κυβέρνησης, Κογκρέσου και οικονομικών 

λόμπι, επισκιάζουν τις προσπάθειες χάραξης μιας πραγματιστικής εξωτερικής 

πολιτικής. Σε διεθνές επίπεδο, ενώ η Κίνα επεκτείνει συνεχώς την επιρροή της σε 

όλα τα πλάτη και μήκη του κόσμου, οι ΗΠΑ επιδιώκουν διστακτικά να 

απαγκιστρωθούν από τις δεσμεύσεις τους, δείχνοντας σημάδια ηγεμονικής 

παρακμής, εν μέσω ερωτημάτων για τα υφιστάμενα φορτία της αμερικανικής ισχύος, 

τις δυνατότητες επηρεασμού της διεθνούς τάξης, τους ενδεικνυόμενους τομείς 

δράσης και τους αναγκαίους μηχανισμούς μόχλευσης υπέρ των αμερικανικών 

συμφερόντων, είτε μέσω άσκησης μιας παραδοσιακής ρεαλιστικής πολιτικής, είτε 

μέσω εμπλοκής των διεθνών θεσμών, οργανισμών και κανόνων, για την ανεύρεση 

                                            
439 Suisheng Zhao, "Nationalism’s Double Edge," Wilson Quarterly 29, no. 4 (Fall 2005), accessed 
December 15, 2015, 
http://archive.wilsonquarterly.com/sites/default/files/articles/WQ_VOL29_A_2005_Article_05_4.pdf. 
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των αναγκαίων περιφερειακών στρατηγικών δεσμεύσεων που θα προωθήσουν με 

τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο τα συμφέροντα των ΗΠΑ, χωρίς να προκαλέσουν 

την υπερβολική αντίδραση της Κίνας.  

Η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την επιρροή των ΗΠΑ, 

εξισορροπώντας τις στρατηγικές κινήσεις της Κίνας, αλλά θα πρέπει να κατανοήσει 

και να αποδεχτεί το γεγονός, ότι η Κίνα επιζητά την καταξίωση, την αναβάθμιση του 

ρόλου και του κύρους της χώρας. Επιπλέον, θα πρέπει να εξομαλύνει συγκεκριμένα 

σημεία τριβής στις σινο-αμερικανικές σχέσεις και ιδιαίτερα το ζήτημα της Ταϊβάν και 

τον εκσυγχρονισμό του στρατού της Κίνας. Ενώ η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν ως τμήμα 

της επικράτειάς της (και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε διεθνή παρέμβαση), οι 

Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δεσμευτεί στην υποστήριξη των δημοκρατικών 

προσδοκιών του λαού της Ταϊβάν. Η κινεζική ηγεσία ωστόσο, θεωρεί την 

επανένωση με την Ταϊβάν ως κρίσιμη προϋπόθεση για τη νομιμοποίηση του 

κόμματος και ως εκ τούτου δεν είναι διατεθειμένη να ανεχτεί οποιαδήποτε 

αμερικανική παρέμβαση σε μια «εσωτερική υπόθεση».  

Η άνοδος της Κίνας έχει επίσης συνοδευτεί, όπως ήταν αναμενόμενο και με 

αύξηση της στρατιωτικής ισχύος γεγονός που δημιουργεί περαιτέρω τριβές στις 

σινο-αμερικανικές σχέσεις. Στον απόηχο της διεθνούς καταδίκης των γεγονότων 

στην πλατεία Tiananmen το 1989 και την τεράστια επίδειξη ισχύος που επέδειξαν οι 

αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πρώτου Πολέμου του Κόλπου, η Κίνα 

έθεσε ως στόχο να εκσυγχρονίσει τις ένοπλες δυνάμεις της μειώνοντας την 

εξάρτησή της από άλλες χώρες, αναπτύσσοντας εξελιγμένη τεχνολογία για να 

αντιμετωπίσει οποιουσδήποτε στρατιωτικούς ελιγμούς στα στενά της Ταϊβάν με 

στρατηγικές άρνησης πρόσβασης και απομόνωσης περιοχής, εξασφαλίζοντας την 

ασφάλεια των συνόρων της και έχοντας αποτελεσματική ισχύ αποτροπής της 

ανεξαρτησία του νησιού. Αυτή η αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού της Κίνας, 

η έλλειψη διαφάνειας και τα επιθετικά μέσα της κινεζικής στρατιωτικής μηχανής, 

δημιουργούν έντονη ανησυχία στην αμερικανική ηγεσία που θα πρέπει να 

αξιολογήσει τις μακροπρόθεσμες κινεζικές φιλοδοξίες και να εκπονήσει στρατηγικές 

σε περίπτωση μιας μελλοντικής στρατιωτικής αναμέτρησης.  

