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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στρατηγική, μια πολυχρησιμοποιημένη έννοια με πλήθος εφαρμογών, σε 

πολλές διαστάσεις σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων για τα οποία οριοθετείται 

ένας στόχος και για την επίτευξη του οποίου απαιτείται η χρησιμοποίηση των 

διαθέσιμων μέσων, κάτω από το πρίσμα της καταλληλότερης και αποδοτικότερης 

χρησιμοποίησης τους, μέσω της κατάστρωσης ενός σχεδίου. Η σχεδίαση και η 

εφαρμογή των κινήσεων - δράσεων, ως απότοκα μιας σχεδιασμένης στρατηγικής, 

κατευθύνονται και επενεργούν επί ενός ή περισσοτέρων δρώντων. Πολλές φορές η 

σχεδίαση της στρατηγικής κινείται κάτω από τα πλαίσια του ανταγωνισμού με τον 

άλλον ή άλλους δρώντες, εντός ενός παιγνίου μηδενικού αθροίσματος. 

Η παρούσα εργασία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως μια προσπάθεια σύνοψης 

των όσων έχουν γραφτεί και διατυπωθεί, πάνω στην θεωρία της στρατηγικής, 

απόψεις για την οποία έχουν κατατεθεί εξαιρετικά πονήματα τόσο σε διεθνές όσο και 

σε εγχώριο επίπεδο, διαχρονικά από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήμερα και 

σίγουρα θα συνεχίσουν να βγαίνουν και στο μέλλον καθώς όπως θα δούμε και στην 

συνέχεια, πρόκειται για μια έννοια η οποία δεν μπορεί να μπει σε στεγανά, σε 

καλούπια. Ούτως ή άλλως η στρατηγική ως ευρύτερη έννοια θα μπορούσε κάλλιστα 

να χαρακτηριστεί σαν χταπόδι, η οποία έχει απλώσει τα πλοκάμια της πολυεπίπεδα 

βρίσκοντας εφαρμογή σε όλες σχεδόν τις διαστάσεις της καθημερινότητας μας, είτε 

συνειδητά είτε ακόμα και υποσυνείδητα. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει εκφράσεις 

όπως «αυτός λειτουργεί βάσει σχεδίου» ή «αυτό ήταν προσχεδιασμένο». Και εάν οι 

κινήσεις ενός «δρώντα» ξεκινώντας από ατομικό επίπεδο διακατέχονται από μια 

σχετική απλοϊκότητα, είναι εύκολα αντιληπτό από έναν μέσου επιπέδου νοήμονα, 

πόσο πολύπλοκες γίνονται όσο αναβαίνουμε σε διαδοχικά επίπεδα ¨δρώντων¨ 

φτάνοντας στην κορυφή της πυραμίδας και στην θέση του ¨δρώντα¨ τοποθετήσουμε 

κρατικές οντότητες, όπου τα διακυβεύοντα συμφέροντα είναι άκρως σημαντικά και 

σαφώς σε εκθετικό βαθμό πιο σύνθετα και πολύπλοκα, λαμβάνοντας υπόψη ότι 

διαδραματίζονται μέσα σε ένα άναρχο περιβάλλον όπως είναι αυτό του διεθνούς 

συστήματος.  

Σε κάθε περίπτωση αυτό που καθορίζει την ακολουθούμενη στρατηγική ενός 

δρώντα, είναι τον ποιον έχει απέναντι του. Ένας δρώντας που αν μη τι άλλο θέλει να 
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θεωρείτε σοβαρός ή τουλάχιστον θα μπορούσαμε να πούμε σέβεται τον εαυτό του, 

λαμβάνει κάποιους παράγοντες υπόψη άλλους περισσότερο, άλλους λιγότερο. Αυτό 

που αποτελεί πολλές φορές οδηγό των επιλογών του για την κατάστρωση και 

σχεδίαση μιας στρατηγικής, θα τολμούσαμε να πούμε είναι οι επιλογές και οι κινήσεις 

του αντίπαλου δέους του. Πως αυτός σκέφτεται; Πως σχεδιάζει; Πως συνήθως 

ενεργεί; Για ποιον λόγο κάνει κάτι; που αυτός αποσκοπεί; Είναι μερικά από τα πολλά 

ερωτήματα προς προβληματισμό και σκέψη ενός δρώντα προς τον αντίπαλο του. 

Στο ανταγωνιστικό και άναρχο περιβάλλον των διεθνών σχέσεων, οι ενέργειες 

και οι κινήσεις των δρώντων μπορούν να προσομοιαστούν με αυτές των κινήσεων 

μια σκακιστικής παρτίδας, όπου οι όποιες κινήσεις θα πρέπει να στηρίζονται και να 

γίνονται βάσει ενός σχεδίου και μιας στρατηγικής αλλά μέχρι του σημείου αυτού, διότι 

σε αυτό το περιβάλλον που κινούνται, ποτέ δεν λειτουργούν μόνο δύο παίκτες, αλλά 

περιστοιχίζονται και από άλλους, η δυναμική των οποίων είναι μεταβλητή, και 

δύναται να επηρεάσουν τις εξελίξεις. 

 Τι είναι αυτό το οποίο κάθε φορά καθορίζει το εύρος των όποιων επιλογών 

και καθοδηγεί τον σχεδιασμό των κινήσεων ενός δρώντα και δει κρατικού; Η 

λειτουργία αυτού είναι τυχαία; Που αποσκοπούν και που προς ποια κατεύθυνση 

εστιάζουν οι κινήσεις του; Ποιες είναι οι επιδιώξεις του; Υπάρχει πετυχημένη 

συνταγή; Και εάν ναι γιατί τότε δεν εφαρμόζεται η ίδια από όλους τους κρατικούς 

δρώντες; 

Σύμφωνα με τον Mearsheimer, πρώτιστος σκοπός των μεγάλων δυνάμεων- 

τολμώντας να πούμε όλων των δυνάμεων- είναι η επιβίωση, η οποία περνά μέσα 

από την διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας της αυτονομίας και της εσωτερικής 

τους πολιτικής τάξης. Ο απώτερος δε στόχος είναι να αναδειχθούν σε ηγεμονική 

δύναμη του συστήματος1. Αυτό όμως που διέπει τις όποιες επιλογές ενός κρατικού 

δρώντα, σε όποιο υποσύστημα και εάν ανήκει και κατ’ επέκταση σε ολόκληρο το 

διεθνές σύστημα, είναι η άναρχη φύση του, καθώς δεν υπάρχει μια κεντρική εξουσία 

η οποία να ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ των δρώντων. Το γεγονός ότι κανένα κράτος 

δεν μπορεί να είναι σίγουρο για τις προθέσεις των άλλων κρατών δημιουργεί μια 

                                                           
1 J.J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάµεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2007, επιστ. επιµ. Π. Ήφαιστος & Ηλ. Κουσκουβέλης, µτφ. Κ. Κολιόπουλος, Εισαγωγικό σημείωμα 
Κώστα Αρβανιτοπουλου, σ. XIV 
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αμφιβολία ως προς την σκοπιμότητα των ενεργειών του. Για παράδειγμα η επιλογή 

ενός κράτους να προχωρήσει σε εσωτερική ενδυνάμωση, είναι ηλίου φαεινότερο ότι 

θα προβληματίσει και θα δημιουργήσει ψεγάδια αμφιβολίας ακόμα και στα πιο φίλια 

προς αυτό κράτη, σχετικά με τις πραγματικές του προθέσεις, καθώς όπως λέει και ο 

Μearsheimer «τα κράτη μερικές φορές μπορεί να συνεργαστούν μεταξύ τους, αλλά 

κατά βάθος έχουν συγκρουόμενα συμφέροντα»2. Αυτή η αμφιβολία ως προς τις 

πραγματικές προθέσεις δημιουργεί μια ανασφάλεια, και κατ’ επέκταση ένα αίσθημα 

φόβου. 

Είναι αδικαιολόγητος αυτός ο φόβος; Στην Αινειάδα, ο Βιργίλιος βάζει τον 

Λαοκόντα να λέει: Εquo ne credite, Teucri/ Quidquid id est, timeo Danaos et dona 

ferentes3, εξού και η παροιμιώδης φράση «timeo Danaos et dona ferentes», 

αποδιδόμενο στα ελληνικά «Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας»4. Εάν 

εστιάσουμε στα λεγόμενα του Κολλιόπουλου5 για την στρατηγική και πιο 

συγκεκριμένα στον σκοπό των όποιων επιλογών, τότε το μόνο σίγουρο είναι ότι οι 

επιλογές ενός κρατικού δρώντα σίγουρα στοχεύουν σε κάτι. Η δημιουργία 

αισθήματος φόβου, είναι μια ορθολογική αντίδραση. Εν αντιθέσει με τα όποια 

φαινόμενα στρουθοκαμηλισμού και αδιαφορίας για τις εξελίξεις, που 

σηματοδοτούνται μέσα από στρατηγικές κινήσεις διαφόρων κρατών, είναι άκρως 

ανορθολογικές και δηλώνουν αν μη τι άλλο άγνοια και ανικανότητα που μπορούν να 

οδηγήσουν σε τετελεσμένα γεγονότα μη ανεπίστρεπτή για τους υστερούντες να 

αντιληφθούν τα τεκταινόμενα σε ένα διεθνές περιβάλλον. 

Από τι χαρακτηρίζονται όμως οι σχέσεις των κρατικών δρώντων; Από ποιους 

παράγοντες αυτές εξαρτώνται; Τι επιλογές έχουν οι δρώντες; Από μια 

εμπεριστατωμένη και άκρως επιστημονική ανάλυση ο Ηλίας Κουσκουβέλης, 

καθορίζει τις σχέσεις, τις επιδιώξεις και τις επιλογές των κρατών, μέσα στο άναρχο 

διεθνές σύστημα μέσα στο οποίο βρίσκονται. Η αρχική επιδίωξη τους είναι η 

                                                           
2 J.J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάµεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2007, επιστ. επιµ. Π. Ήφαιστος & Ηλ. Κουσκουβέλης, µτφ. Κ. Κολιόπουλος, σ. 53 
3 «Μην εμπιστεύεσαι το άλογο, Τρώες. Ότι κι αν είναι αυτό, εγώ φοβάμαι τους Δαναούς ακόμα κι αν 

φέρνουν δώρα», Virgil, Aeneid II.49. https://ancientpeoples.tumblr.com/post/45935899530/equo-ne-
credite-teucri-quidquid-id-est-timeo. ΗΜ. ΠΡ.: 17-12-2017 
4 Η προέλευση της φράσης ¨Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας¨, 

http://www.lecturesbureau.gr/1/Lacoon/, Πρόσβαση 12-11-2017 
5 Κολιόπουλος Κ., Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2009,σ.44 

http://www.lecturesbureau.gr/1/
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επιβίωση, η οποία μπορεί να επιτευχθεί με την πλήρη ουδετερότητα ή με τον 

απομονωτισμό (πλήρη ή μερικό) ο οποίος δύναται να χαρακτηρισθεί και με 

ουδετερότητα6. Βέβαια όπως επισημαίνει και ο ίδιος η επιλογή αυτή των κρατών 

γεννά πολλές δυσκολίες ιδίως σε περιόδους πόλωσης ή σύγκρουσης, καθώς το ίδιο 

το σύστημα ως απότοκο της δομής του, δεν αφήνει να λειτουργεί κάποιο κράτος 

εκτός «κάδρου». Συνεχίζοντας μας λέει, ότι σχεδόν αναγκαστικά τα περισσότερα 

κράτη λειτουργούν ως ενεργά μέλη του διεθνούς συστήματος, οπότε οι επιλογές τους 

έχουν να κάνουν ανάμεσα στην ηγεμονία, την εξισορρόπηση και την 

υποχωρητικότητα. Τονίζοντας ότι η ηγεμονία περνά μέσω της ενδυνάμωσης (ίσως 

τον πλέον αποτελεσματικό και μόνο σίγουρο τρόπο), μπορεί να γίνει μέσω της 

δημιουργίας συμμαχιών ή μπορεί να επιλεγεί η επιθετική χρησιμοποίηση της 

επιθετικής ισχύος ενός δρώντα άμεσα ή έμμεσα μέσω του πειθαναγκασμού, ώστε να 

κατακτήσει ή να καταστρέψει τον αντίπαλο του. Καταλήγοντας ότι αυτές οι επιλογές, 

δεν λειτουργούν ανεξάρτητα και αυτόνομα αλλά αλληλοτροφοδοτούνται7. Θεωρείται 

δεδομένο ότι λαμβάνουν χώρα είτε στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον είτε ακόμα 

περισσότερο σε επιμέρους υποσυστήματα, όπου παρόλο της ιδιαιτερότητας και της 

μοναδικότητας καθενός εξ αυτών, βρίσκουν εφαρμογή. Συνεπακόλουθο είναι, ότι σε 

κάθε επιμέρους υποσύστημα οι επιλογές των μελών που μετέχουν σε αυτό, έχουν να 

κάνουν και με την παρεμβατικότητα των Μεγάλων Δυνάμεων. που αναλόγως και της 

σημασίας του εν λόγω υποσυστήματος επηρεάζεται αντίστοιχα και ο βαθμός 

παρεμβατικότητας. Εξαίρεση αυτού δεν αποτελεί και το υπό εξέταση υποσύστημα 

της Ανατολικής Μεσογείου, το αντίθετο μάλιστα ίσως να είναι και ένα από τα 

χαρακτηριστικά παραδείγματα που στην ουσία να αποδεικνύουν και τα 

προαναφερόμενα. 

Επομένως οι επιλογές των κρατών που καθορίζουν την συμπεριφορά τους και 

τις στρατηγικές τους κινήσεις, έχουν να κάνουν αρχικά με την επιβίωση και την 

διατήρηση της θέση τους και εν συνεχεία όταν τους δοθεί η κατάλληλη ευκαιρία με 

την αναβάθμιση της. Το κύρος και ο σεβασμός ενός κρατικού δρώντα εντός ενός 

συστήματος ή υποσυστήματος, πέραν από τους συντελεστές ισχύος που αυτός 

διαθέτει σίγουρα το επιβεβαιώνουν και το επαληθεύουν η ακολουθούμενη στρατηγική 

που αυτό επιλέγει να ακολουθήσει. Ο Kenneth Waltz υποστηρίζει «ότι πέραν από το 

                                                           
6 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010, σ.188 
7 Στο ίδιο, σ.189 
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κίνητρο της επιβίωσης, οι στόχοι των κρατών μπορεί να εμφανίζουν άπειρη 

ποικιλομορφία, μπορεί να κινούνται από την φιλοδοξία να κατακτήσουν τον κόσμο, 

μέχρι την επιθυμία να αφεθούν στην ησυχία τους»8. Σίγουρα μια μελετημένη σε 

βάθος και στα πλαίσια του εφικτού μακροχρόνια σχεδιασμένη στρατηγική μπορεί να 

αναδείξει έναν κρατικό δρώντα, βοηθώντας τον να αποφύγει παρορμητικές ενέργειες 

και κακοτοπιές. 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μια κατάθεση ορισμών της στρατηγικής, από 

αναγνωρισμένους επιστήμονες των διεθνών σχέσεων, αφού προηγηθεί μια σύντομη 

ανάλυση της ετυμολογίας της λέξεως. Ακολούθως αναλύονται οι παράγοντες 

επηρεασμού αυτής και εξετάζονται τα περιθώρια μιας πετυχημένης «συνταγής» της. 

Τα επίπεδα στρατηγικής με ιδιαίτερη έμφαση στην υψηλή, είναι αυτό που θα 

ακολουθήσει, για να καταλήξουμε στην κατακλείδα του κεφαλαίου. Μια θεωρητική 

προσέγγιση της έννοιας του στρατηγικού ανταγωνισμού ως αλληλουχία της 

στρατηγικής σκέψης. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο, ακολουθεί μια θεωρητική εννοιολογική προσέγγιση του 

στρατηγικού περιβάλλοντος, μέσα από την ανάλυση της γεωγραφίας και της 

γεωοικονομίας μιας περιοχής. Στην συνέχεια εστιάζοντας και ζουμάροντας στην 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γίνεται μια αναφορά των στρατηγικών 

επιδιώξεων ΗΠΑ και Ρωσίας. 

 Ακολουθούν στο τρίτο και στο τέταρτο κεφάλαιο, μια ανάλυση των 

στρατηγικών που ακλούθησαν και εξακολουθούν να εφαρμόζουν οι ΗΠΑ και Ρωσία, 

αντίστοιχα. Αρχικά μέσω της εθνικής τους στρατηγικής σε γενικό επίπεδο και εν 

συνεχεία όπως αυτή μεταφέρεται στην συγκεκριμένη περιοχή, εξεταζόμενη μέσα από 

χαρακτηριστικούς ιστορικούς σταθμούς. 

Στο Πέμπτο κεφάλαιο εξετάζονται η ανταγωνιστική σχέση και η προσπάθεια 

δημιουργίας συνθηκών επιρροής των δύο δυνάμεων, μέσα από την μεμονωμένη 

εξέταση των κύριων δρώντων του υποσυστήματος της Ανατολικής Μεσογείου, και 

τον ανταγωνισμό για την επιβολή τους επ’ αυτών. 

                                                           
8 Waltz Ν. Kenneth, Θεωρία της Διεθνούς Πολιτικής Μετάφραση Κωνσταντίνος Κολλιόπουλος, 

Εκδόσεις: Ποιότητα, Βάρη Αττικής, 2011, σ.202 



- 6 - 

Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται μια καταχώρηση συμπερασμάτων μαζί με μια 

κατάθεση σκέψεων και αντικειμένων προβληματισμού. Ο αυξανόμενος στρατηγικός 

ανταγωνισμός είναι μια πρόσκαιρη συγκυρία καταστάσεων ή μήπως αποτελεί την 

έναρξη μιας υποβόσκουσας αναβίωσης μιας νεοψυχροπολεμικής περιόδου; Η 

ολοκλήρωση του εν λόγω πονήματος θα γίνει με τον επίλογο, ως βατήρα 

προβληματισμού. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

1.1 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η στρατηγική ως όρος καθιερώθηκε στις ευρωπαϊκές γλώσσες, μέσω των 

μεταφράσεων των «Τακτικών» του Λέοντα Στ’, αρχικά το 1771, στα Γαλλικά ως 

“strategie”, στη συνέχεια, το 1777, στα Γερμανικά ως “Strategie” και έπειτα το 1810, 

στα Αγγλικά “strategy”9. Η στρατηγική, ετυμολογικά δηλώνει την τέχνη, που 

εφαρμόζει μια στρατιωτική διοίκηση μέσω της σχεδιάσεως, για την βέλτιστη 

χρησιμοποίηση των άψυχων και έμψυχων πόρων, για την επίτευξη των στόχων της. 

Γι αυτό τον λόγο, η στρατηγική ταυτίστηκε με τις στρατιωτικές επιδιώξεις ενός 

κράτους, και αρχικά αποτελούσε αποκλειστικό προνόμιο των στρατιωτικών. Η 

τεχνολογική εξέλιξη και οι εφαρμογές αυτής επί μη στρατιωτικών θεμάτων, καθώς και 

η εμπλοκή του συνόλου του πληθυσμού μιας κρατικής οντότητας σε μια σύρραξη, 

είχε σαν αποτέλεσμα την απεμπόληση, αυτής της αποκλειστικότητας μόνο από τους 

στρατιωτικούς. Κατ’ αυτό τον τρόπο η επιτυχία μιας σύγκρουσης, δεν ήταν καθαρά 

στρατιωτική υπόθεση, αλλά η επιτυχία εξαρτιόταν από την εκμετάλλευση όλων των 

συντελεστών εθνικής ισχύος. Πρόκειται για μια συνδυαστική έννοια 

προγραμματισμένης ανάπτυξης και διακυβέρνησης η οποία προωθεί τις λεγόμενες 

σχολές, σχεδιασμού στρατηγικής10. 

