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ΣΥΝΟΨΗ 

Ο Πολιτικός Ρεαλισμός αποτελεί την κυρίαρχη προσέγγιση των 

Διεθνών Σχέσεων, σύμφωνα με τον οποίο οι διακρατικές σχέσεις είναι 

βασισμένες στον συσχετισμό δυνάμεων και την ισορροπία της Ισχύος. Είναι 

μία σχολή σκέψης που δίνει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις όσον αφορά τη 

δομή και το χαρακτήρα του διεθνούς συστήματος, τα αίτια της στρατηγικής 

συμπεριφοράς των κρατών, καθώς και του αγώνα επιβίωσης τους. 

Πατέρας του Πολιτικού Ρεαλισμού θεωρείται ο Θουκυδίδης. Αυτός 

πρώτος υποστήριξε ότι μία διαταραχή της ισορροπίας της ισχύος μεταξύ των 

ηγεμονικών κρατών ανατρέπει αποφασιστικά την σταθερότητα του 

συστήματος και διεγείρει τα διλήμματα ασφαλείας των κρατών. 

Μεταγενέστεροι του Θουκυδίδη, βασιζόμενοι στις ίδιες αρχές που όρισε ο 

πρώτος, κατάφεραν να ερμηνεύσουν τα πολιτικά φαινόμενα της εποχής τους, 

προσαρμόζοντας τον Πολιτικό Ρεαλισμό, στην διαφορετικότητα της κάθε 

εποχής.  

Με αυτό το εργαλείο ανάλυσης επιχειρείται παρακάτω η ανάλυση των 

σχέσεων δύο πολύ μεγάλων σύγχρονων κρατικών δυνάμεων, της Κίνας και 

της Ιαπωνίας. Σε συνδυασμό με την ιστορική προσέγγιση και την 

αντιπαραβολή των διαφαινόμενων τάσεων στην περιφέρεια της 

βορειοανατολικής Ασίας, καθώς και τους συσχετισμούς ισχύος προσεγγίζεται 

η δυναμική που παρουσιάζει η περιοχή αυτή σε επίπεδο διεθνούς ασφάλειας. 

Η πρόγνωση της μελλοντικής ισορροπίας και της συμπεριφοράς 

αυτών των δύο κρατών είναι ουσιαστικά δύσκολο εγχείρημα. Η συνεχιζόμενη 

ανάπτυξη και μεγέθυνση της Κίνας αναπτύσσει διλήμματα ασφαλείας των 

γειτονικών κρατών, προκαλεί κούρσα εξοπλισμών και καινούργιους 

συνασπισμούς. Οι προκλήσεις είναι επίσης μεγάλες για τον περιφερειακό 

ηγεμόνα ΗΠΑ, η οποία έχει ως ύψιστο στόχο τον έλεγχο της Κίνας ώστε να 

μην αναπτυχθεί σε δυνητικό ηγεμόνα. 

Το εγχείρημα δύσκολο αλλά η πρόκληση μεγάλη.   
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Κεφάλαιο 1ο   Πολιτικός Ρεαλισμός 

1.1 Γενικά 

    «Από ότι μπορεί κανείς να εικάσει για τους 

θεούς και από ότι είναι βέβαιο για τους ανθρώπους, 

πιστεύομε ότι και οι θεοί και οι άνθρωποι ακολουθούν πάντα 

ένα απόλυτο νόμο της φύσης, να επιβάλλουν πάντα την 

εξουσία τους αν έχουν την δυνατότητα να το επιτύχουν. Τον 

νόμο αυτό ούτε τον θεσπίσαμε, ούτε τον εφαρμόσαμε 

πρώτοι. Τον βρήκαμε να ισχύει και τον ακολουθούμε, όπως 

θα τον ακολουθούν αιώνια όσοι μας διαδεχθούν και ξέρουμε 

καλά ότι κι εσείς και οποιοιδήποτε άλλοι θα έκαναν το ίδιο αν 

είχατε την δύναμη μας.»  

    (Διάλογος Μηλίων Ε84-116) 

 

 Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το έργο του Θουκυδίδη για την Ιστορία του 

Πελοποννησιακού Πολέμου είναι πάντα διαχρονικό και επίκαιρο. Όλη η 

«δυναμική» της Παγκόσμιας Ιστορίας και η αποκωδικοποίηση της παλαιάς και 

σύγχρονης πολιτικής είναι αποτυπωμένη στο έργο του. « Ο Θουκυδίδης μας 

βοηθάει να κατανοήσουμε τη λογική της στρατηγικής συμπεριφοράς των 

κρατών στο διεθνές σύστημα και κυρίως την λογική του πολέμου και της 

ειρήνης»1  

Η διαχρονικότητα του Θουκυδίδη έχει επανειλημμένα χρησιμοποιηθεί 

από ξένους θεωρητικούς των Διεθνών Σχέσεων. Ο Thomas Hobbes 

μετέφρασε τον Θουκυδίδη στα Αγγλικά για να ενσωματώσει τις βασικές του 

 
 
                                                           
1Αθανάσιος Πλατιάς «Διεθνεις Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη»(Αθήνα, Εκδόσεις 
Εστία,1999), Εισαγωγή1  
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αρχές στο έργο του «Λεβιάθαν» και αφορούσε τις πολιτικές και διεθνολογικές 

εξελίξεις της Αγγλίας του 17ου αιώνα. Σε αυτό το έργο βασίστηκε ο Ελευθέριος 

Βενιζέλος για να ξαναμεταφράσει τον Θουκυδίδη στην σύγχρονη Ελληνική 

γλώσσα στις αρχές του 20ου αιώνα 2 Ο Louis J. Halle παρατήρησε ότι ο 

Θουκυδίδης «έγραψε» και την Ιστορία των σύγχρονων Παγκόσμιων Πολέμων 

αφού οι βασικές αρχές του έργου όπως ο ίδιος ο Θουκυδίδης είχε προβλέψει 

παρέμειναν αναλλοίωτες στον χρόνο. 

Τα βασικά προβλήματα της διεθνούς πολιτικής, όπως ο διακρατικός 

ανταγωνισμός, συμμαχίες, αποτροπή, καταναγκασμός, κατευνασμός, δίλλημα 

ασφαλείας, ισορροπία δυνάμεων κ.α., παραμένουν αναλλοίωτα διαχρονικά.3  

Ο πάντα επίκαιρος Θουκυδίδης μας παρέχει ένα πολύτιμο θεωρητικό 

εργαλείο ώστε να κατανοήσουμε τον ανταγωνισμό των Μεγάλων Δυνάμεων 

π.χ. μεταξύ μίας μεγάλης χερσαίας και μίας ναυτικής δύναμης. Τέτοια ιστορικά 

παραδείγματα είναι αυτά των διπολικών σχέσεων μεταξύ, Αθήνας-Σπάρτης, 

Ρώμης-Καρχηδόνας, Αγγλία-Γερμανία, ΗΠΑ-Σοβιετικής Ένωσης.  

Σε περιφερειακό επίπεδο, μπορούμε να μελετήσουμε την διπολική 

σχέση ανταγωνισμού μεταξύ της Χερσαίας δύναμης Κίνας και της 

Ναυτικής Ιαπωνίας, σύμφωνα με το μεγάλης εμβέλειας αναλυτικό εργαλείο 

που μας προσφέρει ο Θουκυδίδης. Η δυναμική μεταβολή του συσχετισμού 

ισχύος (balance of power) 4 που συντελείται στην περιοχή αυτή; έχει 

μεταφέρει το κέντρο βάρους της Παγκόσμιας προσοχής από την περιοχή της 

Ευρώπης του 20ου αιώνα, στην περιοχή της ανατολικής Ασίας στην αυγή του 

21ου αιώνα. 

 
 
                                                           
2  Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ξεκίνησε την μετάφραση του έργου του Θουκυδίδη από το Αγγλικό κείμενο 
του Thomas Hobbes το 1920 στο Παρίσι και το ολοκλήρωσε με ένα ενδιάμεσο διάλλειμα για τα 
γεγονότα του 1922-1923, το 1926. Η πρώτη δημοσίευση του έργου του έγινε το 1926 στην 
εφημερίδα «Το Βήμα». 
3 Joseph S. Nye, Understanding International Conflicts: An Introduction to Theory and History (New 
York: Harper Collins,1993),σελ.1 
 (Nye 1993)  
4 Σύμφωνα με τον Gilpin “ο Θουκυδίδης ήταν ο πρώτος πολιτικός επιστήμονας που κατανόησε αυτή 
τη σχέση (δηλαδή τη σχέση του πολέμου με την αλλαγή στο συσχετισμό δυνάμεων).Robert Gilpin, 
war and change in World Politics (Cambridge: Cambridge University  Press,1981),σελ.91 (Gilpin 1981) 
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 Η ανάλυση του Θουκυδίδη μας είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για να 

εξηγήσουμε το παρελθόν, να κατανοήσουμε το παρόν και να διαβλέψουμε 

πιθανές εξελίξεις για το μέλλον. Με βάση το έργο του αναπτύχθηκε η 

κυρίαρχη σχολή σκέψης στη διεθνή πολιτική, αυτή του πολιτικού ρεαλισμού. 

Πάνω σε αυτόν έχουν βασιστεί τα διάφορα «παρακλάδια» του σύγχρονου 

πολιτικού ρεαλισμού όπως αυτά εμφανίζονται στο έργο των Machiavelli και 

Thomas Hobbes 

 

1.2 Κλασσικός Ρεαλισμός 

Πατέρας του πολιτικού ρεαλισμού θεωρείται ο Θουκυδίδης. Η Ιστορία 

του Πελοποννησιακού Πολέμου θεωρείται η «Βίβλος» των Ρεαλιστών.5 Μαζί 

με τον Θουκυδίδη άλλοι μεγάλοι και προφανώς μεταγενέστεροι 

«παραδοσιακοί» ρεαλιστές θεωρούνται οι προαναφερθέντες Machiavelli και 

Thomas Hobbes καθώς και ο Clawzevitz. Στον 20ο αιώνα οι πιο σημαντικοί 

ρεαλιστές είναι οι E.H.Carr, N.Spykman, Hans Morgenthau, Raymond Aron, 

Henry Kissinger, Z.Brzezinski,S.Huntington.6 

Ο κλασσικός ρεαλισμός αποτελείται από τα παρακάτω αξιώματα:7 

1. Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί (μοναδικοί για ορισμένους) 

παράγοντες του διεθνούς συστήματος. 

2. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και γι’ αυτό και ανταγωνιστικό. 

3. Τα κράτη αποτελούν ορθολογικές ενότητες και οντότητες που, 

λειτουργώντας μέσα σε μία κατάσταση αβεβαιότητας, υπολογίζουν το 

κόστος και το όφελος των εναλλακτικών τους επιλογών κα επιδιώκουν 

 
 
                                                           
5 Daniel Garst, “Thucy (Garst 1989)dides and Neorealism”, International Studies Quarterly33,3 (1989).  
6 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.58 
(Κουσκουβέλης 2010)  
7 R.O.Keohane”Structural realism and beyond”,στοA.D.Finifter (επιμ.),Political Science: the state of 
the discipline,American Political Science Association, Washington D.C.,σελ.506-8. (R.O.KEOHANE n.d.) 
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την μεγιστοποίηση των κερδών τους. Τα κράτη δηλαδή λειτουργούν με 

βάση το εθνικό τους συμφέρον.8 

4. Υπέρτατο εθνικό συμφέρον είναι η ασφάλεια του κράτους, η επιβίωση 

του. 

5. Η ασφάλεια επιτυγχάνεται μέσω της ισχύος και μάλιστα της 

στρατιωτικής ισχύος. 

6. Τα κράτη αποτιμούν τα συμφέροντα τους στη βάση αποκλειστικά της 

ισχύος τους και μέσω αυτής αποσκοπούν στην ικανοποίηση του 

«εθνικού συμφέροντος». 

7. Τα κράτη καταφεύγουν στο πόλεμο όχι από λάθος εκτιμήσεις αλλά για 

να εξυπηρετήσουν σαφή συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς.9 

8. Οι κανόνες (διεθνούς) δικαίου δεν παίζουν κανένα ρόλο, παρά μόνο 

εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ισχυρών.10 

9. Για τους κλασσικούς ρεαλιστές οι διεθνείς οργανισμοί είναι 

δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια των ισχυρών. Τόσο οι διεθνείς 

οργανισμοί όσο και οι συμμαχίες υπάρχουν για όσο υφίστανται 

σταθερά κοινά συμφέροντα και ανάλογα με την ισχύ των μελών. 

10. Αν τέλος, χρειάζονταν μία εικόνα που ως παρομοίωση θα περιέγραφε 

τον κόσμο των ρεαλιστών, αυτό θα ήταν η ζούγκλα11. 

Ο «κλασσικός» ρεαλισμός σύμφωνα με τα αξιώματα του δεν μπορεί να 

εξετάσει την πιθανή συμβολή στις εξελίξεις και στην μεταβολή της δομής του 

διεθνούς συστήματος, άλλων κυβερνητικών και μη παραγόντων, τον ρόλο των 

υφιστάμενων διεθνών ρυθμίσεων ή το ρόλο της πολιτικής στο εσωτερικό των 

 
 
                                                           
8 «Ο πόλεμος ξεσπάει  όταν η μία πλευρά πιστεύει ότι τα κέρδη θα είναι περισσότερα από τα δεινά 
κι η άλλη αποφασίζει ν’ αντιμετωπίσει τους κινδύνους του παρά να υποστεί και την παραμικρή 
άμεση ζημιά στα συμφέροντα της. Γιατί αρχίσαμε τον μεταξύ μας πόλεμο επιδιώκοντας καθένας μας 
να ικανοποιήσει το συμφέρον της πόλης του…» Θουκυδίδου Ιστορία, Δ, 59, 115.  
9 Clausewitz Carl Von, ο.π, no 4 (Von 1989) 
10  Ο Θουκυδίδης έγραψε «Αφού και οι δυο μας ξέρουμε ότι στις ανθρώπινες σχέσεις το δίκαιο έχει 
αξία, όταν ίση υπάρχει ισχύς για την επιβολή του, και πως, ,όταν αυτό δεν συμβαίνει, οι δυνατοί 
κάνουν όσα τους επιτρέπει η ισχύς τους και οι αδύναμοι αποδέχονται ότι τους επιβάλλει η αδυναμία 
τους », Θουκυδίδη Ιστορία, Ε, 89, 10-4. 
11 Τα παραπάνω αξιώματα έχουν αποτυπωθεί αυτούσια ως αξιώματα κοινά αποδεκτά από το βιβλίο 
του Ηλία Ι. Κουσκουβέλη «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.58-
62 (Κουσκουβέλης 2010) 
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κρατών ή τον ρόλο της οικονομίας και την παγκόσμια αλληλεξάρτηση των 

κρατών που οφείλονται σε αυτήν. 

Στον κλασσικό ρεαλισμό στηρίζονται οι παρακάτω θεωρίες: 

 Ισορροπίας της ισχύος. 

 Θεωρία της σταθερότητας. 

 Θεωρία της συμβατικής ή και πυρηνικής αποτροπής. 

 Θεωρία της κούρσας των εξοπλισμών. 

 Θεωρίες περί διεξαγωγής του πολέμου. 

 Θεωρίες του κύκλου της Ισχύος. 

 Θεωρίες περί Ηγεμονίας  

 Θεωρίες περί συμμαχιών 

1.3 Νεορεαλισμός 

Η εξέλιξη του κλασσικού ρεαλισμού είναι ο νεορεαλισμός ή αλλιώς 

δομικός ρεαλισμός και αναπτύχθηκε ως θεωρία στα τέλη της δεκαετίας του 

1970 από τον Kenneth Waltz12. Ο νεορεαλισμός όπως και ο κλασσικός 

ρεαλισμός, κατανοεί την εξωτερική συμπεριφορά των κρατών ως δρώντων 

«εθνικού συμφέροντος», για ασφάλεια και άμυνα, εντός μίας άναρχης 

διεθνούς κοινωνίας κρατών που λειτουργούν ανταγωνιστικά. 

Τα κράτη όμως δεν αποφασίζουν με μόνο κριτήριο το «εθνικό 

συμφέρον» αλλά πολύ σημαντικό ρόλο παίζει και η διάσταση του διεθνούς 

συστήματος, κυρίως όσον αφορά την δομή του. 

Οι προϋποθέσεις ύπαρξης ενός διεθνούς συστήματος υπάρχουν 

εφόσον πληρούνται οι παρακάτω όροι: 

 Υπάρχουν διασυνδέσεις μεταξύ των μονάδων του συστήματος, έτσι 

ώστε αυτές να δέχονται αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους. 

 
 
                                                           
12 K.Waltz, Man, the state and war, Columbia University Press,1959 και Theory of international 
politics, Addison Wesley,ReadingMa,1979 (Kenneth N 2011) (Waltz 2011) 
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 Η συνολική συμπεριφορά του συστήματος  να είναι διαφορετική 

από τις προσδοκίες και τις προτεραιότητες των επιμέρους μονάδων 

του13. 

Το διεθνές σύστημα παραμένει, όπως στον κλασσικό ρεαλισμό άναρχο 

και λειτουργεί με τους δικούς του κανόνες, οι οποίοι είναι ανεξάρτητοι από 

τους κανόνες διεθνούς δικαίου και που απλά απορρέουν από την κατανομή 

της ισχύος στο σύστημα. Σε αυτό το σύστημα η κατάσταση ανταγωνισμού των 

κρατών για απόκτηση ισχύος, με σκοπό την απόκτηση πλεονεκτημάτων για 

μεγιστοποίηση της ασφάλειας τους, είναι συνεχής. Με βάση τον νεορεαλισμό 

η συμπεριφορά των κρατών ή οι αλλαγές στην συμπεριφορά τους δεν 

οφείλονται σε εσωτερικές διεργασίες, αλλά στις πιέσεις της δομής (κατανομής 

της ισχύος) του διεθνούς συστήματος14.  

 Τα αξιώματα του δομικού ρεαλισμού με βάση την θεωρία του Kenneth 

Waltz15 προβάλλονται συγκεντρωτικά παρακάτω: 

1. Η έλλειψη ρυθμιστικής εξουσίας στο διεθνές σύστημα παίζει 

καθοριστικό ρόλο στη συμπεριφορά των κρατών και στο βαθμό 

σταθερότητας του διεθνούς συστήματος (άναρχο διεθνές 

σύστημα). 

2. Επειδή δεν υπάρχει καμία υπερκρατική εξουσία, η οποία να 

ρυθμίζει τις ανταγωνιστικές σχέσεις των κρατών, αυτές είναι πολλές 

φορές συγκρουσιακές (ανταγωνιστικό διεθνές σύστημα) 

3. Τα κράτη σε ένα τέτοιο ανταγωνιστικό σύστημα πρέπει από μόνα 

τους να μεριμνήσουν για την ασφάλεια τους (αρχή της 

αυτοβοήθειας) 

 
 
                                                           
13 Βλ. Robert Jervis «System theories and diplomatic history» στο Paul Gordon Lauren (επιμ), 
Diplomacy: new approaches in history, theory and policy, Free Press, N. York,1979, σελ.212 (Jervis 
1979)   
14 Για συνοπτική παρουσίαση των αρχών του δομικού ρεαλισμού βλ. R. O. Keohane, The logic of 
anarchy: Neorealism to Structural Realism, Columbia University Press, New York,1993. (Keohane 
1993) 
15  Βλ. K.Waltz  «Θεωρία διεθνούς πολιτικής», Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ, Αθήνα 2011,Εισαγωγή Αθ. 
Πλατιάς σελ.10-12 
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4. Τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη για να αυξήσουν την ασφάλεια 

τους μειώνουν την ασφάλεια των άλλων κρατών. Αυτό τροφοδοτεί 

την ανασφάλεια και τον ανταγωνισμό (δίλλημα ασφαλείας). 

5. Τα κράτη είναι οι βασικοί δρώντες στο διεθνές σύστημα (. 

6. Τα κράτη είναι «ευαίσθητα στο κόστος» και για αυτό 

συμπεριφέρονται ορθολογικά. Τα λάθη τιμωρούνται (αρχή του 

ορθολογισμού). 

7. Κυρίαρχος στόχος του κράτους είναι η διατήρηση της ασφάλειας, 

δηλαδή η διατήρηση της εδαφικής του κυριαρχίας και της εθνικής 

του ανεξαρτησίας (βασικό εθνικό συμφέρον). 

8. Τα κράτη για να αυξήσουν την ασφάλεια τους επιδιώκουν την 

απόκτηση «ισχύος», η οποία είναι το κύριο νόμισμα στη διεθνή 

πολιτική (επιδίωξη ισχύος). 

9. Σε ένα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον τα κράτη προσπαθούν να 

εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους για να αυξήσουν την 

ασφάλεια τους (στρατηγική εξισορρόπησης). 

10. Οι παραπάνω προσπάθειες εξισορρόπησης που καταβάλλουν τα 

κράτη οδηγούν στην δημιουργία ενός αυτορυθμιζόμενου 

συστήματος ισορροπίας δυνάμεων το οποίο δύναται να συμβάλλει 

στην διατήρηση της ειρήνης (αρχή της ισορροπίας της ισχύος). Η 

κατανομή αυτή της ισχύος χαρακτηρίζει το σύστημα ως σταθερό ή 

ασταθές. 

 

1.4 Διαφορές κλασσικού και δομικού ρεαλισμού 

Οι δύο παραπάνω μορφές πολιτικού ρεαλισμού, αν και παρουσιάζουν 

πολλές ομοιότητες βασιζόμενες στις ίδιες αρχές της ανάλυσης του Θουκυδίδη, 

παρουσιάζουν και διαφορετικές προεκτάσεις. Οι παραδοσιακοί ρεαλιστές 

εστιάζουν την ανάλυση τους στην εξέταση της «ανθρώπινης φύσης» ως αίτιο 
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της επέκτασης και του πολέμου, ενώ οι δομικοί ρεαλιστές στην ανάλυση του 

διεθνούς συστήματος και του συσχετισμού δυνάμεων16. 

Η βασική διαπίστωση του πολιτικού ρεαλισμού, είναι ότι τα κράτη 

επιδιώκουν να αυξήσουν την ισχύ τους. Για τον δομικό ρεαλισμό η επιδίωξη 

αυτή σχετίζεται με την ανασφάλεια που προκαλεί το άναρχο διεθνές σύστημα 

και ανάγεται σε βασικό κριτήριο επιβίωσης του κράτους. Η πηγή αυτής της 

ανασφάλειας προέρχεται από αμοιβαία υποψία και αμοιβαίο φόβο και 

εξαναγκάζει τα κράτη να αναζητήσουν ισχύ για να προστατευθούν.17 

Μία από τις αδυναμίες του νεορεαλισμού είναι ότι δεν μπορεί να 

εξετάσει τον ρόλο των αμιγών εθνικών συμφερόντων. Η αιτία είναι ότι αλλαγές 

μπορούν να προκύψουν μόνο από τις πιέσεις του διεθνούς συστήματος. 

Όμως ο νεορεαλισμός μας δίνει πολύ λίγες πληροφορίες για το πως μπορεί 

να προκύψει αλλαγή, κάτι που είναι αναμενόμενο από μία θεωρία που σκοπό 

έχει την διατήρηση του συστήματος. Αξιωματικά αλλαγή μπορεί να προκύψει 

μόνο από μεγάλες αλλαγές στην δομή του συστήματος (συστημικοί πόλεμοι), 

ενώ οι μικρότερες με αλλαγή των δομών ισχύος. Οι αλλαγές στην κατανομή 

ισχύος επιφέρουν στη συνέχεια αλλαγές και στη συμπεριφορά των κρατών18. 

Ο «δομικός» ρεαλισμός του Waltz ή αλλιώς αμυντικός ρεαλισμός 

υποστηρίζει ότι τα κράτη πρωτίστως προσπαθούν απλά να επιβιώσουν. 

Πάνω απ’ όλα επιζητούν ασφάλεια και οι  πιέσεις της δομής του διεθνούς 

συστήματος είναι αυτή που πιέζει τα κράτη και κυρίως τις μεγάλες δυνάμεις να 

παρατηρούν προσεκτικά την ισορροπία ισχύος. 

 
 
                                                           
16 Waltz, “The Origins of War in the Neorealist Theory”, σελ.40-44 και Doyle, Ways of War and Peace 
σελ.45-48 
17 John H. Herz, “The security Dilemma in the Atomic Age”(New York: Columbia University Press, 
1959), σελ.231 (H.Herz 1959) 
18 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.66-
68 (Κουσκουβέλης 2010) 



-9- 
Σχέσεις  Κίνας –Ιαπωνίας στον 21ο  αιώνα 

 
Ειδικότερα, η αναρχία υποχρεώνει κράτη που επιζητούν ασφάλεια να 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ισχύ, κι αυτό γιατί η ισχύς είναι το καλύτερο 

μέσο επιβίωσης.19 

Όμως ο Waltz θεωρεί ότι μέσα σε αυτό το διεθνές σύστημα αναρχίας τα 

κράτη ενθαρρύνονται να συμπεριφερθούν αμυντικά και να διατηρούν παρά να 

ανατρέπουν την ισορροπία ισχύος. Γράφει ότι «η πρώτη έγνοια των κρατών 

είναι να διατηρήσουν την θέση τους στο σύστημα»20. Όταν οι μεγάλες 

δυνάμεις συμπεριφέρονται επιθετικά, τα δυνητικά θύματα συνήθως 

εξισορροπούν τον επιτιθέμενο και τορπιλίζουν τις προσπάθειες του να 

αποκτήσει ισχύ. H εξισορρόπηση κατά τον Waltz, αναστέλλει την επίθεση21. 

Επίσης αν οι μεγάλες δυνάμεις αποκτήσουν πολλή ισχύ, αναμένεται να 

συνασπίσει τα υπόλοιπα κράτη εναντίον της δημιουργώντας πιθανότατα ένα 

πλεόνασμα ισχύος υπέρ των δεύτερων.22 Είναι λοιπόν εμφανής η 

προκατάληψη της θεωρίας του Waltz υπέρ της διατήρησης του status quo. 

Σε μία αναλυτική προσέγγιση μίας δομικής έννοιας γνωστής ως 

ισορροπία άμυνας-επίθεσης23, οι Robert Jervis, Jack Snyder και Stephen Van 

Evera, υποστηρίζουν ότι σε κάθε δεδομένη στιγμή η στρατιωτική ισχύς ευνοεί 

είτε την επίθεση είτε την άμυνα. Αν η άμυνα έχει πλεονέκτημα σε σχέση με την 

επίθεση όσον αφορά την κατάκτηση εδάφους, τότε υπάρχουν μικρά κίνητρα 

για επίθεση και αντίστροφα. Όμως οι αμυντικοί ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι η 

ισορροπία άμυνας-επίθεσης συνήθως ευνοεί την άμυνα, καθιστώντας έτσι 

πολύ δύσκολη την κατάκτηση. Συνοψίζοντας, η αποτελεσματική 
 
 
                                                           
19  John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.57-58. 
 
20 Waltz, Theory of International Politics, σ.126. Βλ.επίσης ibid, σ.118,127 και Joseph M. Grieco, 
«Anarchy and the Limits of Cooperation: A Realist Critique of the Newest Liberal Institutionalism», 
International Organization 42, No 3 (Summer 1988), σ.485-507, το οποίο εδράζεται άμεσα στον 
ισχυρισμό του Waltz ότι τα κράτη ενδιαφέρονται κυρίως για τη διατήρηση του μεριδίου τους επί της 
παγκόσμιας ισχύος. 
21 Waltz, Theory of International Politics, κεφ. 6 και 8. Το άλλο σημαντικό έργο που τονίζει το ότι τα 
κράτη εμφανίζουν μια έντονη τάση να εξισορροπούν τους επιτιθέμενους είναι το Stephen M. Walt, 
The Origins of Alliances (Ithaca, NY:Cornell University Press,1987) (Walt 1987) 
22 Waltz, «Origins of War» 
23 Robert Jervis, «Cooperation under the Security Dilemma», World Politics 30,No2 (January 1978), 
σ.167-214. Jack L.Snyder, Myths of Empire: Domestic Politics and International Ambition 
(Ithaca,NY:Cornell University Press,1991), κεφ1,2 και Van Evera, Causes of War, κεφ.6 
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εξισορρόπηση σε συνδυασμό με τα φυσικά πλεονεκτήματα της άμυνας έναντι 

της επίθεσης  λειτουργεί αποθαρρυντικά για την εκδήλωση επιθετικής 

στρατηγικής από τις μεγάλες δυνάμεις και αντ’ αυτού τις καθιστά «αμυντικούς 

παίκτες» που νοιάζονται να διατηρήσουν τη θέση τους (defensive 

positionalists)24. 

1.5 Επιθετικός Ρεαλισμός 

Μια τροποποιημένη θεωρία του δομικού ρεαλισμού αποτελεί και ο 

επιθετικός ρεαλισμός ο οποίος αναπτύχθηκε από τον John J. Mearsheimer. 

Σύμφωνα με την θεωρία αυτή τα κράτη και κυρίως οι μεγάλες δυνάμεις 

ενδιαφέρονται αρχικά για την επιβίωση τους μέσα στο άναρχο διεθνές 

σύστημα και αντιλαμβάνονται ότι η ισχύς είναι το κλειδί για την επιβίωση τους. 

Ο επιθετικός ρεαλισμός διαφέρει όμως από τον αμυντικό ρεαλισμό στην 

ποσότητα της ισχύος που αναζητούν τα κράτη. Για τους αμυντικούς ρεαλιστές, 

η διεθνής δομή παρέχει στα κράτη ελάχιστα κίνητρα να επιδιώξουν επιπλέον 

ισχύ και τα προτρέπει να διατηρούν την υπάρχουσα ισορροπία ισχύος. Στον 

επιθετικό ρεαλισμό πιστεύεται ότι στο διεθνές σύστημα δημιουργούνται 

ισχυρά κίνητρα για τα κράτη να δρουν όλο και πιο επιθετικά μέσω της 

αναζήτησης όλο και περισσότερης ισχύος. Τα κράτη εκμεταλλεύονται τις 

αδυναμίες των άλλων κρατών όταν υπάρχει σχετικό όφελος. Ο τελικός 

σκοπός του κράτους είναι να γίνει ο ηγεμόνας του συστήματος.25  

Είναι αναπόφευκτο ότι οι μεταβολές των φορτίων ισχύος ενός κράτους 

είναι αλληλένδετες με την μεταβολή του επιπέδου ασφαλείας ενός κράτους και 

ότι αυτή η μεταβολή εμπίπτει στο δίλλημα ασφαλείας που δημιουργείται 

επαγωγικά στα γειτονικά κράτη. Η αρχόμενη αυτή ανασφάλεια εξισορροπείται 

μέσω αύξησης επιπλέον ισχύος από τα κράτη που φοβούνται (εσωτερική 

εξισορρόπηση, είτε σύναψη συμμαχιών εναντίον του εν δυνάμει ηγεμόνα 

(εξωτερική εξισορρόπηση). 

 
 
                                                           
24 Grieco, “Anarchy and the Limits of Cooperation”, σ.500 (Jervis, Cooperation under the Security 
Dilemma 1978) (Snyder 1991) (Snyder 1991, Grieco n.d.)  
25  John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.61-62 (Mearsheimer 2006) 25  
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1.6 Η Αναρχία και ο αγώνας για Ισχύ. 

Σύμφωνα με τον Mearsheimer οι λόγοι που οι μεγάλες δυνάμεις 

ανταγωνίζονται μεταξύ τους για ισχύ και επιδιώκουν την ηγεμονία βασίζεται σε 

πέντε υποθέσεις που αφορούν το ίδιο το διεθνές σύστημα. 

Η πρώτη είναι ότι το διεθνές σύστημα παρόλο που είναι άναρχο, δεν 

σημαίνει ότι είναι και χαοτικό ή γεμάτο αταξία. Η έννοια της αναρχίας δεν έχει 

να κάνει από μόνη της με σύγκρουση, είναι μία οργανωτική αρχή, σύμφωνα 

με την οποία το σύστημα αποτελείται από ανεξάρτητα κράτη που δεν έχουν 

κάποια κεντρική εξουσία από πάνω τους.26 Δεν υπάρχει «κυβέρνηση πάνω 

από τις κυβερνήσεις».27 

Η δεύτερη υπόθεση είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις διαθέτουν εγγενώς 

κάποια επιθετική στρατιωτική ικανότητα η οποία τις καθιστά ικανές να 

μπορούν να πλήξουν δυνητικά η μία την άλλη. Τα κράτη είναι δυνητικά 

επικίνδυνα το ένα για το άλλο. Η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους φανερώνει 

και την επικινδυνότητα του και αντικατοπτρίζεται από τους εξοπλισμούς που 

έχει στην διάθεση του. 

Η τρίτη υπόθεση είναι ότι τα κράτη ουδέποτε μπορούν να είναι σίγουρα 

για τις προθέσεις των άλλων κρατών. Είναι αδύνατον να εκτιμηθούν οι 

προθέσεις των κρατών με ακρίβεια. Υπάρχουν πολλά πιθανά αίτια 

επιθετικότητας και εναλλαγή προθέσεων. Ως γνωστών δεν υπάρχουν φιλίες 

στη διεθνή πολιτική, μόνο κοινά συμφέροντα. 

Η τέταρτη υπόθεση είναι ότι η επιβίωση είναι ο κύριος σκοπός των 

κρατών. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διατήρησης της εδαφικής ακεραιότητας 

και της αυτονομίας της εσωτερικής πολιτικής τάξης των κρατών. Η επιβίωση 

 
 
                                                           
26 Waltz, Theory of International Politics, σελ.88-93. 
Robert J. Art and Robert Jervis, επιμ,International Politics: Anarchy, Force, Imperialism (Boston: Little 
Bram,1973), μέρος 1ο και Helen Milner “The assumption of Anarchy in International Relations Theory: 
A Critique Review of International Studies” No1 (January 1991) σ.67-85. 
27 Inis L. Claude, Jr, Swords into Plowshares: The Problems and Progress of International Organization 
4η εκδ. (New York: Random House, 1971) σελ :14 (Jr 1971) (R. J. Jervis 1973)  
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κυριαρχεί πάνω στα άλλα κίνητρα των κρατών γιατί άπαξ και ένα κράτος 

κατακτηθεί, είναι απίθανο να είναι σε θέση να επιδιώξει άλλους στόχους. 

Η πέμπτη υπόθεση είναι ότι οι μεγάλες δυνάμεις είναι ορθολογικοί 

δρώντες που έχουν επίγνωση του εξωτερικού τους περιβάλλοντος και 

σκέφτονται στρατηγικά πως θα επιβιώσουν μέσα σε αυτό. 

Όταν οι παραπάνω πέντε υποθέσεις συνδυαστούν, δημιουργούν στα 

κράτη ισχυρά κίνητρα να σκέφτονται επιθετικά το ένα απέναντι στο άλλο. 