Ένα άλλο κρίσιμο ερώτημα για τη χάραξη της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ, 

είναι ποια στρατηγική εξισορρόπησης θα ακολουθήσουν οι άλλες χώρες της 
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Νοτιοανατολικής Ασίας, δηλαδή εάν θα επιδιώξουν να εξισορροπήσουν την ισχύ ή 

την απειλή. Δηλαδή εάν θα εξακολουθήσουν με τη βοήθεια της αμερικανικής ισχύος, 

να εξισορροπούν την Κίνα επειδή αυξάνει συνεχώς την ισχύ της, ή θα συμπλεύσουν 

με την Κίνα με την επιδίωξη μεγαλύτερου κέρδους. Από την πλευρά της η Αμερική 

αναγνωρίζει ότι η Κίνα επιχειρεί να εξισορροπήσει την αμερικανική ισχύ, αφενός με 

την οικονομική και στρατιωτική της ενδυνάμωση στη λογική της εσωτερικής 

εξισορρόπησης, αφετέρου με μηχανισμούς ήπιας εξωτερικής εξισορρόπησης που 

ανιχνεύονται στις πολιτικές της Κίνας για δημιουργία περιφερειακών εταιρικών 

σχέσεων και συμφωνιών και νέων πρωτοβουλιών περιφερειακής ολοκλήρωσης 

χωρίς τη συμμετοχή των ΗΠΑ. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα η συμφωνία για τη 

Ζώνη Ελεύθερων Συναλλαγών Κίνας με τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας, από 

τον Ιανουάριο του 2010 (ASEAN-China Free Trade Area). 

Επίσης η αμερικανική πλευρά θα πρέπει να κατανοήσει ότι η εμφάνιση νέων 

μεγάλων δυνάμεων είναι βέβαιο ότι θα επιφέρει αλλαγές στην παγκόσμια κατανομή 

ισχύος, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την ένταση με την οποία αυτές οι δυνάμεις 

θα επιλέξουν να εξισορροπήσουν την αμερικανική ισχύ.440 Ακόμη και αν η Κίνα ή 

άλλες αναδυόμενες δυνάμεις απέχουν από μια συνειδητή διαδικασία 

εξισορρόπησης, οι εν γένει ικανότητές τους, το μέγεθος της οικονομίας τους, οι 

στρατιωτικές τους ικανότητες κλπ, θα θέσουν αναμφίβολα περιορισμούς στην 

ελευθερία των ΗΠΑ για ανάληψη μονομερούς δράσης, στην ικανότητά τους να 

επηρεάζουν και να κυριαρχούν στο διεθνές σύστημα. Επίσης με δεδομένες τις 

δυσχέρειες που σχετίζονται με τις προσπάθειες τόσο της εσωτερικής όσο και 

εξωτερικής εξισορρόπησης της σκληρής ισχύος, η εξισορρόπηση με τη χρήση ήπιας 

ισχύος (soft-balancing), έχει καταστεί ως μια προσιτή επιλογή των αναδυόμενων 

δυνάμεων. Με αυτή τη μορφή εξισορρόπησης, χρησιμοποιούνται μηχανισμοί όπως 

οικονομική διπλωματία, πολιτικές συμμαχίες, διεθνείς οργανισμοί και διακρατικές 

συμφωνίες, καθώς και οικονομικές πολυμερείς και περιφερειακές πρωτοβουλίες, 

που αποκλείουν τη συμμετοχή της υπερδύναμης. Αν και αυτή η μορφή 

εξισορρόπησης είναι σχετικά νέα και δεν είναι απόλυτα πειστική και αποδεκτή, είναι 

                                            
440 John Ikenberry, "The Rise of China and the Future of Liberal World Order" (lecture, The C 
Douglas Dillon Lecture, Chatham House, London, May 7, 2014). 
https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/field/field_document/20140507RiseofChin
a.pdf 
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ενδεχομένως ο τρόπος με τον οποίο τα κράτη θα εξισορροπούν τους αντιπάλους 

τους στο μέλλον. Ακόμη κι αν είναι απίθανο να επιφέρει δραστικές αλλαγές στην 

ισορροπία ισχύος του συστήματος, παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη που την 

εφαρμόζουν να επηρεάζουν τις διεθνείς υποθέσεις. Επομένως σε αυτήν την 

κατεύθυνση θα πρέπει να κινηθεί και η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, ώστε να 

διαμορφώνει αυτή το πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας, αναγνωρίζοντας 

έγκαιρα τις ανάγκες και τις τάσεις του συστήματος.  