Η λέξη “στρατηγική” έχει τις ρίζες της στην αρχαία Ελλάδα και συγκεκριμένα 

προέρχεται από τη λέξη στρατηγός, ως σύνθεση του ουσιαστικού "στρατός" και του 

ρήματος "άγω", που σημαίνει οδηγώ-ηγούμαι11. Στην αρχαία Αθήνα ο Κλεισθένης 

ήταν αυτός που εισήγαγε το αξίωμα του στρατηγού. Αυτοί ήταν δέκα, και ο καθένας 

από αυτούς ήταν αρχηγός μιας εκ των δέκα φυλών, που ήταν διαιρεμένη η Αθήνα. 

Αυτοί αποτελούσαν το πολεμικό συμβούλιο της Αθήνας, έχοντας ταυτόχρονα και 

πολιτική εξουσία. Η επιλογή του στρατηγού προϋπόθετε συγκεκριμένα κριτήρια τόσο 

σωματικά όσο και πνευματικά - μορφωτικά. Η προστάτιδα, της στρατηγικής στην 

Αρχαία Ελλάδα ήταν η Θεά Αθηνά, ενώ πιθανόν θα ταίριαζε ο ρόλος αυτός στον Θεό 

                                                           
9 Beatrice Heuser (2010), “The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Presents 
Cambridge University Press, Cambridge, UK,, page 5 
10 J. McGee, Η. Thomas and D. Wilson, Strategy: Analysis and Practice, London and Boston: McGraw 

Hill, 2005. 
11 Μπαμπινιώτης Γ.,(2004): «Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας», Β’ έκδοση, Κέντρο Λεξικολογίας, 
Αθήνα, σελ. 1663 
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του πολέμου τον Άρη. Η Θεά Αθηνά ήταν αυτή που έδειχνε ενδιαφέρον για την ζωή 

των πολεμιστών που ήταν σε κίνδυνο, μεριμνούσε για την ασφάλεια τους και για την 

αποφυγή περιττών αιματοχυσιών, αξιοποιώντας το νου και τη φρόνηση τους, 

προκειμένου να τους οδηγήσει στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων μιας 

εκστρατείας ή ενός πολέμου12. 

1.1.1 Η Ερμηνεία 

Τι είναι όμως στην ουσία η στρατηγική; Ως ευρύτερη έννοια όπως αναλύθηκε 

και προηγουμένως βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς τομείς, όπου με την κατάστρωση 

ενός σχεδίου και χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μέσα επιδιώκεται η επίτευξη ενός 

στόχου. Με άλλα λόγια, είναι η σχεδίαση μελλοντικών γεγονότων που επηρεάζουν 

την λειτουργία – στην ουσία καθορίζουν τον τρόπο συμπεριφοράς- ενός δρώντα. 

Είναι ένα οιδιπόδειο σύμπλεγμα δεδομένων και πρόβλεψης μελλοντικών 

καταστάσεων, που καθορίζουν τον τρόπο δράσης. 

Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση στην ερμηνεία της, με τον Σπυρίδωνα Λίτσα,  

για τον οποίο η στρατηγική «είναι η δυνατότητα των οργανικών συνισταμένων του 

διεθνούς συστήματος, τα έθνη- κράτη, να θέτουν σε οργανωμένη και συνδυαστική 

λειτουργία τα πολιτικοδιοικητικά, οικονομικά, κοινωνικά και στρατιωτικά μέσα που 

έχουν στην διάθεση τους με σκοπό την προβολή ενός αμυντικού ή επιθετικού 

πλαισίου ανάπτυξης προς άλλες οργανικές μονάδες του διεθνούς συστήματος με 

στόχο την προάσπιση αλλά και διεύρυνση των συμφερόντων τους»13.  

Ο Κωνσταντίνος Κολλιόπουλος συσχετίζει τα μέσα με τους σκοπούς και 

χαρακτηρίζει την στρατηγική ως «μια σύζευξη μέσων και σκοπών υπό το πρίσμα 

πραγματικής ή ενδεχόμενης σύγκρουσης. Με άλλα λόγια, η στρατηγική συνίσταται 

στο τρίπτυχο ¨μέσα- σκοποί – αντίπαλος¨», ενώ ταυτόχρονα ο ίδιος εισάγει και την 

έννοια της υψηλής στρατηγικής, η οποία αναφέρεται στην περίπτωση όπου ένα 

κράτος χρησιμοποιεί όλα του τα διαθέσιμα μέσα για την επίτευξη των πολιτικών του 

σκοπών14. 

                                                           
12 Παπαδάκης Β., (2002), «Στρατηγική των επιχειρήσεων: Ελληνική και διεθνής εμπειρία» ΤΟΜΟΣ Α, 

Εκδόσεις Μπένου, Σελ.28 
13 Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Πόλεμος  και Ορθολογισμός, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010,σ.226 
14 Κολιόπουλος Κ., Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα έως σήμερα, Αθήνα, Εκδόσεις Ποιότητα, 

2009,σ.44 
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Σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη, ο πόλεμος έχει διαχρονική επίδραση για 

την διαμόρφωση της στρατηγικής αναφορικά με τα επίπεδα ανάλυσης 

(διαφοροποίηση των στρατιωτικών ελιγμών – τακτικών, λόγω ανακάλυψης - 

βελτιστοποίηση της πυρίτιδας)15, στην ουσία αναφέρεται στην εξέλιξη των 

χρησιμοποιούμενων μέσων και την ιδιάζουσα σημασία τους, σε συνδυασμό με την 

στρατιωτική τέχνη, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αυτά μπορούν να αξιοποιηθούν 

αποτελεσματικότερα. 

Ενώ για τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου, είναι μια «έννοια που αφορά τις 

συγκρούσεις δύο ή περισσοτέρων αντίπαλων θελήσεων. Αναφέρεται στην 

αλληλεπίδραση αντιμαχόμενων πλευρών στα διαδοχικά αλληλοχτυπήματα που 

αποσκοπούν στην κάμψη της θέλησης του αντιπάλου16». Οι Athanasios Platias & 

Constantinos Koliopoulos, οριοθετούν την στρατηγική, ως τον καταλύτη ο οποίος 

καθορίζει τον τόπο τον χρόνο και με ποιες δυνάμεις θα συντελεστεί μια πράξη17. Για 

τον Clausewitz, o οποίος εστιάζει περισσότερο στην στρατιωτική στρατηγική, 

αναφέρεται ως αυτή που διαμορφώνει το πολεμικό σχέδιο18, θέτοντας διαφορετικούς 

στόχους ανά εκστρατεία και λαμβάνοντας αποφάσεις για τον τόπο και χρόνο 

διεξαγωγής των μαχών προκειμένου να επιτευχθούν οι τεθέντες στόχοι. Ο 

καθορισμός διαφορετικών στόχων, δίνει την μεταφορική εικόνα ενός «χαμαιλέοντα», 

ο οποίος προσαρμόζεται ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες, και με έμμεσο τρόπο 

τονίζει την σημασία του «επιλέγειν». Καθώς αυτός που αποφασίζει τον χρόνο μπορεί 

να πετύχει το πλεονέκτημα του αιφνιδιασμού ή και αυτό της κατάλληλης 

προετοιμασίας και ετοιμότητας, ενώ με την επιλογή του τόπου έχει το πλεονέκτημα 

της όσο το δυνατόν καλύτερης αξιοποίησης και εκμετάλλευσης του εδάφους. 

Για τον Colin Grey η στρατηγική ορίζεται ως «η συλλογική σχέση μέσων - 

σκοπών που άπτονται της πολιτικής ηγεσίας ή στο στρατιωτικό επίπεδο η χρήση 

ισχύος για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής»19. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο 

                                                           
15 Κονδύλης Π, θεωρία Πολέμου, Αθήνα, Εκδόσεις: Θεμέλιο, 1999.σ.139-149 
16 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2000, 2η έκδοση, σ.16-7 
17 Athanasios G. Platias & C. Koliopoulos, Thucydides on Strategy: Athenian and Spartan Grand 

Strategies in the Peloponnesian War and their Relevance Today Athens, Eurasia Publications, 2006, 
σ.20 
18 Clausewitz, K.  Περί του Πολέμου. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Βάνιας, 1999, σ. 119 
19 Gray C, Strategic Culture as contex : the first generation of strikeS back, Reviw international 

Studies, 1999 Vol 25, Nο 1 
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Hedley Bull, ο οποίος οριοθετεί την στρατηγική, ως την εκμετάλλευση των 

στρατιωτικών δυνάμεων ώστε να υλοποιηθούν οι πολιτικοί στόχοι20 

Ως το πλέον απαραίτητο στοιχείο της εξωτερικής πολιτικής θεωρεί την 

μακροπρόθεσμη στρατηγική αντίληψη ο Ρισελιέ. Ο πολιτικός για να καταλήξει στους 

επιθυμητούς στόχους θα πρέπει προηγουμένως να αναλύσει λεπτομερώς όλους 

τους παράγοντες που επηρεάζουν την υπό εξέταση περίσταση, για να καταλήξει σε 

σαφής και ξεκάθαρους στόχους. Είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει προς τα πού τον 

οδηγεί η στρατηγική που ακολουθεί, χωρίς να αδιαφορεί για την ικανοποίηση των 

φιλοδοξιών του κράτους του21. Αυτή που τονίζει ιδιαίτερα την σχέση του 

πραγματοποιήσιμου σε συνδυασμό με το εάν είναι οικονομικά εφικτό είναι η Biddle22, 

καθώς όπως λέει, για την επίτευξη των όποιων στόχων σίγουρα θα απαιτηθούν και 

συμβιβασμοί. Οι οικονομικοί πόροι, δεν θα είναι ποτέ ανεξάντλητοι ή μη υπολογίσιμοι 

ακόμα και για τα πιο πλούσια κράτη. Βασική προϋπόθεση για την ίδια είναι ότι η 

στρατηγική θα πρέπει να είναι αποδεκτή, τόσο ηθικά όσο και πολιτιστικά από τους 

ανθρώπους που θα την εφαρμόσουν23. Για τον Sun Tzu, αποτελεί επιστέγασμα για 

τον πολιτικό ηγέτη, ότι πετυχημένος είναι ο ηγέτης που δεν κερδίζει απλώς την μάχη 

αλλά αυτός που το κάνει με όσες το δυνατόν λιγότερες απώλειες και ει δυνατόν δίχως 

να πολεμήσει24. 

1.1.2 Οι παράγοντες που την επηρεάζουν 

Η στρατηγική που καλείται να ακολουθήσει ένας δρώντας, δεν είναι πάντα 

καθαρά δική του επιλογή αλλά σε πολλές περιπτώσεις αναγκάζεται από εξωγενείς ή 

και σε κάποιες άλλες και από εσωτερικούς παράγοντες. Ο επηρεασμός από 

ενδογενείς παράγοντες, έχει να κάνει κυρίως με την εσωτερική νομιμοποίηση των 

επιλογών του. Αυτό καθορίζεται σε μεγάλο ποσοστό από το πολιτικό σύστημα του 

κράτους, την κουλτούρα του λαού, την εσωτερική γραφειοκρατία οργάνωσης και 

                                                           
20 Bull Hedley, Strategic studies and its critics. World politics 20. No 4. 1968. Σελ. 593 
21 Kissinger Henry, Παγκόσμια Τάξη, Αθήνα, Εκδόσεις: Λιβάνη, 2014, σ.43 
22 Η Tami Davis Biddle είναι καθηγητής εθνικής ασφάλειας στο αμερικάνικο κολλέγιο USWC,στο 

Καρλάιλ  
23 Biddle Tami Davis, Strategy and strategy What students and practitioners need to 

know.(http://www.strategicsstudies institute.army.display.cfm?publD=1305) 
24 Sun Tzu, Μετάφραση, Έφη Καλλιφατίδου, Η Τέχνη του Πολέμου, Εκδόσεις οξυ, Αθήνα 2008, σ.47-

54 

http://www.strategicsstudies/
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λειτουργίας των κρατικών δομών αυτού. Ο βαθμός επηρεασμού επίτευξης της 

εσωτερικής νομιμοποίησης διαφοροποιείται από κράτος σε κράτος. 

Με την στρατηγική καταβάλλεται μια προσπάθεια περιορισμού του παράγοντα 

τύχης, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του Machiavelli, εκείνος που στηρίζεται λιγότερο 

στην τύχη κάνει περισσότερο ισχυρή την θέση του25. Κατά κάποιο τρόπο, μειώνει και 

τις πιθανότητες αποτυχίας του σχεδιασμού του, καθώς η επιλογή, της μη επίκλησης 

στη «θεά τύχη», σημαίνει ότι έχει μελετήσει καλά τα δεδομένα, και το πλάνο 

ενεργειών του είναι στοιχειοθετημένο και προϊόν ώριμης σκέψης. 

Η στρατηγική στην εφαρμογή της αποτελείται όχι μόνο από μια κίνηση αλλά 

από πολλές κινήσεις τις οποίες ένας δρώντας καλείται να εκτελέσει προκειμένου να 

πετύχει την επίτευξη του στόχου του, και όλα αυτά μέσα σε ένα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον. Έτσι σύμφωνα με τον Schelling, οι «στρατηγικές» κινήσεις, έχουν 

επίδραση στις επιλογές των άλλων δρώντων με διττό ρόλο, από την μια εξυπηρετούν 

τα ιδία συμφέροντα και από την άλλη επηρεάζουν την συμπεριφορά των άλλων26. 

Η έννοια της στρατηγικής εμπεριέχει μια συνεχιζόμενη πορεία δράσης με τον 

ταυτόχρονο υπολογισμό όλων αυτών των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη προκειμένου αυτή να αποδώσει τα αναμενόμενα. Υπάρχει μια μυστική 

συνταγή που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος για μια επιτυχημένη χάραξη 

στρατηγικής; Μπορεί ένας παίκτης να αντιγράψει μια στρατηγική ενός άλλου παίκτη; 

1.1.3 Υπάρχει πετυχημένη συνταγή; 

Σε κάθε περίπτωση βασική αρχή πάνω στην χάραξη και εφαρμογή μιας 

στρατηγικής είναι η μοναδικότητα, στην ουσία ένας παίκτης δεν μπορεί να αντιγράψει 

την στρατηγική ενός άλλου παίκτη ή να επαναφέρει μια πετυχημένη στρατηγική του 

παρελθόντος και να την εφαρμόσει αυτούσια κάποια στιγμή στο παρόν ή στο μέλλον. 

Και αυτό γιατί ο κάθε δρώντας διακρίνεται για την μοναδικότητα του, έχει διαφορετικά 

μέσα να χρησιμοποιήσει και αναφέρεται σε διαφορετικό περιβάλλον, ενώ οι στόχοι 

του δεν μπορεί να ταυτίζονται απόλυτα με κάποιου άλλου. Αυτό που είναι εφικτό είναι 

                                                           
25 Machiavelli N, The Discourses on the first decade of levy, translated by Leslie J Walker, Bemard 

Crick, Penguin Book Publisher, London, 1970, p.44 & Machiavelli N, The Prince, translated by Bull 
George, Penguin Book Publisher, London, 1981, p.50 
26 Schelling C. Thomas, The strategic of conflict, Harvard University Press, Cambridge, 

Massachusetts, 1980, p160 
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η αντιγραφή της μεθόδου σχεδίασης και η άντληση στοιχείων από πετυχημένες 

στρατηγικές με την όσο το δυνατόν καλύτερη προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Για ένα 

καλό σχεδιασμό μια στρατηγικής, ώστε αρχικά αυτή να είναι υλοποιήσιμη και εν 

συνεχεία πετυχημένη θα πρέπει: 

 Να αναλύονται όσο το δυνατόν πληρέστερα τα δεδομένα της 

διαμορφωθείσας κατάστασης, αρχομένης από τον εντοπισμό όλων αυτών των 

παραμέτρων που διαμόρφωσαν αυτή την κατάσταση. Τα ελάχιστα δεδομένα που 

χρειάζονται είναι: ο εντοπισμός του στόχου, η εξακρίβωση των κινήτρων, τα 

γενεσιουργά αίτια και τέλος ο βαθμός επηρεασμού των άλλων παικτών του 

συστήματος. 

 Να λαμβάνονται υπόψη τα διατιθέμενα μέσα, συνυπολογίζοντας την 

αξία αυτών. 

 Αφού ολοκληρωθεί η μελέτη των δικών του δεδομένων θα πρέπει να 

προχωρήσει στην μελέτη του αντιπάλου του. Εντοπισμός των αδύνατων σημείων του 

καθώς και των κατά αντιστοιχία ισχυρών. Διαπίστωση των επιδιώξεων και των 

στόχων, των στρατηγικών και τακτικών του κινήσεων. Ο Sun Tzu μας λέει σχετικά 

«αν ξέρεις τους άλλους και ξέρεις και τον εαυτό σου, δεν θα διατρέξεις κίνδυνο ακόμα 

και σε εκατό μάχες, αν δεν ξέρεις τους άλλους αλλά ξέρεις τον εαυτό σου , θα χάνεις 

μια μάχη αλλά θα κερδίζεις μια άλλη, αν δεν ξέρεις τους άλλους και δεν ξέρεις ούτε 

τον εαυτό σου, θα κινδυνεύσεις σε κάθε μάχη»27. 

1.1.4 Λήψη απόφασης 

Που οδηγούν όμως όλα αυτά; Τι θα πρέπει να κάνει κάποιος δρώντας αφότου 

εξετάσει τα προαναφερθέντα; Μα σίγουρα να κάνει τις ορθότερες προς αυτόν 

επιλογές, λαμβάνοντας την κατάλληλη απόφαση. 

Σύμφωνα με τον Ηλία Κουσκουβέλη, η λήψη αποφάσεων διατρέχει και 

χαρακτηρίζει την πολιτική. Ο ίδιος την ορίζει ως την επιλογή δράσης μεταξύ 

εναλλακτικών λύσεων για τις οποίες υπάρχει αβεβαιότητα. Η λήψη αποφάσεων ως 

                                                           
27 Sun Tzu, Μετάφραση, Έφη Καλλιφατίδου, Η Τέχνη του Πολέμου, Εκδόσεις οξυ, Αθήνα 2008, σ.66 
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μια πραγματικότητα, χαρακτηρίζει την πολιτική28. Οπότε μέσω του ορισμού 

καθορίζονται δύο καθοριστικοί παράγοντες, η ύπαρξη αβεβαιότητας, ως απότοκο της 

έλλειψης εμπιστοσύνης ως προς τις πραγματικές προθέσεις των άλλων δρώντων, 

και η ύπαρξη εναλλακτικών λύσεων, ανάμεσα στις οποίες θα πρέπει να επιλεγεί η 

όσο το δυνατόν καλύτερη. Η λήψη αποφάσεων επηρεάζεται από ορισμένους 

παράγοντες, οι οποίοι κατηγοριοποιούνται σε υλικούς, αντικειμενικούς και τους 

υποκειμενικούς29. Οι υλικοί παράγοντες έχουν να κάνουν με την γεωγραφία, τις 

πηγές πλούτου, την οργανωτική διάρθρωση της διοίκησης σε συνδυασμό με την 

θέση που καταλαμβάνει το κράτος στο διεθνές σύστημα30. Οι έμψυχοι παράγοντες 

που συντελούν στην λήψη μιας απόφασης έχουν να κάνουν με τον τρόπο λειτουργίας 

του πολιτικού συστήματος, τον πληθυσμό του κράτους(ποσοτικά αλλά και ποιοτικά31) 

, καθώς και με την διαμορφωθείσα κατάσταση στο περιβάλλον τόσο του εσωτερικού 

όσο και του διεθνούς32. Οι υποκειμενικοί πραγματεύονται την προσωπικότητα και την 

ψυχοσύνθεση του προσώπου που λαμβάνει την απόφαση33. Το κράτος στην ουσία 

θα αποφασίσει με βάση τα συμφέροντα του, σε συνδυασμό με την εξέταση του 

κόστους και του οφέλους των επιλογών του. Στα πλαίσια του εξεταζόμενου 

αντικειμένου του ανταγωνισμού βρίσκουν εφαρμογή τα παίγνια των ανταρτών, της 

κότας και των φυλακισμένων34. 

