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Δηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, 

τα επεξεργάσθηκα και τα παρουσιάζω σύμφωνα με τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδημαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόμους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευματική ιδιοκτησία. Δηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέρομαι και παραπέμπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιμοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δημιουργία μου.  
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«Το Κινεζικό όνειρο. Το δικό μου όνειρο.» Πρόκειται για την επιγραφή που 

αναφέρεται στην παραπάνω αφίσα. Η αφίσα και το ποίημα από τον Yi Qing 

αποτελούν την πιο αντιπροσωπευτική εικόνα της καμπάνιας του Κινεζικού 

Κομμουνιστικού Κόμματος το 2015, σύμφωνα με τον αρθρογράφο Joyce Lee στο 

thediplomat.com.  Χρησιμοποιείται εδώ για να τονιστεί πώς η Κίνα επιθυμεί να 

νομιμοποιεί την «ειρηνική άνοδό της» στους πολίτες της. Σχετικά με την αξία των 

αφισών και των συνθημάτων τους στην Κίνα το παρακάτω άρθρο είναι ιδιαίτερα 

ενημερωτικό http://www.nytimes.com/2013/12/21/opinion/sunday/murong-the-new-

http://www.nytimes.com/2013/12/21/opinion/sunday/murong-the-new-face-of-chinese-propaganda.html?_r=0
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η άνοδος της Κίνας, ο ανταγωνισμός ανάμεσα σε μια Μεγάλη Δύναμη και μια 

ραγδαία αναπτυσσόμενη δύναμη που έχει την πρόθεση τόσο να αναλάβει 

«περισσότερες υποχρεώσεις όσο και να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στην 

αναδιαμόρφωση του διεθνούς συστήματος»
1
,όσο και η σταθερότητα του διεθνούς 

συστήματος εν γένει αλλά και του περιφερειακού υποσυστήματος της Ασίας, 

αποτελούν ενδιαφέροντα θέματα για τον παρατηρητή και απλό αναγνώστη της 

διεθνούς πολιτικής, ενώ για τον αναλυτή των διεθνών σχέσεων, άξια ενδελεχούς 

μελέτης και ανάλυσης. Η οικονομική ανάπτυξη της Κίνας και η συνεπακόλουθη 

εξάρτησή της από τις αγορές και το υπάρχον οικονομικό σύστημα, οδηγεί τους 

υποστηρικτές του φιλελευθερισμού στο συμπέρασμα πως είναι δύσκολο να 

ακολουθηθεί μια επιθετική στρατηγική από την κινεζική ηγεσία, καθώς κάτι τέτοιο 

θα θέσει σε κίνδυνο την ευημερία της βραχυπρόθεσμα και εν τέλει την ίδια την 

επιβίωση της Κίνας
2
. Από την άλλη, οι ρεαλιστές τονίζουν πως η μετάβαση της Κίνας 

σε μια Μεγάλη Δύναμη, μέσα στα πλαίσια του άναρχου διεθνούς συστήματος και της 

υπάρχουσας κινεζικής οικονομικής ισχύος, θα υλοποιηθεί καταρχάς με την αύξηση 

της σκληρής ισχύος της η οποία με την σειρά της θα δημιουργήσει τριβές και ίσως 

πιθανές αιτίες για στρατιωτική σύγκρουση
3
. 

Στη παρούσα μελέτη, επιχειρείται ο έλεγχο της θεωρίας του επιθετικού 

ρεαλισμού έτσι όπως παρουσιάστηκε από τον Τ.Μερσχάιμερ. Στόχος αποτελεί να 

αναλυθεί ο επιθετικός ρεαλισμός και οι θεωρητικές προβλέψεις του σχετικά με την 

άνοδο της Κίνας καθώς και να παρουσιασθούν οι εξελίξεις στις περιοχές της Νότιας 

και Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας από το 2009 μέχρι και σήμερα. Η μελέτη 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι προβλέψεις για την ανάδειξη της Κίνας ως 

ηγεμονική δύναμη στο ασιατικό υποσύστημα παρότι φαίνεται να βρίσκουν βάση στις 

                                                                 
1
 Xi Jinping. 2015. 'The most powerful leader in the world. A conversation with Chinese President Xi 

Jinping.' Ημερομηνία πρόσβασης Ιούλιος 20. http://berggruen.org/topics/a-conversation-with-

president-xi-at-big-s-understanding-china-conference. 
2
  ‘The U.S. Navy, China’s Navy, and Future Maritime Strategy: Remarks by CNO Adm. Jonathan 

Greenert.’ 2015. The Brookings Institution. Ημερομηνία πρόσβασης Ιούνιος 5. 

http://www.brookings.edu/blogs/brookings-now/posts/2014/11/us-navy-china-navy-future-maritime-

strategy-cno-jonathan-greenert. 
3
 John J. Mearsheimer, ‘The Gathering Storm: China’s Challenge to US Power in Asia’, The Chinese 

Journal of International Politics 3, τχ. 4 (21 Δεκέμβριος 2010): 381–96, doi:10.1093/cjip/poq016. 
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πρόσφατες εξελίξεις, αποτυγχάνουν να αναλύσουν το γεγονός ότι η Κίνα δεν διαθέτει 

τις στρατιωτικές ικανότητες για να εισέλθει σε έναν ηγεμονικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. 

Αντιθέτως, αυτό που φαίνεται και βρίσκει σύμφωνη και την θεωρία είναι ότι η 

πολιτική της Κίνας θα επικεντρωθεί στην μείωση του ρόλου του αμερικανικού 

παράγοντα καθώς και στην χρησιμοποίηση της οικονομικής ισχύος για την 

επιβράβευση ή την τιμωρία των γειτονικών της κρατών ανάλογα με την στάση τους 

απέναντι στα συμφέροντά της.   
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ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Στο κεφάλαιο που ακολουθεί παρουσιάζονται καταρχάς τα ερωτήματα της 

έρευνας, οι λόγοι της επιλογής της συγκεκριμένης περιοχής και χρονολογίας για την 

εξέταση του φαινομένου καθώς και η μεθοδολογία η οποία ακολουθήθηκε για την 

εκπόνηση της. Στο τέλος, δίνεται ένα συνοπτικό  πλαίσιο για την δομή της. Προτού 

όμως, παρουσιαστούν τα ερωτήματα της έρευνας αναλύεται συνοπτικά οι 

τοποθετήσεις ορισμένων σημαινόντων ερευνητών. 

Στις δύο παραπάνω αναλύσεις υπάρχει μια αντικρουόμενη συλλογιστική. Από 

τη μια οι ρεαλιστές, κυρίως σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό, θεωρούν ότι το 

όφελος, η επιδίωξη της ασφάλεια στη προκειμένη, σε μια πολεμική σύγκρουση της 

Κίνας είναι περισσότερα από το κόστος ενώ, οι φιλελεύθεροι θεωρούν πως τα κόστη, 

δηλαδή η οικονομική αποδυνάμωση,  είναι παραπάνω από οιαδήποτε πιθανά οφέλη. 

Στην αρχή της έρευνας, θα επιχειρηθεί να γίνει μια περισσότερο ενδελεχή 

παρουσίαση της βιβλιογραφίας ως προς τις διαφορετικές ερμηνείες και αναλύσεις 

σχετικά με την άνοδο της Κίνας και τους τρόπους που μπορεί να υλοποιηθεί. Προτού, 

όμως προχωρήσουμε, οφείλουμε να σημειώσουμε κυρίως σχετικά με τους σκοπούς 

της συγκεκριμένης μελέτης πως δεν επιχειρείται να προκριθεί η θεωρία της 

ορθολογικής επιλογής όπου μια απλή ανάλυση κόστους-οφέλους θα καταδείξει την 

προσφορότερη επιλογή για την Κίνα. Αντιθέτως, υποστηρίζεται ότι κάθε κράτος και 

η εκάστοτε πολιτική και στρατιωτική ηγεσία αποφασίζει και σχεδιάζει μια επιθετική 

στρατηγική εφόσον πρώτα έχουν αποτιμηθεί τα εκάστοτε εθνικά συμφέροντα και τα 

οποία με την σειρά τους μπορούν να εξυπηρετηθούν καλύτερα με την διεξαγωγή 

πολέμου από ότι με κάποιες άλλες εναλλακτικές στρατηγικές.  

Ιδιαίτερα ως προς την περιοχή της Νότιας θάλασσας της Κίνας, ενδιαφέρον 

παρουσιάζει η εξής ανάλυση: «η εγγενής δυναμική στην σχέση μιας ραγδαίας 

ανοδικής δύναμης που αποκτά περισσότερο αυτοπεποίθηση (Κίνα), και μιας 

επικρατούσας δύναμης που φοβάται ότι θα χάσει το προβάδισμα της (ΗΠΑ), και η 
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εμπλοκή σύμμαχων κρατών για κάθε δύναμη οδηγεί τα κράτη προς τον πόλεμο.»
4
  Η 

συλλογιστική αυτή, η οποία και βασίζεται σε αυτήν που εξέφρασε πρώτος ο 

Θουκυδίδης για τον Πελοποννησιακό Πόλεμο, όπου ο φόβος της αύξησης της 

αθηναϊκής ισχύος οδήγησε τους Λακεδαιμονίους σε πόλεμο εναντίον της Αθήνας, 

υποστηρίζεται ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να γίνει κάτι ανάλογο
5
για τις ΗΠΑ και 

την Κίνα. Επίσης, η ιστορία φαίνεται να δίνει προβάδισμα στις υποθέσεις των 

ρεαλιστών καθώς στις 11 από τις 15 περιπτώσεις από το 1500 μΧ και μετά, όταν μια 

αναδυόμενη δύναμη ανταγωνίστηκε μια κυρίαρχη δύναμη το αποτέλεσμα ήταν ο 

πόλεμος. Τέλος, εάν συμφωνήσουμε με το επιχείρημα του Μερσχάιμερ και του 

επιθετικού ρεαλισμού, η Κίνα θα απαντήσει με τον ίδιο τρόπο στην περιοχή της 

Νότιας Θάλασσας της Κίνας απέναντι στις ΗΠΑ όπως και οι ΗΠΑ απάντησαν στις 

ευρωπαϊκές δυνάμεις στο δυτικό ημισφαίριο, δηλαδή και του βίαιου διωγμού τους 

από το υποσύστημα της Βορείου Αμερικής
6
.  

Κυρίαρχη θέση ως προς ερμηνεία της αναδυόμενης Κίνας κατέχουν η θεωρία 

της μετάβασης της ισχύος (‘theory of power transition’)
7
  καθώς και ο ισχυρισμός του 

επιθετικού ρεαλισμού για βίαιη ανάπτυξη της Κίνας
8
. Και οι δύο αναγνωρίζουν 

κάποια οφέλη για την υιοθέτηση επιθετικής στρατηγικής. Από τη μια για την θεωρία 

της μετάβασης της ισχύος, το όφελος μιας σύγκρουσης είναι η αλλαγή του 

υπάρχοντος διεθνούς συστήματος. Πρόκειται, για την επιδίωξη επιβολής 

ευνοϊκότερου για το εν λόγο κράτος διεθνές σύστημα από τις δυνάμεις που 

απέκτησαν ισχύ ισάξια με αυτών που κυριαρχούν ήδη σε αυτό αφότου, όμως, είχε 

διαμορφωθεί.  Η δυσαρέσκεια για την υπάρχουσα διανομή των κερδών μπορεί να 

οδηγήσει στην βίαιη συμπεριφορά του κράτους. Τα συγκεκριμένα οφέλη όμως δεν 

                                                                 
4
 Graham T. Allison Jr, ‘Obama and Xi Must Think Broadly to Avoid a Classic Trap’, The New York 

Times, 6 Ιούνιος 2013, http://www.nytimes.com/2013/06/07/opinion/obama-and-xi-must-think-

broadly-to-avoid-a-classic-trap.html. 
5
 Στο ίδιο. 

6
 John J. Mearsheimer, Η τραγωδία της πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων., επιμέλ. Κουσκουβέλης 

Ηλίας, και Ήφαιστος Παναγιώτης, μετάφρ. Κολιόπουλος Κωνσταντίνος (Εκδόσεις Ποιότητα, 2006). 
7
 A. F. K Organski, World Politics, (New York: Knopf, 1968); Ronald L. Tammen, ‘The Organski 

Legacy: A Fifty-Year Research Program’, International Interactions 34, τχ. 4 (2008): 314–32, 

doi:10.1080/03050620802561769. 
8
 John J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, 2006 
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έχουν εξεταστεί από την υπάρχουσα βιβλιογραφία με σαφή τρόπο
9
. Για τον επιθετικό 

ρεαλισμό, το όφελος είναι η ασφάλεια, μέσα από την αύξηση της ισχύος. 

Επιχειρώντας, λοιπόν να ενισχυθεί το επιχείρημα του επιθετικού ρεαλισμού η 

παρούσα έρευνα θα προσπαθήσει να απαντήσει σε δύο ερωτήματα:  

Κατά πόσο είναι πιθανόν η Κίνα να οδηγηθεί σε σύγκρουση στην περιοχή της 

Νότιας θάλασσας της Κίνας για λόγους εδαφικής επέκτασης; 

Κατά πόσο είναι πιθανόν να οδηγηθεί σε σύγκρουση στην ίδια περιοχή για 

λόγους κύρους του κράτους; 

Ύστερα από την βιβλιογραφική επισκόπηση και την ανάδειξη του επιθετικού 

ρεαλισμού όπως ορίστηκε από τον Μερσχάιμερ ως το βέλτιστο εργαλείο ανάλυσης 

για την παρούσα έρευνα θα επιχειρηθεί ένας έλεγχος θεωρίας (theory-testing). 

Συγκεκριμένα, ακολουθώντας τις παρατηρήσεις του S.Van Evera
10

 σχετικά με τον 

έλεγχο της θεωρίας μέσα από περιπτωσιολογική έρευνα (case study) για την πολιτική 

επιστήμη θα επιχειρηθεί να γίνει έλεγχος της θεωρίας του Μερσχάιμερ για την 

περίπτωση της Κίνας και της εξωτερικής πολιτικής της πάνω στη Νότια και 

Ανατολική θάλασσα της Κίνας. Ο έλεγχος αυτός θα γίνει έχοντας ως ερμηνευτικό 

εργαλείο ποιοτικής έρευνας την μέθοδο process tracing
11

. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας με αυτή την μέθοδο, επιδιώκουν να εξετάσουν την θεωρία σύμφωνα με τις 

αιτιώδεις σχέσεις που αυτή προκρίνει, όπου και οδηγούν σε συγκεκριμένη συνήθως 

συμπεριφορά των κρατών , και κατά πόσο αυτή εφάπτεται με την πραγματικότητα. 

Επομένως, αρχικά η θεωρία του Μερσχάιμερ, όπως παρουσιάσθηκε στο 

βιβλίο του «Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» αλλά και σε 

μετέπειτα δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με την Κίνα, θα 

αποτελέσει τη βάση για την εφαρμογή της μεθόδου έρευνας process tracing. Στην 

συνέχεια, η περιπτωσιολογική έρευνα, ύστερα από ανάλυση τόσο πρωτογενών πηγών 

(Στρατιωτικά δόγματα, Στρατηγικές για την θαλάσσια ασφάλεια, Λευκοί βίβλοι, 

συνεντεύξεις αξιωματούχων πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, SIPRI defence 

                                                                 
9
 M. Taylor Fravel, ‘International Relations Theory and China’s Rise: Assessing China’s Potential for 

Territorial Expansion’, International Studies Review 12, τχ. 4 (2010): 505–32, doi:10.1111/j.1468-

2486.2010.00958.x. 
10

  Stephen Van Evera, Guide to methods for students of political science (Ithaca: Cornell University 

Press, 1997). 
11

 Alexander L. George και Andrew Bennett, Case studies and theory development in the social 

sciences, BCSIA studies in international security (Cambridge, Mass: MIT Press, 2005). 
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expenditure κ.α.) όσο και δευτερογενών πηγών (κυρίως αναλύσεις για την περιοχή 

στη περίοδο που θα γίνει η έρευνα) θα αποτελέσει τον έλεγχο της θεωρίας στην 

πράξη.  

Η επιλογή της περιοχής της Νότιας Θάλασσας της Κίνας έγινε καθώς 

θεωρείται ότι είναι αυτή όπου η Κίνα δύναται να επιδιώξει επιθετικές στρατηγικές, 

όπως άλλωστε έχει ήδη κάνει ως ένα βαθμό με τις εδαφικές διεκδικήσεις της. Σχετικά 

με την επιλογή των δύο παραγόντων που θα αποτελέσουν και τους άξονες της 

έρευνας, προτιμήθηκαν οι συγκεκριμένοι καθώς, από την μια η εδαφική επέκταση 

αποτέλεσε κυρίαρχο αίτιο πολέμου για πολλές αναδυόμενες δυνάμεις που 

επιχείρησαν να επιβάλλουν την κυριαρχίας τους, όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η 

Σοβιετική Ένωση. Επίσης, η εδαφική επέκταση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις 

θεωρίες που υποστηρίζουν μια βίαιη ανάδειξη της Κίνας σε ηγεμονική δύναμη ενώ, 

είναι αυτή που μπορεί να αναγκάσει τις ΗΠΑ να απαντήσουν στην πρόκληση της 

Κίνας. Από την άλλη πλευρά, το κύρος ενός κράτους οδήγησε σε πολέμους, 

επιχειρήθηκε να παραδειγματίσει τους πιθανούς αντιπάλους ενός κράτους, αλλά και 

οδήγησε σε συγκρούσεις επειδή επιδιώκονταν να μην φθαρθεί το κύρος και το γόητρο 

ενός κράτους. Τέλος, παρότι δεν είναι τόσο ευδιάκριτο ως αίτιο πολέμου όσο η 

εδαφική επέκταση, αποτελεί ένα σημαντικό υποκειμενικό παράγοντα ισχύος. 

Η παρούσα μελέτη θα βασιστεί πάνω στην συγκριτική μελέτη των πιθανών 

κοστών μιας σύγκρουσης πάντοτε σύμφωνα με τους δύο άξονες όπως αναπτύχθηκαν 

παραπάνω, αλλά και πιθανών οφελών. Θα εστιάσει στην περιοχή της Θάλασσας της 

Νότιας Κίνας και της Ανατολικής Κίνας και επομένως θα αναλυθούν οι σχέσεις 

μεταξύ της Κίνας και μιας ομάδας κρατών (Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Ταιβάν, Ιαπωνία, 

Μαλαισία, Μπρούνεϊ), όπως φυσικά και της σχέσης με τις ΗΠΑ. Χρονικά θα 

περιοριστούμε μετά το 2009 όπου οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας πέρασαν από 

την προηγούμενη φάση σταθερότητας σε έναν ανταγωνισμό των δύο δυνάμεων αλλά 

και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων κρατών
12

. Στόχος της δεν είναι να αποδείξει εάν 

θα γίνει πόλεμος ή όχι, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να αποδειχθεί 

εφόσον οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται από τους μελετητές των διεθνών σχέσεων 

αλλά από τους αρχηγούς κρατών. Στόχος είναι, όμως, να αναλυθούν οι σχέσεις 

                                                                 
12

  Ross Robert S., ‘The Revival of Geopolitics in East Asia: Why and How?’, Global Asia 9, τχ. 3 (fall 

2014): 8–14. 
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ανταγωνισμού μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ στην περιοχή της θάλασσας της 

Νότιας Κίνας και να γίνει μια μελέτη του κατά πόσο είναι επωφελές ή μη, για την 

Κίνα μια πολεμική σύγκρουση την οποία και υποστηρίζουν οι ρεαλιστές ότι είναι 

αναπόφευκτη, πάνω στα κριτήρια της εδαφικής επέκτασης και του κύρους του 

κράτους.  