Παράλληλα με τις εντάσεις που δρουν ανασταλτικά στις σινο-αμερικανικές 

σχέσεις, υπάρχουν εξίσου και ευκαιρίες αν όχι ευθύνες για συνεργασία, μέσα από 

μια ανανεωμένη ατζέντα κοινών πρωτοβουλιών και προτεραιοτήτων. Οι δύο χώρες 

από κοινού αντιπροσωπεύουν πάνω από το ένα τρίτο της οικονομικής 

δραστηριότητας παγκοσμίως και σχεδόν το ένα τέταρτο του παγκόσμιου 

πληθυσμού και για αυτό τον λόγο κάποιοι τις έχουν περιγράψει ως «G2». Λόγω της 

οικονομικής και εμπορικής τους αλληλεξάρτησης, είναι φυσικό οι δύο χώρες να 

επιθυμούν την ανάπτυξη ο ένας του άλλου. Πόσο μάλλον όταν πολλά προβλήματα 

της διεθνούς κοινότητας δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν χωρίς τις ενοποιημένες 

προσπάθειες των δύο χωρών σε στρατηγικό επίπεδο, με σημαντικότερα εξ’ αυτών 

τη διατήρηση και σταθερή λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας, την κλιματική 

αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, την ενεργειακή ασφάλεια 

και την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων καθώς 

και την αποτελεσματικότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ως 

του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση της σταθερότητας του 

διεθνούς συστήματος.  

Συνοψίζοντας, η διαχείριση των μεταξύ τους σχέσεων είναι ένα κρίσιμο έργο 

όσον αφορά τη χάραξη της πολιτικής των δύο χωρών και απαιτεί να κατανοήσουν 

ότι ενώ οι συνέπειες από μια εσφαλμένη εκτίμηση και λαθεμένη αντίληψη της 

κατάστασης είναι μεγάλες, αντιθέτως οι απολαβές από μια ουσιαστική διμερή 

συνεργασία είναι τεράστιες. Ενώ η μονοπολική στιγμή της Αμερικής έχει φθάσει στο 

τέλος της, οι δύο χώρες θα πρέπει να επαναπροσδιορίσουν από κοινού τη θέση και 

το ρόλο τους στο νέο διεθνές σύστημα αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες που 

υπερβαίνουν τα όρια της παραδοσιακής διπλωματίας. Ίσως, ο Henry Kissinger το 

έθεσε σωστότερα, «Η ανάδυση της Κίνας ως υπερδύναμης θα είναι σημαντικότερη 
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από την ενοποίηση της Γερμανίας το 19ο αιώνα και τη γαλλική επανάσταση»,441 «μια 

πολιτική που εκλαμβάνει την Κίνα ως απειλή αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας μιας 

οικονομίας που αναπτύσσεται αλματωδώς και μιας ιδεολογίας που μας είναι 

δυσάρεστη, θα έχει σαν αποτέλεσμα να αυτοαπομονώσει τις Ηνωμένες Πολιτείες». 

Συνεπώς, γι’ αυτό που είναι πλέον βέβαιος, είναι ότι αν θέλει να μιλήσει με την 

«υπερδύναμη» δεν αρκεί να τηλεφωνήσει στην Ουάσιγκτον. Πρέπει να καλέσει και 

στο Πεκίνο.  

                                            
441 Μαριάννα Ανδρούτσου, "Σινο-αμερικανικές Σχέσεις και η Οριοθέτηση της Σινοφοβίας στη Διεθνή 
Κοινωνία," Απογευματινή, September 2007, accessed December 27, 2015, 
https://androutsou.wordpress.com/2008/05/19/sinoamerikanikes-shessis/. 
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