1.1.5 Στρατηγική και μέσα 

Όπως προαναφέρθηκε για την αποτελεσματική χρήση της στρατηγικής, 

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση των μέσων του. Ποια είναι τα μέσα 

που διαθέτει ένας κρατικός δρώντας; Πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτά; 

Σύμφωνα με τα αξιώματα του κλασικού ρεαλισμού, για να πετύχουν τα κράτη 

την επιβίωση τους, την ανεξαρτησία τους και την εθνική τους ασφάλεια, 

χρησιμοποιούν ως κυριότερο μέσο την ισχύ. Κατ’ επέκταση οι δρώντες για την 

                                                           
28 Κουσκουβέλης Η. Λήψη αποφάσεων. Κρίση. Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις:Παπαζήση, Αθήνα 1997, 

σ.13-14 
29 Στο ίδιο, σ.21 
30 Στο ίδιο, σ.21 
31 Με τον όρο ποιοτικά εννοούμε το μέσο μορφωτικό επίπεδο, το βιοτικό επίπεδο, αλλά ιδιαίτερα 

καθοριστικός παράγοντας έχει να κάνει με την σύσταση του όπως είναι η ύπαρξη μειονοτήτων. 
32 Στο ίδιο, σ.25 
33 Στο ίδιο, σ.28 
34 Στο ίδιο, σ.28. Για περισσότερα πάνω στην λήψη απόφασης δείτε στα:  Λήψη αποφάσεων. Κρίση. 

Διαπραγμάτευση, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα 1997, και  στο Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, 
Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, του Ηλία Κουσκουβέλη 
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χάραξη και την υλοποίηση της στρατηγικής τους, προς επίτευξη των στόχων τους θα 

στηριχθούν στην δύναμη που αντλούν μέσα από την ισχύ που διαθέτουν. Οι δρώντες 

αποτιμούν τα συμφέροντα τους με όρους ισχύος και αποσκοπούν μέσω αυτής στην 

ικανοποίηση των συμφερόντων τους35. Στην ουσία η ισχύς είναι η κινητήριος δύναμη 

πάνω στην οποία στηρίζονται οι ενέργειες για τον σχεδιασμό της στρατηγικής. Τι είναι 

όμως η ισχύς; Από τι αποτελείται;  

Για τον Ηλία Κουσκουβέλη, ισχύς είναι η δυνατότητα να ενεργεί κάποιος θετικά 

ή αρνητικά πάνω σε κάποιον ή σε κάτι. Μέσω αυτής, δίνεται η δυνατότητα 

πρόκλησης ή παραγωγής αποτελεσμάτων που δεν θα συνέβαιναν διαφορετικά36. Ο 

Carr μας λέει ότι πολιτική είναι κατά μια έννοια πάντα πολιτική της ισχύος37, ενώ 

δύναται να διαχωριστεί σε τρείς κατηγορίες, την στρατιωτική, την οικονομική και την 

ισχύ της πειθούς38. Ο Σπύρος Λίτσας επί τούτου λέει « η ισχύς και οι μέθοδοι 

αύξησης της είναι κομβικός παράγοντας για την ορθολογική άσκηση της πολιτικής εν 

τω μέσω του διαρκούς αυξανόμενου ανταγωνισμού που επικρατεί στο εσωτερικό της 

διεθνούς αρένας. Αν ένα κράτος δεν έχει προνοήσει ώστε να δημιουργήσει αλλά και 

να τελειοποιήσει διαρκώς τους μηχανισμούς αυτοβοήθειας του, τότε η άντληση 

αισιοδοξίας από το τυχαίο συμβάν ή η ελπίδα για την επέμβαση του υπερφυσικού 

είναι το πρώτιστο στάδιο μια ανορθολογικής άσκησης της πολιτικής για ένα κράτος 

πριν την τελική καταστροφή»39. Η ισχύς μεταξύ των κρατών δεν έχει να κάνει σε με 

απόλυτα μεγέθη, αλλά κυρίως με τον συσχετισμό σε σχέση με τον αντίπαλο. Ο 

βαθμός ισχύος ενός κράτους είναι αυτό που στην ουσία καθορίζει σε μεγάλο 

ποσοστό τις σχέσεις με τα άλλα κράτη. Κατά τον Morgenthau, τα κράτη βρίσκονται σε 

μια αέναη προσπάθεια απόκτησης ισχύος, η οποία στην ουσία προέρχεται από ένα 

animus dominandi, δηλαδή την ανθρώπινη φυσική ορμή για επικράτηση απέναντι 

των άλλων40. Βέβαια ένα ορθολογικό κράτος δεν μπορεί να αδιαφορεί ως προς την 

αναζήτηση ισχύος γιατί αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του εξαιτίας της 

δράσης των άλλων κρατών. 

                                                           
35 Κουσκουβέλης Ηλίας, Θεωρία διεθνών σχέσεων στον ψυχρό πόλεμο. Αποτροπή και πυρηνική 

στρατηγική, Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ.36 
36 Κουσκουβέλης Ηλίας, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα,  2010, σ.140 
37 Carr E, Η Εικοσαετής κρίση 1919- 1939, Μετάφραση: Στροίκου Η, Εκδόσεις Ποιότητα, Αθήνα, 2010, 

σ.147 
38 Στο ίδιο, σ.154 
39 Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Πόλεμος  και Ορθολογισμός, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010,σ. 213 
40 Morgenthaou J.H, Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace, Brief Edition, 

Revised by Thompson Kenneth, Publisher McGraw- Hill, Incorporation, New York, 1948, p 16-17 
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Η ισχύς ως έννοια μπορεί να διακριθεί σε δύο μεγάλες κατηγορίες, την σκληρή 

και την ήπια ισχύ. Η πρώτη αναφέρεται στην ικανότητα επιβολής ενός κράτους σε 

ένα άλλο, στον επηρεασμό της βούλησης του με άμεσο ή έμμεσο τρόπο στηριζόμενο 

κατά βάση στην στρατιωτική του, ή ακόμα και στην οικονομική ισχύ του. Στα πλαίσια 

της στρατιωτικής ισχύς δύναται να συμπεριληφθούν οι συμμαχίες, η απειλή χρήσης 

βίας, η διπλωματική οδός για την άσκηση πίεσης και τέλος η πολεμική σύγκρουση. 

Στην ήπια ισχύ συμπεριλαμβάνονται η άσκηση επιρροής μέσω της κουλτούρας, των 

πολιτικών ιδανικών και των πολιτικών επιλογών ενός κράτους το οποίο τίθεται ως 

παράδειγμα προς μίμηση. 

Τόσο η σκληρή όσο και η ήπια ισχύς, επιτυγχάνεται ως αποτέλεσμα ενός 

μακρόπνοου σχεδιασμού και δεν αποκτάται από την μια μέρα στην άλλη, ο Σπύρος 

Λίτσας λέει ότι «η ενδυνάμωση σκληρής και ήπιας ισχύος αποτελεί συνθήκη 

ορθολογικής λειτουργίας του κράτους». O Josheph Nye, είναι αυτός που επινόησε 

τον όρο της ήπιας ισχύος41, συνεχίζει με την έξυπνη ισχύ ως απότοκο του 

επιτυχημένου συνδυασμού με όσο το δυνατόν καλύτερο τρόπο, της ήπιας και της 

σκληρής ισχύος42. 

1.2 ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Η ακολουθούμενη στρατηγική που θα επιλέξει ένας κρατικός δρώντας να 

εφαρμόσει, είναι απότοκο, μιας διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τα υπάρχοντα 

δεδομένα και στηριζόμενη ως επί το πλείστον στους παρακάτω παράγοντες: 

 Στην ορθολογική διάγνωση του περιβάλλοντος, ώστε να μπορέσει να 

καθορίσει να προσδιορίσει και να εκτιμήσει, τις απειλές κατά της εθνικής του 

ασφάλειας, σε απόλυτο συνδυασμό με την δυνατότητα «ανάγνωσης» των 

περιορισμών και των ευκαιριών που θα του παρουσιαστούν. 

 Στον ευδιάκριτο και ξεκάθαρο προσδιορισμό των στόχων που θέλει να 

πετύχει. Είναι αυτό που θα τον βοηθήσει να επαναπροσανατολίζει την στρατηγική 

του, κατά το στάδιο εφαρμογής της ώστε να μην παρεκκλίνει από τον αρχικό του 

                                                           
41 Nye J. soft power, Foreign Policy 80, http:// faculty.maxweii.syr.edu/rdenever/PPA-730-27/Nye 

201990.pdf 
42 Nye J, Ήπια ισχύς: Το μέσο επιτυχίας στην παγκόσμια πολιτική, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2005, 

σ.14,43,78-79 
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στόχο, και να μπορεί ταυτόχρονα να αντιλαμβάνεται ευκολότερα τις πραγματικές, 

απειλές και ευκαιρίες, που θα παρουσιαστούν. 

 Στην ανεύρεση του αποδοτικότερου τρόπου χρησιμοποιήσεως των 

διατιθέμενων μέσων. Με διττή σημασία, καθώς από την μια χρειάζεται για την 

επιλογή ρεαλιστικού στόχου, η επίτευξη του οποίου θα μπορεί να υποστηριχθεί, από 

την άλλη προς επίτευξη της οικονομίας δυνάμεων ώστε να χρησιμοποιούνται κάθε 

φορά τα απαιτούμενα μέσα, διότι η σπατάλη των μέσων μπορεί να τα στερήσει από 

μια εναλλακτική δυνατότητα ή ευκαιρία που ενδεχομένως θα παρουσιαστεί. Χωρίς να 

διαφεύγει το γεγονός, ότι η υπερβολική συγκέντρωση μέσων μπορεί να οδηγήσει 

στην καταστροφή τους από τον εχθρό λόγω της καλύτερης στοχοποίησης που 

μπορεί να πετύχει. 

 Στην διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο θα παρουσιαστεί αυτή η 

στρατηγική, στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον ενός κρατικού 

δρώντα, με σκοπό την επίτευξη της εσωτερικής και διεθνούς νομιμοποίησης, «Η 

γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια, πρέπει και να φαίνεται»43. 

1.3 ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Όταν μιλάμε για την χάραξη και εκτέλεση μια στρατηγικής, την οποία 

εφαρμόζει ένα κράτος, προς επίτευξη της ασφάλειας του και την υλοποίηση των 

επιλογών, χρησιμοποιούμε, την κατηγοριοποίηση ανάλογα το επίπεδο αναφοράς. 

Έτσι μπορούμε να διακρίνουμε την εθνική στρατηγική ή εθνική στρατηγική ασφαλείας 

ή υψηλή στρατηγική, και συνεχίζουμε με την εθνική στρατιωτική στρατηγική ή 

στρατιωτική στρατηγική44.  

1.3.1 Υψηλή στρατηγική 

Η στρατηγική ενός κράτους είναι όμως η ίδια σε όλους τους τομείς, και στον 

ίδιο βαθμό καθορίζει τις συνέπειες και τα αποτελέσματα των επιλογών του; Για ένα 

κράτος για το οποίο υπέρτατο καθήκον είναι η επιβίωση του και η διασφάλιση της 

εθνικής κυριαρχίας του, οι στρατηγικές επιλογές του, επ’ αυτού θα αποτελούν την 

                                                           
43 Είχε ειπωθεί από τον Ιούλιο Καίσαρα, όταν χώρισε από την δεύτερη σύζυγο του, την Πομπηία 

Σύλλα. 
44 EE100-1, (2008), «Επιχειρήσεις χερσαίων δυνάμεων» ΓΕΣ/ΔΙΔΟ, σελ. 3 
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εφαρμοζόμενη στρατηγική για την Εθνική Ασφάλεια ή αλλιώς την υψηλή στρατηγική 

του. Μέσω της εθνικής στρατηγικής ένα κράτος, θα πρέπει να χρησιμοποιήσει όλα τα 

διαθέσιμα «όπλα», τα οποία με κατάλληλη καθοδήγηση και συντονισμό να τα 

χρησιμοποιήσει με τον προσφορότερο τρόπο για την επιτυχία της πολιτικής του, των 

επιλογών και αναγκών του.  

Ο Colin Gray, ορίζει την υψηλή στρατηγική, ως «την κατεύθυνση και τη χρήση 

μέρους ή του συνόλου των μέσων μιας κοινότητας ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένου 

και των στρατιωτικών εργαλείων για τους σκοπούς της πολιτικής, όπως αυτή 

αποφασίστηκε από την πολιτική»45. Ο Αθανάσιος Πλατιάς για την υψηλή στρατηγική 

μας λέει «στην ουσία, τη θεωρία του κράτους για το πώς μπορεί να προκαλέσει την 

ασφάλεια στον εαυτό του κάτι το οποίο αποτελεί τον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής. 

Η επιτυχία του, ως προς τον στόχο αποτελεί την κρίσιμη δοκιμασία της εκάστοτε 

υψηλής στρατηγικής»46. Θέτοντας και το κριτήριο της επιτυχίας στην υλοποίηση της 

υψηλής στρατηγικής, κρίνοντας την εκ του αποτελέσματος, καθώς την πορεία 

εφαρμογής της την χαρακτηρίζει ως κρίσιμη διαδικασία. Η υψηλή στρατηγική 

κατευθύνεται προς την υλοποίηση ενός ευδιάκριτου στόχου, με την απαραίτητη 

ύπαρξη ενός αντιπάλου επί του οποίου αυτή ασκείται είτε επί της μορφής δράσης ή 

αντίδρασης, ως ποιος από τους δύο θα επικρατήσει απέναντι στην στρατηγική του 

άλλου. Μέσω της υψηλής στρατηγικής εντοπίζονται οι απειλές και οι κίνδυνοι που 

αφορούν την ασφάλεια του κράτους και επί των οποίων επιλέγεται και ο κατάλληλος 

τρόπος αντιμετώπισης τους με την κατάλληλη χρησιμοποίηση των μέσων. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για μια πετυχημένη, υψηλή στρατηγική είναι η 

έγκαιρη διάγνωση και η ικανότητα πρόβλεψης του προς ποια κατεύθυνση μια 

κατάσταση ή οι εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα οδηγούνται. Η επιτυχία για την 

αντιμετώπιση οποιασδήποτε ασθένειας είναι η έγκαιρή και ορθή διάγνωση της και εν 

συνεχεία ακολουθεί η χορήγηση της κατάλληλης φαρμακευτικής αγωγής. Εάν δεν 

γίνει η ορθή διάγνωση τότε ο ασθενής θα λάβει λάθος αγωγή, θα γίνει έρμαιο της 

μοίρας του. 

Η Υψηλή στρατηγική είναι αυτόνομη και αυτοκέφαλη ή είναι το αποτέλεσμα μια 

σύνθεσης επιμέρους στρατηγικών; Για τον Χαράλαμπο Παπασωτηρίου οι διαστάσεις 

                                                           
45 Gray Colin, The strategy bridge, Theory for practice, Oxford University Press, New York, 2011, p.3 
46 Πλατιάς Α, Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη, Εκδόσεις: Εστία, Αθήνα, 2010, σ.83-86 
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της , είναι πέντε. Ξεκινώντας από την στρατιωτική στρατηγική η οποία είναι η χρήση 

της ένοπλης βίας σε τρείς διαστάσεις, θάλασσα-ξηρά- αέρα, για την προώθηση των 

πολιτικών επιλογών47. η οικονομική, η εσωτερική, η διεθνής νομιμοποίηση και η 

διπλωματία48 . Ακολουθεί η οικονομική διάσταση, η οποία αφορά την υποστήριξη την 

ανάπτυξης της στρατιωτικής τεχνολογίας -είτε μέσω της αγοράς ή της κατασκευής- 

οπλικών συστημάτων, και αφετέρου την επιμελητεία της διεξαγωγής των 

επιχειρήσεων49. Η εσωτερική πολιτική αποτελεί την τρίτη διάσταση, η οποία 

αναφέρεται στην ικανότητα ενός κράτους να αντλεί πόρους από το κοινωνικό σύνολο 

για την υποστήριξη της πολεμικής προσπάθειας, σε συνδυασμό με την κρατική 

οργάνωση και την εσωτερική νομιμοποίηση που απαιτείται για αυτό, στην ουσία 

όπως το περιγράφει ο Σπύρος Λίτσας μέσω της σύναψης ενός κοινωνικού 

συμβολαίου μεταξύ κυβερνώντων και κυβερνωμένων50. Ακολουθεί η διεθνής 

νομιμοποίηση, η οποία αναφέρεται στην νομιμοποίηση των πολεμικών ενεργειών, και 

την αποδοχή τους ή όχι από την διεθνή κοινότητα51. Η τελευταία διάσταση έχει να 

κάνει με το κεφάλαιο διπλωματία, που εστιάζει στην εξασφάλιση της υποστήριξης 

από τρίτα κράτη είτε άμεσα είτε έμμεσα. Επίσης μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί μια 

λύση, αποφυγής μιας άμεσης σύγκρουσης και κατά συνέπεια, αποφυγής δυσμενούς 

εξέλιξης και αποτελέσματος είτε ακόμα και στην επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος για την επίτευξη της οικονομίας πόρων. 

1.3.2 Στρατιωτική στρατηγική 

Στρατιωτική Στρατηγική είναι ο κλάδος της εθνικής ή συμμαχικής στρατηγικής 

που εξετάζει τον τρόπο ανάπτυξης και χρησιμοποίησης του συνόλου των ενόπλων 

δυνάμεων και γενικότερα του πολεμικού δυναμικού της χώρας για την επίτευξη του 

στρατιωτικού σκοπού της εθνικής άμυνας, στην ειρήνη και στον πόλεμο52. 

                                                           
47 Ως της συνέχειας της πολιτικής με άλλα μέσα, κατά τον Πρώσο διανοητή της υψηλής τέχνης του 

πολέμου Karl Von Clausewitz, για την ερμηνεία της πολεμικής διαδικασίας 
48 Παπασωτηρίου Χαράλαμπος, Βυζαντινή υψηλή στρατηγική, 6ος-11ος αιώνας, Αθήνα, Εκδόσεις 

Ποιότητα, 2000, 2η έκδοση, σ.16 
49 Για μια εμπεριστατωμένη ανάλυση για την επιμελητεία δείτε, Λίτσας Ν. Σπυρίδων, ΙΛΙΑΔΑ και 

διεθνής πολιτική,  Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2014, Κεφ. 6 
50 Λίτσας Ν. Σπυρίδων, Πόλεμος  και Ορθολογισμός, Βάρη Αττικής, Εκδόσεις Ποιότητα, 2010,σ. 247 
51 Βέβαια η διεθνής νομιμοποίηση έχει να κάνει και με τους συντελεστές ισχύος που διαθέτει ένα 

κράτος και την θέση που καταλαμβάνει στην παγκόσμια κατάταξη. 
52 EE100-1, (2008), «Επιχειρήσεις χερσαίων δυνάμεων» ΓΕΣ/ΔΙΔΟ, σελ. 3 
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Μέχρι τον Β’ ΠΠ, η πιο κοινή ως προς την χρήση της, στρατηγική, ήταν αυτή 

της εκμηδένισης, η οποία αποσκοπούσε, στην καταστροφή του εχθρού, μέσω μιας 

αποφασιστικής μάχης. Η στρατηγική της εκμηδένισης αρχικά επηρεασμένη από την 

θεωρητική σκέψη του Clausewitz, τελειοποιήθηκε από το πρωσικό στρατό και βρήκε 

εφαρμογή ακόμα και στους δύο Παγκόσμιους Πολέμους. Το γεγονός της καθολικής 

κινητοποίησης μεταξύ των εμπολέμων, έκανε πλέον αδύνατη την επικράτηση, μέσω 

της νίκης σε μία και μοναδική μάχη. 