Αναπτύσσονται έτσι τρία γενικά πρότυπα συμπεριφοράς: Φόβος, 

αυτοβοήθεια και μεγιστοποίηση της ισχύος.28 

Τα κράτη δεν ανταγωνίζονται μεταξύ τους στη διεθνή πολιτική όπως 

είναι το περιβάλλον της οικονομικής αγοράς. Ο πολιτικός ανταγωνισμός 

μεταξύ των κρατών είναι μια πολύ πιο επικίνδυνη υπόθεση. Μπορεί να 

οδηγήσει σε πόλεμο ο οποίος σε μερικές περιπτώσεις οδηγεί και στην 

καταστροφή ολόκληρων κρατών. Συνεπώς ο πολιτικός ανταγωνισμός τείνει να 

είναι έντονος γιατί το κόστος είναι μεγάλο. 

Τα κράτη δεν μπορούν να βασίζονται σε άλλους για την ασφάλεια τους. 

Το κάθε κράτος τείνει να βλέπει τον εαυτό του ως μόνο και τρωτό και 

συνεπώς προσπαθεί να φροντίζει για την επιβίωση του. Στην διεθνή πολιτική, 

ο Θεός βοηθάει αυτούς που βοηθούν τον εαυτό τους. Αυτό δεν εμποδίζει τα 

κράτη να συγκροτούν συμμαχίες29 με σκοπό να μοιράζονται το κόστος και να 

εξισορροπούν τις απειλές. Όμως οι συμμαχίες είναι προσωρινοί γάμοι 

συμφέροντος: Ο σημερινός σύμμαχος μπορεί να είναι ο αυριανός εχθρός και 

αντίστροφα. «Για παράδειγμα, οι ΗΠΑ πολέμησαν μαζί με την Κίνα και τη 

Σοβιετική Ένωση ενάντια στη Γερμανία και την Ιαπωνία στον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, αλλά λίγο αργότερα αντέστρεψαν συμμάχους και εχθρούς 

 
 
                                                           
28 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.79-83 
29 Frederick Schuman, International Politics: An Introduction to the Western State System (New York: 
McGraw-Hill,1933)σ.199-202. Stephen M.Walt, The Origins of Alliances (Ithaca, NY: Cornell University 
Press,1987 (Walt, The Origins of Alliances 1987)) 
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συμμαχώντας με τη Δυτική Γερμανία και την Ιαπωνία ενάντια στην Κίνα και 

την Σοβιετική Ένωση κατά τον Ψυχρό Πόλεμο»30. 

Τα κράτη δίνουν μεγάλη προσοχή στο πως η ισχύς κατανέμεται μεταξύ 

τους, και προσπαθούν ιδιαίτερα να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο τους επί της 

παγκόσμιας ισχύος. Εκμεταλλεύονται δε, κάθε ευκαιρία που τους δίνεται για 

προσθήκη ισχύος. Τα κράτη χρησιμοποιούν μία σειρά μέσων -οικονομικά, 

διπλωματικά και στρατιωτικά-προκειμένου να ανατρέψουν υπέρ τους την 

ισορροπία ισχύος, ακόμα κι αν αυτό κάνει τα άλλα κράτη καχύποπτά ή ακόμη 

και εχθρικά. Επειδή το κέρδος ενός κράτους σε φορτία ισχύος σημαίνει 

απώλεια κάποιου άλλου λόγω διλήμματος ασφαλείας συνεπάγεται ότι οι 

μεγάλες δυνάμεις τείνουν να έχουν την νοοτροπία παιχνιδιού μηδενικού 

αθροίσματος στον μεταξύ τους ανταγωνισμό ισχύος. 

Καθώς κανένας δεν μπορεί να αισθάνεται τελείως ασφαλής σε ένα 

τέτοιο κόσμο ανταγωνιστικών μονάδων, προκύπτει ανταγωνισμός ασφαλείας 

και ξεκινά ο φαύλος κύκλος της ασφάλειας και της συσσώρευσης ισχύος31. 

Δεν μπορούν να γίνουν πολλά για να μετριαστεί το δίλλημα ασφαλείας 

εφόσον τα κράτη δρουν σε συνθήκες αναρχίας. 

Η δυνατότητα όμως για αύξηση της ισχύος ενός κράτους δεν είναι 

απεριόριστη. Πέραν από το φαύλο κύκλο της ισχύος όπου η αύξηση της 

ισχύος ενός κράτους προκαλεί έλλειμα στο άλλο, τα κράτη δεν μπορούν να 

εξοπλίζονται απεριόριστα, είτε επειδή οι περαιτέρω δαπάνες δεν θα επέφεραν 

στρατηγικό πλεονέκτημα, είτε επειδή οι περαιτέρω δαπάνες θα εξασθένιζαν 

την οικονομία και μακροπρόθεσμα θα υπονόμευαν την ισχύ του κράτους.32 

1.7 Ο ρόλος του Ηγεμόνα στο Διεθνές Σύστημα. 

Οι μεγάλες δυνάμεις, ως τα πιο δυνατά και ανταγωνιστικά κράτη στο 

σύστημα προσπαθούν να μειώσουν το δίλλημα ασφαλείας τους 
 
 
                                                           
30 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.85 
31 Herz,  «Idealist Internationalism», σ.157. 
32 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.92-94 
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μεγιστοποιώντας την ισχύ τους έχοντας το υψηλότατο κίνητρο την κατάκτηση 

και διατήρηση της υψηλότερης θέσης στο σύστημα. Από την στιγμή που ένα 

κράτος κατακτήσει αυτή την θέση, μετατρέπεται σε δύναμη που υποστηρίζει 

το status quo.  

Το κράτος που θα επιβληθεί στο σύστημα γίνεται ηγεμόνας και 

κυριαρχεί σε όλα τα υπόλοιπα κράτη του συστήματος33. Κανένα άλλο κράτος 

δεν έχει τις στρατιωτικές προϋποθέσεις για να συγκρουστεί μαζί του. 

Ουσιαστικά ο ηγεμόνας είναι η μοναδική μεγάλη δύναμη στο σύστημα. 

Ηγεμονία σημαίνει κυριαρχία στο σύστημα, δηλαδή ολόκληρος ως 

κόσμος. Ο ηγεμόνος που επικρατεί και επιβάλλεται σε ολόκληρο τον κόσμο, 

ονομάζεται πλανητικός ηγεμόνας, ενώ αν επιβάλλεται στην περιφέρεια του 

ονομάζεται περιφερειακός ηγεμόνας.  

Σύμφωνα με τον John J. Mearsheimer34 «…με την εξαίρεση της όχι 

πολύ πιθανής περίπτωσης να αποκτήσει κάποιο κράτος σαφή πυρηνική 

υπεροχή, είναι σχεδόν αδύνατον για οποιοδήποτε κράτος να αποκτήσει 

πλανητική ηγεμονία. Το κυριότερο εμπόδιο για την παγκόσμια κυριαρχία είναι 

η δυσκολία προβολής ισχύος διαμέσου των ωκεανών του κόσμου στο έδαφος 

μίας αντίπαλης μεγάλης δύναμης». Η ανασχετική δύναμη συνεπώς του νερού 

είναι αυτή που εμποδίζει μία μεγάλη δύναμη να γίνει πλανητικός ηγεμών.  

Το καλύτερο αποτέλεσμα στο οποίο μπορεί να ελπίζει μία μεγάλη 

δύναμη είναι να γίνει περιφερειακός ηγεμόνας και πιθανός να ελέγξει και μία 

γειτονική περιφέρεια στην οποία υπάρχει πρόσβαση δια ξηράς. 

Κράτη τα οποία πετυχαίνουν περιφερειακή ηγεμονία προσπαθούν να 

εμποδίσουν τις μεγάλες δυνάμεις άλλων περιφερειών να επαναλάβουν το 

κατόρθωμα τους. Οι περιφερειακοί ηγεμόνες προσπαθούν να αναχαιτίσουν 

 
 
                                                           
33 Robert Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική, εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2004, και 
William C.Wohlforth, The Elusive Balance: Power and Perceptions during the Cold War (Ithaca NY: 
Cornell University Press,1993), σ. 12-14. (Gilpin, Πόλεμος και αλλαγή στη διεθνή πολιτική 2004) 
(Wohlforth 1993) 
34 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.101. 
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άλλους εν δυνάμει ηγεμόνες από το να αναπτυχθούν σε γειτονικές περιοχές 

λόγω του διλλήματος ασφαλείας που προκύπτει. Συνεπώς οι περιφερειακοί 

ηγεμόνες προτιμούν να υπάρχουν τουλάχιστον δύο μεγάλες δυνάμεις σε 

άλλες περιφέρειες, ώστε η προσοχή των επίδοξων ηγεμόνων να κρατηθεί σε 

τοπικό επίπεδο και να μην εστιάσουν στον μακρινό ηγεμόνα. Ο τρόπος που 

υλοποιείται αυτό είναι με τακτικές εξισορρόπησης και μεταφοράς των βαρών. 

Με βάση την παραπάνω ορθολογική συμπεριφορά αντίδρασης μίας 

περιφερειακής ηγεμονίας αναπτύσσονται τριγωνικές σχέσεις ισορροπίας 

ισχύος. Οι συμμετέχουσες δυνάμεις του τριγώνου είναι, ο περιφερειακός 

ηγεμόνας, η δυνητική δύναμη περιφερειακής ηγεμονίας που είναι απειλή για 

την πρώτη και μία μικρότερη που επιδρά εξισορροπητικά και απορροφητικά 

στο δημιουργημένο περιφερειακό δίλλημα ασφαλείας. 

Συνοψίζοντας , μία μεγάλη δύναμη θέλει να είναι μόνη της στην ηγεσία 

του συστήματος, δεν θέλει συγκάτοικό στην κορυφή της πυραμίδας. Το 

κράτος αυτό επιθυμεί με κάθε τρόπο να διατηρηθεί το status quo και 

καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διατήρηση της υπάρχουσας 

κατανομής δυνάμεων που διατηρεί το σύστημα σε αυτή την ισορροπία. Οι 

ανταγωνιστικές δυνάμεις από την άλλη πλευρά στην προσπάθεια ανέλιξης 

τους στην πυραμίδα της ηγεμονίας προσπαθούν να ανατρέψουν το υπάρχων 

status quo και να γίνουν αυτές περιφερειακοί ηγεμόνες. Καταβάλλονται 

συνεπώς εκατέρωθεν προσπάθειες εξασθένισης του αντίπαλου ανταγωνιστή. 

Αυτό που απορρέει τελικά στην διεθνή αρένα είναι ένας άκρατος 

ανταγωνισμός- με κάθε δυνατό τρόπο- ασφαλείας 35 

  

 
 
                                                           
35 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.100-3. 
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Κεφάλαιο 2ο  Πηγές Κρατικής Ισχύος 

2.1 Γενικά 

    «…και ο πόλεμος γίνεται λιγότερο με τα 

όπλα και περισσότερο με τα χρήματα, τα οποία κάνουν τα 

όπλα αποτελεσματικά». Και «…είναι σε θέση σήμερα να το 

κάνουν περισσότερο από κάθε άλλον, αν το θελήσουν, γιατί 

έχουν πολύ χρυσάφι και ασήμι, τα οποία τόσο στο πόλεμο 

όσο και σε όλα τα άλλα εξασφαλίζουν την επιτυχία»36  

    (Θουκυδίδη Ιστορία Α83 και ΣΤ34) 

 

 Η Ισχύς των κρατών διακρίνεται ως ο βασικός παράγοντας εξάσκησης 

πολιτικής στο διεθνές σύστημα. Κατά τον Nickolas J. Spykman «όλος ο 

πολιτισμός στηρίζεται στην ισχύ»37, κατά τον Hans J. Morgenthau η πολιτική 

δεν είναι τίποτα άλλο παρά η «πάλη για την ισχύ»38, ενώ κατά τον Edward H. 

Carr «η πολιτική είναι κατά μία έννοια πάντα πολιτική της ισχύος»39.  

Η ισχύς όμως στην διεθνή βιβλιογραφία παρουσιάζει ένα μεγάλο εύρος 

ορισμών, ανάλογα με την εξεταστική ματιά του ερευνητή. Έτσι, η ισχύς μπορεί 

να οριστεί σαν την δυνατότητα να ενεργεί κάποιος θετικά ή αρνητικά (με δια 

ταγή ή απαγόρευση) πάνω σε κάποιον ή σε κάτι. Κατά τον Robert Dahl ισχύς 

είναι η δυνατότητα αλλαγής των πιθανολογούμενων αποτελεσμάτων40. Κατά 

τον Harold Lasswell ισχύς είναι η συμμετοχή στην λήψη αποφάσεων41 Κατά 

τον John J. Mearsheimer η ισχύς εδράζεται στις συγκεκριμένες υλικές 

ικανότητες που διαθέτει ένα κράτος και συγκεκριμένα σε απτά στοιχεία κυρίως 

 
 
                                                           
36 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.163 
37 Βλ. Spykman Nickolas J., America’s strategy in world politics, Harcourt Brace, N. York, 1942, σ.11 
38 Βλ. Morgenthau Hans J., Politics among Nations, Knopf, N.York,4η έκδοση,σ.25-6. 
39 Βλ. Carr Edward H., Η εικοσαετής κρίση, 1919-1939, Ποιότητα, Αθήνα 2000, σελ.147 
40 Βλ. Dahl Robert A. «The concept of Power», στο Behavioral Science, τόμ 2, 1957, σ.201-15. 
41 Βλ.Lasswell H. & Kaplan, Power and society, Yale University Press, N.Haven, 1950, σ.241. (Kaplan 
1950). 
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δηλαδή στην στρατιωτική ισχύ42.Το εύρος των παραπάνω ορισμών 

υπογραμμίζουν τόσο την δυναμική μορφή της ισχύος (τι δύναται να πετύχει) 

όσο και την στατική (καταγραφή συντελεστών ισχύος π.χ. πόσο στρατό,  τι 

προυπολογισμό κ.λπ.). 

Η ισχύς λαμβάνει διαφορετικές εκφάνσεις ανάλογα με το νοηματικό της 

περιεχόμενο43. Εμφανίζεται ως δύναμη (strength,capacite΄,kraft), δηλαδή 

εκφράζεται υλικά, και αφορά τα φυσικά μέσα με τα οποία δύναται να επιβάλλει 

κάποιος την βούληση του. Η δύναμη είναι κάτι το οποίο ενυπάρχει, ακόμα και 

όταν δεν χρησιμοποιείται, όταν δηλαδή εμφανίζεται στατικά. Για παράδειγμα, 

μία χώρα διαθέτει τόσα αεροσκάφη ή τόσο πληθυσμό. Η Ισχύς εμπεριέχει ή 

και στηρίζεται στη δύναμη και τη χρησιμοποιεί για κάποιο σκοπό. Όταν αυτό 

συμβαίνει, τότε μιλάμε για έκλυση ή χρήση βίας (force). 

Άλλη έκφανση της ισχύος συνιστά και η εξουσία ή οποία εκφράζει την 

πολιτική δυνατότητα άσκησης της ισχύος.π.χ κρατική εξουσία, νομοθετική 

εξουσία κ.λπ. 

Τέλος, η ισχύς μπορεί να εκφραστεί ακόμα και ως επιρροή (influence)44  

που αφορά τον τομέα του πνεύματος, του συναισθήματος και του εσωτερικού 

κόσμου του ανθρώπου. Η ισχύς από μόνη της μπορεί να προκαλέσει ή να 

αναστείλει επιθετικές συμπεριφορές τρίτων υπό την απειλή χρήσης της. 

Συγκεκριμένα, το μέγεθος της υλικής δύναμης μπορεί να προκαλέσει δέος σε 

φίλους και αντιπάλους 45Οι εξοπλισμοί ως έκφραση δύναμης και πηγής 

ισχύος, ασκούν επιρροή στην απόφαση του αντιπάλου να επιτεθεί. Η 

πυρηνική έκφραση της ισχύος και του αμοιβαίου κινδύνου αφανισμού 

δημιουργεί αυτόματα φόβο ο οποίος επηρεάζει την λήψη αποφάσεων των 

 
 
                                                           
42 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.127 
43Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.143-

5 

44 Dahl Robert A. «Σύγχρονη πολιτική ανάλυση» (A., Παπαζήσης,  Αθήνα, 1979, σ.55-104. 
45  Aron Raymond, Paix et guerre entre les Nations, Calmann-Levy, Paris, 1962, σ. 58-62 (Raymond 
1962) 
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κρατών. Τα κράτη γίνονται έτσι αιχμάλωτα του ολέθρου του πυρηνικού 

πολέμου.46 

Με βάση τα προαναφερθέντα συμπεραίνουμε ότι οποιαδήποτε 

ερμηνεία και να ακολουθήσουμε καταλήγουμε πάντα σε υλικούς συντελεστές 

ισχύος, οι οποίοι είναι αυτοί που τελικώς καθορίζουν συμπεριφορές κρατών 

καθώς και καθορίζουν τετελεσμένα γεγονότα όταν γίνει η χρήση τελικά των 

φορτίων ισχύος. Υπάρχει λοιπόν μία ρεαλιστική βάση συμπεριφοράς των 

κρατών όσον αφορά την έννοια της ισχύος τόσό στην χρήση τα αλλά κυρίως 

στην απειλή χρήσης της η οποία και καθορίζει το σημείο ισορροπίας του 

διεθνούς συστήματος. 

2.2. Υλικοί συντελεστές Ισχύος 

Οι υλικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ισχύ ενός κράτους είναι η 

γεωγραφία, ο πληθυσμός, οι πηγές πλούτου και οι ένοπλες δυνάμεις47. Οι 

τρεις πρώτοι συντελεστές ισχύος σχετίζονται άμεσα με τον τέταρτο και 

αποτελούν τα κύρια στοιχεία του κατά τον Κονδύλη «γεωπολιτικού 

δυναμικού48» ενός κράτους. Η συνάρτηση της «γεωπολιτικής» με το 

«δυναμικό» σημαίνει το πως τα παραπάνω στοιχεία χρησιμοποιούνται για 

άσκηση πολιτικής στον συγκεκριμένο γεωγραφικό χώρο. 

2.3 Γεωγραφία 

Η γεωγραφία συναρτάται με την έκταση που καταλαμβάνει μία χώρα, 

με την μορφολογία του εδάφους, με την θέση της χώρας στο περιβάλλον της 

(γειτνίαση) και στο ευρύτερο διεθνές σύστημα και με το κλίμα της. Και οι 

τέσσερις διαστάσεις προσφέρουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα ισχύος. 

α. Έκταση και μορφολογία 

 
 
                                                           
46 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Αποτροπή και πυρηνική στρατηγική στον ψυχρό πόλεμο», Εκδόσεις 
Ποιότητα, Αθήνα 2000,σελ.15-9 
47 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
2010,σελ.148-9 
48  Κονδύλης Παναγιώτης, Θεωρία του (Κονδύλης 1999) Θεμέλιο, Αθήνα, 3η έκδοση,1999,σ. 383-93 
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Αναλογικά πάντα με την εποχή και την τεχνολογία του πολέμου49 μία 

μεγάλη σε έκταση χώρα είναι δύσκολο να κατακτηθεί. Η έκταση της χώρας 

προσφέρει το στρατηγικό βάθος, το χώρο δηλαδή ο οποίος θα παράσχει τη 

δυνατότητα υποχώρησης, ανασύνταξης και ανεφοδιασμού. 

Η έκταση και η μορφολογία του εδάφους μπορεί να είναι όμως και 

ανασταλτικός παράγοντας για την οργάνωση ενός κράτους όσον αφορά τις 

συγκοινωνίες, τηλεπικοινωνίες και την προσβασιμότητα και δυνατότητα 

προστασίας της εθνικής του κυριαρχίας. Διαφορετικά αντιμετωπίζεται ένα 

πιθανό θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων που χαρακτηρίζεται χερσαίο, 

θαλάσσιο ή ορεινό παρουσιάζοντας εγγενείς δυσκολίες ανάπτυξης των 

στρατιωτικών δυνάμεων ανάλογα με την περίπτωση. 

β. Γειτνίαση 

Τα διεθνή προβλήματα δημιουργούνται συνήθως μεταξύ κρατών που 

γειτνιάζουν. Τα αίτια μπορούν να αναζητηθούν σε εδαφικές διαφορές που 

οφείλονται τόσο σε εθνικιστικούς λόγους όσο και σε οικονομικούς λόγους. 

Η σημασία της γεωγραφικής θέσης ποικίλλει στον χρόνο και εξαρτάται 

από κυβερνητικές ή πολιτειακές αλλαγές στο εσωτερικό των κρατών 

(διάσπαση κρατών, δημιουργία νέων) και στο διεθνές σύστημα γενικότερα 

(διπολικό, πολυπολικό, μονοπολικό)  και από την εξέλιξη της τεχνολογίας, η 

οποία μπορεί να αμβλύνει τις αποστάσεις. Επίσης οι μεγάλες δυνάμεις που 

στόχο έχουν την ηγεμονία επεκτείνουν τα συμφέροντα τους πέραν της 

προφανούς έννοιας της γειτονίας ανάγοντας την γειτνίαση συνόρων σε 

γειτνίαση συμφερόντων. 

Η γεωγραφική θέση μπορεί να αποδειχθεί πλεονέκτημα στην 

περίπτωση φιλικά προσκείμενων κρατών που τα οποία προάγουν την 

συνεργασία και την ασφάλεια μέσω συμμαχιών. Σε αντίθετη περίπτωση η 

 
 
                                                           
49  Βλ. Howard Michael, Ο ρόλος του πολέμου στη νεότερη ευρωπαϊκή ιστορία, επιμ. Η 
Κουσκουβέλης, Ποιότητα, Αθήνα 2000. (Michael 2000)  
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γειτνίαση με αναθεωρητικά κράτη αποτελεί διαρκή πηγή προβλημάτων, 

ανασφάλειας και προστριβών.50 

2.4 Ο πληθυσμός 

Το μέγεθος και η ποιότητα του πληθυσμού αποτελούν σημαντικότατο 

συντελεστή ισχύος για την αμυντική και την εξωτερική πολιτική κάθε χώρας. 

Το μέγεθος αυτό καταρχήν φανερώνει την δυναμική ενός κράτους για αντοχή 

και διάρκεια στο χρόνο τόσο σε επίπεδο στρατιωτικών αντιπαραθέσεων όσο 

και σε δυναμική οικονομικής παραγωγής. Το μέγεθος του πληθυσμού σε 

άθροιση και του πλούτου του  ο οποίος βασίζεται σε κοινωνικοοικονομικά 

στοιχεία, αποτελούν αυτό που ο John J. Mearsheimer ονομάζει  λανθάνουσα 

ισχύ ενός κράτους.51 Οι μεγάλες δυνάμεις χρειάζονται χρήματα, τεχνολογία 

και προσωπικό προκειμένου να οικοδομήσουν στρατιωτικές δυνάμεις και η 

λανθάνουσα ισχύ αναφέρεται σε αυτήν ακριβώς την δυναμική. 

2.5 Οι πηγές πλούτου. 

Ως πλούτο εννοούμε το σύνολο των πηγών ενεργείας , των υποδομών, 

μέσων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών ενός κράτους. Είναι δηλαδή το 

σύνολο των περιουσιακών στοιχείων και της παραγωγικής του 

δραστηριότητας52. 

Ο πλούτος, η ανακατανομή και αναδιανομή του, θεωρείται βασικό 

κίνητρο κινητοποιήσεων τόσο στο εσωτερικό όσο και στις εξωτερικές σχέσεις 

των κρατών. Αποτελεί ένα σημαντικό συντελεστή ισχύος για τις ανάγκες της 

εξωτερικής πολιτικής53. Όπως είπε και ο Θουκυδίδης «…ο πόλεμος γίνεται 

λιγότερο με τα όπλα και περισσότερο με τα χρήματα, τα οποία κάνουν τα 

χρήματα αποτελεσματικά…54»  

 
 
                                                           
50 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»,Εκδόσεις Ποιότητα,Αθήνα 2010,σελ.155-8 
51 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.127 
52 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»,Εκδόσεις Ποιότητα,Αθήνα 2010,σελ.162-3 
53 Για τον ρόλο της οικονομικής ισχύος στη διεθνή πολιτική βλ.Carr, ό.π., no4, σ.159 κ.ε 
54 Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α, 83. 
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Ένα κράτος το οποίο παρουσιάζει μεγάλη αυτάρκεια σε πρώτες ύλες, 

βιομηχανία, εργατικό δυναμικό, τεχνολογία και συνεπώς μεγάλη παραγωγή 

άρα και δυνατή οικονομία είναι καταδικασμένο να πρωταγωνιστεί στην διεθνή 

σκηνή. Επίσης στην εποχή της μεγάλης οικονομικής αλληλεξάρτησης του 

διεθνούς συστήματος, ένα τέτοιο κράτος διατηρεί ικανοποιητικό βαθμό 

ανεξαρτησίας και συνεπώς μπορεί να χαράσσει την δική του εξωτερική 

πολιτική με μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων.  

Η ισχυρή οικονομία και η παραγωγική βάση ενός κράτους αποτελεί ένα 

σημαντικό συντελεστή ισχύος για τις ανάγκες της εξωτερικής και αμυντικής 

του πολιτικής55.Το ποσοστό απορρόφησης των οικονομικών συντελεστών 

στην ενίσχυση της στρατιωτικής δύναμης ενός κράτους προδηλώνει 

καταφανέστατα είτε την αυξημένη του ανασφάλεια έναντι των γειτόνων, είτε 

την επιθετικότητα του προς αυτούς. 

  

 
 
                                                           
55 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,Κεφ 3ο σελ.127-178. 
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Κεφάλαιο 3ο  Η Συμπεριφορά των κρατών στο διεθνές 
σύστημα56 

3.1 Γενικά 

   «Για έναν τύραννο ή για μία πόλη που ασκεί ηγεμονία 

τίποτα δεν είναι παράλογο, αν είναι συμφέρον, και κανείς δεν είναι 

συγγενείς, αν δεν εμπνέει εμπιστοσύνη καθένας πρέπει να είναι 

εχθρός ή φίλος αναλόγως των περιστάσεων». 

 (Θουκυδίδου Ιστορίαι, ΣΤ,85) 

και 

   «Σας υπακούνε, όχι γιατί τους κάνετε χάρες… αλλά πιο 

πολύ γιατί είστε ισχυρότεροι, πράγμα που το χρωστάτε στη 

δύναμη σας και όχι στην καλή τους διάθεση». 

(Θουκυδίδου Ιστορίαι, Γ,37) 

 

Τα κράτη εντός του άναρχου διεθνούς συστήματος προσπαθούν 

αρχικά να επιβιώσουν . Όταν αυτό εξασφαλιστεί μπορεί να συμπεριφερθούν 

πιο επιθετικά και να προσπαθήσουν να ηγεμονεύσουν στην περιφέρεια τους ή 

σε ειδικές περιπτώσεις να επιδιώξουν και την παγκόσμια ηγεμονία.57  

Στην περίπτωση που τα κράτη θέλουν να επιβιώσουν έναντι των 

υπολοίπων κρατών, έχουν τις εξής επιλογές: 

Ουδετερότητα, η οποία εκδηλώνεται με μερικό ή ολοκληρωτικό 

απομονωτισμό από το διεθνές γίγνεσθαι. Στην περίπτωση αυτή τα κράτη 

 
 
                                                           
56 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 
2010,σελ.186-223 
57 Waltz Kenneth N., Theory of International Politics, Addison- Wesley, Reading, Mass,1979, σ.118 



-24- 
Σχέσεις  Κίνας –Ιαπωνίας στον 21ο  αιώνα 

 
αγνοούν τις ανάγκες της ισορροπίας ισχύος58. Η σχέση ουδετερότητας 

συνήθως καθορίζεται με διεθνείς συνθήκες. Η ουδετερότητα αυτή δημιουργεί 

δυσκολίες για το κράτος που αποφασίζει να την ακολουθήσει γιατί σε 

περιόδους πόλωσης του διεθνούς συστήματος αυξάνεται η δυσπιστία και 

προς τους ουδέτερους. 

Η άλλη επιλογή που έχουν τα κράτη είναι αυτή της ενεργής συμμετοχής 

ως μέλη στο διεθνές σύστημα, ενεργώντας με βάση την παγκόσμια κατανομή 

ισχύος. Σε αυτή την περίπτωση έχουν τρεις επιλογές δράσης: ηγεμονία 

(επιθετική), εξισορρόπηση (αμυντική) και υποχωρητικότητα (παθητική και 

αδύναμη συμπεριφορά). 

Τα κράτη που επιδιώκουν την ηγεμονία (hegemony) έχουν με την 

σειρά τους τρεις επιλογές. Μπορούν να αυξήσουν τους δικούς τους 

συντελεστές ισχύος (λανθάνουσα και πραγματική), να κάνουν δηλαδή 

εσωτερική ενδυνάμωση. Μπορούν να δημιουργήσουν συμμαχίες ηγεμονικού 

χαρακτήρα ή να εφαρμόσουν την τακτική του «διαίρει και βασίλευε», δηλαδή 

εξωτερική ενδυνάμωση. Τρίτον μπορούν να πάνε σε πόλεμο με σκοπό την 

κατάκτηση ή καταστροφή του αντιπάλου. Μπορούν επίσης μέσω της απειλής 

χρήσης βίας να εξαναγκάσουν τους αντιπάλους τους σε επιθυμητές 

υποτακτικές συμπεριφορές εφαρμόζοντας στρατηγική του πειθαναγκασμού 

(coercion, blackmail). 

Τα κράτη που επιδιώκουν εξισορρόπηση (balancing) επιδιώκουν 

περισσότερο την ασφάλεια και την επιβίωση τους παρά την εκδήλωση 

επιθετικής συμπεριφοράς. Μπορούν συνεπώς να εφαρμόσουν τις τακτικές της 

προηγούμενης παραγράφου σε μικρότερη κλίμακας με σκοπό είτε την 

διατήρηση της παρούσας κατάστασης ή την επίτευξη περιφερειακής 

ηγεμονίας. 

Στην περίπτωση τέλος, της υποχωρητικότητας τα κράτη προσπαθούν 

απλά να «αγοράσουν χρόνο» διότι είναι είτε αρκετά αδύναμα είτε 

παρουσιάζουν έλλειψη στρατηγικής. Οι δύο επιλογές που έχουν σε αυτή την 

 
 
                                                           
58 Bull Hendley, Η άναρχη κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ. 159 (Bull, 2001) 
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περίπτωση είναι αυτή της σύμπλευσης (bandwagoning) και αυτή του 

κατευνασμού (appeasement)59  

3.2 Ηγεμονία 

Η ηγεμονία ασκείται επί μίας μικρής ή μεγάλης ομάδας κρατών, 

συνήθως του ίδιου πόλου του διεθνούς συστήματος. Ο ηγεμόνας είναι το 

ισχυρότερο κράτος του συστήματος και συνήθως προκύπτει έπειτα από ένα 

μεγάλο συστημικό πόλεμο. 

Η ανάληψη της ηγεμονίας από ένα κράτος συνήθως συνοδεύεται από 

μία ισχυρή ιδεολογία περί των «ισχυρών που ηγεμονεύουν και των αδυνάμων 

που ηγεμονεύονται60». Η άποψη αυτή συμπληρώνεται από την πίστη περί 

θεϊκής προέλευσης και θείας αποστολής της ηγεμονίας τους. Η άποψη αυτή 

διακατείχε τη Ρώμη (ego poscor Olympo)61, τη Μεγάλη Βρετανία (Britannia 

Rule, Make the world England), τη Σοβιετική Ένωση ως προς, τη διάδοση της 

επανάστασης και τις ΗΠΑ (leadership). 

Η ύπαρξη ηγεμονικών δυνάμεων στο διεθνές σύστημα οδηγεί στη 

συσπείρωση κρατών γύρω από αυτές και τελικώς στη δημιουργία ηγεμονικών 

συμμαχιών. Βασικός παράγοντας στις συμμαχίες αυτές είναι το κοινό 

συμφέρον και η μεγιστοποίηση της ασφάλειας των κρατών. 

Βασικό εργαλείο άσκησης της ηγεμονίας είναι η σκληρή ισχύς και η 

απειλή χρήσης της. Η πτώση μίας μεγάλης δύναμης από την ηγεμονία είναι 

είτε μέσω της εξουθένωσης της από άλλες μεγάλες δυνάμεις με χρήση 

σκληρής ή ήπιας ισχύος, είτε με την ανατροπή της από μία νέα ανερχόμενη 

μεγάλη δύναμη. 

 
 
                                                           
59Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.190-
1 
60 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.192-
3 
61 «Εγώ κλήθηκα από τον Όλυμπο». Φράση που αποδίδεται από τον Βιργίλιο στον Αινεία, τον ήρωα 
της Τροίας, ο οποίος με άλλους Τρώες καταφεύγει στην Ιταλία, όπου από τους απογόνους τους θα 
ιδρυθεί η Ρώμη με τη «θεία» της αποστολή. Βλ. Βιργιλίου, Αινείας, W.Heinemann, London, 1947, 
τομ. ΙΙ, σ. 96-7. 
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3.3 Εξισορρόπηση 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ισορροπία της ισχύος στο στερέωμα 

των Διεθνών Σχέσεων. Εφόσον όμως πρόκειται για σχέση ισορροπίας, 

σημαίνει ότι το σύστημα ισορροπεί σε ένα σημείο, κάτω από ένα δεδομένο 

συσχετισμό δυνάμεων ισχύος μεταξύ κρατών που αντιπαραβάλλονται στο 

άναρχο διεθνές σύστημα. Αυτό το σημείο ισορροπίας παρέχει την μέγιστή 

ασφάλεια σε ένα κράτος χωρίς να προκαλέσει περισσότερη ανασφάλεια στο 

αντίπαλο κράτος. Όταν το σημείο αυτό δεν είναι σημείο ισορροπίας υπάρχει 

μη εξισορροπημένη ισχύ η οποία τείνει το σύστημα σε ένα νέο σημείο 

ισορροπίας συσχετισμού δυνάμεων. 

Ο Waltz υποστηρίζει: 

«Η μη εξισορροπημένη ισχύς αποτελεί κίνδυνο για τα αδύναμα κράτη. 

Μπορεί να αποτελεί κίνδυνο και για τα ισχυρά κράτη. Μία έλλειψη ισορροπίας 

ισχύος με το να εκτρέφει τη φιλοδοξία κάποιων κρατών για επέκταση της 

επιρροής τους μπορεί να τα βάλει σε πειρασμό επικίνδυνων δραστηριοτήτων. 

Η ασφάλεια για όλα τα κράτη… εξαρτάται από τη διατήρηση της ισορροπίας 

μεταξύ αυτών»62. 

Η κατάσταση της ισορροπίας της ισχύος στο διπολικό σύστημα είναι 

«απλή», ενώ στο πολυπολικό «σύνθετη»63. Σε διπολικές καταστάσεις ισχύος 

όπου υπάρχει μεγάλη ανελαστικότητα για αλλαγή των συμμαχιών τα δύο 

ανταγωνιστικά κράτη επιδίδονται στον ανταγωνισμό της ισχύος μέσω της 

αύξησης της εσωτερικής τους εξισορρόπησης τους ισχύος «εσωτερική 

εξισορρόπηση»64. 