Τέλος, ως προς την μεθοδολογία, πρόκειται για ποιοτική μελέτη καθώς θα 

βασιστούμε σε δευτερογενείς βιβλιογραφικές πηγές και δευτερογενή στοιχεία και ως 

ένα βαθμό ποσοτική, εφόσον θα χρειαστεί να γίνει καταγραφή σχέσεων ισχύος όπου 

και συνεπάγεται σύγκριση αριθμών που καθορίζουν την ισχύ τους, όπως οι 

στρατιωτικές δαπάνες.  

 

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ. 

Το πρώτο κεφάλαιο της παρούσας έρευνας  έχει ως στόχο να παρουσιασθεί η 

σχετική βιβλιογραφία γύρω από το θέμα της ανόδου της Κίνας. Επιλέγονται κυρίως 

να παρουσιαστούν τα επιχειρήματα τα οποία υποστηρίχθηκαν από Φιλελεύθερους και 

Ρεαλιστές. Στόχοι της συγκεκριμένης ενότητας είναι να πέρα από την εντρύφηση στο 

θέμα για την πληρέστερη κατανόηση του τόσο από τους αναγνώστες όσο και από την 

συγγραφέα αλλά και την παρουσίαση των διαφορετικών απόψεων που υπάρχουν και 

εντός των δύο σχολών σκέψης και πολλές φορές δεν αναδεικνύονται. Στη συνέχεια, 

θα ξεκινήσει το κυρίως μέρος της εργασίας, δηλαδή σε πρώτη φάση επιχειρείται η 

όσο το δυνατόν πληρέστερη παρουσίαση του επιθετικού ρεαλισμού, αναλύοντας τις 

υποθέσεις και τους συλλογιστικούς μηχανισμούς τους οποίους προκρίνει. Στη 

συνέχεια στην ίδια ενότητα θα γίνει λόγος για την άνοδο της Κίνας και πώς αυτή ο 

επιθετικός ρεαλισμός προβλέπει αυτή την διαδικασία. Σημαντικό να τονιστεί ότι σε 

αυτό το σημείο θα χρησιμοποιηθούν και προτάσεις και άλλων θεωρητικών που 

έγραψαν για τον επιθετικό ρεαλισμό και όχι μόνο του Μερσχάιμερ Τζον 

(Mearsheimer John). Το επόμενο κομμάτι της έρευνας επικεντρώνεται στη περιοχή 

της Νότιας και Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας με σκοπό να αναλύσει τις 

ισορροπίες μεταξύ των κρατών του εν λόγου υποσυστήματος αλλά και το ρόλου που 

διαθέτουν οι ΗΠΑ. Έπειτα, θα παρουσιαστεί με αναλυτική διάθεση η σχέση ΗΠΑ - 
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Κίνας στην υπό εξέταση περιοχή, ενώ τέλος θα επιχειρηθούν ορισμένα 

συμπεράσματα σχετικά με την άνοδο της Κίνας.  
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

Η άνοδος της Κίνας και η συνεπακόλουθη αύξηση της ισχύος της, μέσα από 

τις αυξανόμενες στρατιωτικές και οικονομικές δυνατότητές της, γεννά ένα 

θεμελιώδες ερώτημα που  απασχολεί ιδιαιτέρως την ακαδημαϊκή κοινότητα: Πώς 

μπορεί η Κίνα να γίνει μια μεγάλη δύναμη χωρίς να προκαλέσει φόβο τόσο στα 

γειτονικά της κράτη όσο και στις ίδιες τις ΗΠΑ; Στο καίριο αυτό ερώτημα πολλοί 

είτε από ακαδημαϊκοί είτε αναλυτές είτε ακόμα και  πολιτικοί προσπάθησαν να 

δώσουν την δική τους εμπεριστατωμένη άποψη. Στη συγκεκριμένη ενότητα 

επιδιώκεται να παρουσιασθεί με σαφήνεια,  πληρότητα και περιεκτικότητα ένα 

μεγάλο κομμάτι της βιβλιογραφίας που ασχολείται με το θέμα, εστιάζοντας στο 

θεωρητικό κομμάτι του φαινομένου και με ποιο τρόπο οι ρεαλιστικές και 

φιλελεύθερες θεωρήσεις μπορούν να εφαρμοστούν.   

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 η άρχουσα πολιτική ηγεσίας της Κίνα 

υιοθέτησε και άρχισε να εφαρμόζει μια νέα πολιτική με δύο βασικούς στόχους:  

καταρχάς την εσωτερική ανάπτυξη, όχι μόνο οικονομικής φύσεως  και κατά δεύτερον 

τον  εκσυγχρονισμό. Στη πραγματικότητα, η πολιτική της «αλλαγής και του 

ανοίγματος» όπως ονομάστηκε (“reform-and-opening process”) επιδίωκε να 

νομιμοποιήσει την κομματική ηγεσία μέσω της οικονομικής ανάπτυξης που είχε 

ανάγκη το κράτος όπως και να καταφέρει την είσοδο της Κίνα στην τότε σύγχρονη 

πραγματικότητα. Για να επιτευχθεί η επιδιωκόμενη ανάπτυξη όμως, έπρεπε να 

ακολουθηθούν συγκεκριμένες οικονομικές πολιτικές που είχαν ως στόχο την 

βελτίωση ή και την ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μέσα από ορισμένες 

διπλωματικές κινήσεις κυρίως αρχικά με τα κράτη της περιφέρειας της και στη 

συνέχεια με τον υπόλοιπο κόσμο
13

. Ύστερα από μια δεκαετία και την επιτυχημένη 

εφαρμογή της οικονομικής μεταρρύθμισης, ο εκσυγχρονισμός του Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού αποτέλεσε μια ορθολογική επιλογή για ένα κράτος που 

διαθέτει σύνορα, χερσαία ή θαλάσσια, με 19 διαφορετικά κράτη, με πέντε από τα 

                                                                 
13

 ‘Decoding China’s Emerging “Great Power” Strategy in Asia | Center for Strategic and International 

Studies’, ημερομηνία πρόσβασης 15 Ιανουάριος 2016, http://csis.org/publication/decoding-chinas-

emerging-great-power-strategy-asia. 
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οποία βρέθηκε σε διαμάχη τον τελευταίο αιώνα, ενώ τα βόρεια και δυτικά σύνορα της 

είναι διάτρητα από πολλές διαφορετικές μειονότητες των περιοχών, ενώ τέλος 

υπάρχει πάντοτε η απειλή των εσωτερικών αναταραχών
14

.  

Βεβαίως, είναι απαραίτητο να τονιστεί το γεγονός ότι κανένας από τους 

θεωρητικούς που επιχειρούν να αναλύσουν τις σχέσεις μεταξύ της Κίνας και την 

ΗΠΑ, δεν διαθέτει μια οριστική απάντηση. Την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης 

δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει εκ των προτέρων και με βεβαιότητα οποιοσδήποτε 

αναλυτής των Διεθνών Σχέσεων όπως υποστηρίζει σε άρθρο του ο Γκάντις (John 

Lewis Gaddis)
15

. Και αυτό διότι η πολιτική επιστήμη δεν διαθέτει τα κατάλληλα 

ερευνητικά εργαλεία, ακόμα και σήμερα έτσι ώστε να είναι σε θέση να προβλέψει 

πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Το ίδιο άλλωστε 

υποστηρίζει και ένας ακόμη σημαντικός θεωρητικός της πολιτικής επιστήμης, ο 

Ρόμπερτ Τζέρβις (Robert Jervis) ο οποίος αναφέρει ότι οι διεθνείς σχέσεις 

χαρακτηρίζονται από τα «φαινόμενα του συστήματος»
16

. Πρόκειται για τα 

συστήματα που προκύπτουν από τις πολλαπλές διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων, 

στην προκειμένη οι μονάδες είναι τα κράτη,  και εμφανίζουν είτε κυκλικά φαινόμενα 

με την επανάληψη συγκεκριμένων γεγονότων ή και σχέσεων μεταξύ των κρατών είτε 

μη ευθείες αλληλεπιδράσεις που δημιουργούν πρωτοφανής περιστάσεις ή και 

ισορροπίες του συστήματος. Σε αυτές τις περιπτώσεις, μικρά περιστατικά μπορούν να 

προξενήσουν μεγάλες αλλαγές ενώ τα συγκεκριμένα περιστατικά είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να εντοπιστούν εκ των προτέρων. Παρότι δεν καταδικάζει κάθε προσπάθεια 

πρόβλεψης ως αποτυχημένη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι απόλυτες και 

ντετερμινιστικές θεωρίες δεν είναι δυνατόν να κατέχουν χώρο στον επιστημονικό 

χώρο των διεθνών σχέσεων.     

 

 

 

 

                                                                 
14

 Robert S. Ross, ‘China’s Naval Nationalism: Sources, Prospects, and the U.S. Response’, 

International Security 34, τχ. 2 (2009): 46–81. 
15

 John Lewis Gaddis, ‘International Relations Theory and the End of the Cold War’, International 

Security 17, τχ. 3 (1992): 5–58, doi:10.2307/2539129. 
16

 Robert Jervis, ‘The Future of World Politics: Will It Resemble the Past?’, International Security 16, 

τχ. 3 (1991): 39–73, doi:10.2307/2539088. 
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Φιλελεύθεροι  

 

Ιδιαίτερα επωφελές για την προώθηση του διαλόγου μεταξύ των 

υποστηρικτών διαφορετικών θεωριών είναι ότι ακόμα και σε θεωρίες που περιμένει ο 

αναγνώστης να βρει μια μόνο συγκεκριμένη κατεύθυνση, έστω και εάν 

παρουσιάζονται με διαφορετικούς συλλογιστικούς μηχανισμούς ή βασίζονται σε  πιο 

περίπλοκες ανεξάρτητες μεταβλητές, θεωρείται ότι η εξαρτημένη μεταβλητή ή 

αλλιώς το αποτέλεσμα ορισμένων υποθέσεων θα δίνουν διακυμάνσεις σε ένα 

συγκεκριμένο αποτέλεσμα, όπως αυτό της συνεργασίας των κρατών για την ευημερία 

του οικονομικού συστήματος.  Στο έργο του ο  Άαρον Φριεντμπεργκ (Aaron L. 

Friedberg)
17

, υποστηρίζει ότι υπάρχουν φιλελεύθεροι, οι οποίοι και κινούνται στο 

αναμενόμενο πλαίσιο της ανάδειξης της Κίνας μέσα από μια ειρηνική διαδικασία, 

αλλά και αυτοί που υποστηρίζουν ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο να επιτευχθεί εάν 

αναλυθεί ο ρόλος που διαδραματίζει το πολιτικό σύστημα σε κάθε κράτος και πόσο 

αυτό μπορεί να προκαλέσει είτε αστάθεια είτε επιθετικές διαθέσεις βασιζόμενες σε 

εθνικιστικά επιχειρήματα.  

Αναλυτικότερα, οι «φιλελεύθεροι αισιόδοξοι» βασίζουν τους ισχυρισμούς σε 

τρεις μηχανισμούς που θεωρούν ότι θα έχουν ως αποτέλεσμα την ειρήνη και όχι τον 

πόλεμο. Πρόκειται, πρώτον για την οικονομική αλληλεξάρτηση, δεύτερον για την 

ύπαρξη των διεθνών οργανώσεων και τέλος ο εκδημοκρατισμός.  

Τα επιχειρήματα για την οικονομική αλληλεξάρτηση είναι και τα πιο συχνά 

εμφανιζόμενα στην βιβλιογραφία και υποστηρίζουν το εξής: όσο υπάρχει ανάγκη 

ύπαρξης οικονομικών σχέσεων μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών τόσο θα 

αυξάνεται το κοινό συμφέρον των κρατών για ευημερείς σχέσεις
18

. Οι οικονομικές 

σχέσεις μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ από την εφαρμογή της «αλλαγής και του 

ανοίγματος» μέχρι και σήμερα καταγράφουν ανοδική πορεία. Οι εμπορικές 

συναλλαγές μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας από τα 2 δις $ το 1979, το 2014 φτάνουν τα 591 

δις $. Η Κίνα για τις ΗΠΑ αποτελεί τον δεύτερο μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο, την 

                                                                 
17

 Aaron L. Friedberg, ‘The Future of U.S.-China Relations: Is Conflict Inevitable?’, International 

Security 30, τχ. 2 (2005): 7–45. 
18

 James L. Richardson, ‘Asia-Pacific: The Case for Geopolitical Optimism’, The National Interest, τχ. 

38 (1994): 28–39. 
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τρίτη μεγαλύτερη εξαγωγική αγορά και την μεγαλύτερη εισαγωγική πηγή
19

.  

Σύμφωνα με τον Ικενμπερυ (Ikenberry)
20

 η «Κίνα όχι μόνο χρειάζεται συνεχόμενη 

πρόσβαση στο διεθνές καπιταλιστικό σύστημα, αλλά το επιθυμεί και η ίδια για την 

προστασία που μπορεί να της προσφέρουν οι κανόνες του συστήματος και των 

διεθνών οργανισμών, όπως αυτή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου».  

Η επικοινωνία μεταξύ των κρατών, η μείωση των αβεβαιοτήτων σχετικά με 

τις προθέσεις του άλλου αλλά και η αύξηση της εμπιστοσύνης μέσα από τους 

μηχανισμούς των διεθνών οργανισμών είναι τα κύρια στοιχεία που επιτρέπουν τους 

υποστηρικτές του Φιλελευθερισμού να προβλέπουν «ειρηνική άνοδο» της Κίνας
21

.  

Στηριζόμενοι στην οικοδόμηση αρκετών νέων διεθνών οργανισμών μετά το τέλος του 

Ψυχρού Πολέμου όπως είναι για παράδειγμα ο Οικονομικός Σύνδεσμος  για 

Συνεργασία Ασίας – Ειρηνικού  (Asia Pacific Economic Cooperation forum, APEC), 

o Σύνδεσμο για τα κράτη της Νοτίου Ασίας (ASEAN Regional Forum) και 

(Association of Southeast Asian Nations) και ο ASEAN + 3, όπως και η Σύνοδος της 

Ανατολικής Ασίας (East Asia Summit). Η θέσπιση και η λειτουργία αυτών των 

διεθνών οργανισμών, σύμφωνα με τους Τζονσον και Ρος (Johnson και Ross)
22

  

διασύνδεουν στενότερα τις ΗΠΑ με την Κίνα προωθώντας την επικοινωνία και 

μειώνοντας την πιθανότητα για λάθη κατανόησης των προθέσεων του άλλου. 

Τέλος, σε συνέχεια του έργου του Εμμάνουελ Καντ (E. Kant) και της 

σημαίνουσας σημασίας καθώς και καταλυτικού παράγοντα του δημοκρατικού 

πολιτεύματος οι φιλελεύθεροι θεωρούν και υποστηρίζουν ότι «οι δημοκρατίες δεν 

πάνε ποτέ σε πόλεμο». Εάν τα καθεστώτα στηρίζονται την ισχύ τους και την 

νομιμοποίησή τους στην συγκατάθεση των κυβερνώμενων τότε είναι λιγότερο πιθανό 

να εισέλθουν σε στρατιωτικές συγκρούσεις. Ειδικότερα για την Κίνα θεωρούν ότι ο 

εκδημοκρατισμός της παρότι διαθέτει αρκετά ακόμα στάδια έχει τεθεί σε κίνηση 

                                                                 
19

 Wayne Morrison, ‘China-U.S. Trade Issues’, Federal Publications, 29 Αύγουστος 2011, 

http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/key_workplace/862. 
20

 G. John Ikenberry, ‘The Rise of China and the Future of the West: Can the Liberal System Survive?’, 

Foreign Affairs 87, τχ. 1 (2008): 23–37. 
21

 Robert O. Keohane, After hegemony: cooperation and discord in the world political economy, 1st 

Princeton classic ed, A Princeton classic edition (Princeton, N.J: Princeton University Press, 2005); 

Robert O. Keohane και Joseph S. Nye, Power and interdependence, 4th ed (Boston: Longman, 2012). 
22

 Alastair Iain Johnston και Paul Evans, “China’s Engagement with Multilateral Security Institutions,” 

στο Alastair I. Johnston και Robert S. Ross, επιμ., Engaging China: the management of an emerging 

power, Politics in Asia series (London ; New York: Routledge, 1999), σελ 235-272.  
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έχοντας ως κινητήρια δύναμη την οικονομική ανάπτυξη που με την σειρά της 

αυξάνεται από την ολοένα και πιο ανοικτή κινεζική αγορά
23

.  

Περνώντας στους «φιλελεύθερους πεσιμιστές», σύμφωνα με τον 

Φριεντμπεργκ (Friedberg)
24

, ακριβώς αυτό το μεταβατικό στάδιο μεταξύ ενός 

ολοκληρωτικού πολιτεύματος  σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα είναι που μπορεί να 

οδηγήσει σε σύγκρουση. Σύμφωνα με την εξαιρετική ανάλυση των Σνάιντερ και 

Μειφολντ (Snyder και Mainfold)
25

οι λόγοι που ωθούν τα κράτη,  που βρίσκονται 

στην φάση της μετάβασης του πολιτεύματος σε σύγκρουση έχουν να κάνουν με τις 

εσωτερικές πιέσεις που δέχονται από την κοινωνία η οποία και διεκδικεί μεγαλύτερη 

πολιτική συμμετοχή. Με την σειρά τους οι εκάστοτε πολιτικές ελίτ χρησιμοποιούν 

εθνικιστικά επιχειρήματα για να επιτύχουν την συσπείρωση γύρω από την σημαία του 

κράτους ενάντια σε κάποιο άλλο κράτος χωρίς να χάσουν την εξουσία που διαθέτουν. 

Το επιχείρημα στην περίπτωση της Κίνας γίνεται κατανοητό εξετάζοντας την ιστορία 

της Κίνας και της τάσης των πολιτικών της να χρησιμοποιούν σε καταστάσεις όπου η 

οικονομική πρόοδος δεν είναι η επιδιωκόμενη τον εθνικισμό για να δημιουργήσουν 

αποδιοπομπαίους τράγους ικανούς να δημιουργήσουν μια σύγκρουση, όπως μπορεί 

να είναι η Ταιβάν ή Ιαπωνία ή ακόμα και οι ΗΠΑ
26

.    

Τέλος, μια μερίδα αναλυτών θεωρεί ότι η διαφορετικότητα των δύο 

πολιτευμάτων μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ μπορεί να θέσει σε κίνηση ένα φαύλο 

κύκλο αμοιβαίως αμφιβολιών και φόβων όπου και οι δύο θα βλέπουν μόνο εχθρικά 

τον άλλον
27

. Παρότι, την διαφορά υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό και οι δύο 

διαθέτουν πολιτικές ομάδες με συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία μπορεί να 

εξυπηρετηθούν από την ανάπτυξη ανταγωνιστικών σχέσεων μεταξύ των δύο
28

.  
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Ρεαλιστές.  

Το σύστημα για τους ρεαλιστές είναι άναρχο
29

. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη 

δεν έχουν τη δυνατότητα να καλέσουν κανέναν παράγοντα προς βοήθεια όταν 

βρίσκονται σε ανάγκη. Προφανώς σε μια τέτοια ανάλυση τα κράτη ανταγωνίζονται 

μεταξύ τους για να επικρατήσουν στους αντιπάλους τους. Όπως οι φιλελεύθεροι έτσι 

και οι ρεαλιστές διαθέτουν διαφορετικούς επεξηγηματικούς μηχανισμούς που παρότι 

βασίζονται σε αρκετά κοινά σημεία δεν σημαίνει ότι πάντοτε θα καταλήγουν να 

προκρίνουν μονάχα μια πολιτική αυτή της σύγκρουσης. Κάτι τέτοιο άλλωστε θα 

αντέκρουε και στο επιχείρημα ότι τα κράτη αποτελούν ορθολογικές οντότητες και 

προσπαθούν να λειτουργήσουν μέσα στο σύστημα με οποιαδήποτε πολικότητα και 

εάν αυτό χαρακτηρίζεται,  στοχεύοντας την επιβίωσή τους και την μεγιστοποίηση 

των κερδών τους χωρίς μεγάλα κόστη.  