Έτσι οι Μεγάλες Δυνάμεις υιοθέτησαν, την στρατηγική της εξουθένωσης του 

αντιπάλου, μέσω της άσκησης πίεσης σε τομείς όπως η οικονομία, η διπλωματία  και 

το πολιτικό επίπεδο. Η χρήση της στρατιωτικής ισχύος εξακολουθεί να κατέχει 

πρωταγωνιστική θέση, μικρότερης βαρύτητας σίγουρα από ότι στο παρελθόν, 

βρίσκοντας περισσότερο εφαρμογή μέσω της έμμεσης προσέγγισης. Η επικράτηση 

της εξουθένωσης επί της εκμηδένισης, έχει να κάνει πέρα από την συνολική 

κινητοποίηση των συντελεστών ισχύος των αντιμαχόμενων, κυρίως με την σχέση, 

κόστους χρήσης των πυλώνων ισχύος και οφέλους από την επίτευξη του 

επιδιωκόμενου σκοπού. 

1.4 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ 

«Η πραγματική πρόκληση στη διαμόρφωση της στρατηγικής έγκειται στην 

ανίχνευση των λεπτών ασυνεχειών που μπορεί να υπονομεύσουν μια επιχείρηση στο 

μέλλον. Και γι 'αυτό δεν υπάρχει καμία τεχνική, κανένα πρόγραμμα, παρά μόνο ένα 

κοφτερό μυαλό σε επαφή με την κατάσταση.»53 

                                                                                            Henry Mintzberg 

Την σημερινή εποχή, η οποία μπορεί να χαρακτηριστεί και ως εποχή της 

γνώσης, δε φτάνει μόνο η σωστή διαχείριση ή μάλλον δεν αρκεί η σωστή διαχείριση 

της γνώσης, ώστε να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την διαμόρφωση 

αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την διαχείριση μελλοντικών καταστάσεων. Αυτό 

που χρειάζεται είναι η δημιουργία φίλτρων, ώστε να γίνεται η ορθή επιλογή των 

γνώσεων για την όσο το δυνατόν πιο εφικτή πρόβλεψη μελλοντικών καταστάσεων 

                                                           
53 Crainer, S. & Dearlove D. (Eds.).(2004). Financial Times Handbook of Management, 3rd edition. 

Delhi: Pearson Power, p 39 
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και η δημιουργία μιας σχολής σκέψης. Δηλαδή ενώ υπάρχει πλεόνασμα στον τομέα 

της γνώσης, υπάρχει έλλειμμα στον τομέα της σκέψης. 

Για την ανάπτυξη της στρατηγικής σκέψης απαιτείται μια αλλαγή η οποία δεν 

μπορεί να γίνει εύκολα κατανοητή, καθώς ίσως ταιριάζει περισσότερο στους 

οραματιστές. Δηλαδή αυτός που σχεδιάζει δεν στέκεται στο δέντρο, αλλά βλέπει πιο 

μπροστά (σε σχέση με τους αντιπάλους του), ψάχνοντας να δει το δάσος. Όπως η 

αντίληψη ανάμεσα στον πόλεμο και την στρατηγική, θεωρεί ότι η δεύτερη δεν μπορεί 

να υπάρξει δίχως τον πρώτο. Ενώ στην πραγματικότητα, η στρατηγική, ειδικότερα 

την σημερινή εποχή, έχει ως πρώτιστο στόχο την αποφυγή του πολέμου, εί δυνατόν 

την επικράτηση επί της θελήσεως του αντιπάλου χωρίς κόστος – πόλεμο. 

Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ορισμός για το τι είναι στρατηγική σκέψη, 

θα μπορούσαμε να την οριοθετήσουμε γενικά, ως μια πολύπλοκη διαδικασία 

άντλησης πληροφοριών, ιεράρχησης, ταξινόμησης ιδεών και επιλογών, η οποία μέσα 

από κατάλληλη νοητική επεξεργασία δύναται να φέρει τα επιδιωκόμενα 

αποτελέσματα, με την ορθή επιλογή των απαιτούμενων μέσων και τον κατάλληλο 

τρόπο για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου στόχου. Η σύζευξη μέσων, τρόπων και 

σκοπών, διαμορφώνεται υπό το πρίσμα ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου 

ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και απειλών – προκλήσεων- ευκαιριών, που 

αναπτύσσονται εντός αυτού. 

Η στρατηγική σκέψη περιλαμβάνει την εύρεση και την ανάπτυξη μιας 

ικανότητας πρόβλεψης ενός δρώντα, μειώνοντας το ποσοστό αποτυχίας πρόβλεψης, 

με την διερεύνηση όλων των πιθανών μελλοντικών ενδεχομένων. Ο Andre Beaufe 

έγραψε το 1963 ότι η στρατηγική σκέψη «είναι μια νοητική διαδικασία, ταυτόχρονα 

αφηρημένη και ορθολογιστική, η οποία πρέπει να είναι σε θέση να συνθέτει μαζί 

ψυχολογικά και υλικά δεδομένα»54. 

1.5 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Το κυρίαρχο αίσθημα που διακατέχει τις μεγάλες δυνάμεις στο διεθνές 

σύστημα, είναι αυτό της ανασφάλειας και κατ’ επέκταση του φόβου, ως απότοκο της 

έλλειψης εμπιστοσύνης και των διαφορετικών και πολλές φορές αντικρουόμενων 

                                                           
54 Beaufre, Andre (1965). An   Introduction  to Strategy. Frederick A. Prager, από 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_thinking. ΗΜ. ΠΡ. 10-11-2017 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strategic_thinking
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συμφερόντων που εξυπηρετούν και επιδιώκουν. Αυτό τις οδηγεί στην ανάπτυξη μιας 

ανταγωνιστικής συμπεριφοράς, με κύριο στόχο την βελτίωση της ισχύος τους. Τα 

κράτη ανταγωνίζονται συνεχώς για την απόκτηση πλεονεκτημάτων που θα τα 

φέρουν σε θέση υπεροχής έναντι των αντιπάλων τους. 

Σε γενικές γραμμές οι στρατηγικές μεθοδεύσεις και προσεγγίσεις των μεγάλων 

δυνάμεων παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά στο ρου της ιστορίας. Αυτό 

που διαφέρει και αλλάζει είναι η ένταση, η έκταση και οι επιδιώξεις. Το βασικό 

μέλημα είναι η εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους. Το κυριότερο και πρωταρχικό 

συμφέρον κάθε κράτους είναι επιβίωση δηλαδή η ασφάλεια του. Την ασφάλεια ένα 

κράτος την εξασφαλίζει μέσω της διατιθέμενης ισχύος, και περισσότερο της 

στρατιωτικής ισχύος. Χωρίς την ισχύ κανένα κράτος δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσει 

την ασφάλεια του. Τα κράτη προκειμένου να πετύχουν τους στόχους τους μπορούν 

να καταφύγουν σε οποιοδήποτε τρόπο, ο οποίος θα τα οδηγήσει στην εκπλήρωση 

τους. Και λόγω της φύσεως του διεθνούς συστήματος, και της έλλειψη μιας ανώτερης 

ρυθμιστικής  αρχής,  αυτός ο τρόπος είναι ο «οποιοσδήποτε» μεταφορικά και κατά 

κυριολεξία. Ο εκβιασμός και ο πόλεμος είναι οι βασικές στρατηγικές που 

χρησιμοποιούν τα κράτη προκειμένου να αποκτήσουν ισχύ. Οι μεγάλες δυνάμεις 

ακολουθούν την εξισορρόπηση και την μεταφορά βαρών ως κύριες στρατηγικές για 

την διατήρηση της κατανομής ισχύος, ιδιαίτερα όταν αντιμετωπίζουν έναν επικίνδυνο 

ανταγωνιστή55. Οπότε η επιλεγόμενη στρατηγική έχει να κάνει και με τον βαθμό 

κατεχόμενης ισχύος ενός δρώντα, και την θέση κατάταξης του στο διεθνές σύστημα.  

Σύμφωνα με τον Mearsheimer στις διεθνείς σχέσεις σπάνια θα συναντήσουμε 

μεγάλες δυνάμεις οι οποίες θα είναι ευχαριστημένες με το status quo, γιατί το ίδιο το 

σύστημα δίνει ευκαιρίες και κίνητρα για απόκτηση ισχύος στα κράτη έναντι των 

αντιπάλων τους. Ο τελικός στόχος ων μεγάλων δυνάμεων είναι να αναδειχθούν σε 

ηγεμονική δύναμη του συστήματος. Οι μεγάλες δυνάμεις από την φύση τους ποτέ 

δεν είναι ικανοποιημένες από την κατεχόμενη ισχύ, αλλά πάντα προσπαθούν να την 

αυξήσουν. Τις περισσότερες φορές έχουν αναθεωρητικές προθέσεις και είναι 

                                                           
55 J.J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάµεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2007, επιστ. επιµ. Π. Ήφαιστος & Ηλ. Κουσκουβέλης, µτφ. Κ. Κολιόπουλος, σ .43 
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διατεθειμένες να ασκήσουν βία προκειμένου να αλλάξουν την ισορροπία ισχύος εάν 

αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με ένα λογικό κόστος56. 

 Εν αντιθέσει με τον Waltz, ο οποίος υποστηρίζει ότι ο κύριος στόχος των 

μεγάλων δυνάμεων δεν είναι η μεγιστοποίηση της ισχύος τους εις βάρος άλλων 

δυνάμεων, αλλά η διατήρηση της θέσεως τους στο σύστημα. Δηλαδή πιστεύει ότι η 

επιβίωση εξασφαλίζεται με λιγότερη ισχύ από αυτή που χρειάζεται για την ηγεμονία57. 

Τα κράτη επιδιώκουν να διασφαλίσουν την επιβίωση τους, και η ικανοποίηση αυτής 

θεωρείται ως βάση της δράσης τους58. Η επίτευξη της επιβίωσης των κρατών περνά 

μέσα από την ισχύ τους. Οι συνθήκες ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών, κατά τον 

ίδιο, δημιουργούνται από την άναρχη φύση του διεθνούς συστήματος. Τα κράτη θα 

πρέπει να διαθέτουν μια συγκεκριμένη ισχύ, και αυτό διότι: εάν έχουν λίγη, η 

αδυναμία τους προκαλεί επιθετικότητα εναντίον τους από άλλα κράτη, ενώ εάν έχουν 

αρκετή, η υπερβολική δύναμη μπορεί να συσπειρώσει τα άλλα κράτη εναντίον τους59. 

Για τον Σπυρίδωνα Λίτσα, οι μεγάλες δυνάμεις προωθούν τα συμφέροντα 

τους, μέσω απειλής ή με τη χρήση βίας, εάν δεν μπορέσουν να το επιτύχουν μέσω 

της χρησιμοποίησης των διεθνών οργανισμών. Αυτό σημαίνει ότι ένα κράτος εάν 

μπορεί να πετύχει τους στόχους μέσα από την σύναψη μιας συνθήκης ή να υπερβεί 

μια κρίση, τότε δεν θα επιλέξει την σύγκρουση60. Μια άλλη διάσταση που θίγει ο ίδιος 

έχει να κάνει με την σύναψη συνθηκών οικονομικής συνεργασίας οι οποίες να 

συνδυαστούν με ζητήματα στρατιωτικής ισχύος, όπως την εκμαίευση ανταποδοτικών 

ωφελημάτων από την πώληση στρατιωτικού εξοπλισμού. Έτσι με αυτό τον τρόπο 

μπορεί να δοθεί η δυνατότητα σε μια μεγάλη δύναμη να διευρύνει την ακτίνα δράσης 

κι επιρροής της61. Τα κράτη ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την επιβίωση τους και 

την επιβολή των συμφερόντων τους εις βάρος των συμφερόντων των άλλων.  

Βέβαια η ανταγωνιστική σχέση μεταξύ δύο κρατικών δρώντων, τους οδηγεί 

στην αναζήτηση τρόπων για την ενίσχυση της θέσεως τους. Οι δύο κύριοι τρόποι 

είναι μέσω της εσωτερικής και της εξωτερικής εξισορρόπησης. Η εσωτερική 

                                                           
56 Στο ίδιο,  σ .25 
57 Στο ίδιο,  Εισαγωγικό σημείωμα Αρβανιτόπουλου Κωνσταντίνου. σ . XVII 
58 Kenneth Waltz, Θεωρία Διεθνούς Πολιτικής, Εκδόσεις :Ποιότητα, Αθήνα 2011, σ. 16 
59 Kenneth Waltz, The Origins of War in Neorealist Theory, Journal of Interdisciplinary History, τομ.XVIII, 1998, 
Σ.737 
60 Λίτσας Ν. Σπυρίδων, ΙΛΙΑΔΑ και διεθνής πολιτική, Εκδόσεις: Ποιότητα, Βάρη Αττικής, 2014, σ. 114 
61 Στο ίδιο, σ.115 
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εξισορρόπηση, είναι και η πλέον αποτελεσματική και αφορά το τομέα της εσωτερικής 

ενδυνάμωσης ενός κρατικού δρώντα, μέσω της επένδυσης για την ανάπτυξη και 

βελτίωση των πυλώνων σκληρής κατά κύριο λόγο, αλλά και ήπιας ισχύος του ίδιου 

του. Η εξωτερική εξισορρόπηση έχει να κάνει με την βελτίωση της θέσεως ισχύος 

μέσα από εξωγενείς ως προς τον ίδιο τον δρώντα παράγοντες και συνήθως 

αναφερόμαστε στην σύναψη συμμαχιών. Η σύμπραξη σε μια συμμαχία γίνεται 

προκειμένου να επιτευχθούν κάποιοι κοινοί στόχοι, καθώς και την δυνατότητα στους 

μετέχοντες να διεκδικήσουν νέα φορτία ισχύος που σε διαφορετική περίπτωση δεν 

θα μπορούσαν να το πράξουν. Η επίτευξη των κοινών στόχων υποδηλώνει, και τον 

σκοπό και λόγο ύπαρξης μιας συμμαχίας. Τα Κράτη όμως εκτός από τους κοινούς 

στόχους, εφόσον διατηρούν την κρατική τους υπόσταση, συνεχίζουν να έχουν ως 

ύψιστο καθήκον την εξυπηρέτηση των δικών τους στόχων. Σε κάθε περίπτωση οι 

εθνικοί στόχοι υπερτερούν των συμμαχικών. Η ετερότητα των συμφερόντων και η 

επιδίωξη της εξυπηρέτησης αυτών από τον κάθε συμμετέχοντα μιας συμμαχίας, έχει 

ως αποτέλεσμα την δημιουργία ανταγωνιστικότητας και εντός συμμαχικών 

στρατοπέδων. όπως μας λέει και ο Σπυρίδωνας Λίτσας «οι σύμμαχοι συνεχίζουν και 

κατά την διάρκεια της συμμαχικής τους σχέσης να προωθούν τα υποκειμενικά τους 

συμφέροντα ακόμα και εις βάρος των συμφερόντων των άλλων μελών»62. 

Σύμφωνα με τον Sun Tzu, η καλύτερη στρατηγική είναι αυτή που κατευθύνεται 

εναντίον της στρατηγικής του αντιπάλου63. Στον πελοποννησιακό πόλεμο του 

Θουκυδίδη, συναντάμε μια αντιπαράθεση στρατηγικών, από του δύο πόλους της 

εποχής, η όποια επιλογή της καθεμιάς αντιτίθεται ή μάλλον καλύτερα προσαρμόζεται 

απέναντι στην επιλεγείσα από τον αντίπαλο. Στην ουσία πρόκειται για μια μορφή 

ανταγωνισμού ως προς το ποια από τις ανταγωνίστριες δυνάμεις θα επιλέξει και θα 

εφαρμόσει την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη στρατηγική για να μπορέσει 

να την διαχειριστεί , και με επιθυμητό τελικό σκοπό την καταστροφή του αντιπάλου 

του. Ο ανταγωνισμός ως απότοκο της άναρχης φύσης του διεθνούς συστήματος, 

είναι μια ορμέμφυτη λειτουργία των κρατικών δρώντων, εντός ενός περιβάλλοντος 

στο οποίο υφίσταται η υπόσταση τους. Από την ανταγωνιστική διαδικασία, οι 

δρώντες είναι πολύ δύσκολο να δραπετεύσουν. 

                                                           
62 Στο ίδιο, σ. 72 
63 «Η καλύτερη στρατηγική είναι να καταστρέφεις τα σχέδια του εχθρού»,  Sun Tzu, Μετάφραση, Έφη 

Καλλιφατίδου, Η Τέχνη του Πολέμου, Εκδόσεις Οξύ, Αθήνα 2008, σ.48 
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Με ορμητήριο την κορυφαία από πλευράς αποδοτικότητας στρατηγικής του 

Sun Tzu, η οποία πραγματεύεται την στρατηγική ενός δρώντα που κατευθύνεται 

εναντίον της στρατηγικής του αντιπάλου του, με σκοπό να την καταστρέψει, μπορεί 

να θεωρηθεί ως το επιστέγασμα του ανταγωνισμού μεταξύ δύο αντιπάλων, σε 

επίπεδο στρατηγικής. Νικητής αυτής της ανταγωνιστικής διαδικασίας αυτός που θα 

ανατρέψει την υλοποίηση της αντίπαλης σχεδίασης, και θα υποχρεώσει τον αντίπαλο 

στην αναπροσαρμογή και τροποποίηση της αρχικής του σχεδίασης64. 

Μια βασική προϋπόθεση είναι η ύπαρξη στρατηγικής σκέψης, όπως 

αναλύθηκε στο προηγούμενο υποκεφάλαιο, δηλαδή να μπορεί ένας δρώντας να 

αναγιγνώσκει και να αφουγκράζεται τις προθέσεις του αντίπαλου δέους. Εξίσου 

ιδιάζουσας σημασίας, είναι και η ορθή ανάγνωση, των στρατηγικών σκέψεων που 

εξωτερικεύονται μέσα από στρατηγικές κινήσεις του αντιπάλου, για ποιον λόγο κάνει 

κάτι, που αποσκοπεί και τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μία του ενέργεια. Μία 

στρατηγική κίνηση που δεν γίνεται αντιληπτή ως προς την σκοπιμότητα της από τον 

αντίπαλο αυξάνει πολλαπλασιαστικά τόσο την αξία της όσο και τα προσδοκώμενα 

αποτελέσματα. Σίγουρα μέσα σε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, είναι αναμενόμενο να 

διαχέονται και παραπλανητικές ενέργειες οι οποίες κινούνται και αυτές στο ίδιο μήκος 

κύματος, να μην γίνουν αντιληπτές- ως απότοκο παραπλάνησης- από τον αντίπαλο. 

Απώτερος σκοπός, ο στρατηγικός αιφνιδιασμός, να βρεθεί ο εχθρός προ 

τετελεσμένων θέσεων και καταστάσεων, ώστε να μην έχει πολλά ή και καθόλου 

περιθώρια αντίδρασης, καθώς θα έχει μειωθεί το εύρος των επιλογών του.  

Οπότε ο στρατηγικός ανταγωνισμός, κινείται διαμέσου ενός ευρέως φάσματος 

επιλογών, ανάμεσα σε δύο ή ακόμα και σε περισσότερους κρατικούς δρώντες, όπου 

ο καθένας έκαστος εξ αυτών, προσπαθεί να εξουδετερώσει την επιλεγόμενη 

στρατηγική, του ή των αντιπάλων του, ώστε να επικρατήσει η δική του επιλογή. 

 

 

                                                           
64 Τονίζεται το να υποχρεώσει διότι μπορεί ένας δρώντας να επιλέξει ο ίδιος αυτόβουλα την αλλαγή της 

στρατηγικής του, από άλλους εξωγενείς παράγοντες ως προς τον ανταγωνισμό, όπως μη ορθή αρχική 
σύλληψη και σχεδίαση. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

« Το έδαφος θα πρέπει να αποτιμάται ως προς την απόσταση, την δυσκολία ή 

την άνεση μετακίνησης, τις διαστάσεις και την ασφάλεια»65. 