Στην «σύνθετη» ισορροπία ισχύος, κατά τον Bull, υπάρχουν τρεις 

δυνητικοί παίκτες, εν δυνάμει ηγεμόνες, με την δυνατότητα να συνάπτουν 

ελευθέρως συμμαχίες.65. Σε αυτήν η ανάπτυξη μεγάλων ανισοτήτων μεταξύ 

των δυνάμεων «δεν θέτει απαραιτήτως την ισχυρότερη σε κατάσταση 
 
 
                                                           
62 Waltz Kenneth N., Theory of International Politics, Addison- Wesley, Reading, Mass,1979, σ.312. 
63 Bull Hendley, Η άναρχη κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ. 153-9 
64 Walt Stephen M., The origins of alliances, Cornell University Press, Ithaca,1987. (Walt, 1987) 
65Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»,Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.200-1 
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υπεροχής, επειδή οι άλλες δυνάμεις έχουν την δυνατότητα να συνενωθούν 

εναντίον της»66. Αν δηλαδή ένα κράτος αισθάνεται ότι ο αντίπαλος του 

ενισχύεται και του αυξάνει συνεπώς την ανασφάλεια, τότε αυτό συνάπτει 

συμμαχίες για να το εξισορροπήσει. «εξωτερική εξισορρόπηση». 

3.4 Υποχωρητικότητα 

Η Υποχωρητικότητα είναι συμπεριφορά κατά την οποία ενώ ένα κράτος 

δέχεται παθητικά την αυξητική μεταβολή της ισχύος του αντιπάλου. Συνεπώς 

αυξάνεται η ανασφάλεια του αλλά δεν προβαίνει σε καταστάσεις εσωτερικής ή 

εξωτερικής εξισορρόπησης, ρισκάροντας έτσι την εθνική του κυριαρχία. Οι 

λόγοι της σχετικής αυτής αδυναμίας μπορεί να είναι πολιτικοί και/ή 

οικονομικοί. 

Η υποχωρητικότητα μπορεί να εμφανιστεί με δύο συναφείς 

συμπεριφορές. Στην πρώτη περίπτωση τα κράτη συμπλέουν με τα 

συμφέροντα του (ισχυρότερου) αντιπάλου, προσδένονται στο άρμα του και 

γίνονται δορυφόροι του. Στη δεύτερη περίπτωση, υποχωρώντας στις 

απαιτήσεις του, επιχειρούν να τον κατευνάσουν ή να τον εξευμενίσουν67. 

 Ο όρος αυτός ονομάζεται σύμπλευση (bandwagoning). Η σύμπλευση 

είναι το αντίθετο της εξισορρόπησης: Αντί το απειλούμενο κράτος να 

συμμαχήσει με αντιπάλους του απειλούντος κράτους, συμμαχεί με το 

τελευταίο. Όπως γράφει ο Stephen Walt, «εξισορρόπηση είναι η συμμαχία με 

την ασθενέστερη πλευρά, σύμπλευση είναι συμμαχία ,ε την ισχυρότερη»68. 

Στην περίπτωση της σύμπλευσης το κράτος συνεργάζεται πλήρως, 

ουσιαστικά υποτάσσεται στο ισχυρότερο κράτος. Η στρατηγική αυτή πηγάζει 

από την κατανόηση της αδυναμίας από τον ανίσχυρο και της υπεροχής από 

τον ισχυρό. 

 
 
                                                           
66 Bull Hendley, Η άναρχη κοινωνία, Ποιότητα, Αθήνα, 2001, σ. 148 
67Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»,Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.204-5 
68 Walt Stephen M., The origins of alliances, Cornell University Press, Ithaca,1987, σ.17,21 
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Στην περίπτωση του κατευνασμού (appeasement) το κράτος που 

απειλείται υποχωρεί στις πολιτικές, οικονομικές και εδαφικές απαιτήσεις του 

ισχυρού προσπαθώντας να τον κατευνάσει και να μειώσει την επιθετικότητα 

του. Με άλλα λόγια, σε αντίθεση με τη σύμπλευση, ή οποία θεωρεί ότι οι 

προθέσεις του αντιπάλου είναι δεδομένες, ο κατευνασμός επιδιώκει μέσα από 

την υποχώρηση να τις τροποποιήσει.69 Πολιτικές κατευνασμού δεν 

συναντώνται στην Ιστορία μόνο από τις μικρές δυνάμεις αλλά μερικές φορές 

και από μεγάλες περιφερειακές δυνάμεις όταν δεν είναι έτοιμες να αναλάβουν 

το πολιτικό και οικονομικό κόστος ενός πιθανού πολέμου. 

Οι στρατηγικές του κατευνασμού οδηγούν με μαθηματική νομοτέλεια 

στην αύξηση της επιθετικότητας του αντιπάλου και κάνει την αποτροπή του 

όλο και δυσκολότερη. Στην ουσία αυξάνουν την «όρεξη» του επιτιθέμενου για 

περισσότερη εξάπλωση. Το μόνο πιθανό πλεονέκτημα της στρατηγικής του 

κατευνασμού είναι η ευκολία εφαρμογή της70. Στην ουσία τα κράτη 

εξαγοράζουν μόνο χρόνο. 

Η υποχωρητικότητα είναι η πλέον δυσμενής στρατηγική για ένα κράτος. 

Ο λόγος που τα κράτη οδηγούνται σε αυτόν είναι διότι δεν έχουν 

προηγουμένως λάβει τα απαραίτητα μέτρα71: 

«Τον ισχυρό δεν τον αποκρούει κανείς μόνο όταν αυτός κάνει επίθεση 

αλλά και παίρνοντας πιο μπροστά μέτρα, ώστε να μην μπορέσει να 

επιτεθεί»72. 

3.5 Ένοπλές δυνάμεις 

 Η στρατιωτική ισχύς ενός κράτους αποτελεί τον σκληρό πυρήνα με τον 

οποίο το κράτος μειώνει την ανασφάλεια του έναντι άλλων κρατών. Αποτελεί 

το δυνατότερο μέτρο προστασίας για την επιβίωση του. Η ισχύς αυτή 

 
 
                                                           
69 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.293 
70 Αθ. Πλατίας, Ελληνική αποτρεπτική πολιτική, Παπαζήσης, Αθήνα, 1992, σ. 171 (Πλατιάς, 1992) 
71 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.208 
72 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, ΣΤ,18 
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εξαρτάται από το μέγεθος και κυρίως την οργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, 

που είναι μία σύνθεση τόσο έμψυχου δυναμικού όσο και εξοπλισμών.73 

Η στρατιωτική ισχύς εδράζεται σε μεγάλο βαθμό στο μέγεθος και τη 

δύναμη του στρατού ξηράς ενός κράτους και στις αεροπορικές και ναυτικές 

δυνάμεις που το υποστηρίζουν74. Η κατοχή δε όπλων μαζικής καταστροφής 

και των μέσων μεταφοράς τους δίνει την δυνατότητα σε ένα κράτος για την 

μέγιστη δυνατότητα αποτροπής. Η αποτίμηση ή η αξιολόγηση της 

στρατιωτικής ισχύος ενός κράτος γίνεται πάντα συγκριτικά με αυτούς των 

υπόλοιπων κρατών με κύρια βάση τους εξοπλισμούς και την δύναμη πυρός. 

Στις διεθνείς σχέσεις των κρατών οι διαφωνίες λύνονται συνήθως με 

πιέσεις που πηγάζουν από ήπιους συντελεστές ισχύος, όπως θεσμικούς ή 

οικονομικούς. Η χρήση της σκληρής ισχύος αποτελεί έσχατο μέσο που 

χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές συνθήκες και είναι αυτή που διασφαλίζει την 

ακεραιότητα και την κυριαρχία του κράτους75. 

Η απόλυτη σύγκριση της ισχύος δεν αποτελεί μονοδιάστατη ερμηνεία 

της ικανότητας ενός κράτους να κερδίσει ένα πόλεμο. Η στρατιωτική επιτυχία 

εξαρτάται και από μη υλικούς παράγοντες που παρέχουν στον ένα εμπόλεμο 

αποφασιστικό πλεονέκτημα έναντι του άλλου. Οι παράγοντες αυτοί 

περιλαμβάνουν την στρατηγική, τις πληροφορίες, την αποφασιστικότητα, τον 

καιρό και τις ασθένειες. Οι υλικοί πόροι όμως επηρεάζουν την δυνατότητα 

επιτυχίας σε παρατεταμένους πολέμους στους οποίους συμβαίνει γρήγορη 

εκφόρτιση συντελεστών ισχύος76.  

  

 
 
                                                           
73 Ηλίας Ι.Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις»,Εκδόσεις Ποιότητα,Αθήνα 2010,σελ.166 
74 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006, σελ.128. 
75 Keohane R.O & Nye J. S., Power and interdependence, Little & Brown, Boston, 1975 
76 John J. Mearsheimer, Conventional Deterrence (Ithaca, NY: Cornell University Press,1983 σ. 33-
35,58-60) 
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Κεφάλαιο 4ο  Στρατηγικές των κρατών 

4.1 Πόλεμος 

Ο πόλεμος είναι στρατηγική επιθετικού χαρακτήρα που σκοπό έχει την 

βελτίωση του συσχετισμού ισχύος του επιτιθέμενου κράτους, μέσω της 

άμεσης σύγκρουσης με τον αντίπαλο, ή και των συμμάχων αυτού77.Σκοπός 

του είναι η αποδυνάμωση ή και η καταστροφή αυτού. 

Η δομική αιτία που τα κράτη κάνουν πόλεμο είναι η διεθνής αναρχία και 

το αίσθημα ανασφάλειας των κρατών που τα αναγκάζει να επιδιώκουν να 

μεγιστοποιήσουν το μερίδιο τους επί της παγκόσμιας ισχύος, γεγονός που σε 

αρκετές περιπτώσεις συνεπάγεται πόλεμο με κάποιο αντίπαλο κράτος.78 

Ο G. Lowes Dickinson διατυπώνει αυτή την κατάσταση για τα αίτια 

πρόκλησης του Ά Παγκοσμίου Πολέμου: «κάποιο κράτος σε οποιαδήποτε 

στιγμή μπορεί να είναι επιτιθέμενος, αλλά η βασική και μόνιμη επιθετικότητα 

είναι κοινή σε όλα τα κράτη. Είναι η αναρχία για την διαιώνιση της οποίας όλα 

είναι υπεύθυνα».79 

Ο πόλεμος χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό επικινδυνότητας καθώς 

όλες οι μεταβλητές του και η εξέλιξη του δεν μπορούν να προσχεδιαστούν, 

παρουσιάζοντας υψηλό κόστος σε ανθρώπους και υλικά μέσα (γρήγορη 

εκφόρτιση φορτίων ισχύος). Σε περίπτωση ήττας ο πόλεμος μπορεί να 

οδηγήσει και στην εξαφάνιση κρατών. 

Σε μία ανάλυση πρώτου επιπέδου, ο πόλεμος ζημιώνει νικητή και 

ηττημένο κάνοντας δυσδιάκριτο το εύρος πιθανού κέρδους. Επιπλέον ο 

αμυνόμενος συνήθως προκαλεί  γύρω του μία συσπείρωση συμμάχων καθώς 

και την ενεργοποίηση ανακλαστικών επιβίωσης προκαλώντας την 

κινητοποίηση όλων των συντελεστών του ισχύος. Συνεπώς ο επιτιθέμενος 

 
 
                                                           
77 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.208. 
78 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.653 
79 G. Loews Dickinson, The European Anarchy (New York: Macmillan,1916,σ.14). 
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πρέπει να καταβάλει υψηλό κόστος για να επιτύχει τους σκοπούς του, το 

οποίο μπορεί να είναι και απαγορευτικό. 

Κατά τον επιθετικό ρεαλισμό του Mearsheimer, επειδή ο επιτιθέμενος 

είναι που διαλέγει τον τόπο και τον χρόνο των πολεμικών επιχειρήσεων, 

διατηρώντας έτσι την πρωτοβουλία κινήσεων, πετυχαίνει σε μεγάλο ποσοστό 

τον στόχο του.  

Σε ένα βαθύτερο επίπεδο, τα κέρδη του πολέμου αφορούν, οικονομικά 

αίτια (κυρίως εκμετάλλευση πλουτοπαραγωγικών πόρων του αντιπάλου), 

κατάληψη περιοχών γεωστρατηγικής σημασίας καθώς και εξάλειψη πιθανών 

ανταγωνιστών για την επίτευξη περιφερειακής ηγεμονίας. Ο πόλεμος δηλαδή 

μπορεί να έχει και σαν σκοπό την διατήρηση ή την άρση του status quo από 

ένα εν δυνάμει ηγεμονικό κράτος.80  

4.2 Πειθαναγκασμός 

Η ισχύς (ήπια και σκληρή) η οποία διαθέτει μία μεγάλη δύναμη 

εξυπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα της όταν δεν την χρησιμοποιεί σε 

πολέμους αλλά την προβάλει για να διατηρήσει το αίσθημα ανασφάλειας των 

αντιπάλων της. Σύμφωνα με τον καθηγητή Ηλία Ι. Κουσκουβέλη: 

«Πειθαναγκασμός είναι η απειλή χρήσης βίας από ένα κράτους σε ένα άλλο 

με σκοπό την εξασφάλιση οφέλους του πρώτου. Αφορά την απειλή πολέμου 

και την ελεγχόμενη κλιμάκωση μίας κρίσης, ώστε ο αντίπαλος να αναγκαστεί 

να συμμορφωθεί σύμφωνα με την βούληση του ασκούντος τον 

πειθαναγκασμό». Σκοπός του πειθαναγκασμού είναι να επηρεαστεί η 

απόφαση του αντιπάλου81. 

Η δυνατότητα πειθαναγκασμού υπάρχει με την ύπαρξη ισχυρής 

στρατιωτικής ισχύος αλλά και της προβολής ενός ισχυρού και αποφασιστικού 

κινήτρου εκ μέρους του απειλούντος. Η αξιοπιστία και των δύο είναι 

 
 
                                                           
80 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.210. 
81 Schelling Thomas, Arms and Influence, Yale University Press, New Haven,1966, σ.3 
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σημαντικός παράγοντας για την αποτελεσματική άσκηση του 

πειθαναγκασμού. 

4.3 Εξισορρόπηση  

Η εξισορρόπηση είναι η συμπεριφορά των κρατών, στην βάση της 

ισορροπίας ισχύος, κατά την οποία τα κράτη αντιδρούν ανακλαστικά στην 

αύξηση ισχύος του αντιπάλου προσπαθώντας να διατηρήσουν τον βαθμό 

ασφαλείας τους. Η εξισορρόπηση μπορεί να διακριθεί σε εσωτερική και 

εξωτερική82. 

α. Εσωτερική εξισορρόπηση ή ενδυνάμωση  

Η εσωτερική εξισορρόπηση αναπτύσσεται με της αύξηση των 

συντελεστών σκληρής και ήπιας ισχύος του κράτους με σκοπό την 

αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών. Αντιθέτως, η εξωτερική εξισορρόπηση 

αφορά την διαμόρφωση συμμαχιών με σκοπό την αναβάθμιση της ισχύος 

μέσα από τη συνεργασία και τη συγκέντρωση πόρων πολλών κρατών με 

κοινές αμυντικές ανάγκες. 

Ο καλύτερος τρόπος για την μείωση της ανασφάλειας ενός 

κράτους είναι μέσω της αυτοβοήθειας (self-help system), δηλαδή της 

βελτίωσης της σκληρής ισχύος του δηλαδή της στρατιωτικής του μηχανής.  

β. Εξωτερική εξισορρόπηση 

Η εσωτερική εξισορρόπηση σχεδόν πάντα συνδυάζεται με μίας 

στρατηγικής προσέγγισης και συνεργασίας με άλλα κράτη που 

αντιμετωπίζουν τις ίδιες απειλές και ενώνονται από το κοινό συμφέρον. 

«Ως εξωτερική εξισορρόπηση ορίζεται η απορρέουσα από την 

ισορροπία της ισχύος προσπάθεια συνεργασίας των κρατών, να 
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συνασπίζονται δηλαδή απέναντι στην απειλή που προβάλλει ένα ισχυρότερο 

και ηγεμονικό κράτος».83 

Για να είναι αποτελεσματική η εξισορρόπηση απαιτείται η 

ύπαρξη τριών η περισσοτέρων κρατών, δηλαδή η ύπαρξη πολυπολικού 

συστήματος. Ο βαθμός ελαστικότητας αυτών των συμμαχιών καθορίζεται από 

πόσο ισχυρές είναι οι δομικές σχέσεις του συστήματος και κατά πόσο οι 

στρατηγικές επιδιώξεις των κρατών παραμένουν αμετάβλητες. 

Η ενδεχόμενη παραβίαση των κανόνων των συμμαχιών 

προκαλούν αφερεγγυότητα και πιθανή αλλαγή της ισορροπίας ισχύος, ειδικά 

αν ένα κράτος αλλάξει στρατόπεδο. Οι συμμαχίες είναι σχήματα που 

ωριμάζουν και κρυσταλλώνονται πολύ αργά. Τα κράτη μέσα σε αυτές 

προσπαθούν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους με το χαμηλότερο κόστος και 

έχουν την τάση να μεταβιβάζουν το κόστος της ενδεχόμενης εμπλοκής σε 

τρίτους (buck passing) μέσω της μεταφοράς των βαρών.84 

Η αύξηση της σκληρής ισχύος ενός κράτους μέσω των 

εξοπλισμών αντικατοπτρίζει και τον βαθμό ανασφάλειας που του προκαλεί 

ένα ανταγωνιστικό κράτος ή την προσπάθεια του να ηγεμονεύσει στην 

περιφέρεια του. Το παραπάνω φυσικά συμβαίνει εντός των οικονομικών 

δυνατοτήτων του κράτους. Τα κράτη που στο διεθνές σύστημα επιθυμούν 

απλά να επιβιώσουν «δεν επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση της ισχύος τους, όταν 

δεν κινδυνεύουν»85. 

«Διαίρει και Βασίλευε» («divide and impera») 

Ο τρόπος αυτός αντιμετωπίζει έμμεσα τον αντίπαλο και έχει τρεις 

εκφάνσεις: μία επιθετική και δύο αμυντικές.86 

 α. Επιθετική προσέγγιση (bait and bleed) 

 
 
                                                           
83 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.215 
84 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.327-332. 
85 Keohane R. O, «Structural Realism and beyond», στο A.D. Finifter (επιμ.), Political science: the state 
of the discipline, American Political Science Association, Washington, D.C.  σ.515 
86 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,σελ.218. 
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Στην περίπτωση αυτή το κράτος επιχειρεί να αποδυναμώσει τους 

αντιπάλους του προκαλώντας αντιπαλότητα και σε πολλές περιπτώσεις 

πόλεμο μεταξύ αυτών. Αυτό οδηγεί στην κατατριβή τρίτων. Η πρόκληση 

πολέμου για κατατριβή τρίτων είναι μία στρατηγική με την οποία ένα κράτος 

μπορεί να αυξήσει την σχετική ισχύ του. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να 

οδηγηθούν δύο αντίπαλοι σε παρατεταμένο πόλεμο ούτως ώστε να 

εξαντληθούν , ενώ ο υποκινητής  του πολέμου παραμένει θεατής με ανέπαφη 

τη στρατιωτική δύναμη του87. 

Ο Θουκυδίδης παρατηρεί: 

«Οι Αθηναίοι δεν ήθελαν να αφήσουν την Κέρκυρα, που είχε τόσο 

ισχυρό ναυτικό, στο έλεος των Κορινθίων, αλλά ζητούσαν να προκαλέσουν, 

όσο γινόταν, μεγαλύτερες συγκρούσεις ανάμεσα τους, ώστε αν ποτέ 

αναγκαστούν να συγκρουστούν με την Κόρινθο και τις άλλες πόλεις με 

ναυτικό να τις βρουν εξασθενημένες»88. 

 Στην σύγχρονη μορφή του όρου τα παραπάνω έχουν βρει εφαρμογή 

και στο δόγμα του Προέδρου των ΗΠΑ B. Obama «Leading from behind»89. 

Η στρατηγική αυτή είναι χαμηλού κόστους αλλά και σε πολλές 

περιπτώσεις υψηλής αβεβαιότητας, απαιτεί δε υψηλή διπλωματική δεξιοτεχνία 

για να είναι αποτελεσματική. Σε περίπτωση επιτυχίας το κράτος που την 

επιχειρεί παραμένει στο περιθώριο, δεν επιβαρύνεται στρατιωτικά και η 

σχετική του ισχύ αυξάνεται. Σε περίπτωση αποτυχίας οι όροι αντιστρέφονται, 

οι σχέσεις του κράτους που το προκάλεσε με τους αντιπάλους του 

επιβαρύνονται και τελικά τα κράτη οδηγούνται με πιο έντονο τρόπο στον 

ανταγωνισμό της ισχύος. Πρόκειται για την κλασσική στρατηγική του «διαίρει 

και βασίλευε» με την οποία προκαλείται αντιπερισπασμός σε μία απειλητική 

 
 
                                                           
87 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.327-332. 
88 Θουκυδίδου Ιστορίαι, Α, 44 
89 http://foreignpolicy.com/ author Leslie-H-Gelb /in-defense-of-leading-from-behind/ 2013/04/29/  
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δύναμη ή στηρίζονται οι αντίπαλοι μίας αντίστοιχης ανερχόμενης 

ηγεμονικής90. 

 β. Αμυντική προσέγγιση (buck-passing) 

Η μεταβίβαση του κόστους σε τρίτους παρατηρείται κυρίως μέσα στα 

πλαίσια των συμμαχιών των κρατών. Το κράτος που αντιλαμβάνεται την 

αναβάθμιση της ισχύος ενός αντιπάλου αναζητά κάποιο άλλο κράτος «θύμα», 

το οποίο θα τον αντιμετωπίσει είτε γιατί το ίδιο δεν διαθέτει επαρκή ισχύ είτε 

γιατί θέλει να διατηρήσει άφθαρτη την δική του ισχύ. Όπως πάντα, τα κράτη 

νοιάζονται για την σχετική ισχύ. Τα κράτη επίσης ενδιαφέρονται ιδιαίτερα να 

αποφύγουν το τρομερό κόστος του πολέμου και για λόγους που δεν αφορούν 

την ισορροπία της ισχύος αλλά την αποφυγή του πολιτικού κόστους και της 

αβεβαιότητας του αποτελέσματος μίας πολεμικής αναμέτρησης. Η τακτική 

αυτή της μεταφοράς των βαρών όπως την ονομάζει ο John J. Mearsheimer 

είναι η κύρια εναλλακτική επιλογή μίας απειλούμενης μεγάλης δύναμης 

απέναντι στην εξισορρόπηση91. Οι μηχανισμοί αυτοί της μεταφοράς των 

βαρών απαιτούν, σε υψηλό διπλωματικό επίπεδο, ιδιαίτερες δυνατότητες 

σχεδίασης που άλλοτε με αποστασιοποίηση και άλλοτε με φιλική προσέγγιση 

θα μπορέσουν να ανακατευθύνουν τα τρίτα μέρη σε κατατριβή μεταξύ τους. 

Η αμυντική προσέγγιση παρουσιάζει και αυτή ένα ρίσκο. Μπορεί να 

αποδειχθεί σωτήρια ως στρατηγική, στην περίπτωση που ένα κράτος 

αντιμετωπίζει περισσότερο από ένα εχθρούς. Ωστόσο σε περίπτωση 

αποτυχίας της μπορεί να είναι καταστροφική. Σε περίπτωση που το «θύμα» 

δεν μπορέσει να αναχαιτίσει τον αντίπαλο αυτός ενισχύεται και αποτελεί 

πλέον μεγαλύτερη απειλή. Υπάρχει και η περίπτωση το «θύμα» να βγει 

κερδισμένο και να αναπτύξει σε τέτοιο βαθμό την ισχύ του, ώστε τελικά να 

αναχθεί εκείνο σε κρίσιμο αντίπαλο92. 

 
 
                                                           
90 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική: 6ος–11ος αιώνας, Ποιότητα, Αθήνα, 
2000, σ.27. 
91 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.330. 
92 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,  
σελ. 221-2 
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 γ. Αποτροπή συμμαχίας 

Η στρατηγική αυτή στόχο έχει να μην αφήσει ένα κράτος να προβεί σε 

εξωτερική ενδυνάμωση η οποία αν επιτευχθεί θα ανατρέψει την ισορροπία 

ισχύος. Έτσι το κράτος επιχειρεί να αποτρέψει την δημιουργία συμμαχιών εκ 

μέρους του αντιπάλου του: 

«Οι Κορίνθιοι, όταν το έμαθαν αυτά, αποφάσισαν να στείλουν και αυτοί 

πρεσβεία στην Αθήνα, για να ματαιώσουν να προστεθεί το αθηναϊκό ναυτικό 

στο κερκυραϊκό» 93. 

Για την εφαρμογή της στρατηγικής αυτής απαιτούνται διπλωματικά 

μέσα. Αν η τακτική αυτή αποτύχει, οι συνέπειες μπορεί να είναι επιδείνωση 

της αντιπαλότητας μεταξύ των δύο πλευρών  καθώς και ένα βαρύτερο 

πλήγμα στο κύρος του κράτους που απέτυχε94. 

 
 
                                                           
93 Θουκιδίδου, Ιστορίαι, Α, 31. 
94 Ηλίας Ι. Κουσκουβέλης «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2010,  
σελ. 222-3 
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Κεφάλαιο 5ο  Δομή και Πόλεμος 

5.1 Γενικά 

Ο ανταγωνισμός ασφαλείας είναι διαρκής στην διεθνή και άναρχη 

κοινωνία κρατών. Δεν σημαίνει όμως ότι ο ανταγωνισμός αυτός πάντα οδηγεί 

σε πόλεμο. Η αναρχία από μόνη της είναι μία σταθερά-το σύστημα είναι 

πάντοτε άναρχο-ενώ ο πόλεμος δεν είναι. Για να εξηγηθεί αυτή η κρατική 

συμπεριφορά είναι απαραίτητο να εξεταστεί μια άλλη δομική μεταβλητή: η 

κατανομή ισχύος μεταξύ των κορυφαίων κρατών του συστήματος. 

Ο επιθετικός ρεαλισμός αποτελεί ένα μακροσκοπικό εργαλείο δομικής 

ανάλυσης στις διεθνείς σχέσεις. Δεν είναι επαρκές για να προβλέψει το πότε 

καθώς και το πόσο συχνά θα γίνει πόλεμος. Ο λόγος είναι ότι τα κράτη 

συνήθως δεν διεξάγουν πολέμους μόνο για λόγους ασφαλείας. Υπάρχουν και 

αίτια στο εσωτερικό των κρατών που τα εξωθούν ή τα εμποδίζουν στην 

εμφάνιση επιθετικής συμπεριφοράς. Δεν μπορούν όμως να αγνοηθούν οι 

πιέσεις της δομής του συστήματος στην κρατική συμπεριφορά95. 

5.2 Αριθμός δυνάμεων και κατανομή ισχύος  

Στην δομική ανάλυση αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο 

αριθμός των μεγάλων δυνάμεων και η κατανομή ισχύος μεταξύ τους. Ένα 

σύστημα μπορεί να είναι είτε διπολικό είτε πολυπολικό, και η ισχύς μπορεί να 

έχει πολλές και διαφορετικές κατανομές μεταξύ των κορυφαίων κρατών. Όσο 

πιο συμμετρικά είναι κατανεμημένη η ισχύς μεταξύ των δύο κορυφαίων 

κρατών, τόσο πιο σταθερό και λιγότερο επιρρεπή σε πόλεμο είναι το 

σύστημα. Αν το χάσμα ισχύος μεγαλώσει υπέρ ενός κράτους τότε αυτό γίνεται 

 
 
                                                           
95 95  John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.653-657. 
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δυνητικός ηγεμόνας96, το κράτος γίνεται κυρίαρχο και το σύστημα μη 

ισορροπημένο διότι μεγιστοποιεί την ανασφάλεια των υπόλοιπων κρατών.  

Η ισχύς δεν είναι απαραίτητο να κατανέμεται ισομερώς μεταξύ όλων 

των μεγάλων κρατών ενός ισορροπημένου συστήματος. Η βασική 

προϋπόθεση για την ισορροπία είναι να μην υπάρχει σημαντική διαφορά 

ισχύος μεταξύ των δύο κορυφαίων κρατών. Αν μία τέτοια διαφορά υπάρχει 

τότε το σύστημα είναι μη ισορροπημένο. 

Η ισχύς στο διεθνές σύστημα κατανέμεται με τρεις διαφορετικούς 

τρόπους: διπολισμός, ισορροπημένος πολυπολισμός και μη ισορροπημένος 

πολυπολισμός. Με αποκλειστική επικέντρωση στη δομή η επιθετικότητα των 

κρατών έχει ως εξής: Τα διπολικά συστήματα τείνουν να είναι τα πλέον 

ειρηνικά ενώ τα μη ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα είναι τα πλέον 

επιρρεπή στο πόλεμο. Τα ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα βρίσκονται 

κάπου στη μέση. 

Πως αυτές οι διαφορετικές κατανομές ισχύος επηρεάζουν τις 

προοπτικές πολέμου και ειρήνης; Τα διπολικά συστήματα είναι τα πλέον 

σταθερά από τα τρία συστήματα. Οι πόλεμοι μεγάλων δυνάμεων δεν είναι 

συχνοί, και όταν συμβαίνουν αφορούν την μία μεγάλη δύναμη που πολεμά 

εναντίον μιας μικρής δύναμης και όχι εναντίον της αντιπάλου μεγάλης 

δύναμης. Τα μη ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα εμφανίζουν την πλέον 

επικίνδυνη κατανομή ισχύος, βασικά επειδή οι δυνητικοί ηγεμόνες αναμένεται 

να εμπλακούν σε πολέμους με όλες τις άλλες μεγάλες δυνάμεις του 

συστήματος. Οι πόλεμοι αυτοί καταλήγουν να είναι μακροχρόνιοι και 

εξαιρετικά δαπανηροί. Τα ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα βρίσκονται 

σε μία ενδιάμεση κατάσταση: ο πόλεμος των μεγάλων δυνάμεων είναι πιο 

πιθανός απ’ ότι στον διπολισμό, αλλά πολύ λιγότερο πιθανός απ’ ότι  στον μη 

ισορροπημένο πολυπολισμό97.  

 
 
                                                           
96 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.107, 657-659. 
97 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.659 
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5.3 Διπολισμός εναντίον πολυπολισμού 

Ο πόλεμος είναι πιθανότερο να συμβεί σε ένα πολυπολικό σύστημα 

παρά στο διπολικό για τρεις λόγους.98Πρώτον υπάρχουν περισσότερες 

ευκαιρίες για πόλεμο λόγο των περισσοτέρων δυαδικών συνδυασμών. 

Δεύτερον υπάρχει περισσότερη ανισοκατανομή ισχύος άρα και επιμέρους 

μικρότερα διλλήματα ασφαλείας., και έτσι οι μεγάλες δυνάμεις είναι πιο 

πιθανόν να έχουν την ικανότητα να κερδίσουν ένα πόλεμο, καθιστώντας την 

αποτροπή δυσκολότερη και τον πόλεμο πιθανότερο. Τρίτον, η πιθανότητα 

λανθασμένου υπολογισμού είναι μεγαλύτερη στον πολυπολισμό: Τα κράτη 

νομίζουν ότι έχουν την ικανότητα να νικήσουν ένα άλλο κράτος χωρίς να 

υπολογίζουν ότι η «ομίχλη» του πολέμου μπορεί να περιλαμβάνει και 

πολλούς αστάθμητους παράγοντες.99 

Οι ανισορροπίες ισχύος μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων είναι 

περισσότερο συνηθισμένες στον πολυπολισμό  απ’ ότι στον διπολισμό. Τα 

πολυπολικά συστήματα τείνουν προς την ανισότητα, ενώ τα διπολικά προς 

την ισότητα. Όσο περισσότερες μεγάλες δυνάμεις υπάρχουν σε ένα σύστημα 

τόσο πιθανότερο είναι η σκληρή και ήπια ισχύς τους να παρουσιάζει 

μεγαλύτερη ανισοκατανομή και συνεπώς ανταγωνισμό. Επίσης στον 

πολυπολισμό, τα κράτη που αντιμετωπίζουν έναν ισχυρό αντίπαλο είναι 

πιθανόν να προτιμούν την μεταφορά των βαρών, γεγονός που συνήθως 

σημαίνει ότι είναι ικανοποιημένα να ζουν με ανισορροπία ισχύος, διότι 

πιστεύουν ότι κάποιο άλλο κράτος θα ασχοληθεί με την απειλή. Τα κράτη  

μπαίνουν ευκολότερα στον πειρασμό να επιδιώξουν ασφάλεια μέσω των 

συμμαχιών παρά να ενισχύσουν τις δικές τους δυνάμεις κυρίως λόγω 

κόστους. Αυτό όμως αφήνει την αρχική ανισορροπία ισχύος σε μεγάλο βαθμό 

 
 
                                                           
98 Richard N. Rosecrance, «Bipolarity, Multipolarity, and the Future», Journal of Conflict Resolution 10, 
No3 (September 1966,) σ.314-27. 
99 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.660 
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ανέπαφη και επομένως διατηρούνται οι κίνδυνοι που εμπεριέχει αυτό το 

χάσμα ισχύος100. 

5.4 Ο Δυνητικός Ηγεμόνας  

Τα μη ισορροπημένα πολυπολικά συστήματα είναι ιδιαίτερα επιρρεπή 

σε πόλεμο για δύο λόγους: Πρώτον περιλαμβάνουν στις τάξεις τους ένα 

δυνητικό ηγεμόνα ο οποίος διατηρεί υψηλά επίπεδα φιλοδοξίας να γίνει ο 

μοναδικός περιφερειακός ηγεμόνας του συστήματος ή του υποσυστήματος 

στο οποίο εδράζεται. Διαθέτει αξιοσημείωτο πλεονέκτημα ισχύος, γεγονός 

που σημαίνει ότι έχει καλές προοπτικές να κερδίσει πολέμους έναντι 

ασθενέστερων αντιπάλων. Δεύτερον, ο δυνητικός ηγεμόνας προκαλεί πόλεμο 

διότι αυξάνει το επίπεδο του φόβου μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων. Η 

εμφάνιση του διεθνή ηγεμόνα στην διεθνή σκακιέρα λειτουργεί ανακλαστικά 

για τις μεγάλες δυνάμεις και αυτές προσπαθούν να τον ανασχέσουν  με κάθε 

τρόπο διορθώνοντας την εμφανιζόμενη ανισορροπία ισχύος. 

Ένας δυνητικός ηγεμόνας προκαλεί αυτόματα φόβο στα άλλα κράτη 

του συστήματος. εξισορρόπησης από τα άλλα κράτη ώστε να μειώσουν την 

ανασφάλεια που τους προκαλεί. Επειδή οι προθέσεις ενός κράτους δεν 

εξακριβώνονται εύκολα, οι αντίπαλες μεγάλες δυνάμεις θα προσπαθήσουν να 

αποδυναμώσουν τον δυνητικό ηγεμόνα με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία. 

Αυτό προκαλεί κλιμακωτή αναβάθμιση της αίσθησης φόβου των κρατών. Το 

πρόβλημα οξύνεται από το γεγονός ότι ο δυνητικός ηγεμόνας πιστεύει ότι 

διαθέτει σημαντική ισχύ για να επιβληθεί στην περιφέρεια του και αρκετές 

φορές προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα ασφαλείας του με πόλεμο101. 

