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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Από το 2009, οι όλο και πιο επιθετικές συμπεριφορές της Κίνας σε σχέση με τη 

Νότια Σινική Θάλασσα, οδήγησε σε εκτεταμένες αναλύσεις της συμπεριφοράς της από τους 

ερευνητές. Το πεδίο των αναλύσεων και η εκατέρωθεν επιχειρηματολογία περιλαμβάνουν 

την ιστορική σημασία της περιοχής, τον ρόλο του διεθνούς δικαίου και τη διεθνή 

διαπραγμάτευση και συνεργασία. 

Η διαμάχη για τη νότια Σινική Θάλασσα δεν είναι απλώς μια περιφερειακή θαλάσσια 

διαφορά, αλλά κυρίως ένα μήνυμα της αυξανόμενης οικονομικής ισχύος της Κίνας και των 

προκλήσεων που φέρνει στην παγκόσμια πολιτική. Η σπουδαιότητα της διαμάχης δεν αφορά 

μόνο τη συναρπαστική ιστορία της περιοχής, αλλά και ότι είναι ένα σύγχρονο ζήτημα που 

απασχολεί τόσο τους πολιτικούς, διπλωμάτες και στρατιωτικούς, όσο και τον ακαδημαϊκό 

κόσμο των διεθνών σχέσεων. 

Η Κίνα πάντα ισχυριζόταν ότι οι διαφορές στη Νότιο Σινική Θάλασσα έχουν ρίζες 

στο μακρινό ιστορικό παρελθόν. Ο ισχυρισμός αυτός οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 

ιστορία του Μεσαίου Βασιλείου (όπως ονομαζόταν παλιά η Κίνα) και στην πεποίθηση των 

Κινέζων ότι είναι μια ισχυρή, με επιρροή χώρα στην περιοχή. Η Κίνα δεν μπορεί να 

απεμπολήσει την ιδέα ότι τα εκεί νησιά ανήκουν σε αυτήν από τη δυναστεία των Qin (221 

π.Χ.). Στην κλασική κινεζική λογοτεχνία, υπάρχουν εκτεταμένες καταγραφές που 

αποδεικνύουν ότι οι αρχαίοι Κινέζοι ανακάλυψαν, εξερεύνησαν, έδωσαν ονομασίες στα 

νησιά και κυβέρνησαν τη Νότιο Σινική Θάλασσα. 

Η Κίνα, συχνά σε αντίθεση με το τι ορίζει το διεθνές δίκαιο, θεωρεί ότι καθετί που 

βρίσκεται εντός της σφαίρας επιρροής της, ανήκει και στην κυριότητα της. Ως εκ τούτου, 

« Η Κίνα είναι μία μεγάλη χώρα. Οι άλλες 

χώρες είναι μικρές χώρες…και αυτό είναι 

απλά μία πραγματικότητα» 

Yang Jiechi,  

Υπουργός Εξωτερικών Κίνας  

Συνέδριο ASEAN 2010 
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θεωρεί ότι τα κυριαρχικά δικαιώματα στην περιοχή είναι ένα «τελειωμένο ζήτημα» που δεν 

επιδέχεται αμφισβήτησης. Επομένως, η εγκυρότητα των διεκδικήσεων που εγείρονται από 

άλλα γειτονικά κράτη είναι μη αποδεκτή. 

Η ακριβής αντίληψη και η αποτελεσματική αντίδραση στην άνοδο της Κίνας 

αποτελούν μια από τις πιο σπουδαίες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι Ηνωμένες 

Πολιτείες στην αρχή του 21ου αιώνα. Η Κίνα πάντοτε υπήρξε μια σπουδαία χώρα στο 

διεθνές σύστημα, λόγω της μεγάλης δυνητικής της ισχύος: αχανής έκταση, τεράστιοι πόροι 

και μεγάλος πληθυσμός. Η σπουδαιότητά της αυξήθηκε δραματικά από το 1978 όταν ο Deng 

Xiaoping έκανε στροφή προς την οικονομία, πράγμα που τοποθέτησε την Κίνα σε πορεία, 

η οποία δημιούργησε τις προϋποθέσεις γρήγορης μετατροπής της δυνητικής της ισχύος, σε 

πραγματική ισχύ.  

Η στρατηγική της Κίνας έχει τρεις στόχους: πρώτον, την διατήρηση της εσωτερικής 

ευημερίας και ανάπτυξης έναντι των διαφόρων τύπων κοινωνικής αμφισβήτησης, δεύτερον, 

την υπεράσπιση της εθνικής της κυριαρχίας και επικράτειας από εξωτερικές απειλές και 

τρίτον, να καταστεί μια από τις μεγάλες δυνάμεις και ίσως η ηγεμονική δύναμη της 

υδρογείου.  

Εν όψει των ανωτέρω, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο ο νέος γύρος της 

παγκόσμιας αντιπαλότητας για ηγεμονία θα οδηγήσει σε πολεμική αντιπαράθεση ή αν είναι 

ελεγχόμενη με ειρηνικά μέσα. Πρωτοκαθεδρία, υπεροχή ή ηγεμονία είναι το όνομα του 

πολιτικού παιχνιδιού στην Ασία σήμερα. Οι πλείστοι πολιτικοί αναλυτές συμφωνούν ότι η 

διαμάχη έχει ήδη αρχίσει. Θα καταστεί η στρατηγική αντιπαλότητα μεταξύ των Ηνωμένων 

Πολιτειών και της Κίνας πιο έντονη; Ή μπορεί να τεθεί υπό έλεγχο και να οδηγηθεί σε πιο 

συνεργάσιμα κανάλια; Ποια θα είναι η αντίδραση των Ηνωμένων Πολιτειών; Ποια της 

Κίνας; Είναι ένας πόλεμος για ηγεμονική αλλαγή αναπόφευκτος; Δεν υπάρχουν βεβαίως, 

οριστικές απαντήσεις, αλλά θα γίνει προσπάθεια να δοθεί μια όσο το δυνατόν πληρέστερη 

εικόνα της σημερινής κατάστασης, όπως προκύπτει από την βιβλιογραφία και τις αναλύσεις.  

Τέσσερις είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν τις εξελίξεις και πιο συγκεκριμένα, η 

υφιστάμενη κατανομή της ισχύος, τα στρατηγικά σχέδια της Κίνας, ο ρόλος της οικονομικής 

αλληλεξάρτησης στην Ασία και ο χρόνος, για τον οποίο οι γνώμες διχάζονται, με τη μια 
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άποψη να διατείνεται ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ της Κίνας ενώ η δεύτερη άποψη ότι ο 

χρόνος εργάζεται υπέρ της συνεργασίας μεταξύ των κρατών.  

Σε περίπτωση εχθροπραξιών μεταξύ Βιετνάμ/Φιλιππίνων και Κίνας για διεκδικήσεις 

στη Νότια Σινική Θάλασσα, δημιουργείται ένα στρατηγικό δίλημμα για τις Ηνωμένες 

Πολιτείες. Είναι δυνατόν να μην προσέλθουν ως αρωγός ενός συμμάχου; Αν 

χρησιμοποιήσουν στρατιωτική βία, το αποτέλεσμα δεν θα ήταν πόλεμος με την Κίνα; Το 

ζήτημα που τίθεται, βέβαια, δεν είναι για την στρατηγική ή την οικονομική αξία των 

βραχονησίδων αλλά για την αξιοπιστία των εμπλεκομένων δυνάμεων. Οι σύμμαχοι των 

Ηνωμένων Πολιτειών θα αρχίσουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, αν 

αποποιηθούν τις ευθύνες τους ως ηγεμονική δύναμη και αποφύγουν να βοηθήσουν τις 

Φιλιππίνες. Την ίδια στιγμή το γόητρο της Κίνας ως μεγάλης δύναμης και οι φιλοδοξίες της 

να γίνει αποδεκτή ως η ηγεμονική δύναμη της Ασίας, θα υποστούν βαρύ πλήγμα, αν το 

Πεκίνο υποχωρήσει σε περίπτωση στρατιωτικής εμπλοκής με τις Ηνωμένες  Πολιτείες. 

Τέλος, όλα τα τεκταινόμενα στη Νότια Σινική Θάλασσα, πώς συνδέονται με το 

Αιγαίο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και τα εθνικά μας θέματα; 

Γιατί θα πρέπει η Ελλάδα να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην μακρινή και, με μία 

πρώτη ματιά, αδιάφορη αυτή περιοχή; 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η παρούσα εργασία στηρίζεται στην θεώρηση1 του δομικού ρεαλισμού (ή 

νεορεαλισμού) του John J. Mearsheimer και του Keneth Waltz. Ο ίδιος ο Mearsheimer 

ονομάζει την δική του θεωρία «επιθετικό ρεαλισμό», ενώ εκείνη του Waltz, «αμυντικό 

ρεαλισμό». Παρακάτω, δίνονται τα βασικά σημεία όλων των ανωτέρω θεωρήσεων, 

προκειμένου στη συνέχεια να εξεταστεί το τι υποστηρίζουν για την συμπεριφορά των 

μεγάλων δυνάμεων και ειδικότερα της Κίνας στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

1.1. ΔΟΜΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ 

Ο δομικός ρεαλισμός2 (εφεξής νεορεαλισμός) αποτελεί εξέλιξη του κλασικού 

ρεαλισμού και διαμορφώθηκε από τον Keneth Waltz3. Προκειμένου, λοιπόν, να 

παρουσιαστούν οι βασικές αρχές του νεορεαλισμού, θα πρέπει πρώτα να γίνει αναφορά σε 

εκείνες του κλασικού ρεαλισμού. 

Ο κλασικός ρεαλισμός υποστηρίζει ότι4: 

  α. Τα κράτη είναι οι πιο σημαντικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος. 

  β. Το διεθνές σύστημα είναι άναρχο και άρα ανταγωνιστικό. Ως αναρχία 

ερμηνεύεται η έλλειψη ιεραρχίας, η έλλειψη δηλαδή κάποιου παράγοντα ο οποίος ως 

ανώτερος των κρατών, θα είχε την αρμοδιότητα να επιλύει τις διαφορές αυτών, θέτοντας 

κανόνες υποχρεωτικούς κανόνες συμπεριφοράς και στον οποίον θα προσφεύγαν τα κράτη 

προς βοήθεια. 

  γ. Τα κράτη είναι ορθολογικές οντότητες (προσωποποιημένες μάλιστα, 

καθώς αναφέρονται σε αυτά ως φυσικά πρόσωπα, πχ. η Ελλάδα διαμαρτυρήθηκε, η Γαλλία 

                                            
1 Οι θεωρήσεις της επιστήμης των Διεθνών Σχέσεων είναι ομαδοποιήσεις αξιωμάτων που εκφράζουν 

δογματικά απόψεις περί λειτουργίας της διεθνούς πολιτικής και των σχέσεων, μεταξύ των παραγόντων του 

διεθνούς συστήματος. Για περισσότερα, βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», 

Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σελ. 57. 

2 Ibid σελ. 64. 

3 Βλ. Keneth Waltz, «Ο άνθρωπος, το κράτος και ο πόλεμος», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2001 και «Θεωρία 

Διεθνούς Πολιτικής», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2011. 

4 Βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σελ. 59-

61. 
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συμφώνησε, η Κίνα διεκδίκησε κλπ) που αφού εξετάσουν τη σχέση κόστους – οφέλους, 

συμπεριφέρονται με βάση το εθνικό τους συμφέρον. Ως υπέρτατο εθνικό συμφέρον νοείται 

η επιβίωση του κράτους. 

  δ. Η επιβίωση του κράτους επιτυγχάνεται μέσω τις ισχύος και ειδικά της 

στρατιωτικής ισχύος. 

  ε. Τα κράτη καταφεύγουν στον πόλεμο για να εξυπηρετήσουν σαφή 

συμφέροντα και πολιτικούς σκοπούς. 

  στ. Το διεθνές δίκαιο δεν παίζει κανέναν ρόλο. Οι διεθνείς οργανισμοί 

είναι δημιουργήματα και εργαλεία στα χέρια των ισχυρών. 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, εξέλιξη του κλασικού ρεαλισμού αποτελεί ο 

νεορεαλισμός του Keneth Waltz. Ο νεορεαλισμός δέχεται ότι το διεθνές σύστημα είναι 

άναρχο και ανταγωνιστικό5. Τα κράτη είναι βασικοί δρώντες του διεθνούς συστήματος και 

συμπεριφέρονται ορθολογικά, επιζητώντας την ασφάλειά τους. Προκειμένου να αυξήσουν 

την ασφάλειά τους, τα κράτη επιζητούν να εξισορροπήσουν τους αντιπάλους τους και 

επιδιώκουν την ισχύ. 

Το σημείο που εισάγει ο νεορεαλισμός και τον διαφοροποιεί από τον κλασικό 

ρεαλισμό, είναι το ότι δίνει στο διεθνές σύστημα έναν ρόλο, ο οποίος επηρεάζει τις 

συμπεριφορές των κρατών. Υποστηρίζει ότι, οι συμπεριφορές των κρατών, δεν οφείλονται 

στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους ή στις εσωτερικές τους διεργασίες, αλλά στις πιέσεις της 

δομής (ή αλλιώς στην κατανομή ισχύος) του διεθνούς συστήματος6.  Συνεπώς, στο πλαίσιο 

αυτών των πιέσεων, τα κράτη συμπεριφέρονται υπό το βάρος αυστηρών περιορισμών, που 

απορρέουν από την δομή του συστήματος. Η κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα 

συμβάλλει στην σταθερότητα ή στην αστάθεια του συστήματος. 

Οι κλασικοί ρεαλιστές βασίζουν την ανάλυσή τους στην ιστορία και αμφιβάλλουν 

για τη δυνατότητα γενικεύσεων, που αποτελούν προϋπόθεση της θεωρίας7. Αντίθετα, οι 

                                            
5 Βλ. Keneth Waltz, «Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2011, Εισαγωγή Αθανάσιου 

Πλατιά, σελ 10 - 31. 

6 Βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2007, σελ. 65. 

7 Βλ. Keneth Waltz, «Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2011, Εισαγωγή Αθανάσιου 

Πλατιά, σελ 26 - 29. 
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νεορεαλιστές, πρώτα δημιουργούν το θεωρητικό μοντέλο και μέσω αυτού προσπαθούν να 

ερμηνεύσουν τη διεθνή πολιτική.  

Οι κλασικοί ρεαλιστές υποστηρίζουν ότι βασική επιδίωξη των κρατών είναι η 

αύξηση της ισχύος τους. Αντίθετα, οι νεορεαλιστές θεωρούν ότι η επιδίωξη για αύξηση της 

ισχύος, συνδέεται με την ανασφάλεια που προκαλεί το άναρχο διεθνές σύστημα. Η επιδίωξη, 

λοιπόν, για αύξηση της ισχύος αποτελεί το μέσο για επιβίωση και όχι τον αυτοσκοπό. 

Οι κλασικοί ρεαλιστές ξεκινούν την ανάλυσή τους από την εξέταση της ανθρώπινης 

φύσης, ενώ οι νεορεαλιστές εστιάζουν στην ανάλυση του διεθνούς συστήματος. Συνεπώς, 

για την μελέτη των διεκδικήσεων της Κίνας, ένας κλασικός ρεαλιστής θα ξεκινούσε την 

ανάλυσή του σκιαγραφώντας τους ηγέτες των εμπλεκόμενων κρατών. Αντίθετα, τον 

νεορεαλιστή, τον ενδιαφέρει κυρίως η κατανομή ισχύος στο διεθνές σύστημα και ειδικότερα 

στο υποσύστημα της Νότιας Σινικής Θάλασσας. 

1.1.1. Οι εκτιμήσεις του νεορεαλισμού για τις μεγάλες δυνάμεις 

Σύμφωνα με τον Keneth Waltz, πρωταρχικός στόχος των κρατών είναι να 

μεγιστοποιήσουν την ασφάλειά τους (διατήρηση εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας), 

δηλαδή να διασφαλίσουν την επιβίωσή τους8. Και συνεχίζει ότι, η πρώτη έγνοια των 

κρατών δεν είναι να μεγιστοποιήσουν την ισχύ τους, αλλά να διατηρήσουν τη θέση τους 

στο σύστημα9. Είναι φανερό ότι ο Waltz, λαμβάνοντας υπόψη τη λογική της ισορροπίας 

της ισχύος, είναι επιφυλακτικός10 για όσα κράτη θέτουν επεκτατικούς στόχους11 (ή 

προσπαθούν να αυξήσουν υπερβολικά την ισχύ τους), αφού το διεθνές σύστημα έχει 

μηχανισμούς αυτορρύθμισης που «τιμωρεί» αυτά τα κράτη. Κι αυτό το δικαιολογεί με το 

επιχείρημα ότι, ο επεκτατισμός συνήθως ενώνει τα υπόλοιπα κράτη σε συμμαχίες, ώστε να 

αντιμετωπίσουν τον «υποψήφιο ηγεμόνα». 

Έτσι, για την περίπτωση της ανόδου Κίνας, ο νεορεαλισμός του Waltz θα υποστήριζε 

ότι αυτή έχει ως πρόθεση να συνεχίσει να αυξάνει την ισχύ της, έως ότου νιώσει ασφαλής 

                                            
8 Ibid σελ. 203. 

9 Ibid σελ. 269. 

10 Λόγω αυτής της επιφυλακτικότητας, ότι τα κράτη συμπεριφέρονται αμυντικά επιζητώντας περισσότερο τη 

διατήρηση της ισορροπίας ισχύος, παρά την ανατροπή της, ο Mearsheimer ονόμασε τη θεωρία του Waltz 

«αμυντικό ρεαλισμό». 

11 Π.χ. η Κίνα στη Νότια Σινική Θάλασσα. 
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στο διεθνές σύστημα και εν συνεχεία, βασική της επιδίωξη θα είναι η διατήρηση του status 

quo. Θα ήταν μεγάλο λάθος να συνεχίσει την ενίσχυσή της, γιατί οι αντίπαλοί της θα ένωναν 

τις δυνάμεις τους εναντίον της και θα την οδηγούσαν σε χειρότερη θέση από αυτήν που ήταν 

πριν την άνοδό της. Ως προς τα συμπεράσματα για τις προθέσεις της Κίνας, διαφωνεί ο 

Mearsheimer, με τον επιθετικό ρεαλισμό του, όπως θα αναλυθεί στη συνέχεια. 

1.2. Ο ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΣ ΡΕΑΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ MEARSHEIMER12 

1.2.1. Η ανάγκη ύπαρξης μίας θεωρίας διεθνούς πολιτικής του 21ου αιώνα 

Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου το 1989 και την επακόλουθη κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης δύο χρόνια αργότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναδείχτηκαν ως το πιο 

ισχυρό κράτος στον πλανήτη. Πολλοί αναλυτές είπαν ότι αυτό οδήγησε στο να ζούμε σε 

έναν μονοπολικό κόσμο για πρώτη φορά στην ιστορία. Αυτός είναι ένας άλλος τρόπος να 

ειπωθεί ότι η Αμερική είναι η μόνη μεγάλη δύναμη στο διεθνές σύστημα. Εάν αυτή η άποψη 

γίνει αποδεκτή, δεν έχει νόημα να γίνεται συζήτηση για πολιτική των μεγάλων δυνάμεων, 

αφού υπάρχει μόνο μία μεγάλη δύναμη. Αλλά, αν έστω και λίγοι ακόμα πιστεύουν ότι η 

Κίνα και η Ρωσία είναι μεγάλες δυνάμεις, έστω πολύ πιο αδύναμες από τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, τότε είναι σημαντικό να ασχοληθεί κανείς με την πολιτική αυτών των χωρών. 

Προς ενίσχυση αυτής της θέσης, αρκεί να γίνει σύγκριση μεταξύ του διεθνούς 

συστήματος των πρώτων ενενήντα ετών του 20ου αιώνα και εκείνων της 

μεταψυχροπολεμικής εποχής. Στον 20ο αιώνα οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν βαθιά 

εμπλεκόμενες στη συγκράτηση δυνητικών ανταγωνιστών της, όπως η Γερμανία του 

Γουλιέλμου, η αυτοκρατορική Ιαπωνία, η ναζιστική Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, οι Ηνωμένες Πολιτείες πολέμησαν δύο παγκόσμιους 

πολέμους και αντιπαρατέθηκαν με τη Σοβιετική Ένωση σε έναν έντονο ανταγωνισμό 

ασφαλείας που ενέπλεξε τον κόσμο.  

                                            
12 Για περισσότερες λεπτομέρειες για τον επιθετικό ρεαλισμό, βλ. John J. Mearsheimer «Η τραγωδία της 

πολιτικής των μεγάλων δυνάμεων», Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2011. Για την ανάλυσή του για την άνοδο της 

Κίνας, βλ. John J. Mearsheimer “Why China’s Rise Will Not Be Peaceful” 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf, 17 Sep 2004, πρόσβαση 12 Οκτ 2017. Για συγκεντρωτική 

μελέτη και των δύο θεμάτων βλ. επικαιροποιημένο άρθρο John J. Mearsheimer, The National Interest, “Can 

China Rise Peacefully?” http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204, 25 Oct 

2014, πρόσβαση 12 Οκτ 2014. 

http://mearsheimer.uchicago.edu/pdfs/A0034b.pdf
http://nationalinterest.org/commentary/can-china-rise-peacefully-10204
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Μετά το 1989, ωστόσο, οι Αμερικανοί υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, δεν 

χρειάστηκε να ανησυχούν για την αντιπαλότητα άλλων μεγάλων δυνάμεων και έτσι οι 

Ηνωμένες Πολιτείες ήταν ελεύθερες να πολεμήσουν απερίσπαστες εναντίον των 

μικρότερων δυνάμεων. Πράγματι, μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου πραγματοποίησαν 

έξι πόλεμους : στο Ιράκ (1991), στη Βοσνία (1995), στο Κόσοβο (1999), στο Αφγανιστάν 

(2001), στο Ιράκ (2003) και στη Λιβύη (2011). Παράλληλα, μετά την 11η Σεπτεμβρίου 

2001, έχουν δώσει έμφαση στην καταπολέμηση τρομοκρατών σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν 

αποτελεί, λοιπόν, έκπληξη το γεγονός ότι το ενδιαφέρον για την πολιτική των μεγάλων 

δυνάμεων ήταν ελάχιστο, από τότε που η σοβιετική απειλή εξαφανίστηκε.  

Ωστόσο, η άνοδος της Κίνας φαίνεται να αλλάζει τα δεδομένα, επειδή αυτή η 

εξέλιξη έχει τη δυναμική να αλλάξει θεμελιωδώς την αρχιτεκτονική του διεθνούς 

συστήματος. Εάν η κινεζική οικονομία συνεχίσει να αναπτύσσεται με τον ίδιο ρυθμό τις 

επόμενες δεκαετίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν και πάλι έναν δυνητικό 

ανταγωνιστή και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων θα επανέλθει στο προσκήνιο. 

Εξακολουθεί να παραμένει το ερώτημα, εάν η οικονομία της Κίνας θα συνεχίσει την 

θεαματική άνοδο ή έστω θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με πιο αργό, αλλά πάλι, 

εντυπωσιακό ρυθμό. Υπάρχουν αντικρουόμενα επιχειρήματα και για τις δύο απόψεις αυτού 

του ερωτήματος και είναι δύσκολο να αποδειχθεί ποιος έχει τελικά δίκιο. 

Αλλά αν αποδειχθούν σωστοί όσοι υποστηρίζουν την ταχεία ενδυνάμωση της Κίνας, 

τότε αυτό το γεγονός θα είναι σίγουρα η πιο σημαντική γεωπολιτική εξέλιξη του 21ου 

αιώνα, γιατί η Κίνα θα αναδειχθεί σε μια εξαιρετικά ισχυρή χώρα. Το συνεπακόλουθο 

ερώτημα, που θα αφορά κάθε διαμορφωτή εξωτερικής πολιτικής και σπουδαστή της 

διεθνούς πολιτικής, είναι απλό αλλά σημαντικό: μπορεί η άνοδος της Κίνας να συμβεί 

ειρηνικά; 

Για να προβλεφθεί το μέλλον στην Ασία, απαιτείται μια θεωρία της διεθνούς 

πολιτικής, που να εξηγεί πώς οι ανερχόμενες μεγάλες δυνάμεις είναι πιθανό να δράσουν και 

πώς θα αντιδράσουν σε αυτές τα άλλα κράτη του συστήματος. Πρέπει να βασιστεί κανείς 

στη θεωρία, διότι πολλές πτυχές του μέλλοντος είναι άγνωστες. Ο Thomas Hobbes το έθεσε 

σωστά: «Το παρόν έχει μόνο ύπαρξη στη φύση, το παρελθόν έχει ύπαρξη στη μνήμη, αλλά 
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το μέλλον δεν έχει καθόλου ύπαρξη»13. Έτσι, πρέπει να χρησιμοποιηθούν θεωρίες για να 

προβλεφθεί τι είναι πιθανό να συμβεί στην διεθνή πολιτική.  

1.2.2. Ο επιθετικός ρεαλισμός εν συντομία 

Σε λίγες γραμμές, η θεωρία του επιθετικού ρεαλισμού υποστηρίζει ότι, η βασική 

δομή του διεθνούς συστήματος αναγκάζει τις μεγάλες δυνάμεις, οι οποίες ανησυχούν για 

την ασφάλειά τους, να ανταγωνίζονται η μία την άλλη για ισχύ. Ο απώτερος στόχος κάθε 

μεγάλης δύναμης είναι να μεγιστοποιήσει το μερίδιό της στην παγκόσμια ισχύ και τελικά 

να κυριαρχήσει στο σύστημα. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι τα ισχυρότερα κράτη 

επιδιώκουν να εδραιώσουν την ηγεμονία στην δική τους περιφέρεια, εξασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα ότι, καμία αντίπαλη μεγάλη δύναμη δεν θα κυριαρχήσει σε άλλη περιφέρεια. 

Η θεωρία αρχίζει με πέντε υποθέσεις για την υφήλιο, οι οποίες είναι όλες λογικές 

προσεγγίσεις της πραγματικότητας: 

Πρώτα απ 'όλα, τα κράτη είναι οι βασικοί δρώντες της διεθνούς πολιτικής και καμία 

ανώτερη αρχή δεν βρίσκεται πάνω από αυτά σε ιεραρχία. Δεν υπάρχει ο απόλυτος διαιτητής 

στο σύστημα, στον οποίο τα κράτη να μπορούν να στραφούν, αν αντιμετωπίσουν πρόβλημα 

και χρειάζονται βοήθεια. Αυτό το σύστημα ονομάζεται αναρχικό, σε αντίθεση με ένα 

ιεραρχικό σύστημα, όπου θα υπήρχε ανώτερη των κρατών αρχή, που θα διαιτήτευε τις 

διαφορές τους. 

Δεύτερον, όλα τα κράτη έχουν κάποιες επιθετικές στρατιωτικές ικανότητες, αν και 

ορισμένα έχουν περισσότερες από άλλα, μερικές φορές πολύ περισσότερες από άλλα. Οι 

στρατιωτικές ικανότητες είναι εύκολες στο να μετρηθούν, αφού καθορίζονται σε μεγάλο 

βαθμό από υλικά αντικείμενα (οπλικά συστήματα) που μπορούν να φανούν, να 

αξιολογηθούν και να υπολογισθούν. 

Τρίτον, τα κράτη δεν μπορούν ποτέ να είναι σίγουρα για τις προθέσεις των άλλων 

κρατών, επειδή οι προθέσεις βρίσκονται μέσα στα μυαλά των ηγετών και επομένως είναι 

σχεδόν αδύνατο φανούν και να υπολογισθούν. Συγκεκριμένα, τα κράτη δεν μπορούν ποτέ 

να γνωρίζουν με απόλυτη εμπιστοσύνη, εάν ένα άλλο κράτος μπορεί να έχει τα όπλα του 

                                            
13 Βλ. Thomas Hobbes, Leviathan, Chapter III, Of the Consequence or Train of Imaginations, 

https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hobbes/thomas/h68l/chapter3.html, 23 Apr 2016, πρόσβαση 12 Οκτ 2017. 

https://ebooks.adelaide.edu.au/h/hobbes/thomas/h68l/chapter3.html
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στραμμένα σε αυτό, για τον έναν ή τον άλλο λόγο. Κι αν είναι σίγουρα για τις προθέσεις 

ενός άλλου κράτους, γιατί έχουν σκιαγραφήσει σωστά τον ηγέτη του, είναι αδύνατο να 

γνωρίζουν ποιος θα είναι ο επόμενος ηγέτης, σε πέντε ή δέκα χρόνια και τι έχει στο μυαλό 

του. 

Τέταρτον, η θεωρία υποθέτει επίσης ότι τα κράτη κατατάσσουν την επιβίωση ως το 

βασικότερο στόχο τους. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ο μόνος στόχος τους, διότι τα κράτη 

έχουν πάντα πολυάριθμες φιλοδοξίες. Ωστόσο, όταν προκύψει πρόβλημα, η επιβίωση 

επικαλύπτει όλους τους άλλους στόχους, επειδή αν ένα κράτος δεν επιβιώσει, δεν μπορεί να 

επιδιώξει άλλους στόχους.  

Τέλος, τα κράτη θεωρούνται ορθολογικοί δρώντες, πράγμα που σημαίνει ότι 

υπολογίζουν τις άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες των ενεργειών τους (σχέση κόστους 

– οφέλους) και σκέφτονται στρατηγικά πώς να επιβιώσουν. 

Αυτές οι υποθέσεις, όταν συνδυάζονται, αναγκάζουν τα κράτη να συμπεριφέρονται 

με συγκεκριμένους τρόπους. Αναλυτικότερα, σε έναν κόσμο όπου υπάρχουν κάποιες 

πιθανότητες - ακόμα και μικρές - ότι άλλα κράτη ενδέχεται να έχουν κακές προθέσεις, καθώς 

και τρομερές επιθετικές στρατιωτικές ικανότητες, τα κράτη έχουν την τάση να φοβούνται 

το ένα το άλλο. Κατά συνέπεια, κατανοούν ότι πρέπει να φροντίσουν τα ίδια για τη δική 

τους επιβίωση και ο καλύτερος τρόπος να το πετύχουν αυτό είναι να γίνουν πολύ ισχυρά. 

Με άλλα λόγια, όσο ισχυρότερο είναι ένα κράτος σε σχέση με τους ανταγωνιστές του, τόσο 

λιγότερο κινδυνεύει η επιβίωσή του. Αυτός ο συλλογισμός οδηγεί τις μεγάλες δυνάμεις στο 

να αναζητήσουν ευκαιρίες για να μετατοπίσουν την ισορροπία ισχύος επ’ ωφελεία τους, 

καθώς και να εμποδίσουν άλλα κράτη να κερδίσουν ισχύ. Ο απώτερος στόχος είναι να γίνει 

«ο ηγεμόνας», δηλαδή, η μοναδική μεγάλη δύναμη στο σύστημα. 

Ωστόσο, ο Mearsheimer δεν πιστεύει ότι είναι δυνατόν για οποιαδήποτε χώρα - 

συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών - να επιτύχει παγκόσμια ηγεμονία. Ένα 

εμπόδιο που απαγορεύει την παγκόσμια ηγεμονία, είναι η δυσκολία να κατακτηθούν και να 

υποταχθούν άλλες μακρινές μεγάλες δυνάμεις, εξαιτίας των προβλημάτων που συνδέονται 

με την διατήρηση της ισχύος σε τεράστιες αποστάσεις, ιδιαίτερα όταν μεσολαβούν 

τεράστιοι ωκεανοί, όπως ο Ατλαντικός και ο Ειρηνικός. Ο πρωταρχικός στόχος που 

μπορεί να επιτύχει μια μεγάλη δύναμη είναι η περιφερειακή ηγεμονία, που σημαίνει ότι 
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θα κυριαρχεί «στην γειτονιά τριγύρω της» ή στο ημισφαίριό της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, 

για παράδειγμα, είναι ένας περιφερειακός ηγεμόνας στο δυτικό ημισφαίριο. Αν και είναι με 

διαφορά το πιο ισχυρό κράτος στον πλανήτη, δεν είναι ένας παγκόσμιος ηγεμόνας. 

Μόλις ένα κράτος επιτύχει περιφερειακή ηγεμονία, θα ακολουθήσει έναν επιπλέον 

στόχο: να εμποδίσει άλλες μεγάλες δυνάμεις να κυριαρχούν στις περιφέρειές τους. Με άλλα 

λόγια, κανένας περιφερειακός ηγεμόνας δεν θέλει έναν ανταγωνιστή. Ο κύριος λόγος είναι 

ότι, οι περιφερειακοί ηγεμόνες - επειδή είναι τόσο κυρίαρχοι στη γειτονιά τους - είναι 

ελεύθεροι να «περιπλανηθούν» σε όλο τον κόσμο και να παρεμβαίνουν σε άλλες περιοχές 

της υφηλίου. Έτσι, κάθε κράτος που επιτυγχάνει περιφερειακή ηγεμονία θα θέλει να 

διασφαλίσει ότι καμία άλλη μεγάλη δύναμη δεν θα πετύχει το ίδιο που θα την οδηγήσει στο 

να παρεμβαίνει στη γειτονιά του πρώτου. 

Έτσι και στην περίπτωση των ΗΠΑ, όπου απαιτήθηκε πάνω από ένας αιώνας για να 

καταστεί ηγεμόνας του δυτικού ημισφαιρίου. Αφού πέτυχαν την περιφερειακή ηγεμονία, 

δούλεψαν εξίσου σκληρά για να αποτρέψουν άλλες μεγάλες δυνάμεις από το να 

κυριαρχήσουν σε Ασία και Ευρώπη. 

1.2.3. Οι εκτιμήσεις του επιθετικού ρεαλισμού για την Κίνα 

Ο επιθετικός ρεαλισμός του John Mearsheimer προσφέρει σημαντικές πληροφορίες 

για την άνοδο της Κίνας. Η επιχειρηματολογία του είναι ότι, αν η Κίνα συνεχίσει να 

αναπτύσσεται οικονομικά, θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει στην Ασία, με τον τρόπο που οι 

Ηνωμένες Πολιτείες κυριαρχούν στο δυτικό ημισφαίριο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο, 

θα αντιδράσουν δυναμικά προκειμένου για να αποτρέψουν την Κίνα να πετύχει 

περιφερειακή ηγεμονία. Οι περισσότεροι γείτονες του Πεκίνου, συμπεριλαμβανομένης της 

Ινδίας, της Ιαπωνίας, της Σιγκαπούρης, της Νότιας Κορέας, της Ρωσίας και του Βιετνάμ, θα 

συνταχθούν με τις Ηνωμένες Πολιτείες, για να περιορίσουν την κινεζική δύναμη. Το 

αποτέλεσμα θα είναι ένας έντονος ανταγωνισμός ασφαλείας, με σημαντικές πιθανότητες για 

πόλεμο. Εν ολίγοις, σύμφωνα με τον Mearsheimer, η άνοδος της Κίνας είναι απίθανο να 

είναι ειρηνική. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η θεωρία του Mearsheimer δεν έχει εφαρμογή στο 

πώς θα συμπεριφερθεί η Κίνα στο άμεσο μέλλον, αλλά στο πώς θα ενεργήσει 
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μακροπρόθεσμα, όταν θα είναι πολύ πιο ισχυρή από ό, τι σήμερα. Η θεωρία αποδέχεται ότι 

η σημερινή Κίνα δεν διαθέτει σημαντική στρατιωτική δύναμη ή τουλάχιστον, είναι 

κατώτερη από εκείνη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεκίνο θα έκανε ένα τεράστιο λάθος 

να αντιπαραταχθεί στον στρατό των Η.Π.Α, σήμερα. Η σύγχρονη Κίνα, με άλλα λόγια, 

υπολείπεται στην παγκόσμια κατανομή ισχύος, η οποία σαφώς ευνοεί τις ΗΠΑ. Μεταξύ 

άλλων πλεονεκτημάτων, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πολλούς συμμάχους σε όλο τον 

κόσμο, ενώ η Κίνα δεν έχει ουσιαστικά κανέναν. Αλλά, όπως αναφέρθηκε, ο επιθετικός 

ρεαλισμός δεν ασχολείται με το παρόν ή το άμεσο μέλλον. Αντ ' αυτού, εστιάζεται σε έναν 

μελλοντικό κόσμο, στον οποίο η ισορροπία ισχύος έχει μετατοπιστεί απότομα εις βάρος των 

Ηνωμένων Πολιτειών κι όπου η Κίνα διαθέτει πολύ περισσότερη σχετική ισχύ απ' ότι 

σήμερα, με αποτέλεσμα να ανταγωνίζεται με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση την ισχύ των 

ΗΠΑ. Στην ουσία, μιλάμε για έναν κόσμο στον οποίο η Κίνα είναι περισσότερο 

απελευθερωμένη να δράσει, απ' ότι σήμερα. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις Mearsheimer, εάν η Κίνα συνεχίσει την εντυπωσιακή 

οικονομική της ανάπτυξη τις επόμενες δεκαετίες, είναι πιθανό να ενεργήσει σύμφωνα με τη 

λογική του επιθετικού ρεαλισμού, δηλαδή να επιχειρήσει να μιμηθεί τις Ηνωμένες Πολιτείες 

και συγκεκριμένα, θα προσπαθήσει να κυριαρχήσει στην Ασία. Αυτό θα γίνει κυρίως 

επειδή αυτή η κυριαρχία θα της προσφέρει τον καλύτερο μέσο επιβίωσης στο άναρχο 

διεθνές σύστημα. Επιπρόσθετα, η Κίνα ήδη εμπλέκεται σε διάφορες εδαφικές διεκδικήσεις 

και όσο πιο ισχυρή είναι, τόσο πιο ευνοϊκούς για αυτήν όρους θα θέσει, προκειμένου να 

επιλυθούν αυτές οι διαφορές. 