                                                                                               Sun Tzu    

Στο επίκεντρο κάθε διακρατικής σύγκρουσης συμφερόντων βρίσκεται ο 

έλεγχος μιας εδαφικής περιοχής. Η εθνική ανάταση ενός δρώντα περνάει μέσα από 

την απόκτηση εδαφών και εν αντιθέσει η απώλεια αυτών λειτουργεί ως εθνική ήττα με 

αποτέλεσμα την καταβαράθρωση του εθνικού εγωισμού και κύρους. Δεν θα ήταν 

υπερβολικό να ειπωθεί ότι, η απόκτηση και ο έλεγχος μιας περιοχής αποτελεί μια 

από τις κινητήριες δυνάμεις, που δύναται να οδηγήσει σε επιθετική συμπεριφορά 

έναν δρώντα. Οι μεγάλες αυτοκρατορίες οικοδομήθηκαν μέσα από την προσάρτηση 

και έλεγχο ζωτικών γεωγραφικών σημείων, όπως το Γιβραλτάρ, η διώρυγα του 

Σουέζ, η Σιγκαπούρη, τα οποία αποτελούσαν κομβικά σημεία ενός αυτοκρατορικού 

ελέγχου66. Η ανταγωνιστική συμπεριφορά των κρατικών δρώντων, δύναται να 

διοχετευτεί προς την κατεύθυνση, διεκδίκησης, κατάληψης ή διατήρησης μιας 

εδαφικής περιοχής (ανά περίπτωση), η οποία θα προσδώσει ή θα συνεχίσει να 

προσδίδει, στρατηγικό πλεονέκτημα σε αυτόν που επί της οποίας ασκεί τον έλεγχο 

της. 

Η ευρύτερη περιοχή στο κέντρο της οποίας περιέχεται, ένα ή περισσότερα 

στρατηγικά κομβικά σημεία (ή περιοχές), διαμορφώνει ένα περιβάλλον που λόγω του 

στρατηγικού της επίκεντρου, όπου διακυβεύονται συμφέροντα, οριοθετεί το 

στρατηγικό περιβάλλον. Η θέση ενός γεωστρατηγικού περιβάλλοντος, καθορίζει τις 

προτεραιότητες των κρατικών δρώντων και όσο μεγαλύτερη είναι η στρατιωτική, 

οικονομική και πολιτική δύναμη που αυτός διαθέτει, σε συνδυασμό από την 

απόσταση που αυτός απέχει από το υπό εξέταση περιβάλλον, καθορίζει τα 

συμφέροντα του και την στρατηγική που θα επιλέξει να ακολουθήσει για την 

εξυπηρέτηση τους. 

 

                                                           
65 Sun Tzu, Μετάφραση, Έφη Καλλιφατίδου, Η Τέχνη του Πολέμου, Εκδόσεις Οξύ, Αθήνα 2008,  σ. 19 
66 Brzezinski Zbigniew, Η Μεγάλη Σκακιέρα, Μετάφραση: Αστερίου Ελένη, Εκδόσεις: Λιβάνη, Αθήνα, 

1998, σ.72 
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2.1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ 

          «Τι είναι η Μεσόγειος; Είναι χίλια πράγματα μαζί. Δεν είναι μόνο ένα τοπίο, 

αλλά αμέτρητα τοπία. Δεν είναι μια θάλασσα, αλλά διαδοχή θαλασσών .Δεν 

είναι ένας πολιτισμός, αλλά πολιτισμοί που συσσωρεύονται ο ένας πάνω στον 

άλλο67». 

 «Η καθ΄ ημάς θάλαττα», όπως περιγράφεται και από τον Στράβωνα68 στο 

έργο του Γεωγραφικά69, είναι μια κλειστή σε εισαγωγικά θάλασσα η οποία 

επικοινωνεί με το υπόλοιπο παγκόσμιο υδάτινο στοιχείο μεταξύ δύο στενών. Ένα στα 

δυτικά, όπου συναντούμε τα στενά του Γιβραλτάρ και ένα στα ανατολικά, όπου 

διασχίζοντας κατά μήκος αυτό τον θαλάσσιο χώρο μπορούμε να εξέλθουμε από την 

διώρυγα του Σουέζ. Πως όμως και γιατί μια τέτοια περιοχή να αποτελεί αντικείμενο 

ενδιαφέροντος της παρούσας εργασίας; Γιατί μια τέτοια περιοχή να ταλανίζεται από 

σφοδρές συγκρούσεις κατά το διάβα της παγκόσμιας ιστορίας; Γιατί η συγκεκριμένη 

περιοχή αποτελούσε αντικείμενο και πεδίο αντιπαράθεσης των εκάστοτε μεγάλων 

δυνάμεων, ανεξαρτήτως της δομής του διεθνούς συστήματος, στο ρου της ιστορίας; 

Η περιοχή της Μεσογείου, ως μια ευρύτερη περιοχή μπορεί να υποδιαιρεθεί 

σε επιμέρους τμήματα, υπό την προϋπόθεση της λήψης πλείστον παραδοχών επί 

τούτου κυρίως λόγω της συνέχειας του «νερού». Πάραυτα θα μπορούσε να 

διαχωριστεί σε Δυτική και Ανατολική, κυρίως από πλευράς γεωγραφικής 

οριοθέτησης, χωρίς στην ουσία να μπορεί κάποιος με βεβαιότητα και κάποιο 

ξεκάθαρο κριτήριο να καθορίσει την ακριβή διαχωριστική γραμμή αυτών των δύο 

υποσυστημάτων Περισσότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε έναν διαχωρισμό, με 

γνώμονα την γεωγραφική εγγύτητα εντός της ευρύτερης περιοχής ανάμεσα σε 

ανατολή και δύση. 

                                                           
67 Braudel F., «Η Μεσόγειος: ο χώρος και η ιστορία», Μετάφραση: Αβδελά Ε, Εκδόσεις: Αλεξάνδρεια, 

1990, σ. 9-10 
68 Ο Στράβων (64 π.Χ. - 24 μ.Χ.) ήταν Έλληνας γεωγράφος, φιλόσοφος και ιστορικός. Ειδικότερα, ως 

γεωγράφος, συγκαταλέγεται στους διασημότερους της αρχαιότητας. 
69 Πρόκειται για ένα περιληπτικό μεν, αλλά σαφέστατο και μεθοδικό σύγγραμμα και πραγματικά 

πολύτιμο σε ότι αφορά την πληροφόρηση για τα πράγματα της εποχής του, καθώς παρουσιάζει την 
περιγραφική ιστορία ανθρώπων και πόλεων από διαφορετικές περιοχές του τότε γνωστού κόσμου. 
Θεωρείται ο δεύτερος παγκόσμιος γεωγραφικός άτλαντας που εκπονήθηκε στη παγκόσμια ιστορία 
μετά από το συνώνυμο σύγγραμμα του Ερατοσθένη. el.wikipedia.org/wiki/Γεωγραφικά 

https://el.wikipedia.org/wiki/64_%CF%80.%CE%A7.
https://el.wikipedia.org/wiki/24
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B1%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%89%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B9%CE%BB%CE%BF%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%BF_%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B7%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BF%CF%82
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Υπό την παραδοχή αυτού του διαχωρισμού, η υποπεριοχή που παρουσιάζει 

το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πολλές απόψεις, και στην ουσία αυτή που προκύπτει 

κάνοντας ένα “focus”, στην Μεσόγειο, δηλαδή το σημείο που στην ουσία συγκλίνουν 

οι τρείς ήπειροι του οποίους ενώνει η Μεσόγειος Θάλασσα θα λέγαμε μετά 

βεβαιότητας, ότι είναι η Ανατολική. 

Η Ανατολική Μεσόγειος, κοιτίδα και περιοχή πολιτισμού πολλών αιώνων 

εξακολουθεί και παραμένει στο επίκεντρο ενός κόσμου που βρίσκεται σε συνεχή 

αναδιοργάνωση και αποτελεί μία από τις πλέον δραστήριες περιοχές της υφηλίου 

καθώς εάν ανατρέξουμε στο διάβα των αιώνων δύσκολα θα βρούμε κάποιο χρονικό 

διάστημα κατά το οποίο επικρατούσαν ηρεμία και ειρήνη. Μια πρώτη σκέψη 

αιτιολόγησης αυτής της δυναμικής ρευστότητας είναι ότι στην συγκεκριμένη περιοχή 

εκτός από την συνάντηση τριών ηπείρων, απαντάμε και την συνάντηση τριών 

κυρίαρχων θρησκειών, του Χριστιανισμού, του Ιουδαϊσμού και του 

Μουσουλμανισμού, καθώς και η αναμφισβήτητη και αυταπόδεικτη οικονομική και 

στρατηγική σημασία της.  

2.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ 

Την ιστορική επιβεβαίωση της σπουδαιότητας του χώρου της Ανατολικής 

Μεσογείου την βλέπουμε: 

 Την περίοδο της αρχαιότητας, στην θαλασσοκρατορία των Φοινίκων 

και των Καρχηδονίων, στον Ελληνικό πολιτισμό και στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία.  

 Κατά τον Μεσαίωνα στη συνεργασία του Βυζαντίου με τις Ιταλικές 

πόλεις- κράτη, στην Αραβική επέκταση στις Βόρειες ακτές της Αφρικής και στην 

Οθωμανική Αυτοκρατορία. 

 Στα νεώτερα χρόνια στα πλαίσια του ευρωπαϊκού ανταγωνισμού και 

αποικισμού, στα απελευθερωτικά κινήματα και στις συγκρούσεις κατά τη διάρκεια 

των δύο Παγκοσμίων Πολέμων που έλαβαν χώρα στην περιοχή. 

Σε αυτό το ήδη έντονα προβληματικό γεωπολιτικό περιβάλλον ήρθε να 

προστεθεί και η δημιουργία του κράτους του Ισραήλ το 1948. Γεγονός που από την 

πρώτη στιγμή στάθηκε η αφορμή για την εκδήλωση πλήθος αντιδράσεων και για 
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πολλούς η αιτία να αποσταθεροποιηθεί ακόμα περισσότερο η περιοχή και να 

προκληθούν ακόμα μεγαλύτερες εντάσεις και αιματοχυσίες. Η άποψη του γράφοντος 

είναι ότι αυτό είναι μια πρόφαση και δικαιολογία για να καλύψουν και να κρύψουν 

πίσω από το Ισραήλ άλλες πιο βαθιές αιτίες συγκρούσεων των λαών της περιοχής. 

Εάν δεν υπήρχε το κράτος του Ισραήλ ως ένας κρατικός παράγοντας σταθερότητας 

τότε πιθανόν ο συγκεκριμένος χώρος ως ένας γεωστρατηγικός Βεζούβιος θα 

απειλούσε την ανθρωπότητα. 

Η στρατηγική σημασία του περιβάλλοντος της Ανατολικής Μεσογείου, είναι 

ιδιαίτερα αυξημένη καθώς αποτελεί έναν μεγάλο εμπορικό κόμβο, ο οποίος μετά και 

την επέκταση  της διώρυγας του Σουέζ, συντόμευσε τον χρόνο διέλευσης, 

αυξάνοντας και τον αριθμό των διερχόμενων πλοίων. Η δυνατότητα της 

απρόσκοπτης κίνησης προς τις αγορές της δύσης, απαιτεί τον έλεγχο κάποιων 

στρατηγικών θέσεων, οι οποίες θα μπορούν να εξασφαλίζουν την ασφάλεια των 

μεταφορών. Ο έμμεσος έλεγχος αυτών των στρατηγικών θέσεων είναι δυνατόν να 

αποκτηθούν μέσω του οικονομικού ελέγχου αυτών των σημείων. Ο οικονομικός 

έλεγχος μπορεί να αποκτηθεί μέσα από την μορφή επενδύσεων και οικονομικών 

συνεργασιών, με τα κράτη στα οποία ανήκουν αυτές οι περιοχές υψηλού 

ενδιαφέροντος. Ενώ ο άμεσος έλεγχος μπορεί να επιτευχθεί μέσω της παρουσίας 

στρατιωτικών δυνάμεων. Σε κάθε περίπτωση η επιδίωξη ελέγχουν έχει να κάνει με 

την εξασφάλιση των εμπορικών διαδρόμων. 

Το γεγονός ότι δημιουργεί μια ζώνη ασφαλείας έναντι των απειλών που 

αναπτύσσονται στην περίμετρο της ευρύτερης περιοχής, επιβεβαιώνει την αξία της. 

Πιο συγκεκριμένα αποτελεί μια ζώνη ασφαλείας ,από την δράση τρομοκρατικών 

ομάδων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά κυρίως για την προστασία από 

το νοητό τόξο που ξεκινάει από το Αφγανιστάν και καταλήγει στην υποσαχάρια 

Αφρική. Ένα τόξο το οποίο χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια, από την διακίνηση 

κάθε παράνομου είδους, από το οργανωμένο έγκλημα, από την φτώχεια και την 

ανισότητα, από τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό, από διεφθαρμένα και δεσποτικά 

καθεστώτα και από τον κίνδυνο διασποράς όπλων μαζικής καταστροφής. Κυρίαρχο 
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ζήτημα είναι ότι αποτελεί τον προθάλαμο ατόμων που είναι σε ετοιμότητα για την 

μετακίνηση τους υπό μορφή μαζικών προσφυγικών ροών προς την Ευρώπη70. 

Τα ενεργειακά κοιτάσματα και η προοπτική δημιουργίας ενεργειακών αγωγών 

που θα διέρχονται από την περιοχή, αποτελούν μια λύση ενεργειακής απεμπλοκής 

και μείωσης της εξάρτησης, της ΕΕ από την Ρωσία. Η Ανατολική Μεσόγειος πληροί 

τις προδιαγραφές, καθώς τα υπάρχοντα ευρήματα μπορούν να ικανοποιήσουν 

μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της ΕΕ, προσδίδοντας ακόμα μεγαλύτερη 

αξία στην περιοχή. 

Το καθένα ξεχωριστά και όλα μαζί, συμμετέχουν στην αύξηση της στρατηγικής 

σημασίας του συγκεκριμένου υποσυστήματος. Η αξία της περιοχής έχει ανοδικές 

τάσεις, με συνέπεια να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στο στρατηγικό σχεδιασμό 

τόσο των ΗΠΑ όσο  και της Ρωσίας. Είναι μια περιοχή, από την οποία μπορούν να 

παρακολουθηθούν ή να διεξαχθούν  στρατιωτικές επιχειρήσεις σε όλη την Μέση 

Ανατολή και την Βόρεια Αφρική. 

2.3 ΟΙ ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ 

Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου κυριάρχησαν ως επί το πλείστον οι ΗΠΑ, έχοντας όμως και την παρουσία 

της Σοβιετικής Ένωσης. Οι Ευρωπαϊκές δυνάμεις στην ουσία τέθηκαν στο περιθώριο, 

παρά τις όποιες προσπάθειες τόσο της Αγγλίας όσο και της Γαλλίας, να ασκήσουν 

πολιτική, κυρίως μέσω της παρέμβασης τους στο Σουέζ το 1956. Η όποια παρουσία 

των Ευρωπαϊκών δυνάμεων στην περιοχή περιορίστηκε στις οικονομικές σχέσεις με  

μεσογειακές χώρες της ευρωπαϊκής ηπείρου (Ελλάδα στην ανατολική και Ισπανία 

στην δυτική, μεσόγειο). Εξαίρεση η παρουσία της Αγγλίας στην Κύπρο. Την ίδια 

περίοδο έχουμε την στρατηγική συμμαχία ΗΠΑ – Ισραήλ, προς επίτευξη του 

καλύτερου ελέγχου της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με σκοπό71: 

                                                           
70 Filis Konstantinos. Strategic value eastern Mediterranean. 21-7-2017. 

https://worldview.stratfor.com/article/strategic-value-eastern-mediterranean. ΗΜ. ΠΡ.18-12-2017 
71 Θάνος Ντόκος - Φίλιππος Πιέρρος, Η Μεσόγειος προς τον 21ο Αιώνα (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήσης,1996) 

https://worldview.stratfor.com/article/strategic-value-eastern-mediterranean
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 Την αποτροπή του εξ «ανατολών» κινδύνου, της Σοβιετικής Ένωσης, 

και τον όσο το δυνατόν περιορισμό της όποιας σοβιετικής επιρροής στις χώρες της 

περιοχής. Επρόκειτο για ένα παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος. 

 Την απόκτηση στρατιωτικών βάσεων προς επίτευξη της προβολής της 

Αμερικάνικης ισχύος. 

Αντίστοιχα τα Σοβιετικά συμφέροντα στην εν λόγω περιοχή 

επικεντρωνόντουσαν κυρίως72: 

 Στην αποτροπή των κινδύνων της παρουσίας των Αμερικανών στα 

νότια της ΕΣΣΔ, στην νότια Ευρώπη, την Ανατολική Μεσόγειο, την Μέση Ανατολή και 

την περιοχή του Περσικού Κόλπου. 

 Στον περιορισμό της Αμερικανικής επιρροής στην περιοχή 

 Στην απόκτηση και χρήση στρατιωτικών βάσεων για την προβολή της 

Σοβιετικής στρατιωτικής ισχύος. 

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, και την απεμπόληση του έτερου 

πόλου του διπολικού συστήματος και την αυτόματη αναβάθμιση του ρόλου των ΗΠΑ, 

ως της μόνης και μοναδικής υπερδύναμης, τα συμφέροντα της στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου εστιάζονται κυρίως στον έλεγχο των ενεργειακών 

αποθεμάτων, την προστασία του Ισραήλ, την σταθερότητα και υποστήριξη φιλικών 

καθεστώτων, και την με οποιοδήποτε τρόπο συνέχιση της ασκούμενης επιρροής. Εν 

αντιθέσει με την Ρωσία το ενδιαφέρον της οποίας εστιάζει στην προσπάθεια 

ανάπτυξης πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με τις χώρες της περιοχής, όπου 

βρίσκει πρόσφορο έδαφος, προκειμένου να δημιουργήσει νέες ζώνες επιρροής. 

 

 

 

 

                                                           
72 Θάνος Ντόκος - Φίλιππος Πιέρρος, Η Μεσόγειος προς τον 21ο Αιώνα (Αθήνα: Εκδόσεις 
Παπαζήσης,1996) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 

Η μελέτη των ιδεολογικών ρευμάτων που αποτυπώνουν την αμερικανική 

στρατηγική δεν είναι κάτι απλό. Οι ηγέτες των κρατών χαράζουν την στρατηγική τους 

με τέτοιο τρόπο ώστε να προωθούν το εθνικό τους συμφέρον. Ο Ηoward Jones,για 

τους αμερικανούς ηγέτες τονίζει, ότι η αυτή η προώθηση επιτυγχάνεται μέσα από ένα 

περίεργο μείγμα ιδεαλισμού και ρεαλισμού, του οποίου ποτέ δεν είναι σίγουρο ποιο 

συστατικό θα κυριαρχήσει73. Η αμερικανική εξωτερική πολιτική παντρεύεται ανάμεσα 

στον πραγματισμό και τον ιδεαλισμό. Τις εξωτερικές υποθέσεις, τις χειρίζεται με 

πραγματισμό, με ταυτόχρονη προώθηση της ηθικής και με ιδεολογικό ζήλο74. 

Η αμερικανική εξωτερική πολιτική κινείται μεταξύ δύο κυρίαρχων σχολών 

σκέψης, του απομονωτισμού75- προστατευτισμού και του παρεμβατισμού Η μεν 

πρώτη προωθεί καλύτερα τα συμφέροντα όταν απέχει το διεθνές σύστημα, ενώ η 

δεύτερη προωθεί μια σταυροφορία για την διάδοση των αμερικανικών αξιών. Και οι 

δύο μαζί ενώ εν πρώτοις μοιάζουν να είναι αντίθετες, έχουν μια κοινή συνισταμένη, 

ότι το καλύτερο πολιτικό σύστημα το έχουν οι ΗΠΑ, και ότι τα άλλα κράτη θα πρέπει 

να υιοθετήσουν τις αμερικανικές αξίες της δημοκρατίας, του δικαίου και της 

ελευθερίας, εγκαταλείποντας από την εξωτερική τους πολιτική τους παραδοσιακούς 

τρόπους άσκησης της. Και οι δύο σχολές προωθούν μια διεθνή τάξη βασισμένη στη 

δημοκρατία στο διεθνές δίκαιο και στην οικονομία της αγοράς76. 