  

 
 
                                                           
100 John J.Mearsheimer :«Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War», International 
Security 15, No.1 (Summer 1990), σ.13-19. 
101 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.670-6 
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Κεφάλαιο 6ο     Εισαγωγή στην Ιστορία της Κίνας 

6.1 Από την αρχαιότητα έως και των 16ο αιώνα102 

Η Κίνα αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα πολιτισμού του 

κόσμου. Σε σχέση με τα υπόλοιπα του ανατολικού ημισφαιρίου (Ευρώπη, 

Μέση Ανατολή και Ινδία) υπήρξε το πιο απομονωμένο διαχρονικά, κυρίως 

λόγω της γεωγραφικής της θέσης. Περιστοιχισμένη από μεγάλα βουνά, 

θάλασσες και στέπες βίωσε περιορισμένα την αλληλεπίδραση με άλλους 

μεγάλους πολιτισμούς. 

Ο Κινεζικός πολιτισμός αρχικά ,περίπου στα 2200 π.χ. στην περιοχή 

της βορειοανατολικής Κίνας 103 . Από εκεί, ως γνήσιοι Κινέζοι, δηλαδή Χαν, 

επεκτάθηκαν νοτιοδυτικά και νοτιοανατολικά, εκτοπίζοντας τους γηγενείς 

πληθυσμούς προς το Βιετνάμ, το Λάος, την Καμπότζη, την Ταϋλάνδη και την 

Μαλαισία104. Οι Χαν αποτελούν σήμερα την μεγάλη πλειονότητα του 

πληθυσμού της Κίνας (92%) και κατοικούν κυρίως στο ανατολικό και 

νοτιοδυτικό κομμάτι της χώρας, όπως οι πρόγονοι τους. Οι δυτικές περιοχές 

της Κίνας είναι αραιοκατοικημένες και κατοικούνται κυρίως από μειονότητες.105 

Ο κινεζικός πολιτισμός των Χαν ενώθηκε πολιτικά το 221 π.Χ. και 

παρέμεινε από τότε ενωμένος. Ενώ ο μεταγενέστερος ευρωπαϊκός 

πολιτισμός, υπέστει πολιτικό, πολιτισμικό και γλωσσικό κατακερματισμό, η 

Κινεζική αυτοκρατορία διατήρησε την συνοχή της και συνεπώς παρουσιάζει 

μεγάλο ποσοστό ομοιογένειας μέχρι και σήμερα.106 Η Κίνα ανέπτυξε το 

τελειότερο πολιτικό σύστημα που υπήρξε ποτέ κατά την μακρά περίοδο από 

τον 3ο αιώνα π.χ.  ως τις αρχές της νεώτερης εποχής. Η Κινεζική 

αυτοκρατορία διήρκησε από το 221 π.Χ. ως τις αρχές του 20ου αιώνα και 

διατήρησε την έκταση της, συγκρίσιμη με όλη την Ευρώπη. Ο συνεκτικός 

ιστός που έκανε εφικτή την διατήρηση της συνοχής μία τόσο μεγάλης σε 
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έκταση αυτοκρατορίας και για τόσα πολλά χρόνια, ήταν ένα αλληλένδετο 

μείγμα πολιτικών θεσμών και πρακτικών, πολιτικής ιδεολογίας και κοινού 

πολιτισμού107 

Ο Τσιν Σιχουανγκ-ντι, ο πρώτος αυτοκράτορας που ένωσε την Κίνα το 

221 π.Χ., χρησιμοποίησε σκληρές και αδίστακτες μεθόδους που θυμίζουν τις 

επιταγές του Μακιαβέλι στον Ηγεμόνα όσον αφορά τη σύσταση ενιαίου 

κράτους. Η Κινέζικη θεωρία βασίζεται στην νομικιστική προσέγγιση ότι ο 

άνθρωπος είναι εγωιστικός και το κράτος οφείλει να τον ωθήσει προς την 

καλή κοινωνική συμπεριφορά μέσω κινήτρων και αυστηρών τιμωριών. 

Συνεπώς υποστηρίζεται ο συγκεντρωτισμός και η απόλυτη εξουσία του 

αυτοκράτορα. Με το πέρασμα τον αιώνων όμως ή επικρατούσα ιδεολογία 

ήταν αυτή του Κομφουκιανισμού, κατά τον οποίο ο άνθρωπος θεωρείται ότι 

είναι προορισμένος για ενάρετο βίο. Ως μέθοδο για την καλλιέργεια της αρετής 

οι κομφουκιανιστές θεωρούσαν ότι ο άνθρωπος έχει εξαρχής τους σπόρους 

για τον ενάρετο βίο. Ως μέθοδο για την καλλιέργεια της αρετής, οι 

κομφουκιανιστές τόνιζαν όχι την εξαναγκαστική βία του νόμου, αλλά την 

παιδεία και την εμπέδωση της «ορθής» κοινωνικής συμπεριφοράς. Οι 

αντιλήψεις τους για το τι σήμαινε «ορθότητα» ήταν ιεραρχικές και 

πατερναλιστικές. 

Σύμφωνα με τις ιεραρχικές κομφουκιανικές αντιλήψεις, τα παιδιά 

όφειλαν να υπακούουν τους γονείς τους και να λατρεύουν τους προγόνους 

τους, οι μαθητές να υπακούουν τους δασκάλους τους και οι υπήκοοι να 

υπακούουν τον ηγεμόνα τους. Οι ιεραρχικά ανώτεροι στις σχέσεις αυτές 

όφειλαν να φροντίζουν για τους κατώτερους τους.108 

Οι κομφουκιανιστές υποστήριζαν επίσης ότι η δημόσια διοίκηση της 

Κίνας έπρεπε να είναι στα χέρια των λόγιων «ευγενών». Παρά το ότι η 

αυτοκρατορική διοίκηση ήταν σχετικά μικρή και διεφθαρμένη, ήταν σε θέση να 

ελέγχει μία αυτοκρατορία τεραστίων διαστάσεων. Ο λόγος ήταν ότι οι Χαν 
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είχαν αναπτύξει έναν έντονο και περίτεχνο πολιτισμό, που τους 

διαφοροποιούσε από άλλους πολιτισμούς της ανατολικής Ασίας. Ο 

κομφουκιανισμός τους δίδασκε υποταγή στον αυτοκράτορα και σεβασμό προς 

τους κοινωνικά ανώτερους.  

Η διαχρονική επιτυχία της παραδοσιακής αυτοκρατορικής Κίνας στο να 

αποκτήσει και να κληροδοτήσει στο διάδοχο κινεζικό εθνικό κράτος του 20ου 

αιώνα έκταση συγκρίσιμη με όλη την Ευρώπη, οφείλεται κυρίως στο ότι οι Χαν 

είχαν ένα βαθύ κοινό πολιτισμό που τόνιζε την υποταγή στον αυτοκράτορα και 

στους αξιωματούχους του και επομένως έτειναν συνήθως να επιθυμούν χωρίς 

εξαναγκασμό να ανήκουν στην ίδια χώρα και να υποτάσσονται στην 

αυτοκρατορική απουσία της.109Η αλληλεπίδραση της Κίνας με τις φυλές της 

«εσωτερικής Ασίας» συνέβαλε, στην έντονή ταύτιση με τον κινεζικό πολιτισμό 

και στην ανάπτυξη ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών ανωτερότητας. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι η Κίνα ήταν σχετικά απομονωμένη γεωγραφικά, 

άρα ανεπηρέαστη από κατακτητές, αναπτύχθηκε η εικόνα του «μεσαίου 

βασιλείου» γύρω από το οποίο περιστρεφόταν η διεθνής πολιτική. Καθώς οι 

δυνάμεις με τις οποίες ερχόταν σε επαφή ήταν πολιτισμικά κατώτερες, η 

κινεζική σκέψη διαχώριζε τον κόσμο μεταξύ αυτής της πολιτισμένης Κίνας και 

των βάρβαρων κοινωνιών που την περιστοίχιζαν. Ο κινέζος αυτοκράτορας 

ήταν ο μόνος αυτοκράτορας που εκπροσωπούσε τον ουρανό. «Η Κίνα είναι 

σε σχέση με άλλους λαούς ότι ο ήλιος σε σχέση με τα άστρα», δήλωσε κινέζος 

αξιωματούχος κατά τον 7ο αιώνα.110  

Η δημογραφική εξάπλωση της Κινεζικής αυτοκρατορίας συνδυάζονταν 

διαχρονικά με την εδαφική της επέκταση. Οι σημερινές της όμως διαστάσεις 

προέκυψαν σχετικά πρόσφατα μετά τις κατακτήσεις της δυναστείας Τσινγκ 

κατά τον 18ο αιώνα111. Η εξάπλωση δε του κινεζικού πολιτισμού σε γειτονικούς 

λαούς διευκόλυνε τη διεθνή επιρροή  της Κίνας και την εικόνα της ως «μεσαίο 

βασίλειο». 
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 Πολλά γειτονικά κράτη όπως η Κορέα και το Βιετνάμ οφείλουν κεντρικά 

στοιχεία του πολιτισμού τους στην Κίνα αν και διαχρονικά αντιστάθηκαν στην 

ηγεμονία της. Η Ιαπωνία , που υιοθέτησε πολλά στοιχεία του κινεζικού 

πολιτισμού κατά τον 7ο και 8ο αιώνα, υπήρξε πάντα πολιτικά ανεξάρτητη από 

την Κίνα. Αρχικά τα κινεζικά πρότυπα αντιγράφηκαν επακριβώς και συστημικά 

από τους Ιάπωνες, στην συνέχεια όμως οι Ιάπωνες κατά τον 19ο αιώνα 

απέκλιναν προς δυτικά πρότυπα. Η Ιαπωνία ανέπτυξε την πραγματιστική 

αντίληψη ότι θα έβγαινε κερδισμένη υιοθετώντας εμφανώς ανώτερες ξένες 

πρακτικές για να εξασφαλίσει την ανεξαρτησία της ενώ η Κίνα παρουσίασε σε 

αντίστοιχες εποχές εσωστρέφεια και υπεροψία112.  

Η χρυσή εποχή της κινεζικής ηγεμονίας κατά την οποία ο κινεζικός 

πολιτισμός βρέθηκε στο απόγειο του, ήταν επί των δυναστειών των Βορείων 

Σονγκ (960-1125) και των Νοτίων Σονγκ (1127-1279). Αυτή η περίοδος κατά 

τον Gernet χαρακτηρίζεται ως η «Κινεζική Αναγέννηση». Ήταν  η εποχή κατά 

την οποία οι Κινέζοι επινόησαν την τυπογραφία και την πυρίτιδα , ενώ ήταν 

πρωτοπόροι  και στην τεχνολογία της ναυτιλίας.  

Στην συνέχεια η Κίνα κατακτήθηκε έως το 1368 από τις νομαδικές 

φυλές των Μογγόλων με διασημότερο τον Τζένκις Χαν. Ο Κούμπιλαϊ Χαν, ο 

ικανότερος εγγονός του Τζένκις Χαν, ανακηρύχτηκε αυτοκράτορας της Κίνας 

και διοίκησε την Κίνα σύμφωνα με τις κομφουκιανές παραδόσεις.113 

Η πολιτική κυριαρχία των Χαν αποκαταστάθηκε όταν ένας ταπεινής 

προέλευσης περιφερειακός πολέμαρχος, αψηφώντας την Μογγολική 

κυριαρχία, κατάφερε το 1368 να καταλάβει το Πεκίνο και να ιδρύσει την 

δυναστεία των Μινγκ. Οι Μινγκ έδωσαν ιδιαίτερο βάρος στην ανάπτυξη 

ισχυρών στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να αντιμετωπίσουν στο μέλλον τυχόν 

νέες μογγολικές επιδρομές. Επίσης κατά τον 15ο αιώνα μ.Χ, ιδιαίτερη ήταν και 

η ναυτική τους τεχνολογία, έχοντας αναπτύξει πρώτοι μεγάλα ιστιοφόρα των 

έξι καταρτιών , όταν στην Ευρώπη κινούνταν ακόμα με κουπιά. Μεταξύ 1405 
 
 
                                                           
112 Gernet, History of Chinese Civilization, σ.121-2,196-7,262,290-1. Blunden & Elvin, China,  σ.94-7. 
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και 1431 οι Κινέζοι, κυρίως για λόγους προβολής ισχύος, έστειλαν τους 

στόλους τους γύρω από την Ασία, ως τον Περσικό και την ανατολική Αφρική. 

Ο σκοπός των αποστολών ήταν κυρίως πολιτικός και διπλωματικός. Η 

επικράτηση του Κομφουκιανισμού όμως που έβλεπε την ανάπτυξη του 

διεθνούς εμπορίου με δυσπιστία και τις ξένες ιδέες νεωτερικότητας ως 

μολυσματικές, αποτράβηξε την Κίνα από τη ναυτική δραστηριότητα. Η 

αντίληψη ότι η Κίνα ήταν ο ανώτατος πολιτισμός στον κόσμο και δεν είχε 

τίποτα να κερδίσει από τις θαλάσσιες επαφές με μακρινές χώρες ήταν μέρος 

της κομφουκιανικής παράδοσης. Αναφέρεται ότι το1500 μ.Χ απαγορευόταν να 

κατασκευάζονται στην Κίνα πλοία με περισσότερα από δύο κατάρτια, 

πλήττοντας βαρύτατα τις ιδιωτικές θαλάσσιες δραστηριότητες. Το 1551 

απαγορεύθηκε σε κινέζους να ταξιδεύουν ακόμα και σε ξένα ποντοπόρα 

πλοία. Καθώς η πτώση της ναυτικής ισχύος οδήγησε σε αύξηση της 

πειρατείας στις θάλασσες της Κίνας, οι Μινγκ έφτασαν μέχρι και να διατάξουν 

την απόσυρση του πληθυσμού από τις θαλάσσιες περιοχές με σκοπό να 

ελαττώσουν τις συνέπειες της πειρατείας114.   

6.2 Η κρίση του 17ου αιώνα 

Η απόσυρση της Κίνας από τις θάλασσες και τους ωκεανούς είχε σαν 

συνέπεια την εκμετάλλευση του υπερπόντιου εμπορίου αποκλειστικά από 

τους Ευρωπαίους, που στους επόμενους αιώνες δημιούργησαν παγκόσμια 

εμπορικά δίκτυα και αποικίες. Μακροσκοπικά το αποτέλεσμα ήταν να αλλάξει 

ο καταμερισμός ισχύος υπέρ της Ευρώπης και σε βάρος της Κίνας. Τον 19ο 

αιώνα οι Ευρωπαίοι ήταν σε θέση να επιβάλλουν το άνοιγμα της κινεζικής 

οικονομίας στο διεθνές εμπόριο με τους δικούς τους όρους.115   

Η άρχουσα τάξη των Μινγκ επέλεξε την εσωτερική σταθερότητα έναντι 

της υπερπόντιας παρουσίας της, τη συντήρηση του προηγμένου πολιτισμού 

της έναντι της αλληλεπίδρασης με υπερπόντιους πολιτισμούς, τη διαφύλαξη 
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της εσωτερικής κομφουκιανικής της αρμονίας έναντι διεθνών περιπετειών116. 

Η Κίνα των Μινγκ ήταν από πολλές σκοπιές η πιο προηγμένη κοινωνία και 

οικονομία στον κόσμο117. Η ευημερία αυτή επακόλουθα, είχε σαν συνέπεια την 

ταχεία αύξησης του πληθυσμού της Κίνας. Στις αρχές του 17ου αιώνα ο 

πληθυσμός της Κίνας ήταν μεγαλύτερος από αυτόν ολόκληρης της Ευρώπης 

και της βόρειας Αμερικής μαζί.118   

Κατά την διάρκεια του 17ου αιώνα έγιναν εμφανή τα δομικά 

προβλήματα της υπερέκτασης και της ανισοκατανομής του πλούτου στο 

εσωτερικό της Κίνας. Η διατήρηση του δαπανηρού στρατού, ο οποίος ήταν 

μισθοφορικός και βασίζονταν στην απόδοση γαιοκτησίας και γαιοχρησίας 

καθώς και η ανισοκατανομή πλούτου μεταξύ άρχουσας τάξης και λαού, 

οδήγησαν σε έντονες κοινωνικές αναταράξεις και πολιτικές διαταραχές. Η 

πολιτική αντιπαράθεση, ο κορεσμός και η οξείδωση της εξουσίας, βοήθησε 

στην διολίσθηση της Κίνας προς την αναρχία και την αμφισβήτηση εξουσιών. 

Σε συνδυασμό με την παρουσία πυκνών φαινομένων φυσικών καταστροφών, 

οδήγησε σε πτώση της αγροτικής παραγωγής, ξέσπασμα επιδημιών και κατά 

συνέπεια μία μεγάλη πτώση του Κινεζικού πληθυσμού119.  

Η απώλεια αυτή της εσωτερικής ισχύος της Κίνας οδήγησε στην 

ανάπτυξη περιφερειακών αυτόνομων εξουσιών, κυριότερη από τις οποίες 

υπήρξε αυτής των Μαντσού (δυναστεία των Τσινγκ) στην περιοχή της βόρειας 

Κίνας (από όπου προέκυψε η ονομασία της Μαντζουρίας). Η αυξανόμενη 

ισχύς των βόρειων φυλών είχε ως αποτέλεσμα το βασίλειο της Κορέας να 

περάσει από τη σφαίρα επιρροής των Μινγκ στη σφαίρα επιρροής των 

Τσινγκ120. Η ολοένα και αυξανόμενη ισχύ των Τσινγκ στα βόρεια της χώρας 

οδήγησε σε μάχες και πολιτικές διαταραχές με τελικό σκοπό την καθολική 
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πολιτική επικράτηση. Η Τσινγκ μετά την επικυριαρχία τους στην βόρεια 

κοιλάδα και στο Πεκίνο, κατόρθωσαν να συμπιέσουν τους Μινγκ στην 

πολιτική επιρροή μόνο της νότιας Κίνας. Με μία σειρά ορθολογικών πολιτικών 

μεταρρυθμίσεων το 1644, ο τότε βασιλιάς ονόματι Ντόργκον κατάφερε να 

εδραιώσει την δυναστεία Τσινγκ στα κεντρικά και βόρεια της χώρας. Εστίες 

αντίστασης συνέχισαν να υπάρχουν για τα επόμενα περίπου 30 χρόνια στα 

νότια της χώρας όπου οι περιοχές παρέμεναν υπό τον έλεγχο των Μινγκ, 

στην συνέχεια όμως νικήθηκαν ολοκληρωτικά και οι Τσινγκ αποτέλεσαν την 

νομιμοποιημένη διάδοχη δυναστεία. 

Κατά την μεγάλη κρίση του 17ου αιώνα η Κίνα απειλήθηκε με διάσπαση. 

Κατόρθωσε όμως να διατηρήσει την συνοχή της  κάτω από μία 

νομιμοποιημένη δυναστεία η οποία συνέχισε να διοικεί τη χώρα με μία 

αυτοκρατορική διοίκηση που τηρούσε την κομφουκιανική παράδοση.121 

6.3 Η Κίνα κατά τον 18ο αιώνα122 

Από το 1662 ως το 1796 η Κίνα έζησε μία σταθερότητα στην κορυφή 

της αυτοκρατορίας. Αυτό οδήγησε σε εσωτερική ειρήνευση, μεγάλη εδαφική 

επέκταση, ραγδαία πληθυσμιακή ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγής. Το 

χαρακτηριστικό της εποχής αυτής ήταν ότι η Ευρώπη ξεπέρασε την Κίνα ως 

το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο του κόσμου. 

Στο εσωτερικό της Κίνας για να διαφυλαχθεί η εσωτερική ειρήνη 

έπρεπε η επί της ουσίας ξένη δυναστεία των Τσινγκ να νομιμοποιεί διαρκώς 

την εξουσία της, ασπαζόμενη τις κομφουκιανικές παραδόσεις, ώστε να 

παρουσιάζεται ως άγρυπνος θεματοφύλακας εναντίον κάθε πολιτισμικής 

ετεροδοξίας. Δίνοντας έμφαση στον κοινό κομφουκιανικό πολιτισμό, οι Τσινγκ 

επιδίωξαν να περιθωριοποιήσουν την εθνική ετερότητα μεταξύ Μαντσού και 

Χαν. Οδήγησαν όμως έτσι την Κίνα σε ένα αντιδραστικό πολιτισμικό 

 
 
                                                           
121 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην…,Κεφ.3 σελ 55-72 
122 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην…,Κεφ.4 σελ 73-80 



-48- 
Σχέσεις  Κίνας –Ιαπωνίας στον 21ο  αιώνα 

 
συντηρητισμό που ενδυνάμωνε τον παραδοσιακό κινεζικό απομονωτισμό 

έναντι ξένων ιδεών και επιρροών123.  

Το 1683 οι δυνάμεις των Τσινγκ κατέκτησαν την Ταϊβάν στην οποία τα 

μέσα του 17ου αιώνα είχαν διαφύγει δυνάμεις των Μινγκ και την 

χρησιμοποίησαν ως βάση για ναυτικές επιδρομές στα παράλια της 

νοτιοανατολικής Κίνας. Η νήσος προσαρτήθηκε μεν από την Κίνα και 

εντάχθηκε στο διοικητικό της σύστημα ωστόσο δεν επήλθε εποικισμός από 

Χαν για να μην φουντώσει εγχώρια αντίσταση στην προσάρτηση.124   

Οι σημαντικότερες εξωτερικές απειλές κατά την εποχή εκείνη 

προέρχονταν από τις νομαδικές φυλές του βορρά. Σε αυτές προστέθηκε κατά 

τον 17ο αιώνα και η Ρωσία, που κατακτώντας την Σιβηρία έφτασε στα 

βορειοδυτικά σύνορα της Μαντζουρίας, της βορειοανατολικότερης περιοχής 

της αυτοκρατορίας των Τσινγκ. Η κατάκτηση της Σιβηρίας από την Ρωσία 

απέφερε στην ίδια το ένα τρίτο των κρατικών εσόδων από την παραγωγή 

γούνας. Το πρόβλημα των ρώσων εποίκων ήταν ότι υπήρχε φτωχή 

παραγωγή τροφής στην περιοχή με αποτέλεσμα την διείσδυση των ρωσικών 

δυνάμεων στις εύφορες πεδιάδες της Μαντζουρίας προχωρώντας σε σφαγές 

τοπικών πληθυσμών.125 

Το 1689 υπογράφηκε συνοριακή η συνθήκη του Νερτσίνσκ, που όριζε 

τα σύνορα μεταξύ των δύο αυτοκρατοριών κατά την οποία η Κίνα κρατούσε 

τον έλεγχο της Μαντζουρίας. Η συνθήκη αυτή επέτρεψε επίσης την ανάπτυξη 

του διμερούς εμπορίου προς αμοιβαίο όφελος. Η συνθήκη αυτή, μαζί με την 

συνθήκη του Κιάχτα το 1727 που κάλυπτε κενά της προηγούμενης, οδήγησε 

στην ειρηνική συνύπαρξη των δύο δυνάμεων για ενάμιση αιώνα. Ήταν η 

πρώτη φορά που η Κίνα αναγνώρισε την ύπαρξη μίας δύναμης εξίσου 

δυνατής όσο η ίδια στην περιφέρεια της.126  
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Το κλείσιμο του βορείου μετώπου της Κίνας επέτρεψε στην ίδια να 

διευρυνθεί δυτικά προς την κεντρική Ασία στην διαχείριση των μογγολικών 

φύλων και του Θιβέτ, στο οποίο εισέβαλε το 1720. Ως τα τέλη του 18ου αιώνα 

η αυτοκρατορία των Τσινγκ διπλασίασε την έκταση της ενσωματώνοντας 

αχανείς και αραιοκατοικημένες περιοχές στα δυτικά. Η προσάρτηση αυτή 

εδαφών οδήγησε ώστε η Κίνα στα τέλη του 18ου αιώνα να αριθμεί περίπου 

300 εκατομμύρια κατοίκους127. Αποτέλεσμα της πληθυσμιακής έκρηξης ήταν η 

εντατικοποίηση της αγροτικής παραγωγής. Επειδή όμως η Κίνα δεν είχε 

εκβιομηχανιστεί ούτε ακολούθησε τους ρυθμούς της βιομηχανικής 

επανάστασης, κάτι που συνέβαινε στην Ευρώπη την εποχή εκείνη, οδηγήθηκε 

σε μείωση του βιοτικού επιπέδου σημαντικού μέρους του πληθυσμού της128.  

Από τα τέλη του 18ου αιώνα η Κίνα εισήλθε σε φάση βαθιάς παρακμής, 

ενώ η Ευρώπη γνώρισε ραγδαία άνοδο. Η συνεπακόλουθη μαζική αλλαγή 

ισχύος στον παγκόσμιο χάρτη, είχε οδυνηρές συνέπειες για την Κίνα κατά τον 

19ο αιώνα.129Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις αύξησαν την εμπορική και την 

στρατιωτική τους παρουσία στην αυλή της Κίνας. Υπήρξε έντονος 

υπερπόντιος ανταγωνισμός των Ευρωπαϊκών μεγάλων δυνάμεων που 

εκφράστηκε με την δημιουργία αποικιών, ναυτικών βάσεων και εμπορικών 

σταθμών.  

Πριν τον 19ο αιώνα οι σχέσεις της Κίνας με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις 

ήταν φτωχή και κυρίως υπεροπτική από την πλευρά της πρώτης. Η Κίνα δεν 

ενδιαφερόταν ιδιαίτερα να αναπτύξει σχέσεις με την Ευρώπη ούτε για 

οικονομικούς αλλά ούτε για πνευματικούς λόγους. Θεωρούσε ότι ήταν 

αυτάρκης οικονομικά και ανώτερη πολιτισμικά και επομένως δεν είχε να μάθει 

πολλά από τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι αντιθέτως ήταν πολύ πιο 

εξωστρεφείς, πολύ πιο διατεθειμένοι να κυνηγήσουν το κέρδος μέσω 

υπερπόντιων εμπορικών δικτύων και είχαν περισσότερη περιέργεια για 
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άλλους πολιτισμούς. Πριν τον 19ο αιώνα η Ευρώπη μελετούσε την Κίνα πολύ 

περισσότερο από ότι αντίστροφα130. 

Η ανισοβαρής αυτή σχέση εμπορικών σχέσεων οδήγησε στην 

ανάπτυξη ζητημάτων ασφαλείας, ισοζυγίου εμπορικών συναλλαγών, αλλά και 

την ανάπτυξη μονοπωλιακών καταστάσεων που έρχονταν σε σύγκρουση με 

το δίκαιο της θάλασσας της τότε εποχής. 

Είναι προφανές ότι τα παραπάνω δημιούργησαν  αρκετές προστριβές 

σε επίπεδο κρατών με τις διπλωματικές αποστολές, κυρίως των βρετανών, να 

επιζητούν συναντήσεις και λύσεις με την Κινεζική αυλή με σκοπό την 

ανάπτυξη του εμπορίου. 

Η ανάπτυξη εμπορικών προπυργίων σε παραθαλάσσιες περιοχές 

όπως αυτό της Σιγκαπούρης και του Χονγκ Κονγκ έδωσε εμπορική 

προσβασιμότητα στους βρετανούς και έλεγχο θαλασσίων οδών ώστε 

εγγυώνται την ροή εμπορικών αγαθών από και προς την Κίνα. 

Εκεί που μπόρεσε η Μεγάλη Βρετανία να «χτυπήσει» την Κίνα ήταν 

στην εισροή οπίου προς την δεύτερη, περί το 1830, αντιστρέφοντας τα 

προγενέστερα Κινεζικά εμπορικά πλεονάσματα. Κατά συνέπεια προκλήθηκε 

απώλεια ασημιού, ως βασικό νόμισμα διεθνούς συναλλαγής, 

προβληματίζοντας έτσι την Κινεζική πλευρά η οποία για να ανταπεξέλθει 

χρειάστηκε να αυξήσει την φορολογία131.  

Επιπλέον λόγω των καταστροφικών συνεπειών που είχε η χρήση του 

οπίου, κυρίως από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα της Κίνας οι σχέσεις των 

δύο χωρών οξύνθηκαν σε σημείο που οι βρετανοί να ενεργοποιήσουν τον 

πολεμικό τους στόλο και να προβούν σε αποκλεισμούς λιμανιών (διπλωματία 

των κανονιοφόρων). Τόσο πολύ πιέστηκε η Κίνα όπου αποφάσισε να δεχθεί 

τους εμπορικούς όρους της Βρετανίας με την συνθήκη της Ναντζινγκ132. Η 

πρώτη σύρραξη αυτή έμεινε στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. 
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Με την  συνθήκη αυτή η Κίνα έκανε το πρώτο βήμα προς την ένταξη της στην 

ευρωπαϊκή διεθνή κοινωνία των κυρίαρχων κρατών. Καταργήθηκαν τα 

μονοπώλια και το Χονγκ Κονγκ παραχωρήθηκε στους Βρετανούς. 

Μετά την  Βρετανία ακολούθησαν διμερείς συμφωνίες με τις ΗΠΑ και 

την Γαλλία το 1844 όπου καθορίστηκαν πολλές ρυθμιστικές λεπτομέρειες οι 

οποίες ξέφευγαν από το αυστηρώς εμπορικό πλαίσιο. Ο παρεμβατισμός των 

δυτικών κρατών στο εσωτερικό της Κίνας συνεχίστηκε τα επόμενα χρόνια με 

αυξητικό ρυθμό. Παραχωρήθηκε και η Σαγκάη ως δυτικό λιμάνι εμπορικής 

εισόδου της δύσης.133    

Με αυτές τις παραχωρήσεις η Κίνα ομαλοποίησε τις σχέσεις της με τις 

δυτικές δυνάμεις χωρίς να αναλώνεται συνεπώς σε διαρκείς πολεμικές 

συγκρούσεις. Παρά τις επιτυχίες των δυτικών δυνάμεων να πείσουν την Κίνα 

να συμπεριφερθεί πιο συμβατά με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, η Κίνα 

κατάφερνε να αφομοιώνει τις αλλαγές αυτές σύμφωνα με τις παραδοσιακές 

αντιλήψεις της.134     

6.4 Η Κίνα κατά τον 19ο αιώνα135 

Κατά τις δεκαετίες του 1850 και του 1860 η Κίνα υπέπεσε σε μία 

εσωτερική κατάρρευση λόγω της στασιμότητας της κινεζικής οικονομίας. Ενώ 

όλος ο υπόλοιπος κόσμος βίωνε άλματα με την επέλαση της βιομηχανικής 

επανάστασης ή Κίνα παρέμεινε προσκολλημένη στον δικό της μικρόκοσμο με 

αποτέλεσμα  η στασιμότητα αυτή να οδηγεί όλο και μεγαλύτερα τμήματα του 

πληθυσμού στην εξαθλίωση. Τα φαινόμενα αυτά εντάθηκαν περεταίρω από 

ασυνήθιστα μεγάλο αριθμό πλημμυρών και λιμών το 1846-1848136. Η 

εξαθλίωση αυτή οδήγησε σε σειρά εξεγέρσεων με υποκείμενο θρησκευτικό και 

πολιτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να υπάρχει αναρχία και αυτονόμηση 

περιοχών με ιδιωτικούς στρατούς όπου η κεντρική εξουσία ήταν δύσκολο να 

ελέγξει. Οι εξωτερικές δυνάμεις και κυρίως η Αγγλία πίεζε όλο και 
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περισσότερο για περισσότερη ελευθερία του εμπορίου επεμβαίνοντας, με 

διάφορα προσχήματα όλο και περισσότερο στα εσωτερικά της Κίνας. Το 1860 

ένα γαλλογερμανικό εκστρατευτικό σώμα έφτασε μέχρι τα περίχωρα του 

Πεκίνου λεηλατώντας τα θερινά ανάκτορα των Τσινγκ. 

Στην προσπάθεια της η Κινεζική κυβέρνηση να διατηρήσει την 

εσωτερική της συνοχή εκχώρησε στους δυτικούς πολλά δικαιώματα που 

αφορούν το εμπόριο και την οργάνωση του σύμφωνα με τα δυτικά πρότυπα. 

Στην προσπάθεια τους οι κινέζοι ηγέτες να κατανοούν περισσότερο τα δυτικά 

κράτη δημιουργήθηκαν σχολές ξένων γλωσσών και αντίστοιχων ναυτικών 

σπουδών στα μεγάλα παραθαλάσσια αστικά κέντρα την περίοδο 1862-1868. 

Ένας από τους λόγους για την απόφαση της κινεζικής ηγεσίας να υιοθετήσει 

μέρος της δυτικής εκπαίδευσης ήταν ο φόβος μήπως η Ιαπωνία προχωρήσει 

πιο γρήγορα και γίνει απειλητική για την Κίνα.137  

Ο συντηρητισμός όμως που επιβάλει ο κομφουκιανικός τρόπος ζωής 

δεν επέτρεψε ώστε να επιτευχθούν άλματα προόδου στην Κίνα και ως εκ 

τούτου οι μεταρρυθμίσεις τους παρέμειναν περιορισμένες και ανεπαρκείς 

μακροπρόθεσμα. Ο δυτικός τρόπος απαιτούσε ειδικούς σε κάθε κλάδο, από 

την επιστήμη ως τη δημόσια διοίκηση και τις ένοπλες δυνάμεις. Χωρίς 

ειδικευμένους αξιωματικούς με ιδιαίτερη στρατιωτική κατάρτιση, ο κινεζικός 

στρατός αδυνατούσε να παρακολουθήσει τις ραγδαίες εξελίξεις στον δυτικό 

τρόπο πολέμου138. 

Ενώ η Κίνα παρουσίαζε αυτή την στασιμότητα, η Ιαπωνία στην 

απέναντι όχθη υιοθετούσε με γοργούς ρυθμούς τα δυτικά πρότυπα και το 

ρυθμό εξέλιξης, μεταμορφώνοντας την ίδια μέσα σε λίγες δεκαετίες σε μεγάλη 

βιομηχανική και στρατιωτική δύναμη. 

Οι λόγοι που η Κίνα δεν μπόρεσε να ακολουθήσει την κούρσα 

εκσυγχρονισμού ήταν ότι η πίστη στο κράτος ισοδυναμούσε με πίστη στον 

κομφουκιανικό τρόπο ζωής. Στην Ιαπωνία αυτή η πίστη αφορούσε μόνο την 
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πίστη σε μία φυλή, αυτή των Μεϊτζί, και εφόσον ήταν ξεκάθαρο ότι το κράτος 

εξυπηρετούνταν καλύτερα με εργοστάσια  ήταν ευκολότερη η προσαρμογή 

στην εξέλιξη139.  