Και συνεχίζει ότι, είναι πάντοτε πιθανό υπό συγκεκριμένες συνθήκες, η Κίνα να 

επιχειρήσει επίθεση σε άλλη χώρα για να επιτύχει την περιφερειακή ηγεμονία. Ωστόσο, 

είναι πιθανότερο ότι, η Κίνα θα επιδιώξει να αναπτύξει την οικονομία της και να γίνει τόσο 

ισχυρή, ώστε να μπορεί να υπαγορεύσει στις γειτονικές της χώρες τους «κανόνες του 

παιχνιδιού» και να καταστήσει σαφές ότι θα υποστούν ένα σημαντικό κόστος, εάν δεν 

τηρήσουν τους κανόνες αυτούς. 

Μια πολύ ισχυρότερη Κίνα αναμένεται επίσης, να προσπαθήσει να απωθήσει τις 

Ηνωμένες Πολιτείες εκτός της περιοχής Ασίας-Ειρηνικού, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες 

απώθησαν τις ευρωπαϊκές μεγάλες δυνάμεις από το δυτικό ημισφαίριο, τον 19ο αιώνα. Στην 

πραγματικότητα, η Κίνα εφαρμόζει ήδη αυτήν την πολιτική. Ήδη, οι Κινέζοι ηγέτες 
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κατέστησαν σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν το δικαίωμα να παρεμβαίνουν σε 

αμφισβητήσεις για τα θαλάσσια σύνορα της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, μία στρατηγικής 

σημασίας θάλασσα, την οποία το Πεκίνο θεωρεί ως ιδιοκτησία του. 

Ωστόσο, η Κίνα έχει κι άλλους λόγους για να θέλει να περιορίσει τις Ηνωμένες 

Πολιτείες, όσο το δυνατόν περισσότερο, στο δυτικό ημισφαίριο. Ειδικότερα, η Κίνα 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο του Περσικού Κόλπου και η εξάρτηση αυτή 

τείνει να αυξηθεί σημαντικά στο μέλλον. Η Κίνα, όπως και οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι 

σχεδόν βέβαιο ότι θα συμπεριλάβει τον Περσικό Κόλπο, στις ζωτικές περιοχές στρατηγικού 

ενδιαφέροντος, πράγμα που σημαίνει ότι, το Πεκίνο και η Ουάσιγκτον τελικά θα εμπλακούν 

σε σοβαρό ανταγωνισμό ασφαλείας στην περιοχή αυτή. Ο περιορισμός της Αμερικής στο 

δυτικό ημισφαίριο, θα περιορίσει την ικανότητά της να έχει ισχυρή παρουσία στον Περσικό 

Κόλπο. 

Εμβαθύνοντας σε αυτόν τον τομέα, το μεγαλύτερο μέρος του πετρελαίου που εισάγει 

η Κίνα από τον Κόλπο μεταφέρονται δια θαλάσσης. Ωστόσο, προκειμένου τα κινεζικά πλοία 

να φτάσουν στον Κόλπο, πρέπει να περάσουν δια μέσου της Θάλασσας της Νότιας Κίνας 

στον Ινδικό Ωκεανό. Εν συνεχεία, θα πρέπει να επιστρέψουν μέσω της ίδιας διαδρομής. Οι 

Κινέζοι ηγέτες σίγουρα θέλουν να ελέγξουν αυτές τις θαλάσσιες διαδρομές. Έτσι, δεν 

προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι, υπάρχει πρόθεση για την ανάπτυξη ενός ισχυρού 

πολεμικού ναυτικού, το οποίο θα της επιτρέψει να μεταφέρει την ισχύ της σε όλο τον κόσμο 

και να ελέγξει τις κυριότερες θαλάσσιες διαδρομές. 

Εν ολίγοις, εάν η Κίνα συνεχίσει την ταχεία οικονομική της ανάπτυξη, σχεδόν 

σίγουρα, θα καταστεί μια υπερδύναμη, πράγμα που σημαίνει ότι θα δημιουργήσει την 

ικανότητα προβολής ισχύος που είναι απαραίτητη για να ανταγωνιστεί τις Ηνωμένες 

Πολιτείες σε όλο τον κόσμο. Επιπλέον, θα προσπαθήσει αναμφισβήτητα να οικοδομήσει 

στρατιωτικές και ναυτικές δυνάμεις, που θα της επιτρέψουν να φτάσει σε απομακρυσμένες 

περιοχές, όπως κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. 

Συμπερασματικά, ο Mearsheimer υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει τρόπος να 

προβλεφθούν με ακρίβεια οι μελλοντικές προθέσεις της Κίνας, καθώς η προηγούμενη 

συμπεριφορά της αποτελεί αναξιόπιστο ενδείκτη. Το ίδιο βέβαια, ισχύει και για τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Κατά συνέπεια, και τα δύο κράτη θα αντιδράσουν σε αυτή την 
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εκατέρωθεν αβεβαιότητα, υποθέτοντας ο ένας για τον άλλον ότι έχει τις χειρότερες 

προθέσεις. Υποθέτοντας το χειρότερο, και τα δύο κράτη, λογικά, θα προσπαθήσουν να 

συσσωρεύσουν ισχύ, η οποία θα δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό ασφαλείας με πιθανότητα 

για πόλεμο μεταξύ τους. Επομένως, καταλήγει ότι «η άνοδος της Κίνας δεν μπορεί να γίνει 

ειρηνικά». Η Κίνα θα κάνει, αναπόφευκτα, μια προσπάθεια για περιφερειακή ηγεμονία, ενώ 

οι ΗΠΑ και οι περισσότεροι γείτονες της Κίνας θα προσπαθήσουν να αναχαιτίσουν αυτήν 

την εξέλιξη. 

1.3. ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ 

Μετά την οριοθέτηση του θεσμικού πλαισίου της εργασίας, τίθεται ένα κεντρικό 

ερώτημα: η Κίνα, στην Νότια Σινική Θάλασσα και γενικότερα στο ημισφαίριο της 

ανατολικής Ασίας θα ενεργήσει αμυντικά, σύμφωνα με τον Waltz ή επιθετικά, σύμφωνα με 

τον Mearsheimer; Δηλαδή, θα αυξήσει την ισχύ της μέχρι το σημείο να αισθάνεται ασφαλής 

για την θέση της στο διεθνές σύστημα ή θα μεγιστοποιήσει την ισχύ της με απώτερο σκοπό 

να καταστεί ο ηγεμόνας της περιφέρειάς της; 

Προκειμένου να εξαχθούν κάποια συμπεράσματα και να δοθούν μερικές εκτιμήσεις, 

θα αναλυθούν, στα δύο επόμενα κεφάλαια, κάποια βασικά δεδομένα, όπως η μελέτη των 

τεκταινόμενων στη Νότια Σινική Θάλασσα και οι δυνατότητες της Κίνας, μέσω της 

στρατιωτικής της ισχύος.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, Η ΝΕΑ ΑΣΙΑΤΙΚΗ «ΑΡΕΝΑ» 

2.1. Η ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ Η ΑΞΙΑ ΤΗΣ 

2.1.1. Η νέα εν δυνάμει εμπόλεμη ζώνη για τα 3 «Π» 

Η Νότια Σινική Θάλασσα βρίσκεται στον Ειρηνικό Ωκεανό και αποτελεί σημείο 

ζωτικής σημασίας, καθώς υπολογίζεται πως περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας ναυτιλίας 

διέρχεται από την περιοχή. Ταυτόχρονα, η περιοχή είναι πλούσια σε πετρέλαιο και φυσικό 

αέριο, ενώ καθόλου ασήμαντη δεν πρέπει να θεωρηθεί η αξία του ελέγχου της περιοχής για 

την αλιεία. Αν και τα νησιά που βρέχονται από τη Νότια Σινική Θάλασσα συγκαταλέγονται 

κάθε χρόνο στις πιο όμορφες και παραδεισένιες τοποθεσίες του πλανήτη, η περιοχή μπορεί 

να χαρακτηρισθεί ως το «μήλο της έριδος» για πολλές διακρατικές και διασυνοριακές 

διαφορές, που μέχρι στιγμής θεωρούνται άλυτες. Εν συντομία, θα μπορούσε κανείς να πει 

ότι όλα όσα συμβαίνουν στη Νότια Σινική Θάλασσα, ειδικά από την πλευρά της Κίνας, 

αποσκοπούν στα 3 «Π»: Πολιτική, Πετρελαιοειδή και Πρωτεΐνες (ψάρια)14.  

Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η παρουσίαση των σημαντικότερων εκ των 

θαλασσίων διαφορών και διεκδικήσεων στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς αποτελούν 

μοναδικές περιπτωσιολογικές μελέτες, και παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για χώρες 

που περιβάλλονται από θάλασσα, διότι η πρακτική των κρατών, αλλά και οι αποφάσεις των 

διαιτητικών οργάνων μπορούν να επηρεάσουν την πορεία της εξωτερικής πολιτικής μιας 

χώρας και να δώσουν το έναυσμα για μελλοντικές αλλαγές συνόρων. 

2.1.2. Η γεωγραφία της περιοχής 

Η Νότια Σινική Θάλασσα ανήκει στον δυτικό Ειρηνικό Ωκεανό και περιλαμβάνει 

μια περιοχή που περικλείεται από τα στενά Καριμάτα στον νότο, τα στενά της Μάλακα στα 

νοτιοδυτικά και τα στενά της Ταϊβάν στα βορειοανατολικά, συνολικής επιφάνειας περίπου 

3.500.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων (βλ. εικόνα 1 Παραρτήματος «Α»). Από χερσαία 

σημεία αναφοράς βρίσκεται νότια της Κίνας, ανατολικά του Βιετνάμ, βόρεια του Βόρνεο 

                                            
14 Βλ. Adam Greer, “The South China Sea Is Really a Fishery Dispute”, The Diplomat, 

https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/, 20 Jul 2016, πρόσβαση 2 

Οκτ 2017. 

https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/
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και δυτικά των Φιλιππίνων. Οι χώρες που συνορεύουν με την περιοχή, σύμφωνα με τη φορά 

των δεικτών του ρολογιού και ξεκινώντας από βορρά, είναι η Κίνα, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, 

η Μαλαισία, το Μπρουνέι (ή επισήμως το Σουλτανάτο του Μπρουνέι), η Ινδονησία, η 

Σιγκαπούρη και το τέλος το Βιετνάμ. 

Η «Νότια Σινική Θάλασσα» είναι η κυρίαρχη ονομασία που χρησιμοποιείται στα 

αγγλικά και στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες για την περιοχή. Αυτό το όνομα είναι 

αποτέλεσμα πρώιμου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για τη θάλασσα ως διαδρομή από την 

Ευρώπη και τη Νότια Ασία προς τις εμπορικές αγορές της Κίνας. Κατά τον 16ο αιώνα, οι 

Πορτογάλοι ναυτικοί την ονόμαζαν απλώς «θάλασσα της Κίνας» (Mare da China), καθώς 

δεν είχε αναπτυχθεί ακόμα το εμπόριο με την Ιαπωνία στην Ανατολική Σινική Θάλασσα. 

Στη Νοτιοανατολική Ασία ονομαζόταν κάποτε η «Θάλασσα Champa» ή η «Θάλασσα του 

Cham», μετά το ναυτικό βασίλειο του Champa που άνθισε εκεί πριν από τον 16ο αιώνα15. 

Στην Κίνα, ονομάζεται «Νότια Θάλασσα» και στο Βιετνάμ η «Ανατολική 

Θάλασσα». Στη Μαλαισία, την Ινδονησία και τις Φιλιππίνες, ονομάζεται από παλιά η 

«Θάλασσα της Νότιας Κίνας», με εξαίρεση το κομμάτι στα χωρικά ύδατα των Φιλιππίνων, 

το οποίο αποκαλείται συχνά από τις Φιλιππίνες ως «θάλασσα Luzon». Ωστόσο, μετά από 

μια κλιμάκωση της διαμάχης στα Νησιά Σπράτλι το 2011, διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες 

των Φιλιππίνων άρχισαν να χρησιμοποιούν το όνομα «Δυτική Θάλασσα των Φιλιππίνων». 

Τον Σεπτέμβριο του 2012 ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων Benigno Aquino III υπέγραψε 

διοικητική εντολή, με την οποία εξουσιοδοτεί όλες τις κυβερνητικές υπηρεσίες να 

χρησιμοποιούν το όνομα «Δυτική Θάλασσα των Φιλιππίνων» για να αναφερθούν στα 

τμήματα εκείνα που θεωρούνται ότι βρίσκονται στην αποκλειστική οικονομική ζώνη των 

Φιλιππίνων. 

Τον Ιούλιο του 2017, η Ινδονησία προκειμένου να δηλώσει τις διεκδικήσεις της στην 

περιοχή, μετονόμασε τα τμήματα της δικής της αποκλειστικής οικονομικής της ζώνης, 

βόρεια των ινδονησιακών νησιών Natuna, σε «Βόρεια Νατούνα». 

                                            
15 Για την ονομασία της περιοχής βλ. Wikipedia South China Sea, 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_China_Sea, 14 Sep 2017, πρόσβαση 18 Σεπ 2017. 

https://en.wikipedia.org/wiki/South_China_Sea
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Εντός της περιοχής βρίσκονται εκατοντάδες νησιά, τα περισσότερα ακατοίκητα και 

με ποικιλία ονομάτων, αναλόγως με ποιο κράτος αναφέρεται σε αυτά, γεγονός που 

αντικατοπτρίζει το αμφίβολο καθεστώς κυριαρχίας που επικρατεί στην εν λόγω περιοχή. 

2.1.3. Η ταυτότητα της περιοχής 

Η Ευρώπη, η οποία αποτέλεσε το κύριο σκηνικό των γεγονότων του 20ου αιώνα, 

κυριαρχείται κυρίως από ένα χερσαίο περιβάλλον. Η Ανατολική Ασία, που κατά πολλούς 

μελετητές των διεθνών σχέσεων θα αποτελέσει το κέντρο των εξελίξεων στον 21ο αιώνα, 

κυριαρχείται από ένα υδάτινο περιβάλλον. Σε αυτήν τη διαφοροποίηση του περιβάλλοντος 

ίσως έγκειται και η πιο σημαντική διαφορά μεταξύ όσων συνέβησαν στον 20ο και όσων θα 

συμβούν στον 21ο αιώνα16. Στον προηγούμενο αιώνα, οι περιοχές που κατά κύριο λόγο 

οδήγησαν σε συγκρούσεις βρίσκονταν στο χερσαίο έδαφος της Κεντρικής Ευρώπης και 

κυρίως, γύρω από τα μετέπειτα τεχνητά σύνορα μεταξύ Δυτικής και Ανατολικής Γερμανίας. 

Αλλά, ξεκινώντας από τα τελευταία χρόνια του Ψυχρού Πολέμου, ο δημογραφικός, 

οικονομικός και στρατηγικός άξονας των γεγονότων του πλανήτη μετακινείται συνεχώς 

προς τα ανατολικά, με αποτέλεσμα το κέντρο βάρους στον 21ο αιώνα, να διαφαίνεται ότι 

βρίσκεται στο άλλο άκρο της Ευρασίας, όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί στο μεγαλύτερο 

μέρος του πληθυσμού του πλανήτη. Και φυσικά, δεν πρέπει να αγνοείται ότι πάνω από τις 

αχανείς θαλάσσιες επιφάνειες του Ειρηνικού Ωκεανού, υπάρχει ο αέρας και το διάστημα. 

Συνεπώς, το σκηνικό των μελλοντικών γεγονότων, κατά πολλούς θα εκτυλιχθεί στη 

θάλασσα, τον αέρα και το διάστημα. Ίσως, για αυτόν τον λόγο, έχει δοθεί τόση σημασία από 

τις οικονομικά ισχυρές χώρες (ή τουλάχιστον από εκείνες που έχουν την οικονομική 

δυνατότητα) στην απόκτηση αεροπλανοφόρων, καθώς τα αεροπλανοφόρα συνδυάζουν την 

χρήση της θάλασσας, του αέρα και του διαστήματος, αφού απαιτείται και η χρήση 

δορυφόρων για την ναυτιλία και την αεροπλοΐα τους. 

Η Ανατολική Ασία είναι μία αχανής περιοχή που εκτείνεται από την Αρκτική έως τα 

όρια της Ανταρκτικής και χαρακτηρίζεται από κατακερματισμένες ακτογραμμές και 

αρχιπέλαγα χωρισμένα από μεγάλες θάλασσες και αποστάσεις. Ακόμη κι αν ληφθεί υπόψη 

το πόσο η τεχνολογία έχει συμπιέσει τον χρόνο για να καλυφθούν οι αποστάσεις, με τη 

                                            
16 Βλ. Robert D. Kaplan, Asia’s Cauldron, The South China Sea and the End of a Stable Pacific, Εκδόσεις 

Random House, Νέα Υόρκη, 2014, σελ 5. 
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χρήση πυραύλων και μαχητικών αεροσκαφών – τα οποία μάλιστα έχουν τη δυνατότητα 

ανεφοδιασμού εν πτήσει – δεν θα ήταν ψευδές να ειπωθεί ότι οι θάλασσες λειτουργούν ως 

φράγματα στην επιθετικότητα μεταξύ των κρατών, τουλάχιστον συγκριτικά με την ευχέρεια 

που προσφέρει η ξηρά στην μετακίνηση των στρατευμάτων. Η θάλασσα, αντίθετα από την 

ξηρά, αναμφίβολα δημιουργεί εμπόδια και συνεπώς έχει το γνώρισμα να μειώνει τις 

συγκρούσεις. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν και ο παράγοντας ταχύτητα. Ακόμη 

και τα ταχύτερα πολεμικά πλοία κινούνται συγκριτικά αργά, το πολύ με 35 κόμβους 

(περίπου 65 χλμ/ώρα), ελαχιστοποιώντας την πιθανότητα πρόκλησης ατυχήματος από 

στρατιωτικό επεισόδιο λόγω κακού υπολογισμού και άρα δίνοντας στους διπλωμάτες, 

περισσότερες ώρες (ή ακόμη και μέρες) για διαπραγματεύσεις και λήψη αποφάσεων, σε μία 

κρίση. Τέλος, ούτε το Πολεμικό Ναυτικό, ούτε η Αεροπορία μπορεί να καταλάβει μόνιμα 

περιοχές, με τον τρόπο που τις καταλαμβάνει ο Στρατός Ξηράς. 

Θα ήταν συμπερασματικά αληθές να πει κανείς ότι, εξαιτίας των θαλασσών που 

περιβάλλουν την Ανατολική Ασία, ο 21ος αιώνας έχει περισσότερες πιθανότητες σε σχέση 

με τον προηγούμενο αιώνα, για μη εκδήλωση πολεμικών συγκρούσεων; Αυτό δεν ισχύει θα 

πουν αρκετοί ιστορικοί. Και το επιχείρημα που χρησιμοποιούν είναι το γεγονός ότι και κατά 

τον 20ο αιώνα, η θάλασσα δεν εμπόδισε μεγάλες πολεμικές συγκρούσεις μεταξύ των 

κρατών. Ως παραδείγματα δίνονται ο Ρωσοιαπωνικός πόλεμος (1904-1905) για τον έλεγχο 

της Κορέας και της Μαντζουρίας, οι κατακτήσεις της αυτοκρατορικής Ιαπωνίας, ο πόλεμος 

του Ειρηνικού κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πόλεμος της Κορέας (1950-1953), ο 

πόλεμος στην Καμπότζη, στο Λάος καθώς και ο πόλεμος του Βιετνάμ, με εμπλοκή τόσο των 

Γάλλων, όσο και των Αμερικανών από την δεκαετία του ’50 έως εκείνη του ’70. 

Βέβαια, οι αναλυτές της αντίθετης άποψης θα επιχειρηματολογήσουν ότι, το κοινό 

στοιχείο αυτών των πολέμων ήταν το γεγονός ότι, ως αιτία είχαν τη δημιουργία νέων κρατών 

ή αυτοκρατοριών ή την απελευθέρωση από την αποικιοκρατία, κάτι που είναι απίθανο να 

συμβεί στον 21ο αιώνα, καθώς το περιβάλλον των κρατών έχει παγιωθεί. Επιπρόσθετα, στις 

ανωτέρω συγκρούσεις, ίσως με εξαίρεση μόνο τον Β’ΠΠ, οι ναυτικές δυνάμεις έπαιξαν 

ελάχιστο ρόλο και άρα η θάλασσα δεν αποτελούσε ιδιαίτερο εμπόδιο για τα εμπλεκόμενα 

στρατεύματα. 

Παγκοσμίως και ειδικά μετά την πρόσφατη συμπεριφορά (ορθολογική ή μη) της 

Βόρειας Κορέας, η βαρύτητα της στρατιωτικής παρουσίας μετακινείται προς την Ανατολική 
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Ασία. Ωστόσο, τα δεινά του 20ου αιώνα είναι πιθανόν να αποφευχθούν χάριν σε αυτό που ο 

διάσημος πολιτικός επιστήμονας και θεωρητικός των διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου 

του Σικάγο, John J. Mearsheimer ονομάζει ως «η ανασχετική δύναμη του νερού17». «Το 

νερό», εξηγεί ο Mearsheimer, «συνήθως δεν αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για ένα ναυτικό που 

μεταφέρει χερσαίες δυνάμεις διαμέσου ενός ωκεανού και τις αποβιβάζει σε ένα φιλικό 

κράτος. Όμως, το νερό είναι ένα απαγορευτικό εμπόδιο όταν ένα ναυτικό προσπαθεί να 

μεταφέρει τον στρατό σε έδαφος που ελέγχεται και προστατεύεται καλά από μία μεγάλη 

αντίπαλη δύναμη. Επομένως, το ναυτικό έχει σημαντικό μειονέκτημα όταν εκτελεί αμφίβιες 

επιχειρήσεις ενάντια σε ισχυρές δυνάμεις που βρίσκονται στην ξηρά.[...] Το βασικό 

πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ναυτικό όταν διεξάγει εισβολές δια θαλάσσης είναι ότι, 

υπάρχουν σημαντικά όρια στον αριθμό των στρατευμάτων και την ποσότητα της δύναμης 

πυρός που μπορεί να φέρει σε μία αμφίβια επιχείρηση. 

Το πρόβλημα της προβολής ισχύος διαμέσου μίας μεγάλης υδάτινης έκτασης δεν 

είναι απλώς πρόβλημα του να επιχειρεί κανείς σε μεγάλες αποστάσεις. Υπάρχει μία 

θεμελιώδης διαφορά μεταξύ του να μετακινείται ο στρατός στο νερό, από το να μετακινείται 

στην ξηρά: μία μεγάλη δύναμη, την οποία χωρίζει από έναν αντίπαλο μία μεγάλη έκταση 

γης, μπορεί να κατακτήσει και να θέσει υπό κατοχή αυτή τη γη και στη συνέχεια να 

μετακινήσει τον στρατό και την αεροπορία της μέχρι τα σύνορα του αντιπάλου της, όπου 

μπορεί να εξαπολύσει μία μαζική χερσαία εισβολή. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις δεν μπορούν 

να κατακτήσουν και να θέσουν υπό έλεγχο το νερό. Η θάλασσα δεν υπόκειται σε 

ιδιοκτησία…» Και σε αυτούς που θα θέσουν το επιχείρημα ότι τα αεροπλανοφόρα έχουν τη 

δυνατότητα να μεταφέρουν μεγάλη δύναμη πυρός σε μεγάλες θαλάσσιες εκτάσεις, ο 

Mearsheimer απαντά18: «…το εδαφικό κράτος που υφίσταται την έφοδο ωφελείται από την 

εναέρια ισχύ πολύ περισσότερο απ’ ότι οι αμφίβιες δυνάμεις, επειδή πολύ περισσότερα 

αεροσκάφη μπορούν να τοποθετηθούν στην ξηρά απ’ ότι σε μία χούφτα αεροπλανοφόρων. 

Ένα εδαφικό κράτος είναι ουσιαστικά ένα τεράστιο αεροπλανοφόρο που μπορεί να στεγάσει 

απεριόριστους αριθμούς αεροπλάνων, ενώ ένα κανονικό αεροπλανοφόρο μπορεί να 

στεγάσει ένα μικρό αριθμό αεροπλάνων. Συνεπώς, όταν οι άλλοι παράγοντες είναι ίσοι, το 

εδαφικό κράτος θα πρέπει να είναι σε θέση να ελέγξει τον αέρα και να χρησιμοποιήσει αυτό 

                                            
17 Βλ. John J. Mearsheimer Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 

2011, σελ. 240-241 

18 Ibid σελ. 246 
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το πλεονέκτημα προκειμένου να σφυροκοπήσει τις αμφίβιες δυνάμεις στις παραλίες ή 

προτού φθάσουν στις παραλίες.» 

Ως παράδειγμα του «υδάτινου εμποδίου» δύναται να αναφερθούν τα στενά της 

Ταϊβάν, τα οποία έχουν πλάτος μόλις 100 μίλια, καθιστώντας τα ένα από τα στενότερα 

ναυτικά περάσματα στον Δυτικό Ειρηνικό. Παρ’ όλα αυτά, είναι 4 φορές πιο πλατιά από το 

στενό της Μάγχης, όπου όλοι γνωρίζουν πόσο δύσκολη ήταν η μεταφορά των συμμαχικών 

αποβατικών στρατευμάτων κατά τον Β’ ΠΠ. Γίνεται αμέσως αντιληπτό το πόσο δύσκολα 

εφαρμόσιμο εγχείρημα καθίσταται το πέρασμα των στενών της Ταϊβάν. Η Κίνα πιθανότατα 

θα ήταν σε θέση να υπερισχύσει της Ταϊβάν (ειδικά αν δεν τύγχανε της προστασίας των 

ΗΠΑ). Ωστόσο, η κατάληψη και κατοχή της Ταϊβάν θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη και γι’ 

αυτόν τον λόγο πιθανότατα δεν θα επιχειρηθεί ποτέ από τα κινεζικά επιτελεία. Κάτι τέτοιο 

όμως, εκτιμάται ότι δεν θα συνέβαινε αν η Ταϊβάν δεν ήταν νησί που το χωρίζουν 100 μίλια 

θάλασσας από την Κίνα, αλλά αντιθέτως, είχε χερσαία σύνορα με αυτήν. 

Εφόσον λοιπόν αποδεχτούμε την «ανασχετική δύναμη του νερού», τότε ποια μορφή 

θα έχει ο ναυτικός ανταγωνισμός στην Ανατολική Ασία και ειδικά στην Νότια Σινική 

Θάλασσα, όπου το υγρό στοιχείο κυριαρχεί στην ταυτότητα της περιοχής; 

Η Ανατολική Ασία μπορεί να χωριστεί σε δύο μεγάλες περιοχές: στην 

βορειοανατολική Ασία που δεσπόζει η Κορεατική χερσόνησος και στην νοτιοανατολική 

Ασία που κυριαρχεί η Νότια Σινική Θάλασσα. H τύχη της βορειοανατολικής Ασίας 

περιστρέφεται γύρω από την μοίρα της Βόρειας Κορέας, ενός «κλειστού» κράτους με 

ολοκληρωτικό καθεστώς που συνδυάζει στοιχεία κομμουνισμού και εθνικοφασισμού. Ένα 

τέτοιο κράτος έχει αδύναμες προοπτικές σε έναν πλανήτη που κυβερνάται από αχαλίνωτο 

καπιταλισμό και την αλληλεξάρτηση. Σε περίπτωση κατάρρευσης της Βόρειας Κορέας, οι 

κινεζικές, αμερικανικές και νοτιοκορεατικές στρατιωτικές δυνάμεις, πιθανότατα θα 

συναντηθούν στην χερσόνησο σε μία μεγάλης έκτασης ανθρωπιστική επιχείρηση 

υποστήριξης του τοπικού πληθυσμού. Σαφώς, αρχικά, οι ναυτικές υποθέσεις θα έρθουν σε 

δεύτερη μοίρα. Αλλά, με μία ενωμένη και ισχυρή Κορέα, οι διαφωνίες με την Κίνα και την 

Ιαπωνία (οι οποίες θα χωρίζονται από θάλασσες), δε θα αργήσουν να έρθουν στο προσκήνιο, 

θυμίζοντας τα τεκταινόμενα στη Νότιο Σινική Θάλασσα. Συμπερασματικά, επειδή η Βόρεια 

Κορέα συνεχίζει να υπάρχει, η φάση του «Ψυχρού Πολέμου» στην βορειοανατολική Ασία 
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δεν έχει ακόμη τελειώσει και άρα οι χερσαίες δυνάμεις παίζουν ακόμα τον πιο σημαντικό 

ρόλο στην περιοχή, απ’ ότι οι ναυτικές δυνάμεις. 

Σε αντίθεση, η νοτιοανατολική Ασία διανύει εδώ και πολλά χρόνια την 

μεταψυχροπολεμική φάση της ιστορίας της. Γι’ αυτό ίσως, και τα πράγματα είναι πιο ρευστά 

στις σχέσεις μεταξύ των «παικτών» της συγκεκριμένης «αρένας». 

Το Βιετνάμ κυριαρχεί χωροταξικά στην δυτική ακτή της Νότιας Σινικής Θάλασσας. 

Κάποτε, το σύμβολο εσωτερικών ταραχών στις ΗΠΑ, τα τελευταία χρόνια το Βιετνάμ 

αναρριχάται σε καπιταλιστική δύναμη που αναζητά στενότερους στρατιωτικούς δεσμούς με 

τις ΗΠΑ, προκειμένου να εξισορροπήσει την ισχύ της Κίνας. Τους ίδιους δεσμούς 

αναζητούν και οι Φιλιππίνες, οι οποίες δεσπόζουν γεωγραφικά στο ανατολικό άκρο της 

περιοχής. 

Η Κίνα, που επί δεκαετίες εδραιώθηκε ως κράτος δυνάστης υπό την ηγεσία του Μάο, 

μεταμορφώθηκε στην πιο δυναμικά ανερχόμενη οικονομία, υπό τις μεταρρυθμίσεις του 

Ντενγκ Ξιάοπινγκ και πλέον ασκεί, κυρίως με τη ναυτική της ισχύ, πιέσεις στις σχέσεις της 

με τις γειτονικές χώρες, στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

Παράλληλα, στα νότια της περιοχής δεν πρέπει να αγνοείται η ύπαρξη του ταχέως 

ανερχόμενου δημογραφικά «μουσουλμανικού γίγαντα», της Ινδονησίας. Η Ινδονησία, αφού 

επί δεκαετίες υπέφερε από αυταρχικά κυβερνώντα καθεστώτα, θα μπορούσε να 

χαρακτηριστεί ως η «δεύτερη Ινδία», προβάλλοντας ως ισχυρό χαρτί, ξέχωρα από την 

ταχεία αύξηση του πληθυσμού19 (διατηρώντας σταθερά την Ινδονησία στην 4η θέση στον 

πλανήτη σε πληθυσμό, μετά τις ΗΠΑ) και την συνεχώς ανερχόμενη οικονομία της, με 

αντίστοιχη αντανάκλαση στην γενικότερη ήπια ισχύ της χώρας. 

Η Σιγκαπούρη και η Μαλαισία, εν τω μεταξύ, εξελίσσονται οικονομικά, 

προσδεμένες στο άρμα του καπιταλισμού και με ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς 

αλληλεξάρτησης με το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. 

Συνεπώς, η γενικότερη εικόνα του περιβάλλοντος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, 

αποτελείται από ένα σύμπλεγμα σταθερών κρατών, που έχοντας αφήσει στο παρελθόν τους 

                                            
19 Η Ινδονησία το 2035 θα έχει ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια κατοίκους, με αυξητικό ρυθμό τουλάχιστον 

ως το 2065. Βλ. PopulationPyramid.net, https://www.populationpyramid.net/indonesia/2050/, πρόσβαση 24 

Σεπ 2017. 

https://www.populationpyramid.net/indonesia/2050/
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θέματα εσωτερικής νομιμοποίησης και συγκρότησης, προωθούν πλέον θέματα 

διεκδικήσεων, όπως το καθένα αντιλαμβάνεται τα συμφέροντά του, πέρα από τις ακτές του 

(και σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως θα αναλυθεί παρακάτω, πολλά μίλια πέρα από τις 

ακτές του). Και όλες αυτές οι διεκδικήσεις συγκεντρώνονται σε μία υδάτινη περιοχή, την 

Νότιο Σινική Θάλασσα, η οποία πρέπει να διατηρήσει την επισιτιστική ασφάλεια για τα 1,3 

δις κατοίκων της Κίνας, τα 1,5 δις κατοίκων της Ινδικής υποηπείρου και τα 600 εκατομμύρια 

κατοίκων των υπολοίπων χωρών, δηλαδή, περίπου για τον μισό πληθυσμό της γης. 

2.1.4. Η στρατηγική και οικονομική αξία της περιοχής 

Η Νότια Σινική Θάλασσα λειτουργεί ως ο «λαιμός» μεταξύ του Ειρηνικού και του 

Ινδικού Ωκεανού. Από εκεί δρομολογείται ο μεγαλύτερος όγκος του παγκόσμιου 

οικονομικού ιστού, καθώς από εκεί διέρχονται αναγκαστικά οι μεγαλύτερες παγκόσμιες 

θαλάσσιες οδοί εμπορίου. Στον χαρακτηρισμό «μεγαλύτερος» θα πρέπει φυσικά να ληφθεί 

υπόψη και το μέγεθος του πληθυσμού που εξυπηρετείται από αυτόν και από άλλα αντίστοιχα 

περάσματα, όπως οι διώρυγες του Παναμά και του Σουέζ, τα στενά του Ορμούζ στον 

Περσικό Κόλπο ή τα στενά του Μπαμπ αλ-Μαντάμπ στην Υεμένη. 