Στην συγκεκριμένη εργασία ασχολούμαστε με τα επιχειρήματα του 

Μερσχάιμερ
30

, ο οποίος και εκφράζει την πλευρά των «επιθετικών ρεαλιστών» μέσα 

από τα έργα του υποστηρίζοντας ότι η Κίνα θα αποκτήσει περισσότερη ισχύ που θα 

την οδηγήσει να κηρύξει τη δική της έκδοση του δόγματος Μονρόε, επιδιώκοντας 

επακόλουθα την μείωση της στρατιωτικής παρουσίας των ΗΠΑ στο περιφερειακό 

υποσύστημα Ασίας –Ειρηνικού και την επίλυση οποιοδήποτε εδαφικών διεκδικήσεων 

από άλλα κράτη. Επιδιώκοντας την ασφάλειά τους οι υπόλοιποι παίκτες του 

υποσυστήματος σε μια προσπάθεια εξισορρόπησης απέναντι στην Κίνα, κινούμενοι 

από φόβο για τους στόχους της αναδυόμενης μεγάλης δύναμης θα επιλέξουν να 

συμμαχήσουν με τις ΗΠΑ απέναντι από την Κίνα οδηγώντας την περιοχή σε 

πολλαπλές συγκρούσεις και ακόμα και πόλεμο.  

Παρότι αυτή η θέση θεωρείται ακραία υπάρχουν και κάποιοι αναλυτές που 

πηγαίνουν ένα ακόμα βήμα παρακάτω υποστηρίζοντας και αυτοί ότι η Κίνα είναι το 

πιο πιθανό να εξελιχθεί σε πιο δυναμικό παίκτη ρισκάροντας ακόμα και να έρθει σε 

                                                                 
29
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σύγκρουση με άλλα κράτη. Η διαφορά που διαχωρίζει αυτή την ανάλυση από την 

προηγούμενη έγκειται στο γεγονός ότι οι λόγοι που βρίσκουν ως αίτια για την  

αλλαγή της στάσης της Κίνας είναι η εθνική περηφάνια και το κύρος των ηγετών 

της
31

. Συγκεκριμένα, στηριζόμενοι σε ιστορική ανάλυση γύρω από την Κίνα οι 

υποστηρικτές της άποψης αυτής πιστεύουν ότι οι δυσάρεστες εμπειρίες στη διάρκεια 

του  19
ου

 και 20
ου

 αιώνα  διαμορφώθηκε μια τάση που επηρεάζει και τους σημερινούς 

ηγέτες της Κίνας προς την εγκαθίδρυση μιας ζώνης επιρροής γύρω από την Λαϊκή 

Δημοκρατία της Κίνας αποτρέποντας οποιαδήποτε εξωτερική απειλή
32

.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ανάλυση του Kissinger ο οποίος αναφέρει ότι 

«ο γεωπολιτικός στόχος της Αμερικής πρέπει να παραμείνει στην παρεμπόδιση 

οποιασδήποτε δύναμης είτε ως μέρος συμμαχίας κρατών είτε από μόνη της να 

κυριαρχήσει στην περιοχή της Ασίας και να δημιουργήσει ένα ενιαίο εχθρικό 

μπλοκ
33

».  

Κεντρική θέση στην ανάλυση των ρεαλιστών αποτελεί όπως είναι φυσικό το 

δίλημμα ασφαλείας
34

. Στη συγκεκριμένη περίπτωση εστίαση γίνεται στις σχέσεις με 

την Ταιβάν όπου  στην περίπτωση που η Κίνα επιδιώκει μόνο την αποτροπή της 

Ταιβάν να εξελιχθεί σε αυτόνομο και ανεξάρτητο κράτος περιορίζοντας την στάση 

της μόνο σε απειλές χρήσης βίας. Ταυτόχρονα οι ΗΠΑ να επιθυμούν μόνο την μη 

επανένωση την δύο οντοτήτων απειλώντας και αυτές με την σειρά τους την Κίνα και 

ενισχύοντας στρατιωτικά την Ταιβάν προμηνύοντας την επέμβασή τους σε μια 

πιθανή εχθρική κίνηση της Κίνας εφαρμόζοντας την στρατηγική της αποτροπής
35

. Οι 

εξελίξεις αυτές θα θέσουν την Κίνα σε κατάσταση φόβου και θα την ωθήσουν να 

κλιμακώσει τις απειλές της μέχρι ότου και οι δύο πλευρές φτάσουν στο θουκυδίδειο 

αδιέξοδο.   

Στηριζόμενος στο δίλημμα ασφάλειας ο Glaser φαίνεται να κλίνει 

περισσότερο προς μια πιο θετική εκτίμηση του ανταγωνισμού ισχύος μεταξύ των 

ΗΠΑ και της Κίνα. Υποστηρίζει ότι και οι δύο μονάδες του συστήματος μπορούν να 

                                                                 
31
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προστατεύουν τα ζωτικά τους συμφέροντα χωρίς να χρειαστεί να κληθούν  να 

συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι απειλών και επίδειξης ισχύος. Στηριζόμενος στην 

αποτρεπτική δύναμη των πυρηνικών θεωρεί ότι οι ΗΠΑ είναι ικανές ακόμα και στο 

μέλλον να διαθέτουν υπεροχή απέναντι στην Κίνα ακόμα και εάν αυτή αυξήσει και 

προσπεράσει σε ισχύ τις ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, είναι αρκετά απίθανο η Κίνα να είναι σε 

θέση να επιτεθεί στο έδαφος των ΗΠΑ με συμβατικά στρατιωτικά όπλα καθώς η 

αποτρεπτική δεινότητα του νερού
36

, δηλαδή η απόσταση χιλιάδων ναυτικών μιλίων 

που χωρίζει τις δύο δυνάμεις ο Ειρηνικός ωκεανός, είναι ισχυρή για να καταστήσει 

μια επίθεση μεγάλης εμβέλειας αρκετά δύσκολη. Η αύξηση της ισχύος της Κίνας 

ακολουθώντας και τις καλύτερες προβλέψεις δεν θα είναι ικανή να προσπελάσει σε 

τέτοιο βαθμό τα δύο αυτά εμπόδια. Ταυτόχρονα τα εμπόδια αυτά μπορούν να  

χρησιμοποιηθούν και από την Κίνα αμυντικά
37

.  

Η συλλογιστική του Γκλέιζερ όπως παρουσιάστηκε τον οδηγεί στο 

συμπέρασμα ότι η ένταση του διλήμματος ασφαλείας θα είναι πολύ λιγότερο έντονη 

από όσο προβλέπουν άλλοι αναλυτές. Η ασφάλεια των δύο κρατών δεν θα 

υπονομευθεί σε ανησυχητικό βαθμό κάτι που θα τους επιτρέψει να αποφύγουν 

ιδιαίτερα δυσχερείς εξελίξεις ανάμεσα στις σχέσεις τους ή και με τρίτα κράτη. 

Επομένως, εφόσον η συνεργασία θα είναι εφικτή δεν θα οδηγηθούν σε ακραίες 

θέσεις
38

.  

Την μειωμένη πιθανότητα σύγκρουσης παρατηρούν και άλλοι ρεαλιστές οι 

οποίοι θεωρούν ότι η Κίνα σήμερα είναι αρκετά αδύναμη ενώ η ωρίμανση και 

αύξηση της ισχύος της τα επόμενα χρόνια δεν πρόκειται να είναι τόσο ανοδική
39

. 

Στην περίπτωση που οι ανοδικοί δείκτες ανάπτυξης πάψουν να βρίσκονται σε τόσο 

υψηλά επίπεδα τότε θα δημιουργηθούν ιδιαίτερα εμπόδια στην αύξηση τόσο του 

οικονομικού όσο και του στρατιωτικού επιπέδου της Κίνας
40

. Καταλυτικό ρόλο για 

την αλλαγή αυτών των δεικτών διαθέτει μια πιθανή εσωτερική πολιτική και 

κοινωνική αναταραχή που μπορεί να προκαλέσει σημαντικά προβλήματα στην 

εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ενώ ο κίνδυνος της μη ύπαρξης ανοικτών και 
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αποτελεσματικών οικονομικών δομών μπορεί να επιφέρει καθυστερήσεις και 

κωλύματα στο οικονομικό επίπεδο που με την σειρά του θα επηρεάσει αρνητικά το 

στρατιωτικό
41

.  Επομένως, σύμφωνα με αυτή την λογική η Κίνα θα προτιμήσει 

εφόσον λειτουργεί ορθολογικά να αποφύγει τις εντάσεις ή και την σύγκρουση με τις 

ΗΠΑ
42

. 

Τέλος, ο Κίρσνερ (Kirshner) προσπάθησε να διατυπώσει μια εκτίμηση πάνω 

στην κλασικό ρεαλισμό απαντώντας προς τα επιχειρήματα του Μερσχάιμερ, με τα 

οποία και διαφωνεί. Συγκεκριμένα, ότι η Κίνα αποτελεί όντως μια αναδυόμενη 

δύναμη, φθάνει σε κάποια σημεία τις μεγάλες δυνάμεις και προσπαθεί να εμπλακεί 

περισσότερο ενεργά σε ζητήματα ασφαλείας, η  ζήτηση για ενεργειακούς πόρους θα 

δημιουργήσει τριβές που τα υπόλοιπα γειτονικά κράτη, και κυρίως αποτελεί έναν 

ανταγωνιστή των ΗΠΑ τόσο στρατηγικά όσο και οικονομικά. Παρότι διαθέτει 

οικονομικές σχέσεις με τις ΗΠΑ η οικονομική αλληλεξάρτηση των δύο κρατών δεν 

θα τα εμποδίσει από την πολιτική σύγκρουση ή από τον πόλεμο. Η Κίνα είναι 

φιλόδοξη και θα συνεχίσει να είναι σε τέτοιο βαθμό που θα δημιουργεί απειλές προς 

τα συμφέροντα των άλλων κρατών. 

Σίγουρα τα αποτελέσματα της ανόδου της Κίνας θα έθεταν κάθε κλασικό 

ρεαλιστή σύμφωνα με τον Κίρσνερ να θεωρήσει ότι θα αυξηθεί η τριβή μεταξύ των 

κρατών στην περιοχή αλλά και των μεγάλων δυνάμεων, αυτό δεν συνεπάγεται εξ 

ορισμού όμως ότι θα οδηγήσει και στον πόλεμο.  

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση είχε ως στόχο να αναδείξει την 

ευρύτητα των αναλύσεων και των επιχειρημάτων που μπορούν να βρεθούν σχετικά 

με την άνοδο της Κίνας και κατά πόσο αυτή θα λειτουργήσει θετικά ή αρνητικά για 

την σταθερότητα του συστήματος. Εν κατακλείδι, η άνοδος της Κίνας πρόκειται για 

ένα ζήτημα που θα συνεχίσει να απασχολεί τους πολιτικούς επιστήμονες των διεθνών 

σχέσεων καθώς δίνει μια ιδανική ευκαιρία να ελέγξουν τις υποθέσεις τους και τους 

συλλογιστικούς μηχανισμούς τους στην διεθνή πραγματικότητα. Οι υποθέσεις του 

Μερσχάιμερ σχετικά με το φαινόμενο καθώς και ο μηχανισμός ανάλυσής του 

σίγουρα έχει προκαλέσει μια ιδιαίτερη συζήτηση με πολλούς ερευνητές να 

υποστηρίζουν ότι η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, ασχέτως εάν προέρχονται από 
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διαφορετική σχολή σκέψης, μα και αρκετούς να τίθενται ενάντια σε αυτή την 

ανάλυση παρότι αποτελούν και οι ίδιοι τους ρεαλιστές.  

 

ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

3.1.Ο ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΡΣΧΑΙΜΕΡ 

 

Έπειτα από την σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, κρίνεται επωφελές για 

την  παρούσα εργασία να στραφεί προς την εξέταση του επιθετικού ρεαλισμού όπως 

οικοδομήθηκε από τον Μερσχάιμερ μέσα από το βιβλίο του Η Τραγωδία της 

Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων καθώς και σχετικά άρθρα του. Όπως αναφέρθηκε 

και στην εισαγωγή στόχος είναι να επεξηγηθεί σε όσο γίνεται πληρέστερο βαθμό η 

λογική και οι υποθέσεις του Μερσχάιμερ γύρω από την άνοδο της Κίνας. Το 

κεφάλαιο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει με σαφήνεια το έργο του εν λόγο 

θεωρητικού και να τονίσει στοιχεία που θεωρούνται κρίσιμα για την περαιτέρω 

εξέταση του φαινομένου της Κίνας.  

3.1.α Οι Βασικές Υποθέσεις και η Λειτουργία τους. 

Ως πρωταρχικό στόχο ο Μερσχάιμερ στο βιβλίο του Η Τραγωδία της 

Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων αναφέρει ότι θέτει το «να παρέχει μια ρεαλιστική 

θεωρία διεθνούς πολιτικής η οποία αμφισβητεί την επικρατούσα αισιοδοξία 

αναφορικά με τις σχέσεις μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων.».
43

 Στηριζόμενος στο 

κορυφαίο έργο του Κένεθ Γουολτζ (Kenneth Waltz) υποστηρίζει ότι η δομή της 

διεθνούς πολιτικής είναι το κλειδί για την κατανόηση της πολιτικής των κρατών. 

Παρότι, εμφανίζονται αρκετά κοινά σημεία με τον νεορεαλισμό στο έργο του, ο ίδιος 

υποστηρίζει ότι η θεωρία του ανήκει σε αυτό που ονομάζει «επιθετικό ρεαλισμό». 

Διαθέτοντας την γνώση της κριτικής του έργου του Γουολτζ από τον Ρανταλ 

Σκουελερ (Randall Schweller), ο οποίος και υποστήριξε ότι οι υποθέσεις περί της 
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αναρχίας τους συστήματος και της επιβίωσης των κρατών καταλήγουν πάντοτε στην 

ειρηνική συνύπαρξη των κρατών
44

, προσπάθησε να απαντήσει και βελτιώσει την 

θεώρηση προσθέτοντας τρεις καινούργιες υποθέσεις. Ή όπως ο Σκουελερ διατύπωσε 

«το τραίνο του Γουολτζ δεν φεύγει ποτέ από το σταθμό». Ο Μερσχάιμερ επιχείρησε 

να το βοηθήσει να αναχωρήσει
45

.  

Οι ρεαλιστές θεωρούν ότι η ισχύς είναι το νόμισμα των Διεθνών σχέσεων. 

Όλα τα κράτη και ακόμα περισσότερο οι μεγάλες δυνάμεις θέτουν σε σύγκριση την 

ισχύ που διαθέτει η μια μονάδα προς την άλλη για να καταλήξουν σε συμπεράσματα 

που θα τα βοηθήσουν να σχεδιάσουν την εκάστοτε στρατηγική τους. Πρόκειται 

βέβαια για μια ποιοτική σύγκριση και όχι ποσοτική
46

. Στη πραγματικότητα για τους 

ρεαλιστές οι διεθνείς σχέσεις είναι συνώνυμες με την πολιτική της ισχύος
47

. 

Διαφορετικά, όμως αντιμετωπίζουν οι υποστηρικτές του επιθετικού ρεαλισμού την 

ισχύ του κράτους καθώς θεωρούν ότι τα κράτη πάντοτε επιδιώκουν να 

μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους
48

 σε αντίθεση με τους αμυντικούς ρεαλιστές που 

θεωρούν ότι χρειάζεται να διαθέτουν ικανή ισχύ για την επιβίωσή τους
49

. Και οι δύο 

όμως υποστηρίζουν την υπόθεση ότι η δομή του συστήματος είναι η κινητήρια 

δύναμη η οποία ασκεί πιέσεις στα κράτη να συμπεριφέρονται με ανταγωνιστικό 

τρόπο.  

Στο βιβλίο του για να οικοδομήσει την θεωρία του στον επιστημονικό επίπεδο 

είναι απαραίτητο να έχει την απαραίτητη αναλυτική ικανότητα που θα επιτρέψει να 

εξηγήσει τα φαινόμενα όχι μόνο μιας συγκεκριμένης περίπτωσης αλλά ένα μεγάλο 

εύρος των περιπτώσεων. Όπως αναφέρει και ο Van Evera
50

 μια καλή θεωρία πρέπει 

να έχει μεγάλη ερμηνευτική ισχύ άρα υψηλή σπουδαιότητα και εφαρμοσιμότητα, να 

διαθέτει σαφή διάρθρωση, να είναι φειδωλή, να ερμηνεύει σημαντικά φαινόμενα, να 
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μπορεί να διεψεύσθη και τέλος το πιο σημαντικό κυρίως για τους ενεργούς 

πολιτικούς να διαθέτει συμβουλευτική αξία. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η 

συγκεκριμένη εργασία δεν θέλει απλά να προκρίνει την θεωρία του Μερσχάιμερ ως 

την καλύτερη πρόβλεψη που υπάρχει για την άνοδο της Κίνας. Αντιθέτως, θεωρείται 

ότι ο επιθετικός ρεαλισμός έτσι όπως εφαρμόζεται στην περίπτωση της Κίνας 

διαθέτει ορισμένους περιορισμούς που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή την 

υποστήριξη του επιχειρήματος ότι η Κίνα θα ανέλθει ως μεγάλη δύναμη στο άμεσο 

μέλλον μέσα από ηγεμονικό πόλεμο. Πάραυτα, όπως αναφέρει και ο Βαν Εβέρα 

«ένας ερευνητής κάνει εκτιμήσεις, προβλέψεις στη βάση μιας θεωρίας. Κατόπιν, ο 

ερευνητής παρατηρεί παθητικά τα στοιχεία, χωρίς να επιβαρύνει την κατάσταση με 

εξωτερικό ερέθισμα, και θέτει το ερώτημα αν οι παρατηρήσεις είναι σύμφωνες με τις 

προβλέψεις.»
51

 

Επομένως, η έρευνα ξεκινάει με τις πέντε βασικές υποθέσεις του επιθετικού 

ρεαλισμού που εφαρμόζονται στην εμπειρική ανάλυση και παρατηρούνται στο 

σύστημα μετά την Βεστφαλία και την ανάδειξη των εθνοκρατικών οντοτήτων ως 

κυρίαρχους παίκτες του συστήματος αυτού.  Αυτές μπορούν να συνοψισθούν στις 

εξής: καταρχάς το σύστημα είναι άναρχο. Επομένως, δεν υπάρχει μια αρχή ή ένας 

κυρίαρχος του συστήματος ικανός να προστατεύσει τα κράτη από οποιαδήποτε 

εξέλιξη. Το σύστημα επηρεάζει και επηρεάζεται από τις μονάδες. Η δεύτερη υπόθεση 

είναι ότι κάθε κράτος διαθέτει μια μορφή επιθετικής στρατιωτικής ικανότητας η 

οποία και της επιτρέπει να προξενήσει τουλάχιστον πλήγματα σε ένα εχθρό της. Η 

τρίτη υπόθεση αναφέρει ότι κανένα κράτος δεν μπορεί να γνωρίζει τις προθέσεις ενός 

άλλου κράτους. Πρόκειται για την αβεβαιότητα που χαρακτηρίζει το σύστημα και τις 

σχέσεις των μονάδων μεταξύ τους. Τέταρτη υπόθεση είναι ότι πρωταρχικός στόχος 

μιας μεγάλης δύναμης είναι η επιβίωσή της. Η υπόθεση αυτή έχει να κάνει με την 

ασφάλεια και την μόνιμη επιδίωξή της σε ένα ανταγωνιστικό σύστημα. Τέλος, οι 

μεγάλες δυνάμεις θεωρούνται ως ορθολογικοί δρώντες. Μέσα από την εκτίμηση των 

προθέσεων των άλλων κρατών προσπαθούν να επιβιώσουν εφαρμόζοντας 

διαφορετικές στρατηγικές
52

.   