Κατά συνέπεια η Κίνα έχασε το τραίνο του εκσυγχρονισμού, 

υποβάλλοντας το παραδοσιακό της σύστημα σε οριακές μεταρρυθμίσεις, ενώ 

οι δυτικές δυνάμεις και η Ιαπωνία άρχισαν να αυξάνουν με γρήγορο ρυθμό το 

χάσμα του διεθνούς καταμερισμού ισχύος. Η συνεπαγόμενη αυτή αλλαγή 

ισχύος είχε ολέθριες συνέπειες για την Κίνα στην αυγή του 20ου αιώνα140.   
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6.5 Το τέλος της κινεζικής αυτοκρατορίας 

Με την κινεζική εμπορική και βιομηχανική ανάπτυξη να περιορίζεται 

ουσιαστικά στις πόλεις των λιμανιών όπου υπήρχε η έντονη δυτική επιρροή 

και με την υπόλοιπη Κίνα να παραμένει στάσιμη, οι δυτικές μεγάλες δυνάμεις 

και η Ιαπωνία σύντομα άφησαν πίσω σε συντελεστές ισχύος την εδαφικά και 

πληθυσμιακά γιγαντιαία αλλά οικονομικά προ-βιομηχανική Κίνα. Η αλλαγή 

αυτή στον διεθνή καταμερισμό ισχύος σε βάρος της Κίνας οδήγησε σε 

κατατριβές με διεθνείς κρατικές δυνάμεις στα εξωτερικά της σύνορα.141 

Ο Γαλλικός στόλος προέβει σε παράκτιες επιχειρήσεις το 1883-1885 

στο Ανάμ (σημερινό Βιετνάμ) με αποτέλεσμα η Κίνα να εκχωρήσει δικαιώματα 

στην Γαλλία. Το  Ανάμ έγινε Γαλλικό προτεκτοράτο και επιπλέον παρείχε στη 

Γαλλία εμπορικές διευκολύνσεις στην νοτιοδυτική Κίνα142.  

Στο βορρά  η Ρωσία πέραν τον προσκτήσεων κινεζικών εκτάσεων που 

ξεκίνησε το 1891, προέβει και στην κατασκευή του διασιβηριακού 

σιδηροδρόμου. Το έργο αυτό επέτρεπε πλέον στην Ρωσία να μεταφέρει 

στρατεύματα πολύ γρήγορα στα ανατολικά της σύνορα από την ξηρά 

αποφεύγοντας την απειλή της βρετανικής θαλασσοκρατορίας143. 

Η χειρότερη απειλή όμως προέκυψε από τα ανατολικά. Η Ιαπωνία 

ανησύχησε ότι με την δημιουργία του ρωσικού σιδηροδρόμου, η Κορέα θα 

περιερχόταν κάτω από τον ρωσικό έλεγχο γεγονός που το είδε ως απειλή για 

την ίδια. Έτσι η Κορέα, που για αιώνες δήλωνε υποτέλεια στην ουράνια 

αυτοκρατορία, έγινε αντικείμενο ενός έντονου πολιτικού σινο-ιαπωνικού 

ανταγωνισμού. 

Το 1894 ο ανταγωνισμός αυτός κλιμακώθηκε σε πόλεμο. Η Ιαπωνία 

μπόρεσε να κινητοποιήσει τις δυνάμεις τις πολύ πιο γρήγορα από την Κίνα, 

καθότι ήδη πιο εξελιγμένη στρατιωτικά και τεχνολογικά. Κατά συνέπεια η 

στρατιωτική αναμέτρηση έλαβε χώρα κοντά στα σινο-κορεατικά σύνορα. Οι 
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κινέζοι κατατροπώθηκαν σε ξηρά και θάλασσα και ο Ιαπωνικός στρατός 

εισέβαλε στην Μαντζουρία, κατέλαβε το λιμάνι, του Πορτ Άρθουρ το οποίο 

ήταν στρατηγικής σημασίας για τον έλεγχο της βόρειας κινεζικής θάλασσας 

και των θαλασσίων προσβάσεων προς το Πεκίνο. 

Στην επικείμενη συνθήκη ειρήνης του 1895 η Ιαπωνία προσάρτησε την 

Ταϊβάν, τις νήσους Πενγκχού (Πεσκαντόρες) που βρίσκονται μεταξύ της 

Ταϊβάν και της ηπειρωτικής Κίνας καθώς και περιοχές της Μαντζουρίας που 

συνόρευαν με την Κορέα. 

Η ήττα της Κίνας στον πόλεμο με την Ιαπωνία και οι επακόλουθες 

παραχωρήσεις σφαιρών επιρροής στις μεγάλες δυνάμεις προβλημάτισαν 

βαθιά την κινεζική πνευματική ηγεσία. Είχαν γίνει αντιληπτά τα αίτια της ήττας 

από τους Ιάπωνες οι οποίοι με την αντιγραφή εξελιγμένων μεθόδων και 

μέσων στρατιωτικών επιχειρήσεων των ανήθικων δυτικών βαρβάρων 

κατάφεραν να τους νικήσουν. Παρά την διαίσθηση του επικείμενου χάους 

ήταν δύσκολο για την κομφουκιανική Κίνα να δεχθεί ριζοσπαστικές αλλαγές. 

Η παρακμή της Κίνας φάνηκε και από το γεγονός ότι στα επόμενα 

χρόνια δεν ήταν υπολογίσιμος παράγοντας στους ανταγωνισμούς μεταξύ των 

μεγάλων δυνάμεων στην ανατολική Ασία144. 

Η Κίνα φτάνοντας στα όρια της ολοκληρωτικής συντριβής από τις 

πιέσεις του διεθνούς συστήματος, ήταν αναγκασμένη να αλλάξει. Ο 

κομφουκιανικός τρόπος σκέψης, βάσει αποτελέσματος οδήγησε σε κλονισμό 

των κοινωνικών και πολιτικών δομών στο εσωτερικό της χώρας. Οι αλλαγές 

δεν άρχισαν να κάνουν την εμφάνιση τους αλλά όπως ήταν λογικό αυτό έγινε 

με επαναστατικό τρόπο. Το μέρος της κινεζικής κοινωνίας που βρίσκονταν 

κυρίως στις πόλεις άλλαζε ραγδαία απορροφώντας εκφάνσεις του δυτικού 

τρόπου σκέψης σε κάθε τομέα. Άρχισε η αναδιοργάνωση του στρατού σε 

δυτικά πρότυπα, τα πανεπιστήμια γνώρισαν το δυτικό τρόπο σκέψης. Οι 

τάσεις εκδημοκρατισμού σε όλα τα κοινωνικά στρώματα δεν άργησαν να 

έρθουν σε σύγκρουση με τα προνόμια της δυναστείας Τσινγκ. 
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Οι ήττες της χώρας στα προηγούμενα χρόνια καθώς και ο εμπορικός 

έλεγχος των κινεζικών λιμανιών και σιδηροδρόμων πυροδότησε τον κινεζικό 

εθνικισμό145. Εκδηλώθηκαν μαζικές διαδηλώσεις και υπήρξε και δημιουργία 

επαναστατικών στρατών που σκοπό είχαν την εθνικοποίηση των κινεζικών 

πόρων και την άρση της δυτικής εκμετάλλευσης. Στις μαζικές διαδηλώσεις 

πολλοί ταύτισαν την ξένη δυναστεία Τσινγκ με την διείσδυση των ξένων 

οικονομικών συμφερόντων. Οι επαναστατικές οργανώσεις ξεκίνησαν τις 

δράσεις τους στις 9 Οκτωβρίου του 1911 και γρήγορα επεκτάθηκαν σε πολλά 

αστικά κέντρα της Κίνας. 

Η Κίνα βρέθηκε στα πρόθυρα εμφυλίου με έλεγχο από δύο καθεστώτα. 

Το ένα καθεστώς του Πεκίνου (Μπεϊτζίνγκ, (βόρεια πρωτεύουσα) υπό έλεγχο 

μοναρχίας και το άλλο στην πόλη Ναντζίνγκ (νότια πρωτεύουσα), υπό τον 

έλεγχο δημοκρατικών δυνάμεων. Ο εμφύλιος αποφεύχθηκε μετά από 

συμβιβασμό  μεταξύ Πεκίνου και Ναντίνγκ όπου αποφασίστηκε  η κατάργηση 

της μοναρχίας και η σύσταση δημοκρατίας.  

Κατ’ αυτό τον άδοξο τρόπο ανατράπηκε όχι μόνο η δυναστεία Τσινγκ, 

αλλά και ένα αυτοκρατορικό σύστημα διακυβέρνησης της Κίνας που διήρκησε 

21 ολόκληρους αιώνες146. 

6.6 Η Κίνα στον 20ο αιώνα 

Μετά την επανάσταση του 1911 φάνηκε ότι η Κίνα έπρεπε να 

διαμορφώσει μία νέα εθνική ταυτότητα. Έχοντας συρθεί με το ζόρι από τις 

Ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις στη δυτική διεθνή κοινωνία των κυρίαρχων 

κρατών, είχε αναγκαστεί να εγκαταλείψει την παραδοσιακή εικόνα που είχε για 

τον εαυτό της ως κέντρο ενός οικουμενικού κομφουκιανικού πολιτισμού. Η 

εδραίωση μίας νέας εθνικής και πολιτισμικής ταυτότητας ικανής να 

συσπειρώσει και να εμπνεύσει το μεγάλο πληθυσμό της Κίνας, ήταν δύσκολο 

έργο, αφενός λόγω της πολιτισμικής κληρονομίας χιλιετιών και αφετέρου λόγω 
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της υπεροχής της Δύσης στις επιστήμες, στην οικονομία και στα πολιτικά 

τεκταινόμενα της εποχής.147 

Η Κίνα έπρεπε επίσης να εξασφαλίσει την εδαφική της ακεραιότητα και 

τα ζωτικά εθνικά της συμφέροντα, σε μία εποχή έντονων διεθνών 

συγκρούσεων και ανακατατάξεων. Οι ευρωπαϊκές δυνάμεις ήταν 

επικεντρωμένες στην τιτανομαχία τους στην Ευρώπη και συνεπώς, δεν ήταν 

σε θέση να επεκταθούν σε βάρος της Κίνας. Η Ιαπωνία όμως επιδίωξε την 

αύξηση της ισχύος της στο περιφερειακό σύστημα της ανατολικής Ασίας. 

Όταν ξέσπασε ο Α΄ΠΠ το 1914, η Ιαπωνία που - ήταν σύμμαχος της 

Μεγάλης Βρετανίας από το 1902 – κήρυξε τον πόλεμο στην Γερμανία, όπου 

είχε την Κίνα στην δική της σφαίρα επιρροής. Σκοπός της Ιαπωνίας ήταν να 

επιβάλλει στην Κίνα τέτοιες απαιτήσεις που στην ουσία καθιστούσαν την 

τελευταία ιαπωνικό προτεκτοράτο148. 

Η αποδοχή πολλών από τις απαιτήσεις οδήγησε σε έξαρση του 

κινεζικού εθνικισμού και την δημιουργία κυβερνητικής αστάθειας με 

προσπάθειες αναστύλωσης της δυναστείας των Τσινγκ.149 

Η άνιση ανάπτυξη της βιομηχανικής Κίνας στα λιμάνια της, όπου 

βρίσκονταν υπό τον επήρεια των μεγάλων δυνάμεων και της γεωργικής και 

πολιτισμικά συντηρητικής εσωτερικής Κίνας οδήγησε στην άνιση γεωγραφική 

της ανάπτυξη, δημιουργώντας πολλές ρήξεις στο εσωτερικό της150. 

Η βιομηχανική ανάπτυξη της Κίνας, υπό την καθοδήγηση ξένων 

επιχειρήσεων, οδήγησε σε διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης από το 1912 έως 

το 1920 της τάξης του 14%. Αναπτύχθηκε η αστικοποίηση και ο σύγχρονος 

τραπεζικός κλάδος151. 
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Η Κίνα προσπάθησε να αποκομίσει οφέλη από την έκβαση του Α΄ΠΠ 

κηρύττοντας τον πόλεμο στην Γερμανία το1917, με σκοπό να προωθήσει τα 

εθνικά της συμφέροντα. Η εμπλοκή της όμως υπήρξε καθυστερημένη διότι 

ήδη η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ιταλία είχαν συνάψει μυστική 

συμφωνία με την Ιαπωνία, δίνοντας σε αυτήν γεωγραφικά ερείσματα στην 

Κίνα που κατείχε η Γερμανία πριν από τον πόλεμο, ως αντάλλαγμα για την 

ναυτική της συνδρομή ενάντια στην Γερμανία152. Αυτό δημιούργησε εκ νέου 

αναταραχές στο εσωτερικό της Κίνας, οι οποίες κλιμακώθηκαν και με τον 

σφετερισμό κινεζικών περιοχών στα βόρεια σύνορα της Κίνας από την 

Σοβιετική Ένωση. Η τελευταία ενδιαφερόταν να υποκινήσει μία κινεζική 

επανάσταση με σκοπό να πλήξει τα συμφέροντα των δυτικών δυνάμεων στην 

Κίνα. Το 1919 η Σοβιετική Ένωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία όσον αφορά την 

εικόνα της στην κινεζική κοινή γνώμη, καθώς αποποιήθηκε τα δικαιώματα της 

τσαρικής Ρωσίας σε βάρος της Κίνας. 

Η έναρξη της φιλικής αυτής συνδιαλλαγής εξυπηρετούσε τις άμεσες 

γεωπολιτικές ανάγκες της Σοβιετικής Ένωσης. Η Μόσχα έβλεπε με ανησυχία 

την άνοδο της Ιαπωνικής ισχύος στην ανατολική Ασία και προσέβλεπε σε μία 

ενωμένη και στρατιωτικά ικανή Κίνα ως ανάχωμα στον ιαπωνικό επεκτατισμό, 

που μπορούσε να απειλήσει την ρωσική Άπω Ανατολή153.  

6.6.1 Τα χρόνια του Μεσοπολέμου στην Ανατολική Ασία 154 

Ο Μεσοπόλεμος αποτέλεσε το αποκορύφωμα της Ευρωπαϊκής 

αποικιοκρατίας και πολλοί κινέζοι εθνικιστές φοβούνταν μια ενδεχόμενη 

αποικιοποίηση της Κίνας. Έπειτα από τον «αιώνα των ταπεινώσεων», τα 

εκατό χρόνια δηλαδή από τον πρώτο πόλεμο η Κίνα έμοιαζε ευάλωτη σε νέες 

ευρωπαϊκές επιβουλές. Η Ιαπωνική οικονομική διείσδυση, ειδικά στην περιοχή 

της Ματζουρίας, έκανε εμφανή την προσπάθεια αποικιοποίησης της Κίνας.155 
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Το κραχ του 1929 και η μεγάλη οικονομική κρίση που ακολούθησε 

έμοιαζαν να αποδεικνύουν την αποτυχία του φιλελευθερισμού. Η 

Κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση αποτελούσε το εναλλακτικό πρότυπο 

πολιτικής και οικονομικής οργάνωσης. Έτσι η Κίνα άρχισε σταδιακά να 

«πέφτει» στις αγκάλες του κομμουνισμού ως εξισορρόπηση και της 

αντιπαλότητάς της με την Ιαπωνία. 

Ο ιαπωνικός επεκτατισμός εκδηλώθηκε από την αρχή της δεκαετίας 

του ’30 με μία σειρά από ενέργειες με τη χρήση σκληρής ισχύος (κατάληψη 

της Ματζουρίας το 1931, επίθεση στην Σαγκάη το 1932 που έφτασε μέχρι και 

με επέλαση του ιαπωνικού στρατού έως τα περίχωρα του Πεκίνου το 1933). 

Οι εξελίξεις αυτές έδειχναν ότι όσο η Κίνα παρέμενε αδύναμη ήταν ευάλωτη 

στον ιαπωνικό επεκτατισμό.156 

Την περίοδο αυτή η Κίνα λειτουργούσε κατευναστικά στον ιαπωνικό 

επεκτατισμό, διότι δεν κατείχε την πολιτική συνοχή και ούτε την σταθερή ισχύ 

για μία ξεκάθαρη αντιπαράθεση. Η πολιτική αυτή του κατευνασμού 

δημιούργησε ιδιαίτερες ανησυχίες στους Κινέζους, ειδικά μετά και την σύναψη 

συμμαχίας μεταξύ Ιαπωνίας και Γερμανίας του 1936. Η ενστικτώδης 

συσπείρωση ενάντια στον Ιαπωνικό ιμπεριαλισμό και η σύμπραξη 

συμφερόντων με την τότε Σοβιετική Ένωση επέβαλαν την έκφραση της 

εθνικής συσπείρωσης της Κίνας μέσω της σύμπλευσης με το ΚΚΚ157. 

6.6.2 Οι σχέσεις Κίνας-Ιαπωνίας στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο 

Στην Ανατολική Ασία ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος ξεκίνησε με την 

ιαπωνική εισβολή στην κυρίως Kίνα κατά τον Ιούλιο του 1937. Οι αντιλήψεις 

περί έλλειψης ζωτικού χώρου που άκμασαν στην Γερμανία τα χρόνια του 

μεσοπολέμου (Lebensraum) διαπότισαν και τη σύμμαχό της Ιαπωνία. Η 

Ιαπωνία είναι χώρα ορεινή, χωρίς μεγάλες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης. Η 

αύξηση του πληθυσμού της από 30 εκατ. το 1868 σε 65 εκατ. το 1930, 
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οδήγησε στην μεγάλη εξάρτησή της από την εισαγωγή τροφής. Αυτό 

εξισορροπούνταν με τις εξαγωγές σε βιομηχανικά προϊόντα μέχρι το κραχ του 

1929. Στη συνέχεια η ανισορροπία που  προκλήθηκε από την οικονομική 

κρίση οδήγησε τους εθνικιστικούς κύκλους της χώρας στην λύση του 

εδαφικού επεκτατισμού για επιβίωση του ολοένα και αυξανόμενου πληθυσμού 

της158  

Η κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων επήλθε την περίοδο 

1937-1938 όταν οι καλύτερες μονάδες του κινεζικού στρατού με αριθμητικό 

πλεονέκτημα δέκα προς ένα, προσπάθησαν να περικυκλώσουν τον ιαπωνικό 

θύλακα στη Σαγκάη. Η προσπάθειά του αυτή όμως να εξουδετερώσει τις 

ιαπωνικές ναυτικές δυνάμεις στη Σαγκάη κατέληξαν σε αποτυχία, καθότι οι 

ιαπωνικές δυνάμεις διαθέτοντας καλύτερη τεχνολογία είχαν υποκλέψει τις 

επικοινωνίες του κινεζικού στρατού και ήταν προετοιμασμένοι. Στα τέλη του 

1937 οι Ιάπωνες έστειλαν στην περιοχή ισχυρές αποβατικές δυνάμεις. Με την 

υποστήριξη ισχυρών ναυτικών πυρών και μετά από σκληρές μάχες που 

κράτησαν περίπου τρεις μήνες κατάφεραν να κάμψουν την κινεζική άμυνα. Η 

μάχη της Σαγκάης κράτησε τρεις μήνες και οδήγησε στην κινεζική υποχώρηση 

και στην συντριβή των κινεζικών στρατιωτικών δυνάμεων. Όταν άρχισε η 

κινεζική υποχώρηση στις 11 Νοεμβρίου του 1937, οι Κινέζοι είχαν χάσει 

περίπου 270.000 στρατιώτες που αποτελούσαν το 60% των πιο καλά 

εκπαιδευμένων κινεζικών μονάδων και οι Ιάπωνες περίπου 40.000 

στρατιώτες.159  

Η κινεζική υποχώρηση προς την πόλη Ναντζίνγκ ήταν άτακτη. Η 

τελευταία έπεσε αμαχητί στις 12 Δεκεμβρίου απλά και μόνο στη θέα των 

ιαπωνικών πολεμικών πλοίων. Ακολούθησαν 6 εβδομάδες ανεξέλεγκτης βίας 

από το ιαπωνικό στράτευμα που έγινε γνωστή ως «ο βιασμός  της Ναντζίνγκ» 

και αποτέλεσε το πρώτο από τα μαζικά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας 

του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και το χειρότερο στην Ανατολική Ασία. Η 

ρατσιστική συμπεριφορά των Ιαπώνων ήταν καλλιεργημένη και είχαν διδαχθεί 
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να αντιμετωπίζουν του Κινέζους ως κατώτερα όντα. Εκτελέσθηκαν εν ψυχρώ 

δεκάδες χιλιάδες αφοπλισμένοι αιχμάλωτοι πολέμου160. (*187) Δεκάδες 

χιλιάδες γυναίκες βιάσθηκαν και εκτελέσθηκαν σύμφωνα με μαρτυρίες 

δυτικών παρατηρητών. Οι ανεξέλεγκτες εκτελέσεις αιχμαλώτων κυμάνθηκαν 

μεταξύ 200.000 και 300.000161. 

Οι εναπομείνασες στρατιωτικές δυνάμεις  της Κίνας άρχισαν να 

υποχωρούν δυτικά καταστρέφοντας όλες τις γραμμές επικοινωνίας και τη 

γεωργική παραγωγή. Η στρατηγική βασίζονταν στην αρχή του «να ανταλλάσει 

κανείς έδαφος για χρόνο», αλλά και με στόχο να «τραβήξουν» τις ιαπωνικές 

δυνάμεις πολύ μακριά από τον ζωτικό τους χώρο ανεφοδιασμού και να τους 

οδηγήσουν με «πόλεμο φθοράς» σε μια διαδικασία διαρκούς εξουθένωσης.  

Για να ελέγξει η Ιαπωνία τις κατεχόμενες περιοχές της Κίνας 

προχώρησε στη δημιουργία καθεστώτων μαριονέτων. Απώτερος σκοπός  της 

δεν ήταν να προσαρτήσεις κινέζικα εδάφη πλην της Ταϊβάν, την οποία είχε 

προσαρτήσει το 1895. Ούτε επεδίωκε μακροπρόθεσμα τον διαμελισμό της 

Κίνας. Στόχος της ήταν μια ενιαία Κίνα υπό την ιαπωνική ηγεμονία στα 

πλαίσια μιας περιφερειακής οικονομικής ολοκλήρωσης με πυρήνα την 

Ιαπωνία162. 

Μετά τη σύναψη του Τριμερούς Συμφώνου με τη Γερμανίας και την 

Ιταλία το Σεπτέμβριο του 1940, όπου οι δύο ευρωπαϊκές δυνάμεις 

αναγνώρισαν την ανερχόμενη ιαπωνική ηγεμονία στην Ανατολική Ασία, 

άρχισαν οι γεωπολιτικές μεταβολές στην περιοχή αυτή να αποκτούν μια 

ιδιαίτερη δυναμική. 

Οι ιαπωνικοί σχεδιασμοί προσέβλεπαν στην κατάκτηση όλης της 

ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Ασίας και την ανάδειξη της ίδιας σε 

περιφερειακό ηγεμόνα. Η ιαπωνική ηγεσία δεν είχε ακόμα κατανοήσει ότι ένα 

τέτοιο σχέδιο επεκτατισμού θα την έφερνε σε σύγκρουση όχι μόνο με τη 
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Μεγάλη Βρετανία, αλλά και τον μεγαλύτερο βιομηχανικό κολοσσό της εποχής 

τις ΗΠΑ163. 

Η αντίδραση των ΗΠΑ στο Τριμερές Σύμφωνο ήταν η αύξηση της 

οικονομικής βοήθειας προς την Κίνα. Όταν η Γερμανία εισέβαλε στη Ρωσία 

και άρθηκε η απειλή που διαισθανόταν η Ιαπωνία, τότε άρχισαν οι 

στρατιωτικές επιχειρήσεις της τελευταίας (Ιούλιος του 1941) στην Ινδοκίνα, 

όπου με βατήρα τις περιοχές της θα συνέχιζε περαιτέρω τις επεκτατικές τις 

κινήσεις στην νοτιοανατολική Ασία.  

Η αντίδραση των ΗΠΑ ήταν να επιβάλλουν στην Ιαπωνία πλήρες 

εμπάργκο πετρελαίου και άλλων στρατηγικών για τη χώρα υλών. Δεδομένου 

λοιπόν ότι η ιαπωνική πολεμική μηχανή εξαρτιόταν από τις εισαγωγές του 

αμερικανικού πετρελαίου, η Ιαπωνία βρέθηκε στο δίλημμα είτε να υποκύψει 

στην αμερικανική βούληση και να εγκαταλείψει τις κατακτήσεις της είτε να 

επιδιώξει να καταλάβει τις πετρελαιοπηγές της Ινδονησίας. Ωστόσο, δεν είχε 

νόημα να καταλάβει μόνο την Ινδονησία και να αφήσει ανέπαφες τις 

αμερικανικές δυνάμεις στις Φιλιππίνες (πρώην αμερικανική αποικία) και τις 

βρετανικές θέσεις στη Σιγκαπούρη, στη Μαλαισία και στη Βιρμανία, εφόσον 

θα απειλούσαν τις γραμμές επικοινωνίας μεταξύ Ιαπωνίας Ινδονησίας. Ως εκ 

τούτου, τον Ιούλιο του 1941 η Ιαπωνία άρχισε να σχεδιάζει μεγάλη επίθεση 

ενάντια στις ΗΠΑ και στην Βρετανική αυτοκρατορία ελπίζοντας να τις σύρει 

στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και τελικά να οδηγηθούν σε συμβιβασμό 

που θα έθετε την ανατολική Ασία υπό την ιαπωνική ηγεμονία164. 

Στις 7 Δεκεμβρίου 1941 οι Ιάπωνες επιτέθηκαν στον αμερικανικό 

ναύσταθμο στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάη ξεκινώντας ένα μεγάλο πρόγραμμα 

επεκτατισμού στη νοτιοανατολική Ασία και τον Ειρηνικό. Στα μέσα Δεκεμβρίου 

του 1941 κατέκτησαν το Χονγκ Κονγκ έπειτα από εχθροπραξίες μίας 

εβδομάδας. Ακολούθησαν οι Φιλιππίνες που κατακτήθηκαν με επιχειρήσεις 

έξι μηνών, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνταν αποβιβάσεις στην Μαλαισία 

και τη Βιρμανία. Το Φεβρουάριο του 1942 κατακτήθηκαν η Σιγκαπούρη και η 
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Μαλαισία με τη Βιρμανία να ακολουθεί το Μάιο. Οι Ιάπωνες αφού κατέκτησαν 

και τις σημαντικότερες πετρελαιοπηγές της Ινδονησίας, μέσα σε διάστημα 

λίγων μηνών κατάφεραν να αποτινάξουν την ευρωπαϊκή αποικιοκρατία από 

την νοτιοανατολική Ασία έχοντας ως σύνθημα «η Ασία στους Ασίατες» 

(υπονοώντας βέβαια «η Ασία στους Ιάπωνες»)165. 

6.6.3 Η εμπλοκή των ΗΠΑ στην Κίνα 1942-1943  

Μετά την πτώση της Βιρμανίας και συνεπώς των γραπτών 

επικοινωνιών των Κινέζων από ανατολικά και νοτιοανατολικά, οι ΗΠΑ 

ενίσχυσαν οικονομικά και στρατιωτικά την Κίνα προσπαθώντας να επιφέρουν 

την αναδιοργάνωση του κινεζικού εθνικού στρατού166. 

Ο σκοπός των Αμερικάνων ήταν να μετατρέψουν την Κίνα σε μεγάλη 

δύναμη δεδομένου ότι ήδη διέθετε μια μεγάλη δυναμική λόγω μεγέθους και 

πληθυσμού και να την αντιτάξουν μεταπολεμικά ως αντίβαρο τόσο στη 

Σοβιετική Ένωση όσο και στη Μεγάλη Βρετανία. Ο διχασμός όμως στο 

εσωτερικό της Κίνας σε δύο διαμορφωμένα και αντιμαχόμενα καθεστώτα , το 

ένα του ΚΚΚ και το άλλο του εθνικιστικού Γκουόμιντανγκ δεν οδήγησαν σε 

συμπαγή αντίδραση ενάντια στον ιαπωνικό επεκτατισμό. Και τα δύο 

καθεστώτα διαβλέποντας ότι με την εμπλοκή των Αμερικανών στον πόλεμο 

αργά ή γρήγορα η Ιαπωνία θα αναχαιτιζόταν, επιδίωκαν να ελαχιστοποιήσουν 

τις απώλειές τους στον αγώνα κατά της Ιαπωνίας. Η συμβολή των δύο 

καθεστώτων λοιπόν κατά το χρονικό διάστημα 1942-1945 θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί παθητική, δηλαδή απλά και μόνο επειδή δεν συνθηκολογούσαν 

με την Ιαπωνία, την ανάγκαζαν να διατηρεί τα δύο πέμπτα του στρατού της 

στην Κίνα.  

Το γεγονός αυτό διατήρησε τις νικηφόρες μάχες του ιαπωνικού 

στρατού στο εσωτερικό της Κίνας, με μεγαλύτερη αυτή του Ίτσιγκο, όπου οι 

Ιάπωνες προσπαθώντας να διασπάσουν τις γραμμές ανεφοδιασμού και να 

καταλάβουν αεροδρόμια, έπληξαν κατά προτεραιότητα τις καλύτερες 
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μεραρχίες της εθνικιστικής Κίνας, επιφέροντας την αποφασιστική 

αποδυνάμωσή της. Η προέλαση αυτή προς τα δυτικά ωστόσο σταμάτησε, 

καθώς οι Ιάπωνες δεν είχαν λόγο να σπαταλούν δυνάμεις πλέον στην Κίνα, 

εφόσον είχαν εξασφαλίσει τους στρατηγικούς τους σκοπούς. Συνολικά οι 

κινεζικές στρατιωτικές απώλειες έφτασαν τις 300.000. Επιπλέον οι Ιάπωνες 

κατάλαβαν αποθήκες με πολεμικό υλικό για 40 μεραρχίες, υλικό που με 

μεγάλη δυσκολία είχαν μεταφέρει οι Αμερικανοί, πετώντας από την Ινδία στην 

Κίνα πάνω από τα Ιμαλάια167. 

 Η μεγάλη κινεζική υποχώρηση και η απροθυμία των Κινέζων 

εθνικιστών να αντισταθούν στους Ιάπωνες προκάλεσε κρίση στις σινο-

αμερικανικές σχέσεις. Μην αναμένοντας πλέον μεγάλη στρατιωτική βοήθεια 

από την Κίνα, η Αμερική τον Οκτώβριο του 1944 προσπάθησε να πείσει την 

Ρωσία να μπει στον πόλεμο ενάντια στην Ιαπωνία μετά το τέλος του πολέμου 

στην Ευρώπη. Αυτή η στρατηγική υποχώρηση των ΗΠΑ οδήγησε στο 

εσωτερικό της Κίνας στην άνοδο του ΚΚΚ, όπου με την ανάδειξη της ηγετικής 

μορφής του Μάο Ζεντόνγκ και με την υιοθέτηση επιχειρήσεων 

ανταρτοπόλεμου, κατάφερε το ΚΚΚ να επεκτείνει την επιρροή του σε μεγάλα 

τμήματα της Κίνας. Επιπλέον, η συγκέντρωση των ιαπωνικών δυνάμεων στη 

νοτιοανατολική Κίνα έδωσε την ευκαιρία στο ΚΚΚ να διευρύνει υπό τον έλεγχο 

του την Βόρεια Κίνα. Ο Μάο Ζεντόνγκ συνέχισε να αποφεύγει αιματηρές 

μεγάλες μάχες και να περιορίζεται στον ανταρτοπόλεμο, κάνοντας επιθέσεις 

κυρίως ενάντια στις υποδεέστερες δυνάμεις των κινεζικών καθεστώτων 

μαριονεττών. Ενώ το καθεστώς των εθνικιστών  Γκουόμιντανγκ ήταν σε 

υποχώρηση και παρακμή, το καθεστώς ΚΚΚ βρισκόταν σε άνοδο168. 

Μετά τη διάσκεψη της Γιάλτας τον Φεβρουάριο του 1945, 

αποφασίστηκε από τους τότε ηγεμόνες των μεγάλων δυνάμεων ότι η 

Σοβιετική Ένωση θα ανακτούσε καίριες θέσεις και στρατηγικά σημεία στην 

περιοχή της Μαντζουρίας (ναυτικές βάσεις, σιδηροδρομικούς σταθμούς). 
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Ουσιαστικά δηλαδή θα ανακτούσε όσα είχε χάσει η Ρωσία προς όφελος της 

Ιαπωνίας από την εποχή του ρωσο-ιαπωνικού πολέμου του 1904-1905. 

Στις 6 Αυγούστου 1945 έπεσε η πρώτη ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. 

Στις 8 Αυγούστου ξεκίνησε η μαζική σοβιετική εισβολή στη Μαντζουρία. Στις 9 

Αυγούστου έπεσε η δεύτερη ατομική βόμβα στο Ναγκασάκι. Στις 14 

Αυγούστου συνθηκολόγησε η Ιαπωνία.169  

6.6.4 Ο κινεζικός εμφύλιος 1945-1949  

Με τη συνθηκολόγηση της Ιαπωνίας στις 14 Αυγούστου 1945 ξεκίνησε 

μια κούρσα μεταξύ των εθνικιστών και των κομμουνιστών για τον έλεγχο των 

εδαφών υπό ιαπωνική κατοχή. Πίσω όμως από αυτές τις αντιβαλλόμενες 

δυνάμεις βρισκόταν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, οι οποίες προσπαθούσαν να 

σφετεριστούν όλο και μεγαλύτερα εδάφη της Κίνας υπό την ηγεμονία τους. Οι 

Αμερικανοί έχοντας αναδείξει την Κίνα τυπικά ως μεγάλη δύναμη (μόνιμο 

μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας) έβλεπαν με αυξανόμενη δυσαρέσκεια την 

ανικανότητα και τη διαφθορά του εθνικιστικού καθεστώτος του Γκουόμιντανγκ 

και την πιο αποτελεσματική οργάνωση του ΚΚΚ. Ο παραπάνω ανταγωνισμός 

ισχύος επιρροής των μεγάλων δυνάμεων που εκφράστηκε στο εσωτερικό της 

Κίνας μέσω των δύο αναφερθέντων καθεστώτων οδήγησε σε αιματηρό 

εμφύλιο πόλεμο. Το χειρότερο ήταν ότι τα αίτια για το νέο αιματοκύλισμα της 

Κίνας αναζητήθηκαν στο καθεστώς Γκουόμιντανγκ. Αποτέλεσμα ήταν κατά 

συνέπεια να αυξηθεί ο αντιαμερικανισμός στην Κίνα, καθώς οι ΗΠΑ 

θεωρούνταν υπεύθυνες για την υποστήριξη των εθνικιστών. 

Ο εμφύλιος στην Κίνα κράτησε από τον Ιούλιο του 1946 έως τον Ιούνιο 

του 1947. Η τελική επικράτηση του ΚΚΚ στην Κίνα επήλθε στα τέλη του 

1948170. Στα τέλη του 1949 τα υπολείμματα των δυνάμεων του Γκουόμιντανγκ  

(περίπου 2 εκατομμύρια οπλίτες, αξιωματούχους και οπαδούς), μεταπήδησαν 

στην Ταϊβάν (τότε γνωστή ως Φορμόζα).  

 
 
                                                           
169 Spence,  In Search of Modern China, σ.483. 
170 Στο ίδιο σ. 509-12.  Pepper,  « The KMT-CCP Conflict 1945-1949», σ.782-4. 