Κάθε χρόνο, περισσότερο από τα μισά παγκόσμια εμπορεύματα περνούν από την 

συγκεκριμένη θάλασσα και περισσότερο από το 1/3 της παγκόσμιας ναυσιπλοΐας διέρχεται 

από τα στενά που περιβάλλουν τη Νότια Σινική Θάλασσα. Το πετρέλαιο που μεταφέρεται 

διαμέσου των στενών της Μάλακα, από τον Ινδικό Ωκεανό προς την ανατολική Ασία είναι 

το τριπλάσιο σε ποσότητα από εκείνο που μεταφέρεται από την διώρυγα του Σουέζ και 

δεκαπέντε φορές περισσότερο από εκείνο που περνά από την διώρυγα του Παναμά20. Κατά 

προσέγγιση, τα 2/3 του ενεργειακού εφοδιασμού της Νότιας Κορέας, το 60% εκείνων της 

Ιαπωνίας και της Ταϊβάν και το 80% των εισαγωγών αργού πετρελαίου της Κίνας διέρχονται 

από τη Νότια Σινική Θάλασσα. Ενώ στον Περσικό Κόλπο μεταφέρονται, κατά κύριο λόγο, 

μόνο ενεργειακά αγαθά (πετρέλαιο, αέριο), στη Νότια Σινική Θάλασσα μεταφέρονται 

παράλληλα και έτοιμα προς χρήση υλικά αγαθά, καθώς και σημαντικές πρώτες ύλες για την 

κατασκευή τους, ετήσιας αξίας περίπου 3 τρις δολαρίων. 

                                            
20 Βλ. Robert D. Kaplan, Asia’s Cauldron, The South China Sea and the End of a Stable Pacific, Εκδόσεις 

Random House, Νέα Υόρκη, 2014, σελ 9 
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Εκτός από την στρατηγική αξία της περιοχής, λόγω του διερχόμενου όγκου 

εμπορευμάτων, έχει αποδειχθεί ότι η Νότια Σινική Θάλασσα έχει και άλλη μία σημαντική 

οικονομική αξία. Από μετρήσεις έχει ανακαλυφθεί ότι, η περιοχή κρύβει επιβεβαιωμένα 

αποθέματα δισεκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και τρισεκατομμυρίων κυβικών ποδών 

φυσικού αερίου. Μία παλιότερη κινεζική εκτίμηση, τοποθετεί τον όγκο των υπαρχόντων 

αποθεμάτων πετρελαίου στα 213 δις βαρέλια, ενώ δυτικοί αναλυτές έχουν επανειλημμένως 

αμφισβητήσει αυτά τα μεγέθη, ως εξαιρετικά αισιόδοξα21, έως εξωπραγματικά. Μία πιο 

συντηρητική γεωλογική μελέτη των ΗΠΑ (US Geological Survey, 1993), εκτιμά ότι τα 

ανεκμετάλλευτα αποθέματα στη λεκάνη της Νότιας Σινικής Θάλασσας ανέρχονται στα 28 

δις βαρέλια. Μάλιστα, τα αποθέματα φυσικού αερίου στο υπέδαφος είναι κατά πολύ 

περισσότερα από εκείνα του πετρελαίου, εκτιμώντας τον αριθμό των εν λόγω αποθεμάτων 

(φυσικού αερίου) στα 266 τρις κυβικά πόδια. 

Βέβαια, προκειμένου να χαρακτηριστούν τα αποθέματα ως εκμεταλλεύσιμα, θα 

πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες, όπως το κόστος της γεώτρησης και 

μεταφοράς του πετρελαίου ή αερίου και η σταθερότητα της περιοχής, καθώς η οποιαδήποτε 

επένδυση είναι μακροπρόθεσμης προοπτικής και κανείς δεν επιθυμεί να επενδύσει σε 

ασταθή επιχειρηματικά περιβάλλοντα. 

Αντίστοιχη μελέτη της μεγαλύτερης κινεζικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου (China 

National Offshore Oil Company, CNOOC), ανεβάζει τις εκτιμήσεις των αποθεμάτων σε 125 

δις βαρέλια πετρελαίου και σε 500 τρις κυβικών ποδών φυσικού αερίου. Αν ίσχυαν τα 

κινεζικά νούμερα, η Νότια Σινική Θάλασσα θα γίνονταν η δεύτερη πιο πλούσια, μετά τον 

Περσικό Κόλπο, σε αποθέματα υδρογονανθράκων περιοχή του πλανήτη. Τελικά, η πιο 

πρόσφατη (του 2010) αμερικανική γεωλογική μελέτη, κάνει λόγο για πιθανότητα 95% 

ύπαρξης τουλάχιστον 750 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου και για λιγότερο από 5% 

πιθανότητα ύπαρξης 5 δις βαρελιών. Αναμφίβολα και σύμφωνα με τους γεωλόγους, ο βυθός 

της Νότιας Σινικής Θάλασσας είναι πλούσιος σε υδρογονάνθρακες (κυρίως φυσικό αέριο). 

Το μεγαλύτερο «οικόπεδο» εκτιμούν ότι κρύβει περισσότερα από 500 εκατομμύρια βαρέλια 

πετρελαίου, καθιστώντας το ως ένα από τα μεγαλύτερα υποθαλάσσια οικόπεδα στον κόσμο. 

                                            
21 Βλ. Tim Daiss, Forbes, “Why The South China Sea Has More Oil Than You Think”, 

https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/05/22/why-the-south-china-sea-has-more-oil-than-you-

think/#7b371fb6dd8f, 22 May 2016, πρόσβαση 24 Σεπ 2017. 

https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/05/22/why-the-south-china-sea-has-more-oil-than-you-think/#7b371fb6dd8f
https://www.forbes.com/sites/timdaiss/2016/05/22/why-the-south-china-sea-has-more-oil-than-you-think/#7b371fb6dd8f
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Συνεπώς, δεν προκαλεί καμία έκπληξη το γεγονός ότι η Κίνα θεωρεί τη Νότια Σινική 

Θάλασσα ως τον δεύτερο Περσικό Κόλπο. 

Προκειμένου να δοθεί ένα μέτρο σύγκρισης με τα υπάρχοντα στον Περσικό Κόλπο 

αποθέματα πετρελαίου, αρκεί να αναφερθεί ότι το μεγαλύτερο κοίτασμα του κόσμου, στην 

Σαουδική Αραβία, που ήδη παράγει πετρέλαιο από την δεκαετία του 1950, έχει ακόμα 

αποθέματα της τάξης των 70 δις βαρελιών. Το επόμενο σε αποθέματα κοίτασμα του 

Κουβέιτ, διαθέτει 66 έως 72 δις βαρέλια, ενώ το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο κοίτασμα στον 

Περσικό Κόλπο διαθέτει 50 δις βαρέλια. 

Όσον αφορά το τελευταίο από τα 3 "Π", δηλαδή τον ανταγωνισμό μεταξύ των 

κρατών για τον έλεγχο της αλιείας, το εν λόγω θέμα δεν έχει λάβει την απαιτούμενη προσοχή 

των αναλυτών, αν και για το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της περιοχής αποτελεί το 

μείζον ζήτημα, γιατί αφορά άμεσα την επιβίωση του. Αν και η Νότια Σινική Θάλασσα 

καλύπτει μόνο το 2,5% της επιφάνειας της Γης, φιλοξενεί μερικά από τα πλουσιότερα 

συστήματα υφάλων του κόσμου και πάνω από 3.000 μεταναστευτικά και μη είδη ψαριών, 

που αποτελούν περίπου το 12% των συνολικών παγκόσμιων αλιευμάτων22. Δυστυχώς, η 

αλιεία της περιοχής βρίσκεται σε σοβαρό κίνδυνο. Από το 2008, σχεδόν όλα τα αλιευτικά 

αποθέματα της Νότιας Σινικής Θάλασσας έχουν μειωθεί δραματικά (περίπου 25%) λόγω 

της υπεραλίευσης. Και δυστυχώς, η κατάσταση συνεχώς επιδεινώνεται, ασκώντας 

ασφυκτική πίεση στα κράτη της περιοχής, καθώς καλούνται να ανταποκριθούν και να 

καλύψουν τη βασική ανάγκη της σίτισης των κατοίκων τους. Τέσσερα είναι τα βασικά 

θέματα που απασχολούν τα κράτη, σχετικά με την αλιεία: η βιωσιμότητα της θάλασσας, η 

οικονομική της πτυχή, η αυξημένη ζήτηση και τέλος, η δυσκολία πρόσβασης λόγω του 

ανταγωνισμού. 

Η βιωσιμότητα της θάλασσας ως προς την δυνατότητα συντήρησης ικανοποιητικού 

αριθμού ψαριών, έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση, παρόλα τα ληφθέντα μέτρα προστασίας του 

οικοσυστήματος. Έχουν τεθεί διεθνείς περιορισμοί στην ποσότητα ψαριών που δύναται να 

αλιεύσει κάθε κράτος από την περιοχή. Έτσι, επισήμως τα τελευταία χρόνια, η ποσότητα 

των αλιευμάτων έχει διατηρηθεί σταθερή στους 10-12 εκατομμύρια τόνους. Ωστόσο, αν 

                                            
22 Βλ. Adam Greer, “The South China Sea Is Really a Fishery Dispute”, The Diplomat, 

https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/, 20 Jul 2016, πρόσβαση 4 

Οκτ 2017. 

https://thediplomat.com/2016/07/the-south-china-sea-is-really-a-fishery-dispute/
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ληφθεί υπόψη και η παράνομη αλιεία, εκτιμάται ότι η ποσότητα των αλιευθέντων ψαριών 

είναι τουλάχιστον η διπλάσια. Το πιο ανησυχητικό στην προοπτική της περιοχής είναι το 

γεγονός ότι, λόγω της υπεραλίευσης, οι ψαράδες πλέον πιάνουν στα δίχτυα τους και 

απαγορευμένα είδη ψαριών ή ψάρια μικρότερου μεγέθους, απειλώντας με αυτόν τον τρόπο 

τον αναπαραγωγικό κύκλο του θαλάσσιου οικοσυστήματος. Παράλληλα, οι ψαράδες 

χρησιμοποιούν, όλο και περισσότερο, απαγορευμένες μέθοδοι αλιείας (πχ βαθύτερα δίχτυα 

σάρωσης του βυθού), οι οποίες είναι καταστροφικές κυρίως για τους κοραλλιογενείς 

υφάλους. Μελέτη του 2012, αποκάλυψε ότι σε μόλις 10 έως 15 χρόνια, η κατά 60% κάλυψη 

του βυθού της Νότιας Σινικής Θάλασσας με κοράλλια, μειώθηκε σε μόλις 20%. Το εν λόγω 

ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο κατά μήκος των ακτών της Κίνας. 

Για να κατανοήσει κανείς την οικονομική πτυχή του τομέα της αλιείας, αρκεί να 

αναφερθεί ότι ο εν λόγω τομέας προσφέρει το 3% του ΑΕΠ στην οικονομία της Κίνας. 

Συγκεκριμένα, η βιομηχανία της αλιείας έχει τζίρο 279 δις δολάρια ετησίως. Επιπρόσθετα, 

ως ψαράδες απασχολούνται 7 έως 9 εκατομμύρια Κινέζοι (14 εκατομμύρια στην ευρύτερη 

δραστηριότητα), οι οποίοι διαθέτουν τον μεγαλύτερο στον κόσμο στόλο, περίπου 450.000 

αλιευτικών σκαφών (τα 200.000 από τα οποία είναι ανοιχτού ωκεανού). Αυτονόητο είναι 

ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ψαράδων δεν έχουν εναλλακτικές λύσεις για την 

απασχόληση και την επιβίωσή τους. 

Ως προς το τρίτο πρόβλημα, αυτό της συνεχούς αύξησης της ζήτησης, καταγράφεται 

ότι, η κατανάλωση ψαριών στην Κίνα την εικοσαετία 1990 – 2010, αυξήθηκε κατά 6%. Ως 

ποσοστό μπορεί να φαίνεται μικρό, αλλά αν αναλογιστούμε το μέγεθος του κινεζικού 

πληθυσμού, αμέσως γίνεται αντιληπτό το μέγεθος του προβλήματος. Η Κίνα καταναλώνει 

το 34% των ψαριών παγκοσμίως, μέγεθος σχεδόν τριπλάσιο από την κατανάλωση της 

Ευρώπης και της Κεντρικής Ασίας μαζί και πενταπλάσιο από εκείνο της Βόρειας Αμερικής. 

Επιπρόσθετα, η Παγκόσμια Τράπεζα εκτιμά ότι η ζήτηση ψαριών στην Κίνα θα αυξηθεί 

περαιτέρω κατά 30% έως το 2030, ποσοστό διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο. 

Τέλος, ως προς την μειωμένη δυνατότητα πρόσβασης, η Κίνα θεωρεί ότι στην αλιεία 

αδικείται συγκριτικά με τους γείτονές της. Συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι ενώ η ίδια 

εφαρμόζει τις διεθνείς συμφωνίες και απαγορεύσεις, οι γείτονές της και κυρίως το Βιετνάμ, 

εκμεταλλεύονται την έλλειψη κινεζικού ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα να ασκούν 

παράνομη υπεραλίευση που απειλεί την κινεζική οικονομία. Έτσι, φέρουν ως παράδειγμα 
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στοιχεία του  2011, σύμφωνα με τα οποία οι Βιετναμέζοι αλιείς είχαν ψαρέψει τόνους 

βάρους 110.000 τόνων, ενώ οι Κινέζοι μόλις 300 τόνων. Οι Κινέζοι αλιείς διαμαρτύρονται 

ευρέως για παρενοχλήσεις από τους ξένους. Οι κινεζικές πηγές αναφέρουν ότι μεταξύ 1989 

και 2011 υπήρχαν πάνω από 360 περιπτώσεις επιθέσεων, ληστειών, απαγωγών ή 

δολοφονιών, με 25 Κινέζους αλιείς να σκοτώνονται ή να αγνοούνται. Ο φόβος της 

παρενόχλησης έχει αποθαρρύνει τους Κινέζους αλιείς από την προσπάθεια να έχουν 

πρόσβαση σε ορισμένους αμφισβητούμενους τόπους αλιείας, αν και η Κίνα υποστηρίζει ότι 

έχει ιστορικά περίπου 500 άδειες αλιείας στα Νησιά Σπράτλι. Σαφώς, οι παραπάνω θέσεις 

αποτελούν την κινεζική εκδοχή του περιβάλλοντος αλιείας στην περιοχή. Ανάλογες 

διαμαρτυρίες έχουν εκφράσει και τα υπόλοιπα κράτη, κυρίως εναντίον των Κινέζων αλιέων.            

2.2. ΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ23 ΤΟΥΣ 

Είναι προφανές ότι η θέση ή η οικονομική αξία δεν είναι ο μοναδικός λόγος που η 

Νότια Σινική Θάλασσα έχει τόσο μεγάλη στρατηγική σημασία. Οι εδαφικές διεκδικήσεις 

είναι εκείνες που θα δώσουν το πλεονέκτημα ισχύος, σε εκείνο το κράτος που θα 

κατορθώσει να ελέγξει τις πάνω από 200 μικρονησίδες (φυσικές ή τεχνητές), βραχονησίδες 

και κοραλλιογενείς υφάλους (μερικοί από τους οποίους εξέχουν μόνιμα πλέον πάνω από την 

επιφάνεια της θάλασσας). 

Το «μικρό» Μπρουνέι διεκδικεί ύφαλο στα νότια των νησιών Σπράτλι. Η Μαλαισία 

3 νησιά των Σπράτλι, οι Φιλιππίνες 8 νησιά και μεγάλο τμήμα της Θάλασσας, το Βιετνάμ 

μεγάλο θαλάσσιο και χερσαίο τμήμα, ενώ η Κίνα όλα σχεδόν τα προηγούμενα (βλ εικόνα 2 

Παραρτήματος «Α»). Επιπλέον, σημαντική διαμάχη έχει προκύψει αναφορικά με το 

καθεστώς και άλλων νησιών, βραχονησίδων και υφάλων όπως τα Νησιά Παρασέλ (Paracel 

Islands), τα Νησιά Πράτας (Pratas Islands), η όχθη Macclesfield (Macclesfield Bank) και ο 

ύφαλος Scarborough (Scarborough Shoal).  

Γενικότερα και όπως φαίνεται και στον χάρτη (βλ εικόνα 3 Παραρτήματος «Α»), οι 

Φιλιππίνες, η Ινδονησία, το Μπρουνέι, η Ταϊβάν και η Μαλαισία διεκδικούν τα 200 ναυτικά 

μίλια από τις ακτές τους, σύμφωνα με το άρθρο 57 της Σύμβασης για το Δίκαιο της 

Θάλασσας του 1982 (εφεξής UNCLOS - United Nations Convention on the Law of the Sea). 

                                            
23 Βλ. Καΐρη Ελευθερία, Power Politics, “Νότια Σινική Θάλασσα: Μια εμπόλεμη ζώνη”, 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/, 21 Μαρ 2017, πρόσβαση 2 Οκτ 2017. 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/
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Το Βιετνάμ και κυρίως η Κίνα διεκδικούν το μεγαλύτερο τμήμα της Νότιας Σινικής 

Θάλασσας, πέρα από τα 200 ναυτικά μίλια. Το πρόβλημα κυρίως εντοπίζεται στο 

σύμπλεγμα των νησιών Σπράτλι, όπου όλα σχεδόν τα κράτη προβάλλουν διεκδικήσεις όλων 

ή μέρους των νήσων (βλ εικόνα 4 Παραρτήματος «Α»). 

Καίριας σημασίας είναι η λεγόμενη «γραμμή των 9 σημείων» (nine dash line), βάσει 

της οποίας η Κίνα αξιώνει κυριαρχικά δικαιώματα σχεδόν σε όλη την περιοχή, και 

επικαλύπτει τις Αποκλειστικές Οικονομικές Ζώνες (εφεξής ΑΟΖ) των Μπρουνέι, 

Ινδονησίας, Μαλαισίας, Φιλιππίνων, Ταϊβάν και Βιετνάμ.  Η «γραμμή των 9 σημείων», 

λοιπόν, περιλαμβάνει μια έκταση της τάξης των 2 εκατ. km2 θαλάσσιου χώρου και περίπου 

13 km2 στεριάς, καθώς εμπεριέχονται πληθώρα νησιών και βραχονησίδων. Οι γραμμές που 

σημειώνουν τις κινεζικές διεκδικήσεις φαίνεται να είναι πολύ κοντά στα γειτονικά 

ανεξάρτητα κράτη, σε βαθμό που δεν επιτρέπει την ανάπτυξη ιδίας ΑΟΖ, αφού αφήνει χώρο 

μικρότερο από 200 ναυτικά μίλια από τις γραμμές βάσεως, από την πλευρά των κρατών 

όπως το Βιετνάμ, οι Φιλιππίνες, το Μπρουνέι και η Μαλαισία. 

Τέλος, υπάρχουν και έξι διαφορετικές θαλάσσιες συνοριακές αμφισβητήσεις μεταξύ 

των κρατών της περιοχής, σχετικά με: 

  α. το θαλάσσιο σύνορο που αντίκειται στα βιετναμέζικα παράλια 

μεταξύ της Κίνας, της Ταϊβάν και του Βιετνάμ 

  β. το θαλάσσιο σύνορο που κείται βόρεια του Βόρνεο μεταξύ της Κίνας, 

της Μαλαισίας, των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν 

  γ. το θαλάσσιο σύνορο στην περιοχή βόρεια της ακτής των νησιών 

Νατούνα μεταξύ της Κίνας, της Ινδονησίας και του Ταϊβάν 

  δ. το θαλάσσιο σύνορο έξω από την ακτή του Παλαγουάν και του 

Λουζόν μεταξύ της Κίνας, των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν 

  ε. το θαλάσσιο σύνορο αλλά και τα νησιά Σαμπά, 

συμπεριλαμβανομένου του Αμπαλάτ, μεταξύ της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και των 

Φιλιππίνων 
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  στ. το θαλάσσιο σύνορο και τα νησιά στο στενό του Λουζόν μεταξύ της 

Κίνας, των Φιλιππίνων και της Ταϊβάν. 

Αξίζει τα σημειωθεί, ωστόσο, πως η διεθνής κοινότητα δεν έχει ασχοληθεί 

ιδιαιτέρως με τις ανωτέρω διεκδικήσεις επί των θαλασσίων συνόρων. Αφενός, η ένταση 

μεταξύ των κρατών παραμένει ακόμη σε διαχειρίσιμα επίπεδα και, αφετέρου, δεν διαφέρουν 

από πλείστες άλλες αμφισβητήσεις ανά τον κόσμο. 

Αντιθέτως, τα φώτα της δημοσιότητας συγκεντρώνει η «γραμμή των 9 σημείων», 

αλλά και οι διεκδικήσεις επί των νησιών, νησίδων και υφάλων. Τα εν λόγω θέματα είναι σε 

μεγάλο βαθμό συνδεδεμένα, καθώς το κάθε κράτος προβάλει διαφορετικές αξιώσεις επί των 

νησιωτικών συμπλεγμάτων, και η Κίνα απαιτεί το σύνολό τους. Πρόσφατα, μάλιστα, οι 

Φιλιππίνες ενέπλεξαν το Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο εξέδωσε απόφαση 

μεγίστης σημασίας για το μέλλον της περιοχής. 

Μετά την αλλαγή της χιλιετίας, η διεθνής κοινότητα στράφηκε προς τον αναδυόμενο 

κόσμο, ήτοι την Κίνα, η οποία το 2016 σημείωσε θεαματική οικονομική ανάπτυξη της τάξης 

του 6,7%. Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι εάν η Κίνα δύναται να διατηρήσει αυτούς 

τους ρυθμούς ανάπτυξης, έτσι ώστε να ξεπεράσει τις ΗΠΑ ως οικονομική δύναμη, ή εάν θα 

καταρρεύσει, δεδομένης της ευαίσθητης φύσεως του παραγωγικού μοντέλου της και της 

ενεργειακής της εξάρτησης από άλλα κράτη. Συνεπώς, η «γραμμή των 9 σημείων» θα 

μπορούσε να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια του Κομμουνιστικού Κόμματος να εδραιώσει 

πλήρως την θαλάσσια κυριαρχία του, με σκοπό την μετατροπή του παραγωγικού μοντέλου, 

έτσι ώστε να προσανατολιστεί προς τις υπηρεσίες και την υπερπόντια ναυτιλία. Αντιθέτως, 

χώρες όπως το Βιετνάμ ενδιαφέρονται άμεσα να αποτρέψουν την εγκαθίδρυση κινεζικής 

ηγεμονίας στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, οι διεκδικήσεις των νησιών, βραχονησίδων 

και των υφάλων στην Νότια Σινική Θάλασσα ενδεχομένως να θέσουν ένα νομικό 

προηγούμενο αναφορικά με την ερμηνεία της UNCLOS, σχετικά με το ποιοι γεωλογικοί 

σχηματισμοί δικαιούνται θαλάσσιες οικονομικές ζώνες. 

Ας εξετάσουμε τους κεντρικούς παίκτες και τις διεκδικήσεις του καθενός 

αναλυτικότερα. 
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2.2.1. Κίνα 

Για να κατανοήσει κανείς το ενδιαφέρον της Κίνας για την Νότια Σινική Θάλασσα, 

θα πρέπει αρχικά να μελετήσει τον ιστορικό δεσμό της χώρας με την θαλάσσια αυτή 

περιοχή. Αφήνοντας την κινεζική ιστορία των χιλιάδων ετών του μακρινού παρελθόντος και 

επικεντρώνοντας σε εκείνη των τελευταίων αιώνων, θα προκύψουν σημαντικά στοιχεία που 

αποκαλύπτουν τους λόγους για τους οποίους η Κίνα αισθάνεται τη Νότια Σινική Θάλασσα 

ως δική της θάλασσα, χωρίς να αποδέχεται ζήτημα αμφισβήτησης από κανέναν γείτονά της, 

έστω κι αν τα νερά της απέχουν μόλις μερικά μίλια από τις ακτές των άλλων κρατών και 

εκατοντάδες μίλια μακριά από τις δικές της ακτές. 

Αρχικά, θα πρέπει να μελετηθεί το επαίσχυντο για τους Κινέζους χρονικό διάστημα 

των τελευταίων 150 ετών περίπου, όπου η Κίνα, που αποτέλεσε για χιλιετίες μία Μεγάλη 

Δύναμη και ένας "Παγκόσμιος Πολιτισμός", γνώρισε ντροπιαστικές ήττες, έχασε εδάφη 

(κυρίως από τις Αυτοκρατορίες του Δυτικού Κόσμου) ή έφθασε έως και την διάλυσή της24. 

Έτσι, στα τέλη του 19ου αιώνα, καθώς η Δυναστεία των Qing εξασθενούσε, η Κίνα 

απώλεσε μεγάλες και ιστορικές περιοχές, όπως το Νεπάλ και την Μπούρμα (ή Βιρμανία 

τότε, τώρα Μιανμάρ) από τους Εγγλέζους, την Ινδοκίνα από την Γαλλία, την Ταϊβάν την 

Κορέα και τη νήσο Σαχαλίνη από την Ιαπωνία, την Μογγολία τις επαρχίες Αμούρ και 

Ουσσούρι από την Ρωσία. Ακολούθησε ο 20ος αιώνας, με την αιμοσταγή κατάληψη της 

χερσονήσου Shandong και της Μαντζουρίας, από τους μισητούς Ιάπωνες. Την δεκαετία του 

1930, υπό το βάρος των τόσων απωλειών και του εμφυλίου πολέμου μεταξύ των 

κομμουνιστών και των εθνικιστών, η κάποτε ενωμένη αυτοκρατορία είχε διασπαστεί σε 10 

τμήματα, με κίνδυνο ολικής κατάρρευσης του έθνους. Υπήρχε τότε η ανησυχία ότι η Κίνα 

θα επέστρεφε στην εποχή του 3ου αιώνα π.Χ, με τις δυναστείες να πολεμούν μεταξύ τους 

για την ηγεμονία αυτής της τεράστιας έκτασης. 

Τώρα, με τον εφιάλτη της διάλυσης να αποτελεί παρελθόν και την ανάκτηση της 

στρατιωτικής ισχύος σε επίπεδα που είχε να δει από την εποχή της δυναστείας των Ming 

(16ο αιώνα) και των Qing (τέλη 18ου αιώνα, βλ εικόνα 5 Παραρτήματος «Α»), η Κίνα είναι 

αποφασισμένη να επεκτείνει την κυριαρχία της μακριά από τις ακτές της, προκειμένου να 

                                            
24 Βλ. Robert D. Kaplan, Asia’s Cauldron, The South China Sea and the End of a Stable Pacific, Εκδόσεις 

Random House, Νέα Υόρκη, 2014, σελ 20-21 
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προστατεύσει τις θαλάσσιες οδούς που την συνδέουν με την Μέση Ανατολή, ώστε να 

διασφαλίσει την τροφοδοσία της με τα αναγκαία αγαθά για την ευημερία των κατοίκων της. 

Για να το πετύχει αυτό, η Κίνα επιδιώκει τη δημιουργία εκτεταμένου ζωτικού χώρου 

ασφαλείας, γύρω από τα θαλάσσια σύνορά της, σε μία σαφή δήλωση προθέσεων ότι δεν θα 

ξαναεπιτρέψει τους ξένους να την εκμεταλλευτούν, όπως έκαναν τους δύο τελευταίους 

αιώνες. 

Για να κατανοηθεί καλύτερα η αποφασιστικότητα της Κίνας να ακολουθήσει 

«επιθετική πολιτική» στις διεκδικήσεις της στη Νότια Σινική Θάλασσα, αρκεί να 

αναλογιστεί τι σημαίνει για την Κίνα η ύπαρξη αυτής της θαλάσσιας έκτασης έξω από τις 

νότιες ακτές της. Η Νότια Σινική Θάλασσα αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία «φυσική ασπίδα 

προστασίας» του Νότου της χώρας25. Αν κοιτάξει κανείς πιο προσεκτικά τον χάρτη της 

Κίνας, θα δει ότι οι ακτές της χωρίζονται σε δύο τμήματα. Οι μισές «κοιτούν» ανατολικά 

και οι άλλες μισές νότια, απ' ευθείας προς τη Νότια Σινική Θάλασσα. Οι νότιες ακτές 

φιλοξενούν τα πιο σημαντικά λιμάνια, αποτελούν την οικονομική ατμομηχανή της χώρας 

και είναι οι πιο πυκνοκατοικημένες. Σε αντιστοιχία, θα μπορούσε κανείς να πει ότι η Νότια 

Σινική Θάλασσα είναι για την Κίνα, ότι είναι η Καραϊβική για τις ΗΠΑ. Όπως η Κίνα, 

έτσι και οι ΗΠΑ, σε καμία περίπτωση δε θα μπορούσαν να δεχτούν την ύπαρξη 

οποιασδήποτε απειλής έξω από τις νότιες ακτές της, μέσα στην Καραϊβική. Μία ισχυρή 

παρουσία, αν όχι κυριαρχία, της Κίνας σε μία θαλάσσια έκταση 1000 μιλίων μακριά από τις 

ακτές της έως την Ινδονησία, της δίνει το στρατηγικό πλεονέκτημα όχι μόνο της άμυνας 

αλλά και του ελέγχου της ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας, τόσο του 7ου Στόλου των ΗΠΑ αλλά 

και των συμμάχων της.  

Η πρώτη επίσημη κινεζική προσπάθεια για αξίωση της κυριαρχίας της στην Νότια 

Σινική Θάλασσα, ήταν η καταγραφή των επίμαχων νησιών σ’ ένα έγγραφο του 1935 που 

δημοσίευσε επιτροπή διορισμένη από την τότε κυβέρνηση, της οποίας το έργο ήταν η 

ονοματοδότηση των νησιών26. Βάσει ιστορικών αναφορών, η στενή σχέση του κινεζικού 

λαού με την Νότια Σινική Θάλασσα έχει θεμελιωθεί πολλάκις καθώς, προ αμνημονεύτων 

χρόνων, η περιοχή ήταν ζωτικής σημασίας για τους ψαράδες. Νομική βάση των κινεζικών 

                                            
25 Ibid σελ. 19 

26 Βλ. Καΐρη Ελευθερία, Power Politics, “Νότια Σινική Θάλασσα: Μια εμπόλεμη ζώνη”, 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/, 21 Μαρ 2017, πρόσβαση 2 Οκτ 2017. 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/
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επιχειρημάτων ήταν η άποψη πως, λόγω της μακραίωνης παρουσίας κινέζων ψαράδων στην 

περιοχή, η Κίνα δικαιούται κυριαρχία λόγω των «ιστορικών δικαιωμάτων». Όμως, η έρευνα 

αποκαλύπτει πως, αν και η Κίνα έχει διατηρήσει μια ομοιόμορφη πρακτική τα τελευταία 70 

χρόνια περίπου, οι αξιώσεις της είναι μάλλον ασαφείς, καθώς βασίζονται στην εντύπωση 

πως της ανήκει η περιοχή ιστορικά. 

Το 1946, μετά την λήξη του Β’ ΠΠ, σύμφωνα με τις Διακηρύξεις του Καΐρου του 

1943 και του Πότσδαμ του 1945, η Κίνα κατέλαβε τα νησιά Πάρασελ και Σπράτλι από την 

Ιαπωνία. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε αντίδραση από κανένα κράτος και, έτσι, απεστάλη εκεί 

ναυτικό, προκειμένου να ανεγερθούν μνημεία στα νησιά. 

Το ζήτημα της «γραμμής των 9 σημείων» προϋπάρχει και της Λαϊκής Δημοκρατίας 

της Κίνας, και χρονολογικά εντοπίζεται για πρώτη φορά το 1947 σε ένα χάρτη του 

Κουομιντάνγκ, του Κινεζικού Εθνικιστικού Κόμματος της Δημοκρατίας της Κίνας. 

Σύμφωνα με τα κινεζικά κείμενα, ο περίφημος χάρτης του 1947 προοριζόταν κυρίως για 

εσωτερική χρήση, με σκοπό να καταγραφεί το όριο άσκησης κυριαρχίας.  Το 1948 ο χάρτης 

αυτός δημοσιεύθηκε στο πλαίσιο καταγραφής των διοικητικών περιοχών, μεταξύ των 

οποίων και η περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας. 

Το 1958 η Κίνα δημοσίευσε τη «Δήλωση περί της θαλάσσιας κυριαρχίας», η οποία 

μέχρι και σήμερα αποτελεί τον πυλώνα της θαλάσσιας τάξης. Βάσει αυτού του εγγράφου, η 

Κίνα διεκδικούσε αιγιαλίτιδα ζώνη 12 ν.μ. και για όλα τα νησιά και βραχονησίδες εντεύθεν 

της «γραμμής των 9 σημείων», και τα κατονόμαζε στο αρ.1. 

Το 1992, με νόμο, η Κίνα κήρυξε και την ύπαρξη συνορεύουσας ζώνης, 

παρακείμενης της αιγιαλίτιδας εύρους 12 ν.μ. 

Τέλος, με νόμο του 1998, η Κίνα κήρυξε ΑΟΖ εύρους 200 ν.μ. από τις γραμμές 

βάσεως, από τις οποίες υπολογίζονταν οι λοιπές ζώνες (δηλαδή και από τα νησιά και τις 

βραχονησίδες όπως περιλαμβάνονται στο αρ. 1 της δήλωσης 1958) αλλά και υφαλοκρηπίδα 

εύρους 200 ν.μ. 

Μέχρι και το 1996, χρονιά κατά την οποία η Κίνα επικύρωσε την UNCLOS, τα νησιά 

αυτά, για την εσωτερική έννομη τάξη, θεωρούνταν υπό κινεζική κυριαρχία. 
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Προβλήματα στην εν λόγω περιοχή άρχισαν να δημιουργούνται κατά τη δεκαετία 

του 1960, καθώς ανακαλύφθηκαν τεράστια κοιτάσματα πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Έκτοτε, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, λαμβάνουν χώρα επεισόδια μεταξύ των κρατών. 

Όμως, η Κίνα φαίνεται να ασκεί αποτελεσματική κυριαρχία. 

Στις 6 Μαΐου 2009 η Μαλαισία και το Βιετνάμ κατέθεσαν στην Επιτροπή για τα 

Όρια της Υφαλοκρηπίδας, βάσει αρ. 76 παρ. 8 της UNCLOS, αίτημα για οριοθέτηση της 

υφαλοκρηπίδας πέραν των 200 ν.μ. από τις γραμμές βάσεως. 

Την επόμενη μέρα, η Κίνα, έχοντας λάβει γνώση της διακοίνωσης, κατέθεσε δήλωση 

στον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Μπαν-Κι-Μουν, στην οποία επιβεβαίωσε την 

αδιαμφισβήτητη κυριαρχία της στα νησιά και στα παρακείμενα ύδατα της Νότιας 

Σινικής Θάλασσας, καθώς και στο έδαφος και στο υπέδαφος της εν λόγω περιοχής, 

διεκδικώντας, κατ’ αυτόν τον τρόπο, όχι μόνο ΑΟΖ, αλλά και υφαλοκρηπίδα εντός της 

«γραμμής των 9 σημείων». Γι’ αυτό το λόγο, διατεινόταν ότι η κοινή διακοίνωση του 

Βιετνάμ και της Μαλαισίας παραβίαζε την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα 

στην Νότια Σινική Θάλασσα. Για να στηρίξει τους ισχυρισμούς της, η Κίνα επισύναψε 

χάρτη στην εν λόγω δήλωση για να αποδείξει ότι η κυριαρχία της στην περιοχή έχει λάβει 

την απαραίτητη δημοσιότητα και έχει παγιωθεί η κατάσταση. 

Βάσει του δίκαιου της θάλασσας, οι ισχυρισμοί της Κίνας περί υφαλοκρηπίδας 

προκαλούν ένα νομικό κώλυμα, καθώς τα δικαιώματα ενός παράκτιου κράτους επί της 

υφαλοκρηπίδας -η οποία μπορεί να εκτείνεται και πέραν των 200 ν.μ. υπό προϋποθέσεις 

(αρ. 76 παρ. 5 UNCLOS), είναι αποκλειστικά και δεν προϋποθέτουν πραγματική ή ιδεατή 

κατοχή της περιοχής (αρ. 77 παρ. 3 UNCLOS). Ένα επιπλέον πρόβλημα που προκύπτει είναι 

ότι η Κίνα δεν κάνει διάκριση μεταξύ νησιών που δικαιούνται όλες τις θαλάσσιες ζώνες 

βάσει UNCLOS και βραχονησίδων ή άλλων γεωλογικών εξάρσεων, εξομοιώνοντας κάθε 

νησίδα, βραχονησίδα, βράχο και ύφαλο με ηπειρωτική περιοχή. 