3.1.β Ο Καταλυτικός Ρόλος του Φόβου και η Επιδίωξη της Ισχύος. 
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Ο επιθετικός ρεαλισμός θέτει ως αίτιο της συμπεριφοράς των κρατών, πέρα 

από τις πέντε υποθέσεις, τον φόβο. Καθότι οι μονάδες λειτουργούν σε ένα σύστημα 

που χαρακτηρίζεται από τον ανταγωνισμό και κανένας δεν μπορεί να είναι σίγουρος 

για τις προθέσεις άλλων μονάδων, η εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών και ιδιαίτερα 

μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι μικρή
53

. Στη πραγματικότητα φοβούνται την 

πιθανότητα ένα άλλο κράτος να διαθέτει την ικανότητα αλλά και την θέληση για να 

επιτεθεί σε αυτούς. Το άναρχο σύστημα είναι προφανές ότι δεν τους παρέχει την 

δυνατότητα να προστατευθούν από τις προθέσεις των άλλων κρατών
54

.  

Η παρουσία του φόβου παρότι διαφέρει σε κάθε περίπτωση είναι παρόν 

καθώς τα κράτη γνωρίζουν ότι η πιθανότητα ενός πολέμου δεν είναι ποτέ κάτι 

ασύλληπτο ή μη πιθανό να επιδιωχθεί από κυβερνήσεις κρατών μόνο και μόνο 

εξαιτίας της οικονομικής αλληλεξάρτησης που διαθέτουν με άλλα κράτη
55

. Άλλωστε 

αυτό το επιχείρημα καταρρίφτηκε με την έναρξη του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και 

την ανάληψη των ρίσκων και των κοστών από τις μεγάλες δυνάμεις για να εισέλθουν 

σε μια σύγκρουση που τότε θεωρούνταν ως  την μεγαλύτερη μάχη που θα έκρινε τους 

νικητές του κόσμου για ένα μεγάλο διάστημα.
56

 Ένας πόλεμος,  πέρα από τις τραγικές 

συνέπειες που έχει για τον άνθρωπο και την κοινωνία, μπορεί και να προκαλέσει και 

την διάλυση του ίδιου του εθνοκρατικού παράγοντα
57

. Επομένως, παρότι δεν 

αναφέρεται ως υπόθεση του επιθετικού ρεαλισμού η ασφάλεια των κρατών είναι 

πολύ σημαντικός παράγοντας για τον επιθετικό ρεαλισμό.  

Για να αποκτήσουν τα κράτη αυτή την ασφάλεια είναι φυσικό ότι θα την 

αναζητήσουν μέσα από την αύξηση της ισχύος τους
58

.  Για τους νεορεαλιστές η ισχύς 

βασίζεται πάνω στις υλικές ικανότητες, συγκεκριμένα το σύνολο της στρατιωτικής 

και λανθάνουσας ισχύος. Όπως τονίζει και ο Γουολτζ: 
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« Η ταύτιση της ισχύος με τον έλεγχο μας οδηγεί να βλέπουμε αδυναμία 

όποτε η θέληση κάποιου αντικρούεται. Η ισχύς είναι μέσα και το αποτέλεσμα της 

χρήσης της είναι κατά ανάγκην αβέβαιο. Για να έχει συνάφεια με την πολιτική, η 

ισχύς θα πρέπει να οριστεί με όρους κατανομής δυνατοτήτων· ο βαθμός της ισχύος 

κάποιου δεν μπορεί να συναχθεί από τα αποτελέσματα που αυτός ο κάποιος μπορεί 

να πετύχει ή να μην πετύχει» 
59

 

Η μέτρηση όμως των ικανοτήτων ενός κράτους αποτελεί μια διαδικασία που 

αρκετοί ερευνητές έχουν προσπαθήσει να ορίσουν αλλά καθώς είναι ιδιαίτερα 

δύσκολο να μετρηθούν με σαφή τρόπο έτσι ώστε να προσδίδουν αναλυτική ισχύ στα 

συμπεράσματα τα οποία θα προκρίνουν. Στο έργο του όμως ο Μερσχάιμερ επιχειρεί 

να προσθέσει στη ακαδημαϊκή επιχειρηματολογία υπέρ της καταμέτρησης της ισχύος 

εξηγώντας την συλλογιστική του πίσω από την έννοια της ισχύος. Συγκεκριμένα 

αναφέρει ότι η λανθάνουσα ισχύ μπορεί να οριστεί ως ο πλούτος και ο πληθυσμός 

ενώ η πραγματική ισχύς ως η στρατιωτική δυνατότητα ενός κράτους. Θεωρεί ότι η 

στρατιωτική ισχύς είναι τόσο σημαντική στην ανάλυση της διεθνούς πολιτικής που 

την χαρακτηρίζει ως το ultimo ratio της. Επιπλέον, αναφέρει ότι η χερσαία ισχύς είναι 

εξίσου σημαντική καθώς οι στρατοί είναι αυτοί που μπορούν να ελέγξουν μια 

περιοχή και να την διατηρήσουν υπό την εξουσία ενός κράτους. Η λογική του 

αναπτύσσεται μέσα από προηγούμενα κείμενα με τα οποία ασχολείται με την 

στρατιωτική στρατηγική και την αποτροπή.  

Θεωρείται σημαντικό να αναφερθεί ότι η στήριξη της ανάλυσης του 

Μερσχάιμερ στην χερσαία ισχύς οδηγεί τον θεωρητικό να εστιάσει ιδιαίτερα στην 

εδαφική επέκταση επομένως και να περιορίσει την επεξηγηματική ικανότητα και 

εφαρμοσιμότητα του επιθετικού ρεαλισμού. Αναλύοντας την συλλογιστική του επί 

του θέματος αναδεικνύει την ανασχετική δύναμη του νερού, κάτι που στην 

περίπτωση της Κίνας είναι αρκετά σημαντικό καθώς η απόσταση μεταξύ της Κίνας 

και των ΗΠΑ καλύπτεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό. Παρότι όμως αναφέρει ότι η 

εδαφική επέκταση είναι ένας στόχος που κάθε οιονεί ηγεμόνας θα επιδιώξει σε άρθρα 

του έχει τοποθετηθεί αντίθετα στη συλλογιστική αυτή. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι 
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για την Κίνα είναι πολύ μικρή η πιθανότητα να επιχειρήσει να αυξήσει την ισχύ της 

μέσα από την εδαφική κατάκτηση της Ασίας
60

. 

Προτού όμως αναλυθούν οι τρόποι απόκτησης ισχύος ή αλλιώς οι 

στρατηγικές επιβίωσης κρίνεται χρήσιμο να επικεντρωθεί η ανάλυση σε δύο βασικές 

έννοιες για την λειτουργία του αιτιατού συλλογισμού του Μερσχάιμερ, πρόκειται για 

την αβεβαιότητα, και το δίλημμα ασφαλείας.  

3.1.γ Ο Ακρογωνιαίος Λίθος : Το Δίλημμα Ασφάλειας.   

Η αβεβαιότητα οδηγεί τα κράτη να μην είναι ποτέ σίγουρα για τις προθέσεις 

των άλλων κρατών, ασχέτως εάν πρόκειται για αντιπάλους ή συμμάχους, άρα και ο 

ανταγωνισμός μεταξύ τους θα είναι πάντοτε παρόν. Η ασφάλεια που επιδιώκει κάθε 

κράτος και συνδέεται άρρηκτα με την αβεβαιότητα όπως αναφέρει και ο Μερσχάιμερ 

«οδηγεί τις μεγάλες δυνάμεις να ανησυχούν για την επιβίωση τους επομένως [και] να 

λειτουργούν επιθετικά.». όπως ο ίδιος σημειώνει η υπόθεση αυτή δεν σημαίνει ότι 

όλα τα κράτη έχουν κακές προθέσεις ή κλίνουν περισσότερο προς την επιθετική 

συμπεριφορά, άλλα εφόσον επικρατεί αβεβαιότητα στο σύστημα το μόνο που μπορεί 

να θεωρηθεί σίγουρο είναι ότι όλα τα κράτη επιθυμούν να επιβιώσουν
61

. Αυτή η 

λογική τους οδηγεί πάντοτε στο να υποθέτουν τα χειρότερα σχετικά με τις προθέσεις 

των αντιπάλων τους για να μπορούν να είναι σίγουροι ότι θα διαφυλάξουν την 

επιβίωση τους ακόμα και στη περίπτωση που αυτές οι εχθρικές προθέσεις γίνουν 

πραγματικότητα. Οι πολιτικές αποφάσεις που θα παρθούν και θα σχεδιαστούν για την 

μεγάλη δύναμη θα βασίζονται πάνω σε αυτόν τον συλλογισμό καθώς και στις 

ικανότητες που διαθέτει ο αντίπαλος.  

Σχετικά με το δίλημμα ασφαλείας το οποίο θεωρείται για τον επιθετικό 

ρεαλισμό ο πυρήνας του 
62

 ο Μερσχάιμερ αναφέρει τον ορισμό του διλήμματος 

ασφαλείας από τον Χερζ (Herz). Φυσικά υπήρξαν αρκετοί που έκαναν κριτική όπως ο 

Σνάιντερ (Snyder) για την επιλογή αυτού του ορισμού και την υποστήριξη ότι το 

δίλημμα ασφαλείας όπως αναφέρεται από τον Χερζ είναι η περιληπτική τοποθέτηση 

της ουσίας του επιθετικού ρεαλισμού. Συγκεκριμένα ανάφερε ότι ήταν δύσκολο 
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αυτός ο ορισμός να λειτουργήσει υπέρ του επιθετικού ρεαλισμού καθώς είναι εκ 

διαμέτρου αντίθετος με την λογική του καθώς εάν ο τελευταίος θεωρεί ότι οι μεγάλες 

δυνάμεις διαθέτουν εχθρικές προθέσεις, τότε ο Χερζ χρησιμοποιεί το δίλημμα 

ασφαλείας για να περιγράψει την άνοδο του ανταγωνισμού ασφαλείας ανάμεσα σε 

κράτη που δεν διαθέτουν κακές προθέσεις.  

Απέναντι σε αυτή την κριτική απαντάει το έργο του Μερσχάιμερ όπου 

αναφέρει ότι:  

«ο ισχυρισμός ότι τα κράτη μπορεί να έχουν καλοκάγαθες προθέσεις είναι 

απλώς μια εναρκτήρια υπόθεση. Στη συνέχεια υποστηρίζω ότι όταν συνδυάσει κανείς 

τις πέντε υποθέσεις της θεωρίας, τα κράτη περιέρχονται σε μια θέση όπου έχουν 

έντονη προδιάθεση για εχθρικές προθέσεις μεταξύ τους»
63

 

Επομένως, η θεωρία του Μερσχάιμερ δεν στηρίζεται στην ίδια λογική με αυτή 

του Μοργκενθαου (Morgenthau) ο οποίος πιστεύει ότι τα κράτη διαθέτουν μια 

συγκεκριμένη συμπεριφορά εξαιτίας της κακής φύσεως του ανθρώπου. Ο 

Μερσχάιμερ καταλήγει να θεωρεί ότι τα κράτη μπορούν να έχουν εχθρική 

συμπεριφορά εξαιτίας των πέντε βασικών υποθέσεών του. Άρα και το δίλημμα 

ασφαλείας το οποίο τίθεται σε λειτουργία από την συμπεριφορά των κρατών και τις 

αποφάσεις που λαμβάνουν σχετικά με τις στρατηγικές επιβίωσης τους τα κράτη, δεν 

είναι αποτέλεσμα των εχθρικών τους προδιαθέσεων αλλά πολύ περισσότερο της ίδιας 

της δομή τους συστήματος.   

3.1.δ Στρατηγικές Επιβίωσης – Μεταβλητές Επιλογής Στρατηγικής. 

Στο σημείο αυτό η ανάλυση μπορεί να προχωρήσει στις στρατηγικές που 

εξετάζει στο βιβλίο του Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων με τις 

οποίες οι μεγάλες δυνάμεις επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν την παρουσία τους και 

συνεπακόλουθα την ισχύ τους στο διεθνές σύστημα. Ο πόλεμος, ο εκβιασμός και η 

πρόκληση πολέμου για κατατριβή τρίτων στοχεύουν να επιφέρουν μεγιστοποίηση της 

ισχύος ενώ η εξισορρόπηση, η μεταφορά βαρών, ο κατευνασμός και η πρόσδεση στο 
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άρμα του αντιπάλου στοχεύουν περισσότερο με έμμεσο τρόπο να ελέγξουν την 

πρόθεση των αντιπάλων να μεγιστοποιήσουν αυτοί το μερίδιο της ισχύος τους
64

.  

Συγκεκριμένα, ο πόλεμος διαθέτει υψηλό κόστος για τα κράτη που τον 

επιλέγουν ως πολιτική και εφόσον στον επιθετικό ρεαλισμό οι μεγάλες δυνάμεις 

θεωρούνται ως ορθολογικά όντα, για να επιλέξουν την στρατηγική του πολέμου 

πρέπει τα επιδιωκόμενα κέρδη να είναι περισσότερα από τα συνεπαγόμενα κόστη. Ο 

εκβιασμός, ο οποίος διαφέρει από τον πόλεμο καθώς το κράτος Α κάνει απειλή 

χρήσης βίας προ το κράτος Β, άρα βρίσκεται ένα βήμα πριν από την υλοποίηση της 

χρήσης βίας, είναι επιτυχημένος εάν στη θέση του κράτους Β βρίσκονται δυνάμεις 

μεσαίες ή μικρές καθώς αυτή η απειλή σε μια μεγάλη δύναμη θα είναι απλά η 

αναγγελία πολέμου. Τέλος, η στρατηγική της πρόκλησης πολέμου για κατατριβή 

τρίτων ή και η κατατριβή τρίτων στηρίζεται στη λήψη ρίσκων μέσα από τρίτους 

παράγοντες καθώς ακόμα και εάν εμπλακούν σε μια σύγκρουση θα πρέπει το 

αποτέλεσμα για τους αντιπάλους να είναι καταστροφικό αλλιώς κινδυνεύει το κράτος 

να βρεθεί εμπλεκόμενο σε έναν πόλεμο με υψηλά κόστη και χαμηλά κέρδη για 

αυτό
65

.  

Η εξισορρόπηση έχει να κάνει με την αποτροπή του αντιπάλου ή με την 

αντιμετώπιση του μέσα από μια συμμαχία. Οι συμμαχίες για τον Μερσχάιμερ όπως 

και για τους ρεαλιστές γενικότερα είναι ιδανικές για να μοιραστεί το ρίσκο και το 

κόστος της αντιμετώπισης ενός αντιπάλου. Η μεταφορά των βαρών είναι ακόμα πιο 

θελκτική στρατηγική καθώς είναι ευθύνη των συμμάχων να αναχαιτίσουν τον 

αντίπαλο ενώ η μεγάλη δύναμη πίσω από αυτούς δεν χρειάζεται να εμπλακεί άμεσα. 

Βέβαια ο παράγοντας του χρόνου για την δημιουργία μιας συμμαχίας μπορεί  να 

λειτουργήσει ανασταλτικά για την επιλογή της συγκεκριμένης στρατηγικής. Σύμφωνα 

με τον Μερσχάιμερ η πρόσδεση στο άρμα του αντιπάλου είναι μια στρατηγική που 

ακολουθούν κυρίως η εξαιρετικά αδύναμοι παίκτες του συστήματος καθώς πίσω από 

την λογική της συγκεκριμένης στρατηγικής βρίσκεται η θέληση των κρατών να 

υποταχθούν σε μια μεγάλη δύναμη έτσι ώστε κυρίως να μειώσουν την ανασφάλεια 
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τους προς τρίτους παράγοντες μειώνοντας ταυτόχρονα όμως και την ανεξαρτησία 

τους
66

.  

Αυτό που επιχειρήθηκε να αποδειχθεί με την συνοπτική αναφορά αυτών των 

στρατηγικών είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις λειτουργούν ορθολογικά και αποφεύγουν 

να εμπλακούν σε πολέμους που είτε θα εξέλθουν ηττημένοι είτε θα γίνουν πύρρειος 

νίκη για αυτές. Στη πραγματικότητα, ο ορθολογισμός θα τους βοηθήσει να 

κατανοήσουν πότε είναι χρήσιμο να λειτουργήσουν επιθετικά και πότε όχι. 

Για να μπορέσει ο θεωρητικός να προβλέψει ποια στρατηγική είναι η πιο 

πιθανή για μια μεγάλη δύναμη να επιλέξει σε μια συγκεκριμένη κατάσταση 

χρησιμοποίει δύο επεξηγηματικές μεταβλητές: την κατανομή της ισχύος και την 

γεωγραφική τοποθεσία
67

,ενώ άλλοι μεταβλητές όπως είναι η εκάστοτε εθνική 

πολιτική και η ισορροπία μεταξύ επίθεσης και άμυνας δεν αναλύονται στο έργο του 

[(εξηγούνται από άλλους θεωρητικούς όπως τον Βαν Εβέρα και Γουόλτ (Walt)]. 

Η περιφερειακή κατανομή της στρατιωτικής ισχύος είναι η πιο σημαντική 

μεταβλητή που υποδεικνύει ποια από τις στρατηγικές θα ακολουθήσει ένα κράτος 

είτε για να αποκτήσει ισχύ είτε για να ελέγξει τις επιθετικές προθέσεις των αντιπάλων 

του. Παρότι τα κράτη πάντοτε επιδιώκουν κατά ελάχιστον την επιβίωση και κατά 

μέγιστο την υλοποίηση των συμφερόντων τους, πάντοτε μετρούν τα ιδιαίτερα κόστη 

και οφέλη μιας επιθετικής πολιτικής σε σχέση με την δύναμη και τις πιθανές επιλογές 

των αντιπάλων τους. Μόνο στην περίπτωση που τα οφέλη είναι πραγματικά 

περισσότερα από τα κόστη τότε επιχειρούν να ακολουθήσουν στρατηγικές που θα 

τους αποδώσουν μια αύξηση της σχετικής ισχύος τους στο σύστημα.  Επομένως, όταν 

η ισορροπία δυνάμεων βρίσκεται με το μέρος μιας μεγάλης δύναμης τότε είναι 

πιθανό ότι θα οδηγηθεί σε ένα ηγεμονικό πόλεμο. Όπως αναφέρει ο Μερσχάιμερ 

αυτό πρόκειται για τον «μη ισορροπημένο πολυπολισμό». Η κατανομή ισχύος που 

δημιουργεί τον μέγιστο φόβο είναι ένα πολυπολικό σύστημα το οποίο περιέχει έναν 

δυνητικό ηγεμόνα
68

. Πρόκειται δηλαδή για την περίπτωση όπου ένας δυνητικός 
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ηγεμόνας έχει τις περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει τους αντιπάλους τους ακόμα 

και εάν αυτοί προσπαθήσουν να τον εξισορροπήσουν.  

Εφόσον έχει αναλυθεί σε μεγάλο βαθμό ο επιθετικός ρεαλισμός του 

Μερσχάιμερ και είναι πλέον πιο εύκολο να ακολουθηθεί η συλλογιστική του η 

επόμενη ενότητα θα ασχοληθεί με το φαινόμενο της ανόδου της Κίνας και τα 

επιχειρήματα που θέτει ο θεωρητικός για αυτό το θέμα.  

3.2. Η ΑΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΥ ΡΕΑΛΙΣΜΟΥ.  