                                                           
73 Howard Jones, The course of American Diplomacy from the Revolution to the present, The Dorsey 

Press, Chicago, 1988, p.1 
74 Αρβανιτόπολος Κ. Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο,  ιδεολογικά ρεύματα, 

Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ.13 
75 Η Αμερικανική ηγεσία συνέβαλε στην παγκόσμια ευημερία, καθώς με τις ακολουθούμενες πολιτικές 

βοήθησε στην απελευθέρωση του εμπορίου και την κινητικότητα του κεφαλαίου. Ο νέος πρόεδρος των 
ΗΠΑ, Ντόναλντ Τράμπ, υποστηρίζει πολιτικές προστατευτισμού, οι οποίες εμποδίζουν τις συναλλαγές 
και περιορίζουν την κυκλοφορία του εργατικού δυναμικού και του κεφαλαίου. Εάν ο Τράμπ επιμείνει 
στο πρώτα η Αμερική, οι ΗΠΑ θα ακολουθήσουν μια στρατηγική απομονωτισμού με στόχο τα εθνικά 
συμφέροντα. Ο αμερικανούς απομονωτισμός βασίζεται σε μια πεποίθηση ότι οι ΗΠΑ προστατεύονται 
από δύο ωκεανούς. Nouriel Roubini. 03-01-2017.Πηγή: http://bankingnews.gr/τεχνική-ανάλυση-
εκθέσεις/item/287152-nouriel-roubini-ο-απομονωτισμός-των-ΗΠΑ-και-η-επόμενη-παγκόσμια-σύρραξη. 
ΗΜ. ΠΡ.:18-12-2017 Το δόγμα Μονρόε75 το 1823, όπου προσπαθούσε να κατοχυρώσει τα 
γεωγραφικά σύνορα των ΗΠΑ, καθορίζοντας ως χώρο αποκλειστικής ευθύνης τους την αμερικάνικη 
ήπειρο, και αποσκοπούσε στον αποκλεισμό των ευρωπαϊκών δυνάμεων που εποφθαλμιούσαν την 
περιοχή. Το λεγόμενο δόγμα του απομονωτισμού, δεν ενδιαφερόταν για την εμπλοκή σε διεθνείς 
υποθέσεις. James Monroe. www. whitehouse.gov/about -the-white-house/presidents/james-monroe/ 
ΗΜ. ΠΡ.:18-10-2017 
76 Kissinger H, Dipolmacy, Simon & Schuster, New York, 1994, p.18 

http://www.whitehouse.gov/about%20-the-white-house/presidents/james-monroe/
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Το τέλος του ψυχρού πολέμου δικαίωσε τα αμερικανικά ιδεώδη, αφού 

επικράτησαν επί της ΕΣΣΔ, αλλά έφερε τις ΗΠΑ αντιμέτωπες με έναν κόσμο όπου το 

εθνικό συμφέρον επικρατεί έναντι του Διεθνούς Δικαίου. Η πρωτοκαθεδρία δίνει στις 

ΗΠΑ την ευκαιρία για την διαμόρφωση του νέου διεθνούς συστήματος, σύμφωνα με 

τις δικές τους αξίες, συμφέροντα και προτεραιότητες. Το μεταψυχροπολεμικό 

σύστημα διακρίνεται από τη μία, από ολοένα και μεγαλύτερη επίδραση της 

παγκοσμιοποίησης και από την άλλη από τον κατακερματισμό των κρατών77. Μέχρι 

το τέλος του 20ου αιώνα, η θέση των ΗΠΑ, ήταν δεσπόζουσα και αναμφισβήτητη, 

καθώς διέθεταν ένα σταθερό πολιτικό σύστημα, μια ισχυρή οικονομία, ηγούνταν 

συμμαχιών και η στρατιωτική τους υπεροχή ήταν εκτός συναγωνισμού από αυτή των 

άλλων δυνάμεων. Τον 21ο αιώνα, αυτή η κατάσταση αρχίζει να διαφοροποιείται, 

όπου πλέον η Ρωσία και η Κίνα, έχουν αρχίσει και ανταγωνίζονται τις ΗΠΑ, σε 

συγκεκριμένα υποσυστήματα. Το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, είναι μια 

χαρακτηριστική περίπτωση ανταγωνισμού μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. 

Οπότε οι κινήσεις των ΗΠΑ, βρίσκονται ανάμεσα σε μια αέναη διαμάχη μεταξύ 

παρεμβατισμού και απομονωτισμού. Το δικαίωμα του απομονωτισμού τους το 

παρέχει η γεωγραφική τους θέση78, η οποία τους προσφέρει ασφάλεια από τις 

εξωτερικές απειλές- απότοκο της ανασχετικής δύναμης του νερού, σε συνδυασμό 

βέβαια με την ηγεμονική τους θέση στο υποσύστημα της Βορείου Αμερικής. Η 

δυνατότητα του παρεμβατισμού της παρέχεται ως απότοκο της απόλυτης 

πρωτοκαθεδρίας της, σε όλο το φάσμα των συντελεστών ισχύος. Όπως 

προαναφέρθηκε η κοινή συνισταμένη είναι το πολιτικό σύστημα και οι αξίες της 

δημοκρατίας. Αυτό έχει ως συνέπεια ότι όποτε η Αμερική αναλάμβανε ή 

αναλαμβάνει, οποιαδήποτε δράση την προσαρμόζει πάνω σε αυτή την κοινή βάση 

δεδομένων των δύο τάσεων. Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου αυτό που 

παρουσιάστηκε δεν ήταν ως μια διαμάχη μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων αλλά ως 

ένας αγώνας για την επικράτηση της δημοκρατίας. Ακόμα και σήμερα ένα μεγάλο 

κομμάτι του αμερικανικού λαού αποδέχεται την παρέμβαση, μόνο όταν βασίζεται 

στην προάσπιση ηθικών αρχών. Γίνεται αντιληπτό ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα των 

ΗΠΑ, στην υλοποίηση της στρατηγικής τους προέρχεται από την επίτευξη της 

                                                           
77 Αρβανιτόπολος Κ. Η Αμερικανική εξωτερική πολιτική μετά τον ψυχρό πόλεμο,  ιδεολογικά ρεύματα, 

Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ.15 
78 Ένα ακόμα παράδειγμα για την σημασία και τον ρόλο της γεωγραφία ως προς την διαμόρφωση ή 

την δυνατότητα διαμόρφωσης της στρατηγικής ενός κρατικού δρώντα. 
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εσωτερικής νομιμοποίησης. Σε αντίθεση με την διεθνή νομιμοποίηση όπου και εκεί 

βέβαια τίθεται τέτοιο θέμα, πλην όμως λόγω της άναρχης φύσης του διεθνούς 

συστήματος, επικρατεί, το δίκαιο του ισχυρού ως άγραφος νόμος της «ζούγκλας». 

Αποτέλεσμα οι περισσότερες κυβερνήσεις να νομιμοποιούν στο εσωτερικό, τις 

παρεμβατικές τους δράσεις, όχι με γεωπολιτικά επιχειρήματα, αλλά με την επίκληση 

των κανόνων του δικαίου και των αμερικανικών αξιών. Η επέμβαση στο Περσικό 

κόλπο από την κυβέρνηση Μπους παρουσιάστηκε ως αντίδραση στην καταπάτηση 

της διεθνούς έννομης τάξης και όχι για την διαφύλαξη οικονομικών συμφερόντων και 

γεωπολιτικών πλεονεκτημάτων που διακυβεύονταν στην περιοχή, ανάλογη επίκληση 

αυτή την φορά για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Γιουγκοσλαβία79, και αν 

ανατρέξουμε στο σύνολο των παρεμβάσεων θα παρατηρήσουμε την εφαρμογή 

αυτού του κανόνα. 

3.1 Η ΥΨΗΛΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΗΠΑ 

Η υψηλή στρατηγική παρουσιάζει κάποιες ομοιότητες με την υψηλή 

στρατηγική του Βυζαντίου, όπως την περιγράφει ο Edward Luttwak, «η μεγαλοφυϊα 

έγκειται στην μετατροπή της ύπαρξης πολλών εχθρών, σε βυζαντινό πλεονέκτημα, 

ενεργοποιώντας τη χρησιμότητα της διπλωματίας, της απάτης, της δωροδοκίας και 

της θρησκείας, προκειμένου να κάνει τους εχθρούς να πολεμούν ό ένας τον άλλον, 

εκτός από το να πολεμούν την ίδια την αυτοκρατορία»80. Τα κοινά με άλλες μεγάλες 

δυνάμεις του παρελθόντος δεν σταματούν σε αυτό το σημείο, καθώς η υψηλή 

στρατηγική βρίσκει κοινά σημεία με αυτή της Σπάρτης, που εφάρμοσε για να 

σταθεροποιήσει και να διατηρήσει την ηγεμονία της. Αυτή στηριζόταν, στην 

καλλιέργεια της διεθνούς της εικόνας ως αυτής του νόμιμου και μοναδικού ηγεμόνα, 

την διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των συντελεστών ισχύος, την διατήρηση ισχυρής 

συμμαχίας, την παρέμβαση επί του συστήματος κρατών για την ανατροπή φιλικών 

προς αυτήν κρατών και την εφαρμογή ενός τέλειου κοινωνικοπολιτικού 

συστήματος81. 

                                                           
79 Kissinger H, Dipolmacy, Simon & Schuster, New York, 1994, p.53 
80 Luttwak Edward, Η υψηλή στρατηγική της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, Εκδόσεις : Τουρίκη, Αθήνα, 

2009, σ.498 
81 Κολλιόπουλος Κ, Η υψηλή στρατηγική της Αρχαίας Σπάρτης, Εκδόσεις : Ποιότητα, Βάρη, 2011, 

σ.123 
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Η υψηλή στρατηγική των ΗΠΑ, στηρίζεται και λειτουργεί, πάνω σε πέντε 

βασικούς πυλώνες. Την οικοδόμηση της δημοκρατικής ειρήνης, την υπεράσπιση της 

εθνικής τους ακεραιότητας από εχθρική επίθεση, η διατήρηση μια ευνοϊκής 

εξισορρόπησης μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, η τιμωρία των κακοποιών στοιχείων 

του διεθνούς συστήματος και η επένδυση σε καλή διακυβέρνηση στο εξωτερικό82. 

3.1.1 Ψυχροπολεμικά 

Όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο η περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου ελκύει το ενδιαφέρον, κάθε ηγεμονικής δύναμης. Πριν το τέλος του Β΄ΠΠ, 

ο ρόλος των ΗΠΑ ήταν περιφερειακός καθώς την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή 

διατηρούσε η Μεγάλη Βρετανία. Με την λήξη του πολέμου και την αδυναμία της 

Μεγάλης Βρετανίας να διατηρήσει τον ηγεμονικό της ρόλο, οι ΗΠΑ κάλυψαν το κενό 

ισχύος που δημιουργήθηκε στην περιοχή, και αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό το 1946 

όπου ανακοινώθηκε το ναυτικό πρόγραμμα των ΗΠΑ για την Μεσόγειο. Ο σκοπός 

του προγράμματος ήταν η υποστήριξη των αμερικανικών στρατευμάτων στην 

Ευρώπη και η προάσπιση των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Αυτό 

υλοποιήθηκε με την ανάπτυξη του 6ου στόλου στην περιοχή, όπου από τότε είναι η 

κυρίαρχη ναυτική δύναμη83. Ταυτόχρονα, το Δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε το πρώτο 

βήμα για την εφαρμογή από τις ΗΠΑ, και για τα επόμενα χρόνια, μιας πολιτικής 

«ανάσχεσης» της ΕΣΣΔ στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή84. 

Το 1956 και μετά την αποχώρηση των βρετανών από το Σουέζ οι ΗΠΑ, 

«ανέλαβαν» να καλύψουν το κενό ισχύος και αύξησαν την ισχύ τους και την 

παρουσία τους στην περιοχή. Αμφότερες Ελλάδα και Τουρκία αποτέλεσαν 

ανασχετικά προγεφυρώματα στα πλαίσια της αμερικανικής στρατηγικής στην 

προσπάθεια επέκτασης της Σοβιετικής Ένωσης προς την Μεσόγειο Θάλασσα85. Η 

ένταξη των δύο χωρών είχε γίνει ταυτόχρονα από το 1952, με σκοπό την προέκταση 

της αμερικανικής ομπρέλας στρατιωτικής προστασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. 
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Παρά τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο 

καταδύκνυαν και τα ποσά για την στρατιωτική ενίσχυση τόσο της Ελλάδας όσο και 

της Τουρκίας μετά την εξαγγελία του δόγματος Τρούμαν. Την προέκταση της 

ομπρέλας προστασίας στην Ανατολική Μεσόγειο επιθυμούσε και η Βρετανία, κάτι το 

απέκλειαν οι αμερικανοί μέχρι και τα τέλη του 1950, παρά τα συμφέροντα τους στην 

περιοχή. Ο πόλεμος της Κορέας στάθηκε η αφορμή για την αλλαγή της στάσης των 

ΗΠΑ86. 

Επόμενος μεγάλος σταθμός για την υπό εξέταση περιοχή αποτελεί το 1958, 

όπου οι ΗΠΑ θα ξεκινήσουν τις διαδικασίες για την ανάπτυξη του απόλυτου όπλου, 

αυτή των πυρηνικών, με την είσοδο στην περιοχή των πυραύλων Polaris, οι οποίοι 

ήταν εξοπλισμένοι με πυρηνικές κεφαλές, στους οποίους οφείλεται και η ονομασία 

των υποβρυχίων που τους έφεραν. Αυτοί οι πύραυλοι ολοκλήρωσαν την στρατηγική 

τριάδα- ξηρά- αέρας- θάλασσα και αποτέλεσαν το απόλυτο όπλο έναντι της 

Σοβιετικής Ένωσης, καθώς ο εντοπισμός των υποβρυχίων ήταν δύσκολος. Η 

προσπάθεια των Αμερικανών εστίαζε στην προσπάθεια επίτευξης σταθερότητας 

στην περιοχή, μέσω της μείωσης των ενδογενών εντάσεων, η οποία 

προσανατολιζόταν προς την επίλυση της αραβοϊσραηλινής διένεξης με απώτερο 

στόχο την ανάσχεση της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή. Οι κύριοι στόχοι της 

αμερικανικής πολιτικής εστίαζαν στην εξουδετέρωση της σοβιετικής υπεροχής, στην 

απόκτηση και διατήρηση βάσεων, στην προβολή της αμερικανικής ισχύος και στην 

εξασφάλιση της διακίνησης των ενεργειακών πόρων από το Σουέζ και την Μεσόγειο, 

και όλα αυτά μέσω της προσπάθειας υποστήριξης φίλιων καθεστώτων στα κράτη της 

περιοχής. 

3.1.2 Μεταψυχροπολεμικά  

Η εκ των έσω κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, ήταν το κύριο γεγονός 

βάσει του οποίου είχαμε μεταβολή του διεθνούς συστήματος και τον χαρακτηρισμό 

κατ όνομα και ουσία την ΗΠΑ ως της μόνης υπερδύναμης. Οι ΗΠΑ απέκτησαν την 

πλήρη πρωτοκαθεδρία καθώς δεν υφίσταντο το αντίπαλο δέος αλλά και ούτε 

διαφαινόταν κάποια άλλη δύναμη ικανή η οποία θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί το 
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κενό ισχύος που δημιουργήθηκε ώστε να αναβαθμίσει την θέση της στο παγκόσμιο 

σύστημα ισχύος και να μπορέσει να ορθώσει ανάστημα απέναντι στην μια και μόνη 

υπερδύναμη. Αυτομάτως η εφαρμοζόμενη στρατηγική της ανάσχεσης, ήταν πλέον 

χωρίς αντίκρισμα. Η διαχείριση της επόμενης ημέρας διαφαινόταν ως μια απλή 

υπόθεση, ταυτόχρονα όμως ήταν και κάτι άγνωστο, καθώς μέχρι εκείνη την στιγμή 

ακόμα και για τις ΗΠΑ, ήταν μια πρωτόγνωρη κατάσταση, καθώς ανδρώθηκαν και 

ωρίμασαν ως υπερδύναμη μέσω του απόλυτου ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα 

κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου87. 

Για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου η κατάρρευση της ΕΣΣΔ, και το 

τέλος του ψυχρού πολέμου, είχε ως αποτέλεσμα την αλλαγή της πολιτικής της στην 

περιοχή, χωρίς όμως αυτή να απολέσει την στρατηγική της σημασία για την 

ασφάλεια των ΗΠΑ. Στην μεταψυχροπολεμική περίοδο η ευρύτερη περιοχή θα 

παραμείνει στο επίκεντρο του παγκοσμίου ενδιαφέροντος, λόγω των δύο πολέμων 

κατά του Ιράκ. Στην περίοδο αυτή οι ΗΠΑ υλοποιούν την στρατηγική της διπλής 

ανάσχεσης του Ιράκ και του Ιράν. Ταυτόχρονα έχουμε και την άνδρωση της Αλ 

Κάϊντα, που οδήγησε στην τρομοκρατική επίθεση στους δίδυμους πύργους. 

3.1.3 Μπους ο πρεσβύτερος. 1989 – 1992 

Στην πρώτη μεταψυχροπολεμική περίοδο ο πρόεδρος Μπους, o 

πρεσβύτερος, ήταν αυτός που κλήθηκε να διαχειριστεί αυτή την νέα κατάσταση, 

αντιμετωπίζοντας τα όποια προβλήματα αστάθειας, καθώς σε εκείνη την περίοδο 

επικρατούσε μια σύγχυση και αποδιοργάνωση των ρόλων του δρώντων. Κατά τον 

Χένρυ Κίσινγκερ διαχειρίστηκε την αμερικανική κυριαρχία με μετριοπάθεια και 

σύνεση88. Οι κύριοι άξονες της στρατηγικής του, ήταν: 

 η επίτευξη της ασφάλειας μέσω πολυεθνικής συνεργασίας89 

 η ενδυνάμωση των ΗΠΑ 

 η οικοδόμηση νέων συμμαχιών με δημοκρατικά κράτη, με σκοπό την 

αντιμετώπιση των κρατών παριών 
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και όλα αυτά με την χρήση της διπλωματίας, της οικονομίας, και της κοινωνίας ως 

μέσα εξαναγκασμού, αφήνοντας ως τελευταία επιλογή αυτή της χρησιμοποιήσεως 

στρατιωτικής ισχύος90. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τρόπος κλιμάκωσης των 

ενεργειών επί του Σαντάμ Χουσεΐν - χρήση διπλωματίας, επιβολή κυρώσεων, 

στρατιωτική επέμβαση. Η σημασία της επιλογής επέμβασης στα πλαίσια μιας 

πολυεθνικής συνεργασίας, κατάφερε να αναδείξει την σημασία των Ηνωμένων 

Εθνών, ως ένα νομιμοποιητικό εργαλείο, διεθνούς νομιμοποίησης παρεμβατικών 

ενεργειών. Ταυτόχρονα διαφάνηκε η ανάληψη του ηγετικού ρόλου των ΗΠΑ στις 

παγκόσμιες εξελίξεις, οι οποίες ενεργώντας υπό το καπέλο της συμμαχίας, 

καταφέρνουν την επίτευξη τόσο της πολυπόθητης εσωτερικής νομιμοποίησης, που 

χρειάζονται, όσο και της διεθνούς νομιμοποίησης. 