Επιπρόσθετα, η Κίνα φέρει ένα ισχυρό επιχείρημα επί της κυριαρχίας σε όλη τη 

Νότια Σινική Θάλασσα, από τα πρακτικά της 1ης διάσκεψης του ICAO για την αεροπλοΐα 

Ασίας και Ειρηνικού, που έγινε στη Μανίλα το 195527. Η διάσκεψη ομοφώνως αποδέχτηκε 

                                            
27 Βλ. Raul Pedrozo, “China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”, 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008433.pdf, Aug 2014, σελ 112, πρόσβαση 4 Οκτ 2017. 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008433.pdf
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το άρθρο 24, το οποίο ζητούσε από την Ταϊβάν να «βελτιώσει τις δυνατότητές της στην 

μετεωρολογική παρατήρηση των νησιών Σπράτλι, ώστε να δίνεται μετεωρολογική αναφορά 

τουλάχιστον 4 φορές ημερησίως». Σύμφωνα με την Κίνα, αυτό αποτέλεσε επίσημη διεθνής 

αναγνώριση καθώς καμία από τις συμμετέχουσες αντιπροσωπίες δεν έφερε αντίρρηση επί 

του θέματος και με αυτό τον τρόπο αποδέχτηκαν το ποιος θα πρέπει να φέρει ευθύνη επί της 

αεροπλοΐας (και άρα έχει κυριαρχία) στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η απόφαση, ωστόσο, του 

ICAO δεν έχει κανένα νομική υπόσταση στο Διεθνές Δίκαιο, περί κυριαρχικών 

δικαιωμάτων, καθώς ο οργανισμός λογικά ζήτησε, για πρακτικούς λόγους, από εκείνη τη 

χώρα που είχε την καλύτερη γεωγραφική θέση, απλά να παρατηρεί τον καιρό των νησιών 

Σπράτλι. Να σημειωθεί ότι η Ταϊβάν ήδη διέθετε μετεωρολογικό σταθμό στην περιοχή επί 

της νήσου Itu Aba, που παρείχε την καλύτερη θέση παρατήρησης. Όσοι αντικρούουν το 

επιχείρημα της Κίνας απαντούν ότι «ίσα – ίσα, με αυτήν την απόφαση, η κυριαρχία επί των 

νησιών Σπράτλι δίνεται στην Ταϊβάν και όχι στην Κίνα». 

Το πρόβλημα έχει ενταθεί την τελευταία πενταετία λόγω της πρακτικής της Κίνας 

με τη δημιουργία τεχνητών νησιών ή ακριβέστερα με την μετατροπή κοραλλιογενών 

υφάλων σε αμμώδη νησιά (με τη μέθοδο της λήψης άμμου από τον βυθό και εναπόθεσης 

στην επιφάνεια του υφάλου) και εν συνεχεία κατασκευή μόνιμων στρατιωτικών 

εγκαταστάσεων (ακόμη και αεροδρομίων) και άλλων υποδομών υποστήριξης. Πρόσφατες 

δορυφορικές φωτογραφίες είναι αρκετά αποκαλυπτικές, καθώς απεικονίζουν τα διάφορα 

στάδια μετατροπής των εν λόγω υφάλων σε τεχνητά νησιά (βλ φωτογραφίες 6, 7 και 8 

Παραρτήματος «Α») τα οποία μάλιστα στρατικοποιούνται, ενισχύοντας το δίλημμα 

ασφάλειας των υπολοίπων κρατών της περιοχής.  

Έτσι, παγκόσμια ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες απεικονίσεις δορυφορικών 

εικόνων, όπου οι προ πενταετίας ύφαλοι, φιλοξενούν πλέον υπόστεγα στάθμευσης 

μαχητικών αεροσκαφών, συστήματα ραντάρ υψηλής τεχνολογίας και βάσεις πυραύλων, όλα 

πλήρως επιχειρησιακά28. Οι κυριότερες τέτοιες εγκαταστάσεις εντοπίζονται στην ευρύτερη 

περιοχή των Νησιών Σπράτλι και πιο συγκεκριμένα στους υφάλους Fiery Cross, Subi και 

Mischief, δηλαδή αρκετά κοντά στις Φιλιππίνες. Αυτονόητη φυσικά είναι η πεποίθηση της 

                                            
28 Ben Westcott, CNN, “South China Sea: Aircraft hangars, radar installed on artificial islands”, 

http://edition.cnn.com/2017/03/28/asia/south-china-sea-islands-aircraft-hangars/index.html, 29 Mar 2017, 

πρόσβαση 04 Οκτ 2017. 

http://edition.cnn.com/2017/03/28/asia/south-china-sea-islands-aircraft-hangars/index.html
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Κίνας, ότι τα εν λόγω νησιά έχουν όλα εκείνα τα δικαιώματα σε ζώνες οικονομικής 

εκμετάλλευσης, όπως και τα φυσικά νησιά.  

Η ρηματική διακοίνωση της Κίνας, περί αδιαμφισβήτητης κυριαρχίας επί των 

νησιών και παρακείμενων υδάτων της Νότιας Σινικής Θάλασσας, έχει δεχθεί σφοδρή 

κριτική από τα ενδιαφερόμενα κράτη, κυρίως τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ και την Μαλαισία, 

και έχει επιδεινώσει την κατάσταση στην περιοχή. 

2.2.2. Βιετνάμ 

Η πρώτη επίσημη θέση του Βιετνάμ επί των διεκδικήσεών του, περιγράφεται στη 

Λευκή Βίβλο που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών το 197429. Το Βιετνάμ (βλ εικόνα 2 

Παραρτήματος «Α») διεκδικεί το μεγαλύτερο μέρος της Νότιας Σινικής Θάλασσας, 

συμπεριλαμβανομένων των νησιών Παρασέλ (Hoang Sa στα βιετναμέζικα) και Σπράτλι 

(Truong Sa). Κι αυτό με τη σειρά του, προβάλλει ιστορικούς δεσμούς χιλιετίας μεταξύ των 

Βιετναμέζων ψαράδων και της μοναδικής θάλασσας που υπάρχει πέρα από τις ακτές της, 

οικονομικούς δεσμούς και έγγραφα διεθνούς αναγνώρισης για την κυριαρχία επί των 

νησιών. Στον ανταγωνισμό ισχύος, περιγράφεται ως ο πιο σημαντικός αντίπαλος της Κίνας 

στη Νότια Σινική Θάλασσα. Ακολουθεί, με την υποστήριξη των ΗΠΑ, την στρατηγική της 

«εξωτερικής εξισορρόπησης», στην προσπάθειά της να αντισταθμίσει την υπέρ της Κίνας 

διαφορά ισχύος. 

Το Βιετνάμ κατοχυρώνει την παρουσία του στα νησιά Παρασέλ από τον 17ο αιώνα, 

όπου σε κείμενα και χάρτες που παρουσιάζει το Υπουργείο Εξωτερικών, οι Βιετναμέζικες 

Αρχές «..έστελναν εκεί ανθρώπους και πλοία..», σε συχνή βάση. Παράλληλα, 

παρουσιάζονται και Πορτογαλικοί και Ολλανδικοί χάρτες, οι οποίοι αποδίδουν τα εν λόγω 

νησιά στο Βιετνάμ. Ως κυριότερο, όμως, επιχείρημα φέρουν το γεγονός ότι μετά την 

κατάληψη της Ινδοκίνας (και του Βιετνάμ) από την Γαλλία το 1874, τα Γαλλικά 

στρατεύματα διαμαρτύρονταν συνεχώς για την παράνομη παρουσία της Κίνας στην 

περιοχή. Μάλιστα, οι Γάλλοι είχαν δημιουργήσει κοινό στρατιωτικό τμήμα με τους 

Βιετναμέζους, το οποίο μετέβη στα νησιά Παρασέλ, όπου έφτιαξαν μόνιμες εγκαταστάσεις 

(φάρο, μετεωρολογικό και ραδιοφωνικό σταθμό), με σκοπό να δηλώσουν την Γαλλική 

                                            
29  Βλ. Raul Pedrozo, “China versus Vietnam: An Analysis of the Competing Claims in the South China Sea”, 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008433.pdf, Aug 2014, σελ 37, πρόσβαση 4 Οκτ 2017. 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008433.pdf
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κυριαρχία στα νησιά. Τα Γαλλο-βιετναμέζικα στρατεύματα παρέμειναν στα νησιά έως το 

1956. 

Με την ίδια λογική, το Βιετνάμ ισχυρίζεται ότι και στο αρχιπέλαγος των νησιών 

Σπράτλι, υπήρχε Γαλλική παρουσία και οι Γαλλικές Αρχές ανά τακτά χρονικά διαστήματα, 

απέστελλαν διαμαρτυρίες προς όλα τα κράτη τις περιοχής, την Κίνα, την Μ. Βρετανία 

(αποικίες σε Βόρνεο και Μπρουνέι), την Ολλανδία (Ινδονησία) και τις ΗΠΑ (Φιλιππίνες), 

διακηρύσσοντας την κυριαρχία επί των νησιών. Μετά την ανεξαρτησία του, το Βιετνάμ 

ισχυρίζεται ότι τα νησιά Παρασέλ και Σπράτλι παραδόθηκαν επισήμως σε αυτό (ως διάδοχο 

κράτος), αναγνωρίζοντας τους κατοίκους ως Βιετναμέζους πολίτες. 

Από τότε, οι προστριβές κυρίως με την Κίνα, τις Φιλιππίνες και την Μαλαισία ποτέ 

δε σταμάτησαν. Μεταξύ του 1987 και 1989, το Βιετνάμ απέστειλε μόνιμα στρατεύματα σε 

14 νησιά των Σπράτλι, αντιδρώντας στην επεκτατική (όπως ισχυρίζεται) πολιτική των 

υπολοίπων, δημιούργησε μόνιμο οργανωμένο στόλο αλιευτικών του Αρχιπελάγους, έχτισε 

μόνιμες μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις, επιστημονικούς σταθμούς ερευνών και φάρους. 

2.2.3. Φιλιππίνες 

Η Δημοκρατία των Φιλιππίνων θεωρήθηκε ως ένα αρχιπελαγικό κράτος από τους 

πρώην αποικιοκράτες της, την Ισπανία και τις ΗΠΑ30. Τα κυριαρχικά δικαιώματα του 

κράτους απεικονίζονταν διεθνώς ως ένα μεγάλο «κουτί» (βλ. εικόνα 9 Παραρτήματος «Α») 

όπου τόσο τα ύδατα όσο και το έδαφος που περικλείεται στο εσωτερικό του θεωρούνται 

μέρος των Φιλιππίνων. Με την πάροδο του χρόνου, οι Φιλιππίνες εγκατέλειψαν το αφήγημα 

του «κουτιού» και τροποποίησαν τις διεκδικήσεις τους ώστε να συμμορφώνονται με την 

UNCLOS του 1982. Οι 80 αρχιπελαγικές γραμμές βάσης που σχηματίζουν τις σύγχρονες 

Φιλιππίνες είναι συμβατές με την UNCLOS. 

Οι Φιλιππίνες προβάλλουν αξιώσεις στον ύφαλο Scarborough (Scarborough Shoal) 

και σε μία ομάδα 50 νησιών από τα Σπράτλι, περισσότερο γνωστών ως τα νησιά Kalayaan, 

όλα εντός της ΑΟΖ της. Επειδή πολλές από τις νησίδες του υφάλου Scarborough εξέχουν 

πλέον μονίμως (έστω και λιγότερο από ένα μέτρο) πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, 

                                            
30 Βλ. Mark E, Rosen, CNA Occasional Paper, “Philippine Claims in the South China Sea: A Legal Analysis”, 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/iop-2014-u-008435.pdf, Aug 2014, πρόσβαση 4 Οκτ 2017. 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/iop-2014-u-008435.pdf
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οι Φιλιππίνες θεωρούν ότι έχει τα ίδια δικαιώματα με τα υπόλοιπα φυσικά νησιά, σύμφωνα 

με το Δίκαιο της Θάλασσας. Βέβαια, οι Φιλιππίνες τα περιγράφουν ως βράχους και όχι ως 

νησιά (“rocks, not islands”). Η Κίνα εκμεταλλεύεται την εν λόγω άποψη, προβάλλοντάς την 

ως όμοια περίπτωση με τους «δικούς της» υφάλους (οι οποίοι έχουν μετατραπεί σε νησιά). 

Γεγονός ωστόσο είναι το ότι, ο εν λόγω ύφαλος παραμένει ως επί το πλείστον ακατοίκητος 

και έχει χαρτογραφηθεί προκειμένου να αποφεύγονται τα θαλάσσια ατυχήματα από την 

ναυσιπλοΐα. Ο εν λόγω ύφαλος όμως, παραμένει ως ένα μεγάλο σημείο τριβής με την Κίνα, 

καθώς είναι πλούσιος σε αλιεία. Επειδή είναι κατά πολλές εκατοντάδες μίλια εγγύτερα στις 

Φιλιππίνες απ' ότι στην Κίνα (120 μίλια από τις Φιλιππίνες, έναντι 500 μιλίων από την Κίνα), 

συνήθως χρησιμοποιούνταν από τους Φιλιππινέζους ψαράδες. Τα τελευταία όμως χρόνια, η 

κινέζικη ακτοφυλακή περιπολεί εκεί σε μόνιμη βάση, απαγορεύοντας την πρόσβαση στους 

Φιλιππινέζους, ανεβάζοντας το θερμόμετρο στην περιοχή. 

Στις 22 Ιανουαρίου 2013, οι Φιλιππίνες προσέφυγαν στο Διεθνές Δικαστήριο της 

Χάγης (Permanent Court of Arbitration – PCA), όπου εκκίνησαν διαδικασία διαιτησίας 

εναντίον της Κίνας, βάσει του Παραρτήματος VII της UNCLOS, σχετικά με τη «διαμάχη 

με την Κίνα για την θαλάσσια δικαιοδοσία στη Δυτική Θάλασσα των Φιλιππίνων». Η εν 

λόγω προσφυγή, λόγω της έκτασης και της σπουδαιότητάς της τελικής απόφασης, θα 

αναλυθεί παρακάτω σε ξεχωριστό υποκεφάλαιο. 

Όσο αφορά την ισορροπία ισχύος στην περιοχή, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί το 

γεγονός ότι, κατ' αντιστοιχία του Βιετνάμ και οι Φιλιππίνες χαίρουν της πλήρης υποστήριξης 

των ΗΠΑ, ως βασικού τους συμμάχου. 

2.2.4. Μαλαισία 

Στα τέλη του 18ου και 19ου αιώνα η Μεγάλη Βρετανία ίδρυσε αποικίες και 

προτεκτοράτα στην περιοχή της σημερινής Μαλαισίας31. Αυτές οι περιοχές καταλήφθηκαν 

από την Ιαπωνία μεταξύ του 1942 και του 1945. Το 1948,στα βρετανικά εδάφη της 

χερσονήσου της Μαλαισίας, εκτός από τη Σιγκαπούρη, σχηματίστηκε η Ομοσπονδία της 

Malaya, η οποία έγινε ανεξάρτητη στις 31 Αυγούστου1957. Η Μαλαισία με την σημερινή 

της μορφή ιδρύθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου1963. Αποτελείται από δύο γεωγραφικά 

                                            
31 Βλ. Ashley Roach, CNA Occasional Paper, “Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South 

China Sea”, https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008434.pdf, Aug 2014, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 

https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008434.pdf
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διαχωρισμένες περιοχές, η μία στη χερσόνησο της Μαλαισίας και η άλλη στο νησί του 

Βόρνεο.  

Το 1982, υπέγραψε την UNCLOS και την επικύρωσε το 1996. Σε συμμόρφωση με 

την Συνθήκη, η Μαλαισία διεκδικεί τα εθνικά χωρικά της ύδατα των 12 ναυτικών μιλίων 

από τις ακτές της, την ΑΟΖ των 200 ν.μ. και υφαλοκρηπίδα η οποία περιλαμβάνει το νότιο 

τμήμα των νησιών Σπράτλι.  

 Σε γενικές γραμμές, η Μαλαισία είναι η χώρα η οποία υποβάλλει τις λιγότερες 

διαμαρτυρίες εναντίον των διεκδικήσεων της Κίνας. Κι αυτό γιατί δεν επιθυμεί να 

διαταράξει σε μεγάλο βαθμό τις σχέσεις της με την Κίνα, καθώς η δεύτερη αποτελεί τον 

κύριο οικονομικό εταίρο της32. Κινέζικα επενδυτικά προγράμματα πολλών δις έχουν 

τοποθετηθεί στην χώρα και οποιαδήποτε αντιπαράθεση θα δημιουργούσε επιχειρηματική 

ανασφάλεια, με σοβαρό αντίκτυπο στα οικονομικά της Μαλαισίας. Σε αντάλλαγμα, η Κίνα 

είναι αρκετά ελαστική στις διεκδικήσεις της Μαλαισίας (άλλωστε αφορούν το νότιο και πιο 

απομακρυσμένο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας) και αποδέχεται την οικονομική 

εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων και της αλιείας, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων 

επιστρέφεται στην Κίνα μέσω των εξαγωγών (κατάσταση win – win). 

2.2.5. Μπρουνέι 

Το Σουλτανάτο του Μπρουνέι, βρίσκεται στο βορειοδυτικό τμήμα του Βόρνεο και 

έχει ακτή μήκους περίπου 100 μιλίων προς τη Νότια Σινική Θάλασσα33. Κέρδισε την 

ανεξαρτησία του από την Μ. Βρετανία μόλις το 1984.  

Το 1982, υπέγραψε την UNCLOS και την επικύρωσε τον Μάιο του 1996. Έχει 

ανακηρύξει εθνικά χωρικά ύδατα των 12 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της, ΑΟΖ και 

υφαλοκρηπίδα. Σε ότι αφορά τον ανταγωνισμό στη Νότια Σινική Θάλασσα, διεκδικεί τον 

ύφαλο Louisa, ο οποίος βρίσκεται εκτός της "γραμμής των 9 σημείων" της Κίνας και ως εκ 

τούτου δεν αποτελεί σημείο ρήξης στις σχέσεις των δύο χωρών. 

                                            
32 .Βλ. Ralph Jennings, Forbes, "Why Malaysia Stays Quiet About Its Claims In The South China Sea", 

https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/06/02/why-malaysia-stays-quiet-about-its-claims-in-the-

disputed-south-china-sea/#50d374a361b0, 2 Jun 2016, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 
33 Βλ. Ashley Roach, CNA Occasional Paper, “Malaysia and Brunei: An Analysis of their Claims in the South 

China Sea”, https://www.cna.org/cna_files/pdf/IOP-2014-U-008434.pdf, Aug 2014, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 

https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/06/02/why-malaysia-stays-quiet-about-its-claims-in-the-disputed-south-china-sea/#50d374a361b0
https://www.forbes.com/sites/ralphjennings/2016/06/02/why-malaysia-stays-quiet-about-its-claims-in-the-disputed-south-china-sea/#50d374a361b0
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2.2.6. Ταϊβάν 

Από τον εκδημοκρατισμό της στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το πολιτικό 

αφήγημα της Ταϊβάν μετακόμισε σταδιακά από το μια «ελεύθερη Κίνα», σε ένα de facto 

κράτος ανεξάρτητο από την Κίνα34. Ωστόσο, διατήρησε την επίσημη ονομασία, ως 

Δημοκρατία της Κίνας (Republic of China - ROC). Από τότε, η Ταϊβάν υποτίθεται ότι 

ενεργεί ως ανεξάρτητη χώρα, είτε αναγνωρίζεται διεθνώς είτε όχι, με την δική της προοπτική 

των πραγμάτων και όχι σύμφωνα με τις επιταγές της Κίνας. 

Όσον αφορά όμως, τις θέσεις της για τη Νότια Σινική Θάλασσα, εύκολα διαπιστώνει 

κανείς ότι αυτές περισσότερο ταυτίζονται με τις κινεζικές θέσεις, παρά αντιτίθενται. Η 

Ταϊβάν, εκπροσωπώντας την Κίνα μετά τον Β’ ΠΠ, κατέλαβε τη νήσο Itu Aba (ένα από τα 

νησιά Σπράτλι). Αμέσως μετά την κατοχή, ανήγγειλε «την γραμμή των 11 σημείων», η 

οποία ήταν ο προπομπός της «γραμμής των 9 σημείων» της Κίνας, καθώς στην ουσία 

συνέπιπταν. Το πλέον χαρακτηριστικό γεγονός που αποδεικνύει την ταύτιση απόψεων 

μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας, ήταν η απόρριψη, και από την Ταϊβάν, της απόφασης του 

Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης, στην προσφυγή των Φιλιππίνων εναντίον της Κίνας. 

Μάλιστα, η αντίδραση της Ταϊβάν στην απόφαση υπέρ των Φιλιππίνων, ήταν πιο δραστική 

απ’ ότι του Πεκίνου, καθώς απέστειλε στην περιοχή μία φρεγάτα, δηλώνοντας παρουσία και 

κυριαρχία στην περιοχή των νησιών Σπράτλι. Η αντίδραση της Ταϊβάν μπορεί να θεωρηθεί 

ορθολογική, γιατί από την απόφαση πλήττονταν και οι δικές της διεκδικήσεις στη Νότια 

Σινική Θάλασσα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση του Δικαστηρίου, όπως τα 

κινεζικά κατασκευάσματα δεν μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως νησιά, έτσι και η νήσος 

Itu Aba θα υποβιβάζονταν σε ύφαλο, οπότε δεν θα είχε δικαιώματα επί χωρικών υδάτων. 

2.2.7. Ινδονησία 

Η ΑΟΖ της Ινδονησίας αγγίζει ένα πολύ μικρό τμήμα των διεκδικήσεων της Κίνας 

στο νότο. Ως συνέπεια, επί δεκαετίες, η επίσημη πολιτική της Ινδονησίας ήταν ότι, δεν 

λαμβάνει μέρος σε οποιεσδήποτε εδαφικές διαμάχες με την Κίνα για την Νότια Σινική 

                                            
34 Βλ. Shang-su Wu, The Diplomat, “South China Sea Ruling: A Boost for Cross-Strait Relations?”, 

https://thediplomat.com/2016/07/south-china-sea-ruling-a-boost-for-cross-strait-relations/, 16 Jul 2016, 

πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 
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Θάλασσα, σε αντίθεση με τους περιφερειακούς γείτονές της, κυρίως τις Φιλιππίνες και το 

Βιετνάμ35. Το 2016 ωστόσο, η Ινδονησία και η Κίνα είχαν τρεις θαλάσσιες «αψιμαχίες» 

στην 200 ναυτικών μιλίων ΑΟΖ της Ινδονησίας, στα νησιά Natuna, τα οποία βρίσκονται 

βορειοδυτικά του Βόρνεο.  

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί περιστατικό που εξελίχθηκε τον Μάρτιο του 

2016 μεταξύ Ινδονησίας και Κίνας, όταν ένα κινεζικό αλιευτικό σκάφος πλησίασε την 

αιγιαλίτιδα ζώνη της Ινδονησίας. Παρ’ ολίγο δεν υπήρξε συμπλοκή του λιμενικού των δύο 

χωρών, όταν ένα πλοίο του κινεζικού λιμενικού κατέφθασε στα όρια της αιγιαλίτιδας ζώνης 

της Ινδονησίας, την ώρα που το κινεζικό αλιευτικό συνοδευόταν από το λιμενικό της 

Ινδονησίας στη βάση του. Οι λιμενικές αρχές της Κίνας επέμειναν το αλιευτικό σκάφος να 

παραμείνει πάνω στα όρια της ζώνης, κίνηση τουλάχιστον προκλητική, η οποία τελικά 

εγκαταλείφθηκε με επέμβαση του πολεμικού ναυτικού της Ινδονησίας, ενώ ήδη είχε 

καταφθάσει και άλλο πλοίο του κινεζικού λιμενικού, ως ενίσχυση. 

Μετά την τρίτη αντίστοιχη αψιμαχία, τον Ιούνιο του 2016, το Υπουργείο 

Εξωτερικών της Κίνας εξέδωσε δήλωση στην οποία ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά, ότι η 

«γραμμή των 9 σημείων» περιλάμβανε παραδοσιακούς αλιευτικούς τόπους, οι οποίοι 

βρίσκονταν εντός της ΑΟΖ της Ινδονησίας. 

Η αντίδραση της Ινδονησίας, σε αυτήν την πρόκληση, ήταν άμεση και μετονόμασε 

το νότιο τμήμα της Νότιας Σινικής Θάλασσας, που περιέχει την ΑΟΖ της, σε «Θάλασσα της 

Βόρειας Νατούνα». Η Κίνα σχολίασε την κίνηση της Ινδονησίας ως «κίνηση χωρίς νόημα». 

Έκτοτε, η Ινδονησία εντάχθηκε στον πυρήνα των χωρών που αντιδρούν, όλο και πιο έντονα, 

στις διεκδικήσεις της Κίνας. Η όλο και πιο επιθετική στάση της Ινδονησίας στην περιοχή - 

συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής ενίσχυσης των νησιών Νατούνα και της ανάπτυξης 

πολεμικών πλοίων στην περιοχή - έρχεται με μικρή καθυστέρηση, σε σχέση με τα άλλα 

κράτη, που αντιδρούν εδώ και χρόνια στις ευρείες εδαφικές διεκδικήσεις της Κίνας στη 

Νότια Σινική Θάλασσα. Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να παραβλέψει τον ρόλο που μπορεί να 

παίξει, μία χώρα που διαθέτει τον 4ο σε μέγεθος πληθυσμό του πλανήτη. 

                                            
35 Βλ. Joe Cochrane, The New York Times, “Indonesia, Long on Sidelines, Starts to Confront China’s 

Territorial Claims”, https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military-

buildup.html, 10 Sept 2017, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 

https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military-buildup.html
https://www.nytimes.com/2017/09/10/world/asia/indonesia-south-china-sea-military-buildup.html
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2.3. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΠΑΙΚΤΕΣ 

2.3.1. ASEAN – Ιδεαλισμός και κώδικας δεοντολογίας 

Ο ASEAN (Association of SouthEast Asian Nations - Ένωση Κρατών 

Νοτιοανατολικής Ασίας) είναι διεθνής πολιτικός και οικονομικός οργανισμός και ιδρύθηκε 

το 1967, με έδρα την Τζακάρτα της Ινδονησίας. Αυτή τη στιγμή διαθέτει 10 κράτη μέλη 

(Μπρουνέι, Καμπότζη, Ινδονησία, Λάος, Μαλαισία, Μιανμάρ, Φιλιππίνες, Σιγκαπούρη, 

Ταϊλάνδη, Βιετνάμ). 

Στις 15 Δεκεμβρίου του 2008, τα μέλη του ASEAN πραγματοποίησαν συνάντηση 

στην Τζακάρτα και έθεσαν σε ισχύ έναν καταστατικό χάρτη, ο οποίος υπογράφηκε το 

Νοέμβριο του 2007, με στόχο να οδηγήσει την κοινότητα ένα βήμα πιο κοντά, ώστε να 

κινηθεί στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο χάρτης αυτός σημαίνει ότι ο ASEAN 

αποκτά πλέον νομικό καθεστώς και ο σκοπός του Οργανισμού είναι να δημιουργηθεί μία 

ζώνη ελευθέρου εμπορίου στην περιοχή, περικλείοντας 625 εκατομμύρια ανθρώπους36, 

περίπου το 8,8% του παγκόσμιου πληθυσμού. 

Η Κίνα έχει υπογράψει συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με τον ASEAN σε μια 

πληθώρα κατηγοριών δραστηριοτήτων. Αν και το θέμα των εδαφικών διεκδικήσεων δεν 

αφορά άμεσα τον οργανισμό, διότι δεν έχουν εκχωρηθεί τέτοιου είδους αρμοδιότητες από 

τα κράτη-μέλη, ο αντίκτυπος των εντάσεων στην περιοχή θέτει υπό αμφισβήτηση την ίδια 

την ύπαρξη του οργανισμού. 

Τον Σεπτέμβριο του 2016, κατά την 19η σύνοδο κορυφής μεταξύ ASEAN και Κίνας, 

για τον εορτασμό της 25ης επετείου των σχέσεων διαλόγου ASEAN-Κίνας, οι ηγέτες όλων 

των κρατών εξέφρασαν τη δέσμευσή τους για την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή του 

συμφώνου συνεργασίας στο σύνολό του και δεσμεύτηκαν ότι θα εργαστούν συστηματικά 

για την έγκαιρη θέσπιση κώδικα δεοντολογίας (Code Of Conduct - COC) για τη Νότια 

Σινική Θάλασσα, βάσει συναίνεσης. Οι ηγέτες κατέληξαν σε κοινή δήλωση σχετικά με την 

εφαρμογή του κώδικα, για αντιπαραθέσεις πολεμικών σκαφών στην περιοχή και θέσπισαν 

                                            
36 Wikipedia, Association of Southeast Asian Nations, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations, 3 Oct 2017, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations


41 
 

διαδικασίες για απ’ ευθείας επικοινωνία (Hot Line) μεταξύ των ανώτερων υπαλλήλων των 

υπουργείων εξωτερικών των κρατών μελών του ASEAN και της Κίνας, προκειμένου να 

αποφεύγονται καταστάσεις, που γρήγορα μπορεί να εξελιχθούν σε συμπλοκές37. Ωστόσο, 

ορισμένοι αναλυτές και διπλωμάτες του ASEAN ανησυχούν ότι η ξαφνική υποστήριξη της 

Κίνας για τη εγκαθίδρυση ενός κώδικα δεοντολογίας, είναι ένα τέχνασμα για να κερδίσει 

χρόνο, ώστε να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική της ισχύ. 

Τον Αύγουστο του 2017, μετά την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών στην 

Μανίλα, ο ASEAN σε κείμενο του (θυμίζοντας ανούσια κείμενα διακηρύξεων της Γενικής 

Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών), εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» για τα τεκταινόμενα στη 

Νότια Σινική Θάλασσα και υπογράμμισε τη σημασία της μη στρατιωτικοποίησης της 

περιοχής και αυτοσυγκράτησης σε όλες τις δραστηριότητες. 

Με την ανάληψη της προεδρίας των ΗΠΑ από τον Ντόναλντ Τραμπ, η 

διαπραγματευτική ισχύς του Οργανισμού μειώθηκε, καθώς παραμένει ασαφής η δέσμευση 

της Ουάσιγκτον για την ασφάλεια της θάλασσας και του εμπορίου στην Ασία38. 

2.3.2. ΗΠΑ – δέσμευση δηλώσεων 

Το πρόβλημα έγκειται στον ρόλο των ΗΠΑ στην περιοχή. Τα κράτη γύρω από την 

Κίνα είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ σε μια προσπάθεια περικύκλωσής της. Το 

ερώτημα είναι κατά πόσο είναι διατεθειμένες οι ΗΠΑ να αντιπαρατεθούν με μία άλλη 

πυρηνική δύναμη όπως η Κίνα, προκειμένου να υποστηρίξουν τα συμφέροντα των 

συμμάχων τους στη Νότια Σινική Θάλασσα, καθώς κύριο σύνθημα του Προέδρου Τραμπ, 

με την ανάληψη των καθηκόντων του, υπήρξε το «πρώτα η Αμερική» (America first). 

Η Κίνα κατέχει παγκοσμίως το μεγαλύτερο κομμάτι από το εξωτερικό χρέος των 

ΗΠΑ (1,14 τρις $, με στοιχεία Ιουνίου 2017)39. Η Κίνα αγοράζει δολάρια προκειμένου να 

                                            
37 Βλ. Κείμενο της ASEAN, ASEAN Secretariat Information Paper April 2017, 

http://asean.org/storage/2016/01/Overview-of-ASEAN-China-Relations-April-2017.pdf, πρόσβαση 5 Οκτ 

2017. 

38  Βλ. Manuel Mogato, Reuters, China set for easy ride from ASEAN on disputed South China Sea, 

https://www.reuters.com/article/us-asean-philippines-southchinasea/china-set-for-easy-ride-from-asean-on-

disputed-south-china-sea-idUSKBN1AJ0WX, 3 Aug 2017, πρόσβαση 5 Οκτ 2017. 

39 Βλ. Kimberly Amadeo, The Balance, “China's Economy Facts and Effect on the U.S. Economy”, 

https://www.thebalance.com/china-economy-facts-effect-on-us-economy-3306345, 15 Aug 2017, πρόσβαση 6 

Οκτ 2017. 

http://asean.org/storage/2016/01/Overview-of-ASEAN-China-Relations-April-2017.pdf
https://www.reuters.com/article/us-asean-philippines-southchinasea/china-set-for-easy-ride-from-asean-on-disputed-south-china-sea-idUSKBN1AJ0WX
https://www.reuters.com/article/us-asean-philippines-southchinasea/china-set-for-easy-ride-from-asean-on-disputed-south-china-sea-idUSKBN1AJ0WX
https://www.thebalance.com/china-economy-facts-effect-on-us-economy-3306345
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στηρίξει το αμερικανικό νόμισμα, καθώς η ισχύς του δικού της yuan και η 

ανταγωνιστικότητα των προϊόντων της, εξαρτάται από το πόσο ισχυρό είναι το δολάριο. 

Συνεπώς, οι δύο χώρες έχουν ισχυρούς δεσμούς αλληλεξάρτησης, γεγονός που σαφώς δεν 

μπορεί να παραλειφθεί στην μελέτη των σχέσεων μεταξύ τους. 

Αντιμετωπίζοντας τις προκλήσεις στη Νότια Σινική Θάλασσα, οι Ηνωμένες 

Πολιτείες εφαρμόζουν διάφορες στρατιωτικές και διπλωματικές στρατηγικές. Αυτές 

περιλαμβάνουν το «συνεργατικό μοντέλο» (με τις ΗΠΑ να έχουν τον πρώτο λόγο), το 

«μοντέλο συμμαχιών», την «οικοδόμηση πολυμερών μακροπρόθεσμων Θεσμών» και την 

περαιτέρω οικονομική ολοκλήρωση στην περιοχή.  

Κατ’ αρχάς, οι ΗΠΑ δηλώνουν τοις πάσι ότι πρώτιστα ενδιαφέρονται να 

προστατέψουν την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου, ιδίως σε ότι αφορά το δικαίωμα 

ελευθερίας της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, βασικός στόχος της αμερικανικής εξωτερικής 

πολιτικής είναι η εξισορρόπηση της Κίνας, ώστε να μην αποκτήσει καθεστώς υπερδύναμης. 

Καίτοι οι ΗΠΑ μοιάζουν να είναι ένθερμοι υποστηρικτές του δικαίου της θάλασσας, στην 

πραγματικότητα δεν έχουν προχωρήσει σε επικύρωση της ίδιας της UNCLOS, χωρίς αυτό 

να σημαίνει ότι δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις της, καθώς η UNCLOS κωδικοποιεί 

ως επί το πλείστον κανόνες εθιμικού δικαίου. 

Η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού βρίσκεται ανέκαθεν στο επίκεντρο της στρατηγικής των 

ΗΠΑ, αλλά κυρίως από το 2009, με την κυβέρνηση των ΗΠΑ να ανησυχεί μετά το τελευταία 

ατυχήματα με εμπλοκή πλοίων της, ότι το αμερικανικό ναυτικό δεν είναι εντελώς έτοιμο για 

την επικείμενη πρόκληση στην Ασία - Ειρηνικό. Η πρόκληση έγκειται στη διατήρηση των 

κανόνων σχετικά με την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, προσαρμόζοντας παράλληλα την 

αυξανόμενη δύναμη και τη δραστηριότητα των περιφερειακών παραγόντων και κυρίως 

αυτήν της Κίνας. 

Έτσι, όταν το 2009 η Κίνα κατέθεσε και επίσημα τη ρηματική διακοίνωση με την 

οποία επιβεβαίωνε την κυριαρχία της, οι ΗΠΑ έσπευσαν να υπερασπιστούν το δικαίωμα της 

πραγματοποίησης ασκήσεων και, μάλιστα, ενίσχυσαν οικονομικά τα κράτη-μέλη του 

ASEAN για να βελτιώσουν τις στρατιωτικές τους υποδομές. 