Στην ενότητα που ακολουθεί υποστηρίζεται ποια είναι η θέση της συγγραφέας 

χρησιμοποιώντας τον επιθετικό ρεαλισμό ως κυρίαρχο αναλυτικό εργαλείο. Η θέση 

αυτή σε κάποια σημεία αποκλίνει από αυτά που αναφέρει ο Μερσχάιμερ για την 

άνοδο της Κίνας, καθώς μίλησε μόνο για το μέλλον και όχι για το παρόν. Βέβαια η 

θέση στηρίχθηκε πάνω σε σχετική ξενόγλωσση βιβλιογραφία καθώς σκοπό της 

ανάλυσης στο σημείο αυτό δεν είναι η αυθαίρετη χρήση επιχειρημάτων ή και 

υποθέσεων προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.  

Ακολουθώντας, λοιπόν την υπόθεση ότι όλα τα κράτη αποτελούν 

ορθολογικούς παίκτες, και προτού αποφασίσουν μια συγκεκριμένη πολιτική 

χαράζοντας την στρατηγική τους απέναντι σε άλλα κράτη, πάντοτε αναλύουν τα 

πιθανή κόστη και οφέλη από κάθε προτεινόμενη στρατηγική. Επομένως, η Κίνα που 

αυτή τη στιγμή βρίσκεται αρκετά πιο πίσω σε σχέση με τις ΗΠΑ τόσο σε οικονομικό, 

όσο και σε στρατιωτικό και τεχνολογικό ακόμα επίπεδο ενώ ταυτόχρονα δεν διαθέτει 

τα απαραίτητα μέσα για να καθιερώσει έστω ένα ασιατικό σύστημα με κυρίαρχο την 

Κίνα
69

 είναι αναμενόμενο και ορθολογικό εκ μέρους της να αποφύγει προς το παρόν 

την σύγκρουση δημιουργώντας ένα πρόωρο και ανεπάντεχο ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ 

και τις γειτονικές δυνάμεις στο ασιατικό υποσύστημα.  

Σύμφωνα με τους Ναθαν και Σκομπελ (Nathan και Scobell)  «το άμεσο 

υποσύστημα της Κίνας μπορεί να χαρακτηριστεί ως το πιο απαιτητικό γεωπολιτικό 
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περιβάλλον στο κόσμο για μια μεγάλη δύναμη.»
70

 Ο ισχυρισμό αντικατοπτρίζει την  

πραγματικότητα καθώς πέρα από την παρουσία της Ρωσία, Ιαπωνίας και Κίνας στο 

συγκεκριμένο υποσύστημα η Κίνα αποτελεί την μόνη δύναμη όπου ένας απαράμιλλος 

αριθμός εξωτερικών παικτών προσπαθούν να επηρεάσουν την πολιτική, οικονομική 

και πολιτισμική ανάπτυξη και εξέλιξη του ίδιου του κράτους που θέτει σε κίνδυνο 

την ίδια την βιωσιμότητα του υπάρχοντος πολιτικού καθεστώτος. Η ανάλυση τους 

καταλήγει στο συμπέρασμα ότι σχεδόν κάθε γειτονικό κράτος μπορεί να εμπλέξει την 

Κίνα σε μια σύγκρουση που θα αποτελέσει ένα εξαιρετικά επώδυνο πόλεμο φθοράς 

που σίγουρα θα έχει αρνητικές επιρροές στην ισχύ της Κίνας και θα μειώσει την 

ασφάλεια της.  

Αυτή η ανάλυση βρίσκει σύμφωνο και τον Φραβελ (Fravel)  
71

 ο οποίος 

υποστηρίζει ότι μια επιθετική στόχευση της Κίνας στην περιοχή της Νότιας ή και 

Ανατολικής θάλασσας της Κίνας θα συνεπάγεται την πολιτική αυτοκτονία της καθώς 

είναι πέρα από τα μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή καθώς η εξισορρόπηση που θα 

γίνει απέναντι της με την δημιουργία συμμαχιών με τις ΗΠΑ και την εμφάνιση ενός 

ενιαίου σχεδόν μπλοκ απέναντι της θα προβεί σε καθοριστικό παράγοντα που θα 

επηρεάζει αρνητικά τα συμφέροντά της στο μέλλον. Εκτός αυτού η εδαφική 

επέκταση δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως λειτουργούσε παλαιότερα για την 

εξασφάλιση πλούτου και την ανάπτυξη της οικονομίας
7273

. 

Σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό όπως παρουσιάστηκε παραπάνω όταν 

μια αναδυόμενη δύναμη δεν είναι ακόμα ικανή να κυριαρχήσει το υποσύστημα της, ο 

βασικός στόχος της πρέπει να είναι η μείωση της επιρροής άλλων μεγάλων δυνάμεων 

στα γειτονικά κράτη. Καθώς, όπως αναφέρθηκε και στην βιβλιογραφική ανασκόπηση 

η μη εμπιστοσύνη για τις στρατηγικές κινήσεις στις σινο - αμερικανικές σχέσεις είναι 

παρούσα από την απαρχή αυτή της σχέσης. Επομένως, δεν είναι δύσκολο να 

κατανοηθεί πως το κύριο μέλημα του Πεκίνου βρίσκεται στην αποτροπή της 
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Ουάσινγκτον από το να κερδίσει επιρροή σε γειτονικά κράτη, αλλά και στην 

ευρύτερη περιοχή της Ασίας γεγονός που θα είναι ενάντια στα συμφέροντα της 

Κίνας
74

. 

Σύμφωνα με τα επιχειρήματα του Μερσχάιμερ η Κίνα θα προσπαθήσει να 

βρει περισσότερους φίλους από ότι εχθρούς  στους γείτονες της. Μια γειτνίαση με 

συμμαχικά κράτη μπορεί να προστατεύσει, ως ένα βαθμό βέβαια την Κίνα από 

ευθείες απειλές των ΗΠΑ που θα μπορούσαν να βασιστούν πάνω σε υπάρχουσες 

στρατιωτικές βάσεις ή σε δικαιώματα προσπέλασης από εθνικούς εναέριους χώρους. 

Ταυτόχρονα μια πολιτική γειτνίασης που θα έχει ως στόχο να δημιουργήσει 

συμμάχους θα βοηθήσει στην Κίνα να επικεντρωθεί στην οικονομική και 

στρατιωτική αύξηση της ισχύος της για μια μελλοντική σύγκρουση με τις ΗΠΑ. 

Όπως αναλύει και ο Λι (Li)
75

 ένας εχθρικός γειτονικός παράγοντας είναι πολύ 

περισσότερο πιθανό όχι μόνο να αποτελέσει πιθανό σύμμαχο των ΗΠΑ αλλά και να 

προκαλέσει φθορές στην Κίνα μέσα από συνεχείς συγκρούσεις και απόσπαση πόρων 

τόσο οικονομικών όσο και στρατιωτικών.  

Η στρατηγική της εξισορρόπησης για τους λόγους που αναφέρθηκαν στην 

αντίστοιχη ενότητα παραπάνω είναι μια στρατηγική που χαίρει μικρής εκλεξιμότητας 

ακόμα και σε συστήματα που βρίσκονται σε αστάθεια. Αυτό φαίνεται να 

υποστηρίζεται και από τις γειτονικές δυνάμεις της Κίνας καθώς φαίνονται απρόθυμες 

να αναπτύξουν εχθρικές σχέσεις με την Κίνα  εφόσον η Κίνα δεν λειτουργήσει 

επιθετικά απέναντι στις κρατική τους ακεραιότητα και ανεξαρτησία. Ο Τσαν (Chan)
76

 

αναφέρει ότι η εξισορρόπηση μιας αναδυόμενης μεγάλης δύναμης μπορεί να επιφέρει 

ιδιαίτερα σημαντικά κόστη ευκαιρίας όπως και πιθανά κέρδη που μπορούν να χαθούν 

μέσα από την συνεργασία με αυτό το κράτος
77

. Η απόσταση που χωρίζει τις ΗΠΑ 

από τα γειτονικά κράτη της Κίνας αλλά και την ίδια είναι γνωστή και όπως έχει 

υποστηρίξει ο Μερσχάιμερ η θάλασσα ως ανασχετικός παράγοντας είναι ιδιαίτερα 
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σημαντικός. Γεγονός που μερικές φορές όπως αναφέρει o Ρος
78

 (Ross) στις αναλύσεις 

του σχετικά με την Κίνα οδηγεί τα μικρότερα κράτη σε ικανοποίηση συμφερόντων 

της Κίνας όπως συμβαίνει με την Νότιο Κορέα η οποία και δεν επιτρέπει στις ΗΠΑ 

να προχωρήσουν σε αμυντική συνεργασία μαζί της.  

Επίσης, μια σημαντική παράμετρο που αναφέρει και ο Αχαρια (Acharya) στην 

ανάλυση του είναι ότι τα κράτη της νοτιοανατολικής Ασίας είναι από το παρελθόν 

ιδιαίτερα διστακτικά στη  υλοποίηση μιας επίσημης συμμαχίας με τις ΗΠΑ, καθώς 

φοβούνται ότι με αυτό τον τρόπο εξευτελίζουν την ίδια τους της αυτονομία όπως και 

την ελευθερία κινήσεων τους  για πιθανούς μελλοντικούς ελιγμούς
79

. Αντίθετα 

προτιμούν να ακολουθούν μια τρόπο τινά ανεπίσημη στρατηγική «εξισορρόπησης και 

επιρροής»
80

 επιτρέποντας στις ΗΠΑ να διατηρούν την πρωτοκαθεδρίας του ως η 

επικρατούσα μεγάλη δύναμη της περιοχής ενώ συνδυάζουν την πολιτική αυτή με την 

Κίνα να έρχεται αμέσως μετά ως η αναδυόμενη μεγάλη δύναμη. Σύμφωνα με αυτή 

την τοποθέτηση και τα κράτη αυτής της περιοχής επιχειρούν να αποφύγουν να 

στριμωχτούν στη γωνία όπου θα πρέπει να αποφασίσουν με ποιον θα συμμαχήσουν,  

εφαρμόζουν μια ιδιαίτερη στρατηγική που ευνοεί τα δικά τους συμφέροντα και έχει 

ως στόχο να μην καταλήξουν σε διλήμματα που δεν θα εξυπηρετούν τα συμφέροντά 

τους. Όπως αναφέρει και ο Μερσχάιμερ οι συμμαχίες μεταξύ των κρατών δεν είναι 

τίποτα παραπάνω από γάμους συμφερόντων, επομένως είναι και φυσικό να διαθέτουν 

μεγάλο βαθμό αναξιοπιστίας, ακόμα και εάν έχουν προηγηθεί διαδικασίες 

οικοδόμησης εμπιστοσύνης
81

. Επίσης, σχετικά με την απροθυμία της επιλογής 

ανάμεσα στους δύο ο Μπερτουο
82

 (Berteau) αναφέρει ότι η απόσταση και η 

γεωγραφία επηρεάζει τις στρατηγικές των κρατών, καθώς μια επιλογή μπορεί να είναι 

επωφελής στο παρόν αλλά να εξελιχθεί σε αρκετά ειδεχθής όταν οι συνθήκες έχουν 

αλλάξει.  
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Λογικά και σύμφωνα με όσα υποστηρίχθηκαν παραπάνω ο επιθετικός 

ρεαλισμός δεν αποκλείει την πιθανότητα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Κίνας και 

των γειτονικών της κρατών εφόσον πρόκειται για στρατηγικούς παίκτες του 

υποσυστήματος. Επομένως, στην προσπάθεια η Κίνα να μειώσει την πιθανότητα της 

αναχαίτισης ή και της περικύκλωσης από τις ΗΠΑ, μπορεί να προωθήσει την 

δημιουργία φιλικών και συνεργατικών σχέσεων με αυτά τα κράτη με αντάλλαγμα να 

μην ταχθούν υπέρ των ΗΠΑ και αποτελέσουν ένα αδιαίρετο μπλοκ απέναντι της. Η 

υπόθεση αυτή μπορεί να υποστηριχθεί και στην βιβλιογραφία καθώς έχει αποδειχθεί 

αρκετές φορές ότι μακροπρόθεσμα η κινεζική διπλωματία προσπαθεί να μειώνει τις 

πιέσεις από τις ΗΠΑ με την δημιουργία φιλικών συνδέσμων με τα γειτονικά κράτη
83

.  

Θεωρητικά, ο επιθετικός ρεαλισμός δεν αποκλείει τις παραχωρήσεις μιας 

μεγάλης δύναμης προς άλλα κράτη με την προϋπόθεση βέβαια ότι αυτές οι 

παραχωρήσεις θα την βοηθήσουν να συγκεντρώσει πόρους είτε στρατιωτικούς είτε 

οικονομικούς ενάντια σε πιθανούς απειλητικούς εχθρούς.
84

 Σύμφωνα με τον Φράβελ 

οι περιοχές γύρω από την Κίνα αποτελούν μειωμένης οικονομικής και στρατιωτικής 

αξίας γεγονός που κάνει  ίσως πιο εύκολες μερικές πιθανές εδαφικές παραχωρήσεις
85

.  

Σύμφωνα με τον Λι o επιθετικός ρεαλισμός προβλέπει ότι η πολιτική των 

παραχωρήσεων και των φιλικών διαθέσεων θα είναι μόνο ένα κομμάτι της εικόνας 

που θα προσπαθεί η Κίνα να ακολουθήσει ως στρατηγική. Θεωρητικά το Πεκίνο θα 

επιχειρήσει να επιβραβεύσει κάποιους γείτονες τους για την συνεργασία που 

συμφώνησαν να έχουν με την Κίνα μειώνοντας την πιθανότητα μιας άλλης μεγάλης 

δύναμης να περικυκλώσει την Κίνα. Εξάλλου δεν είναι λογικό να προσφέρει η Κίνα 

παραχωρήσεις σε όλους και σε όλα τα θέματα. Οι παραχωρήσεις σε οποιοδήποτε 

επίπεδο το μόνο που καταφέρνουν  αρχικά είναι να εκπέμπουν μηνύματα αδυναμίας 

και ίσως και περιφρόνησης γεγονός που θα οδηγήσει τους αντιπάλους του κράτους να 

ζητήσουν ακόμα περισσότερα την επόμενη φορά.  Όταν, όμως κάποια κράτη δεν 

συνεργάζονται μαζί της τότε μπορεί να τα τιμωρεί για αυτή τους την στάση. 

Επομένως, μια πολιτική που στηρίζεται πάνω στις υπολογισμένες εχθρικές κινήσεις 

προς τα κράτη που δεν συνεργάστηκαν μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα επωφελής για 
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την αναδυόμενη δύναμη καθώς θα υποδείξει στους γείτονές της ότι μπορεί να 

χρησιμοποιήσει τα μέσα που διαθέτει για να επιβάλλει κυρώσεις σε πολιτικές 

επιλογές που τίθενται απέναντι από τα συμφέροντα της. Αυτή η στάση ίσως 

αποτρέψει πιθανές μελλοντικές προκλήσεις στα συμφέροντα της.  

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι κάποια στιγμή η άνοδος της Κίνας θα της 

επιτρέψει πλέον να βλέπει την ισορροπία δυνάμεων όχι ως ένα ανυπέρβλητο εμπόδιο. 

Κάτι τέτοιο θα μπορέσει να λειτουργήσει θετικά για να εξασφαλίσει τις κατάλληλες 

συνθήκες για την αύξηση της ισχύος της. Ο εκσυγχρονισμός του στρατού σε όλα τα 

επίπεδα είναι απόδειξη της ανοδικής πορείας της Κίνας ιδιαίτερα στην προάσπιση της 

ναυτικής της ασφάλειας προκαλώντας ταυτόχρονα και εμπόδια στις ΗΠΑ
86

.  

Το επιχείρημα αυτό βέβαια δεν χρησιμοποιείται ως απόδειξη των προθέσεων 

της Κίνας να κατακτήσει στρατιωτικά την περιοχή της Ασίας κάτι το οποίο και ο 

επιθετικός ρεαλισμός θεωρεί σχετικά απίθανο να επιδιωχθεί και αρκετά επικίνδυνο να 

υλοποιηθεί. 
87

Στη πραγματικότητα το επιχείρημα το οποίο προκρίνει ο Μερσχάιμερ 

στα άρθρα του είναι ότι το Πεκίνο όταν καταφέρει να κατέχει αρκετά μέσα τόσο 

στρατιωτικά όσο και οικονομικά και διπλωματικά για να εξαναγκάσει τις επιλογές 

της εξωτερικής πολιτικής των γειτονικών κρατών σε τέτοιο βαθμό που θα εισέλθουν 

στην δική της σφαίρα επιρροής. Στη διάρκεια βέβαια αυτής της διαδικασίας η Κίνα 

θα επιχειρήσει να προσφέρει ακόμα πιο δελεαστικές προτάσεις προς τους πιθανούς 

συμμάχους της καθώς ακόμα και μια μεγάλη δύναμη πρέπει να διαθέτει αρκετές 

φίλιες δυνάμεις και συμμάχους που θα μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά 

προς αυτήν. Ταυτόχρονα θα μπορεί να επιβάλλει μεγαλύτερες τιμωρίες για αυτούς 

που συνεχίζουν να μην συνεργάζονται σε μια προσπάθεια να μειώσει ακόμα 

περισσότερο τις πιθανότητες ανυπακοής άλλων κρατών προς τα δικά της 

συμφέροντα
88

.  

Για τους υποστηρικτές του επιθετικού ρεαλισμού οι υποθέσεις των 

υποστηρικτών του αμυντικού ρεαλισμού δημιουργούν μια λανθάνουσα συνθήκη 

καθώς μια ανοδική δύναμη δεν θα επιδιώξει την ασφάλεια μέσα από την διατήρηση 
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ενός status quo. Αντιθέτως, στην περίπτωση της Κίνας και των ΗΠΑ, το Πεκίνο θα 

βρει περισσότερά οφέλη εάν στηρίξει την μακροπρόθεσμη στρατηγική της και την 

ασφάλεια της πάνω στην σταδιακή αλλά προοδευτική μείωση της επιρροής των ΗΠΑ 

στην περιοχή της Ασίας. Επομένως, η ίδια η Κίνα θα προσπαθήσει να δημιουργήσει 

ένα νέο status quo στην περιοχή το οποίο θα εξυπηρετεί με καλύτερο τρόπο τα δικά 

της συμφέροντα. Εάν όντως αυτή η πρόταση γίνει πραγματικότητα τότε οι ΗΠΑ  και 

Κίνα θα βρεθούν σε αντικρουόμενες πλευρές καθώς από την μεριά τους οι ΗΠΑ δεν 

έχουν την πρόθεση να εγκαταλείψουν τους συμμάχους τους στην περιοχή της Ασίας 

και να αφήσουν την Κίνα να γίνει κυρίαρχος μιας τόσος σημαντικής περιοχής
89

.  

Ίσως θα πρέπει να τονιστεί στο σημείο αυτό το γεγονός ότι οι ρεαλιστές 

διαφωνούν για τον τρόπο που αντιμετωπίζουν το σύστημα καθώς και τις πιθανές 

κινήσεις των κρατών πάνω σε αυτό. Για παράδειγμα, ο αμυντικός ρεαλισμός ο οποίος 

και βασίζεται κυρίως στον Γουολτζ και στα έργα του, θεωρεί ότι τα κράτη 

προσπαθούν πάντοτε να λειτουργήσουν προσεκτικά χωρίς να προκαλέσουν ανούσιες 

επιθετικές ή προκλητικές πράξεις που μπορούν να οδηγήσουν σε μια σύγκρουση και 

επομένως να επηρεάσουν αρνητικά την ασφάλεια ενός κράτους.
90

Επομένως σύμφωνα 

με αυτή την θεωρία είναι περισσότερο επωφελές για την Κίνα να αποδεχθεί την 

ηγεμονία των ΗΠΑ καθώς και να διαμορφώσει και ακολουθήσει πολιτικές προς τους 

συμμάχους της που θα έχουν ως στόχο το παραπάνω συλλογισμό. Με τον ίδιο τρόπο 

και οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν να επικοινωνούν στους εταίρους τους ότι η 

πολιτική της αυτοσυγκράτησης και της καθησύχασης του Πεκίνου είναι προτιμότερη 

από τις δημιουργία εντάσεων και προσκλήσεων. Έτσι και το δίλημμα ασφαλείας δεν 

θα χρειαστεί να τεθεί σε κίνηση καθώς η αβεβαιότητα του συστήματος θα μειωθεί 

μέσα από την συνεργασία των κρατών για την διατήρηση του status quo
91

.  