-66- 
Σχέσεις  Κίνας –Ιαπωνίας στον 21ο  αιώνα 

 
6.6.5 Η απαρχή της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας   

Από την 1η Οκτωβρίου του 1949, ο Μάο Ζεντόνγκ κήρυξε την ίδρυση 

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΛΔΚ)171. Ήταν η πρώτη φορά μετά την 

επανάσταση του 1911 που κυριαρχούσε μία εννιαία εξουσία σε όλο το χώρο 

της παλαιάς αυτοκρατορίας των Τσινγκ, με εξαίρεση την Ταϊβάν, όπου 

κυριαρχούσαν τα κατάλοιπα του καθεστώτος Γκουόμιτανγκ172. 

Ύψιστη προτεραιότητα του Μάο Ζετόνγκ το 1949 ήταν οι διεθνείς 

σχέσεις της Κίνας. Επειδή φοβόταν μία εισβολή από την πλευρά των ΗΠΑ 

καθώς και χρήση ατομικών βομβών ενάντια σε στόχους στη Μαντζουρία και 

στη σοβιετική Άπω Ανατολή, ζήτησε την υποστήριξη της Σοβιετικής Ένωσης. 

Ο Στάλιν παρότρυνε τους κινέζους να αναλάβουν την προώθηση του 

κομμουνισμού στην Ασία ενάντια στους Ιμπεριαλιστές. Τα δύο κράτη, Κίνα και 

Σοβιετική Ένωση δημιούργησαν μία αμυντική συμμαχία στα μέσα του 1950, 

σύμφωνα με την οποία κατονόμαζε ως δυνητικούς εχθρούς την Ιαπωνία και 

τους συμμάχους της.173  

Την περίοδο 1950-53 έλαβε χώρα η κρίση της Κορέας, όπου οι δύο 

μεγάλες δυνάμεις άμεσα ή έμμεσα ενεπλάκησαν σε μία πολεμική αναμέτρηση 

διεκδικώντας τις σφαίρες επιρροής τους. Η Ρωσία δεν ενεπλάκη στο πόλεμο. 

Ο Μάο αποφάσισε τελικά να επέμβει στο πόλεμο μόνος του χωρίς την 

βοήθεια της συμμάχου του. Οι ΗΠΑ ενίσχυσαν τις ναυτικές τους δυνάμεις για 

την προστασία της Ταϊβάν και η Κίνα έχασε έτσι την ευκαιρία να καταλάβει το 

νησί. Ο πόλεμος της Κορέας συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 1953 χωρίς 

νικητή, έληξε με μία ανακωχή, που έκτοτε άφησε σε εκκρεμότητα το θέμα της 

επανένωσης της Κορέας174. 

Στα πρώτα χρόνια της ΛΔΚ, ο Μάο αντέγραψε το σοβιετικό σύστημα 

όσον αφορά την εθνικοποίηση της βιομηχανίας, την κολεκτιβοποίηση του 

αγροτικού τομέα και την οικονομική ανάπτυξη. Προς τα τέλη της δεκαετίας του 
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1950, ο Μάο διαχωρίστηκε από την πολιτική παρέμβαση της Σοβιετικής 

Ένωσης, «ακολουθώντας ένα ιδιόμορφο δικό του δρόμο προς την 

κομμουνιστική ουτοπία»175. 

Το 1957 οι ΗΠΑ τοποθέτησαν πυρηνικούς πυραύλους στην Ταϊβάν, 

απειλώντας άμεσα την Κίνα. Η Κίνα προσπάθησε να ζητήσει ατομικές βόμβες 

από την Σοβιετική Ένωση καθώς και σχετική τεχνογνωσία, χωρίς 

αποτέλεσμα. Αυτό συνέβαλε και στην αυξανόμενη ιδεολογική τους 

διαφοροποίηση. 

Το 1958 ο Μάο ξεκίνησε το μεγάλο άλμα προς τα εμπρός, μία 

γιγαντιαία  κινητοποίηση της κινεζικής κοινωνίας με σκοπό την ταχύτατη 

ανάπτυξη της οικονομίας. Η ανάπτυξη αυτή φυσικά βασίστηκε στο σοβιετικό 

μοντέλο δόμησης της κομουνιστικής κολεκτιβικής ανάπτυξης. Αξίζει να 

αναφερθεί ότι κυνηγήθηκαν έως θανάτου όλες οι εθνικιστικές ιδεολογικές 

τάσεις. 

Χωρίς την απαραίτητη βιομηχανική υποδομή, η αγροτική παραγωγή 

κατέρρευσε, οδηγώντας μέρος του φτωχού αγροτικού πληθυσμού σε μεγάλο 

λιμό. Οι νεκροί του λιμού αυτού ήταν της τάξης των 30 εκατομμυρίων 

ανθρώπων, καθιστώντας τον  σε μία από τις μεγαλύτερες ανθρωπογενείς 

καταστροφές της ανθρωπότητας.176  

Ο διεθνής απομονωτισμός της Κίνας ενισχύθηκε το 1962, όταν 

ξέσπασε ο σινο-ινδικός παραμεθόριος πόλεμος στα βουνά των Ιμαλάιων, που 

έχει αφήσει έκτοτε σε εκκρεμότητα την από κοινού οριοθέτηση των διμερών 

συνόρων Κίνας και Ινδίας177. 

Η Κίνα της περιόδου 1964-1976, διάβηκε την περίοδο της 

«Πολιτιστικής Επανάστασης», της προσπάθειας δηλαδή να διαδραματίσει η 

Κίνα ένα κοσμοϊστορικό ρόλο στον οποίο θα αντικαθιστούσε τη Σοβιετική 
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Ένωση ως ηγέτιδα δύναμη του παγκόσμιου επαναστατικού ρεύματος178. Αυτό 

υλοποιήθηκε στο εσωτερικό με προσπάθειες εκφοβισμού, πειθαναγκασμού 

και προπαγάνδας, που έφτασαν σε σημείο διώξεων, θανατώσεων και 

ακρωτηριασμών179  

Όσον αφορά την εξωτερική πολιτική η Κίνα στην προσπάθεια της να 

αναδειχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα, όντας κληρονόμος μίας μακράς 

κινεζικής παράδοσης, βρέθηκε σε αντιπαράθεση και με τις τέσσερις άλλες 

μεγάλες δυνάμεις του περιφερειακού της συστήματος. Οι ΗΠΑ ήταν ο μεγάλος 

αντίπαλος στα πλαίσια του ψυχρού πόλεμου, που με βάσεις στην Ιαπωνία, 

στη Νότια Κορέα, στην Ταϊβάν, στις Φιλιππίνες και στο Νότιο Βιετνάμ 

μπορούσε να προβάλει εντυπωσιακή ισχύ στην ανατολική Ασία. Είναι γεγονός 

ότι από το 1965 και μετά οι ΗΠΑ απορροφήθηκαν ολοένα και περισσότερο 

από τη στρατιωτική εμπλοκή τους στο Νότιο Βιετνάμ. Ωστόσο, παρέμειναν για 

την Κίνα ένας δυνητικά επικίνδυνος αντίπαλος. 

Η Ιαπωνία, πέραν του ότι βρισκόταν στο δυτικό στρατόπεδο στα 

πλαίσια του ψυχρού πολέμου, ήταν και παραδοσιακός εχθρός της Κίνας 

τουλάχιστον από τα τέλη του 19ου αιώνα. Οι μνήμες της βάναυσης Ιαπωνικής 

κατοχής της μισής Κίνας στον Β’ ΠΠ ήταν ακόμα νωπές.180 

Το 1962 έλαβε χώρα ο περιορισμένος συνοριακός πόλεμος Κίνας-

Ινδίας. Στη συνέχεια η Κίνα υποστήριξε το Πακιστάν με εξοπλισμούς, ώστε να 

εξισορροπήσει την Ινδία. Κατά τον πόλεμο Ινδίας-Πακιστάν το 1965, η Κίνα 

συγκέντρωσε στρατεύματα στα σύνορα της με την Ινδία, ώστε να μην 

μπορούν οι δυνάμεις της Ινδίας να προσανατολιστούν προς τα Πακιστανικά 

σύνορα181. 

Την περίοδο αυτή η Κίνα λειτουργούσε ανταγωνιστικά και προς την 

Σοβιετική Ένωση. Αν και υστερούσε σε συντελεστές ισχύος, η Κίνα λόγω της 

αυτοκρατορικής της παράδοσης δεν ήταν διατεθειμένη να είναι υποτελής σε 

 
 
                                                           
178 MacFarquhar & Schoenhals, Mao’s Last Revolution, σ.7. 
179 MacFarquhar, σ.261-2. 
180 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην…,Κεφ.16 σελ.304-5. 
181 Yahuda, Asia-Pacific, σ. 53-4,198-9. 
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καμία άλλη δύναμη. Σε αυτούς τους παράγοντες τριβών προστέθηκαν και οι 

γεωπολιτικές διεκδικήσεις που ανάγονται στην εποχή της αυτοκρατορικής 

Κίνας και της Τσαρικής Ρωσίας182. 

Από τις αρχές του 1950 η Κίνα επιδίωξε την απόκτηση πυρηνικών 

όπλων, αρχικά μέσω της παροχής τεχνογνωσίας από την Σοβιετική Ένωση η 

οποία αρχικά ενέδωσε αλλά το 1959 άλλαξε στάση. Το 1963 η Σοβιετική 

Ένωση υπέγραψε μαζί με τις ΗΠΑ και τη Μεγάλη Βρετανία, τη Συνθήκη 

απαγόρευσης των πυρηνικών δοκιμών, που ουσιαστικά αποτελούσε 

προσπάθεια να ανασχεθεί η απόκτηση πυρηνικών από την Κίνα. Η Κίνα όμως 

που απασχολούσε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους στο πυρηνικό της 

πρόγραμμα το οποίο υλοποιούνταν βαθιά στην ενδοχώρα σε ερημική 

περιοχή, κατόρθωσε να αναπτύξει πυρηνική τεχνολογία. Το 1964 έκανε την 

πρώτη της πετυχημένη πυρηνική δοκιμή.183 

Το 1963 η Κίνα άρχισε να εγείρει εδαφικά ζητήματα με τη Σοβιετική 

Ένωση, με δημόσιους ισχυρισμούς ενάντια στις λεγόμενες «άνισες συνθήκες» 

που είχε επιβάλει η τσαρική Ρωσία στην αδύναμη δυναστεία Τσινγκ το 1689 

και το 1860.184 

Στις αρχές του 1965 άρχισε η στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ στο 

Βιετνάμ με χερσαίες δυνάμεις, οι οποίες μέσα σε τρία χρόνια ξεπέρασαν τους 

500.000 στρατιώτες. Έχοντας υπόψη τον προηγούμενο πόλεμο της Κορέας, 

όπου η Κίνα και οι ΗΠΑ είχαν εμπλακεί σε μία οδυνηρή αναμέτρηση που 

κατέληξε σε ισοπαλία, οι δύο πλευρές φρόντισαν να μην επαναληφθεί κάτι 

τέτοια και στο Βιετνάμ. Ως εκ τούτου, οι ΗΠΑ δεν προχώρησαν σε χερσαίες 

επιχειρήσεις ούτε στο Βόρειο Βιετνάμ, ούτε στο Λάος, χώρες οι οποίες 

συνόρευαν με την Κίνα, η οποία με την σειρά της ενεπλάκη στον πόλεμο 

μονάχα έμμεσα (έστειλε στρατό στο Βόρειο Βιετνάμ αλλά για καθαρά 

 
 
                                                           
182 Στο ίδιο σ. 57-9. 
183 Gaddis, We Now Know, σ.218. 
184 Yahuda, Asia Pacific, σ.59. Gelber, The Dragon and the Foreign Devils, σ.362.  
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αμυντικές αποστολές, δηλαδή δεν συμμετείχε στις χερσαίες επιχειρήσεις στο 

Νότιο Βιετνάμ).185  

Την εποχή εκείνη λοιπόν η Κινα είχε κατορθώσει να έχει απέναντι της 

την Ρωσία από βορά, την Ινδία από το νότο και την Ιαπωνία από τα ανατολικά 

(με τις ΗΠΑ πίσω από την Ιαπωνία)186. 

Το 1971 αρχίζει μία αναγνωριστική προσέγγιση των ΗΠΑ προς την 

Κίνα, με τη αρχικά επίσκεψη του Αμερικανού συμβούλου εθνικής ασφάλειας 

Henry Kissinger, ο οποίος προετοίμασε την επίσημη επίσκεψη του προέδρου 

Nixon το 1972.187Το άνοιγμα αυτό έβγαλε την Κίνα από την απομόνωση και 

δρομολόγησε μακροπρόθεσμα την ένταξη της στο ανοικτό διεθνές οικονομικό 

σύστημα. Οι ΗΠΑ φυσικά έψαχναν ένα εργαλείο για την εξισορρόπηση της 

σοβιετικής ισχύος. 

Φυσικά για να υποστηριχτεί η παραπάνω προσέγγιση έπρεπε να 

εγκαταλειφθεί ο ιδεολογικός ριζοσπαστισμός της Κίνας και να γίνει μία στροφή 

προς τον πραγματισμό και την realpolitik. Αυτό δεν υλοποιήθηκε άμεσα αλλά 

διήρκησε αρκετά χρόνια. Επιταχύνθηκε μετά το θάνατο του Μάο το 1976. 

 Οι μεταρρυθμίσεις του Ντενγκ που ξεκίνησαν στα τέλη του 1978 και 

βρήκαν χρόνο υλοποίησης στην δεκαετία του 1980 οδήγησαν στην κάθαρση 

της κινεζικής κοινωνίας από τα ακραία ιδεολογήματα του παρελθόντος. Τα 

θύματα των διωγμών  σε όλη την διάρκεια του ψυχρού πολέμου 

υπολογίζονται σε 100 εκατομμύρια, δηλαδή ένας στους οκτώ κινέζους, μεταξύ 

των οποίων μερικά εκατομμύρια νεκροί και ακρωτηριασμένοι.188 

Μαζί με την κοινωνική αναπροσαρμογή δόθηκε προτεραιότητα σε 

«τέσσερις εκσυγχρονισμούς», δηλαδή της γεωργίας, της βιομηχανίας, της 

εθνικής άμυνας και της επιστήμης και της τεχνολογίας.189 

 
 
                                                           
185 Yahuda, Asia Pacific, σ.200-1. Chang, Mao, σ.597-60. 
186 Gaddis, Cold War, σ.149. 
187 MacMillan, Seize the Hour, σ.167-81. 
188 Evans, Deng Xiaoping, σ.231-42.MacFarquhart, Mao’s Last Revolution, σ.453-6. 
189 Zhao Ziyang, Prisoner of the State, σ. 206. 
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Ένας λόγος που οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις έγιναν αντιληπτές ως 

ανάγκη ήταν ότι η Κίνα του Μάο είχε ήδη υποσκελιστεί από τις γύρω 

ανταγωνιστικές δυνάμεις. Οι δυνάμεις αυτές είχαν υλοποιήσει εντυπωσιακά 

αναπτυξιακά άλματα. Οι  λεγόμενοι «τίγρεις της ανατολικής Ασίας» που 

συμπεριλάμβαναν όχι μόνο την Νότια Κορέα και τη Σιγκαπούρη αλλά και την 

Ταϊβάν και το Χονγκ Κονγκ και στο παρελθόν είχαν υπάρξει κινεζικές 

επαρχίες. Ήταν νωπές ένα αιώνα πριν οι ταπεινωτικές ήττες της Κίνας λόγω 

άρνησης της να ακολουθήσει το διεθνή εκσυγχρονισμό. 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 αναθερμάνθηκαν οι σχέσεις της 

Κίνας με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, κάνοντας φανερή την προσπάθεια 

εξωστρέφειας της. Ακολούθησε η συμφωνία Κίνας[ ΗΠΑ, με την οποία οι 

δεύτερες αναγνώρισαν τη ΛΔΚ ως τη μόνη εκπρόσωπο της Κίνας αλλά  

διατήρησαν ρητά το δικαίωμα να πουλούν όπλα στην Ταϊβάν. Η ΛΔΚ 

ανταποκρίθηκε μειώνοντας τις δυνάμεις της απέναντι από την Ταϊβάν. 

Παράλληλα εισέρευσαν επενδυτικά κεφάλαια από την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ 

επιτυγχάνοντας ένα σταδιακό άνοιγμα της οικονομίας της Κίνας στις διεθνείς 

αγορές.190  

Το ΑΕΠ της Κίνας από το 1980 έως το1995 σχεδόν πενταπλασιάστηκε. 

Η δε προσθήκη του Χονγκ Κονγκ, το οποίο αφέθηκε με καλή διάθεση από την 

Μεγάλη Βρετανία στην Κίνα, τηρώντας όμως ευνοϊκούς όρους εμπορίου, 

πρόσθεσε επιπλέον 20% στο ΑΕΠ της Κίνας. 

6.6.6 Η Κίνα κατά τον 21ο αιώνα 

Η Κίνα από το 2000 όπου είχε την 7η μεγαλύτερη οικονομία στον 

κόσμο, βρέθηκε μόλις δέκα χρόνια αργότερα με το δεύτερο μεγαλύτερο ΑΕΠ 

στον κόσμο.191  

 
 
                                                           
190 Fairbank, China, σ. 413-4. 
191  Σύμφωνα με την Παγκόσμια τράπεζα, 26/10/2012 
http://databank.worldbank.org/Data/Views/Reports/TableView,aspx?IsShared=true&Is 
Popular=series. 
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Η συνεπαγόμενη αλλαγή στον περιφερειακό καταμερισμό οικονομικής 

ισχύος δεν θα μπορούσε να μην έχει συνέπειες και στην διαμόρφωση της 

διεθνούς υψηλής στρατηγικής της Κίνας, καθώς και στην φυσιολογική 

ανάπτυξη σκληρής ισχύος. Κατά συνέπεια το κέντρο ισορροπίας της ισχύος 

μετατοπίζεται στην περιφέρεια της ανατολικής Ασίας. 

Η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας, αν και παρουσιάζει ρυθμούς 

κάμψης και κόπωσης, κυρίως λόγω περιορισμού των εσωτερικών δομών 

αλλά και της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, δεν αναιρεί την ανοδική της 

πορεία. Η σύγκριση μακροσκοπικών μεγεθών κατατάσσουν την Κίνα ως το 

μεγαλύτερο σε δυνητική ισχύ κράτος (πληθυσμός, έκταση, οικονομία) και μία 

από τις πρώτες σε σκληρή ισχύ (ποσότητα ενόπλων δυνάμεων, στρατιωτική 

τεχνολογία και εκπαίδευση προσωπικού). 

Ο κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία αποτελεί μία τροχοπέδη 

ανάπτυξης, από την μία αλλά και αποφυγή μεγάλων γραφειοκρατικών ή 

μακροχρόνιων δημοκρατικών διαδικασιών. Συνεπώς η λήψη αποφάσεων 

στην περίπτωση της είναι μία γρηγορότερη και πιο απλή διαδικασία. 

Οι εξωτερικές προκλήσεις της Κίνας δεν είναι ανεξάρτητες από τον 

υποθάλπων και φορτισμένο συναισθηματικά εθνικισμό. Έτσι διαφαίνεται σε 

αρκετές περιπτώσεις  η εκδήλωση μορφών επιθετικότητας της Κίνας στην 

περιφέρεια της. Ο «αιώνας των ταπεινώσεων» έληξε με τη σύσταση της ΛΔΚ 

και έκτοτε η Κίνα χρειάζεται να ικανοποιεί αυτόν τον εθνικισμό, δείχνοντας ότι 

υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα και το γόητρο της Κίνας. 

Αυτή η επιταγή έχει δημιουργήσει δυνητικές συγκρούσεις της Κίνας με 

άλλες δυνάμεις σε τρία σημεία: Την Ταϊβάν, τη θάλασσα της νότιας Κίνας και 

τη θάλασσα της ανατολικής Κίνας. Οι αντιπαραθέσεις αυτές ενισχύονται  και 

από οικονομικά κίνητρα καθώς οι θαλάσσιες περιοχές γύρω από την Κίνα 

είναι πλούσιες σε κοιτάσματα ενεργείας, απαραίτητα για να θέτουν σε κίνηση 

την μηχανή μίας μεγάλης δύναμης. Δεν νοείται μεγάλη δύναμη χωρίς 

ενεργειακή αυτονομία και μειωμένη εξάρτηση από εξωτερικές δυνάμεις. Οι 

αντιπαραθέσεις στα προαναφερθέντα σημεία εκφράζονται ακόμα και με 

δυσκολίες οριοθέτησης της ΑΟΖ σε διπλωματικό επίπεδο. 
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Από την πλευρά της ενεργειακής ασφάλειας η ΛΔΚ έχει λόγους να 

ανησυχεί για την κυριαρχία του Ναυτικού των ΗΠΑ στα στενά του Μάλακα 

(μεταξύ Μαλαισίας και Ινδονησίας), απ’ όπου περνάει μεγάλο μέρος των 

κινεζικών εισαγωγών πετρελαίου. Γι’ αυτό η Κίνα έχει αναπτύξει και χερσαίους 

διαύλους παροχής ενέργειας από τα δυτικά, διατηρώντας καλές σχέσεις με το 

Ιράν και τα κράτη της κεντρικής Ασίας , επιδιώκοντας να καλύψει τις 

ενεργειακές της ανάγκες μέσω αγωγών από τις χώρες αυτές.192 

Η αντίληψη της Κίνας για τον εαυτό της δεν έχει αποκοπεί από τις 

παραδόσεις χιλιετιών για την θεωρία του «Μεσαίου Βασιλείου», που βρίσκεται 

στο κέντρο μίας διεθνούς κοινωνίας και θέτει η ίδια τους κανόνες της. Υπάρχει 

μία ιστορική διττή ερμηνεία για την διεθνή στρατηγική θεώρηση της Κίνας. 

Από την μία κυριαρχεί το επιχείρημα ότι η Κίνα έχει κυρίαρχες παραδόσεις 

αμυντικής στρατιωτικής στρατηγικής και ειρηνικής διαχείρισης του 

γεωπολιτικού της περιβάλλοντος. Η παραδοσιακή κινεζική διπλωματία 

επιδίωκε να διαχειρίζεται την περιφέρεια της με ειρηνικά μέσα. Είναι όμως 

αδιαμφισβήτητο ότι η μισή σημερινή Κίνα κατακτήθηκε με επεκτατικούς 

πολέμους στα τέλη του 17ου και του 18ου αιώνα.193 

Όσο συνεχίζεται να υπάρχει η αναπτυξιακή δυναμική της Κίνας και όσο 

οι Ευρωπαϊκές Δυνάμεις του δυτικού καπιταλισμού παρακμάζουν σε μία 

οικονομική διαμάχη διαχείρισης της ήπιας ισχύος και μίας ατέρμονης 

προσπάθειας εσωτερικής  πολιτισμικής διαφορετικότητας, τόσο το κέντρο 

βάρους της διεθνούς ισχύος θα μετατοπίζεται από την Ευρώπη και τον 

Ατλαντικό στην Ασία και τον Ειρηνικό Ωκεανό. 

Για πρώτη φορά μετά από αρκετούς αιώνες, καμία από τι τρεις 

μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου, δεν είναι Ευρωπαϊκή (ΗΠΑ, Κίνα, 

Ιαπωνία)194. 

 
 
                                                           
192 Hutton,  The Writing on the Wall, σ.8-9. Zha Daojiong & Shaun Breslin, «Energy Security and 
China’s  International Relations», σ.64-70. 
193 Βλ. Scobell Andrew, China’s Use of Miitary Force,, για τις κινεζικές παραδόσεις όσον αφορά τη 
χρήση στρατιωτικής ισχύος. 
194 Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Η Κίνα από την ουράνια αυτοκρατορία στην…,Κεφ.19 σελ.369. 
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Η άνοδος δε της στρατιωτικής ισχύος της Κίνας, έχει προκαλέσει μία 

πρωτοφανή κούρσα εξοπλισμών στην περιφέρεια της ανατολικής Ασίας. Η 

Ιαπωνία, η Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Βιετνάμ και λοιποί δρώντες της 

περιοχής αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες για να εξισορροπήσουν την 

Κίνα και πιθανώς και την Βόρεια Κορέα. Οι δε ΗΠΑ, με την σειρά τους, 

μεταφέρουν ολοένα και περισσότερες δυνάμεις από το κορεσμένο 

στρατιωτικά περιβάλλον της Μέσης Ανατολής στην περιοχή της Ασίας-

Ειρηνικού. Ο τελικός σκοπός είναι να εξισορροπήσουν τον γίγαντα Κίνα που 

δείχνει να ξυπνάει από το λήθαργο του αναζητώντας την εδραίωση στην 

περιφέρεια του.  

Ποτέ στην Ιστορία ένας περιφερειακός ηγεμόνας δεν παραχώρησε την 

θέση του σε ένα δυναμικό ηγεμόνα, τουλάχιστον όχι αναίμακτα. 
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Κεφάλαιο 7ο  Ιστορία της Ιαπωνίας  

7.1 Από την αρχαιότητα έως και των 12ο αιώνα μ.Χ. 

Η Ιαπωνική Ιστορία έχει δεχθεί έντονες επιρροές από τις γειτονικές 

χώρες και ιδιαίτερα την Κίνα η οποία για πολλούς αιώνες θεωρούνταν ως 

χώρα με ανώτερο πολιτισμό και η κυρίαρχη δύναμη της ανατολικής Ασίας. 

Οι ιστορικές καταγραφές ξεκινούν από τα πρώιμα ιστορικά χρόνια, 

περίπου το 10000 π.Χ. όπου παρατηρούνται μεταναστεύσεις πληθυσμών 

από την ηπειρωτική Ασία στο νησιωτικό σύμπλεγμα της Ιαπωνίας. Η 

ενθρόνιση του πρώτου αυτοκράτορα με το όνομα Jimmu καταγράφεται το 660 

π.Χ. 

Κατά την περίοδο 300 π.Χ. δημιουργείται η Ιαπωνική γλώσσα και 

παρατηρούνται οι πρώτες κοινωνικές διαστρωματώσεις και ο τρόπος 

κοινωνικής συμπεριφοράς. Επίσης καταγράφεται για πρώτη φορά η ύπαρξη 

φορολογικού συστήματος195. 

Από τον 3ο π.Χ. μέχρι τον 5ο μ.Χ. αιώνα η Ιαπωνία διέρχεται μία 

περίοδο ανάπτυξης της γεωργικής παραγωγής. Αναπτύσσονται επίσης οι 

τομείς στο διοικητικό, στρατιωτικό και νομικό σύστημα του βασιλείου. Η εποχή 

αυτή ενέχει και τις πρώτες προσπάθειες εξωτερικής εξάπλωσης της Ιαπωνίας 

όπου από το 1ο έως το 5ο αιώνα καταγράφονται 25 επιθέσεις στο βασίλειο της 

Κορέας. 

Ο 6ος αιώνας μ.Χ., αντίστροφα, διακρίνεται από δυσκολίες στο 

εξωτερικό και διάσπαση στο εσωτερικό. Η Κορέα πέρασε στην αντεπίθεση και 

αυτό οδήγησε σε εκθρονίσεις βασιλιάδων στην Ιαπωνία μέχρι να 

σταθεροποιηθούν τελικά οι σχέσεις του περί τα τέλη του αιώνα αυτού. 

Την περίοδο Asuka (592-710 μ.Χ.) ξεκινάει η περίοδος της Κινεζικής 

επιρροής με την είσοδο του Βουδισμού που αλλάζει πολιτικά και πολιτισμικά 
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την Ιαπωνία196.Αυτή η εποχή ονομάζεται και «αιώνας της μεταρρύθμισης» 

καθότι αντιγράφονται πολλά στοιχεία από τον ανώτερο κινεζικό πολιτισμό. 

Παράλληλα, την εποχή εκείνη κυριαρχούσε ο φόβος, ότι η Κίνα θα κατακτούσε 

όχι μόνο την κορεατική χερσόνησο αλλά και την ίδια την Ιαπωνία. Έτσι, 

χτίστηκαν φρούρια σε περιοχές με στρατηγική αξία. Το 672 όμως ακολούθησε 

εμφύλιος με αίτια την διαμάχη για την διαδοχή στην ιαπωνική αυτοκρατορία197. 

Η Ιαπωνία, αν και απορρόφησε πολλά στοιχεία από τον κινεζικό 

πολιτισμό, ακολούθησε διαφορετικό δρόμο αναπτύσσοντας περισσότερο μία 

«αστική και γραφειοκρατική παρά στρατιωτική και φυλετική προσέγγιση στην 

ζωή και στη διακυβέρνηση»198. 

Στην έναρξη του 9ου αιώνα εισερχόμαστε στην περίοδο Heian (794-

857) κατά την οποία παρατηρείται ο πλούτος της χώρας να συγκεντρώνεται 

και να ελέγχεται από ευγενικές οικογένειες. Η περίοδος Fujiwara (858-1158) 

χαρακτηρίζεται από αλλαγές στον διοικητικό τομέα και τους ποινικούς 

κανονισμούς αλλά και στην οργάνωση κυβερνητικών γραφείων και 

θησαυροφυλακίου. 

Το τέλος της περιόδου Heian (1158-1185) χαρακτηρίζεται από 

εμφύλιους πολέμους μεταξύ των φυλών Minamoto και Taira. Η τελική έκβαση 

οδήγησε στην επικράτηση των πρώτων και την εγκαθίδρυση στρατιωτικής 

δικτατορίας (Kamakura bakufu) το 1192. 

Μέσα από αυτόν τον πόλεμο άρχισαν να φανερώνονται  ομοιότητες με 

τον Δυτικό Μεσαίωνα προοιωνίζοντας τη συνεχόμενη επιρροή που θα 

δέχονταν στους επερχόμενους αιώνες. Η άνοδος της τάξης των πολεμιστών 

ταυτίζεται με αυτή της τάξης των ιπποτών στη Δύση. Ο Ιάπωνας πολεμιστής 

αντλούσε την γενναιότητα και την αντοχή του «από προσωπική υπερηφάνεια 

 
 
                                                           
196 Morton, W. Scott. Japan: It’s History and Culture. New York: Mc Graw-Hill Inc., 1994, σ. 21. 
197 Brown Delmer M. and Inoue Mitsusada. “Century of Reforms”. The Cambridge History of Japan: 
Ancient Japan I (1993): 163-220. 
198 Morton, W. Scott. Japan: It’s History and Culture. New York: Mc Graw-Hill Inc., 1994, σ. 33. 
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και τιμή, και από πίστη στον άρχοντα του, που υπερτερούσε της πίστης στον 

αυτοκράτορα ή τη θρησκεία».199  

7.2 Η Ιαπωνία στο Μεσαίωνα 

Στην Ιαπωνία ο Μεσαίωνας ξεκινάει με τον στρατιωτικό νόμο bakufu το 

1180 το οποίο εξελίχθηκε σε κυβερνητικό καθεστώς. Εστίαζε «στην 

απομάκρυνση των πολεμιστών από τα πεδία των μαχών και στην εύρεση 

δίκαιων αντιδράσεων στις έχθρες και τις διαμάχες που μάστιζαν την 

κοινωνία».200 

Λόγω της βελτίωσης της αγροτικής τεχνολογίας και της εισαγωγής 

μεγάλης ποσότητας νομισμάτων από την Κίνα, σημειώνεται η άνοδος της 

μεσαίας τάξης. 

Το 1274 και το1281 συμβαίνουν δύο προσπάθειες εισβολής στην 

Ιαπωνία από τους Μογγόλους κατά τις οποίες και λόγω της Ιαπωνικής 

συσπείρωσης απωθήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο το καθεστώς Bakufu 

διατήρησε την αξία του και μέσω της αναδιαμόρφωσης του το 1366, όπου ο 

Ashikaga Takauji εγκαθιδρύεται ως απόλυτος μονάρχης, θα κρατήσει τον 

αυτοκρατορικό οίκο μακριά από την εξουσία για τους επόμενους πέντε 

αιώνες. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου Muromachi Bakufu η Ιαπωνία 

διατήρησε στενή πολιτισμική και οικονομική σχέση με την Κίνα και την Κορέα 

κυρίως μέσω του θαλάσσιου εμπορίου. Από τον 14ο έως τον 16ο αιώνα 

έχουμε έντονη δράση της θαλάσσιας πειρατείας και πολεμικές αναμετρήσεις 

μεταξύ Ιαπωνίας και Κορέας με την Κίνα των Μινγκ να λειτουργεί 

κατευναστικά μεταξύ των δύο πρώτων. 
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Όπως επισημαίνεται, κατά την διάρκεια του πολέμου στην Κορέα, οι 

Ιάπωνες , αν και νίκησαν στις περισσότερες μάχες «δεν πέτυχαν κανένα από 

τους στόχους τους».201 

Η πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη κατά τον 16ο αιώνα μετά την 

καταστροφή του πολιτικού συστήματος Muromachi, ήταν η ενοποίηση της 

Ιαπωνίας. Η εσωτερική ενοποίηση είχε σαφείς επιδράσεις στον κοινωνικό και 

στον οικονομικό τομέα. Το φεουδαρχικό σύστημα του Μεσαίωνα συνέχισε 

σαφώς να υπάρχει, τροποποιημένο όμως. Επίσης έχουμε και την εμφάνιση 

και ανάπτυξη της εμπορικής οικονομίας. Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η 

ενοποίηση σηματοδοτεί τη μετάβαση από τη Μεσαιωνική στην πρώιμή 

σύγχρονη εποχή. 

Σε αυτό το στάδιο είναι εμφανείς ομοιότητες με την πολιτική και 

κοινωνική ανάπτυξη της Δυτικής Ευρώπης της αντίστοιχης εποχής. Εκείνη την 

εποχή στην Ευρώπη το σύστημα ήταν Μοναρχία και αναπτύχθηκαν κεντρικές 

διοικητικές, στρατιωτικές και νομικές αρχές. Κάτι ανάλογο έλαβε χώρα και 

στην πλευρά της Ιαπωνίας. 

7.3 Περίοδος Edo 

Η περίοδος αυτή (1603-1867) καλύπτει την πρώιμη σύγχρονη εποχή 

της Ιαπωνίας και σηματοδοτείται από την επικράτηση του στρατιωτικού 

καθεστώτος των Tokugawa. Τα γενικά χαρακτηριστικά της περιόδου αυτής 

ήταν η εγκαθίδρυση κεντρικού διοικητικού φορέα, η ύπαρξη αυτόνομων 

κοινωνιών και η επιβολή ορίων «στη χρήση στρατιωτικής ισχύος για την 

αποκατάσταση κοινωνικών αναταραχών»202. 

Όσον αφορά τις εξωτερικές σχέσεις της Ιαπωνίας, επήλθε μία περίοδος 

απομονωτισμού λόγω του θρησκευτικού προσηλυτισμού από τους 

Ευρωπαίους. Κατά το διάστημα αυτό σημειώνεται παρακμή του Βουδισμού 

 
 
                                                           
201 Elisonas Jurgis. “The Inseparable Trinity: Japan’s Relations with China and Korea”. The Cambridge 
History of Japan: Early Modern Japan IV (1993): 235-300, σ. 290. 
202 Inoguchi, Takashi. Japanese Politics: An Introduction. Melbourne: Trans Pacific Press,2005, σ.20. 
(Takashi 2005) 
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και ισχυρή εμφάνιση του Κομφουκιανισμού, ο οποίος με τα χαρακτηριστικά 

του συντηρητισμού καθώς και με την έμφαση στη πίστη «ταίριαζε ιδανικά στο 

στατικό χαρακτήρα της κυβέρνησης Tokugawa»203. 