Η παρουσία του αμερικανικού πολεμικού ναυτικού περιορίζεται κυρίως στις 

περιπολίες σκαφών της για επιχειρήσεις υποστήριξης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας 
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(Freedom of Navigation Operations – FONOP). Σε τακτά χρονικά διαστήματα, προχωρά και 

σε πλεύσεις των σκαφών της εντός των 12 ν.μ (αιγιαλίτιδας ζώνης) των αμφισβητούμενων 

νησιών. Στην ουσία όμως, δεν πρόκειται για τίποτε περισσότερο παρά για αβλαβείς 

διελεύσεις πολεμικών σκαφών, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο40. Η Κίνα είναι εξοργισμένη 

από την παρουσία του αμερικανικού 7ου στόλου στη Νότια Σινική Θάλασσα και έχει 

προειδοποιήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες να εγκαταλείψουν την περιοχή, απαιτώντας την 

άμεση απόσυρση του προσωπικού και πολεμικού υλικού χωρών που «καταλαμβάνουν 

παράνομα νησιά της Κίνας». 

2.4. ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ 

2.4.1. Η σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) 

Η Κίνα έχει υπογράψει από το 1996 την ισχύουσα Σύμβαση για το Δίκαιο της 

Θάλασσας του 1982 (UNCLOS), η οποία περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για την κυριαρχία 

των κρατών στη θάλασσα.  

Ενδεικτικά, αξίζει να αναφερθεί ότι με βάση το άρθρο 2 της Σύμβασης41 «το 

παράκτιο κράτος ασκεί πλήρη κυριαρχία στη γειτονική προς τη ξηρά θαλάσσια περιοχή που 

ονομάζεται αιγιαλίτιδα ζώνη… Εκεί έχει το τεκμήριο της γενικής αρμοδιότητας, 

κυριαρχικής φύσεως, όπως ακριβώς και στις άλλες εδαφικές περιοχές». Με βάση το άρθρο 

3, η συγκεκριμένη αιγιαλίτιδα ζώνη μπορεί επίσης να επεκταθεί μέχρι τα 12 ναυτικά 

μίλια. Κανένα άλλο κράτος δεν έχει δικαίωμα οποιασδήποτε παρέμβασης σε αυτήν, εκτός 

αν δοθεί σχετική ρητή άδεια από το παράκτιο κράτος.  

Επιπρόσθετα, κάθε κράτος, εφόσον το δηλώσει, έχει και την Αποκλειστική 

Οικονομική Ζώνη του (άρθρα 55-75 UNCLOS) σε πλάτος 200 ναυτικών μιλίων από τις 

ακτές του, όπου υπάρχει «αναγνώριση κυριαρχικών δικαιωμάτων αλιείας και προστασίας 

του ενάλιου πλούτου υπέρ του παρακτίου κράτους, αλλά συγχρόνως πρέπει να υπάρχει 

εξισορρόπηση με τα συμφέροντα των διαφόρων μερών και της διεθνούς κοινότητας στην 

                                            
40 Hugh White, War on the Rocks, “America is Navigating Freely to Nowhere in the South China Sea”, 

https://warontherocks.com/2017/06/america-is-navigating-freely-to-nowhere-in-the-south-china-sea/, 2 Jun 

2017, πρόσβαση 6 Οκτ 2017. 

41 Βλ United Nations, United Nations Convention on the Law of the Sea, 
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, 10 Dec 1982, πρόσβαση 6 

Οκτ 2017. 

https://warontherocks.com/2017/06/america-is-navigating-freely-to-nowhere-in-the-south-china-sea/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
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ανοικτή θάλασσα», καθώς και υφαλοκρηπίδα (άρθρα 76-85 UNCLOSIII) με πλάτος 200 

ναυτικών μιλίων από τις ακτές. 

Τέλος, στο άρθρο 60 παράγραφος 8, ορίζεται σαφώς ότι " Τα τεχνητά νησιά, οι 

τεχνητές εγκαταστάσεις και οι δομές" (π.χ. εξέδρες άντλησης πετρελαίου), "δεν διαθέτουν 

την ιδιότητα (status) των νησιών. Δεν έχουν δική τους αιγιαλίτιδα ζώνη και η παρουσία 

τους δεν επηρεάζει την οριοθέτηση αιγιαλίτιδας ζώνης, αποκλειστικής οικονομικής ζώνης 

ή υφαλοκρηπίδας". 

Από τα παραπάνω στοιχεία είναι εμφανές ότι η Κίνα, με βάση τη σύμβαση αυτή, την 

οποία μάλιστα συνυπέγραψε, δε νομιμοποιείται να απαιτεί πλήρη κυριαρχία στην περιοχή, 

καθότι οι θαλάσσιες εκτάσεις που διεκδικεί απέχουν πέραν των 200 ναυτικών μιλίων από 

τις ακτές της. Παράλληλα, και τα τεχνητά νησιά που έχει δημιουργήσει, δεν δικαιούνται 

κυριαρχικών δικαιωμάτων στην πέριξ αυτών θαλάσσια περιοχή, είτε αυτή ονομάζεται 

αιγιαλίτιδα ζώνη των 12 ναυτικών μιλίων, είτε ΑΟΖ των 200 ν.μ. 

2.4.2. Η προσφυγή Φιλιππίνων κατά Κίνας 

Στις 22 Ιανουαρίου 2013, οι Φιλιππίνες ξεκίνησαν διαιτητικές διαδικασίες υπό την 

αίρεση του Παραρτήματος VII της UNCLOS. Η διαιτησία αφορούσε τρία 

αλληλεξαρτώμενα θέματα42: 

  α. Αν και κατά πόσο η «γραμμή των 9 σημείων» συνάδει με την 

UNCLOS λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις κινεζικές αξιώσεις περί «ιστορικών δικαιωμάτων», 

  β. Αν οι χαρακτηρισμοί ορισμένων νησιών, νησίδων και υφάλων είναι 

ορθοί βάσει UNCLOS, 

  γ. Αν ορισμένες πράξεις της Κίνας είναι νόμιμες, ή αν αποτελούν 

παραβίαση της εδαφικής κυριαρχίας των Φιλιππίνων. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης ή Διαρκές Διαιτητικό 

Δικαστήριο (εφεξής ΔΔΔ), δεν έχει δικαιοδοσία σε θέματα εδαφικών διεκδικήσεων, και γι’ 

αυτό το λόγο οι Φιλιππίνες, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, υπενθύμιζαν ότι σκοπός αυτής 

                                            
42 Βλ. Καΐρη Ελευθερία, Power Politics, “Νότια Σινική Θάλασσα: Μια εμπόλεμη ζώνη”, 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/, 21 Μαρ 2017, πρόσβαση 2 Οκτ 2017. 
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της διαιτησίας δεν είναι το Δικαστήριο να αποφανθεί επί εδαφικών διεκδικήσεων αλλά, 

αντιθέτως, να εξετάσει αν οι γεωλογικοί σχηματισμοί που περικλείονται στην «γραμμή των 

9 σημείων» είναι νησιά ή όχι, δεδομένου ότι κάθε κατηγορία δικαιούται διαφορετικές 

θαλάσσιες ζώνες. 

Σε μια προσπάθεια ειρηνικής επίλυσης των διαφορών τους, οι Φιλιππίνες 

προτίμησαν την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μηχανισμών από την UNCLOS. 

Ωστόσο, η Κίνα δεν συμμετείχε στην διαδικασία και σε έγγραφο που κοινοποίησε στο ΔΔΔ, 

απέρριψε την δικαιοδοσία του ΔΔΔ επί του θέματος, λόγω της φύσης του θέματος αλλά και 

των διμερών συμφωνιών μεταξύ των δύο διάδικων μερών. Ως εκ τούτου, η όλη διαδικασία 

ολοκληρώθηκε ερήμην της Κίνας. Παρά ταύτα, το ΔΔΔ σημείωσε πως οι Φιλιππίνες είχαν 

κάθε δικαίωμα να ξεκινήσουν τη διαδικασία διαιτησίας, σημειώνοντας πως η μη συμμετοχή 

της Κίνας δεν επηρεάζει το ΔΔΔ, ούτε του στερεί την δικαιοδοσία. 

Η απόφαση του ΔΔΔ έκτασης 500 σελίδων, προς έκπληξη όλων, ήταν ομόφωνη και 

- ως ένα βαθμό - εις βάρος της Κίνας. 

Κατ’ αρχάς, δεν θεωρεί ότι η Κίνα διαθέτει «ιστορικά δικαιώματα» επί της περιοχής 

που διεκδικεί, και γι’ αυτό το λόγο η «γραμμή των 9 σημείων» αντίκειται στο γράμμα αλλά 

και στο πνεύμα της UNCLOS, η οποία υπερισχύει κάθε «ιστορικού δικαιώματος». 

Επομένως, οι διεκδικήσεις της Κίνας πέραν των ορίων που ρητώς καθορίζει η UNCLOS, 

δεν έχουν νομική βάση. 

Επιπλέον, η απόφαση εξέτασε κάθε γεωλογικό μόρφωμα στην περιοχή, προκειμένου 

να κρίνει αν δύναται να θεωρηθεί νησί. Προέβη, μάλιστα, σε αναλυτική καταγραφή, 

εκκινώντας από το μέγιστο σημείο πλήμμης (το μέγιστο ύψος που φθάνει η παλίρροια), το 

οποίο αποτελεί καθοριστικό χαρακτηριστικό των νησιών σύμφωνα με το άρθρο 121 της 

UNCLOS. 

Τέλος, το ΔΔΔ θεωρεί πως η Κίνα παραβίασε τις συμβατικές τις υποχρεώσεις 

αναφορικά με την ειρηνική επίλυση των διαφορών (άρθρο. 276 UNCLOS), την 

δεσμευτικότητα των αποφάσεων του δικαστηρίου εφόσον εκείνο έχει την αρμοδιότητα 

(άρθρο. 296 UNCLOS), αλλά και την γενικότερη αρχή του διεθνούς δικαίου της καλής 

πίστης (άρθρο 300 UNCLOS), σε ότι αφορά την αποχή από πράξεις που ενδεχομένως να 

έχουν ζημιογόνα επίδραση στην εφαρμογή των αποφάσεων του ΔΔΔ, αλλά και την 
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υποχρέωσή της να μην δυσχεράνει το έργο του ΔΔΔ, κλιμακώνοντας την ένταση μεταξύ 

των διάδικων μερών43. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Κίνα δεν συμμετείχε στην διαδικασία καθώς δεν θεωρούσε 

ότι το ΔΔΔ έχει την δικαιοδοσία να αποφανθεί επί του θέματος. Μάλιστα, στο ένα και 

μοναδικό κείμενο που κατέθεσε, κατηγόρησε τις Φιλιππίνες για «κατάχρηση της 

διαδικασίας», αν και το ΔΔΔ αναφέρεται ρητώς ως το καθ’ ύλη αρμόδιο όργανο για θέματα 

του δικαίου της θάλασσας. 

Η άρνηση της Κίνας βασίζεται σε δήλωση που είχε καταθέσει η ίδια στις 25 

Αυγούστου 2006, βάσει της οποίας δεν αποδέχεται τις διαδικασίες που περιγράφονται στο 

Μέρος XV, Τμήμα 2, αναφορικά με τις υποχρεωτικές διαδικασίες συνεπαγόμενες 

δεσμευτικές αποφάσεις για θέματα που υπάγονται στο άρθρο 298 της UNCLOS – δηλαδή, 

θαλάσσιες οριοθετήσεις που αφορούν ιστορικούς κόλπους ή τίτλους, στρατιωτικές 

δραστηριότητες και άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων ή δικαιοδοσίας. 

Όμως, το ΔΔΔ αποφάσισε πως το ζήτημα που εξέτασε δεν αφορά θαλάσσια 

οριοθέτηση μεταξύ των διάδικων μερών. Αν και υπάρχει διαφωνία σχετικά με την κυριαρχία 

μεταξύ των μερών, εντούτοις το ΔΔΔ δεν κλήθηκε να αποφανθεί επί της κυριαρχίας και, 

πράγματι, οι Φιλιππίνες επανειλημμένως δήλωσαν πως δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.  

Επιπλέον, η Κίνα έχει εξαιρέσει θέματα που αφορούν ιστορικούς κόλπους – όμως αυτό δεν 

σημαίνει αυτομάτως ότι η Νότια Σινική Θάλασσα εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία, με το 

ΔΔΔ να προχωρά κανονικά την διαδικασία. 

Βέβαια, μπορεί το ΔΔΔ να προέβη σε απόφαση δεσμευτική για τα μέρη, όμως το 

γεγονός ότι η Κίνα επέλεξε να μην συμμετέχει στην διαδικασία δημιουργεί προβλήματα. 

Πρώτα απ’ όλα πρέπει να σημειωθεί ότι επειδή η Κίνα επέλεξε να μην συμμετέχει στην 

διαδικασία, αυτό δεν συνεπάγεται ότι περιφρονεί το ΔΔΔ και την νομική υπόσταση των 

συμβατικών της υποχρεώσεων, αλλά ακολουθεί την πολιτική που χάραξε με την δήλωση 

του 2006. Από την μία πλευρά η Κίνα, με την κατάθεση του εγγράφου που εμπεριείχε την 

θέση της, εμμέσως αναγνώρισε την δικαιοδοσία του ΔΔΔ, επομένως δεν μπορεί να γίνει 

λόγος για μη εφαρμογή της απόφασης. Από την άλλη, όμως, αν και η απόφαση είναι 

                                            
43 Βλ. PCA-CPA Press Release, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The 

People’s Republic of China”, https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-

Press-Release-No-11-English.pdf, 12 Jul 2016, πρόσβαση 6 Οκτ 2017. 

https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf
https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Press-Release-No-11-English.pdf
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δεσμευτική, τα δύο μέρη πρέπει να την αποδέχονται για να εφαρμοστεί πρακτικά, άλλως 

πρόκειται για κενό γράμμα, αφού το ένα από τα δύο μέρη δεν έχει καμία πρόθεση να την 

σεβαστεί. 

Η απόφαση του ΔΔΔ σίγουρα δεν μείωσε τις εντάσεις που μαίνονται στην περιοχή, 

όμως μπορεί να λειτουργήσει ως πυξίδα, έτσι ώστε στο μέλλον να υιοθετηθεί μια βιώσιμη 

λύση. Κίνηση κλειδί απετέλεσε το ότι αποφάσισε πως η Κίνα απεμπόλησε τις όποιες 

αξιώσεις, βασιζόμενες σε ιστορικά δικαιώματα, την στιγμή που επικύρωσε την UNCLOS. 

Εφεξής, για οποιαδήποτε υπόθεση επί του θέματος, θα ληφθεί υπ’ όψιν αυτή η απόφαση 

καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, θα απορρίψει τα κινεζικά επιχειρήματα που στηρίζονται στα 

«ιστορικά δικαιώματα» της χώρας. 

Ένα είναι βέβαιο: η κατάσταση στην περιοχή έχει την τάση να χειροτερεύει με την 

πάροδο του χρόνου. Αφενός, πολλές από τις κινεζικές εγκαταστάσεις στην περιοχή 

επικάθονται σε Φιλιππινέζικη ΑΟΖ και, αφετέρου, ο υπερβάλλων ζήλος που επιδεικνύουν 

τα κράτη για την προστασία των ακτογραμμών τους δυσχεραίνει την κατάσταση. Δεδομένου 

ότι η Κίνα κραυγαλέα απέρριψε την απόφαση του ΔΔΔ, πλέον οποιαδήποτε προσπάθεια 

των λοιπών κρατών για την περιφρούρηση περιοχής εντός των συνόρων τους, που 

εμπεριέχεται στην «γραμμή των 9 σημείων», αποτελεί και ένα μικρό διπλωματικό επεισόδιο 

στην προσπάθεια από την πλευρά της Κίνας για άσκηση πραγματικής και αδιάκοπης 

κυριαρχίας. 

Η σημασία, όμως, της απόφασης δεν σταματά μόνο στην Νότια Σινική Θάλασσα – 

αν και μόνο τα διάδικα μέρη δεσμεύονται νομικά. Το ΔΔΔ, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο 

όργανο, αποφάσισε ομόφωνα επί του θέματος, προσδίδοντας έτσι αυξημένη νομική σημασία 

στο κείμενο. Επιβεβαιώθηκε για πολλοστή φορά η ισχύς της UNCLOS και, μάλιστα, το 

ΔΔΔ επιχείρησε την αποκρυστάλλωση συγκεκριμένων παρανοήσεων εντός του κειμένου 

αναφορικά με τους ιστορικούς κόλπους και, ουσιαστικά, λειτουργεί ως ανταπάντηση σε 

μονομερείς αξιώσεις που βασίζονται σε ιστορικά δικαιώματα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ 

3.1. Η ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΑΝΟΔΟΣ 

Στο παρόν Κεφάλαιο θα καταγραφούν τα παρόντα και μελλοντικά εξοπλιστικά 

προγράμματα της Κίνας, μέσω των οποίων προσπαθεί να αυξήσει την «σκληρή» της ισχύ, 

ώστε να υποστηρίξει με πειστικό τρόπο, τις διεκδικήσεις της που περιεγράφηκαν στο 

προηγούμενο Κεφάλαιο. 

Θα ήταν εξαιρετικά περιοριστικό αν θεωρούνταν η κινεζική στρατιωτική άνοδος, ως 

φαινόμενο που οφείλεται αποκλειστικά στην ένταση με τις ΗΠΑ για τον έλεγχο της Ταϊβάν. 

Αντιθέτως, επικρατέστερη άποψη είναι ότι η δραστική ενίσχυση των κινεζικών πολεμικών 

ικανοτήτων αποτελεί αναπόφευκτη συνέπεια της ευρύτερης ενίσχυσης του διεθνούς ρόλου 

της χώρας44. Αυτή η ενίσχυση προέκυψε τις προηγούμενες δεκαετίες λόγω της οικονομικής 

ανόδου, εν παραλλήλω με την αυξανόμενη εξωστρέφειά της, αλλά και την ενεργειακή της 

τρωτότητα, που οφείλεται στην εξάρτησή της από το εξωτερικό για τροφοδοσία με ενέργεια 

και φυσικούς πόρους. 

Στις 4 Μαρτίου 2017, η Κινεζική κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση των 

στρατιωτικών δαπανών για το έτος, κατά 7%45. Παρότι φαντάζει εντυπωσιακό ποσοστό, θα 

πρέπει να καταγραφεί ότι είναι το μικρότερο ποσοστό ανόδου από το 2010. 

Συμπληρωματικά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η αύξηση των δαπανών κινείται σε 

μονοψήφιο νούμερο. Για δύο σχεδόν δεκαετίες, το ποσοστό αύξησης του προϋπολογισμού 

για την κινεζική άμυνα (‘’και επίθεση’’) κινούνταν σε διψήφια νούμερα, ακολουθώντας την 

εντυπωσιακή άνθηση της οικονομίας του κράτους.46 Η εν λόγω ανακοίνωση έφερε 

ανησυχία στους κινεζικούς στρατιωτικούς κύκλους, εξαιτίας της τότε πρόσφατης 

ανακοίνωσης του Λευκού Οίκου, υπό τη νέα ηγεσία του Donald Trump, για αύξηση 

αμυντικών δαπανών κατά 10%. Για να κατανοηθεί καλύτερα η σύγκριση των δαπανών των 

                                            
44 Βλ. Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση 

Ανατολή, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013,σελ 97 

45 Βλ. Michael Martina, Philip Wen, Reuters, China's 2017 defense budget rise to slow again, 

http://www.reuters.com/article/us-china-parliament-defence/chinas-2017-defense-budget-rise-to-slow-again-

idUSKBN16B043, 4 Mar 2017, πρόσβαση 17 Σεπ 2017. 

46 Το 2016 οι στρατιωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 7,6%, το 2015 κατά 10%, το 2014 κατά 12,2%, το 2013 

κατά 10,7% και το 2012 κατά 11,6%. Βλ. Global Security Org, China's Defense Budget, 

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm, 3 Aug 2017, πρόσβαση 17 Σεπ 2017. 

http://www.reuters.com/article/us-china-parliament-defence/chinas-2017-defense-budget-rise-to-slow-again-idUSKBN16B043
http://www.reuters.com/article/us-china-parliament-defence/chinas-2017-defense-budget-rise-to-slow-again-idUSKBN16B043
https://www.globalsecurity.org/military/world/china/budget.htm
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δύο κρατών, θα πρέπει να αναφερθεί ότι το 2017, σε απόλυτα ποσά, η Κίνα θα ξοδέψει για 

τις στρατιωτικές της δαπάνες 151 δις δολάρια (US$151 billions), όταν το αντίστοιχο ποσό 

των ΗΠΑ ανέρχεται στα 639 δις (US$639 billions). Τα συγκεκριμένα ποσά μας δίνουν και 

μία εικόνα του μεγέθους των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών, καθώς ένα πολύ μεγάλο 

κομμάτι των αμυντικών προϋπολογισμών χρησιμοποιείται και για την συντήρηση των ήδη 

διαθέσιμων στρατιωτικών μέσων και όπλων. Σε καμία περίπτωση όμως, ο κινεζικός 

αμυντικός προϋπολογισμός δεν μπορεί να θεωρηθεί μικρός. Προς ενίσχυση τούτου, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι η Ρωσία θα διαθέσει για το 2017, 69,3 δις δολάρια και το Ηνωμένο 

Βασίλειο 56,9 δις47. 

Σε κάθε περίπτωση, οι μέχρι πρότινος πολεμικές δαπάνες και ικανότητες της Κίνας, 

δεν της προσέφεραν τη δυνατότητα να λειτουργήσει ούτε καν ως κυρίαρχη περιφερειακή 

δύναμη, αφού δεν της επέτρεπαν να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις την αεροναυτική δύναμη 

των ΗΠΑ, οι οποίες ελέγχουν το θαλάσσιο χώρο έξω από τις κινεζικές ακτές και την έχουν 

θέσει μέσα σε ένα ασφυκτικό κλοιό. Αυτή η κατάσταση είναι έτσι κι αλλιώς εξαιρετικά 

ενοχλητική για τα συμφέροντα της Κίνας, αλλά καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική από τη 

στιγμή που ο αμερικανικός 7ος Στόλος προστατεύει την Ταϊβάν και εμποδίζει το Πεκίνο από 

το να εφαρμόσει στο νησί, το κατάλληλο μείγμα στρατηγικής του πειθαναγκασμού μέσω 

της «πατρικής προστασίας». Η εν λόγω στρατηγική θα διατηρούσε εν δυνάμει την Ταϊβάν 

στον κινεζικό εθνικό κορμό και κάποια μέρα θα επέτρεπε την ένωσή της με τα 

μητροπολιτικά εδάφη. 

Οι Κινέζοι ιθύνοντες, εδώ και πολλά χρόνια, φαίνεται πως έχουν κατανοήσει ότι θα 

ήταν, αν όχι μάταιο, τουλάχιστον πολύ δύσκολο και ιδιαίτερα δαπανηρό, να προσπαθήσουν 

να αναπτύξουν συμβατικές αεροναυτικές ικανότητες έτσι ώστε να αντισταθμίσουν την 

αμερικανική πολεμική ισχύ48, πολλώ δε μάλλον να αποκτήσουν ξεκάθαρο πλεονέκτημα 

έναντι αυτής. Έτσι λοιπόν, έχουν επενδύσει σε μία σειρά από ασύμμετρες ικανότητες, που 

λειτουργούν ως πολλαπλασιαστές δύναμης, άρνησης πρόσβασης στην περιοχή (Anti-

access/Area Denial), που αποσκοπούν στο να εκδιώξουν το αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό, 

μακριά από τις ακτές της Κίνας, να εξασφαλίσουν την κυριαρχία της χώρας στο ζωτικό 

                                            
47 Βλ. Wikipedia, Military budget of China, https://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_China, 21 

Aug 2017, πρόσβαση 17 Σεπ 2017. 

48 Η εν λόγω στρατηγική είναι γνωστή στη θεωρία των διεθνών σχέσεων, ως «εσωτερική εξισορρόπηση». 

https://en.wikipedia.org/wiki/Military_budget_of_China
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θαλάσσιο χώρο της Νότιας Σινικής Θάλασσας και, παράλληλα, να θέσουν την Ταϊβάν μέσα 

σε μία ξεκάθαρη και αναντίρρητη κινεζική σφαίρα επιρροής, εμποδίζοντας τις αμερικανικές 

αεροναυτικές δυνάμεις να προσφέρουν κάλυψη στη νήσο. Έτσι, θα αποφύγουν το ιδιαίτερα 

επώδυνο για το Πεκίνο ενδεχόμενο της απώλειας ελέγχου της ναυσιπλοΐας και αεροπλοΐας 

στη Νότια Σινική Θάλασσα και της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας της Ταϊβάν και της 

οριστικής απόσχισής της από την μητροπολιτική Κίνα. 

Παρακάτω, παρουσιάζονται τα πλέον σημαντικά εξοπλιστικά προγράμματα της 

Κίνας με έμφαση στα στρατηγικά της όπλα και όχι τόσο στα συμβατικά, καθώς διαφαίνεται 

ότι η Κίνα εστιάζει στον εν λόγω τομέα. Η μελέτη εστιάζεται σε εκείνα τα όπλα τα οποία 

εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθούν (και ήδη χρησιμοποιούνται ως αποτρεπτικά μέσα και 

μέσα πίεσης) σε μία πολεμική αντιπαράθεση στην περιοχή της Νότιας Σινικής Θάλασσας. 

Ως στρατηγικά όπλα περιγράφονται κατ’ αρχήν εκείνα τα οποία μπορούν να κρίνουν 

αποφασιστικά ή να καθορίσουν την έκβαση ενός πολέμου49. Ως κατεξοχήν στρατηγικά 

όπλα θεωρούνται τα πυρηνικά όπλα και όσα οπλικά συστήματα σχετίζονται με αυτά. 

Στρατηγικά όπλα θεωρούνται επίσης οι επιθετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι και οι στρατιωτικοί 

δορυφόροι. Στην περίπτωση της αντιπαλότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, δεν θα ήταν 

ορθολογικό να ειπωθεί ότι, τα στρατηγικά όπλα της Κίνας δύνανται να καθορίσουν υπέρ 

της, την έκβαση ενός πιθανού πολέμου με τις ΗΠΑ. Ωστόσο, θα ήταν αληθές να ειπωθεί 

ότι, τα εν λόγω όπλα συμβάλλουν καθοριστικά στην αποτροπή οιασδήποτε μορφής 

αμερικανικής επίθεσης εναντίον της Κίνας και των συμφερόντων της, καθώς το κόστος για 

τις ΗΠΑ θα ήταν δυσβάσταχτο και άρα μη αποδεκτό. 

Σε ότι αφορά όμως τους ασθενέστερους γείτονες της Κίνας, ιδιαίτερα εκείνους με 

τους οποίους έχει διαφορές στην Νότιο Σινική Θάλασσα, τα κινεζικά στρατηγικά όπλα θα 

κρίνουν σε σημαντικό βαθμό την έκβαση κάθε πολεμικής αντιπαράθεσης. 

3.2. ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ ΒΑΛΛΙΣΤΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΠΛΟΙΩΝ 

Η σημαντικότερη σχετική προσπάθεια ασύμμετρων ικανοτήτων, είναι η δημιουργία 

ενιαίων δικτυοκεντρικών (network centric) βαλλιστικών πολυσυστημάτων50. Τα 

                                            
49 Βλ. Ηλίας Κουσκουβέλης, Θεωρία Διεθνών Σχέσεων: Αποτροπή και Πυρηνική Στρατηγική στον Ψυχρό 

Πόλεμο, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σελ 47. 

50 Βλ. Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση 

Ανατολή, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013,σελ 98-103 
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συστήματα αυτά συνδυάζουν ραντάρ επιφανείας, μη επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) και 

δορυφόρους, με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον πλοίων (ASBM) (βλ. εικόνα 10, 

Παραρτήματος «Β»). . Οι πύραυλοι μέσω συστημάτων ζεύξης δεδομένων (data links), 

ανανεώνουν τις πληροφορίες στοχοποίησης εν πτήσει και ρυθμίζουν αναλόγως την τροχιά 

τους, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να προσβάλλουν κινούμενους στόχους και 

συγκεκριμένα τις ομάδες μάχης των αμερικανικών αεροπλανοφόρων51. Πιθανώς μάλιστα, 

οι εν λόγω πύραυλοι να διαθέτουν αυτόνομους αισθητήρες, όπως για παράδειγμα ραντάρ 

εγκλωβισμού στόχου και κεφαλή ανίχνευσης υπέρυθρων (IR), για μεγαλύτερη ακρίβεια 

κατά την τερματική φάση της πτήσης, πριν την πρόσκρουση στον στόχο. 

Η Κίνα αναπτύσσει μία ολόκληρη οικογένεια βαλλιστικών πυραύλων εναντίον 

πλοίων, οι οποίοι βασίζονται στον πύραυλο μικρού βεληνεκούς (SRBM) Dong Feng-15 

(DF-15) με βεληνεκές 600 χλμ και στον DF-21, μέσου βεληνεκούς (MRBM) 2.150 χλμ. Η 

κατευθυνόμενη – δικτυοκεντρική έκδοση εναντίον ναυτικών στόχων του DF-21, είναι ο 

πύραυλος DF-21D με βεληνεκές που ενδέχεται να ξεπερνά τα 2.500 χλμ (βλ. εικόνα 11, 

Παραρτήματος «Β»). Η εν λόγω έκδοση διαθέτει οχήματα επανεισόδου με ικανότητα 

εκτέλεσης ελιγμών (Maneuvering Reentry Vehicles/MaRV), εφοδιασμένα με ραντάρ 

επιφανείας, υπέρυθρους αισθητήρες ή άλλες συσκευές, με αποτέλεσμα να είναι ικανά να 

προσβάλλουν κινούμενα πλοία, έχοντας συστήματα παραπλάνησης ή αποφυγής της 

αντιβαλλιστικής άμυνας του αντιπάλου52. 

Για την ακριβή πλοήγηση των βαλλιστικών της πυραύλων, η Κίνα αναπτύσσει 

εγχωρίως το δορυφορικό δίκτυο πλοήγησης Beidou («πυξίδα»). Μέχρι το 2023, η Κίνα 

αναμένεται να θέσει σε τροχιά περί τους 35 δορυφόρους του δικτύου, οι οποίοι θα 

προσφέρουν πολύτιμα δεδομένα για τη θαλάσσια περιοχή έξω από τις κινεζικές ακτές. 

Παράλληλα, η Κίνα έθεσε σε τροχιά τον πρώτο δορυφόρο θαλάσσιας επιτήρησης (maritime 

observation) Haiyang-1A (HY-1A) το 2002, ο οποίος έλεγχε το χρώμα και την θερμοκρασία 

                                            
51 Να σημειωθεί ότι το ασύμμετρο πυραυλικό οπλοστάσιο της Κίνας οι υπόλοιπες καινοτόμες πολεμικές της 

ικανότητες, δε στοχεύουν μόνο τις ΗΠΑ και την Ταϊβάν. Σημαντικός ανταγωνισμός ισχύος υπάρχει εδώ και 

δεκαετίες με την Ινδία, ο οποίος αναμένεται να ενταθεί στα επόμενα χρόνια, εξαιτίας της ανόδου και των δύο 

χωρών και της συνεπακόλουθης επιθυμίας τους να εξελιχθούν σε περιφερειακούς ηγεμόνες. 
52 Σύμφωνα με τον Andrew Erickson, ερευνητή του Ινστιτούτου Κινεζικών Θαλασσίων Υποθέσεων (China 

Maritime Institute) της Ναυτικής Σχολής των ΗΠΑ, ένας αντιπλοϊκός βαλλιστικός πύραυλος μπορεί να 

αλλάξει σημαντικά τις ισορροπίες ισχύος στην περιοχή, περιορίζοντας δραστικά τη δυνατότητα του 7ου 

αμερικανικού στόλου να επεμβαίνει στη Νότια Σινική Θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν. 
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των θαλάσσιων εκτάσεων. Το 2007 εκτοξεύθηκε ο HY-1B, ο οποίος είχε τη διπλάσια 

ικανότητα ανάλυσης δεδομένων, σε σχέση με τον προκάτοχό του. Ο συγκεκριμένος 

δορυφόρος ανέλαβε την επιτήρηση της θαλάσσιας περιφέρειας της Κίνας, 

συμπεριλαμβανομένων της Ανατολικής και Νότιας Σινικής Θάλασσας. Συνολικά, 15 

δορυφόροι Haiyang σχεδιάζεται να τεθούν σε τροχιά έως το 2022, παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες ανίχνευσης πλοίων, στις κινεζικές Ένοπλες Δυνάμεις, τα οποία 

πλοία θα αποτελούν στόχους για τα κινεζικά βαλλιστικά συστήματα. 

Όταν το κινεζικό σύστημα επιτήρησης και προσβολής θαλάσσιων στόχων 

ολοκληρωθεί και ωριμάσει, οι ΗΠΑ θα αντιμετωπίσουν το δυσεπίλυτο δίλλημα, είτε να 

διακινδυνεύσουν να χάσουν τα αεροπλανοφόρα τους, από αιφνιδιαστική κινεζική 

πυραυλική επίθεση, είτε να επιτεθούν εναντίον των κινεζικών δορυφόρων με 

αντιδορυφορικά όπλα και να «τυφλώσουν» το σύστημα, διακινδυνεύοντας περαιτέρω 

κλιμάκωση λόγω της κινεζικής αντίδρασης. Εννοείται φυσικά, ότι οι δορυφόροι μπορεί να 

συμπληρώνονται από άλλα συστήματα συλλογής πληροφοριών. Το συνδυασμένο αυτό 

δίκτυο δορυφόρων τηλεπισκόπησης και βαλλιστικών πυραύλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

και για τον εντοπισμό και την προσβολή με μεγάλη ακρίβεια, κινητών αντιαεροπορικών 

συστημάτων. Σύμφωνα με τον Ian Easton, Αμερικανό αναλυτή του Ινστιτούτου Project 

2049, ίσως τα όπλα αυτά να σημαίνουν ότι το τέλος των αμερικανικών αεροπλανοφόρων ως 

των κυρίαρχων των θαλασσών του πλανήτη είναι κοντά53. 

Ωστόσο, ο διεθνής οίκος αμυντικών μελετών Jane’s αμφισβητεί τις σχετικές 

ικανότητες των κινεζικών βαλλιστικών αντιπλοϊκών πυραύλων (ASBM)54. Σύμφωνα με το 

Jane’s, ένας βαλλιστικός αντιπλοϊκός πύραυλος με βεληνεκές 1.500 – 2.000 χλμ, για να 

διανύσει αυτήν την απόσταση, χρειάζεται 10 με 13 λεπτά και πρέπει να κάνει τερματικές 

ρυθμίσεις στα τελευταία 20 με 30 δευτερόλεπτα πριν την πρόσκρουση, διάστημα στο οποίο 

ένα αεροπλανοφόρο μπορεί να μετακινηθεί κατά 250 με 300 μέτρα, ξεφεύγοντας από τον 

                                            
53 Ο Paul Giarra, Αμερικανός επικεφαλής του εξειδικευμένου οργανισμού συμβούλων για θέματα εθνικής 

ασφάλειας, Global Strategies and Transformation, χαρακτηρίζει τους αντιπλοϊκούς βαλλιστικούς πυραύλους 

της Κίνας ως «μεταπυρηνικό υπερόπλο» (“post nuclear super weapon”). 