Στόχος της επέμβασης δεν ήταν η ανατροπή του Σαντάμ αλλά η ισχυροποίηση 

της κρατικής του δομής, χωρίς την εμπλοκή των ΗΠΑ στην διακυβέρνηση, 

διατηρώντας το status quo στην περιοχή, καθώς ήθελε να λειτουργήσει 

εξισορροπητικά έναντι των φιλικά προσκείμενων προς την Μόσχα, Συρίας και Ιράν. 

3.1.4 Μπιλ Κλίντον, 1993-2000 

Η πολιτική του εστιαζόταν στην διαμόρφωση μιας παγκόσμιας τάξης, η οποία 

θα εξασφάλιζε την ειρήνη μέσω του δημοκρατικού πολιτεύματος, στηριζόμενο στην 

διπλωματία, ορμώμενος από ένα ιδεαλιστικό όραμα, χάραξε μια στρατηγική η οποία 

περιλάμβανε την ενδυνάμωση της ασφάλειας μέσω των συμμαχιών, και την 

εξισορρόπηση με τις άλλες μεγάλες δυνάμεις. Όπως λέει ο Γεώργιος Βοσκόπουλος, 

οι άξονες της αμερικανικής στρατηγικής ήταν η συλλογική ασφάλεια, ο καταμερισμός 

των ευθυνών, και η ανάληψη μαζί με τους συμμάχους κοινών πρωτοβουλιών91. Κατά 

αυτόν τον τρόπο ο Κλίντον περιέγραψε την στρατηγική του ως διεύρυνση, 

απορρίπτοντας τον απομονωτισμό, και δηλώνοντας τις προθέσεις του, για την 

επέκταση και καθιέρωση της δημοκρατίας σε προβληματικά κράτη. Η κυρίαρχη τάση 

της εποχής ήταν η αξιοποίηση της ηγεμονικής θέσεως των ΗΠΑ, οι οποίες λόγω της 

μεγάλης διατιθέμενης ισχύος και του ρόλου τους ως της μοναδικής υπερδύναμης, 

ήταν αυτές οι οποίες μπορούσαν να εγγυηθούν την παγκόσμια ασφάλεια, ασκώντας 
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ένα είδους παγκόσμιας ηγεμονίας92. Βέβαια για τις ΗΠΑ δεν είχε σημασία η 

απόσταση, ενός δυνητικά απειλητικού κράτους ως προς τα συμφέροντα τους, αλλά 

κατά πόσο θίγονταν τα συμφέροντα τους93. Οι κύριοι στόχοι, στο υποσύστημα της 

Ανατολικής Μεσογείου είχαν να κάνουν με:  

 την διασφάλιση της ειρηνικής συνύπαρξης, Αράβων και Ισραηλινών 

 την αδιάκοπτη ροή του πετρελαίου από την περιοχή του Κόλπο προς 

την Δύση 

 την διατήρηση του status quo, στην περιοχή εμποδίζοντας την ανάδειξη 

κάποιας νέας περιφερειακής δύναμης94. 

3.1.5 Μπους τζούνιορ, 2001-2008 

Αμέσως μετά την εκλογή του Τζορτζ Μπους διαφάνηκε μια τάση διασύνδεσης 

της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ με το ιδεολογικό χαρακτήρα των εμπλεκόμενων 

παραγόντων που καθόριζαν την χάραξη της στρατηγικής, καθώς μια γραφειοκρατική 

ομάδα αποτελούμενη από διανοούμενους καθόριζαν την εξωτερική πολιτική εις 

βάρος της διεθνούς ασφάλειας και τον ίδιων των ΗΠΑ95. Ο Τζορτζ Μπους 

τοποθετήθηκε ως διαφορετικός ρεπουμπλικάνος που πρέσβευε τον συντηρητισμό με 

συμπόνια96.  

Το τρομοκρατικό χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου 2001, στο παγκόσμιο κέντρο 

εμπορίου στη Νέα Υόρκη και στο Αμερικάνικο Πεντάγωνο στην Ουάσιγκτον, 

αποτέλεσε την μεγαλύτερη αποτυχία για την αμερικάνικη πολιτική ασφαλείας. Αυτό το 

γεγονός στάθηκε η γενεσιουργός αιτία για την αναπροσαρμογή της στρατηγικής των 

ΗΠΑ πάνω στον τομέα των απειλών και της διασφάλιση, της εσωτερικής αρχικά και 

κατ επέκταση της παγκόσμιας ασφάλειας. Ήταν η πρώτη φορά που οι ΗΠΑ 
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δεχόντουσαν τέτοιου μεγέθους πλήγμα στο εσωτερικό τους. Ότι απέφυγαν κατά την 

διάρκεια του ψυχρού πολέμου το δέχθηκαν την στιγμή της αδιαμφισβήτητα 

παγκόσμιας κυριαρχίας τους. Ο πρόεδρος απευθυνόμενος προς τον αμερικανικό λαό 

και όχι μόνο διαμήνυσε, ότι δεν υπάρχει διαχωρισμός ανάμεσα στους τρομοκράτες 

και αυτούς που υποθάλπουν την τρομοκρατία, θέτοντας την βάση της επερχόμενης 

στρατηγικής του, για στρατιωτική επέμβαση στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ. 

Από την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνηση Τζορτζ Μπους, ενίσχυσε την 

τάση μονομερούς ενέργειας από τις ΗΠΑ, έδωσε προτεραιότητα στην χρήση 

σκληρής ισχύος αντικαθιστώντας την διπλωματία, και τέλος εφάρμοσε το δόγμα των 

προληπτικών πολέμων στην στρατηγική των ΗΠΑ97. Οι βασικές αρχές του δόγματος 

Τζορτζ Μπους, ήταν η εφαρμογή της στρατηγικής των προληπτικών πολέμων- οι 

οποίοι αποσκοπούσαν στην ανατροπή εχθρικών καθεστώτων, στη διάδοση της 

δημοκρατίας ειδικότερα στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής, και η ανάληψη 

μονομερών ενεργειών για την προάσπιση των αμερικανικών στρατηγικών 

συμφερόντων. Ο Σπύρος Λίτσας για την επέμβαση των ΗΠΑ, στο Αφγανιστάν και 

στο Ιράκ, υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε η στρατηγική του προληπτικού πολέμου 

προκειμένου να δικαιολογήσουν, στηρίξουν και προωθήσουν τα δικά τους ιδεολογικά 

συμφέροντα με το πρόσχημα της ασύμμετρης απειλής98. Ο Τζορτζ Μπους άσκησε 

αυστηρή κριτική για τις όποιες επιλογές των προκατόχων μη εξαιρουμένου του 

πατέρα του, οι οποίοι είχαν επιδιώξει την σταθερότητα. 

Για το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου η κυβέρνηση Τζορτζ Μπους αν 

και δεν παρείχε άμεση στρατιωτική βοήθεια στην σύγκρουση του Ισραήλ με την 

Χαμάς, παρείχε υποστήριξη και κάλυψη σε όλες τις ενέργειες του Ισραήλ. Μετά τον 

δεύτερο πόλεμο του Κόλπου, έχοντας πληθώρα αντιδράσεων από μεγάλη μερίδα του 

μουσουλμανικού κόσμου, πέραν της διεθνούς κοινότητας, δεν κατάφερε να ασκήσει 

μια εξισορροπητική στρατηγική στην περιοχή. 

 

 
                                                           
97 Περισσότερα για την στρατηγική του Προληπτικού πολέμου δείτε στο: Λίτσας Σ. Πόλεμος και 

ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και Στρατηγικές εφαρμογές. Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα 2010, 
Κεφ:5.6.1, 
98 Λίτσας Σ. Πόλεμος και ορθολογισμός. Θεωρητικές προεκτάσεις και Στρατηγικές εφαρμογές. 

Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα 2010, σ. 333 
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3.1.6 Μπάρακ Ομπάμα, 2009- 2016 

Η κληρονομιά που άφησε στον διάδοχο του ο Τζορτζ Μπους ήταν γεμάτη 

προβλήματα και προκλήσεις τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Η εφαρμογή 

της στρατηγικής των προληπτικών πολέμων, αυτό που στην ουσία κατάφερε ήταν να 

δαιμονοποιήσει τους πιθανούς αντιπάλους και όλους αυτούς που δεν στήριζαν 

πολιτικά και επιχειρησιακά τις ΗΠΑ99. Ταυτόχρονα άρχισε να διακρίνεται μια έστω και 

μέσα από δειλά βήματα κινητικότητα της Ρωσίας, κυρίως μέσω της ενεργειακής της 

πολιτικής και της Κίνας λόγω του υψηλού ρυθμού ανάπτυξης που παρουσίαζε. Η 

περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της ευρύτερης Μέσης Ανατολής βρισκόταν σε 

μια κατάσταση έντονης θρησκευτικής και πολιτικής αναταραχής, έχοντας σε 

δεσπόζουσα θέση την εξάπλωση του τζιχαντισμού σε όλο το εύρος της, με τάσεις 

εξάπλωσης της και στα γειτονικά υποσυστήματα, όπερ και εγένετο. 

Η χάραξη της στρατηγικής από τον Ομπάμα, εκφραζόταν μέσω της εξωτερικής 

πολιτικής που σχεδίαζε να ακολουθήσει, ξεκινώντας από τον τερματισμό του 

πολέμου στο Ιράκ με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο, την ολοκλήρωση του 

αγώνα εναντίον τρομοκρατικών οργανώσεων όπως της Αλ Κάϊντα, την εξασφάλιση 

της μη διάδοσης των πυρηνικών ιδίως σε κράτη παρίες και τρομοκρατικές 

οργανώσεις, την επίτευξη σταθερής ενεργειακής ασφάλειας και την ανοικοδόμηση 

συνεργασιών και συμμαχιών. Η μεταβατική περίοδο από την προηγούμενη 

διακυβέρνηση, δεν ήταν μια απλή και εύκολη υπόθεση. Οι επιλογές της νέας 

στρατηγικής θα στηριζόταν στο τετράπτυχο, του νεοαπομονωτισμού, της επίλεκτης 

εμπλοκής, της συνεργατικής ασφάλειας και της ηγεμονίας. Ο Ομπάμα ακολούθησε 

ένα μίγμα ρεαλιστικών επιλογών χωρίς να αποποιηθεί κάποιον από τους πέντε 

βασικούς πυλώνες της αμερικανικής υψηλής στρατηγικής που ήταν: 

 η εγκαθίδρυση της δημοκρατικής ειρήνης 

 η προάσπιση του εθνικού εδάφους 

 η επιβολή τιμωρίας στα κράτη παρίες αλλά και στην διεθνή τρομοκρατία 

 η ευνοϊκή εξισορρόπηση ισχύος μεταξύ των Μεγάλων Δυνάμεων, και 

                                                           
99 Βοσκόπουλος Γ. Ευρωπαϊκή Ένωση και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής: Εκφάνσεις Ισχύος, 

αλληλόδραση και το ζήτημα της παγκόσμιας ηγεμονίας, Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2012 σ.371 
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 η επένδυση σε χρηστή διακυβέρνηση και σε συμμάχους στο 

εξωτερικό100. 

Η διακυβέρνηση του Ομπάμα σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και υψηλής 

στρατηγικής εστίαζε στην εγχώρια ανάπτυξη, την επέκταση των ΗΠΑ, και την 

αποφυγή των λαθών της προηγούμενης κυβέρνησης. Η προσέγγιση του εστίαζε στη 

ορθολογική χρησιμοποίηση της σκληρής ισχύος, και των δύο πυλώνων της -

στρατιωτικής και οικονομικής-, για την ισχυροποίηση των παγκόσμιων θεσμών. 

Ταυτόχρονα ήταν αδιαμφισβήτητος ο ηγεμονικός ρόλος των ΗΠΑ στο παγκόσμιο 

σύστημα και παρόλο την θέση τους, αναγνώριζαν την αναγκαιότητα των 

συνεργασιών. Η ασφάλεια των ΗΠΑ θα έπρεπε να είναι απότοκο της ηγεμονικής τους 

θέσης και όχι αποτέλεσμα του φόβου, ώστε να μην διαψεύσει τις προσδοκίες της 

παγκόσμιας κοινότητας από αυτήν101. 

Η κυβέρνηση Ομπάμα πίστευε ότι κανένα κράτος ανεξαρτήτως της 

διατιθέμενης ισχύος δεν μπορεί από μόνο του να αντιμετωπίσει τις σύγχρονες 

προκλήσεις και τα δημιουργούμενα διλλήματα ασφαλείας οπότε έκρινε ότι είναι 

αναγκαίες και επιτακτικές οι συνεργασίες, καθώς αποτελούν πολλαπλασιαστή 

ισχύος, με την βασική προϋπόθεση την αγαστή και μη εγωιστική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων. Πίστευε στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών που θα εξυπηρετούσαν τα 

κοινά συμφέροντα, με την ταυτόχρονη αντιμετώπιση των περιφερειακών και 

παγκόσμιων ζητημάτων ασφαλείας. Θεωρούσε και αναγνώριζε την χρησιμότητα της 

αποτροπής καθώς και αυτής της διπλωματίας, σε συνδυασμό την παροχή βοήθειας 

σε κράτη που βρίσκονται σε κίνδυνο, χωρίς να αγνοεί την χρησιμότητα της 

στρατιωτικής ισχύος ιδιαίτερα ότι θα αφορούσε πιο μακροπρόθεσμους στόχους. Στην 

ουσία αποσκοπούσε στην επαναδραστηριοποίηση των συμμάχων, ώστε και πιο 

αποτελεσματική να γίνεται η όποια επιχείρηση αλλά και στον επιμερισμό του 

κόστους102. Βασικός συντελεστής της στρατηγικής του, η επανεκκίνηση της 

οικονομίας, η διατήρηση της πρωτοκαθεδρίας στους τομείς της τεχνολογίας, η 

                                                           
100 Miller Paul, Five pillars of American Grand Strategy, LISS, Vol 54, o1 October 2012, 

http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-
october-november-2012-fda3/54-5-02-miller-b497, HΜ. ΠΡ. 10- 7- 2017 
101The White house, National Security Strategy 2015, p.1-2, http://nssarchive.us/NSSR/2015.pdf, ΗΜ 

ΠΡ:19-10-2017 ,  
102 Στο ίδιο, σ.41 

http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-october-november-2012-fda3/54-5-02-miller-b497
http://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2012-23ab/survival--global-politics-and-strategy-october-november-2012-fda3/54-5-02-miller-b497
http://nssarchive.us/NSSR/2015.pdf
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προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας, αλλά και η διατήρηση της ηγεμονικής θέσεως 

των ΗΠΑ103. 

Παρά την μετατόπιση του κέντρου βάρους της πολιτικής των ΗΠΑ, στη 

Ανατολική Ασία, όχι απαραίτητα λόγω μεγαλύτερης στρατηγικής αξίας της εν λόγω 

περιοχής, αλλά λόγω της ενδεχόμενης εμφάνισης πυρηνικής απειλής από το κράτος 

«παρεία» της Βορείου Κορέας, καθώς η κατοχή πυρηνικών όπλων εκφράζει την 

υπέρτατη επιθετικότητα104. Αυτό όμως δεν σήμαινε ότι η Ανατολική Μεσόγειος έμεινε 

εκτός κάδρου, καθώς η στρατηγική αξία της περιοχής για την υπερδύναμη παρέμεινε 

αμετάβλητη. Αρχικά υπήρξε μια μεταστροφή της υψηλής στρατηγικής από αυτή του 

Μπους. Ο συνδυασμός της χρήσης ήπιας και σκληρής ισχύος διαφαίνεται μέσα από 

την εμπλοκή των ΗΠΑ, στη Λιβύη αλλά και την εξολόθρευση του Μπιν Λάντεν, 

αφήνοντας πίσω την στρατηγική της σκληρής ισχύος. Εγκατέλειψε τη νέο-

συντηρητική εξωτερική πολιτική Μπους, για μια πιο ευέλικτη και ισορροπημένη 

πολιτική, η οποία δεν φαινόταν το ίδιο απειλητική απέναντι στον μουσουλμανικό 

κόσμο105. 

Η διαχείριση της Συριακής κρίσης αντικατοπτρίζει την στρατηγική του Ομπάμα: 

αποφυγή ανάπτυξης χερσαίων δυνάμεων, χρήση διπλωματίας, προτίμηση σε 

επιχειρήσεις από αέρος είτε μέσω αεροπορικών βομβαρδισμών είτε με πυραυλικές 

επιθέσεις, αλλά συγχρόνως με την ενίσχυση τοπικών δυνάμεων προκειμένου να 

αναπτύξουν αυτές δράσεις, προσφεύγοντας κατά κάποιον τρόπο σε επιχειρήσεις 

μέσω αντιπροσώπων106. Η πολιτική αυτή του Ομπάμα δέχτηκε αρκετές επικρίσεις, 

καθώς η αποφυγή άμεσης εμπλοκής, ενδεχομένως υποβάθμισε τον ρόλο της, ως την 

κυρίαρχη στρατιωτική δύναμη και ενδεχομένως ίσως να έδωσε την ευκαιρία στην 

Ρωσία να εμπλακεί άμεσα στην περιοχή. Η απόφαση Ομπάμα, ίσως και να ήταν 

ορθολογική, εάν σκεφτεί κανείς ότι οι ΗΠΑ, μόλις είχαν απεμπλακεί από τον πόλεμο 

στο Ιράκ, και μια στρατιωτική εμπλοκή θα δημιουργούσε αντιδράσεις στο εσωτερικό 

ενώ ταυτόχρονα θα αύξανε ακόμα περισσότερο τον αντιαμερικανισμό στην περιοχή. 

                                                           
103 Στο ίδιο, σ.15 
104 Κουσουβέλης Η, Αποτροπή και πυρηνική Στρατηγική, Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2000, σ.15 
105 Stevenson J, Echoes of gunfire: bin Laden, the U.S and the Greater Middle East, 07 June 2011, 

https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2011-2760. ΗΜ. ΠΡ. 20-10-2017 
106 Pagliarulo Diego, The Midle East and America΄s quest for the new grand strategy, E- Innternational 

Relations, http://www.e-ir.info/2016/10/09/the-middle-east-obama-and-americas-quest-for-a-new-
grand-strategy/, ΗΜ. ΠΡ. 20-10-2016 

https://www.iiss.org/en/publications/survival/sections/2011-2760
http://www.e-ir.info/2016/10/09/the-middle-east-obama-and-americas-quest-for-a-new-grand-strategy/
http://www.e-ir.info/2016/10/09/the-middle-east-obama-and-americas-quest-for-a-new-grand-strategy/
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Στην ουσία επέλεξε την χρήση της διπλωματίας, όπως το ίδιο έκανε και στην 

περίπτωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, με το Παλαιστινιακό ζήτημα, και 

τα ανοίγματα προς το λοιπό Αραβικό κόσμο. Η διπλωματία δεν στέφθηκε πλήρως με 

επιτυχία. Ο Κισινγκερ για την πολιτική του Ομπάμα, πιστεύει ότι στην προσπάθεια 

πλαισίωσης όλων των πλευρών η κατάληξη ήταν η απεμπόληση της ικανότητας των 

ΗΠΑ στην διαμόρφωση των εξελίξεων107. 

3.1.7 Ντόναλντ Τραμπ, 2017-….. 

Ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την εκλογή του, 

εμφανίζεται ως ο κύριος εκφραστής αναζήτησης νέων προσανατολισμών και 

προσεγγίσεων, ως προς την στρατηγική των ΗΠΑ. Εκτιμάται ότι θα κινηθεί στην 

κατεύθυνση αναζήτησης προϋποθέσεων ισορροπίας. Η δεδομένη κατάσταση για τον 

νέο Πρόεδρο, είναι η συνεχιζόμενη κρίση στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου και Μέσης Ανατολής, και σίγουρα θα πρέπει να επανεξεταστεί, η 

επεμβατική πολιτική, στη βάση ενός ρεαλιστικού προσανατολισμού, για την επίτευξη 

των αμερικανικών συμφερόντων. Σύμφωνα με τον Σπύρο Λίτσα, παρόλο που ο 

πρόεδρος Ομπάμα ήταν ένας από τους σημαντικότερους προέδρους των ΗΠΑ, επί 

της προεδρίας του, η Ρωσία βρέθηκε ξανά με αξιώσεις στην περιοχή, οπότε τώρα θα 

πρέπει να επαναχαρακτεί, όπως χαρακτηριστικά λέει, ένα νέο Pivot to the East. 