Σημαντικές θεωρούνται και οι αλλαγές στον τομέα των φυσικών 

επιστημών, αφού επηρεασμένοι από το Διαφωτισμό στη Δύση  οι Ιάπωνες 

άλλαξαν τις επιστημονικές τους απόψεις για τον κόσμο. Τον 18ο αιώνα 

διαδόθηκε πολύ η Ολλανδική γλώσσα καθώς και η περαιτέρω διάδοση του 

Κομφουκιανισμού που έδινε έμφαση στην φυσική τάξη των πραγμάτων και 

την απόλυτη ιεραρχική υπακοή. 

Η περίοδος αυτή χαρακτηρίστηκε από έντονες πολιτικές 

μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν την οικονομία και τον έλεγχο της 

παραγωγικότητας, τις νομικές μεταρρυθμίσεις και την φορολογία. Η ανατολή 

του 19ου αιώνα βρήκε την Ιαπωνία σε έντονη οικονομική ανάπτυξη και 

συνεπακόλουθη πληθυσμιακή μεγέθυνση. 

Οι εθνικές και δυτικές σπουδές σε συνδυασμό με την διδασκαλία του 

Κομφουκιανισμού και των παραδοσιακών σπουδών του Shinto,που με την 

επίκληση της Θεάς του Ήλιου δημιούργησε « το επιχείρημα περί εθνικής 

ανωτερότητας και μοναδικότητας»204. 

Η συνέχεια πάντως προς τα μέσα του 19ου αιώνα χαρακτηρίστηκε από 

περιόδους κρίσεων και αναταραχών. Τα χαρακτηριστικά αυτών των κρίσεων 

αφορούσαν αγροτικές καταστροφές και τα μονοπώλια σε ορισμένες περιοχές. 

Στον τομέα της άμυνας δόθηκε έμφαση στον εκσυγχρονισμό του 

στρατού και της εκπαίδευσης του υιοθετώντας Δυτικά πρότυπα. Και 

αυξάνοντας τον ανταγωνισμό της ισχύος στην ευρύτερη περιοχή. 

 Η Ιαπωνική κοινωνία άρχισε να αστικοποιείται και να 

εκβιομηχανοποιείται. Στα μέσα του 19ου αιώνα κάνει την εμφάνιση της στην 

περιοχή και η Αμερική ή οποία τότε ως ανερχόμενη δύναμη επιχειρούσε το 
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εμπορικό της άνοιγμα. Στην Ιαπωνία δημιουργήθηκαν πολλά εμπορικά 

λιμάνια και με πρωτοπόρους την Αγγλία και την Αμερική γιγαντώθηκε το 

διεθνές εμπόριο στην περιοχή. Στο παιγνίδι είχε μπει δυναμικά και η Ρωσία 

που κέρδισε κάποια δικαιώματα εμπορικής κίνησης στα λιμάνια της Ιαπωνίας. 

Τότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι διαπληκτισμοί για τις Κουρίλες νήσους (στα 

βόρεια της Ιαπωνίας)205. Μολονότι η εθνική απομόνωση αποτελούσε θεμέλιο 

λίθο του κράτους, αποφασίστηκε το άνοιγμα των λιμανιών προκειμένου να 

αποφευχθούν πολεμικές συγκρούσεις, όπως συνέβη στην Κίνα με τη 

βρετανική επίθεση στην Canton και το βίαιο άνοιγμα των λιμανιών. 

Οι συνθήκες στο εξωτερικό είχαν αρχίσει να αποκτούν μία ιδιαίτερη 

δυναμική. Η Ρωσία υποχώρησε μετά την ικανοποίηση των γεωγραφικών της 

διεκδικήσεων στα βόρεια της Ιαπωνίας. Η Βρετανία βρέθηκε σε κυρίαρχη 

θέση στο εμπόριο με την Άπω Ανατολή καθώς οι λοιπές μεγάλες δυνάμεις 

είχαν να επιλύσουν έντονα εσωτερικά προβλήματα (π.χ. Αμερικανικός 

εμφύλιος). Η παρουσία της Βρετανίας ήταν τόσο έντονή στην Ιαπωνία την 

εποχή εκείνη αφού εισήχθη ο δυτικός τρόπος ζωής και κυκλοφορούσαν μέχρι 

και αγγλικές εφημερίδες. Η κατάσταση αυτή είχε όλα τα χαρακτηριστικά 

αποικιακού προτεκτοράτου.206 

Λόγω των προβλημάτων όμως της αγροτικής εξάντλησης , 

περιορισμού των οικονομικών και της από-ηθικοποίησης των samurai καθώς 

και της μονοπώλησης των κερδών από το εμπόριο, το δικτατορικό πολιτικό 

σύστημα του Tokugawa bakufu προκάλεσε την αντίσταση του Ιαπωνικού 

λαού και το οδήγησε σε παρακμή.  

7.4 Περίοδος Meiji 

Η περίοδος της σύγχρονης Ιαπωνίας ξεκινάει με την Παλινόρθωση 

Meiji και λήγει με την έκρηξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η κυβέρνηση Meiji 

έδωσε ξανά την εξουσία στον αυτοκράτορα, δημιουργώντας συνθήκες 
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εσωτερικής νομιμοποίησης. Το φεουδαρχικό σύστημα καταργήθηκε και οι 

κοινωνικές τάξεις ενοποιήθηκαν. Δημιουργήθηκαν γραφειοκρατικές δομές στις 

οποίες ως διοικητές διορίστηκαν πρώην samurai. Το πολιτικό σύστημα της 

εποχής εκείνης παρουσίαζε έντονα δυτικά στοιχεία, ακόμα και η δημιουργία 

του πρώτου συντάγματος που ανακοινώθηκε το 1889 στηρίχτηκε στο 

«γαλλικό οργανωτικό μοντέλο»207. 

Αυτή η στροφή της Ιαπωνίας προς τη Δύση και την έξοδο της από τον 

εθνικό απομονωτισμό σκοπό είχε την δημιουργία ενός σύγχρονου έθνους-

κράτους. Πέραν της αφομοίωσης του καπιταλιστικού συστήματος η Ιαπωνία 

φρόντισε και για την ανάπτυξη της αμυντικής της βιομηχανίας, Αυτό 

οφείλονταν στο ισχυρό αίσθημα ανασφάλειας της χώρας από εξωτερικές 

απειλές. Η Ιαπωνία βεβαίως δεν ξεπέρασε εύκολα το δίλημμα επιλογής 

μεταξύ της παράδοσης και εκσυγχρονισμού. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν η Ιαπωνία, εν μέσω τεκτονικών 

γεωπολιτικών αλλαγών, δεν έμεινε αμέτοχη αλλά συμμετείχε σε μία σειρά 

πολέμων στην περιφέρεια της με θετικά αποτελέσματα, τα οποία την έφεραν 

σε θέση ισχύος. Ο πατριωτισμός σε συνδυασμό με τον μιλιταρισμό και την 

έκρηξη του εθνικισμού οδήγησαν στην ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων και 

την αύξηση της επιθετικότητας της Ιαπωνίας. Η Ιαπωνία ήταν η νικήτρια 

δύναμη τόσο του Ά (1894-1895), όσο και του Β΄ (1937-1945) Σινο-ιαπωνικού 

πολέμου. Στο ενδιάμεσο, ή Ιαπωνία στράφηκε και προς ένα άλλο γείτονα, τη 

Ρωσία, λόγω των επεκτατικών φιλοδοξιών της δεύτερης προς τη Μαντζουρία 

και την Κορέα (1904-1905).  Η Ιαπωνία κατάφερε όχι μόνο να νικήσει, αλλά 

και να προσαρτήσει το1905 την Κορέα η οποία παρέμεινε προτεκτοράτο της 

Ιαπωνίας μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ακολούθησε ο Α΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος όπου η Ιαπωνία συνέπεσε να βρίσκεται με την πλευρά 

των νικητών208. 
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Ως συμπέρασμα εξάγεται ότι η Παλινόρθωση Meiji μετέτρεψε την 

Ιαπωνία σε μία παγκόσμια δύναμη και εν δυνάμει φιλόδοξο περιφερειακό 

ηγεμόνα. Η ανάπτυξη της σύμφωνα με τα πρότυπα των δυτικών δυνάμεων 

και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές αλλαγές που συνέπεσαν την  εποχή εκείνη 

δημιούργησαν υπέρμετρες φιλοδοξίες με αποκορύφωμα την αμφισβήτηση της 

πιο ισχυρής δύναμη της εποχής, αυτής των ΗΠΑ, με καταστρεπτικά για την 

πρώτη αποτελέσματα. 

7.5 Η κατοχή της Ιαπωνίας 

Στις 15 Αυγούστου του 1945, μετά την πτώση των δύο ατομικών 

βομβών στην Hiroshima και το Nagasaki, η Ιαπωνία αναγκάστηκε να 

συνθηκολογήσει στην άνευ όρων παράδοσης της. Ακολούθησε η επταετής 

κατοχή της Ιαπωνίας περίοδο κατά την οποία έλαβε χώρα η μεταπολεμική της 

αναδιάρθρωση. Η πρώτη φάση της κατοχής (1945-1947) περιλαμβάνει 

πολιτικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα επίπεδα της κοινωνικής ζωής, που 

άλλαξαν σχεδόν ολοκληρωτικά την Ιαπωνία. 

Στην δεκαετία του 1950 η χειραγώγηση της Ιαπωνίας από τις ΗΠΑ της 

άφηνε περιθώρια μόνο για περιορισμένη ικανότητα στρατιωτικής ισχύος, 

κυρίως για λόγους αυτοάμυνας. Η συνθήκη Αμοιβαίας Ασφάλειας που 

υπογράφηκε το 1951 στην ουσία παρέδωσε την Ιαπωνία στην πλήρη 

κηδεμονία των ΗΠΑ.209 Η εγκατάσταση πολλών αμερικανικών βάσεων στο 

έδαφος της καθώς και η ολοένα και αυξανόμενη οικονομική σύνδεση της 

Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ δημιούργησαν μία ασύμμετρη σχέση εξάρτησης χωρίς 

περιθώρια αποκλίσεων. 

Τα κύρια χαρακτηριστικά της επταετούς κατοχής της χώρας ήταν η 

παρουσία ξένων στρατευμάτων, ο αφοπλισμός και η μεταβατικότητα προς την 

πολιτική και οικονομική αναδόμηση της χώρας.210 

 
 
                                                           
209 Duus, Peter “Introduction”. The Cambridge History of Japan: The Twentieth Century VI: Μτφ: Alvin 
D. Coox (1993): 1-53, σ.14 
210 Berger, Gordon M. “Postwar Politics, 1945-1973”. The Cambridge History of Japan: The Twentieth 
Century VI Μτφ: Alvin D, Coox (1993): (Gordon 1993)154-213, σ.168 
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7.6 Η μεταπολεμική Ιαπωνία μέχρι το τέλος του ψυχρού πολέμου 

Ο σκοπός των ΗΠΑ υπήρξε να καταστήσουν την Ιαπωνία σύμμαχο 

ενάντια στην εξάπλωση του κομμουνισμού στην Άπω Ανατολή. Όταν 

διαλύθηκε το κομφουκιανικό πολιτικό σύστημα της Κίνας αντικαταστάθηκε 

από κομουνιστικό, το οποίο σε συμμαχία με την Σοβιετική Ένωση στόχευε 

στην εξάπλωση του καθεστώτος στην Ασιατική περιφέρεια και στην συνέχεια 

σε όλο το κόσμο. Οι επαγόμενες γεωγραφικές διαιρέσεις που προέκυψαν 

στην Κορέα και στην Ινδοκίνα, μέσα από πολεμικές αντιπαραθέσεις στις 

οποίες η Ιαπωνία δεν ενεπλάκη, την οδήγησαν σε πολλαπλά οικονομικά 

οφέλη. 

Η στρατιωτική αδρανοποίηση της περιοχής, βοηθήθηκε και από την 

ραγδαία παρακμή της στρατιωτικής παρουσίας της Ευρώπης στην Ασία, λόγω 

της σχεδόν ολοκληρωτικής καταστροφής των φορτίων σκληρής ισχύος της. Η 

Ιαπωνία συνεπώς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μετατράπηκε σε «Ελβετία 

του Ειρηνικού»211.  

Η Ιαπωνία, κατά την δεκαετία του 1960, σημείωσε στην περιοχή της 

μεγάλη άνοδο ως οικονομική και κρατική δύναμη σταθεροποίησης. Με την 

συμβολή των ΗΠΑ μετατράπηκε σε ένα φιλειρηνικό και δημοκρατικό κράτος, 

με έντονο αντιμιλιταρισμό και τάσεις για άοπλη ουδετερότητα. 

Η δράση της Ιαπωνίας κατά την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου 

διακρίθηκε κυρίως από τον αντικομουνισμό, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, 

ως αντίβαρο στην κομουνιστική Κίνα. 

Η προσέγγιση των ΗΠΑ με την Κίνα, όσον αφορά το θέμα της Ταιβάν, 

κλόνισε μερικώς την σχέση της Ιαπωνίας με τον κηδεμόνα της. Η σχέση αυτή 

όμως διατηρήθηκε και πήρε μία νέα μορφή μέσω της ανόδου του ασιανισμού, 

των τριμερών σχέσεων και του διεθνισμού.212Οι τριμερείς σχέσεις μεταξύ 

ΗΠΑ, Ευρώπης και Ιαπωνίας, με βάση πολιτικοοικονομικές παραμέτρους, 

σκοπό είχε την προώθηση της νεοφιλελεύθερης ελεύθερης οικονομίας της 

αγοράς. Η οικονομική αλληλεξάρτηση που δημιουργήθηκε μεταξύ ΗΠΑ και 
                                                                                                                                                                      
 
211 Buruma, Ian. Inventing Japan (1853-1964). New York: The Modern Library, 2003, σ. 157. 
212 Hayes, Louis D.. Japan and the Security of Asia. Lanham: Lexington Books, 2001, σ.89. 
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Ιαπωνίας εκτόξευσε  την Ιαπωνική παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων 

κυρίως στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας.213 

Κατά την δεκαετία του 1960, η Ιαπωνία άρχισε να αναπτύσσει 

στρατιωτικές δυνάμεις για λόγους αυτοάμυνας με όπλα αμερικανικής  

προέλευσης. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου του Βιετνάμ, η Ιαπωνία προσέφερε 

έμμεσα την υποστήριξη της στις ΗΠΑ, παρέχοντας στρατιωτικές βάσεις. 

Η διμερείς σχέσεις με τις ΗΠΑ διατηρήθηκε σε όλα τα επίπεδα κατά τη 

διάρκεια του διπολικού συστήματος, βοηθώντας την Ιαπωνία στην πολιτική, 

οικονομική και στρατιωτική της ανάπτυξη. 

‘Όσον αφορά, την από βορρά υπερδύναμη Σοβιετική Ένωση η οποία 

προσπαθούσε με κάθε τρόπο να εξαπλώσει τον κομμουνισμό, οι σχέσεις τους 

διατηρήθηκαν σε ομαλό διπλωματικό επίπεδο, επιλύοντας τα περισσότερα 

από τα διμερή τους θέματα πλην του εδαφικού. Η Ιαπωνία, κατά την διάρκεια 

ύπαρξης του διπολικού συστήματος δεν ήρθε ποτέ σε ανοικτή πολεμική 

σύγκρουση με τη Σοβιετική Ένωση. Για τους Σοβιετικούς από την άλλη, η 

συμμαχία της Ιαπωνίας με τις ΗΠΑ, υπονόμευε την ασφάλεια τους και ενίσχυε 

τα επιχειρήματα τους για τη διεκδίκηση των βορείων νήσων (Κουρίλες νήσοι)  

που τους προσέφεραν στρατιωτικό πλεονέκτημα. 

Ανάλογα περίπλοκες υπήρξαν και οι σχέσεις της Ιαπωνίας με την άλλη 

κομμουνιστική χώρα, την Κίνα. Μετά την αιματηρή συνύπαρξη τους έως τα 

μέσα του 20ου αιώνα, η περίοδος του Ψυχρού Πολέμου αποτελείται από 

συνεχείς προσπάθειες ομαλοποίησης των μεταξύ τους σχέσεων. 

Μετά τον πόλεμο της Κορέας, η Κίνα επεδίωξε την βελτίωση των 

σχέσεων με την Ιαπωνία, βρίσκοντας όμως εμπόδιο στην αυστηρή 

καθοδήγηση της δεύτερης από τις ΗΠΑ. 

 
 
                                                           
213 Hook Glem D.”Japan’s International Relations: Politics, Economics and Security.” London: 
Routledge, 2001, σ.66. 
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Για την πλήρη αποκατάσταση των σινοιαπωνικών  σχέσεων η Κίνα 

έθεσε ως προϋπόθεση την τήρηση τριών αρχών: 

1. Την αναγνώριση της ΛΔΚ ως μοναδικής νόμιμης αρχής όλης της 

Κίνας. 

2. Την αποδοχή ότι η Ταιβάν δεν μπορεί να αποτελεί ξεχωριστό 

κράτος. 

3. Την εγκατάλειψη επίσημων διπλωματικών σχέσεων με την 

Ταιβάν214. 

Το 1972 η Ιαπωνία αποδέχθηκε τις τρεις παραπάνω αρχές και 

αποκατέστησε πλήρως τις διπλωματικές της σχέσεις με την Κίνα, 

υλοποιώντας ταυτόχρονα ένα άνοιγμα στον τομέα του εμπορίου και των 

επενδύσεων.215 

Στον τομέα της ασφάλειας ωστόσο, διατηρήθηκε μία έντονη 

αντιπαράθεση. Η Κίνα ήταν πάντα καχύποπτη προς τις προθέσεις της 

Ιαπωνίας και των σχέσεων της με τις ΗΠΑ. Η σταδιακή ενδυνάμωση του 

Ιαπωνικού στρατού, έστω και για λόγους αυτοάμυνας, έδινε ένα προβάδισμα 

στη διεκδίκηση των νήσων Σενκάκου στην ανατολική κινεζική θάλασσα. 

Η Ιαπωνία από την πλευρά της, δεν θεώρησε την Κίνα τόσο μεγάλη 

απειλή, ακόμα και μετά την απόκτηση πυρηνικών όπλων από την τελευταία, 

καθότι βρισκόταν υπό την προστασία των ΗΠΑ. 

Η Ιαπωνία διατήρησε φιλικές σχέσεις με το σύνολο των λοιπών 

ασιατικών κρατών, υπό την καθοδήγηση πάντα των ΗΠΑ. Η έμφαση στο 

διεθνές εμπόριο και την οικονομία και οι έντονες αντιμιλιταριστικές εκφάνσεις 

στο εσωτερικό της την κράτησαν προσανατολισμένη στην ανάπτυξη μόνο 

ήπιων μορφών ισχύος, σε όλη την διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου. 

Από την εποχή της συμμαχικής κατοχής και έπειτα η Ιαπωνία μπήκε 

στο δρόμο της ταχείας ανάπτυξης σε όλους τους τομείς. Ακόμη κατέστη 

 
 
                                                           
214 Hook Glem D. Japan’s International Relations: Economics and Security. London: Routlegde, 2001, 
σ.163 
215 Στο ίδιο σελ. 170. 
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φιλειρηνικό κράτος που δεν χρησιμοποιούσε βία και δήλωνε απάρνηση προς 

την αναβίωση του μιλιταριστικού της παρελθόντος216.  

7.7 Η Ιαπωνία στα χρόνια της πολυπολικότητας 

Το 1990 η Ιαπωνία έγινε μέλος του ΝΑΤΟ, με συμμετοχή κυρίως 

χρηματοδοτικού χαρακτήρα. Επίσης συμμετείχε στην ομάδα G7 και 

αποτελούσε το μοναδικό εκπρόσωπο της ασιατικής περιφέρειας, γεγονός που 

έδωσε στην Ιαπωνία τη δυνατότητα να ακολουθήσει πολιτική ασιανισμού, 

προωθώντας τα ιδανικά και τα συμφέροντα της ανατολικής Ασίας. 

Η δεκαετία του 1990 πάντως παρουσιάζεται ως δεκαετία της 

στασιμότητας στην πολιτική, την οικονομία και τις διεθνείς σχέσεις της 

Ιαπωνίας. Η στασιμότητα αυτή οφείλεται στη τραπεζική και την 

χρηματιστηριακή κρίση. Η δεκαετία αυτή χαρακτηρίζεται από την παρακμή της 

κατανάλωσης, στασιμότητα και επιχειρηματική λιτότητα217  

Με το πέρας της δεκαετίας αυτής έγιναν εντατικές προσπάθειες τόσο 

για την διάσωση του τραπεζικού τομέα και την εξυγίανση της Ιαπωνικής 

οικονομίας, όσο και για την γενικότερη επιβίωση του κράτους218. 

Στον τομέα της εθνικής ασφάλειας και της στρατιωτικής ισχύος της 

χώρας, αυτή βασίστηκε κατά κύριο λόγο στη συνθήκη ασφαλείας που είχε 

υπογράψει με τις ΗΠΑ και της εξασφάλιζε πρόσβαση στην αμυντική 

τεχνολογία. Επιπλέον, η Ιαπωνία φρόντιζε να διατηρεί όσο το δυνατόν πιο 

φιλικές σχέσεις με τα γειτονικά κράτη, εξασφαλίζοντας έτσι την απαραίτητη 

περιφερειακή σταθερότητα για την προστασία του έθνους και την 

εξυπηρέτηση των συμφερόντων του. 

Το 1997 τροποποιήθηκε η αμυντική συμφωνία με τις ΗΠΑ, σύμφωνα 

με την οποία η Ιαπωνία ήταν υπεύθυνη για την απώθηση επιθέσεων εντός 

των συνόρων της. 

 
 
                                                           
216 Inoguchi Takashi, Japanese Politics : An Introduction. Melbourne : Trans Pasific Press. 2005, σ. 12  
217 McCalin L. James. Japan: A Modern History. New York: Norton & Company, Inc., 2002, σ.603. 
218 Inoguchi Takashi, Japanese Politics : An Introduction. Melbourne : Trans Pasific Press. 2005, σ. 76 



-87- 
Σχέσεις  Κίνας –Ιαπωνίας στον 21ο  αιώνα 

 
Τέλος πρέπει να σημειωθεί ότι στον τομέα της ασφάλειας έχει 

επικρατήσει η έννοια της «διπλής ταυτότητας» της Ιαπωνίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η Ιαπωνία ενώ αποτελεί μία εν δυνάμει μεγάλη δύναμη, ικανή 

να επηρεάζει τη διάρθρωση της διεθνούς ασφάλειας, ωστόσο θεωρείται 

αυτοπεριορισμένο κράτος λόγω της επιβαλλόμενης προστασίας από τις 

ΗΠΑ219.  

Η Ιαπωνία ενδιαφέρεται σε μεγάλο ποσοστό για την περιφερειακή της 

ασφάλεια και το πως κατοχυρώσει τα συμφέροντα της σε αυτή.. Μετά τον 

ψυχρό πόλεμο, η στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή αρχικά 

μειώθηκε. ΟΙ ΗΠΑ αποχώρησαν από τις Φιλιππίνες (1991-1992) και 

ακολούθησε η χρηματοπιστωτική κρίση με την κατάρρευση των ασιατικών 

νομισμάτων. Η Ιαπωνία χρειάστηκε να ρίξει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια 

για την ανακεφαλαιοποίηση των ασιατικών τραπεζών σε μία προσπάθεια 

αναχαίτισης αυτής της οικονομικής κρίσης. Επίσης επένδυσε μεγάλα 

κεφάλαια σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, η Μαλαισία, Ινδονησία, Φιλιππίνες και 

Νότια Κορέα220. 

Οι παραπάνω συνάφειες προσέφεραν στην Ιαπωνία ένα πιθανό ρόλο 

ασφαλείας εκτός πλαισίου της συμμαχίας με τις ΗΠΑ. Μία φανερή όμως 

αύξηση της ισχύος της Ιαπωνίας θα πυροδοτούσε περαιτέρω εντάσεις με τη 

Κίνα, τις ΗΠΑ και άλλα κράτη της περιφέρειας. 

7.7.1 Διαφιλονικούμενες περιοχές. 

Ένα από τα κρισιμότερα θέματα ασφαλείας που απασχόλησαν την 

Ιαπωνία στα τέλη του 20ου αιώνα, ήταν η κρίση των Στενών της Ταιβάν 

(1995). Αυτή διήρκησε περίπου ένα χρόνο και προκλήθηκε μετά από τις 

συνεχόμενες στρατιωτικές ασκήσεις και πυραυλικές δοκιμές της Κίνας σε 

 
 
                                                           
219 Soeya Yoshihide “Japan: Normative Constraints Versus Structural Imperatives”. Asian Security 
Practice: Materia and Ideational Influences, ed M. Alagappa, Stanford University Press. Stanford 
California,1998, σ.233. 
220 Samuels, Richard J.. Securing Japan : Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia. Ithaca and 
London: Cornell University Press, 2007, σ.146. 
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περιοχές κοντά στη Ταϊβάν221. Οι τριβές αυτές είχαν σαν κύριο αίτιο την 

προσπάθεια προσέγγισης της Ταϊβάν από τις ΗΠΑ μέσω διαδικασιών 

διεθνούς αναγνώρισης της ανεξάρτητης οντότητας της, γεγονός που 

εξαγριώνει ιστορικά και πολιτικά την Κίνα. 

Ο διαμεσολαβητικός ρόλος της Ιαπωνίας σκοπό είχε την αποφυγή κάθε 

προσπάθειας στρατιωτικής κλιμάκωσης στην περιοχή των Στενών και την 

συμφιλίωση της Κίνας με την Ταϊβάν222. 

Μία άλλη περιοχή υπό αμφισβήτηση αποτελούν οι Κουρίλες νήσοι οι 

οποίες διεκδικούνται από Ιάπωνες και Ρώσους από την εποχή πριν τον Β 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά το τέλος του πολέμου η Ιαπωνία απαρνήθηκε από 

τα δικαιώματα επί των νήσων, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει τη σοβιετική 

κυριαρχία σε αυτά. Για την Ιαπωνία η διεκδίκηση των νήσων από τους 

σοβιετικούς εκδήλωνε μία επεκτατική τάση που για πολλά χρόνια αποτελεί 

εθνικό «ταμπού»223. 

Το σύμπλεγμα των νήσων αυτών θεωρείται στρατηγικής σημασίας για 

την Ιαπωνία λόγω εγγύτητας στον ζωτικό της χώρο. Επιπροσθέτως, 

βρίσκονται σε μία από τις πιο πλούσιες αλιευτικές περιοχές του κόσμου και 

φυσικά αποτελούν θέμα εθνικής υπερηφάνειας. 

Η άρνηση παράδοσης των νήσων από την πλευρά της Ρωσίας, 

διατηρεί μία ένταση μεταξύ των δύο χωρών. Μάλιστα το 2014, υπήρξε και 

διπλωματική ένταση μετά από μία στρατιωτική προκλητική άσκηση στην 

περιοχή. 

Η πιο πρόσφατη σινο-ιαπωνική ένταση, αφορά αυτή που σχετίζεται με 

την διεκδίκηση των νήσων Οκινοτόρι και των νησιών Σενκάκου. Αναφορικά 

με τα νησιά Οκινοτόρι, πρόκειται για αμφισβητούμενους βράχους που ο 

σκοπός της διεκδίκησης τους από την Ιαπωνία αφορά την διεύρυνση της ΑΟΖ 

 
 
                                                           
221  Chen Qimao.  “The Taiwan Straits Crisis”. Across the Taiwan Strait: Mainland China, Taiwan, and 
the 1995-1996 Crisis, ed. Suisheng Zhao, Routledge, New York, 1999: 127-159, σ.127. 
222 Samuels, Richard J.. Securing Japan : Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia. Ithaca and 
London: Cornell University Press, 2007, σ.171. 
223 Hayes, Louis D.. Japan and the Security of Asia. Lanham: Lexington Books, 2001, σ.104 
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της224. Φυσικά η Κίνα απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Ιαπωνίας περί 

κυριαρχίας επί των νησιών αυτών. 

Τα νησιά Σενκάκου είναι οκτώ ακατοίκητα νησιά στην ανατολική 

θάλασσα της Κίνας, ανάμεσα σε Κίνα, Ιαπωνία και Ταϊβάν και βρίσκονται υπό 

Ιαπωνική κατοχή από το τέλος του Α΄Σινο-ιαπωνικού πολέμου. Η ανακάλυψη 

φυσικών ενεργειακών πόρων στην περιοχή, χειροτέρεψε την κατάσταση. 

Υπήρξαν περιστατικά ήπιων αψιμαχιών, στρατιωτικής φύσεως που ενίσχυσαν 

την αντιπαράθεση των δύο χωρών όσον αφορά την διεκδίκηση των νήσων.225 

7.8 Η Ιαπωνία στον 21ο αιώνα. 

Η Ιαπωνία μετά την βαθιά οικονομική ύφεση της δεκαετίας του 1990, 

σημείωσε μέτρια οικονομική ανάπτυξη στις αρχές του 21ου αιώνα, κυρίως 

λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης η οποία επέφερε κάμψη στις 

ιαπωνικές εξαγωγές. 

Βασικό στοιχείο της ιαπωνικής οικονομίας αποτελεί και η πυρηνική 

ενέργεια που πέρασε σε φάση παρακμής μετά τον σεισμό του 2011 στην 

Φουκοσίμα. Η Ιαπωνία εισάγει το μεγαλύτερο μέρος των ενεργειακών της 

αναγκών, γεγονός το οποίο αυξάνει το βαθμό εξάρτησης της από άλλες 

χώρες. Η τεχνογνωσία της πυρηνικής τεχνολογίας είναι κτήμα της Ιαπωνίας, 

προς το παρόν όμως περιορίζεται σε ειρηνικούς σκοπούς. 

Όσον αφορά την ανάπτυξη σκληρής ισχύος, η Ιαπωνία παρατηρώντας 

τον γίγαντα Κίνα να μεγεθύνεται περαιτέρω, αύξησε τις αμυντικές της δαπάνες 

από το 2014 και μετά για λόγους αυτοπροστασίας. Αυτή η προσπάθεια είναι 

έκδηλη και από τη συνεχόμενη ανάπτυξη αμυντικών ικανοτήτων με σκοπό να 

μετριάσουν την αναπτυσσόμενη ανασφάλεια που τους προκαλεί η Κίνα. Η 

ομπρέλα προστασίας που της παρέχουν οι ΗΠΑ δεν είναι απόλυτη 

εξασφάλιση προστασίας για την Ιαπωνία. Οι ίδιες οι ΗΠΑ καλούνται να 

χαλιναγωγήσουν την γιγάντωση της Κίνας, όχι μόνο μέσω της μεταφοράς των 

 
 
                                                           
224 Samuels, Richard J.. Securing Japan : Tokyo’s Grand Strategy and the Future of East Asia. Ithaca and 
London: Cornell University Press, 2007, σ.142. 
225 Στο ίδιο σ.170. 
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βαρών σε τρίτους αλλά και αναλαμβάνοντας ή ίδια δράση εξισορρόπησης 

στον ευρύτερο χώρο της περιφέρειας της ανατολικής Ασίας. 

Η ύπαρξη του μη ορθολογικού δρώντα Βόρειας Κορέας, η οποία 

διαθέτει πυρηνική σκληρή ισχύ, υποκινεί και μετατοπίζει τι κέντρο βάρους της 

Αμερικανικής υψηλής στρατηγικής στην άλλη άκρη του Ειρηνικού ωκεανού. Η 

Ιαπωνία μαζί με την Ταϊβάν χρησιμοποιούνται ως ο προωθημένος βραχίονας 

πίεσης κατά της κινεζικής προσπάθειας ανέλιξης σε περιφερειακό ηγεμόνα 

Εκ πρώτης όψεως ούτε η Κίνα ούτε η Ιαπωνία επιθυμούν να χειριστούν 

μία παρατεταμένη αντιπαράθεση, λόγω της στενής οικονομικής τους 

αλληλεξάρτησης. Όμως η συνεχιζόμενη κατατριβή σε θέματα γεωπολιτικά 

στην περιοχή γειτονίας τους και η συνεχόμενη ενίσχυση φορτίων ισχύος της 

Κίνας. μεγεθύνουν το δίλλημα ασφαλείας της Ιαπωνίας. Η πιθανότητα της 

τελευταίας να αναζητήσει ικανότητα πυρηνικής αποτροπής, στο εγγύς μέλλον, 

δεν μπορεί να αποκλειστεί. Αυτό φυσικά απαιτεί την άδεια των ΗΠΑ, η οποία 

μπορεί όμως να ενδώσει αν υπάρξει ανισορροπία ισχύος σε βάρος της στην 

περιφέρεια της ανατολικής Ασίας. 

Αν το δίλλημα ασφαλείας της Ιαπωνίας γίνει και δίλλημα ασφαλείας των 

ΗΠΑ, τότε είναι σίγουρο ότι οι τελευταίες μέσα σε ένα σύστημα 

πολυπολικότητας με δυνητικό ηγεμόνα θα αυξήσουν την επιθετικότητα τους. 

Η κατατριβή μέσω τρίτων και η μεταφορά των βαρών είναι μία διαχρονική 

κατάσταση που βρήκε εφαρμογή και μεταξύ των υπερδυνάμεων κατά την 

διάρκεια του ψυχρού πολέμου. 

Η αύξηση της επιθετικότητας, της μαχητικής ρητορικής και της 

υπεροψίας μεταξύ Κίνας και Ιαπωνίας ενέχει μία φυσική επικινδυνότητα. Η 

αντιπαλότητα αυτή έχει βρει εφαρμογή και στις διμερείς οικονομικές σχέσεις 

μέσω της εφαρμογής εμπάργκο Ιαπωνικών προϊόντων στην Κίνα, μία 
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πρακτική συμβατή με την κινεζική προσέγγιση ανταμοιβής/ τιμωρίας έναντι 

της Ιαπωνίας.226  

  

 
 
                                                           
226  Η Κίνα και οι Άλλοι. Κεφ.7ο  Οι σχέσεις Κίνας- Ιαπωνίας στο περιφερειακό σύστημα της 
Ανατολικής Ασίας. Κων. Λαμπρόπουλος σ.195-227 Επιμ: Σωτ. Πετρόπουλος, Κων . Χουλίαρας.  
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Κεφάλαιο 8ο  Εκφάνσεις πολιτικού ρεαλισμού στην περιφέρεια 
της βορειοανατολικής Ασίας στον 21ο αιώνα. 

Μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και την μετάβαση από τον 

σταθερό διπολισμό στον πολυπολισμό, ήταν διάχυτη η άποψη που 

αναπτύχθηκε, κυρίως στα Δυτικά κράτη, ότι ο πολιτικός ρεαλισμός έφτασε στο 

τέλος του. Τα κράτη είχαν περάσει από τον ανταγωνισμό ασφαλείας και την 

σύγκρουση στην συνεργασία και την οικονομική αλληλεξάρτηση227. Οι θεωρίες 

πλουραλισμού έβρισκαν τέλεια επεξηγηματική εφαρμογή στην παραπάνω 

προσέγγιση. Ο ρεαλισμός, στην μεταδιπολική εποχή μετά το 1990, 

αποτελούσε πλέον ένα θαμπό μακροσκοπικό εργαλείο, το οποίο είχε χάσει 

την χρησιμότητα του Ήταν όμως πραγματικά έτσι; 

Η προσπάθεια των ΗΠΑ για προσπέλαση του κατωφλίου της Ρωσίας, 

έπειτα από το κενό ισχύος που δημιούργησε η διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης, φάνηκε με την παρουσία του ΝΑΤΟ στον ζωτικό χώρο της 

περιφέρειας της. Με την επιχειρηματολογία της ελεύθερης επιλογής 

δημοκρατικότητας των χωρών οι Βαλτικές χώρες βρέθηκε στο απέναντι 

στρατόπεδο, περικυκλώνοντας τον ζωτικό χώρο της Ρωσίας. Αυτή η ήπια 

προσέγγιση όμως εξάρτησης και σφετερισμού δεν απέκλεισε την χρήση 

σκληρής ισχύος σε πολλά σημεία της περιφέρειας: Ο πόλεμος στα Βαλκάνια 

(1997), οι αναταραχές στην Ουκρανία και η βίαιη προσάρτηση της Κριμαίας 

από την Ρωσία (2014) δείχνουν ότι η ρεαλιστική αντίδραση των κρατών 

παραμένει πάντα μία ενεργή επιλογή. 

Παρατηρώντας την διεθνή πολιτική μακροσκοπικά διαπιστώνουμε 

πολλές περιπτώσεις ρεαλιστικής εκφόρτισης σκληρής ισχύος στις οποίες, 

καθόλου τυχαία, ο περιφερειακός ηγεμόνας ΗΠΑ βρίσκει πάντα 

επιχειρηματολογία συμμετοχής για διαμόρφωση του γεωπολιτικού γίγνεσθαι. 

Ο Πόλεμος του Κόλπου (1991), Ιράκ (2003),Αφγανιστάν (2001-2014), Λιβύη 

(2011) και η σημερινή κατάσταση στην Συρία και στην ευρύτερη περιοχή της 

Μέσης Ανατολής δείχνουν ότι το διεθνές σύστημα είναι απόλυτα ρεαλιστικό 

 
 
                                                           
227 John J.Mearsheimer «Η Τραγ (Valencia, 1995)ωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα 2006,σελ.693 . 
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άναρχό και σκληρό. Ο Θουκυδίδειος προσέγγιση στην διεθνή πολιτική βρίσκει 

καθολική εφαρμογή σήμερα. Ο ρεαλισμός είναι και παραμένει επίκαιρος και 

αποτελεί το διεισδυτικότερο εργαλείο για την συμπεριφορά των κρατών και 

τον 21ο αιώνα. 

Τα κράτη εξακολουθούν να φοβούνται το ένα το άλλο και επιδιώκουν 

να αποκτήσουν ισχύ το ένα σε βάρος του άλλου. Η διεθνής αναρχία δεν 

έπαψε να υφίσταται με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και ελάχιστα σημάδια 

υπάρχουν ότι είναι πιθανό να πάψει να υφίσταται σύντομα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο ανταγωνισμός για ισχύ την δεκαετία του 

1990 ήταν χαμηλής κλίμακας, κυρίως γιατί η Ρωσία ήταν σε φάση 

συσπείρωσης και ανασυγκρότησης προσπαθώντας να αποκτήσει την παλιά 

δυναμική της μέσω μίας πιο δυτικοποιημένης σοσιαλιστικής, 

προσαρμοσμένης στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. 

Η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα φάνηκε να απασχολείται με θέματα 

διεθνούς τρομοκρατίας. Το φαινόμενο αυτό συνεχίζει να παράγει αίτιο και 

αποτέλεσμα για διεθνείς στρατιωτικές επεμβάσεις και χρήση σκληρή ισχύος. 

Ο επιθετικός ρεαλισμός βρίσκει αγώγιμο πεδίο δράσης. Η προσπάθεια 

εκδημοκρατισμού- στα δυτικά πρότυπα- παλαιών και βαθιά θρησκευόμενων 

λαών αποτελεί το προπέτασμα καπνού, για την ουσιαστικά αναζήτηση 

κέρδους μέσω του ελέγχου και της εκμετάλλευσης πλουτοπαραγωγικών 

περιοχών ενέργειας. Η προσπάθεια αναδόμησης των κρατών αυτών έχει 

προκαλέσει της έξαρση του φαινομένου της διεθνούς τρομοκρατίας ως 

αντίδραση ισορροπίας στην διαταραχή ισχύος που προκλήθηκε χωρίς να έχει 

προετοιμάσει μία διάδοχη κατάσταση ισορροπίας. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι την δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα έχουμε 

ξαναμπεί στην εποχή της έκδηλης, και χωρίς κεκαλυμμένους μανδύες, εποχή 

του σκληρού πολιτικού ρεαλισμού. Η δεκαετία αυτή θυμίζει σε σημαντικό 

βαθμό την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα καθώς και την περίοδο του 

Μεσοπολέμου πριν το ξέσπασμα του Β΄ΠΠ. 

Σήμερα η Ευρώπη παραμένει επί της ουσίας διπολική. Οι Μεγάλες 

Δυνάμεις είναι η Ρωσία και οι ΗΠΑ (μέσω του ΝΑΤΟ), με τάσεις γιγάντωσης 
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σε δυνητικού ηγεμόνα της Γερμανίας μέσω του οικονομικού άξονα. Στην 

Ευρώπη δηλαδή υπάρχει η πλέον σταθερή δομή ισχύος.  

Η βορειοανατολική Ασία είναι πολυπολική (Κίνα, Ρωσία, και ΗΠΑ) με 

την Ιαπωνία να χρησιμοποιείται ως εργαλείο μεταφοράς των βαρών και άξονα 

ελέγχου στην περιοχή. Ο σχηματισμός αυτός είναι περισσότερο επιρρεπής σε 

αστάθεια.  Όσο στο σύστημα αυτό δεν υπάρχει δυνητικός ηγεμόνος, αυτό 

παραμένει σταθερό. Τι γίνεται όμως εάν συνεχίσει η Κίνα να αυξάνει τα φορτία 

ισχύος της; Τι γεωπολιτικές συμπεριφορές θα προκύψουν αν η Κίνα αργά ή 

γρήγορα εξελιχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα. Η αύξηση του ανταγωνισμού 

ασφαλείας σε μία περιοχή, οδηγεί τις περισσότερες φορές σε πόλεμο. Το 

πολεμικό φαινόμενο είναι φυσική διαδικασία αποσυμπίεσης  σε ένα κλειστό 

περιβάλλον συνεχόμενης έντασης και φόρτισης. 

Ο σταθεροποιητικός παράγοντας που οδηγεί μέχρι στιγμή στην 

αποφυγή των παραπάνω εκφορτίσεων είναι η παρουσία ενός υπερπόντιου 

εξισορροπιστή, των ΗΠΑ ως ισχυρότερη δύναμη ηγεμονίας στον κόσμο. 

Επίσης η παρουσία των πυρηνικών όπλων , μέσω της απόλυτης αποτροπής 

και τρόμου της ολοσχερούς καταστροφής, λειτουργεί ανασταλτικά στην 

κλιμάκωση των εντάσεων και προστριβών μεταξύ γειτονικών κρατών στην 

περιοχή της ανατολικής Ασίας.228 

8.1 Ανταγωνισμός ασφαλείας στην βορειοανατολική Ασία 

Μετά την κατάρρευση του Ψυχρού Πολέμου, ο ανταγωνισμός 

ασφαλείας μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων αμβλύνθηκε.. Υπάρχουν όμως 

σημαντικές ενδείξεις ότι τα ισχυρότερα κράτη στην βορειοανατολική Ασία 

εξακολουθούν να φοβούνται το ένα το άλλο και συνεχίζουν να ανησυχούν για 

την κατανομή της σχετικής ισχύος στην περιφέρεια τους. Κάτω από την 

επιφάνεια της οικονομικής αλληλεξάρτησης υποβόσκει μία ισχυρή δυναμική 

για έντονο ανταγωνισμό ασφαλείας που πιθανώς να μπορεί να οδηγήσει και 

σε πολεμική κατατριβή. 

 
 
                                                           
228John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.693-8  
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Η συμπεριφορά των ΗΠΑ στην περιφέρεια αυτή, μετά το πόλεμο του 

Κόλπου το 1991, παρουσίασε μία αυξητική εστίαση στην περιοχή έως τις 

μέρες μας. Οι ΗΠΑ έφτασαν κοντά στο να διεξαγάγουν πόλεμο εναντίον της 

Βόρειας Κορέας το 1994 προκειμένου να την εμποδίσουν να αποκτήσει 

πυρηνικά όπλα229. 

 Πόλεμος μπορεί επίσης να ξεσπάσει μεταξύ Βόρειας και Νότιας 

Κορέας, οπότε οι ΗΠΑ αυτομάτως θα εμπλακούν καθώς διαθέτουν 

στρατιωτικές δυνάμεις στην Νότια Κορέα ακριβώς για τον παραπάνω λόγο. 

Μία τέτοια εξέλιξη δεν θα αφήσει αδιάφορη την Κίνα, όπως το 1950 που 

οδήγησε στην κατατριβή κινεζικών και αμερικανικών στρατιωτικών 

δυνάμεων.230  

Η Ταϊβάν είναι άλλο ένα επικίνδυνο μέρος όπου η Κίνα και οι ΗΠΑ θα 

μπορούσαν να οδηγηθούν σε πολεμική αντιπαράθεση231. H Κίνα έχει αφήσει 

ελάιστη αμφιβολία για το ότι θα πάει σε πόλεμο για να εμποδίσει την 

ανεξαρτησία της Ταϊβάν. Όμως οι ΗΠΑ έχουν δεσμευθεί  να βοηθήσουν την 

Ταϊβάν σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από την Κίνα. Το σενάριο αυτό 

μπορεί να φέρει σε πόλεμο τις δύο μεγάλες δυνάμεις Κίνα και ΗΠΑ. Την 

περίοδο 1995-1996 έλαβαν χώρα εκτεταμένες στρατιωτικές ασκήσεις της 

Κίνας στον ενδιάμεσο θαλάσσιο χώρο, οι οποίες προκάλεσαν την αντίδραση 

των ΗΠΑ, που εκδηλώθηκε στέλνοντας στην περιοχή δύο ομάδες μάχης 

αεροπλανοφόρων. Το ζήτημα της Ταϊβάν παραμένει ακόμα ανοικτό με τις 

ΗΠΑ και Κίνα να φτάνουν στα όρια να εκφράσουν και πυρηνικές απειλές.232 Η 

Ταϊβάν από την πλευρά της αγοράζει καινούργια όπλα για να αντιμετωπίσει το 

 
 
                                                           
229 Leon V. Sigal, Disarming Strangers: Nuclear Diplomacy with North Korea (Princeton, NJ :Princeton 
University Press, 1998) και Don Oberdorfer, The two Koreas: A Contemporary History (New York: 
Basic Books, 1997), κεφ 11-13.  
230 Nick Beldecos and Eric Heginbotham, «The Conventional Military Balance in Korea», Breakthrough 
4, No1 (Spring 1995), σ.1-8 και Michael O’ Hanlon «Stopping a North Korean Invasion: Why Defending 
South Korea is easier than the Pentagon thinks», International Security 22, No 4 (Spring 1998), σ,135-
70.  
231 Bernice Lee, The Security Implications of the New Taiwan, Adelphi Paper No 331 (London: 
International Institute for Strategic Studies, October 1999).James R. Lilley and Cuck Downs. Crisis in 
the Taiwan Straits (Washington DC: National Defense University Press, 1997) 
232 Steven Mufson and Helen Dewar, «Pentagon Issues warning to China: U.S. Officials Criticize Beijjing 
White Paper Backing Use of Force against Taiwan», Washington Post, February 23, 2000. Bill Gertz 
«China, Threatens U.S. with Missile Strike», Washington Times, February 29, 2000. 
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αυξανόμενο οπλοστάσιο της Κίνας ενώ ταυτόχρονα παραμένει αποφασισμένη 

να διατηρήσει την ανεξαρτησία της από αυτήν. 

Είναι εμφανές ότι η κυριότερη μεγάλη αντίπαλος των ΗΠΑ στην 

περιοχή αλλά και παγκοσμίως είναι η Κίνα. Πολλοί αμερικανοί διαννοούμενοι 

θεωρούν ότι ο Πολιτικός Ρεαλισμός είναι ξεπερασμένος τρόπος σκέψης μιάς 

και η αμερικανική πολιτική είναι «πνιγμένη» στον Φιλελευθερισμό233. Όμως ο 

Πολιτικός Ρεαλισμός είναι ακριβώς ο τρόπος που οι ηγέτες της Κίνας βλέπουν 

τον κόσμο. Σύμφωνα με ένα εξέχοντα σινολόγο, η Κίνα «μπορεί κάλλιστα να 

είναι το “πατριαρχείο” της REALPOLITIK στο μεταψυχροπολεμικό κόσμο»234 

Αυτό δεν προκαλεί έκπληξη, διότι κοιτώντας τα ιστορικά γεγονότα τα τελευταία 

150 χρόνια, καθώς και το τωρινό περιβάλλον απειλών που αντιμετωπίζει η 

Κίνα, διαπιστώνουμε έντονα αποτυπώματα Πολιτικού Ρεαλισμού. 

Η Κίνα έχει σύνορα, ορισμένα από τα οποία είναι ακόμη 

αμφισβητούμενα, με 13 διαφορετικά κράτη. Συγκρούστηκε για εδάφημε την 

Ινδία το 1962, τη Σοβιετική Ένωση το 1969 και το Βιετνάμ το1979. Όλα αυτά 

τα σύνορα εξακολουθούν να αμφισβητούνται. Η Κίνα διεκδικεί επίσης την 

Ταϊβάν, τα νησία Σενκάκου/ Ντιαογιουτάι και διάφορα νησιωτικά συμπλέγματα 

στην νότια Κινεζική Θάλασσα, πολλά από τα οποία αυτή την στιγμή δεν 

ελέγχει.235 

Επιπλέον, η Κίνα τείνει να θεωρεί, τόσο την Ιαπωνία όσο και τις ΗΠΑ 

ως δυνητικούς αντιπάλους.Ο Κινεζικός φόβος είναι βιωματικός και αφορά 

κυρίως τις ταπεινωτικές ήττες που υπέστησαν από τους Ιάπωνες στο πρώτο 

μισό του 20ου αιώνα. Ανησυχούν επίσης μήπως οι ΗΠΑ είναι αποφασισμένες 

 
 
                                                           
233 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.722. 
234 Thomas J. Christensen, «Chinese Realpolitik», Foreign Affairs 75, No 5 (September-October 1996), 
σ.37. Βλ. επίσης Alastair Iain Johnston, Cultural Realism: Strategic Culture and Grand Strategy in 
Chinese History ( Princeton, NJ: Princeton University Press,1995) και Andrew J. Nathan and Robert S. 
Ross, The Great Wall and the Empty Fortress: China’s Search for Security (New York: Norton, 1997). 
235 Mark J. Valencia, China and the South China Sea Disputes, Adelphi Paper No298 (London: 
International Institute for Strategic Studies, October 1995) 
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να εμποδίσουν την Κίνα στο να γίνει η κυρίαρχη μεγάλη δύναμη στην 

βορειοανατολική Ασία.236 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι οι σχέσεις της Κίνας με την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ 

έχουν γίνει χειρότερες-και όχι καλύτερες-μετά τη λήξη του Ψυχρού 

Πολέμου.237Η Ιαπωνία βασίστηκε στην αυξανόμενη οικονομική 

αλληλεξάρτηση, η οποία θα τη βοηθούσε να διατηρήσει ειρηνικές σχέσεις με 

την Κίνα επ’άπειρον. 238 Όμως ,ετά τα μέσα τηςδεκαετίας του 1990, οι 

Ιαπωνικές ανησυχίες έχουν αποκτήσει ρεαλιστική χροιά, όσον αφορά τις 

στρατηγικές προθέσεις της Κίνας.239 

Η Κίνα από την πλευρά της μετά το 2001 έχει αυξήσει κατακόρυφα τις 

αμυντικές δαπάνες και την προσπάθεια ανάπτυξης προηγμένης στρατιωτικής 

τεχνολογίας. 

Ένας άλλος δείκτης του ανταγωνισμού ασφαλείας που λαμβάνει χώρα 

στην βορειοανατολική Ασία, είναι η μεγάλη κούρσα εξοπλισμών πυραυλικής 

τεχνολογίας που στήνεται στην περιοχή αυτή απειλώντας αλλήλους.240Η 

Βόρεια Κορέα αν[επτυσσε και δοκίμαζε πυραύλους σε όλη τη δεκαετία του 

1990 και συνεχίζει να συμβαίνει και σήμερα. Αντιδρώντας η Νότια Κορέα κάνει 

βήματα για την βελτίωση των δικών της βαλλιστικών πυραύλων, ενώ η 

Ιαπωνία και οι ΗΠΑ αναπτύσουν σύγχρονα συστήματα αντιπυραυλικής 

 
 
                                                           
236 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.722 
237 Yu Bin, «Containment by Stealth: Chinese Views of and Policies toward America’s Alliances with 
Japan and Korea after the Cold War», discussion paper (Stanford, CA: Asia/Pacific Research Center, 
Stanford University, September 1999) σ.7 και David Shambaugh, « (Shambaugh, 2000)», Survival42, 
No1 (Spring 2000), σ.97-115. 
238 Yoichi Funabashi, «Japan and the New World Order», Foreign Affairs 70, No5 (Winter 1991-92) 
σ.58-74. 
239 Michael J. Green, «The Forgotten Player», National Interest No60 (Summer 2000), σ.44-45. Βλ. και 
Benjamin L.Self, «Japan’s Changing China Policy», Survival 38, No2 (Summer 1996), σ.35-58 και Gerald 
Segal, «The Coming Confrontation between China and Japan?» World Policy Journal 10, No2 (Summer 
1993), σ.27-32. 
240 Paul Bracken, «Fire in the East: The Rise of Asian Military Power and the Second Nuclear Age (New 
York: Harper Collins,1999). Επίσης βλ.Kent E. Calder, Asia’s Deadly Triangle: How Arms, Energy and 
Growth Threaten to Destabilize the Asia- Pacific» (London: Nicholas Brealey,1997) και Tim Huxley and 
Susan Willet, Arming East Asia, Adelphi Paper No 329 (London: International Institute for Strategic 
Studies, July 1999)  
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άμυνας για την προστασία της Ιαππωνίας καθώς και των αμερικανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν εκεί. 

Η Κίνα σε αντιδιαστολή, βλέποντας αυτή την δράση, των ΗΠΑ και της 

Ιαπωνίας, αναπτύσσει το δικό της πυραυλικό σύστημα, τόσο για αμυντικούς 

όσο και για επιθετικούς λόγους. 
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Αντί Επιλόγου: Εκφάνσεις Ρεαλισμού στην βορειοανατολική 
περιφέρεια της Ασίας. 

Τρία κράτη της βορειοανατολικής Ασίας έχουν σήμερα επαρκή 

πληθυσμό και πλούτο για να είναι μεγάλες δυνάμεις: Η Κίνα, η Ιαπωνία και η 

Ρωσία. Όμως κανένα από αυτά δεν είναι δυνητικός ηγεμόνας. 

 Η Ιαπωνία είναι με διαφορά το πλουσιότερο κράτος της περιφέρειας, 

όμως δεν είναι σε θέση να μετατρέψει τον πλούτο αυτό σε ένα αποφασιστικό 

στρατιωτικό πλεονέκτημα, το οποίο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να 

απειλήσει κράτη της περιφέρειας της. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 

υπήρξαν πολλές εικασίες ότι η Ιαπωνία θα ισχυροποιούνταν τόσο πολύ και θα 

αντικαθιστούσε τη Σοβιετική Ένωση ως τον κύριο αντίπαλο των ΗΠΑ στην 

περιφέρεια αυτή241. Η Ιαπωνία όμως λόγω δομής και λόγω ελέγχου από τις 

ΗΠΑ είναι δύσκολο να υπάρξει ξανά επιθετικό κράτος χωρίς την συναίνεση 

της υπερδύναμης242. Μολονότι η Ιαπωνία διαθέτει περισσότερο πλούτο από 

την Κίνα ή την Ρωσία, έχει σχετικά μικρό πληθυσμό, ιδίως σε σύγκριση με την 

πρώτη. Για την ακρίβεια ο πληθυσμός της Κίνας είναι σχεδόν δέκα φορές 

μεγαλύτερος από αυτόν της Ιαπωνίας και διαφαίνεται το χάσμα αυτό να 

διευρυνθεί ακόμα περισσότερο κατά τα επόμενα τριανταπέντε χρόνια.243Έτσι 

θα είναι σχεδόν αδύνατον για την Ιαπωνία να οικοδομήσει ένα στρατό που να 

είναι ισχυρότερος από αυτόν της Κίνας. Όλα τα μακροσκοπικά μεγέθη 

σύγκρισης των δύο χωρών αυξάνονται προς όφελος της Κίνας. 

Επίσης η Ιαπωνία αντιμετωπίζει το φαινόμενο που αντιμετωπίζουν και 

οι ίδιες οι ΗΠΑ, δηλαδή της ανασχετικής δύναμης του νερού. Αυτό αποτελεί 

 
 
                                                           
241 George Friedman and Meredith :LeBard, The Coming War with Japan (New York: St.Martin’s,1991) 
και Samuel P.Huntington, «Why International Primacy Matters», International Security 17, No4 
(Spring 1993) σ. 68-83. 
242 Robert S. Ross, «The Geography of the Peace: East Asia in the Twenty-first Century», International 
Security 23, No4 (Spring 1999), σ.81-118. 
243 Η Ιαπωνία έχει 126 εκατομμύρια κατοίκους και η Κίνα 1,24 δισεκατομμύρια κατοίκους. Τα 
Ηνωμένα Έθνη προβλέπουν ότι ο πληθυσμός της Ιαπωνίας θα μειωθεί σε περίπου 100 εκατομμύρια 
κατά το 2050, ενώ ο πληθυσμός της Κίνας θα αυξηθεί σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια κατά την ίδια 
χρονολογία. «Emerging Market Indicators», Economist, February 1, 1997, σ.108. 
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υψηλό εμπόδιο ώστε να μπορέσει να προβάλει ισχυρή απειλή και να 

κατακτήσει την περιφέρεια της. Η Ιαπωνία είναι νησιωτικό κράτος. Μόνο με 

την ύπαρξη μίας ηπειρωτικής βάσης στην Ασία-πράγμα αδύνατον- θα 

μπορούσε να εισβάλλει δια θαλάσσης στην ηπειρωτική Ασία και να την 

κατακτήσει. Αυτό δεν ήταν πρόβλημα το 1945, καθώς η Κίνα και η Κορέα ήταν 

τόσο αδύναμες ώστε η Ιαπωνία δεν συνάντησε μεγάλες δυσκολίες να 

διατηρήσει ένα μεγάλο στρατό στην ηπειρωτική Ασία. 

Όλα τα παραπάνω σενάρια είναι εφικτά μόνο αν η Ιαπωνία ξεφύγει από 

τον έλεγχο και τον περιορισμό που υφίστανται από τις ΗΠΑ και καταφέρει να 

γίνει πραγματική μεγάλη δύναμη. Είναι πολύ πιο πιθανόν το παραπάνω να 

λάβει χώρα μόνο σε πεπερασμένο επίπεδο αυτοάμυνας, που θα επιτρέπει 

στην Ιαπωνία να καλύψει μερικώς το δίλλημα ασφαλείας που θα της 

προκαλέσει η μεγέθυνση της Κίνας.244 

Όσον αφορά την Ρωσία, αυτή έχει μικρή πιθανότητα να γίνει 

περιφερειακός ηγεμόνας στην περιφέρεια της βορειοανατολικής Ασίας μετά το 

2020, Οι μακροσκοπικοί δείκτες και τα οικονομικά και πληθυσμιακά της 

μεγέθη αλλά και οι γεωπολιτικοί της προσανατολισμοί στην περιοχή την 

καθιστούν τον ασθενέστερο δυνητικό δρώντα στην περιφέρεια αυτή ιδίως σε 

σχέση με την Κίνα. Το πρόβλημα της Ρωσίας ενισχύεται και από το γεγονός 

ότι οι έγνοιες και ανησυχίες ασφαλείας της Ρωσίας εστιάζονται περισσότερο 

στα δυτικά και νότια σύνορα της, απορροφώντας τους στρατιωτικούς πόρους 

αφήνοντας πολύ λίγους για την περιφέρεια της βορειοανατολικής Ασίας.245  

Συνεπώς η Κίνα είναι το κλειδί για την κατανόηση της μελλοντικής 

κατανομής ισχύος στη βορειοανατολική Ασία.246  Η Κίνα συνεχίζει να δείχνει 

 
 
                                                           
244 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.765. 
245 Steven E. Miller, «Russian International Interest», στο Robert D. Blackwill and Sergei Karaganov, 
επιμ. (Karaganov, 1994)Damage Limitations of Crisis? Russia and the Outside World, CSIA Studies in 
International Security (Washington, DC: Brassey’s 1994), σ. 77-106 και Sergei Rogov, Security 
Concerns of the new Russia, Vol.1, The Challenges of Defending Russia, Occasional Paper (Alexandria, 
VA: Center for Naval Analyses, July 1995). 
246 Zalman Khalilzad et al., The United States and a Rising China: Strategic and Military Implications 
(Santa Monica, CA: RAND Corporation,1999) και D. Swaine and Ashley J. Telis, Interpreting China’s 
Grand Strategy: Past, Present, and Future (Santa Monica, RAND Corporation, 2000) 
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βελτίωση μακροσκοπικών, οικονομικών και μη δεικτών και σύντομα θα 

καταστεί το πλουσιότερο κράτος στην Ασία. Πράγματι, λόγω του τεράστιου 

μεγέθους του πληθυσμού της, έχει το δυναμικό να γίνει πολύ πιο πλούσια 

από ότι η Ιαπωνία, πιο πλούσια ακόμα και από τις ΗΠΑ και να καταστεί ο 

περιφερειακός ηγεμόνας της περιοχής της.247 

Στην περίπτωση που η ανάπτυξη της Κίνας σταθεροποιηθεί ή 

παρουσιάσει κάμψη, πολλά θα εξαρτηθούν και από την κατάσταση και την 

δυναμική των ΗΠΑ για προβολή ισχύος στην περιοχή. Αν η Κίνα πάψει να 

έχει βλέψεις ή δυνατότητες για να γίνει περιφερειακός ηγεμόνας στην περιοχή 

(λόγω εσωτερικών ζυμώσεων, κάμψης ή αστάθειας στον πολιτικοοικονομικό 

τομέα), τότε οι ΗΠΑ αναμένονται να αποσύρουν μέρος των στρατιωτικών τους 

δυνάμεων από την περιοχή, για να αποφύγουν και την διαρκή οικονομική 

απορρόφηση τεράστιων οικονομικών πόρων που απαιτεί η διατήρηση 

υπερπόντιων στρατευμάτων.  

Σε αυτή την περίπτωση όμως, το δίλλημα ασφαλείας της Ιαπωνίας θα 

αυξηθεί κατακόρυφα φέρνοντας στην επιφάνεια την σκέψη για ανάπτυξη από 

την ίδια πυρηνικής αποτροπής. Με λίγα λόγια, μία αμερικανική έξοδος ή 

μείωση φορτίων σκληρής ισχύος της θα λειτουργήσει περισσότερο 

αποσταθεροποιητικά στην περιοχή λόγω του κενού ισχύος που θα 

δημιουργηθεί και το οποίο τάχιστα θα προσπαθήσει να καλύψει ο δυνητικός 

ηγεμόνας της περιοχής δηλαδή η Κίνα. Επίσης ο ανταγωνισμός ασφαλείας 

στην περιφέρεια και οι «ορέξεις» μικρότερων δυνάμεων αναμένονται να 

αυξηθούν οδηγώντας σε ένα περισσότερο ασταθές πολυπολικό σύστημα. 

Στην περίπτωση που η Κίνα συνεχίσει με αργούς ή γρήγορους 

ρυθμούς να βελτιώνει τους δείκτες ισχύος της, είναι αναμενόμενο να καταστεί 

κάποια στιγμή η πρώτη δύναμη στην περιφέρεια της. Ως τέτοια δύναμη είναι 

αναμενόμενο να αναζητήσει την άρση του status quo. Σε διαφορετική 

περίπτωση είναι αναγκασμένη να μπει σε μία κατάσταση αυτοπεριορισμού και 

εσωστρέφειας, καλείται δηλαδή να δείξει μη ορθολογική συμπεριφορά, 

 
 
                                                           
247 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.767. 
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γεγονός που ελάχιστα είναι πιθανό να συμβεί. Η ορθολογική και σαφώς 

ρεαλιστική προσέγγιση είναι τα κράτη να προσπαθούν να μεγιστοποιούν τις 

προοπτικές επιβίωσης τους στο άναρχο διεθνές σύστημα, και όταν πρόκειται 

για μεγάλη δύναμη, δηλαδή δυνητικό ηγεμόνα αυτός να ισχυροποιεί την ήπια 

και σκληρή ισχύ του. 

Η Κίνα, όπως όλοι οι προηγούμενοι δυνητικοί ηγεμόνες, θα έχει έντονη 

προδιάθεση να εξελιχθεί σε περιφερειακό ηγεμόνα και συνεπώς όλοι οι 

αντίπαλοι της, συμπεριλαμβανομένου και των ΗΠΑ, θα προσπαθήσουν να 

«περικυκλώσουν» τα ζωτικά συμφέροντα της Κίνας, ώστε να μην καταστεί 

αυτό εφικτό. 

Σε κάθε ερμηνεία ορθολογικής συμπεριφοράς, είναι σίγουρο ότι η Κίνα 

θα επιδιώξει την περιφερειακή ηγεμονία, όπως ακριβώς έκαναν και οι ΗΠΑ 

στο δυτικό ημισφαίριο κατά την διάρκεια του 19ου αιώνα. Έτσι, θα αναμένουμε 

από την Κίνα να προσπαθήσει να κυριαρχήσει πάνω στην Ιαπωνία και την 

Κορέα και την Ταϊβάν και τους λοιπούς περιφερειακούς δρώντες της 

περιοχής, οικοδομώντας στρατιωτικές δυνάμεις τόσο ισχυρές, ώστε τα άλλα 

κράτη να μην τολμήσουν να τις αμφισβητήσουν. 

Αυτό που κάνει μία μελλοντική κινεζική απειλή τόσο ανησυχητική είναι 

το γεγονός ότι η Κίνα μπορεί να γίνει πολύ πιο ισχυρή και επικίνδυνη από 

οποιονδήποτε δυνητικό ηγεμόνα αντιμετώπισαν οι ΗΠΑ κατά τον 20ο 

αιώνα.248 

«Αν η Κίνα γίνει ένα γιγαντιαίο Χονγκ Κονγκ, μάλλον θα έχει κάπου 

τέσσερις φορές περισσότερη λανθάνουσα ισχύ από αυτή των ΗΠΑ, κάτι που 

θα επιτρέψει στην Κίνα να αποκτήσει ένα αποφασιστικό στρατιωτικό 

πλεονέκτημα στην βορειοανατολική Ασία». Σε αυτή την περίπτωση, είναι 

δύσκολο να δει κανείς πως θα μπορούσαν οι ΗΠΑ να εμποδίσουν την Κίνα να 

εξελιχθεί σε ανταγωνιστικό περιφερειακό ηγεμόνα. Επιπλέον το πιθανότερο 

 
 
                                                           
248 John J.Mearsheimer «Η Τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, 
Αθήνα 2006,σελ.772. 
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είναι ότι η Κίνα θα είναι πιο ισχυρή υπερδύναμη από ότι οι ΗΠΑ στον 

επακόλουθο πλανητικό ανταγωνισμό μεταξύ τους. 

Η Κίνα ακόμα απέχει, ίσως όχι αρκετά, από το σημείο όπου θα έχει 

αρκετή λανθάνουσα ισχύ για να επιδιώξει την περιφερειακή ηγεμονία. Άγει 

όμως τον δρόμο προς αυτήν την κατεύθυνση. 

Αν ακολουθηθεί, όπως είναι αναμενόμενο, μία θουκυδίδεια 

συμπεριφορά των κρατών, της περιφέρειας της βορειοανατολικής Ασίας, 

αναμένεται ή συσπείρωση όλων των λοιπών δυνάμεων είτε με το μέρος της 

Κίνας είτε εναντίον αυτής ως δυνάμεις είτε κατευνασμού είτε εξισορρόπησης. 

Δεν θα είναι απίθανο στο μέλλον να δούμε και μία πιθανή προσέγγιση των 

ΗΠΑ με την Ρωσία ως τέτοια συμμαχία εξισορρόπησης249.  

Αναμενόμενη είναι  σε αυτή την περίπτωση είναι και η περαιτέρω 

στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊβάν, η μη ορθολογική συμπεριφορά της Βόρειας 

Κορέας και η δορυφοροποίηση της από την Κίνα, αλλά και η ανάπτυξη 

πυρηνικής αποτροπής και περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση της Ιαπωνίας. 

Στον Θουκυδίδη ως γνωστών δεν υπάρχουν φιλίες κρατών αλλά μόνο 

κοινά συμφέροντα. Ο αμοιβαίος φόβος είναι η μόνη ασφαλής βάση μίας 

συμμαχίας και εφόσον ο φόβος είναι εγγενής και ανυπέρβλητος στο διεθνές 

σύστημα οι μεταβολές ισχύος αναμένεται να επιφέρουν εχθρότητες και 

συμμαχίες στο βωμό του συμφέροντος. 

Διαφαίνεται τέλος ότι αυτές οι μεταβολές ισχύος μεταξύ ενός 

περιφερειακού ηγεμόνα (ΗΠΑ) και ενός δυνητικού ηγεμόνα (Κίνα) μπορεί να 

οδηγήσουν σε ένα νέο διπολικό σύστημα με μετατοπισμένο κέντρο βάρους 

από το πεδίο της Ευρώπης στο πεδίο της Ανατολικής Ασίας. 

 Η μετάβαση όμως από την παρούσα πολυπολικότητα στον νέο 

διπολισμό είναι πολύ πιθανόν να επέλθει έπειτα από στρατιωτική 

αντιπαράθεση, η κλίμακα της οποίας δεν μπορεί να προβλεφθεί όπως δεν 

 
 
                                                           
249  Τα πρώτα ψήγματα των πολιτικών δηλώσεων του νέου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ 
δείχνουν μία προσπάθεια προσέγγισης με την Ρωσία μέσω της διπλωματικής οδού. 
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μπόρεσε να προβλεφθεί και πριν από τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους του 

20ου αιώνα. 
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