54 Ο αντιναύαρχος  David Dorsett, υποδιοικητής ναυτικών επιχειρήσεων του Αμερικανικού Ναυτικού, 

δήλωσε ότι, αν και ο πύραυλος έχει λάβει αρχική επιχειρησιακή ικανότητα (Initial Operational Capability – 

IOC), εντούτοις δεν υπάρχουν αναφορές ότι έχει δοκιμαστεί εναντίον πλοίων και ότι ο ίδιος ανησυχεί 

περισσότερο για τις κυβερνοαπειλές και την ανάπτυξη όπλων λέιζερ και αντιδορυφορικών όπλων από πλευράς 

Κίνας. 
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εγκλωβισμό του. Επίσης, οι αντιβαλλιστικοί πύραυλοι SM-3 του αμερικανικού συστήματος 

Aegis55, θα επιτρέψουν την αποτελεσματική άμυνα των πλοίων. Τέλος, το επερχόμενο 

βλήμα μπορεί να παραπλανηθεί από αντίμετρα. Εν κατακλείδι, για το Jane’s ο DF-21 είναι 

απίθανο να εξελιχθεί σε σημαντικό παράγοντα αλλαγής των δεδομένων («game changer”) 

στην περιοχή της Ασίας και γι’ αυτό υποβαθμίζει τον ρόλο του. 

Από την άλλη όμως, παραδέχεται ότι, σε περίπτωση που οι βαλλιστικοί πύραυλοι 

εξαπολυθούν σε ομοβροντίες, τα πράγματα για την ενεργητική και παθητική άμυνα των 

πλοίων δυσκολεύουν σημαντικά. Επίσης, αν οι Κινέζοι έχουν εφοδιάσει τους πυραύλους με 

ανεξάρτητες κεφαλές τερματικής προσβολής (MaRV), τότε τα παραπάνω μπορεί να μην 

ισχύουν και ο πύραυλος να είναι σε θέση να ακολουθήσει την πορεία του πλοίου – στόχου, 

μέχρι τα τελευταία δευτερόλεπτα, πλήττοντάς τον με επιτυχία. 

Πάντως, σε κάθε περίπτωση, το ερώτημα που τίθεται είναι αν οι Αμερικανοί είναι 

διατεθειμένοι να δοκιμάσουν επί του πρακτέου την αποτελεσματικότητα των κινεζικών 

αντιπλοϊκών βαλλιστικών πυραύλων. 

Η Κίνα επιδιώκει επίσης να ενισχύσει τον έλεγχο όχι μόνο της επιφάνειας αλλά και 

των βυθών της θάλασσας στις περιφερειακές της περιοχές. Προφανώς, αποσκοπεί στον 

εντοπισμό και αποτροπή της προσέγγισης των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων. Στο 

πλαίσιο αυτής της προσπάθειας δίνει ολοένα και μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη και 

χρήση ηχοσημαντήρων, οι οποίοι στο μέλλον θα συνεργάζονται με μη επανδρωμένα 

ανθυποβρυχιακά αεροσκάφη, τροφοδοτώντας τα με πληροφορίες, προκειμένου να 

αναχαιτίσουν τα αποκαλυφθέντα αμερικανικά υποβρύχια. 

3.3. ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΙΚΑ ΡΟΥΚΕΤΟΒΟΛΑ 

Εκτός από τους βαλλιστικούς πυραύλους, στα οπλικά συστήματα άρνησης 

πρόσβασης σε περιοχή, περιλαμβάνονται και ρουκετοβόλα μεγάλου βεληνεκούς. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει η αμυντική επιθεώρηση Jane’s, από το 2010, η Κίνα 

ανακοίνωσε ότι κατασκεύασε το ρουκετοβόλο Wei Shi56-2D (WS-2D) με το μεγαλύτερο 

                                            
55 Το αντιβαλλιστικό σύστημα Aegis (από την ελληνική λέξη «αιγίδα») αποτελεί το πιο διαδεδομένο 

αντιπυραυλικό σύστημα των ΗΠΑ που φέρεται σε πλοία του πολεμικού ναυτικού. 

56 Wei Shi σημαίνει «φρουρός» 
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βεληνεκές στον πλανήτη της τάξης των 400 χλμ (βλ. εικόνα 12, Παραρτήματος «Β»). Η 

Κίνα επενδύει, ως στρατηγικής σημασίας, σε αυτή την κατηγορία των οπλικών συστημάτων, 

σε συνδυασμό με τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς (SRBM), σε μία 

προσπάθεια να αποκτήσει ασύμμετρες επιθετικές ικανότητες και να ασκήσει προβολή 

ισχύος στο εξωτερικό. Τα οπλικά αυτά συστήματα μικρού βεληνεκούς έχουν μικρό κόστος 

ανάπτυξης και παραγωγής και άρα μπορούν να παραχθούν σε πολύ μεγάλους αριθμούς. 

Είναι προφανές ότι, η έμφαση στην ανάπτυξη αυτού του μεγάλου αριθμού οπλικών 

συστημάτων μικρού βεληνεκούς, έχει ως σκοπό την προσβολή περιοχών που συνορεύουν 

με το κινεζικό έδαφος και τις ακτές, συμπεριλαμβανομένης της Θάλασσας της Νότιας 

Κίνας. 

Συνήθως, ένα συμβατικό ρουκετοβόλο με μη κατευθυνόμενες ρουκέτες, σε τόσο 

μεγάλο βεληνεκές, θα είχε ελάχιστη έως ανύπαρκτη ακρίβεια και θα καθίστατο έτσι 

ουσιαστικά αναποτελεσματικό. Όμως, οι Κινέζοι ενσωμάτωσαν στις ρουκέτες τους ένα 

αδρανειακό σύστημα πλοήγησης (INS) χαμηλού κόστους, με αποτέλεσμα να αυξήσουν 

σημαντικά την ακρίβεια του πλήγματος. Παράλληλα, τις εφοδίασαν με πρωτοποριακές 

πολεμικές κεφαλές, όπως μία η οποία διασπείρει στην περιοχή του στόχου τρία μη 

επανδρωμένα αεροχήματα (UAV) «αυτοκτονικής» επίθεσης. Τα αεροχήματα αυτά έχουν τη 

δυνατότητα να περιφέρονται για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή εκτελώντας 

περιπολία και αναζητώντας στόχους, σε περίπτωση που αρχικά δεν εντοπιστεί ο στόχος για 

τον οποίον εξαπολύθηκαν. Έτσι, το σύστημα αυτό αποκτά ικανότητες ακριβούς 

στοχοποίησης και υποστρατηγικό χαρακτήρα. 

Μία άλλη έκδοση του συστήματος, η ύπαρξη της οποίας όμως πιθανολογείται, η 

WS-2C, με βεληνεκές 300χλμ, φέρεται πως διαθέτει ρουκέτες με σύστημα παθητικής 

καθοδήγησης, που τους επιτρέπει να εγκλωβίζουν την ακτινοβολία των εχθρικών ραντάρ, 

τόσο επίγειων όσο και ναυτικών και να τα προσβάλλουν. Αναλαμβάνουν ουσιαστικά το 

είδος των αποστολών για τις οποίες σήμερα χρησιμοποιούνται μαχητικά αεροσκάφη με 

εξειδικευμένα όπλα, όπως οι πύραυλοι αντι-ραντάρ (HARM). 

Συμπερασματικά, στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης κινεζικής στρατιωτικής 

στρατηγικής, τα ρουκετοβόλα μεγάλου βεληνεκούς τείνουν να εξισωθούν, ως προς τις 

δυνατότητές τους, με τους βαλλιστικούς πυραύλους μικρού βεληνεκούς, με πολύ μικρότερο 

όμως κόστος. Η ύπαρξη των όπλων αυτών αποτελεί μία ακόμη επιβεβαίωση της ευρύτερης 
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τάσης που υπάρχει στην πολεμική τέχνη και επιστήμη ανά τον κόσμο, που είναι η ανάπτυξη 

προηγμένων βλημάτων με πολύ μεγάλα βεληνεκή, γεγονός που τα επιτρέπει να επιχειρούν 

χωρίς να χρειάζονται πλατφόρμα μεταφοράς, είτε αυτό λέγεται αεροσκάφος, είτε 

ελικόπτερο. Αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ικανοτήτων κρούσης με συγκριτικά πολύ μικρό 

κόστος, έναντι των οποίων είναι δύσκολο να υπάρξει άμυνα, καθώς θα εκτοξεύονται με 

ομοβροντίες. Επισημαίνεται ότι το σύνολο των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας έχει 

ως σκοπό να καταρρίψει την πλατφόρμα μεταφοράς των ρουκετών (αεροσκάφος ή 

ελικόπτερο) και όχι την ίδια την ρουκέτα. 

3.4. ΚΙΝΕΖΙΚΟΙ ΠΥΡΑΥΛΟΙ CRUISE 

Στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Κίνας, εκτός από τα βαλλιστικά όπλα, υπάρχουν και 

οι πύραυλοι cruise (πλεύσης), οι δυνατότητες των οποίων συνεχώς βελτιώνονται, αγγίζοντας 

αυτές των αντίστοιχων αμερικανικών όπλων. Το 2009, η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη 

δημοσιότητα εικόνες του πυραύλου cruise "Dong Hai-10" (DH-10)57. Μετά το 2012, ο ίδιος 

πύραυλος μετονομάστηκε σε Cháng Jiàn-10 (CJ-10)58. Η παραγωγή περισσότερων όπλων 

αυτού του τύπου φαίνεται πως αποτελεί προτεραιότητα για τις κινεζικές Ένοπλες Δυνάμεις. 

Το εκτιμώμενο βεληνεκές του κινεζικού πυραύλου cruise CJ-10 εκτιμάται ότι φθάνει τα 

2.500 χλμ59. Το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ εκτιμά ότι το κινεζικό οπλοστάσιο διαθέτει 

τουλάχιστον 500 πυραύλους CJ-10 και 55 εκτοξευτές60. 

Ο πύραυλος CJ-10 έχει ανάλογες δυνατότητες με τον αμερικανικό BGM-109 

Tomahawk και, συγκεκριμένα, το ρύγχος του είναι όμοια σχεδιασμένο, ώστε να είναι 

ουσιαστικά «αόρατος» στα εχθρικά ραντάρ. Το βλήμα εμφανίστηκε, επίσης, αναρτημένο 

και σε κινεζικό βομβαρδιστικό αεροσκάφος Η-6 (βλ. εικόνα 13, Παραρτήματος «Β»). Η 

αναφερόμενη ως έκδοση Η-6Κ του βομβαρδιστικού, εμφανίστηκε εφοδιασμένη με 6 

πυραύλους CJ-10. Αξίζει να αναφερθεί ότι η κινεζική Πολεμική Αεροπορία αναπτύσσει μία 

έκδοση μεγάλης εμβέλειας του βομβαρδιστικού H-6, που θα είναι οπλισμένο με επίσης 

                                            
57 Dong Hai σημαίνει «Ανατολική Θάλασσα».  

58 Cháng Jiàn σημαίνει «Μακρύ Ξίφος». 

59 Βλ. Jeffrey Lin and P.W. Singer "China shows off its deadly new cruise missiles" 

(http://www.popsci.com/china-shows-its-deadly-new-cruise-missiles) 10 Mar 2015. Πρόσβαση 29 Αυγ 2017. 

60 Βλ (https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/01/13/cj-10-long-sword-dh-10-land-attack-

cruise-missile/) 13 Jan 2017. Πρόσβαση 29 Αυγ 2017. 

 

http://www.popsci.com/china-shows-its-deadly-new-cruise-missiles
https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/01/13/cj-10-long-sword-dh-10-land-attack-cruise-missile/
https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2017/01/13/cj-10-long-sword-dh-10-land-attack-cruise-missile/
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μεγάλου βεληνεκούς πυραύλους cruise προσβολής χερσαίων στόχων (LACM). Όταν τα 

αεροσκάφη αυτά καταστούν επιχειρησιακά έτοιμα, θα είναι σε θέση να προσβάλλουν 

στόχους σε μεγάλη απόσταση στην περιφέρεια της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Νότιας 

Σινικής Θάλασσας και των πέριξ αυτής κρατών61. 

3.5. ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 

Ο 7ος Στόλος (Ειρηνικού) των ΗΠΑ, τις προηγούμενες δεκαετίες, χρησιμοποιούσε 

ως ανέκδοτο την έκφραση «αθόρυβο κινεζικό υποβρύχιο», περιγράφοντας με αυτόν τον 

τρόπο το πόσο θορυβώδη και άρα, εύκολο να εντοπιστούν ήταν τα κινεζικά υποβρύχια62. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η Κίνα έχει πάρει τα σκήπτρα σε τεχνολογία αιχμής, ως προς 

την αθόρυβη πρόωση υποβρυχίων, μετατρέποντάς τα σε ασύμμετρη απειλή, σε κάθε 

θαλάσσια έκταση και, φυσικά, στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί ένα συμβάν που έλαβε χώρα στις 26 

Οκτωβρίου του 2006 και παρουσιάστηκε σε άρθρο της Washington Times, υπό τον τίτλο 

«Κινεζικό υποβρύχιο παρακολουθεί τον Αμερικανικό στόλο» ("China sub stalked U.S 

fleet"63). Σύμφωνα με το άρθρο, ένα μικρό ντιζελοκίνητο υποβρύχιο του Κινεζικού 

Ναυτικού (Τύπου 039, κλάσης Song), εισήλθε απαρατήρητο μέσα στην περίμετρο μίας 

ομάδας αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αναδύθηκε επιδεικτικά σε απόσταση βολής 

τορπίλης από το αεροπλανοφόρο USS Kitty Hawk. Το συμβάν προκάλεσε σοκ και 

προβληματισμό στο Αμερικανικό Ναυτικό, όχι μόνο γιατί δεν εντοπίστηκε το υποβρύχιο, 

αλλά και γιατί το επεισόδιο συνέβη μακριά από τις κινεζικές ακτές64, επιδεικνύοντας τις 

δυνατότητες εμβέλειας του εν λόγω τύπου υποβρυχίων του Κινεζικού Ναυτικού. Τα μικρά 

ντιζελοκίνητα υποβρύχια είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν, λόγω του προηγμένου και 

αθόρυβου  συστήματος πρόωσης που χρησιμοποιούν. Το εν λόγω σύστημα μετατρέπει 

                                            
61  Βλ χάρτη (https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2015/10/14/the-strategic-bombers-of-the-

peoples-liberation-army-air-force-h-6k-can-now-launch-all-weather-long-range-precision-strikes/) 14 Oct 

2015. Πρόσβαση 29 Αυγ 2017. 

62 Βλ. Minnie Chan, South China Morning Post, http://www.businessinsider.com/china-is-building-

submarines-that-could-soon-be-quieter-than-us-ones-2017-7, 5 Jul 2017, πρόσβαση 4 Σεπ 2017. 

63 Βλ. Bill Gertz, The Washington Times, http://www.washingtontimes.com/news/2006/nov/13/20061113-

121539-3317r/ 13 Nov 2006, Πρόσβαση 4 Σεπ 2017. 

64 Βλ. Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση 

Ανατολή, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013,σελ 145-146 

 

https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2015/10/14/the-strategic-bombers-of-the-peoples-liberation-army-air-force-h-6k-can-now-launch-all-weather-long-range-precision-strikes/
https://thaimilitaryandasianregion.wordpress.com/2015/10/14/the-strategic-bombers-of-the-peoples-liberation-army-air-force-h-6k-can-now-launch-all-weather-long-range-precision-strikes/
http://www.businessinsider.com/china-is-building-submarines-that-could-soon-be-quieter-than-us-ones-2017-7
http://www.businessinsider.com/china-is-building-submarines-that-could-soon-be-quieter-than-us-ones-2017-7
http://www.washingtontimes.com/news/2006/nov/13/20061113-121539-3317r/
http://www.washingtontimes.com/news/2006/nov/13/20061113-121539-3317r/
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ουσιαστικά την ενέργεια των κινητήρων ντίζελ σε ηλεκτρική, φορτίζοντας μεγάλης 

χωρητικότητας μπαταρίες, οι οποίες, όταν παύει ο ντιζελοκινητήρας, παρέχουν αυτονομία 

ημερών στο υποβρύχιο και κάνοντάς το πρακτικά αθόρυβο. Το εν λόγω σύστημα ονομάζεται 

σύστημα αναερόβιας πρόωσης (AIP) και εξοπλίζει τα κινεζικά υποβρύχια κλάσης Yuan65 

(βλ. εικόνα 14, Παραρτήματος «Β»). 

Όσον αφορά στον στόλο πυρηνικών υποβρυχίων της Κίνας, αυτός αποτελείται από 

10 ετοιμοπόλεμα υποβρύχια, 6 υπό ένταξη και ένας υπερσύγχρονος τύπος (096) υπό 

ανάπτυξη66. Τα 6 από τα ανωτέρω υποβρύχια έχουν δυνατότητες εκτόξευσης βαλλιστικών 

πυραύλων και πυραύλων εναντίον ναυτικών στόχων, πέραν φυσικά της δυνατότητας βολής 

τορπιλών. 

3.6. ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΑ 

Το ναυτικό οπλικό σύστημα, το οποίο επισημοποιεί το νέο ρόλο της Κίνας ως 

μεγάλης δύναμης παγκόσμιου βεληνεκούς, είναι το πρώτο της αεροπλανοφόρο, το οποίο 

έλαβε την πιστοποίηση του ετοιμοπόλεμου πλοίου (combat ready), τον Νοέμβριο του 

201667. Τα αεροπλανοφόρα, πέραν του ότι έχουν μεγάλη σημειολογική αξία, επιτρέπουν 

την άσκηση προβολής ισχύος σε μεγάλες αποστάσεις από το έδαφος της χώρας που τα 

διαθέτει. 

Το πρώτο κινεζικό αεροπλανοφόρο, αγοράστηκε ημιτελές68 από την Ρωσία 

(σοβιετική ονομασία Varyag) και θα αποτελούσε αδελφό πλοίο του ρωσικού Admiral 

Kuznetsov69. Ρυμουλκήθηκε στα ναυπηγεία του Dalian,, της επαρχίας Liaoning στην ΒΑ 

Κίνα, το 2002, όπου ξεκίνησαν εργασίες ανακατασκευής και ολοκλήρωσης. Οι εργασίες 

παρατάθηκαν υπερβολικά για τα κινεζικά δεδομένα και ολοκληρώθηκαν τον Σεπτέμβριο 

                                            
65 Βλ. Andrew Tate, IHS Jane's Defence Weekly http://www.janes.com/article/66691/china-resumes-

production-of-yuan-class-submarines, 5 Jan 2017, πρόσβαση 4 Σεπ 2017. 

66 Βλ. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_Navy_Submarine_Force 8 Jul 

2017, πρόσβαση 4 Σεπ 2017. 

67 Βλ. Wikipedia "Chinese aircraft carrier Liaoning" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning, 23 Aug 2017, πρόσβαση 6 Σεπ 17. 
68 Οι εργασίες κατασκευής σταμάτησαν λόγω της σοβιετικής κατάρρευσης το 1991. 

69 Βλ. Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση 

Ανατολή, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013,σελ 150-153 

http://www.janes.com/article/66691/china-resumes-production-of-yuan-class-submarines
http://www.janes.com/article/66691/china-resumes-production-of-yuan-class-submarines
https://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Liberation_Army_Navy_Submarine_Force
https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_Liaoning
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του 2012, οπότε το πλοίο αποδόθηκε στο κινεζικό Πολεμικό Ναυτικό, με την ονομασία 

Liaoning, για δοκιμές και αξιολόγηση. 

Το Liaoning (τύπου 001) (βλ. εικόνα 15, Παραρτήματος «Β») είναι εξοπλισμένο με 

υπερσύγχρονα ραντάρ και πυραύλους επιφανείας - αέρος, ώστε να μην εξαρτάται τόσο πολύ 

για την προστασία του, από συνοδευτικά πλοία αεράμυνας, όπως εξαρτώνται τα 

αεροπλανοφόρα των ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι μπορεί να φιλοξενήσει περί τα 50 μαχητικά 

αεροσκάφη, καθώς και σημαντικό αριθμό ελικοπτέρων. Με αφορμή την αναγγελία πλήρους 

επιχειρησιακής αξιοποίησης του Liaoning, ο αντιστράτηγος Qi Jianguo, υπαρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου, δήλωσε ότι «το αεροπλανοφόρο αποτελεί σύμβολο ενός μεγάλου έθνους 

και θα φέρει την Κίνα, στην ίδια θέση με τα υπόλοιπα μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας 

των Ηνωμένων Εθνών». Πρόσθεσε επίσης ότι, «οι ανησυχίες άλλων χωρών για το 

αεροπλανοφόρο είναι λανθασμένες. Η Κίνα είναι αυτή που υφίσταται πίεση στη θάλασσα, τόσο 

στη Νότιο, όσο και στην Ανατολική Σινική, στην Κίτρινη Θάλασσα και στα στενά της Ταϊβάν». 

Στις 26 Απριλίου 2017, καθελκύστηκε το δεύτερο κινεζικό αεροπλανοφόρο (τύπου 

001Α), πλήρους εγχώριας κατασκευής70, το οποίο ωστόσο αναμένεται να καταστεί 

ετοιμοπόλεμο το 202071. Παράλληλα, από τον Φεβρουάριο του 2016, ξεκίνησε η κατασκευή 

του τρίτου αεροπλανοφόρου (τύπου 002), η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2020. Η 

αξιοποίηση του τρίτου αεροπλανοφόρου εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί το 2023. Το εν 

λόγω αεροπλανοφόρο θα είναι εξοπλισμένο με το υπό ανάπτυξη ηλεκτρομαγνητικό 

καταπέλτη αεροσκαφών (EMALS), που έχει πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σύγκριση με το 

συμβατικό σύστημα καταπέλτη ατμού, που χρησιμοποιείται σήμερα στα περισσότερα 

αεροπλανοφόρα. Ο ηλεκτρομαγνητικός καταπέλτης επιτρέπει την πιο ομαλή επιτάχυνση 

των αεροσκαφών, μειώνοντας την καταπόνηση τους, κοστίζει λιγότερο, απαιτεί λιγότερη 

συντήρηση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μεγαλύτερο εύρος αεροσκαφών, τόσο 

επανδρωμένων όσο και μη (UCAV)72. 

                                            
70 Το κόστος κατασκευής ενός τέτοιου μεγέθους αεροπλανοφόρου, εκτιμάται σε 4,5 δις δολάρια. 

71 Βλ. BBC News, China launches aircraft carrier, boosting military presence, 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-39715228, 26 Apr 2017, πρόσβαση 6 Σεπ 2017. 

72 Βλ Wikipedia, Electromagnetic Aircraft Launch System, 

https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_Aircraft_Launch_System, 29 Aug 2017, πρόσβαση 6 Σεπ 

2017. 

http://www.bbc.com/news/world-asia-china-39715228
https://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_Aircraft_Launch_System
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Συμπερασματικά, εντός του 2023, η Κίνα θα διαθέτει τρία υπερσύγχρονα και πλήρως 

ετοιμοπόλεμα αεροπλανοφόρα, ασκώντας ασφυκτική πίεση στην ισορροπία ισχύος των 

θαλασσίων εκτάσεων. Με την αξιοποίηση των εν λόγω αεροπλανοφόρων, γίνεται πράξη η, 

από το 2011, εκτίμηση της Κινεζικής Ακαδημίας Στρατιωτικής Επιστήμης (PLA Academy 

of Military Science), ότι η Κίνα χρειάζεται τουλάχιστον τρία αεροπλανοφόρα. 

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι, «αν εξετάσουμε τους γείτονές μας, η Ινδία και η Ιαπωνία θα 

έχουν από τρία αεροπλανοφόρα μέχρι το 2014, οπότε πιστεύουμε ότι, ο αριθμός (για την Κίνα) 

δεν πρέπει να είναι μικρότερος από τρία, ώστε να μπορούμε να υπερασπιστούμε 

αποτελεσματικά τα δικαιώματά μας και τα θαλάσσια συμφέροντά μας»73.  

Όσον αφορά στα μαχητικά αεροσκάφη που επιχειρούν από τα αεροπλανοφόρα, η 

Κίνα, αρχικά, είχε επιδείξει ενδιαφέρον για την αγορά των ρωσικών Sukhoi Su-33. Ωστόσο, 

το πρόγραμμα δεν προχώρησε λόγω της καχυποψίας της Ρωσίας για κάθε αγορά από 

πλευράς Κίνας, καθώς στο παρελθόν, η Κίνα εκμεταλλεύθηκε την αγορά των Su-27 τα οποία 

αντέγραψε, με αποτέλεσμα η εταιρεία Shenyang να κατασκευάσει τα J-11B. Το 2001, 

εικάζεται ότι η Κίνα κατόρθωσε να "εξασφαλίσει" από την Ουκρανία ένα ρωσικό μαχητικό 

Su-33, το οποίο επιχειρούσε από τα ρωσικά αεροπλανοφόρα. Η αντιγραφή του εν λόγω 

αεροσκάφους οδήγησε στην κατασκευή του κινεζικού J-15. Σήμερα, ένας αριθμός περίπου 

24 αεροσκαφών J-15 (βλ. εικόνα 16, Παραρτήματος «Β»), επιχειρεί από το μοναδικό 

ετοιμοπόλεμο αεροπλανοφόρο Liaoning74. 

3.7. ΚΙΝΕΖΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ 

Στις 11 Ιανουαρίου 2011 η κινεζική αεροδιαστημική βιομηχανία επεφύλαξε μια πολύ 

δυσάρεστη έκπληξη στις ΗΠΑ και στους συμμάχους της, παρουσιάζοντας το μαχητικό 

αεροσκάφος πέμπτης γενιάς με ικανότητες stealth, J-2075 (βλ. εικόνα 17, Παραρτήματος 

«Β»). Χαρακτηριστικό του αιφνιδιασμού αποτελεί το γεγονός ότι, ακόμα και εντός του 

2010, η υπηρεσία πληροφοριών του αμερικανικού Πενταγώνου (DIA), υποστήριζε ότι η 

                                            
73 Βλ. Wikipedia "Chinese aircraft carrier programme" 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_aircraft_carrier_programme#cite_note-42, 9 Aug 2017, πρόσβαση 6 

Σεπ 2017. 

74. Βλ. Military-Today, Shenyang J-15, http://www.military-today.com/aircraft/j15.htm, πρόσβαση 6 Σεπ 17.  
75 Βλ. Γρίβας Κωνσταντίνος, Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας και η γεωπολιτική του πολέμου στη Μέση 

Ανατολή, Εκδόσεις Λιβάνη, Αθήνα, 2013,σελ 153-159 

http://www.military-today.com/aircraft/j15.htm
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Κίνα δεν κατέχει την τεχνογνωσία ώστε να κατασκευάσει ένα μαχητικό stealth, αντίστοιχο 

των αμερικανικών F-22 Raptor και F-35 Lightning II. 

Το 2009 ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Robert Gates, απέρριψε το αίτημα της 

αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας, για την απόκτηση συνολικά 243 μαχητικών F-22 και 

η παραγωγή σταμάτησε στα 188 αεροσκάφη. Απαντώντας στις επικρίσεις, ότι ο περιορισμός 

της παραγωγής θα μειώσει επικίνδυνα την αεροπορική ισχύ των ΗΠΑ, ιδιαίτερα έναντι της 

ανερχόμενης Κίνας, ο Gates, σε ομιλία του στο Chicago, ανέφερε ότι η Κίνα δεν αναμενόταν 

να έχει έτοιμο ένα αεροσκάφος 5ης γενιάς, πριν από το 2020. Καθόλου τυχαία, κατά τη 

διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του Gates στην Κίνα το 2011, το νέο μαχητικό J-20, 

πραγματοποίησε την πρώτη δοκιμαστική του πτήση, δημιουργώντας εκνευρισμό στην 

αμερικανική αντιπροσωπεία76.Ο Gates παραδέχτηκε ότι η εμφάνιση του J-20 ήλθε νωρίτερα 

απ’ ότι περίμενε, αλλά ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Geoff Morell, υποστήριξε ότι οι 

εκτιμήσεις και οι αναφορές για τις δυνατότητες του κινεζικού μαχητικού είναι υπερβολικές 

και ότι ο στόλος των αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών, ενισχυμένος με τα F-35, είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε σενάριο απειλής που περιλαμβάνει την Κίνα. 

Παρόλα αυτά, η εμφάνιση του J-20 προκάλεσε μεγάλη ανησυχία στους Αμερικανούς 

ιθύνοντες. Σε άρθρο της, η αμυντική επιθεώρηση Jane’s Defense Weekly, επικαλείται τις 

ανησυχίες του πτεράρχου της USAF David Deptula, ο οποίος επισημαίνει την απειλή που 

συνεπάγονται για τις ΗΠΑ τα νέα κινεζικά μαχητικά77. «To J-20», αναφέρει, «μπορεί να 

έχει σημαντικές διαφορές με το F-22, αλλά ανήκει στην ίδια κατηγορία. Για την ακρίβεια, 

ενδέχεται να είναι περισσότερο κοντά στην έκδοση βομβαρδιστικού μεγάλης εμβέλειας FB-22 

του Raptor, η οποία όμως δεν τέθηκε ποτέ σε παραγωγή. Η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι η 

δυνατότητά του να φέρει όπλα μακράς εμβέλειας78 και να αποτελεί απειλή για τα ιπτάμενα 

τάνκερ και τα ιπτάμενα ραντάρ μας, που υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις των F-22 και F-35». 

                                            
76 Βλ. Elisabeth Bumiller and Michael Wines, The New York Times “Test of Stealth Fighter Clouds Gates 

Visit to China”, http://www.nytimes.com/2011/01/12/world/asia/12fighter.html?mcubz=1, 11 Jan 2011, 

πρόσβαση 7 Σεπ 2017. 

77 Βλ. Alex Lockie, Business Insider, “The real purpose behind China's mysterious J-20 combat jet” 

http://www.businessinsider.com/the-real-purpose-behind-chinas-mysterious-j-20-combat-jet-2017-1, 24 Jan 

2017, πρόσβαση 7 Σεπ 2017. 

78 Βλ. συνέντευξη στο YouTube, “Mitchell Institute's Deptula on China's J-20 Stealth Fighter” 

https://www.youtube.com/watch?v=OE-INNj_XbU, 10 Nov 2016, πρόσβαση 7 Σεπ 2017. 

http://www.nytimes.com/2011/01/12/world/asia/12fighter.html?mcubz=1
http://www.businessinsider.com/the-real-purpose-behind-chinas-mysterious-j-20-combat-jet-2017-1
https://www.youtube.com/watch?v=OE-INNj_XbU
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Από την άλλη πλευρά, οι σκεπτικιστές εκφράζουν αντιρρήσεις και ερωτήματα 

σχετικά με τις δυνατότητες του J-20, τόσο σε ό,τι αφορά τις ικανότητες stealth όσο και 

γενικότερα. Για παράδειγμα, το κακό ιστορικό της κινεζικής βιομηχανίας στην κατασκευή 

αεροπορικών κινητήρων υψηλών επιδόσεων, αποτελεί έναν παράγοντα δυσπιστίας 

αναφορικά με το μέλλον του κινεζικού μαχητικού. 

Αδιαμφισβήτητο ωστόσο παραμένει το γεγονός ότι, με την ανάπτυξη του 

συγκεκριμένου μαχητικού, το οποίο προϋποθέτει μία ευρύτερη και πολύπλευρη τεχνολογία, 

η Κίνα συνέτριψε το στερεότυπο που την ήθελε να μπορεί απλώς και μόνο να αντιγράφει 

προϊόντα άλλων και να παράγει ευτελή συστήματα. Και μόνο το γεγονός ότι το J-20, 

εμφανίζεται ως ένα μαχητικό αεροσκάφος πέμπτης γενιάς, με ισχυρά χαρακτηριστικά 

stealth, μπορεί να είναι αρκετό για την προώθηση των στόχων της κινεζικής στρατηγικής, 

χωρίς να χρειάζεται να εμπλακεί σε επιχειρήσεις έναντι των αντιπάλων. Επιπρόσθετα, θα 

πρέπει τεθεί υπόψη ότι, θα ήταν πιθανώς λάθος να εξεταστούν οι δυνατότητες του J-20 στο 

πλαίσιο της συμβατικής ανάλυσης περί αεροπορικής ισχύος. Κι αυτό γιατί η Κίνα, όπως έχει 

αναφερθεί και παραπάνω, δημιουργεί αποφασιστικά ένα νέο «ολιστικό» μοντέλο πολεμικών 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του οποίου, επιμέρους οπλικά συστήματα συμμετέχουν σε ένα 

ενιαίο οργανικό δικτυοκεντρικό σύστημα. Εν προκειμένω, το J-20, αντί να αναλάβει τον 

ρόλο του υπερμαχητικού, πιθανώς να περιοριστεί στον ταπεινό ρόλο του αναγνωριστικού. 

Και συγκεκριμένα, θα έχει τον ρόλο του συστήματος που θα αναλαμβάνει να εντοπίζει τα 

αμερικανικά πολεμικά πλοία του 7ου Στόλου, με έμφαση στα αεροπλανοφόρα και να 

καθοδηγεί ενάντια σε αυτά τους βαλλιστικούς πυραύλους DF-21D. Με αυτόν τον τρόπο η 

Κίνα επιτυγχάνει μία πιθανή, έμμεση, πλην όμως αποφασιστική, στρατηγική χρήση του J-

20, που μπορεί να επιδράσει αποφασιστικά στις στρατιωτικές ισορροπίες ισχύος στην 

περιοχή. 

Σε κάθε περίπτωση, η εμφάνιση του κινέζικου μαχητικού θέτει νέα δεδομένα στην 

παγκόσμια γεωπολιτική ανάλυση, ορισμένα εκ των οποίων είναι τα εξής: 

Πρώτον, αποτελεί την ουσιαστική ένδειξη ότι η Κίνα κινείται σε τροχιά 

υπερδύναμης, έχοντας τεράστιες εν δυνάμει ικανότητες σε ό,τι αφορά ζητήματα υψηλής 

τεχνολογίας, όσο και τη δυνατότητα να αναπτύξει μια συμβατική πολεμική μηχανή ικανή 

«να κοιτάει στα μάτια» την αμερικανική. 
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Δεύτερον, η Κίνα ενισχύει ολοένα και περισσότερο τις δυνατότητές της να ελέγχει 

το άμεσο περίγυρό της, μέσα στο οποίο βρίσκεται η «ατίθαση» Ταϊβάν και να κρατάει 

μακριά από τη Νότιο Σινική Θάλασσα την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Αυτό σημαίνει 

ότι οι ΗΠΑ και οι στενοί της σύμμαχοι στην περιοχή, θα δυσκολεύονται ολοένα και 

περισσότερο να ασκούν πολιτική πίεση προς το Πεκίνο. 

Σχεδόν παράλληλα με την ανάπτυξη του J-20, η κινεζική εταιρεία Shenyang 

παρουσίασε το πρωτότυπο ενός νέου, προηγμένης σχεδίασης, μαχητικού αεροσκάφους που 

αναφέρεται ως J-31 (βλ. εικόνα 18, Παραρτήματος «Β»). Ακολουθώντας την «παράδοση» 

του J-20, το αεροσκάφος παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα της εταιρείας το σαββατοκύριακο 

15-16 Σεπτεμβρίου 2012, όταν ο τότε υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Leon Panetta, έφθανε 

για επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. To J-31, φέρει εξωτερικά πολλές ομοιότητες με το 

αμερικανικό F-35 και αναφορές το θέλουν, είτε να παράγεται μόνο για εξαγωγικούς 

σκοπούς, ως ανταγωνιστής του F-35, είτε να εξοπλίζει στο μέλλον τα κινεζικά 

αεροπλανοφόρα, αντικαθιστώντας τα σημερινά J-15. Πάντως, το εν λόγω μαχητικό 

βρίσκεται ακόμα στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης και καθώς δεν έχει λάβει ακόμη τον δρόμο 

προς τη γραμμή παραγωγής, δεν είναι διαθέσιμα πολλά χαρακτηριστικά του, ούτε είναι 

βέβαιη η τελική παραγωγή του και γι’ αυτό δεν εξετάζεται περαιτέρω στην παρούσα 

εργασία. 