Συνοπτικά στην ενότητα αυτή επιχειρήθηκε να αναλυθεί ο επιθετικός 

ρεαλισμός στηριζόμενοι στα κείμενα του Μεαρσχαιμερ όπως και σε αναλύσεις οι 

οποίες πρόσθεσαν ή έκριναν τις υποθέσεις και την συλλογιστική της συγκεκριμένης 

θεώρησης. Οι πέντε βασικές υποθέσεις καθώς και η έννοια του φόβου, της 

αβεβαιότητας και της ισχύος αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τον επιθετικό 

                                                                 
89

 Peter Toft, ‘John J. Mearsheimer: an offensive realist between geopolitics and power’ 
90

 Kenneth Neal Waltz, Man, the state and war: a theoretical analysis, Topical studies in international 

relations (New York: Columbia University Press, 1959), 126–127. 
91

 Alastair I. Johnston, ‘Is China a Status Quo Power?’, International Security 27, τχ. 4 (2003): 5–56. 



39 

 

ρεαλισμό. Στόχος της έρευνας ήταν να αναλύσει τον τρόπο που ο επιθετικός 

ρεαλισμός προβλέπει ότι θα πραγματοποιηθεί η άνοδος της Κίνας. Διαθέτοντας πλέον 

το θεωρητικό υπόβαθρο η έρευνα θα συνεχιστεί πάνω στις εξελίξεις και γεγονότα 

σχετικά με την άνοδο της Κίνας και την περιοχή της Νότιας και Ανατολικής 

Θάλασσας της Κίνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ  

Η Στρατηγική Σημασία της Περιοχής 

 

Πολλοί αναλυτές στην προσπάθεια τους να αποδείξουν την ανοδική πορεία 

της Κίνας και την επιθετική στρατηγική που ακολουθεί, κυρίως μετά τις πρόσφατες 

επιτυχημένες προσπάθειες της να οικοδομήσει στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή της 

Νότιας Κίνας (Εικόνα 3.)
92

 αποφεύγουν να εξετάσουν το ασιατικό υποσύστημα σε 

βάθος και συνήθως προχωρούν σε αναλύσεις που τις περισσότερες φορές καταλήγουν 

σε άκρως ανησυχητικά συμπεράσματα. Η παρούσα ανάλυση, ακολουθώντας 

αναλύσεις ερευνητών που αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία τις κινήσεις των κρατών στο 

ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα και τουλάχιστον επιχειρούν να διασταυρώσουν τις 

πηγές τους προτού εξάγουν ένα συμπέρασμα, θα επιχειρήσει να παρουσιάσει σε 

πρώτο βαθμό την περιπλοκότητα του ασιατικού υποσυστήματος, που συνήθως 

απουσιάζει από τις αναλύσεις των δημοσιογράφων, και στη συνέχεια θα ασχοληθεί 

με την περιοχή των Νοτίων και Ανατολικών θαλασσών της Κίνας.
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Εικόνα 3. Η οικοδόμηση των νησιών Spratly από την Κίνα. Η εικόνα 

πάρθηκε από άρθρο στην The Wall Street Journal.  

Η Κίνα διαθέτει σύνορα με είκοσι κράτη από την Ιαπωνία στα ανατολικά,  

έως το Βιετνάμ στο νότο, και από την Ινδία στα νοτιοδυτικά έως και την Ρωσία στον 

βορρά. Κανένα άλλο κράτος στο σημερινό διεθνές σύστημα εκτός από την Ρωσία δεν 

περικλείεται από τόσα πολλά συνορεύοντα κράτη. Πέρα όμως από την γεωγραφία ο 

Nathan and Scobell υπογραμμίζουν ότι η Κίνα διαθέτει σύνορα με εφτά από τα 

δεκαπέντε κράτη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό που ξεπερνά τα 89 εκατομμύρια 

(Ινδία, Πακιστάν, Ρωσία, Ιαπωνία, Φιλιππίνες, Ινδονησία και Βιετνάμ), με πέντε 

κράτη με τα οποία βρέθηκε σε πόλεμο τα τελευταία εβδομήντα χρόνια (Ινδία, Νότιος 

Κορέα, Ιαπωνία, Βιετνάμ και Ρωσία), και με τουλάχιστον εννέα κράτη που διαθέτουν 

ασταθή πολιτικά συστήματα (όπως η Β. Κορέα, οι Φιλιππίνες, η Μιανμάρ, το 
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Μπουτάν, το Νεπάλ, το Πακιστάν, το Αφγανιστάν, το Τατζικιστάν και το 

Κουρδιστάν)
93

.  

Πέρα από αυτά τα χαρακτηριστικά, τα περισσότερα κράτη της περιοχής με 

εξαίρεση την Ιαπωνία, την Νότιο και Βόρειο Κορέα, το Βιετνάμ και την Μογγολία 

που διαθέτουν ένα κομμάτι της ιστορία τους υπό την κατοχή της αυτοκρατορικής 

Κίνας των Τσι  και κατανοούν ως κάποιο βαθμό τον Κομφουκιανισμό ως ιδεολογία, 

όλοι οι υπόλοιποι γείτονες της διαθέτουν αρκετά διαφορετικά χαρακτηριστικά. 

Ταυτόχρονα, η Ταιβάν όπου έχει ως κύριο στόχο να εμποδίσει την Κίνα να την 

καταλάβει και να γίνει μέρος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, επιχειρεί πάντοτε 

να εξισορροπήσει την ανοδική ισχύ της Κίνας μέσω  της διπλωματίας υποστήριξη 

άλλων κρατών ακόμα και πέρα από το ασιατικό υποσύστημα για να εξασφαλίσει την 

επιβίωσή της.   

Τέλος, παρουσία των ΗΠΑ διακρίνεται στο ασιατικό υποσύστημα, πρώτον με 

τις διπλωματικές σχέσεις που διαθέτει με πολλά κράτη της περιοχή όπως την Ταιβάν, 

την Ν. Κορέα, τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, την Ταϊλάνδη, την Ινδία, το Πακιστάν, το 

Αφγανιστάν και το Κουρδιστάν καθώς και με τον κυριότερο στρατηγικό τους εταίρο 

την Ιαπωνία. Ταυτόχρονα, οι ΗΠΑ διαθέτουν το γενικό στρατηγείο ειρηνικού στην 

Χονολουλού καθώς και στρατιωτική βάση στη νήσο Guam. Συνολικά αυτή η εικόνα 

μπορεί να υποδείξει τις ιδιαίτερες δυσκολίες που έχει να αντιμετωπίσει η Κίνα στην 

άμεση περιφέρεια της. Εάν την συγκρίνουμε αυτή των ΗΠΑ που διαθέτει μόνο τρεις 

γειτονικές δυνάμεις, τον Καναδά, το Μεξικό και την Κούβα, όλες υποδεέστερες σε 

σχέση με την αμερικανική ισχύ, ενώ διαθέτει και το πλεονέκτημα των ωκεανών του 

Ατλαντικού και του Ειρηνικού που την επιτρέπει να διαθέτει μεγαλύτερη ασφάλεια 

από πιθανές αιφνίδιες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας
94

.  

Η διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής της Κίνας αποτελεί επίσης ένα 

ιδιαίτερο πάζλ καθώς ο μεγάλος αριθμός των γειτονικών κρατών επιφέρει αντιφατικά 

και αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα τα οποία είναι αρκετά δύσκολο η Κίνα να 

μπορέσει να τα συνδυάσει έτσι ώστε να μην χρειαστεί να λάβει μια θέση προς μια 

δύναμη την οποία ίσως στη συνέχεια προβεί σε τροχοπέδη των οικονομικών 

συμφερόντων της ή και προκαλέσει ακόμα και την «αιμορραγία» πόρων της Κίνας. 
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Για παράδειγμα η πολιτική της Κίνας απέναντι στην Β. Κορέα επηρεάζει τα 

συμφέροντα προφανώς της Β. Κορέας καθώς και των ΗΠΑ, Ιαπωνίας και Ρωσίας. 

Ακόμα και η πολιτική απέναντι στην Καμπότζη επηρεάζει τόσο το Βιετνάμ, όσο την 

Ταϋλάνδη, το Λάος καθώς και τις ΗΠΑ. Ή ακόμα πιο έντονα η πολιτική της απέναντι 

στην Μπούμα επηρεάζει την πολιτική της απέναντι στην Ινδία, το Μπαγκλαντές, και 

τα 9 κράτη μέλη του ASEAN, και φυσικά τις ΗΠΑ
95

. 

Φυσικά η περιοχή της θάλασσας της Νότιας Κίνας αποτελεί μια από τις πιο 

ευρέως γνωστές θάλασσες όπου ο ανταγωνισμός μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων, 

κυρίως των ΗΠΑ και Κίνα, αποτελεί κομμάτι ανάλυσης πολλών δημοσιογραφικών 

άρθρων δίνοντας την ενδιαφέροντα ονόματα, όπως αυτά που γράφει ο Robert Kaplan 

«το καθοριστικό πεδίο μάχης του 21
ου

 αιώνα» ή «ο λαιμός του παγκόσμιου δικτύου 

ναυσιπλοΐας»
96

.  Στην ανάλυση του ο Σπάικμαν (Spykman) αποδίδει μια πιο 

επιστημονική χροιά για την σημασία της συγκεκριμένης περιοχής υποστηρίζοντας ότι 

η κυριαρχία σε τέτοιες περιφερειακές θάλασσες είναι κρίσιμη έτσι ώστε να μπορεί 

μια μεγάλη δύναμη να προβάλλει την ισχύ της στις παράκτιες περιοχές αλλά και στα 

ενδότερα εδάφη της συγκεκριμένης περιοχής. Η περιοχή της Νότιας θάλασσας της 

Κίνας θεωρείται ότι αντιπροσωπεύει μια τέτοια περιφερειακή θάλασσα που εάν μια 

δύναμη μπορεί ναν την ελέγχει θα διαθέτει και την αντίστοιχη ισχύ στην ευρύτερη 

περιοχή της Ευρασίας
97

.  Στηριζόμενος πάνω στην θεωρία του Μάνχαν (Manhan) ο 

Χόλμς (Holmes) γράφει ότι η θάλασσα της Νότιας κίνας, αποτελεί μια περιοχή που 

δύσκολα μπορεί μια μεγάλη δύναμη να κυριαρχήσει, ακόμα και η ίδια η Κίνα εφόσον 

διαθέτει την απαραίτητη ναυτική ισχύ. Αυτό διότι η έλλειψη νησιωτικών φυλακίων 

εμποδίζει την δημιουργία σημείων ελέγχου και ανεφοδιασμού κρίσιμα και τις 

ναυτικές δυνάμεις που επιχειρούν στο σημείο. 
98

 

Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που πολλοί αναλυτές αναφέρουν σχετικά 

με την στρατηγική σημασία των περιοχών υπό εξέταση είναι ότι η Νότιος θάλασσα 

της Κίνας ως θαλάσσιος διάδρομος ανέρχεται  στον δεύτερο πιο πολυσύχναστο 
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διάδρομο παγκοσμίως
99

. Η οικονομική δραστηριότητα που διέρχεται από τον 

διάδρομο αυτό φτάνει σχεδόν το ½ του παγκοσμίου εμπορίου. Ταυτόχρονα, σχεδόν 

το 85% της ενεργειακής προμήθειας της Κίνας διαπερνά από αυτή την περιοχή ενώ 

για την Ιαπωνία και την Κορέα είναι εξίσου σημαντική πηγή πόρων. Η Ινδία 

πραγματοποιεί σχεδόν το 50% του εμπορίου της στο συγκεκριμένο διάδρομο για να 

πουληθούν αγαθά προς την Κίνα, Ιαπωνία, Κορέα και ΗΠΑ
100

. Ορισμένοι αναλυτές 

υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη περιοχή διαθέτει  και σημαντικούς πόρους 

πετρελαίου συμπεραίνοντας σύμφωνα  με τα παραπάνω στοιχεία ότι οι διεκδικήσεις 

στη συγκεκριμένη περιοχή βασίζονται μόνο στην αναζήτηση πόρων
101

.  

Την άποψη αυτή αντικρούει ο Φράβελ στην εξαιρετική του ανάλυση γύρω 

από τις διεκδικήσεις της Κίνας και τα πιθανά οφέλη από μια εδαφική κατάκτηση της 

συγκεκριμένης περιοχής. Αναφέρει ότι σύμφωνα με έρευνα της Αμερικανικής 

Υπηρεσίας Ενέργειας (EIA, U.S. Energy Information Administration) η περιοχή της 

Νότιας θάλασσας της Κίνας διαθέτει μόλις το 2% των αποθεμάτων που διαθέτει η 

Σαουδική Αραβία. Ακόμα περισσότερο όλα τα αποθέματα τα οποία είναι 

εκμεταλλεύσιμα βρίσκονται δίπλα στις ακτές του Μπρούνεϊ, της Μαλαισίας και της 

Ινδονησίας και όχι δίπλα στα Σπράρτλι (Sprartly) νησιά τα οποία και διεκδικεί η 

Κίνα. Επίσης, για την περιοχή της Ανατολικής θάλασσας της Κίνας δεν υπάρχουν 

αποθέματα άξια εκμετάλλευσης παρά μόνο στην  περιοχή  της Xihu Trough όπου η 

Κίνα ήδη εκμεταλλεύεται για την παραγωγή φυσικού αερίου
102

.  

Προτού συνεχιστεί η έρευνα για την στρατηγική της Κίνας, και αφότου έχει 

παρουσιαστεί σε σύντομο βαθμό  η στρατηγική σημασία που δίνουν τα κράτη της 

Ασίας στην περιοχή της Νότιας και Ανατολικής θάλασσας της Κίνας, θα αναφερθούν 

με συνοπτικό τρόπο οι διεκδικήσεις των κρατών στις δύο θάλασσες και οι τελευταίες 

εξελίξεις.  
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Οι Διεκδικήσεις στη Νότια Θάλασσα της Κίνας και στην Ανατολική Θάλασσα 

της Κίνας. 

Η έννοια της ναυτικής ασφάλειας αποτελείται σύμφωνα με τον  Φράβελ 
103

 

από τέσσερις διαφορετικούς τομείς οι οποίοι και καθορίζουν την ανάλυση και την 

χάραξη στρατηγικής των κρατών. Πάνω σε αυτούς του τομείς θα αναλυθεί στη 

συνέχεια η κατάσταση στην περιοχή υπό διερεύνηση. 

 

Η πρώτη διάσταση της ναυτική ασφάλειας έχει να κάνει με τις κυριαρχικές 

διεκδικήσεις πάνω σε νησιά και βραχονησίδες. Στην περιοχή της Νότιας θάλασσας 

της Κίνας υπάρχουν δύο διαφορετικές διεκδικήσεις σχετικά με τα κυριαρχικά 

δικαιώματα. Η πρώτη διεκδίκηση αφορά μόνο δύο κράτη, την Κίνα και το Βιετνάμ 

πάνω στα νησιά Παρασέλ (Paracel) τα οποία η Κίνα ελέγχει από το 1974. Η δεύτερη 

διεκδίκηση έχει να κάνει με τα νησιά Σπραρτλι τα οποία αποτελούνται από μικρά 
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νησιά, κοραλλιογενής υφάλους και βραχονησίδες. Σε αυτά τα νησιά διεκδικητές είναι 

καταρχάς το Βιετνάμ, η Κίνα και η Ταιβάν όπου η καθεμία διακηρύσσει την 

«αδιαμφισβήτητη κυριαρχία» της.  Οι Φιλιππίνες που διεκδικούν 53 συνολικά νησιά 

και η Μαλαισία 12
104

.  

Η δεύτερη διάσταση της ναυτικής ασφάλειας είναι τα ναυτικά δικαιώματα και 

ειδικότερα η ΑΟΖ. Σε γενικές γραμμές η διεκδίκηση της  κινεζικής ΑΟΖ δεν έχει 

κάποια ιδιαίτερα κωλύματα μέχρι και το σημείο που φτάνει τα νησιά Σπραρτλι και 

Παρασελ όπως επίσης και στην Ινδονησία. Ένα ακόμα κομμάτι της ναυτικής 

ασφάλειας είναι η ελευθερία ναυσιπλοΐας και φυσικά η ασφάλεια του διάπλους από 

την συγκεκριμένη περιοχή. Οι διεκδικήσεις στην συγκεκριμένη περιοχή επέφεραν 

αρκετές ανησυχίες ανάμεσα στις κινεζικές ναυτικές υπηρεσίες και στις εμπορικές 

εταιρίες που διαπερνάν την περιοχή με αποτέλεσμα να υπάρχουν αρκετά θέματα στην 

ελευθερία της ναυσιπλοΐας
105

. Ταυτόχρονα η Κίνα μαζί με την Ινδία και την Βραζιλία 

δεν επιτρέπουν οποιαδήποτε κίνηση από τρίτες στρατιωτικές δυνάμεις. Η τελευταία 

πτυχή της ναυτικής ασφάλειας αφορά τις συνέπειες από τον εκσυγχρονισμό των 

ναυτικών δυνάμεων των κρατών της περιοχής. Οι διεκδικήσεις όλων των παραπάνω 

κρατών θέτουν κίνητρα στα κράτη να αυξήσουν τις ναυτικές τους ικανότητες και την 

παρουσία τους στην περιοχή, κάτι που μπορεί να ενέχει κίνδυνο εάν δεν υπάρξουν 

κανόνες συνεννόησης μεταξύ των κρατών. Ταυτόχρονα καθώς τα παράκτια κράτη 

χρησιμοποιούν το εμπόριο για ένα μεγάλο μέρος της οικονομικής τους 

δραστηριότητες βρίσκουν ακόμα περισσότερες ευκαιρίες να αυξήσουν την ισχύ τους 

σε ναυτικές δυνάμεις και επομένως να πιέσουν για ακόμη μεγαλύτερο εκσυγχρονισμό 

των ναυτικών τους στόλων.  

Σχετικά με την θάλασσα της Ανατολικής Κίνας, οι διεκδικήσεις προέρχονται 

από την Ιαπωνία, την Ταιβάν και την Κίνα και εστιάζονται κυρίως στον ορισμό της 

ΑΟΖ καθώς η απόσταση μεταξύ αυτών των κρατών δημιουργεί πολλές φορές τα 

δικαιώματα του ενός να εφάπτονται με τα δικαιώματα του άλλου. Οι διεκδικήσεις για 

τα νησιά Σενκακου/Διαοχου (Senkaku/Diaoyu) γίνονται επάνω ακριβώς στην ΑΟΖ 

και των τριών κρατών. Εάν αυτά τα νησιά θεωρηθούν ότι δεν είναι κατοικήσιμα τότε 
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θα μπορούν να κηρύξουν μόνο 12 ναυτικά μίλια και επομένως δεν θα εμπλέκονται 

στις διεκδικήσεις για τις ΑΟΖ. Εάν όμως θεωρηθούν ότι  άνθρωπος μπορεί να 

επιβιώσει πάνω σε αυτά τα νησιά τότε για οποιοδήποτε κράτος κατέχει την κυριαρχία 

τους θα είναι δυνατό να κηρύξει μεγαλύτερα δικαιώματα
106

.  