3.8. ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Στις 28 Δεκεμβρίου 2015, εκτοξεύθηκε από την κεντρική Κίνα ο γεωστατικός 

δορυφόρος Gaofen-479 (βλ. εικόνα 19, Παραρτήματος «Β»). Ο εν λόγω δορυφόρος 

περιεγράφηκε από τον διεθνή Τύπο ως το «ακοίμητο μάτι της Κίνας επί των θαλασσών της». 

Κατασκευασμένος ως ένας δορυφόρος αναγνώρισης φυσικών καταστροφών, ο Gaofen-4 

παρατηρεί επί 24ώρου βάσης, ένα συγκεκριμένο τετράγωνο της επιφάνειας της γης 

διαστάσεων 7.000Km επί 7.000Km, το οποίο περιλαμβάνει και τη Νότιο Σινική Θάλασσα. 

Ο επίσημα δεδηλωμένος σκοπός του δορυφόρου είναι η παρακολούθηση της επιφάνεια ς 

της γης για αγροτικούς σχεδιασμούς και επιδημίες, για παρακολούθηση της κλιματικής 

                                            
79 Βλ. Jeffrey Lin and P.W. Singer, Gaofen 4, The World's Most Powerful GEO Spy Satellite, Continues 

China's Great Leap Forward Into Space, http://www.popsci.com/gaofen-4-worlds-most-powerful-geo-spy-

satellite-continues-chinas-great-leap-forward-into-space, 8 Jan 16, πρόσβαση 16 Σεπ 17. 

 

http://www.popsci.com/gaofen-4-worlds-most-powerful-geo-spy-satellite-continues-chinas-great-leap-forward-into-space
http://www.popsci.com/gaofen-4-worlds-most-powerful-geo-spy-satellite-continues-chinas-great-leap-forward-into-space
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αλλαγής, δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών, για γεωγραφική χαρτογράφηση, για έρευνα 

φυσικών πηγών και θαλασσίων ρευμάτων80. Όπως και με κάθε δορυφόρο τέτοιου είδους, 

παγκοσμίως, ελάχιστα λέγονται για τις δυνατότητες παρακολούθησης και φωτογράφισης 

στρατιωτικών στόχων, για λόγους εθνικής ασφάλειας. Ωστόσο, στρατιωτικοί αναλυτές 

εκτιμούν ότι η στρατιωτική χρήση του δορυφόρου αποτελεί τον κύριο σκοπό λειτουργίας 

του. 

Όπως αναφέρθηκε, το κύριο χαρακτηριστικό του εν λόγω δορυφόρου είναι το 

γεγονός ότι είναι γεωστατικός. Προκειμένου ένας δορυφόρος να παραμένει σε 

συγκεκριμένο σταθερό σημείο της γης, η τροχιά του θα πρέπει να είναι σε πάρα πολύ μεγάλο 

ύψος,  Έτσι, ο Gaofen-4 έχει τροχιά στα 35.000 Km πάνω από την επιφάνεια της γης, ενώ 

ένας μη γεωστατικός δορυφόρος, συνήθως περιστρέφεται σε ύψη .από μερικές εκατοντάδες 

έως 18.000 Km, με ταχύτητα μεγαλύτερη της ταχύτητας περιστροφής της γης. Το σχεδόν 

διπλάσιο ύψος τροχιάς των γεωστατικών δορυφόρων, έχει φυσικό αντίκτυπο στην 

διακριτική δυνατότητα ανάλυσης των φωτογραφιών που λαμβάνουν. Ενώ, οι χαμηλής και 

μεσαίας, μη γεωστατικής τροχιάς δορυφόροι, έχουν δυνατότητες λήψης φωτογραφιών, στις 

οποίες είναι δυνατόν να διακρίνονται αντικείμενα διαστάσεων κάτω του ενός μέτρου, οι 

φωτογραφίες του Gaofen-4 έχουν διακριτική ανάλυση της τάξης των 50 μέτρων. Ως μέγεθος 

φαντάζει χαμηλών δυνατοτήτων, αλλά είναι αρκετό για την έρευνα και την παρακολούθηση 

των πλοίων του 7ου Στόλου των ΗΠΑ και κυρίως των αεροπλανοφόρων, καθώς και των 

στρατιωτικών εγκαταστάσεων των γειτονικών της Κίνας χωρών. Η σχεδόν σε πραγματικό 

χρόνο (near real time) 24ωρη μετάδοση έγχρωμων εικόνων και βίντεο αποτελεί το 

αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα του Gaofen-4, σε σχέση με τους μη γεωστατικούς 

δορυφόρους, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι μόνο για ελάχιστα λεπτά πάνω από κάποια περιοχή, 

κάθε 2 έως 4 ώρες. Παράλληλα, το μεγάλο ύψος τροχιάς παρέχει στον κινεζικό δορυφόρο 

προστασία από αντι-δορυφορικά όπλα των αντιπάλων. 

Ο Gaofen-4 δεν αποτελεί, φυσικά, τον μοναδικό κινεζικό δορυφόρο. Μάλιστα, η 

Κίνα καταλαμβάνει την δεύτερη θέση μετά τις ΗΠΑ, σε αριθμό δορυφόρων σε τροχιά81. 

Με στοιχεία έως και το τέλος του 2016, η Κίνα διαθέτει 192 δορυφόρους, με τις ΗΠΑ να 

                                            
80 Βλ. China Space Report, https://chinaspacereport.com/spacecraft/gaofen/, 2017, πρόσβαση 16 Σεπ 17. 

81 Βλ. UCS Satellite Database http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-

database#.Wb1fvtFx3IU, 11 Apr 17, πρόσβαση 16 Σεπ 17. 

https://chinaspacereport.com/spacecraft/gaofen/
http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.Wb1fvtFx3IU
http://www.ucsusa.org/nuclear-weapons/space-weapons/satellite-database#.Wb1fvtFx3IU
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έχουν 593 και την Ρωσία 135. O Gaofen-4 είναι κομμάτι του διαστημικού προγράμματος 

CHEOS (China High-resolution Earth Observation System), η σχεδίαση του οποίου 

εκτείνεται έως το 2030. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, η Κίνα θα διαθέτει 138 

δορυφόρους παρακολούθησης κάθε γωνιάς του πλανήτη, εντός 10 λεπτών. Σε τροχιά ήδη 

βρίσκονται και άλλοι 5 δορυφόροι Gaofen (οι Gaofen 1, 2, 3, 5, και 8), οι οποίοι όμως δεν 

είναι γεωστατικοί. Λόγω της σχετικά μικρής διάρκειας ζωής των εν λόγω δορυφόρων 

(περίπου 8 έτη), η Κίνα ήδη αναπτύσσει την επόμενη γενιά δορυφόρων τη γήινης 

παρατήρησης, οι οποίοι θα έχουν ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες λήψης εικόνων, καθώς 

θα είναι εξοπλισμένοι με πτυσσόμενο τηλεφακό μήκους 20 μέτρων και δυνατότητα 

διάκρισης αντικειμένων μεγέθους 50cm. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΝΟΤΙΑ ΣΙΝΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟ - ΑΝ. ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ  

Το Αιγαίο πέλαγος απέχει 5.500 μίλια από τη Νότια Σινική Θάλασσα82. Έχουν όμως 

και κάτι κοινό. Οι δύο θάλασσες αποτελούν τις πρώτες θάλασσες στην ιστορία του πλανήτη 

Γη, μιας και αποτελούσαν τις θάλασσες των δύο πιο αρχαίων πολιτισμών. Βέβαια, η Νότια 

Σινική Θάλασσα, είναι περίπου 17 φορές μεγαλύτερη από το Αιγαίο πέλαγος. Σε αυτές τις 

δύο θάλασσες παίζεται το πιο δύσκολο παιγνίδι που έχει σχέση με το Δίκαιο της Θάλασσας 

(UNCLOS). Για την Ελλάδα, όσα συμβαίνουν στη Νότια Σινική Θάλασσα έχουν ιδιαίτερη 

σημασία, διότι η Τουρκία προσπαθεί να μιμηθεί την Κίνα στις παράνομες θέσεις της για τα 

νησιά, βραχονησίδες, χωρικά ύδατα και ΑΟΖ. 

Εν συντομία, περιγράφονται οι παράνομες τουρκικές διεκδικήσεις στο Αιγαίο και 

Ανατολική Μεσόγειο83: 

  α. «Γκρίζες ζώνες»: Πρόκειται για έναν όρο που έχουν επινοήσει οι 

Τούρκοι και περιλαμβάνει κάποιες νησίδες και βραχονησίδες τις οποίες διεκδικούν, διότι 

δεν αναφέρονται ονομαστικά στις Συνθήκες της Λωζάννης (1923) και των Παρισίων (1947), 

βάσει των οποίων επικυρώθηκε η ενσωμάτωση των περισσότερων νησιών του Ανατολικού 

Αιγαίου στην Ελλάδα. Οι «γκρίζες ζώνες» συνδέονται άμεσα με το casus belli (αιτία 

πολέμου, εφόσον η Ελλάδα ασκήσει το νόμιμο δικαίωμά της να αυξήσει την αιγιαλίτιδα 

ζώνη της από τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια), καθώς μεταξύ των 6 και 12 ναυτικών μιλίων 

βρίσκονται οι περισσότερες νησίδες που διεκδικεί η Άγκυρα. 

  β. Αποστρατιωτικοποίηση νησιών Ανατολικού Αιγαίου: Υπάρχει η 

πάγια άποψη της Άγκυρας περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών του Ανατ. 

Αιγαίου και των Δωδεκανήσων. Ειδικά στη δεύτερη περίπτωση, η Συμφωνία υπογράφηκε 

το 1947 υπό το βάρος των πιέσεων της τότε ΕΣΣΔ. Εν συνεχεία, με τη δημιουργία του 

                                            
82 Βλ. Θεόδωρος Καρυώτης, «Η Κίνα, η Τουρκία και το Αιγαίο Αρχιπέλαγος: Οι Τούρκοι αντιγράφουν τους 

Κινέζους στην Ανατολική Μεσόγειο», http://mignatiou.com/2017/08/i-kina-i-tourkia-ke-to-egeo-archipelagos-

i-agkira-antigrafi-tin-kina-stin-anatoliki-mesogio/, 16 Aug 2017, πρόσβαση 20 Οκτ 2017. 

83 Βλ. Βασίλειος Νέδος, Καθημερινή, «Τουρκικοί ισχυρισμοί για το Αιγαίο», 

http://www.kathimerini.gr/900127/article/epikairothta/politikh/toyrkikoi-isxyrismoi-gia-to-aigaio, 13 Μαρ 

2017, Πρόσβαση 23 Οκτ 2017. 

http://mignatiou.com/2017/08/i-kina-i-tourkia-ke-to-egeo-archipelagos-i-agkira-antigrafi-tin-kina-stin-anatoliki-mesogio/
http://mignatiou.com/2017/08/i-kina-i-tourkia-ke-to-egeo-archipelagos-i-agkira-antigrafi-tin-kina-stin-anatoliki-mesogio/
http://www.kathimerini.gr/900127/article/epikairothta/politikh/toyrkikoi-isxyrismoi-gia-to-aigaio
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ΝΑΤΟ, αλλά, κυρίως, την τουρκική εισβολή του 1974 στην Κύπρο, η Ελλάδα έχει 

τοποθετήσει στα νησιά δυνάμεις Εθνοφυλακής. 

  γ. Θαλάσσια σύνορα: Η Τουρκία δεν αναγνωρίζει θαλάσσια σύνορα με 

την Ελλάδα, παρά μόνον σε δύο σημεία: στο Αιγαίο, τρία ναυτικά μίλια από τις εκβολές του 

Έβρου, και στην Ανατ. Μεσόγειο μεταξύ Καστελόριζου και του ηπειρωτικού όγκου της 

Ανατολίας. 

  δ. Υφαλοκρηπίδα: Πρόκειται για το μοναδικό ζήτημα το οποίο η 

Ελλάδα αναγνωρίζει. Η Άγκυρα θεωρεί ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν δική τους 

υφαλοκρηπίδα. Αντιθέτως, υποστηρίζει ότι τα ελληνικά νησιά αποτελούν εξάρσεις του 

βυθού του χερσαίου όγκου της Ανατολίας. Με βάση το τουρκικό επιχείρημα, ο βυθός 

περίπου του μισού Αιγαίου υπάγεται στη δικαιοδοσία της Τουρκίας. 

  ε. Εναέριος χώρος: Η Ελλάδα έχει 10 ναυτικά μίλια (ν.μ.) εθνικού 

εναέριου χώρου (ΕΕΧ) τον οποίο και αμφισβητεί η Τουρκία, που αντιτείνει ότι αυτός πρέπει 

να εφάπτεται με τα 6 ν.μ. των χωρικών υδάτων. Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα οι 

περισσότερες παραβάσεις ΕΕΧ πραγματοποιούνταν μεταξύ των 6 και 10 ν.μ. Πλέον, 

καταστρατηγούνται και τα 6 ν.μ., ενώ έχουν πληθύνει και οι υπερπτήσεις πάνω από 

ελληνικές νησίδες, με πλέον τακτικές εκείνες που πραγματοποιούνται στο σύμπλεγμα του 

Φαρμακονησίου και την νήσο Παναγιά των Οινουσσών. 

  στ. FIR: Η Τουρκία υποστηρίζει ότι ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού 

(χωρίζει το Αιγαίο στη μέση σε έναν νοητό άξονα Ηρακλείου Κρήτης-Καβάλας) η 

αρμοδιότητα ευθύνης της αεροπλοΐας ανήκει στην Άγκυρα (συγκεκριμένα στο FIR 

Κωνσταντινούπολης) και όχι στην Αθήνα. Οι συχνές οδηγίες προς αεροναυτιλομένους 

(NOTAM) αναδεικνύουν αυτή την πραγματικότητα. Πρακτική αποτύπωση αυτής της 

αμφισβήτησης είναι η είσοδος τουρκικών μαχητικών, τα οποία εισέρχονται στον χώρο 

ευθύνης του FIR Αθηνών, δίχως να υποβάλλουν σχέδια πτήσης. 

  ζ. Έρευνα και διάσωση: Όπως και ο έλεγχος της αεροπλοΐας, η 

πραγματοποίηση επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR) δεν συνιστά κυριαρχικό 

δικαίωμα. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση η Τουρκία υποστηρίζει ότι ανατολικά του 
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25ου Μεσημβρινού η αρμοδιότητα πραγματοποίησης επιχειρήσεων SAR ανήκει στην 

Άγκυρα και όχι στην Αθήνα. 

Με βάση τις παραπάνω διαφορές και τις υφιστάμενες συνθήκες, γίνεται απολύτως 

σαφές ότι η Ελλάδα και η Τουρκία είναι αδύνατον να συμφωνήσουν στην οριοθέτηση ΑΟΖ. 

Ιδιαίτερα στην Ανατολική Μεσόγειο, από τα νότια της Ρόδου (28ος Μεσημβρινός) έως και 

τα ανοιχτά της Πάφου (32ος Μεσημβρινός), όπου η Τουρκία υποστηρίζει ότι έχει τον 

απόλυτο έλεγχο, άρα και τα δικαιώματα στη θάλασσα, τη στήλη νερού κάτω από την 

επιφάνεια, μέχρι και τον βυθό. 

Κατόπιν των ανωτέρω, δύναται να καταγραφούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των 

αντιπαραθέσεων μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και 

Κίνας – υπολοίπων κρατών, στη Νότια Σινική Θάλασσα: 

  α. Ομοιότητα: Και οι δύο διαμάχες αφορούν την πολιτική (ισχύ), τα 

πετρελαιοειδή και τις πρωτεΐνες (αλιεία). 

Η Ελλάδα αισθάνεται δικαίως το Αιγαίο, ως την μόνη φυσική ασπίδα, προκειμένου 

να προστατέψει τον κύριο ηπειρωτικό κορμό της. Δεν νοείται για αυτήν, ισχυρό κράτος και 

δυνατότητα επιβίωσης, χωρίς το Αιγαίο πέλαγος, καθώς το ηπειρωτικό κομμάτι δεν έχει 

βάθος για άμυνα. Η Τουρκία, παρότι το ηπειρωτικό κομμάτι έχει τεράστιο βάθος, 

αισθάνεται να «πνίγεται» από τον σφιχτό εναγκαλισμό των ελληνικών νησιών, λίγα μόλις 

μίλια έξω από τις ακτές της. Δεν νοείται για αυτήν, ο τεράστιος όγκος της ενδοχώρας, να 

μην έχει πρόσβαση στη θάλασσα και να περιορίζεται από μικρά νησιά, όπως το σύμπλεγμα 

του Καστελόριζου. Κατ’ αντιστοιχία, η Κίνα δεν αισθάνεται ασφαλής, αν δεν ελέγχει την 

τεράστια έκταση της Νότιας Σινικής Θάλασσας, έξω από τις νότιες ακτές της. Με τον ίδιο 

τρόπο, οι υπόλοιπες χώρες δεν μπορούν να δεχτούν τις κινεζικές διεκδικήσεις που φτάνουν 

μερικά μίλια πέρα από τα παράλιά τους. 

Η κρίση του 1976 (ωκεανογραφικό ΧΟΡΑ) και 1987 (ΣΙΣΜΙΚ) μεταξύ Ελλάδας – 

Τουρκίας, είχε ως αφορμή τις έρευνες για κοιτάσματα πετρελαίου. Φυσικά, η κύρια αιτία 

ήταν η ευθεία τουρκική αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας στο 

Αιγαίο. Επιπρόσθετα, η σημερινή ένταση στην ΑΟΖ της Κύπρου, αφορά την εκμετάλλευση 

των εκεί ανευρεθέντων κοιτασμάτων πετρελαιοειδών. Με τις δυσοίωνες προβλέψεις των 
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επιστημόνων περί εξάντλησης των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου σε μερικές 

δεκαετίες, κατανοεί εύκολα κανείς την σημασία της εκμετάλλευσης κοιτασμάτων, όπως 

αυτών της Κύπρου, για την ενεργειακή επιβίωση κάποιου κράτους. Και στη Νότιο Σινική 

Θάλασσα, όπως προαναφέρθηκε, η διαμάχη για την ιδιοκτησία των εκεί οικοπέδων 

άντλησης πετρελαίου και φυσικού αερίου, είναι ένας από τους λόγους της έντασης μεταξύ 

των γειτνιαζόντων κρατών. 

Τέλος, όπως στη Νότια Σινική Θάλασσα, έτσι και στο Αιγαίο, καθημερινός είναι ο 

ανταγωνισμός επιβίωσης (γνωστός και ως «ο πόλεμος της τσιπούρας») των Ελλήνων και 

Τούρκων ψαράδων σε περιοχές αλιείας, όπως η Ζουράφα (ανατολικά Σαμοθράκης) ή τα 

Ίμια , με τις λιμενικές δυνάμεις εκατέρωθεν, να εμπλέκονται σε αντιπαράθεση, προκειμένου 

να προστατέψουν τους εκατέρωθεν ψαράδες. 

  β. Ομοιότητα: Και οι δύο θαλάσσιες αντιπαραθέσεις αποτελούν 

επαλήθευση της βασικής θέσης των νεορεαλιστών, ότι το μεγαλύτερο ρόλο στις διεθνείς 

σχέσεις παίζει η κατανομή ισχύος (πιέσεις της δομής του συστήματος) στην περιοχή και όχι 

το διεθνές δίκαιο, το οποίο εύκολα αγνοείται από τα ισχυρότερα κράτη. 

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο, στις 12 Ιουλίου 2016, το ΔΔΔ της 

Χάγης, εξέδωσε την απόφασή του για την αντιδικία μεταξύ της Κίνας και των Φιλιππίνων 

στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η απόφαση των πέντε δικαστών, που αναμενόταν με αγωνία 

από την διεθνή κοινότητα, ήταν ομόφωνη υπέρ των Φιλιππίνων και κατέδειξε τις κινεζικές 

παραβιάσεις του Δίκαιου της Θάλασσας στην περιοχή. Οι Φιλιππίνες κατέφυγαν στο 

Δικαστήριο τον Ιανουάριο του 2013 και η απόφαση τις δικαίωσε στην πλειοψηφία των 

θεμάτων. Η Κίνα, πάντως, αρνήθηκε από την αρχή την δικαιοδοσία του Δικαστηρίου και 

δεν συμμετείχε στις διαδικασίες. Το Δικαστήριο αποφάσισε ότι η «γραμμή των 9 σημείων» 

της Κίνας είναι παράνομη και αυθαίρετη και τα ιστορικά δικαιώματα που προβάλει η Κίνα 

δεν έχουν καμία ισχύ, με βάση το διεθνές δίκαιο. Επίσης, τα νησιά Σπράτλι δεν αποτελούν 

νησιά, όπως αυτά ορίζονται από την UNCLOS. 

Το πιο σημαντικό σημείο αυτής της υπόθεσης για την Ελλάδα, θα ήταν να έβλεπε τι 

είδους απόφαση θα έπαιρνε το Διαιτητικό Δικαστήριο σε σχέση με την οριοθέτηση της ΑΟΖ 

μεταξύ Κίνας και Φιλιππίνων. Όμως, δεν ζητήθηκε από το Δικαστήριο να οριοθετήσει τις 

θαλάσσιες ζώνες και ιδιαίτερα αυτή της ΑΟΖ, που θα είχε τεράστια σημασία για τις 
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ελληνικές θέσεις. Οι διαφορές προκύπτουν κυρίως όταν οι χώρες έχουν 

αλληλοκαλυπτόμενες αξιώσεις, σχετικά με χωρικά ύδατα μήκους 12 ναυτικών μιλίων ή 

ΑΟΖ 200 ναυτικών μιλίων που προέρχονται από «νησιά» ή «βράχους», όπως προβλέπεται 

από την UNCLOS. 

Η παράγραφος της απόφασης που ήταν καταπέλτης για την Κίνα αναφέρει: «Το 

Δικαστήριο συμπέρανε ότι, όσον αφορά στα ιστορικά δικαιώματα της Κίνας στις 

πλουτοπαραγωγικές πηγές των υδάτων της Θάλασσας της Νότιας Κίνας, τέτοια δικαιώματα 

δεν υπάρχουν, μιας και είναι ασυμβίβαστα με την έννοια της ΑΟΖ, όπως αυτή προβλέπεται 

από την Σύμβαση του Δίκαιου της Θάλασσας»84. Αυτή η παράγραφος είναι μεγάλης 

σημασίας για την Ελληνική πλευρά, γιατί κάτι παρόμοιο προσπαθεί να προβάλει και η 

Τουρκία στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 

Το Δικαστήριο κράτησε, επίσης, μια εχθρική προς την Κίνα στάση αναφέροντας ότι 

« Η Κίνα έχει παραβιάσει τα κυριαρχικά δικαιώματα των Φιλιππίνων στην ΑΟΖ της με (α) 

την παρεμβολή στα δικαιώματά της στα θέματα αλιείας και εξερεύνησης πετρελαίου, (β) με 

την κατασκευή τεχνητών νησιών και (γ) με την αδιαφορία της να σταματήσει τους Κινέζους 

αλιείς από το να ψαρεύουν στην ΑΟΖ των Φιλιππίνων». Μόνο σε μια περίπτωση το 

Δικαστήριο δεν έλαβε απόφαση, γιατί θεώρησε ότι δεν έχει τέτοια δικαιοδοσία. Αυτή 

αφορούσε το θέμα των στρατιωτικών δραστηριοτήτων των δυο πλευρών, το οποίο 

εξαιρείται από την δικαιοδοσία της UNCLOS. 

Η κυβέρνηση της Κίνας, όπως αναμενόταν, ανακοίνωσε μετά την απόφαση, ότι δεν 

την αναγνωρίζει, μιας και είχε δηλώσει από την αρχή της υπόθεσης ότι «ούτε θα την 

αποδεχτεί ούτε θα την αναγνωρίσει». Αν και οι αποφάσεις του Δικαστηρίου θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως τεράστια νίκη για τις Φιλιππίνες, καθώς και μια νίκη για την έννοια της 

ειρηνικής επίλυσης διαφορών, η εφαρμογή τους παραμένει ανοικτό θέμα. Η απόφαση είναι 

οριστική και δεσμευτική σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 296 του UNCLOS, στο οποίο η Κίνα 

είναι συμβαλλόμενο μέρος. Παρά ταύτα, μέχρι πρόσφατα, το υπουργείο Εξωτερικών της 

Κίνας δήλωνε ότι η κατάσταση στο αμφισβητούμενο Scarborough Shoal στη Σινική 

Θάλασσα «δεν έχει αλλάξει και δεν θα αλλάξει». Σήμερα, είναι σαφές ότι η Κίνα δεν θα 

                                            
84 Βλ. PCA-CPA Press Release, “The South China Sea Arbitration (The Republic of Philippines v. The 

People’s Republic of China”, https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-

Press-Release-No-11-English.pdf, σελ. 1, 12 Jul 2016, πρόσβαση 6 Οκτ 2017. 
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συμμορφωθεί, αλλά δεν είναι σαφές εάν οι Φιλιππίνες θα προσπαθήσουν να 

χρησιμοποιήσουν τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, ως μοχλό για να επηρεάσουν τις σχέσεις 

μεταξύ των δύο χωρών. Μέχρι στιγμής, ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων απειλεί να 

αμφισβητήσει το Πεκίνο εάν αρχίσει να εξάγει αέριο εντός της ΑΟΖ των Φιλιππίνων, στη 

Σινική Θάλασσα. Ωστόσο, δεν απέφυγε να δηλώσει, ότι είναι διατεθειμένος να θέσει την 

απόφαση του Δικαστηρίου στην άκρη, για να διευκολύνει καλύτερες σχέσεις με την Κίνα85. 

Κατά παρόμοιο τρόπο, και η Τουρκία αισθανόμενη ισχυρότερη της Ελλάδας και 

παρότι κάθε διεθνή συνθήκη δίνει δίκιο στην ελληνική κυριαρχία86, αγνοεί τις διεθνείς 

συμβάσεις και εγείρει θέματα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, δηλαδή νησιών 

αμφισβητούμενου καθεστώτος. Παράλληλα, αντίθετα με τα όσα καθορίζονται στην 

UNCLOS, δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, σβήνοντας 

με αυτόν τον τρόπο από τον χάρτη, το σύμπλεγμα του Καστελόριζου. Ως συνέπεια, σε 

αντίθεση με τους χάρτες που συμφωνούν με την UNCLOS (βλ. χάρτη «10», Παραρτήματος 

«Α»), παραθέτει δικούς της χάρτες, με το πως αντιλαμβάνεται την οριοθέτηση των ΑΟΖ 

(βλ. χάρτη «11», Παραρτήματος «Α»). 

  γ. Ομοιότητα: Η Κίνα, προκειμένου να νομιμοποιήσει τις διεκδικήσεις 

της στη Νότιο Σινική Θάλασσα, μιλάει για ιστορικά δικαιώματα στην περιοχή. Η Τουρκία, 

με τα πιο επίσημα χείλη, αυτά του Προέδρου της, μιλάει για «τα σύνορα της καρδιάς της» 

στο Αιγαίο και στην ευρύτερη περιοχή87 των Βαλκανίων. 

Όπως προαναφέρθηκε, το ΔΔΔ δεν αποδέχτηκε ότι τα ιστορικά δικαιώματα που 

προβάλλει ως επιχείρημα η Κίνα, συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. Συμπερασματικά, είναι 

                                            
85 Βλ. Καΐρή Ελευθερία, Power Politics, “Νότια Σινική Θάλασσα: Μια εμπόλεμη ζώνη”, 

https://powerpolitics.eu/νότια-σινική-θάλασσα-μια-εμπόλεμη-ζών/, 21 Μαρ 2017, πρόσβαση 2 Οκτ 2017 

86 Η ελληνική θέση είναι σαφής: «Τα σύνορα αυτά είναι σαφώς καθορισμένα επί τη βάσει ισχυουσών διεθνών 

συμφωνιών (Συνθήκη Λωζάννης του 1923, Πρωτόκολλο Αθηνών 1926, ιταλο-τουρκική Συμφωνία και 

Πρωτόκολλο 1932). Οι Συμφωνίες αυτές είναι, βεβαίως, ισχυρές και δεσμεύουν την Τουρκία, και επομένως 

οι όποιες εν προκειμένω αμφισβητήσεις της, είναι νομικά αβάσιμες και αντίκεινται στο διεθνές δίκαιο. 

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, είναι ξεκάθαρο ότι όπου δεν υφίσταται σχετική 

συμφωνία, εφαρμόζεται η αρχή της ίσης απόστασης/μέσης γραμμής βάσει του εθιμικού δικαίου που ισχύει 

έναντι όλων» Βλ. Θεόφραστος Ανδρεόπουλος, Πρωτοφανής πρόκληση: Η Τουρκία λέει ότι "Δεν υπάρχουν 

σύνορα στο Αιγαίο" http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/324937_protofanis-proklisi-i-

toyrkia-leei-oti-den-yparhoyn-synora-sto, 01 Σεπ 2015, πρόσβαση 20 Οκτ 2017. 

87 Βλ. Καθημερινή, Eρντογάν: «Άλλα είναι τα φυσικά σύνορα και άλλα τα σύνορα της καρδιάς μας», 

http://www.kathimerini.gr/882975/article/epikairothta/kosmos/erntogan-alla-einai-ta-fysika-synora-kai-alla-

ta-synora-ths-kardias-mas, 10 Νοε 2016, πρόσβαση 20 Οκτ 2017. 

 

http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/324937_protofanis-proklisi-i-toyrkia-leei-oti-den-yparhoyn-synora-sto
http://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/ellinotoyrkika/324937_protofanis-proklisi-i-toyrkia-leei-oti-den-yparhoyn-synora-sto
http://www.kathimerini.gr/882975/article/epikairothta/kosmos/erntogan-alla-einai-ta-fysika-synora-kai-alla-ta-synora-ths-kardias-mas
http://www.kathimerini.gr/882975/article/epikairothta/kosmos/erntogan-alla-einai-ta-fysika-synora-kai-alla-ta-synora-ths-kardias-mas


71 
 

εξαιρετικά βέβαιο, ότι σε αντίστοιχη περίπτωση δεν θα γίνει αποδεκτό από την διεθνή 

κοινότητα, το επιχείρημα της Τουρκίας «περί συνόρων της καρδιάς». Άλλωστε, όπως 

εκτιμούν πολλοί αναλυτές88, τέτοιες δηλώσεις αποσκοπούν στο συναίσθημα του 

εσωτερικού ακροατηρίου της Τουρκίας, εν πλήρει γνώσει ότι δεν έχουν καμία βάσιμη 

υπόσταση στο διεθνές δίκαιο. 

  δ. Ομοιότητα: Η Κίνα έχει απέναντι της την ASEAN και η Τουρκία την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Όσο μικρό ρόλο και να παίξουν οι δύο αυτοί οργανισμοί, είναι αδιαμφισβήτητα 

παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη τόσο από την Κίνα όσο και από την Τουρκία. Ωστόσο, 

σε περίπτωση ένοπλης σύρραξης, τόσο στη Νότιο Σινική Θάλασσα, όσο και στο Αιγαίο ή 

την Ανατολική Μεσόγειο, δεν αναμένεται να εμπλακούν στη διαμάχη, πέραν από δηλώσεις 

καταδίκης των πράξεων της Κίνας και της Τουρκίας. 

  ε. Ομοιότητα: Τόσο η Κίνα όσο και η Τουρκία, αισθάνονται 

απομονωμένες από τον διεθνή περίγυρό τους, πλην μικρών εξαιρέσεων. 

Όπως αναφέρει και ο Waltz, η ξαφνική ενδυνάμωση κάποιου κράτους προκαλεί την 

τάση των υπολοίπων κρατών να ενώνονται σε συμμαχίες, προκειμένου να εξισορροπήσουν 

τον επίδοξο ηγεμόνα. Έτσι, η Κίνα έχει συνασπίσει τα υπόλοιπα κράτη της Νότιας Σινικής 

Θάλασσας εναντίον της και ομοίως, η επιθετική ρητορική της Άγκυρας έχει προκαλέσει την 

απομόνωση της χώρας στη διεθνή σκηνή (πλην εξαιρέσεων του Ιράν, Κατάρ και μερικών 

βαλκανικών χωρών). Η Τουρκία με τις κινήσεις προσέγγισης της Ρωσίας, έχει δημιουργήσει 

εκνευρισμό στα αμερικανικά επιτελεία, έχει εμπλακεί σε ανοικτό πόλεμο δηλώσεων με τις 

οικονομικά ισχυρές ευρωπαϊκές δυνάμεις και έχει απομακρυνθεί από πρώην συμμάχους 

(π.χ. Ισραήλ, Αίγυπτος). 

  στ. Διαφορά: Το σύμπλεγμα του Καστελόριζου αποτελείται σαφέστατα 

από νησιά και άρα δικαιούται ΑΟΖ, ενώ τα τεχνητά νησιά των Σπράτλι, δεν μπορούν να 

θεωρηθούν ως νησιά. 

                                            
88 Βλ. Τασούλα Καραϊσκάκη, Καθημερινή, «Μεγαλοκρατικές φαντασιώσεις», 

http://www.kathimerini.gr/882306/opinion/epikairothta/politikh/megalokratikes-fantasiwseis, 6 Νοε 2016, 

πρόσβαση 21 Οκτ 2017. 

http://www.kathimerini.gr/882306/opinion/epikairothta/politikh/megalokratikes-fantasiwseis
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Το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης αναφέρθηκε στα επτά τεχνητά νησιά που 

δημιούργησε η Κίνα και τόνισε ότι τα νησιά αυτά δεν έχουν δικαιώματα και δεν καλύπτονται 

από την UNCLOS. Σημείωσε ότι, το Άρθρο 121 της UNCLOS ορίζει τι ακριβώς είναι ένα 

νησί, διευκρινίζοντας ότι αυτό πρέπει να έχει μια «σταθερή κοινότητα ανθρώπων ή 

οικονομική δραστηριότητα» , ώστε να έχει δικαιώματα σε ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδα. 

Αυτή η απόφαση αποτελεί «κλειδί» για την Ελλάδα, προκειμένου να συμπεριληφθεί 

και το νησιωτικό συμπλέγματα του Καστελόριζου, ως τμήμα της ελληνικής ΑΟΖ . Το 

Καστελόριζο είναι το ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας αλλά και της Ευρώπης, που απέχει 

72 ναυτικά μίλια από Ρόδο και 1,25 ν.μ από τις τουρκικές ακτές. 

Στην UNCLOS αναφέρεται ρητά στο άρθρο 121, ότι όλα τα νησιά που κατοικούνται, 

δηλαδή που έχουν οικονομική ζωή, διαθέτουν ΑΟΖ και ότι η ΑΟΖ ενός νησιού καθορίζεται 

με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που καθορίζεται και για τις ηπειρωτικές περιοχές. Άρα, σύμφωνα 

με το Δίκαιο για την Σύμβαση της Θάλασσας, το Καστελόριζο έχει ΑΟΖ. 

Ειδικά για την περίπτωση του Καστελόριζου, η τουρκική διπλωματία υποστηρίζει 

ότι δεν είναι δυνατόν ένα τόσο μικρό νησί μπροστά από τις τουρκικές ακτές, να έχει ένα 

τόσο μεγάλο κομμάτι υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ. Και προβάλει το επιχείρημα ότι το σύμπλεγμα 

των 14 νησίδων-βραχονησίδων της περιοχής του Καστελόριζου (κατοικούνται οι νησίδες 

Μεγίστη, Ρω, Στρογγύλη) διέπεται από ειδικό καθεστώς, των αποκομμένων νησίδων που 

επικάθονται επί της τουρκικής υφαλοκρηπίδας. Άρα, υποστηρίζει η Άγκυρα, τα νησιά αυτά 

δεν διαθέτουν ούτε ΑΟΖ, ούτε και έχουν δική τους υφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία , διατείνεται, 

ότι δεν πρόκειται να συμφωνήσει, ότι το Καστελόριζο ανήκει στην Ελληνική ΑΟΖ, που ως 

έννοια είναι υπέρτερη της υφαλοκρηπίδας. Επισημαίνεται ότι, η ΑΟΖ είναι οικονομική και 

όχι γεωλογική έννοια, όπως η υφαλοκρηπίδα. Αυτός είναι ο λόγος που η τουρκική 

διπλωματία επιμένει να μιλάει για υφαλοκρηπίδα στην περιοχή του Καστελόριζου. 

Γιατί αντιδρά η Τουρκία; Διότι, αν δεχτεί ότι η περιοχή του Καστελόριζου ανήκει 

στην Ελληνική ΑΟΖ, τότε, το Καστελόριζο αποτελεί σημείο οριοθέτησης της ΑΟΖ της 

Ελλάδας με την Αίγυπτο και με την Κύπρο και συνεπώς, η Τουρκία δεν έχει θαλάσσια 

σύνορα με την Αίγυπτο και ταυτόχρονα η ΑΟΖ της Ελλάδας ενώνεται με την ΑΟΖ της 

Κύπρου. Γι’ αυτό το λόγο η Τουρκία ζήτησε από την Αίγυπτο να μη λάβει υπόψη το 

Καστελόριζο, στις διαπραγματεύσεις που είχε με την Ελλάδα, ώστε να έχει και αυτή αφενός 
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θαλάσσια σύνορα με την Αίγυπτο και αφετέρου μεγάλο μερίδιο στον υποθαλάσσιο πλούτο 

της περιοχής, που εκτιμάται ότι έχει και τα μεγαλύτερα αποθέματα υδρογονανθράκων 

(λεκάνη του Ηροδότου). 

Το εντυπωσιακό είναι ότι, η Τουρκία, ενώ δεν έχει υπογράψει και δεν έχει 

επικυρώσει την UNCLOS, έχει οριοθετήσει την ΑΟΖ της στην Μαύρη Θάλασσα με την 

Ρουμανία, την Βουλγαρία και με την Ρωσία! 

Στο εύλογο ερώτημα, γιατί η Ελλάδα, εφόσον έχει την UNCLOS με το μέρος της, 

δεν προβαίνει σε διακήρυξη ΑΟΖ και εφόσον η Τουρκία διαφωνήσει, να την σύρει στο ΔΔΔ, 

όπως έκαναν οι Φιλιππίνες, η απάντηση είναι η εξής: παρά την παγιωμένη πλέον πεποίθηση 

στην κοινή γνώμη, ότι το Διεθνές Δίκαιο είναι μόνο με το μέρος της Ελλάδας και η Χάγη 

είναι πανάκεια που θα δικαιώσει τη χώρα, δίνοντας πλήρη επήρεια των νησιών στις 

θαλάσσιες ζώνες, η πραγματικότητα και η μέχρι σήμερα νομολογία είναι πολύ πιο 

περίπλοκη . Μία απόφαση της Χάγης θα μπορούσε να έχει συνέπειες στην επήρεια του 

Καστελόριζου και πιθανόν να εγκλώβιζε ορισμένα νησιά του ανατολικού Αιγαίου με 

ποσοστά τουρκικής υφαλοκρηπίδας ή ΑΟΖ. Από την εμπειρία προηγούμενων αποφάσεων 

του ΔΔΔ, σπάνια παρατηρείται πλήρης δικαίωση κάποιας από τις αντίδικες πλευρές. Έτσι, 

η ελληνική πλευρά φοβάται ότι στο πλαίσιο του δυσανάλογου του μεγέθους των τουρκικών 

παραλίων έναντι των μικρών νησιών του Καστελόριζου και του ερωτήματος που θα θέσει η 

Τουρκία, εάν το Καστελόριζο, λόγω απόστασης, αποτελεί συνέχεια των Δωδεκανήσων, 

υπάρχει πιθανότητα έστω και ένα μικρό ποσοστό της νόμιμης ΑΟΖ της Ελλάδας να 

αποδοθεί στην τουρκική πλευρά. Εξάλλου, έστω και αν το ΔΔΔ, δικαιώσει πλήρως την 

ελληνική πλευρά, είναι εξαιρετικά αμφίβολο εάν η Τουρκία - όπως έκανε και η Κίνα - θα 

αποδεχτεί την απόφαση και θα αλλάξει στάση. 

  ζ. Διαφορά: Η Κίνα έχει ξεκάθαρα απέναντι της τις ΗΠΑ, ενώ η 

Τουρκία είναι σύμμαχος των ΗΠΑ (επισήμως τουλάχιστον). 

Στο ξέσπασμα μίας κρίσης στη Νότια Σινική Θάλασσα, η Κίνα θα έρθει σε ευθεία 

αντιπαράθεση με τον 7ο αμερικανικό στόλο. Οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν την άνοδο της 

Κίνας πέραν από ένα κρίσιμο όριο, στο οποίο θα της επιτρέπεται να γίνει ο περιφερειακός 

ηγεμόνας της Ανατολικής Ασίας. Αντιθέτως, είναι προς όφελος των ΗΠΑ, η ύπαρξη ενός 
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ισχυρού συμμάχου89, όπως η Τουρκία στα σύνορα με την Ρωσία. Επιπρόσθετα, σε μία 

πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ Ελλάδας – Τουρκίας στο Αιγαίο, εκτιμάται ότι οι ΗΠΑ θα 

λάβουν θέση των ίσων αποστάσεων, με προτεραιότητα στην όσο το δυνατόν ταχύτερη λήξη 

των εχθροπραξιών, μέσω των διπλωματικών πιέσεων προς τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές. 

Αντίθετα, στην πολεμική αντιπαράθεση μεταξύ Κίνας και άλλου γειτονικού κράτους, οι 

ΗΠΑ θα προστρέξουν προς υπεράσπιση του αντιπάλου της Κίνας. 

  

                                            
89 Με την βασική προϋπόθεση, βέβαια, αυτός ο σύμμαχος να συμβαδίζει με τα συμφέροντα των ΗΠΑ στην 

περιοχή, κάτι από το οποίο η Τουρκία αποκλίνει όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Συμπέρασμα 1ο: Η θεώρηση του νεορεαλισμού παρουσιάζεται ως η καταλληλότερη 

για να περιγράψει τις συμπεριφορές των κρατών στη Νότια Σινική Θάλασσα. 

Από την ανάλυση των όσων συμβαίνουν στη Νότια Σινική Θάλασσα, 

συμπεραίνουμε ότι η ανθρώπινη φύση των πρωταγωνιστών παίζει πολύ μικρό ρόλο στην 

διαμόρφωση των γεγονότων. Η πολιτική της Κίνας στην περιοχή διαμορφώνεται εδώ και 

δεκαετίες και δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας προσωπικότητας, όπως π.χ. του σημερινού της 

ηγέτη Xi Jinping. Συνεπώς, τα γεγονότα δεν εξελίσσονται λόγω της ύπαρξης ή της ανόδου 

κάποιου ηγέτη από τα κράτη που αποτελούν τους κεντρικούς παίκτες και άρα, ο κλασικός 

ρεαλισμός που δίνει έμφαση στην ανθρώπινη φύση ως αξιωματικά κακή, δεν 

επιβεβαιώνεται στην συγκεκριμένη περίπτωση, ως προς αυτό το σημείο. 

Αντίθετα, διάχυτη είναι στην αρθρογραφία και στην ανάλυση των προηγούμενων 

κεφαλαίων, η σημασία της κατανομής ισχύος μεταξύ των κρατών, όχι μόνο της περιοχής 

αλλά και του ευρύτερου διεθνούς συστήματος. Όταν γίνεται αναφορά στην ισχύ της Κίνας, 

δεν είναι δυνατόν να μην γίνει αναφορά και στην ισχύ των ΗΠΑ και των συμμάχων της. Στο 

σύστημα της Νότιας Σινικής Θάλασσας εμπλέκονται και τα κράτη του Περσικού κόλπου με 

το μεταφερόμενο πετρέλαιο, η Ινδία, η Ιαπωνία και όλα τα άλλα κράτη των οποίων τα 

εμπορικά πλοία χρησιμοποιούν τις ναυτικές οδούς της περιοχής. Η ισχύς και ο τρόπος που 

επηρεάζουν τις αποφάσεις και τα γεγονότα όλα αυτά τα κράτη, αποτελούν την καλύτερη 

επιβεβαίωση της θεωρίας του νεορεαλισμού, περί του σημαντικού ρόλου του διεθνούς 

συστήματος. 

Τέλος, ο ελάχιστος έως αμελητέος ρόλος που διαδραματίζει στην εξέλιξη των 

γεγονότων η καταδικαστική για την Κίνα απόφαση του ΔΔΔ, αποτελεί σαφέστατη απόδειξη 

ότι η ιδεαλιστική θεωρία περί σεβασμού και συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο, δεν 

επιβεβαιώνεται στη Νότια Σινική Θάλασσα (με αντίστοιχη επιβεβαίωση των ρεαλιστών ότι 

το διεθνές δίκαιο δεν παίζει κανένα ρόλο). Μπορεί οι δεσμοί αλληλεξάρτησης μεταξύ των 

κρατών να είναι ισχυροί, ωστόσο όλα τα κράτη (κυρίως τα ισχυρότερα) φροντίζουν να 

ξεκαθαρίσουν, ότι το εθνικό συμφέρον τους βρίσκεται πάνω από κάθε οικονομική 

σκοπιμότητα. 
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Συμπέρασμα 2ο : Η διαμάχη για τη Νότια Σινική Θάλασσα δεν είναι απλώς μια 

περιφερειακή θαλάσσια διαφορά, αλλά πρώτιστα ένα μήνυμα της αυξανόμενης ισχύος της 

Κίνας και των προκλήσεων που φέρνει στην πολιτική, κυρίως των ΗΠΑ. 

Σήμερα, μια προσπάθεια της Κίνας να κάνει χρήση βίας για την διευθέτηση 

υφιστάμενων ναυτικών διαφορών στην Ανατολική Ασία θεωρείται αυτομάτως ως επίδειξη 

ισχύος, όχι μόνο μεταξύ των εμπλεκομένων, αλλά επίσης και μεταξύ της Κίνας και των 

ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει διότι η Κίνα είναι η χώρα που είναι ικανή να αμφισβητήσει την 

πρωτοκαθεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ανατολική Ασία, και η αμφισβήτηση θα 

είναι απροκάλυπτη αν η Κίνα χρησιμοποιήσει βία εναντίον συμμάχου των ΗΠΑ. Τόσο η 

Κίνα, όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα έχουν μεγάλη δυσκολία να υποχωρήσουν λόγω 

των αρνητικών εντυπώσεων για το γόητρο και την θέση τους στην περιοχή. Αυτό που κατά 

βάση διακυβεύεται στη διαμάχη μεταξύ της Κίνας και των ΗΠΑ, στη Νότια Σινική 

Θάλασσα είναι το κύρος και η αξιοπιστία των εμπλεκομένων δυνάμεων. Οι σύμμαχοι των 

ΗΠΑ θα αρχίσουν να αμφισβητούν την αξιοπιστία των ΗΠΑ, αν εκείνες αποποιηθούν τις 

ευθύνες τους ως ηγεμονική δύναμη και αποφύγουν να τους βοηθήσουν. Παράλληλα, είναι 

αδύνατο για τις ΗΠΑ να παραμείνουν αδιάφορες στην αυξανόμενη ισχύ της Κίνας και να 

μην προσπαθήσουν να «αναχαιτίσουν» τις ηγεμονικές της (έστω και περιφερειακές) 

προθέσεις. Από την άλλη πλευρά, το γόητρο της Κίνας θα υποστεί βαρύ πλήγμα αν το 

Πεκίνο υποχωρήσει αμαχητί στις προθέσεις των ΗΠΑ για «συμμόρφωση». 

Συμπέρασμα 3ο: Η Κίνα είναι η μόνη δύναμη που δεν έχει επηρεαστεί από 

γενικευμένη κρίση τον 21ο αιώνα. Η οικονομία της ανθεί, με άμεσο αντίκτυπο στην αύξηση 

της στρατιωτικής της ισχύος. 

Από τις αρχές του 21ου αιώνα, οι ΗΠΑ αντιμετώπισαν τρομοκρατικές επιθέσεις, 

ενεπλάκησαν σε πολυδάπανους και αμφιβόλου αποτελεσματικότητας πολέμους σε Ιράκ και 

Αφγανιστάν και υπέστησαν την μεγαλύτερη οικονομική ύφεση των τελευταίων εβδομήντα 

ετών, με μία αργή ανάκαμψη. Όλα αυτά οδήγησαν στην απροθυμία να χύσουν άλλο αίμα 

στην Μέση Ανατολή και να χρηματοδοτήσουν την, υπό υπαρξιακή κρίση, Ευρώπη. Με τη 

σειρά της, η Ρωσία διέρχεται μία εξαιρετικά δύσκολη οικονομική περίοδο, λόγω της 

χαμηλής τιμής του πετρελαίου. Όλα αυτά δημιουργούν μια επικίνδυνη οπισθοδρόμηση σε 

όλες αυτές τις χώρες. Αν προστεθούν και οι σφαγές στην Συρία και οι συγκρούσεις στην 

Ουκρανία, είναι φανερό ότι καμιά χώρα ή καμιά συμμαχία δεν έχει την ικανότητα να 
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ασκήσει έναν σταθερό παγκόσμιο ηγετικό ρόλο. Για τους λόγους αυτούς, τα διεθνή 

προβλήματα είναι πολύ πιθανόν να εξελιχθούν σε κρίσεις τα επόμενα χρόνια και οι εστίες 

ανομίας θα πολλαπλασιάζονται και θα μεγαλώνουν. 

Προς το παρόν τουλάχιστον, η μόνη δύναμη που έχει επηρεασθεί λιγότερο από την 

γενικευμένη κρίση είναι η Κίνα. Παρά το γεγονός ότι ο ρυθμός ανάπτυξή της περιορίζεται, 

η Κίνα επιδεικνύει την ικανότητα να ενισχύει την οικονομία της και την σκληρή της 

(στρατιωτική) ισχύ, με δυναμικά εξοπλιστικά προγράμματα. Η Κίνα είναι σήμερα η δεύτερη 

μεγαλύτερη οικονομία παγκοσμίως, μεγαλύτερη από όλες τις άλλες BRICS (Brazil, Russia, 

India, South Africa) υπολογιζόμενες μαζί. Το 1977 αντιστοιχούσε στην Κίνα το 0,6% του 

παγκοσμίου εμπορίου. Το 2012 έγινε η πρώτη εμπορική δύναμη παγκοσμίως. Σύμφωνα με 

το National Intelligence Council των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κίνα θα καταστεί η 

μεγαλύτερη οικονομία (με μέτρο την αγοραστική δύναμη) πριν το 203090. Σήμερα, 124 

χώρες θεωρούν την Κίνα ως τον μεγαλύτερό τους εμπορικό συνέταιρο, ενώ μόνο 76 τις 

Ηνωμένες Πολιτείες. Παρά το γεγονός ότι η δομή τού κράτους είναι κομμουνιστική και 

ανελεύθερη, εν τούτοις η κυβέρνηση χαίρει σχεδόν καθολικής αποδοχής, επειδή με την 

οικονομική της πολιτική έχει αυξήσει εντυπωσιακά το βιοτικό επίπεδο εκατομμυρίων 

Κινέζων. Το να αναμένεται καθεστωτική αλλαγή προς το δημοκρατικότερο φαντάζει 

σήμερα ως ουτοπία91. 

Συμπέρασμα 4ο: Ο χρόνος κυλάει υπέρ της Κίνας. Αργά ή γρήγορα, οι αντίπαλες 

προς την Κίνα χώρες, πέριξ της Νότιας Σινικής Θάλασσας, θα οδηγηθούν σε 

«φινλανδοποίηση»92. 

                                            
90 Βλ. Chris McGreal, The Guardian, «China's economy to outgrow America's by 2030 as world faces 'tectonic 

shift», https://www.theguardian.com/world/2012/dec/10/chinese-economy-america-tectonic-shift, 10 Dec 

2012, πρόσβαση 24 Οκτ 2017. 

91 Βλ. Γεώργιος Οικονόμου, Foreign Affairs The Hellenic Edition, «Τα διλήμματα σε ΗΠΑ και Κίνα», 

http://foreignaffairs.gr/articles/70044/georgios-k-oikonomoy/ta-dilimmata-se-ipa-kai-kina?page=show, 31 

Οκτ 2014, πρόσβαση 24 Οκτ 2017. 

92 Ο όρος αυτός αποτελεί κωδικοποίηση των ιστορικών σχέσεων της Φινλανδίας με τη Σοβιετική Ένωση. 

Περιγράφει τη διαδικασία κατά την οποία μία μικρή χώρα, η οποία συνορεύει με μία μεγαλύτερη, αποκτά με 

συγκεκαλυμμένο τρόπο εξαρτήσεις από την ισχυρή της γείτονα. Εξαρτήσεις που την κάνουν να αντιδρά 

αυτόματα και ευνοϊκά σε κάθε αίτημα της μεγαλύτερης χώρας. Η υιοθέτηση αυτής της στάσης είναι απότοκο 

του φόβου ότι η μικρή χώρα, οδηγούμενη σε σύρραξη με το γείτονά της, θα χάσει πολύ περισσότερα. Βλ. 

Μάριος Ευρυβιάδης, Ινφογνώμων Πολιτικά,  «Η φινλανδοποίηση της Ελλάδας», 

http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8828.html, 5 Σεπ 2010, πρόσβαση 24 Οκτ 2017. 

 

https://www.theguardian.com/world/2012/dec/10/chinese-economy-america-tectonic-shift
http://foreignaffairs.gr/articles/70044/georgios-k-oikonomoy/ta-dilimmata-se-ipa-kai-kina?page=show
http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2010/09/blog-post_8828.html
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1980 o Deng Xiaoping έθεσε την στρατηγική της Κίνας, 

εκφέροντας το διάσημο αξίωμά του στους συνεργάτες του: «Να κρύβουμε τις ικανότητές 

μας και να περιμένουμε να έλθει η ώρα μας»93. Από το 1980 μπορούμε να συνοψίσουμε την 

κινεζική στρατηγική σε τρία αξιώματα: «να αποφεύγονται οι αντιπαραθέσεις», «να 

αναπτύσσονται οι δυνάμεις τού Έθνους» και «να προχωρούμε σταδιακά». 

Αναμφίβολα, η Κίνα ενδιαφέρεται να καταστεί ηγεμονική δύναμη, τουλάχιστον της 

Ασίας. Βεβαίως, η στιγμή αυτή θ’ αργήσει να έλθει αλλά πολλοί πιστεύουν ότι η Κίνα ήδη 

προετοιμάζεται γι’ αυτό. Το στρατιωτικό ισοζύγιο δυνάμεων παραμένει, προς το παρόν, 

υπέρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Εν τούτοις, η υιοθέτηση από την Κίνα ασύμμετρων 

στρατηγικών, διαβρώνουν τα πλεονεκτήματα της στρατιωτικής υπεροχής των ΗΠΑ.  

Στο οικονομικό πεδίο η Κίνα, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, ετοιμάζεται να ξεπεράσει 

τις ΗΠΑ και να καταστεί η μεγαλύτερη οικονομία της υφηλίου. Εν όψει τούτου, η Κίνα 

φιλοδοξεί και εργάζεται προς την κατεύθυνση ώστε να καταστεί ο περιφερειακός ηγεμών. 

Ήδη η οικονομική, τεχνολογική και βιομηχανική δραστηριότητα επιτρέπουν στην Κίνα, 

κυρίως σε περιόδους ειρήνης ή όπου υπάρχουν περιορισμένες αψιμαχίες με γείτονες, όπως 

με το Βιετνάμ, να επιφέρει αλλαγές στο status quo και να υπονομεύσει την λειτουργία των 

θαλασσίων και εναέριων οδών (διεθνή ύδατα και διεθνής εναέριος χώρος που δεν ανήκουν 

σε κανέναν) οι οποίες χρησιμοποιούνται από όλα τα κράτη για την διεξαγωγή του εμπορίου.  

Με απλούστερα λόγια, η φυσική ροή των πραγμάτων, ακόμη κι αν δεν χρειαστεί η 

άσκηση βίας από την μεριά της Κίνας, θα οδηγήσει τις γειτονικές της χώρες στο να μην είναι 

ικανές να αντιπαρατεθούν στην ισχύ της (οικονομική και στρατιωτική) και να αποδεχτούν 

έναν παθητικό ρόλο αποδοχής της ανωτερότητάς της, ο οποίος θα είναι λιγότερο 

καταστρεπτικός απ’ ότι μία ευθεία αντιπαράθεση μαζί της. 

Αλλά και από την μεριά της Κίνας, μία στρατιωτική εμπλοκή με κάποιον γείτονα, 

θα θέσει σε ρίσκο την οικονομία της και θα ενεργοποιήσει τα αντανακλαστικά των ΗΠΑ, 

για υποστήριξη του συμμάχου της. Είναι προτιμότερο για την Κίνα να περιμένει να φθάσει 

σε ισχυρότερη θέση, προσεγγίζοντας εκείνη των ΗΠΑ, ακολουθώντας χαμηλού προφίλ 

στρατηγική, προκειμένου να μην εγείρει υποψίες για τις μακροπρόθεσμες προθέσεις της. 

                                            
93 Βλ. Global Security.org, Deng Xiaoping’s "24-Character Strategy", 

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/24-character.htm, 28 Dec 2013, πρόσβαση 24 Οκτ 2017. 

https://www.globalsecurity.org/military/world/china/24-character.htm
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Άλλωστε, γιατί να προβεί σε πόλεμο με οποιοδήποτε κράτος, όταν γνωρίζει ότι δεν 

απειλείται (διαθέτει αξιόπιστη πυρηνική αποτροπή και δυνατότητα πυρηνικής επίθεσης, 

είναι τεράστια χώρα και δεν θα αφεθεί να καταρρεύσει, καθώς το κενό ισχύος που θα 

δημιουργηθεί δεν θα είναι προς όφελος κανενός) και αυτό που σχεδιάζει στην περιοχή με 

υπομονή το πραγματοποιεί, αδιαφορώντας για τις φωνές διαμαρτυρίας; 

Συμπέρασμα 5ο: Όσοι εκτιμούν ότι Κίνα και ΗΠΑ θα καταλήξουν σε συνεργασία 

(γιατί αυτό είναι το συμφέρον τους), παραβλέπουν την πραγματικότητα ότι, στην περίπτωση 

των δύο αυτών χωρών οι πολιτικές επιδιώξεις υπερέχουν της οικονομικής αλληλεξάρτησης. 

Η συμβατική (ιδεαλιστική) ανάλυση θέλει το εμπόριο και την οικονομική σύμπραξη 

να υπερέχουν των πολιτικών επιδιώξεων και των αναγκών των μεγάλων δυνάμεων. Όμως, 

στην περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Κίνας πιστεύεται ότι οι στρατηγικές και 

πολιτικές επιδιώξεις έχουν προτεραιότητα έναντι της οικονομικής αλληλεξάρτησης. 

Αναλυτές επισημαίνουν πέντε παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της συνεργασίας 

μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας και δύο παράγοντες που τις απωθούν. Οι πρώτοι παράγοντες 

είναι: (α) ο αμερικανο-κινεζικός οικονομικός εναγκαλισμός, (β) η πρόοδος της Κίνας προς 

την δημοκρατία, (γ) η ανάμιξη της Κίνας σε διεθνείς οργανισμούς, (δ) η αντιμετώπιση 

κοινών απειλών και προκλήσεων και (ε) η ύπαρξη πυρηνικών όπλων. Τρεις από τους πέντε 

παράγοντες που συνηγορούν υπέρ της συνεργασίας είναι πιο σοβαροί, δηλαδή η οικονομική 

αλληλεξάρτηση, τα πυρηνικά όπλα και η ανάμιξη της Κίνας σε διεθνείς οργανισμούς. Οι 

υπόλοιποι, δηλαδή η πρόοδος της Κίνας προς την δημοκρατία και η αντιμετώπιση κοινών 

απειλών είναι ακόμη πολύ νωρίς για να επηρεάσουν την εξίσωση. Οι δύο παράγοντες που 

αντιθέτως οδηγούν στην αντιπαλότητα και την σύγκρουση είναι (α) η ολοένα μειούμενη 

διαφορά στην εθνική ισχύ και (β) οι συνεχιζόμενες βαθιές διαφορές στην ιδεολογία των δύο 

δυνάμεων, καθώς και στις πολιτικές τους δομές. Κατά τους αναλυτές, οι δύο παράγοντες 

που συνηγορούν υπέρ της αντιπαλότητας είναι πιο βαθιά ριζωμένοι και υπερτερούν έναντι 

των παραγόντων που συνηγορούν υπέρ της συνεργασίας. 

Ίσως, η ιδεαλιστική ανάλυση που αναφέρεται πιο πάνω, ταιριάζει απολύτως στα 

δευτερεύουσας τάξης κράτη της Ασίας. Για τις χώρες αυτές η οικονομία οδηγεί την 

πολιτική. Όλες οι ασιατικές χώρες, και όχι μόνο, επιθυμούν να ανεβάσουν το επίπεδο ζωής 

των πολιτών τους και με τον τρόπο αυτό να αυξήσουν την πολιτική τους νομιμότητα. 
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Αλλά, η ιστορία έχει δείξει πως η επικρατούσα πολιτική άποψη στις ΗΠΑ 

διαχρονικά είναι ότι, ζωτικό συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να εμποδίσουν μια 

εχθρική δύναμη από το να κυριαρχήσει σε κάποια από τις κύριες περιοχές του πλανήτη. 

Στην περίπτωση δε της Ασίας, υπάρχει πάντοτε η απειλή ότι ένας εχθρικός ηγεμόνας 

πιθανόν να εκμεταλλευθεί τον πλούτο και την στρατιωτική ισχύ της περιοχής και να την 

χρησιμοποιήσει ως ασφαλή βάση για να αμφισβητήσει τα αμερικανικά συμφέροντα, ακόμη 

και να επιτεθεί στις ΗΠΑ. Συνεπώς, μπροστά στα εθνικά συμφέροντα, η πολιτική υπερέχει 

της οικονομικής αλληλεξάρτησης, ακόμη κι αν το κόστος είναι μεγάλο. 

Συμπέρασμα 6ο: Στο εγγύς μέλλον, Κίνα και ΗΠΑ δεν θα έλθουν σε πολεμική 

σύγκρουση. Αυτό, ωστόσο θα αλλάξει, εφόσον μεταβληθούν οι συνθήκες και φανερωθούν 

οι προθέσεις της Κίνας για κατ’ ελάχιστον περιφερειακή ηγεμονία. 

Οι Κινέζοι αξιωματούχοι γνωρίζουν ότι, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, δεν έχουν 

την απαιτούμενη ισχύ για να αντιπαρατεθούν με τις ΗΠΑ. Ωστόσο στο μέλλον, όταν 

εκτιμήσουν ότι τα κέρδη από την σύγκρουση με τις ΗΠΑ υπερισχύσουν του κόστους, δεν 

θα έχουν καμία αναστολή για να το επιχειρήσουν. Η Κίνα θα αδράξει την ευκαιρία, καθώς 

οι πιθανότητες θετικού αποτελέσματος θα είναι αυξημένες, έστω κι αν αυτό το αποτέλεσμα 

περιορίζεται απλώς στην απόσυρση του 7ου αμερικανικού στόλου, από τα νερά της 

Ανατολικής Ασίας. Η Κίνα ως μεγάλη δύναμη, θα επιχειρεί στην γειτονιά της, ενώ οι ΗΠΑ 

θα επιχειρούν κυρίως από την θάλασσα, 6.000 μίλια μακριά από τις ακτές της Καλιφόρνια. 

Και οι ΗΠΑ από την μεριά τους, όσο αυξάνεται η ισχύς της Κίνας, θα βασανίζονται 

από το «δίλημμα ασφαλείας»94, μέχρι το σημείο, όπου θα αποφασίσουν ότι είναι 

προτιμότερο να αναλάβουν δράση. Η στρατιωτική άνοδος της Κίνας, έστω κι αν 

δικαιολογείται ότι αποσκοπεί στην αμυντική θωράκισή της, αναπόφευκτα εκλαμβάνεται 

από τις ΗΠΑ, ως απειλή επίθεσης. 

Συμπέρασμα 7ο: Κρίνοντας με τα σημερινά δεδομένα, η Κίνα θα φτάσει σε ένα 

ανώτατο σημείο ισχύος, στο οποίο ναι μεν θα νιώθει ασφαλής, πολύ δύσκολα όμως θα πάρει 

την πρωτοκαθεδρία από τις ΗΠΑ. Θα λειτουργήσει περισσότερο σύμφωνα με την θεωρία 

                                            
94 Το δίλημμα ασφαλείας προκύπτει ως φυσικό επακόλουθο της αύξησης της ισχύος ενός κράτους, γιατί τα 

μέτρα που λαμβάνει αυτό το κράτος για να αυξήσει την ασφάλειά του, συνήθως εκλαμβάνονται από τα 

υπόλοιπα κράτη, ως μέτρα που μειώνουν την δική τους ασφάλεια. 
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του Waltz, παρά με εκείνη του Mearsheimer. Εφόσον τα δεδομένα αλλάξουν στο μέλλον 

(το οποίο μέλλον παραμένει και θα παραμένει για πάντα άγνωστο για τον άνθρωπο), τότε 

θα επιβεβαιωθεί ο επιθετικός ρεαλισμός του Mearsheimer. 

Λαμβάνοντας υπόψιν όλα τα ανωτέρω συμπεράσματα, επιχειρείται να απαντηθεί το 

κεντρικό ερώτημα που τέθηκε στο 1ο Κεφάλαιο της παρούσας εργασίας. Επειδή, σύμφωνα 

με τα σημερινά δεδομένα: 

  α. Ο ρυθμός ανάπτυξης της Κίνας, είναι συνεχώς μειούμενος, 

  β. Η Κίνα, μέχρις ότου το πετρέλαιο πάψει να είναι η κύρια πηγή 

ενέργειας της χώρας, είναι ενεργειακά εξαρτημένη από άλλες χώρες. Δεν νοείται ηγεμονία, 

όταν οι αντίπαλοι έχουν την απλή επιλογή να «κλείσουν τις στρόφιγγες», διακόπτοντας την 

ροή πετρελαίου στην χώρα και, 

  γ. Η κατανομή ισχύος είναι, προς το παρόν και στο προσεχές μέλλον, 

σαφώς υπέρ των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, 

 η άνοδος της Κίνας θα συνεχίσει μέχρις ενός σημείου, στο οποίο θα είναι 

ικανοποιημένη επειδή θα νιώθει ασφαλής, τουλάχιστον από το μέτωπο της Θάλασσας της 

Νότιας Κίνας. Από εκείνο το σημείο και πέρα, είναι προς το συμφέρον της να διατηρήσει 

την θέση της (δηλαδή το τότε διαμορφούμενο status quo). Σε περίπτωση που αλλάξουν οι 

προθέσεις της και προσπαθήσει να αποκτήσει περιφερειακή ηγεμονία, θα δεχτεί την 

δυναμική αντίδραση των ΗΠΑ, με αποτελέσματα που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει.  

Συμπέρασμα 8ο: Η Ελλάδα πρέπει να παρακολουθεί στενά τα τεκταινόμενα στη 

Νότιο Σινική Θάλασσα. 

Όπως αναλύθηκε στο 4ο Κεφάλαιο, τα όσα συμβαίνουν στη Νότια Σινική Θάλασσα, 

όσο μακριά κι αν είναι αυτή από το Αιγαίο, ενδιαφέρουν άμεσα την ελληνική εξωτερική 

πολιτική, καθώς τόσο οι αποφάσεις του ΔΔΔ, όσο και η συμπεριφορά της Κίνας που έχει 

πολλά κοινά με εκείνη της Τουρκίας, μπορούν να αποτελέσουν εργαλεία προκειμένου να 

εκτιμηθεί τι μπορεί να γίνει στο μέλλον, όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά. 

Το ασαφές καθεστώς πολλών μικρονησίδων και της αμφισβήτησης των θαλασσίων 

συνόρων της Νότιας Σινικής Θάλασσας, θυμίζει έντονα τις θέσεις των «γκρίζων ζωνών» και 
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της ασαφούς οριοθέτησης των συνόρων, που παράνομα η Τουρκία προσπαθεί να παγιώσει 

στη συνείδηση του διεθνούς συστήματος. 

Η απόφαση του ΔΔΔ υπέρ των Φιλιππίνων, με την οποία επιβεβαιώνεται η ισχύς της 

UNCLOS για το ποιοι γεωγραφικοί σχηματισμοί θεωρούνται ως νησιά και άρα δικαιούνται 

υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, αποτελεί ένα σημαντικό «όπλο» στα χέρια της ελληνικής 

διπλωματίας, ενάντια στη θέση της Τουρκίας, ότι τα νησιά δεν δικαιούνται κυριαρχικών 

δικαιωμάτων στη θάλασσα. 

Από την άλλη πλευρά, η απόρριψη της απόφασης από την ισχυρή Κίνα και η 

συνέχιση της ίδιας πολιτικής στην Νότια Σινική Θάλασσα, αποτελεί ένδειξη του τι θα 

εφαρμόσει η Τουρκία, σε αντίστοιχη περίπτωση που στο μέλλον εκδοθεί σε βάρος της 

καταδικαστική απόφαση για την δικαιοδοσία των ελληνικών νησιών σε υφαλοκρηπίδα και 

ΑΟΖ. 

Εκείνο όμως, που αποτελεί σαφή δικαίωση των ελληνικών θέσεων περί σεβασμού 

του διεθνούς δικαίου και καταδίκη των προκλητικών τουρκικών δηλώσεων περί «συνόρων 

της καρδιάς τους», αποτελεί η απόρριψη από το ΔΔΔ της θέσης της Κίνας για ιστορικά 

δικαιώματα στη Νότια Σινική Θάλασσα. Η απόφαση ξεκαθάρισε με τον πιο σαφή τρόπο, 

ότι επιχειρήματα περί ιστορικών δικαιωμάτων ενός κράτους σε μία περιοχή, δεν μπορούν 

να γίνουν αποδεκτά καθότι δεν συνάδουν με το διεθνές δίκαιο. 

Τέλος, το γεγονός ότι όσο περισσότερο ενισχύεται η Κίνα και όσο πιο επιθετικά 

συμπεριφέρεται, τόσο περισσότερους αντιπάλους βρίσκει απέναντί της, αποτελεί ανάλογη 

περίπτωση με την ενίσχυση της Τουρκίας και της επιθετικής πολιτικής που ακολουθεί στις 

σχέσεις της με τις ΗΠΑ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και με άλλους παλαιότερους συμμάχους 

(Αίγυπτο, Ισραήλ κλπ). Συνεπώς, η μελέτη του πώς συμπεριφέρονται τα υπόλοιπα κράτη σε 

μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη Κίνα, αποτελεί ένα καλό εργαλείο για αντίστοιχη μελέτη του 

πώς θα συμπεριφερθεί το διεθνές σύστημα στην πολιτική της Τουρκίας. 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΛΕΞΕΩΝ: 26.772 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ 

 

Ελληνικές Συντμήσεις 

ΑΟΖ  Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη 

ΔΔΔ  Διαρκές Διαιτητικό Δικαστήριο 

ΕΕΧ  Εθνικός Εναέριος Χώρος 

ΗΠΑ  Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

 

Ξενόγλωσσες Συντμήσεις 

AIP  Air-Independent Propulsion (System) 

ASBM  Anti-Ship Ballistic Missile 

ASEAN Association of SouthEast Asian Nations 

CHEOS China High-resolution Earth Observation System 

COC  Code of Conduct 

DIA  Defense Intelligence Agency 

EMALS Electromagnetic Aircraft Launch System 

FIR  Flight Information Region 

HARM  Hi-speed Anti Radar Missile 

INS  Inertial Navigation System 

IR  InfraRed 

LACM  Land Attack Cruise Missiles 

MRBM Medium Range Ballistic Missile 

NOTAM Notice to Airmen 

ROC  Republic of China 

SAR  Search and Rescue 

SRBM  Short Range Ballistic Missile 

UAV  Unmanned Aerial Vehicle 

UCAV  Unmanned Combat Aerial Vehicle 

UNCLOS United Nations Convention on the Law of the Sea 

USAF  United States Air Force 
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