 Μια στρατηγική των διεκδικήσεων των νησιών από την Κίνα που μένει 

ακόμα να φανούν οι μακροπρόθεσμες συνέπειες, είναι η οικοδόμηση κάποιων από 

των βραχονησίδων. Συγκεκριμένα σύμφωνα  με την τελευταία έκθεση της 

Αμερικανικού Υπουργείου Άμυνας σχετικά με την ετήσια Στρατιωτική εξέλιξη της 

Κίνας
107

 αναφέρεται ότι η Κίνα από τον Δεκέμβριο του 2014 έχει ξεκινήσει 

οικοδομικά έργα σε τέσσερες βραχονησίδες στα νησιά Σπραρτλι. Παρότι η δήλωση 

σχετικά με τις κινήσεις αυτές περιορίζεται στο ότι πρόκειται για αναβαθμίσεις των 

συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των κατοίκων σε αυτά,  θεωρείται από αρκετούς 

και κυρίως από τις ΗΠΑ ότι πρόκειται για την δημιουργία ανεπτυγμένων φυλακίων  

που θα διαθέτουν λιμάνια, τηλεπικοινωνίες και συστήματα παρακολούθησης καθώς 

και ένα διάδρομο απογείωσης προσγείωσης. Από τα στοιχεία που μπόρεσαν να 

συγκεντρωθούν φαίνεται ότι η κινεζική κυβέρνηση επιθυμεί να αλλάξει τα δεδομένα 

στην περιοχή καθώς μέχρι σήμερα ήταν η μοναδική δύναμη που δεν διέθετε στα 

νησιά Σπραρτλι ένα διάδρομο για αεροπλάνα ή λιμένα σε σχέση με άλλα κράτη της 

περιοχής
108

. 

Έχοντας αναλύσει πλέον την θεωρία του Μερσχάιμερ και τις υποθέσεις του 

για την άνοδο της κίνας καθώς επίσης έχει παρουσιαστεί η στρατηγική σημασία της 

περιοχής υπό εξέταση αλλά και του ασιατικού υποσυστήματος ευρύτερα, ενώ τέλος 

έχουν επεξηγηθεί οι διεκδικήσεις στις δύο περιοχές υπό εξέταση επιτρέπεται πλέον 

στην έρευνα να στρέψει την προσοχή της καταρχάς στην ανάλυση των γεγονότων. 

Συγκεκριμένα, στη παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η κινεζική στρατηγική στην 

περιοχή και πώς αυτή επηρέασε τις στρατηγικές των γειτονικών της κρατών. Στη 

συνέχεια, γίνεται μια σύντομη αποτίμηση των κερδών και κοστών πιθανής εδαφικής 

επέκτασης της Κίνας είτε στην Νότια είτε στην Ανατολική θάλασσα της Κίνας. 
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Κλείνοντας την ανάλυση γίνονται κάποιες εκτιμήσεις σχετικά με την εξωτερική 

πολιτική της Κίνας και τους στόχους που διαθέτει σε σχέση με τον επιθετικό 

ρεαλισμό.  

Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση οΤζονστον (Johnston)
109

, εξετάζει 

εφτά διπλωματικά επεισόδια που εμφανίστηκαν στα τέλη του 2009 και στη διάρκεια 

του 2010. Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ανάλυσης καταλήγουν στο γεγονός 

ότι η δυναμικότητα της Κίνας που πολλοί αναλυτές προσπάθησαν να αποδείξουν με 

διάφορα άρθρα και αναλύσεις δεν υφίσταται καθώς δεν υπήρξε κάποια μεγάλη 

αλλαγή στην Κινεζική διπλωματία. Παρότι, η κινεζική διπλωματία άλλαξε σε σχέση 

με το πριν το 2010, υποστηρίζει ο Τζόνστον, δεν άλλαξε σε τέτοιο βαθμό που 

πιστεύουν ορισμένοι αναλυτές. Βέβαια, ο ίδιος παρακάτω τονίζει ότι για την περιοχή 

της Νότιας θάλασσας της Κίνας η ρητορική και η συμπεριφορά του Πεκίνου φάνηκε 

να κλίνει περισσότερο προς την επιβολή μεγαλύτερων κυρώσεων στα κράτη με τα 

οποία η Κίνα βρίσκεται σε διαμάχη. Αιτία αυτής της αλλαγής φαίνεται να είναι, 

σύμφωνα πάντα με την συγκεκριμένη ανάλυση, η θέληση του Πεκίνου να στηρίξει 

νομικά τις διεκδικήσεις της στην περιοχή.  

Παρότι, η παραπάνω ανάλυση καταφέρνει να αποδείξει τον σημαντικό ρόλο 

που διαδραματίζουν τα ΜΜΕ και άλλα μέσα επικοινωνίας καθώς υποστηρίζει ότι 

μεγάλο ρόλο για αυτή την λανθασμένη κατά τον ίδιο ανάγνωση της διπλωματίας της 

Κίνας έχει να κάνει με τα μηνύματα και την ιεράρχηση της ατζέντας, είναι σημαντικό 

να αναφερθεί ότι η εξωτερική πολιτική της Κίνας δεν ήταν η μοναδική η οποία 

φαίνεται να άλλαξε μετά το 2009.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Ρος
110

 η Κίνα εξισορροπεί τις ΗΠΑ αλλά 

κυρίως σε άλλα θέματα ή περιοχές και όχι στο Ασιατικό υποσύστημα. Αυτό γίνεται 

διότι η στρατιωτική εξέλιξη της ισχύος της Κίνας φαίνεται να συμβαίνει σε αργότερο 

ρυθμό από ότι η οικονομική της ισχύς. Επομένως, εκεί όπου τόσο η άνοδος της 

οικονομικής όσο και η άνοδος της στρατιωτικής ισχύος είναι εμφανή και η Κίνα 

μπορεί να αλλάξει την ισορροπία ισχύος μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας τότε παρατηρούνται 

δευτερεύοντα κράτη να ικανοποιούν τα κινεζικά συμφέροντα. Όπως γίνεται με την 

Νότιο Κορέα που φαίνεται να άλλαξε στρατηγική και να προτίμησε την στοίχιση 
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πίσω από την Κίνα.  Αυτή η εξέλιξη φαίνεται σύμφωνα με τον ίδιο να συμφωνεί με 

τις υποθέσεις των νεορεαλιστών σχετικά με την εξισορρόπηση των μεγάλων 

δυνάμεων και την στοίχιση πίσω από την μεγάλη δύναμη για τα υπόλοιπα κράτη.  

Στη επόμενη διετία, η εικόνα αυτή φαίνεται και πάλι να αλλάζει καθώς 

σύμφωνα με τον Φράβελ
111

, η διπλωματία της Κίνας στην περιοχή της Νότιας και 

Ανατολικής θάλασσας της Κίνας ίσως επιφέρει αρνητικά αποτελέσματα. 

Συγκεκριμένα αναφέρεται καταρχάς στην περίπτωση της Νότιας Θάλασσας της 

Κίνας  όπου οι διπλωματικές προσπάθειες στην δεκαετία 90 και μέχρι τα μέσα της 

δεκαετίας 00 φαίνεται να επιβαρύνει αρνητικά τις σχέσεις μεταξύ των κρατών. 

Σχετικά με τις Φιλιππίνες, η κοινή γνώμη ύστερα από την ασυμφωνία για το 

Scarborough άλλαξε ραγδαία προς την αρνητική κλίμακα, θεωρώντας ότι η Κίνα 

συμπεριφέρεται με δικτατορικό τρόπο
112

. Αντίστοιχα στο Βιετνάμ, υπήρξαν 

διαδηλώσεις απέναντι στην πολιτική της Κίνας για 12 συνεχόμενες εβδομάδες μέχρι 

που η κυβέρνηση κάλεσε το παύσιμο τους. Τόσο το Βιετνάμ όσο και οι Φιλιππίνες 

πήραν μέτρα για την βελτίωση των σχέσεων τους με την Ιαπωνία
113

. Ακόμα και στην 

Σιγκαπούρη, που θεωρείται ένας από τους συμμάχους της,  υπήρξαν ανησυχίες για τις 

διεκδικήσεις της Κίνας στην περιοχή και αξιωματούχοι την κάλεσαν να δηλώσει 

δημόσια τις προθέσεις της.  Τέλος, η εξισορρόπηση αυτή τη φορά φαίνεται να γίνεται 

κατά της Κίνας καθώς τα κράτη της περιοχής προσπάθησα να βελτιώσουν τις σχέσεις 

με τις ΗΠΑ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή της εξέλιξης είναι η βελτίωση των 

Αμερικανο-βιετναμέζικων σχέσεων, σε τέτοιο βαθμό που το Βιετνάμ να επιδιώκει να 

γίνει «στρατηγικός εταίρος» των ΗΠΑ. Στην ίδια λογική και οι Φιλιππίνες βελτίωσαν 

τις διπλωματικές τους σχέσεις με τις ΗΠΑ
114

.  

Ταυτόχρονα η Ινδία και η Ιαπωνία φάνηκαν να αποτελούν επίσης πιθανούς 

εξισορροπητές. Ιδιαίτερα το Βιετνάμ επιχείρησε και κατάφερε να αναπτύξει σε 
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μεγάλο βαθμό τις οικονομικές σχέσεις του με την Ινδία ενώ το ίδιο επιχειρούν και οι 

δύο να καταφέρουν και στο στρατιωτικό κομμάτι με κοινές ασκήσεις. Ακόμα πιο 

ενδιαφέρον είναι το γεγονός ότι οι ασκήσεις αυτές λαμβάνουν χώρα στην Νότιο 

θάλασσα της Κίνας.  

Ένα τελευταίο στοιχείο είναι η αύξηση των στρατιωτικών δαπανών. Σε 

συνέχεια με τον επιθετικό ρεαλισμό και τον φόβο που επικρατεί στο διεθνές σύστημα 

για την επιβίωση των κρατών, τα γειτονικά κράτη της Κίνας επιχείρησαν να 

αναπτύξουν τις δικές τους ναυτικές ικανότητες σε μια προσπάθεια για εσωτερική 

εξισορρόπηση.  

Όσο αφορά την ανατολική θάλασσα της Κίνας, η εξωτερική πολιτικής της 

Λαϊκής δημοκρατίας της Κίνας φαίνεται και σε αυτό το σημείο να δημιούργησε 

αρνητικά αποτελέσματα. Η συμπάθεια της ιαπωνικής κοινής γνώμης για την Κίνας 

βρέθηκε σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα ενώ τα συνθήματα περί εξόντωσης της 

Ιαπωνίας σε κινεζικές διαδηλώσεις εμπόδισαν τις προσπάθειες των δύο κυβερνήσεων 

να παραμείνουν τουλάχιστον η κίνα μη εχθρική προς την Ιαπωνία. Η Ιαπωνία 

επιχείρησε να εξισορροπήσει τις επιθετικές κινήσεις της Κίνας με δύο τρόπους. 

Καταρχάς, με την ενδυνάμωση των σχέσεων με τις ΗΠΑ καθώς προσπάθησαν να 

θέσουν τα νησιά υπό διεκδίκηση σε πιο στρατηγική θέση στην αμυντική τους 

σχεδίαση με τις ΗΠΑ
115

. Ταυτόχρονα, στρατιωτικές ασκήσεις όπως η «Dawn Blitz» 

που διενεργήθηκε στην Καλιφόρνια, έχουν ως στόχο να  τονίσουν την στρατηγική 

σημασία αυτής της συμμαχίας. Κατά δεύτερον, η Ιαπωνία προσπάθησε να βελτιώσει 

τις σχέσεις με την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Για παράδειγμα τον Ιούνιο του 2012 

υπήρξε η πρώτη στρατιωτική ναυτική άσκηση ανάμεσα στην Ινδία και την Ιαπωνία 

ενώ τον Ιανουάριο του 2013 η διπλωματία ενήργησε υπέρ του διαλόγου μεταξύ των 

ανωτάτων πολιτικών και στρατιωτικών αξιωματούχων από τα δύο κράτη. Τα ίδια 

οφέλη από τον διάλογο επιχείρησαν να λάβουν και από την συνεργασία τους με τις 

Φιλιππίνες καθώς και με την αποστολή ενισχύσεων προς την ακτοφυλακή των 

Φιλιππίνων. Τέλος, ξεκίνησαν και οι διαδικασίες για την έναρξη ομιλιών στρατηγικής 

φύσεως μεταξύ της Ιαπωνίας και του Βιετνάμ.  

Φυσικά η Ιαπωνία επιχείρησε με την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της 

να ενισχύσει την ναυτική της ισχύ. Κάτι που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα κρίσιμο 
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εξαιτίας των συνεχόμενων εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και Κίνα στην περιοχή. Το 

2015 η Ιαπωνία προέβει σε αύξηση του προϋπολογισμού υπέρ των στρατιωτικών της 

αναγκών για Τρίτη συνεχόμενη χρονιά.
116

  

Η στρατηγική των κρατών που αναλύθηκαν ίσως καταλήγει στο συμπέρασμα 

ότι οι επιθετικές προθέσεις της Κίνας άρχισαν να γίνονται περισσότερο αντιληπτές 

από τα γειτονικά της κράτη και για αυτό τον λόγο όλα σχεδόν προσπάθησαν μετά το 

2008 να εξισορροπήσουν την Κίνα. Η υπόθεση αυτή ίσως να επαληθεύεται ύστερα 

και από την ανακοίνωση τον Μάιο του 2015 της επίσημης Κινεζικής Στρατιωτικής 

Στρατηγικής όπου αρκετοί αναλυτές επιχείρησαν να επισημάνουν την επίσημη 

αλλαγή της στρατηγικής της Κίνας. Πάραυτα στην συνέχεια της ενότητας θα 

επιχειρηθεί να αναλυθεί το κατά πόσο η Κίνα φαίνεται να μην διαθέτει ούτε την 

στρατιωτική ισχύ αλλά ούτε και την θέληση να εμπλακεί σε μια εδαφική διεκδίκηση, 

τουλάχιστον μέχρι και σήμερα.  

Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας στην ετήσια έκθεσή του προς το 

Κογκρέσο με θέμα τις στρατιωτικές εξελίξεις στην Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας
117

 

υπογραμμίζει τις αλλαγές κυρίως τις προθέσεις  και τις πρωτοβουλίες που φαίνεται 

ότι η Κίνα επιθυμεί να αναλαμβάνει. Αναφέρει σχετικά ότι ένας από τους 

πρωταρχικούς στόχους της είναι να εφαρμόσει ένα μακροπρόθεσμο και πλήρης 

εκσυγχρονισμό σε όλα τα επίπεδα των στρατιωτικών της ικανοτήτων πάνω σε ένα 

πρόγραμμα που επιδιώκει την αύξηση της ικανότητας της να μάχεται μικρής 

διάρκειας και υψηλής έντασης περιφερειακές συγκρούσεις. Μια από τις πιθανές 

αιτίες αυτή της στόχευσης μπορεί να είναι ο ρόλος της Ταιβάν και οι μελλοντικές της 

πολιτικές απέναντι στην Κίνα. Σύμφωνα όμως με την συγκεκριμένη έκθεση στόχο ς 

της Κίνας περαιτέρω στόχος είναι να αυξήσει την επιχειρησιακή της ικανότητα και 

δεξιότητα και εξαιτίας των πολιτικών στοχεύσεων που διαθέτει στην περιοχή της 

Νοτίου και Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας.  

Αναμενόμενο σε δηλώσεις των ηγετών της Κίνας αναφέρεται ότι ένας από 

τους στόχους τους για τον επιδιωκόμενο εκσυγχρονισμό είναι ο φόβος τους για την 
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αδυναμία της Κίνας σε περίπτωση που η αποτροπή αποτύχει και βρεθεί αντιμέτωπη 

με εξωτερικούς κινδύνους επομένως και της ανάγκης τους να εξασφαλίσουν την 

επιβίωσης της μέσα από την οικοδόμηση επαρκών αμυντικών μηχανισμών
118

.  

Ο στρατός της Κίνας στη διάρκεια του 2014 προσπάθησε να αναλάβει μια 

ευρείας γκάμα αποστολές όπως είναι οι αντί –πειρατικές περιπολίες ιδιαίτερα σε μια 

περιοχή που η ναυτική πειρατεία έχει εμφανιστεί σε μεγάλο βαθμό, επιχειρήσεις 

ανθρωπιστικής βοήθειας και ανακούφισης καταστροφών, όπως ήταν η επιχείρηση 

search and rescue για το Μαλαισιανό αεροπλάνο ή και η συμμετοχή σε διάφορες 

αποστολές διατήρησης της ειρήνης από τον ΟΗΕ,  καθώς τέλος και σε μια σειρά από 

ναυτικές ασκήσεις
119

.   

Αναλύοντας τις προθέσεις της Κίνας το 2014 η Γλειζερ
120

 (Glaser) θεωρεί ότι 

η στρατηγική της κίνας και στις δύο θάλασσες έχει ως στόχο την διεκδίκηση 

εδαφικής και ναυτικής επέκτασης σε μικρό βαθμό και συνεχόμενα, έτσι ώστε καμία 

από τις κινήσεις να μην θεωρηθεί casus belli. Πρόκειται για την στρατηγική της 

«σαλαμοποιήσης» όπου το Πεκίνο επιχειρεί να αλλάξει το status quo χωρίς να 

χρειαστεί να εισέλθει σε συγκρούσεις. Συγκεκριμένα οι καταπατήσεις της Κίνας 

έχουν ως στόχο να αναγκάσουν τα γειτονικά κράτη να σταματήσουν τις απειλές προς 

την κυριαρχίας όπως και να αυξήσει με την σειρά της τις εδαφικές της διεκδικήσεις. 

Σε αυτή την πολιτική, η οικονομική ισχύς της ίσως θα διαδραματίσει το εργαλείο για 

την εφαρμογή του καταναγκασμού των αντιπάλων της σε θέσεις που θα εξυπηρετούν 

τα συμφέροντά της. Για παράδειγμα το 2012 η κίνα απαγόρευσε την εισαγωγή 

τροπικών φρούτων από τις Φιλιππίνες με στόχο να αναγκάσει την κυβέρνησης στην 

Μανίλα να αποσύρει τα σκάφη της από την περιοχή Scarborough. Στην 

πραγματικότητα, αυτή η μέχρι πρότινος ανοδική οικονομική της ισχύς με τις 

στρατιωτικές και παραστρατιωτικές τις ικανότητες έχουν επιτρέψει στην κίνα να είναι 

σε θέση να υπερασπιστεί με εντονότερο τρόπο τα συμφέροντα της στις θάλασσες.  

Η νέα στρατιωτική στρατηγική σύμφωνα με τον Φράβελ
121

 παρότι 

επιβεβαιώνει την αλλαγή πολιτικής της Κίνας όπως αυτή είχε προοιωνίζει  το 2013 σε 
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ένα αντίστοιχο κείμενο, φαίνεται ότι η αλλαγή των στρατηγικών κατευθυντήριων 

γραμμών απλά απεικονίζουν την εξέλιξη της στρατηγικής της Κίνας και όχι μια 

δραματική αλλαγή. Συγκεκριμένα αναφέρει ότι δύο στοιχεία σε αυτή την στρατηγική 

έχουν ιδιαίτερη σημασία. Το πρώτο έχει να κάνει με τον τρόπο διεξαγωγής πολέμου 

σε μια συγκεκριμένη περίοδο. Στο εν λόγο κείμενο φαίνεται ότι ο τεχνολογικός 

παράγοντας θα επηρεάσει όλες τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Όπως αναφέρεται 

πλέον ο επιχειρησιακό στόχος της θα είναι η «νίκη σε περιφερειακούς πολέμους 

τεχνολογικής φύσεως»
122

.  Επίσης, για τους στρατιωτικούς συντάκτες του κειμένου 

φαίνεται ότι αναγνωρίζουν την σημασία της περιοχής της Νότιας και Ανατολικής 

Θάλασσας της Κίνας. Βέβαια και για τις δύο αυτές αλλαγές δεν διευκρινίζεται ποια 

θα είναι η νέα στρατηγική που θα ακολουθήσει πλέον. Σύμφωνα πάντως με τον 

Φραβελ στο παρελθόν οι επικαιροποιήσεις των κατευθυντήριων γραμμών ήταν το 

πρώτο βήμα για τους αξιωματικούς, καθώς το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί την 

πλαισίωση της ευρύτερης πολιτικής και στρατηγικής της Κίνας για τα επόμενα 

χρόνια. Επομένως, αναμένεται να υπάρξει και η δημιουργία ενός νέου στρατηγικού 

δόγματος καθώς και ίσως μια αλλαγή στο σύστημα διοίκησης των κοινών 

στρατιωτικών επιχειρήσεων.  

Ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνάμεων της Κίνας 

διαδραματίζουν σίγουρα ένα κριτικό ρόλο σε όλες τις περιοχές όπου η κίνα αναδύεται 

ως στρατιωτική δύναμη και όχι μόνο στην περίπτωση των δύο θαλασσών υπό 

εξέταση. Σίγουρα οι αλλαγές στην στρατηγική της κίνας μπορούν να επηρεάσουν ως 

ένα βαθμό και άλλους τομείς όπως τον τομέα της ενέργειας, ή τον οικονομικό τομέα. 

Μέχρι σήμερα όμως οι μόνες δυνάμεις που φαίνεται να επιχειρούν είναι κυρίως 

ναυτικές καθώς και μια μικρή ποσότητα αστυνομικών δυνάμεων. Το συμπέρασμα 

όμως που καταλήγουν οι Anthony H. Cordesman and Steven Colley 
123

στην ενδελεχή 

έρευνα τους σχετικά με την νέα στρατηγική της Κίνας είναι ότι θα χρειαστούν αρκετά 

χρόνια για να οικοδομηθεί στρατιωτική ικανότητα που θα μπορεί να προστατεύει τις 

θάλασσες και των αέρα σε αποστάσεις πέρα από την άμεση κυριαρχία της Κίνας. 
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Βέβαια, άνοδος της Κίνας φαίνεται ότι για άλλα κράτη της περιοχής όπως την 

Ιαπωνία αναγνωρίζεται ως μια σχεδόν περιφερειακή ναυτική και αεροπορική μεγάλη 

δύναμη, κάτι που την σειρά του έχει αρχίσει να θέτει θέματα για πιθανή κούρσα 

εξοπλισμών της Κίνας και των συγκεκριμένων κρατών.  

Έχοντας αναλύσει τις αυξανόμενες στρατιωτικές ικανότητες της Κίνας δίνεται 

πλέον προσοχή στην πιθανότητα μιας εδαφικής επέκτασης της Κίνας στην περιοχή 

της Νότιας και Ανατολικής θάλασσας της Κίνας. Ακολουθώντας τον επιθετικό 

ρεαλισμό και τον ορθολογισμό τον οποίο θεωρεί πως κάθε μεγάλη δύναμη αλλά και 

γενικότερα κάθε κράτος διαθέτει στρατιωτικές ικανότητες που της επιτρέπουν να 

διασφαλίζει την επιβίωση της αλλά και να προωθεί τα συμφέροντα της η εδαφική 

επέκταση αποτέλεσε κυρίαρχο αίτιο πολέμου για πολλές αναδυόμενες δυνάμεις που 

επιχείρησαν αν επιβάλλουν την κυριαρχίας τους, όπως η Γαλλία, η Γερμανία ή και η 

Σοβιετική Ένωση. Την απόφαση για έναν πόλεμο όμως, κάθε μεγάλη δύναμη ή και 

αναδυόμενη πρέπει να γίνει σύμφωνα με τον ορθολογισμό τους καθώς και της 

σύνδεσης των πολιτικών στοχεύσεων με τα διαθέσιμα μέσα.  

Σε ενδελεχής ανάλυση σχετικά με τα κόστη μιας σύγκρουσης καθώς και με τα 

οφέλη από το αποτέλεσμα αυτής στην περιοχής της Νότιας και Ανατολικής θάλασσας 

της Κίνας
124

, αποδεικνύεται ότι πέρα από την κατάκτηση της Ταιβάν και της 

στρατηγικής και πολιτικής της σημασίας που μπορεί να έχει για την Κίνα, 

οποιαδήποτε επιθετική κίνηση είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα. Αυτό διότι τα οφέλη μιας 

εδαφικής επέκτασης είναι περιορισμένα, και η ικανότητα της κίνας να τα υφαρπάξει 

μέσω της άσκησης βίας αρκετά αδύναμη. Όταν επιπρόσθετα συγκρίνονται με τα 

υψηλά και σίγουρα κόστη μιας σύγκρουσης η πιθανότητα της στρατηγικής του 

πολέμου για την εδαφική εξάπλωση είναι αρκετή χαμηλή.  

Είναι αλήθεια ότι στην περίπτωση μια επιθετικής κίνησης της Κίνας σε 

κάποιες από τις περιοχές υπό διεκδίκηση θα δώσει μηνύματα στους υπόλοιπους 

παίκτες του υποσυστήματος που ίσως δεν θα αποδώσουν θετικά στη συνέχεια καθώς 

οι περισσότεροι, όπως αναφέρθηκε ήδη παραπάνω για χαμηλότερες εντάσεως 

κινήσεις της Κίνας, ο πρώτος τους στόχους ήταν να εξισορροπήσουν απέναντι στην 

Κίνα με την δημιουργία ή και την ενδυνάμωση των σχέσεων τους με τις ΗΠΑ. Κατά 

δεύτερον, μια επιθετική πολιτική προς ένα κράτος εφόσον ήδη υπάρχουν σχέσεις 

μεταξύ των υπόλοιπων κρατών ξεχωριστά είναι πολύ πιθανό ότι θα οδηγήσει στην 
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συμμαχία, όσο προσωρινή και εάν είναι αυτή, απέναντι στον κοινό εχθρό, την 

αναδυόμενη Κίνα. Κάτι τέτοιο βέβαια είναι εντελώς αντίθετο στην υπάρχουσα 

Υψηλή Στρατηγική του κράτους δηλαδή την δημιουργία μιας εξισορροπητικής 

συμμαχίας απέναντί της
125

.  

Εξάλλου σύμφωνα και με δηλώσεις του πρωθυπουργού Xi το κινεζικό όραμα 

είναι η δημιουργία μιας «Ασίας για τους Ασιάτες», που επιδιώκει την έξοδο του 

αμερικανικού παράγοντα από το συγκεκριμένο υποσύστημα και την παύση των 

συμμαχιών τους στην αρχιτεκτονική της συγκεκριμένης περιφερειακής ασφάλειας. 

Παρότι μια τέτοια στόχευση είναι αρκετά δύσκολη να επιτευχθεί καθώς συγκρούεται 

άμεσα με τα συμφέροντα και τις προτιμήσεις των υπολοίπων κρατών στην περιοχή 

είναι σημαντικό να τονισθεί ότι δεν επιδιώκεται προς το παρόν μια σύγκρουση με 

τους γειτονικούς παίκτες του υποσυστήματος. Άλλωστε, σχετικά με την μικρή 

πιθανότητα εφαρμογής αυτής της στόχευσης αναφέρεται ο  Γουόλτζ όπου 

υποστηρίζει ότι «η διεθνής πολιτική απεχθάνεται την ανισορροπία ισχύος».  

Στην ίδια κατεύθυνση, υπέρ της διατήρησης των σχέσεων με τα υπόλοιπα 

ασιατικά κράτη και της υποστήριξης τους για την άνοδο της Κίνας βρίσκεται και η 

οικονομική πρωτοβουλία σχετικά με την ίδρυση μιας ασιατικής τράπεζας επενδύσεων 

υποδομών καθώς και το πρόγραμμα New Silk Road. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, η Κίνα επιθυμεί να επικοινωνήσει την πρόθεση της 

να συνεργαστεί με αυτούς που επιθυμούν, διακρίνοντας μεταξύ εχθρών και φίλων, 

ακόμα και στις θαλάσσιες διεκδικήσεις. Για παράδειγμα η κίνα αύξησε την 

συμμαχική της σχέση με το Μπρούνεϊ και την Μαλαισία καθώς και οι δύο 

διατήρησαν χαμηλό προφίλ σχετικά με τις διεκδικήσεις τους και απέφυγαν να 

ανταγωνιστούν ευθέως τις διεκδικήσεις της Κίνας
126

.  

Ίσως είναι εμφανές ακόμα και στους κινέζους αξιωματούχους ότι μια Ασία 

χωρίς τις ΗΠΑ είναι αρκετά απίθανο να συμβεί. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα 

σχετικά με το θέμα «παρότι η Αμερική είναι ανίκανη να δημιουργήσει αυτή τη στιγμή 

ένα ενιαίο μέτωπο απέναντι στην Κίνα, τόσο και η Κίνα είναι το ίδιο ανίκανη να 

επιφέρει την απάλειψη της αμερικανικής παρουσίας στην περιοχή της Ασίας.» 
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σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές αυτή η κατανόηση της δυσκολίας του 

εγχειρήματος η πολιτική της κίνας φάνηκε να αλλάζει προ της δημιουργία μιας 

εικόνας της Ασίας με την Κίνα ως τον σταθεροποιητή της περιοχής εξασφαλίζοντας 

την ειρήνη, την ασφάλεια και την ευημερία για την περιοχή
127

. 

Παρότι, η Κίνα επιχειρεί να ενδυναμώσει της εικόνας της ως έναν 

«καλοκάγαθο ηγεμόνα» η στρατηγική της ίσως διαθέτει αρκετά προβλήματα καθώς 

ιστορικά σύμφωνα με ειδικούς ιστορικούς της περιοχής ο «κινεζικός καλοκάγαθος 

ηγεμόνας» δεν σημαίνει ότι δεν χρησιμοποιεί στρατηγικές καταναγκασμού και 

κατάκτησης. Προσθέτουν επίσης ότι το επιχείρημα σχετικά με την περίπτωση της 

Κίνας ως μια εξαίρεσης στηρίζεται πάνω σε ένα μίγμα πραγματικών γεγονότων αλλά 

και μύθων
128

. Σίγουρα οι περισσότερες αναλύσεις μέχρι σήμερα δεν θεωρούν ως 

δεδομένο ότι η κίνα διαθέτει μόνο φιλικές προθέσεις κάτι που αντικατοπτρίζεται και 

στα υπόλοιπα κράτη τα οποία συνεχίζουν να επιδιώκουν συνεργασία με τις ΗΠΑ 

σχετικά με την ασφάλειας τους.  

Εν κατακλείδι, παρότι είναι ιδιαίτερα δύσκολο να γνωρίζει κανείς ποιες θα 

είναι οι προθέσεις ενός κράτους στο μέλλον, η παραπάνω ανάλυση επιχείρησε να 

υποστηρίξει την θέση ότι η Κίνα δεν είναι ακόμα σε θέση να μπορέσει να εισέλθει σε 

έναν ηγεμονικό πόλεμο με τις ΗΠΑ καθώς δεν διαθέτει τις απαραίτητες ικανότητες. 

Η ίδια εικόνα όμως μπορεί να περιγράψει και την κατάσταση στην περιοχή της 

Νότιας και Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας όπου φαίνεται ότι τα κέρδη μιας 

εδαφικής επέκτασης στην περιοχή είναι αρκετά δυσανάλογα με τα απαιτούμενα 

κόστη, κάτι που ο επιθετικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι είναι ένδειξη για την 

διαμόρφωση μιας περισσότερο ευνοϊκής πολιτικής και όχι της σύγκρουσης με άλλα 

κράτη.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

Η παρούσα έρευνα έθεσε ως στόχο να εξετάσει ενδελεχώς τον επιθετικό 

ρεαλισμό και τις προβλέψεις του Μερσχάιμερ σχετικά με την άνοδο της Κίνας. 

Ιδιαίτερα επικεντρώθηκε στην περιοχή της Νότιας Θάλασσας της Κίνας και της 

Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας ερευνώντας τις εξελίξεις στις συγκεκριμένες 

περιοχές από το 2009 και μέχρι σήμερα. Το κύριο ερώτημα το οποίο απαντήθηκε 

είναι το κατά πόσο είναι δυνατόν η Κίνα να εισέλθει σε πόλεμο για την εδαφική 

εξάπλωσή της στις περιοχές υπό εξέταση. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο 

έλεγχος θεωρίας ως ποιοτική μεθοδολογία για την απόδειξη της ερμηνευτικής της 

ισχύος και κατά προέκταση της συμβουλευτικής της αξίας. 

Εξετάζοντας, αρχικά την βιβλιογραφία σχετικά με την άνοδο της Κίνας 

αποδείχθηκε πόσο ιδιαίτερα ενδιαφέρον αποτελεί για την ακαδημαϊκή κοινότητα και 

όχι μόνο, η ανοδική πορεία της Κίνας προς την πιθανή της εξέλιξη σε ηγεμονικό 

παράγοντα. Με την παρουσίαση αυτή, επιδιώχθηκε να τονιστεί το γεγονός ότι πρώτον 

οι προβλέψεις είναι αρκετά αναξιόπιστες ως ερμηνευτική μέθοδος για την πολιτική 

επιστήμη καθώς δεν διαθέτει ακόμα τα κατάλληλα εργαλεία, και δεύτερον να 

παρουσιασθούν οι διαφορετικές απόψεις επί του ζητήματος έτσι ώστε να γίνει 

πληρέστερα κατανοητό το γεγονός ότι ακόμα δεν υπάρχει μια σαφή εικόνα της 

εξέλιξης της Κίνας.  

Στη συνέχεια, παρουσιάσθηκε με αναλυτική διάθεση ο επιθετικός ρεαλισμός. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν εν συντομία οι υποθέσεις και ο σημαντικός ρόλος του 

φόβου, της αβεβαιότητας και του διλήμματος ασφαλείας στην συλλογιστική των 

επιθετικών ρεαλιστών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι η παρουσίαση αυτή έγινε 

με σκοπό να αναδειχθούν όχι μόνο τα ερμηνευτικά εργαλεία του επιθετικού 

ρεαλισμού αλλά και ορισμένοι  περιορισμοί που διαθέτει. Έπειτα, αναφέρθηκε το 

φαινόμενο της ανόδου της Κίνας στηριζόμενο πάνω στο θεωρητικό πλαίσιο το οποίο 

είχε προηγηθεί για να σκιαγραφηθεί η εικόνα την οποία οι υποστηρικτές του 

επιθετικού ρεαλισμού πιστεύουν ότι θα εμφανιστεί στο ασιατικό υποσύστημα.  

Το τέταρτο κεφάλαιο αποτέλεσε και το σημείο όπου αναφέρθηκαν, εν 

συντομία και ακολουθώντας τους κανόνες της επιστημονικής εγκυρότητας οι 

εξελίξεις που διαδραματίστηκαν στις περιοχές της Νότιας Θάλασσας της Κίνας και 
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της Ανατολικής Θάλασσας της Κίνας. Συγκεκριμένα, αφότου προηγήθηκε μια 

περιγραφή της ισορροπίας δυνάμεων του ασιατικού υποσυστήματος και των 

ιδιαίτερων συνθηκών που αυτό διαθέτει, ακολούθησε μια ενδελεχής ανάλυση των 

διεκδικήσεων αλλά και των κινήσεων τόσο της Κίνας αλλά και των υπολοίπων 

κρατών του υποσυστήματος. 

Αποδείχθηκε ότι η στρατηγική του πολέμου στις περιοχές υπό εξέταση θα 

ήταν ιδιαίτερη κοστοβόρα για την Κίνα ακόμα και εάν διέθετε την σκληρή ισχύ να 

εισέλθει σε μια διακρατική σύγκρουση.  Αναλυτικότερα, αναφέρθηκαν καταρχάς η 

στρατηγική σημασία της συγκεκριμένης περιοχής καθώς σε πολλές αναλύσεις έχει 

υπογραμμισθεί το γεγονός ότι η πηγές ενέργειας είναι ένα κίνητρο για την διεξαγωγή 

πολέμου μεταξύ των διεκδικούντων κρατών. Βέβαια αυτό το επιχείρημα 

καταρρίφτηκε, όχι μόνο θεωρητικά αλλά και πρακτικά καθώς από όσα αναφέρονται 

σε σχετική έρευνα, πρώτον οι πηγές ενέργειας είναι αρκετά χαμηλής απόδοσης ενώ 

επίσης δεν βρίσκονται εντός των διεκδικούμενων περιοχών.  

Στη συνέχεια, στηριζόμενοι σε εξαιρετικές μελέτες ειδικών επί της Κίνας 

αναλύθηκε το γεγονός ότι ακόμα και η Κίνα φαίνεται να μην διαθέτει την πρόθεση να 

εμπλακεί σε μια πολεμική διαδικασία, όχι γιατί θα θέσει σε κίνδυνο την οικονομική 

αλληλεξάρτηση που διαθέτει με τα υπόλοιπα κράτη, αλλά κυρίως επειδή και η ίδια 

κατανοεί ότι εάν παρασυρθεί σε μια σύγκρουση τα ρίσκα και τα κόστη είναι ιδιαίτερα 

υψηλά ενώ ακόμα και τα κέρδη δεν είναι σίγουρο ότι μπορούν να αποκτηθούν σε 

ανώτατο βαθμό. Σαφώς, αυτή η ανάλυση δεν πρόκειται να παραμείνει αμετάλλακτη 

είτε εξαιτίας των προθέσεων των κρατών είτε εξαιτίας των πιέσεων του συστήματος 

πάνω σε αυτά. 

Άλλωστε, σύμφωνα με τον επιθετικό ρεαλισμό μια υπόθεση αποτελεί το 

γεγονός ότι οι μεγάλες δυνάμεις αποτελούν ορθολογικούς δρώντες του συστήματος, 

επομένως και γνωρίζουν πότε είναι επωφελές για αυτούς να αιφνιδιάσουν τους 

αντιπάλους τους και να επιχειρήσουν να αλλάξουν το status quo.  

Τέλος, το συγκεκριμένο συγγραφικό πόνημα κατέληξε στο γεγονός ότι η 

στρατηγική της Κίνας προς το παρόν φαίνεται να κινείται γύρω από την πρόθεσή της 

να χρησιμοποιήσει την οικονομική της ισχύ ως μέσο για να τιμωρήσει τα κράτη που 

στέκονται εμπόδια στα συμφέροντα της, ή για να επιβραβεύσει την θετική στάση 
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τους απέναντι της. Μια στρατηγική που ο επιθετικός ρεαλισμός θεωρεί ότι έχει ως 

στόχο να περιορίσει την παρουσία του αμερικανικού παράγοντα στο ασιατικό 

υποσύστημα και να επιχειρήσει να μην υπάρξει εξισορρόπηση απέναντι στην Κίνα.  

Η χάραξη των πολιτικών στοχεύσεων ενός κράτους, στη διάρκεια ενός 

πολέμου πρέπει πάντοτε να συνδέεται με τα διαθέσιμα μέσα, καθώς μόνο μια τέτοια 

σύνδεση θα μπορέσει να επιφέρει στο κράτος το επιθυμητό αποτέλεσμα χωρίς να 

διακινδυνευτεί η επιβίωσή του στο διεθνές σύστημα. Η εργασία αυτή χρησιμοποίησε 

το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο για να αιτιολογήσει την θέση της σχετικά με την 

άνοδο της Κίνας και τις προβλέψεις του επιθετικού ρεαλισμού. 
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