Med108. 

Για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Τράμπ με την αποφασιστική 

κίνηση, του αεροπορικού χτυπήματος, του περασμένου Απριλίου ως απάντηση στην 

χρήση χημικών όπλων από τον Άσαντ, πέρασε το μήνυμα, ότι δεν είναι διατεθειμένος 

να ανεχθεί την όποια παρέκκλιση, από τα συμφωνηθέντα, ανεξαρτήτως ή όχι της 

ρώσικης παρουσίας στην Συρία. Δείχνοντας έτσι ότι πλέον έχει την βούληση, και την 

ικανότητα, η οποία εκμαιεύεται από την αδιαμφισβήτητη πρωτοκαθεδρία 

στρατιωτικής ισχύος, ώστε να επέμβει και να αντιμετωπίσει τις όποιες απειλές με 

δράσεις. Στην ουσία με αυτό τον τρόπο έθεσε μια κόκκινη γραμμή, όσον αφορά την 

μη ανοχή των ΗΠΑ, στην χρήση όπλων μαζικής καταστροφής. Η πρόκληση για την 

                                                           
107 Kissinger H, A path out of the Middle East Collapse, The Wall Street Journal, 16 Okt 2015. 

https://www.wsj.com/articles/a-path-out-of-the-middle-east-collapse-1445037513.  ΗΜ. ΠΡ.20-10-2017 
108 Λίτσας Σπυρίδων. Οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις στον πυρήνα του εδραιωμένου πολυπολισμού. 

Άρθρο στο Βήμα 22-10-2017. http://www.tovima.gr/ 
/opinions/article/?aid=909775#.We2gyfRiI6E.twitter. ΗΜ. ΠΡ. 25-10-2017 

https://www.wsj.com/articles/a-path-out-of-the-middle-east-collapse-1445037513
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διακυβέρνηση του, είναι η ενσωμάτωση τέτοιων ενεργειών σε μια ευρύτερη 

στρατηγική. Μετά το τελευταίο του διάγγελμα γι αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως 

πρωτεύουσας του Ισραήλ, μια ενέργεια που ίσως για πολλούς να εντάσσεται στα 

πλαίσια του απρόβλεπτου, και του αιφνιδιασμού του αντιπάλου, αυτό όμως μπορεί 

να είναι αποτελεσματικό όσον αφορά τις τακτικές κινήσεις και ίσως όχι τόσο τις 

στρατηγικές καθώς ναι μεν πέτυχε τον αιφνιδιασμό των αντιπάλων του αλλά 

ταυτόχρονα και τον αντίστοιχο των συμμάχων του. Βέβαια αυτή η κίνηση με μια 

πρώτη εκτίμηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια στρατηγική κίνηση, η οποία ταράζει 

την διαμορφωθείσα κατάσταση στην περιοχή και όχι μόνο, καθώς αναβαθμίζει τον 

ρόλο των ΗΠΑ, ως πρωταγωνιστή των εξελίξεων και αναγκάζει πλέον τους 

υπόλοιπους δρώντες να τις ακολουθούν. Τα αποτελέσματα βεβαίως δεν δύναται να 

προβλεφθούν, το μόνο σίγουρο σύμφωνα με τον νόμο δράσης - αντίδρασης, μια 

απόφαση η οποία προκαλεί έντονη δράση θα πρέπει να αναμένεται να προκαλέσει 

μια επίσης έντονη αντίδραση. 

3.2 ΣΥΝΟΨΗ  

Μετά το τέλος του Β΄ΠΠ, οι παραδοσιακοί στόχοι των ΗΠΑ, στην περιοχή ήταν 

η διατήρηση της κυριαρχίας, ώστε να διατηρηθεί η πρόσβαση στα πετρέλαια και τον 

έλεγχο των θαλασσίων οδών, και η υποστήριξη - υπεράσπιση του κράτους του 

Ισραήλ. Αυτό επετεύχθη με την εφαρμογή μιας στρατηγικής περιορισμού, μέσω 

πολυμερών συμφωνιών, στρατηγικών συμπράξεων, με πωλήσεις όπλων και με την 

παροχή βοήθειας. Επίσης ακολουθήθηκε η διπλωματική οδός για την αντιμετώπιση 

των Αραβο-ισραηλινών διενέξεων.  

Μετά το χτύπημα της 11 Σεπτεμβρίου, οι κύριοι στόχοι ήταν ο περιορισμός 

τόσο του Ιράκ όσο και του Ιράν, καθώς και η προσπάθεια για την μη διάδοση των 

πυρηνικών. Αυτό έγινε με την προώθηση στρατιωτικών δυνάμεων, με σύναψη 

αμυντικών συνεργασιών και με την επιβολή οικονομικών κυρώσεων. Βασικός 

πυλώνας η χρησιμοποίηση της διπλωματίας. Η κυβέρνηση Μπους προσπάθησε να 

εφαρμόσει μια στρατηγική που θα μπορούσε να ονομαστεί φιλελεύθερη ηγεμονία, με 

στόχο την διατήρηση της αμερικάνικης κυριαρχίας, σε συνδυασμό με την προώθηση 

της δημοκρατίας. Αυτό που χρησιμοποιήθηκε ήταν η παρέμβαση συνοδευόμενη από 

αλλαγή καθεστώτος, και η οικοδόμηση κράτους με την χρήση καταναγκαστικής 

διπλωματίας.  



- 45 - 

Μετά τον δεύτερο πόλεμο του Κόλπου, οι ΗΠΑ στην ουσία έλεγχαν την 

περιοχή, μέσω της επιρροής που ασκούσαν στο Ισραήλ, την Ιορδανία, το Ιράκ, και 

των φιλικών σχέσεων με την Σαουδική Αραβία. Ο τρόπος με τον οποίο έγινε η 

αποχώρηση από το Ιράκ, ήταν αποτέλεσμα εσωτερικών πιέσεων, ο πρόεδρος 

Ομπάμα, είχε δεσμευτεί προεκλογικά γι αυτό, το οποίο όμως οδήγησε σε μια 

αποδυνάμωση της θέσεως τους στην ευρύτερη περιοχή. Μετά την αποχώρηση 

ακολούθησε η κρίση στην Συρία, στην αρχική φάση της οποίας, δεν υπήρξε κάποια 

άμεση εμπλοκή των αμερικανών. Αντιθέτως παρατηρήθηκε η εμπλοκή 

περιφερειακών δυνάμεων όπως της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας, του Ιράν και 

της Ρωσίας. 

Οι στρατηγικοί στόχοι των ΗΠΑ, για την περιοχή, πλέον εστιάζονται στην 

περιφερειακή σταθερότητα, στον έλεγχο των θαλασσίων και εναερίων οδών, στην 

οικονομική διείσδυση στην περιοχή, και στην συμμετοχή εκμετάλλευσης των 

ενεργειακών πόρων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΡΩΣΙΑΣ 

Μετά την κατάρρευση της ΕΣΣΔ, πολλοί ήταν αυτοί που αναρωτιόντουσαν 

κατά πόσο η σύγχρονη Ρωσία θα εξακολουθούσε να είναι μια μεγάλη δύναμη, ένας 

ενεργών δρώντας στο διεθνές σύστημα ή θα παρέμενε μια δύναμη μικρότερη, 

ανατρέποντας την ιστορική της παράδοση και θα γινόταν μια μέτρια και χωρίς 

φιλοδοξίες κρατική οντότητα, επικεντρωμένη στα εσωτερικά της προβλήματα109. 

Η κρίση ταυτότητας απότοκο κάποιου που χάνει την γη κάτω από τα πόδια 

του ή διαφορετικά κάποιου ο οποίος ξαφνικά βρίσκεται ουρανοκατέβατος μέσα σε μια 

ζούγκλα, όπως είναι το διεθνές περιβάλλον . Οπότε το πρώτο πράγμα που έπρεπε 

να πράξει, η Ρώσικη Ομοσπονδία πριν από οτιδήποτε άλλο ήταν να ανακαλύψει την 

ταυτότητα της. 

4.1 ΠΡΟΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ 

Τα δεσπόζοντα ερωτήματα που θα έπρεπε να απαντηθούν σχετικά με τον 

καινούργιο ρόλο που θα καλούταν να διαδραματίσει η Ρωσία ήταν: 

- κατά πόσο είναι ευρωπαϊκή ή ευρασιατική 

- κατά πόσο είναι περιφερειακή ή παγκόσμια δύναμη και  

- ποια είναι τα εθνικά της συμφέροντα. 

Αναπτύχθηκαν δύο κύριες τάσεις, η μια της ευρωπαϊκής και αυτή της 

ευρασιατικής προσέγγισης . Οι υποστηρικτές της ευρασιατικής προσέγγισης 

υποστήριζαν ότι η Ρωσική Ομοσπονδία είναι μια νέα εδαφική και πολιτική οντότητα, 

το περιβάλλον της οποίας έχει διαφοροποιηθεί σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν. 

Είναι μικρότερη σε μέγεθος από την Σοβιετική Ένωση, έχοντας να αντιμετωπίσει νέες 

προκλήσεις και απειλές, οι οποίες πλέον ήταν εγγύτερα της. Τα κυριότερα 

επιχειρήματα τους επικεντρωνόντουσαν στο ότι η Ρωσία αποτελεί την γέφυρα 

ανάμεσα στην Ευρώπη και την Ασία, ότι η μεγάλη δύναμη της είναι η οικονομία και το 

ευρασιατικό μοντέλο110 είναι το καλύτερο για την αναδιοργάνωση της χώρας, καθώς 

                                                           
109 Tatiana Shakleina, Η Ρωσία στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Επιμέλεια: Καραγιάννης Μάνος, Η 

Ρωσία Σήμερα,  Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 150 
 110 Ο κύριος στοχαστής της προσέγγισης αυτής είναι ο Alexander Dugin, για περισσότερα δείτε στο:  
Alexander Dugin , G Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia: English 
Translation Paperback – August 1, 2017. Χαρακτηριστικό απόσπασμα από διάλεξη, του Alexander 
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είναι αυτό που επιτρέπει την ανάπτυξη των κύριων κατευθύνσεων της εξωτερικής 

πολιτικής- ευρωπαϊκής, ασιατικής και βορειοαμερικανικής111. Κατέκριναν την άλλη 

τάση, που ήταν προσανατολισμένη προς την Δύση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η 

Ρωσία μια παγκόσμια δύναμη που βρίσκεται και έχει συμφέροντα και στις δύο 

ηπείρους κατέληξε στα τέλη της δεκαετίας του 90, απομονωμένη από τις κυρίαρχες 

τάσεις των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών πολιτικών ολοκλήρωσης. Παρόλο 

που από πλευράς φυσικών πόρων εξακολουθούσε να είναι από τις πρώτες στην 

παγκόσμια κατάταξη, υποστήριζαν ότι η ευημερία θα μπορούσε να έρθει μόνο με την 

συνεργασία και ολοκλήρωση με τους γείτονες της και στη Δύση και στην Ανατολή, και 

ότι αυτό είναι μονόδρομος για την ανάπτυξη και αναβάθμιση της, στην παγκόσμια 

οικονομία και πολιτική112. 

Οι επικριτές αυτής της ευρασιατικής προσέγγισης υποστηρίζουν ότι η Ρωσία 

από πλευράς προέλευσης και πολιτισμού είναι μια ευρωπαϊκή χώρα, Γεωγραφικά 

μπορεί να ανήκει και στην Ασία πολιτισμικά όμως όχι. Οι υποστηρικτές του 

ευρωπαϊκού πολιτισμού θεωρούν ως αναγκαία την χάραξη της εξωτερικής πολιτικής 

με προτεραιότητα στα εσωτερικά προβλήματα. Τα προβλήματα αυτά που άπτονται 

στο κοινωνικό σύνολο, όπως ο τομέας της υγείας ,της παιδείας, της εκπαίδευσης, θα 

μπορούσαν να επιλυθούν μόνο εάν απέβαλλαν τα βαρίδια του παρελθόντος. Η 

στρατηγική της Ρωσίας, θα πρέπει να περνάει μέσα από την ανάπτυξη της 

οικονομίας και την οικοδόμηση των δημοκρατικών δομών. Οι δύο πλευρές θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι τελείως ασύμβατες μεταξύ τους. Στην ουσία 

αντικατόπτριζαν την πολυπλοκότητα του ρωσικού κράτους, έχοντας πλήθος 

διαφορών αλλά και σημείων σύγκλισης. Όπως μας λέει η Tatiana Shakleina «από 

γεωπολιτική και πολιτισμική άποψη, είναι πιο ταιριαστό για τη Ρωσία να παραμείνει 

                                                                                                                                                         
Dugin, που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος «Η Εξωτερική Πολιτική της Ρωσίας» του 
τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά : «Η εσωτερική πολιτική της 
Ρωσίας (καθώς και άλλων χωρών) χαρακτηρίζεται από μια πάλη ανάμεσα σε μια φιλοαμερικανική, 
φιλελεύθερη ελίτ από τη μία πλευρά και από την άλλη τον Πρόεδρο Πούτιν, το μεγαλύτερο μέρος της 
ρωσικής πνευματικής ελίτ και της ρωσικής κοινωνίας (στόχος των οποίων είναι η διατήρηση της 
ρωσικής ταυτότητας), περιέγραψε την Ευρασιατική Ένωση του Πούτιν ως ένα σημαντικό βήμα προς τη 
δημιουργία ενός πολυπολικού κόσμου που αντιστέκεται στην αμερικανική ηγεμονία και, κατά συνέπεια, 
είναι προϋπόθεση για τη διατήρηση της ρωσικής ταυτότητας». Συνεχίζοντας και κινούμενος, στο 
πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι οποιαδήποτε προσπάθεια της Δύσης για την ανατροπή του 
ιρανικού καθεστώτος (που αποτελεί ένα σημαντικό σύμμαχο της Ρωσίας, ο οποίος επίσης αντιστέκεται 
στην προοπτική ενός μονοπολικού κόσμου) με τη βία θα λάβει μια πολύ σκληρή απάντηση από τη 
Μόσχα. Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 12 Απριλίου 2013. Περισσότερα δείτε στο: 
http://www.4pt.su/el/content/i-diethnis-politiki-kai-eyrasiatiko-orama. ΗΜ. ΠΡ. 16-9-2016. 
111 Στο ίδιο, σ.151 
112 Στο ίδιο, σ.152 

http://www.4pt.su/el/content/i-diethnis-politiki-kai-eyrasiatiko-orama
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ένας ξεχωριστός πολιτισμός, χωρίς να διχάζεται ή να ισορροπεί μεταξύ Ευρώπης και 

Ασίας, αλλά αναζητώντας τους πλέον κατάλληλους τρόπους αντιμετώπισης των 

διαφόρων δρώντων της διεθνούς διαδικασίας»113 

4.2 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΡΩΣΙΑΣ 

Η διάλυση της Σοβιετικής ένωσης αποτέλεσε για την Ρωσία, «την πλέον 

εκτεταμένη οικονομική, πολιτική και στρατιωτική κατάρρευση μιας αυτοκρατορίας που 

δεν ηττήθηκε ποτέ στο πεδίο της μάχης»114, ενώ ο χώρος της πρώην Σοβιετικής 

Ένωσης δεν έπαψε να αποτελεί πεδίο προώθησης και έδαφος ζωτικής σημασίας. 

Στα εδάφη αυτά η Ρωσία προσπάθησε να δημιουργήσει μια ζώνη επιρροής, χωρίς να 

επιδιώκει την πολιτική επανενσωμάτωσης τους. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κατάφερνε 

να παίρνει τις πρώτες ύλες, με αντάλλαγμα παραχωρήσεις σε πολιτικό, ενεργειακό ή 

στρατιωτικό τομέα, αποφεύγοντας όμως το κόστος επιδότησης αυτών των κρατών115. 

Η στρατηγική της Ρωσίας πέρασε από τρία στάδια. Μετά την κατάρρευση της 

ΕΣΣΔ, το 1991 ακολούθησε μια αφομοίωση του πολιτικού συστήματος από την 

Ρωσία, προκειμένου να αναληφθεί ο νέος της ρόλος, του περιφερειακού ηγεμόνα, 

στον χώρο μεταξύ Ευρώπης και κεντρικής Ασίας116. Η προσπάθεια όμως για την 

διατήρηση της επιρροής επί των βαλτικών χωρών και της Ουκρανίας καθώς και των 

κεντροασιατικών χωρών – Γεωργίας, Τουρκμενιστάν, Ουζμπεκιστάν, Αζερμπαϊτζάν- 

απέτυχε. 

4.2.1 Ψυχροπολεμικά 

Η περίοδος ψυχρού πολέμου, ως γνωστόν αποτέλεσε, το αποκορύφωμα της 

ανταγωνιστικότητας των δύο πόλων, σε όλα τα επίπεδα. Η διατήρηση της 

ισορροπίας του τρόμου, σε συνδυασμό με την αποφυγή του πολέμου, εξαιτίας του 

φόβου της κλιμάκωσης του, σε πυρηνικό επίπεδο, ήταν σε γενικές γραμμές η 

ιστορική ακολουθία της περιόδου αυτής. Η ένταση μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων 

κορυφώθηκε την περίοδο από το τέλος του Β΄ΠΠ μέχρι την δεκαετία του 1970, 

                                                           
113 Στο ίδιο σ. 154 
114 Bugajski J, Cold Peace: Russia΄s New Imperialism, Praeger, New York, 2004, p.1 
115 Τσακίρης θ, Το δόγμα του «Εγγύς Εξωτερικού»: Η ρωσική εξωτερική πολιτική έναντι της 
Ουκρανίας. Επιμέλεια: Καραγιάννης Μάνος, Η Ρωσία Σήμερα,  Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 
181 
116 Heika H, The Evolution of Russian Grand Strategy – Implications for Europe’ s North, Polis 
University of Birmingham, Birmingham ,2000,  p26 
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ακολούθησε μια σχετική μείωση αυτής της έντασης κατά την διάρκεια της 

συγκεκριμένης δεκαετίας  ικανή ώστε να χαρακτηριστεί ως περίοδος της ύφεσης. 

Αυτή διήρκησε μέχρι το 1979, όπου οι Σοβιετικοί εισέβαλαν στο Αφγανιστάν117. 

Ακολούθησε ακόμα μια περίοδος έντονης αντιπαράθεσης μέχρι το 1985, μετά 

την εκλογή του Ρέιγκαν στην προεδρία των ΗΠΑ, ο οποίος μετά την τοποθέτηση 

νέων πυραύλων από τους Σοβιετικούς στην Ευρώπη, απάντησε με νέα εξοπλιστικά 

προγράμματα, και μια επιχείρηση αντιστάθμισης της επιρροής της ΕΣΣΔ στον τρίτο 

κόσμο. Μετά την άνοδο του Γκορμπατσόφ, ακολούθησε ακόμα μια περίοδος 

ύφεσης118. 

Η εκλογή του Γκορμπατσόφ το 1985, έφερε μια νέα δυναμική στο εσωτερικό 

του κράτους. Η πολιτική του στηρίχθηκε σε δύο βασικούς πυλώνες, της διαφάνειας 

και της αναδιάρθρωσης. Η προσπάθεια φιλελευθεροποίησης της οικονομίας, η οποία 

είχε βαλτώσει, σε συνδυασμό με τις αναφορές για το ανθρώπινο πρόσωπο του 

σοσιαλισμού, αποτελούσαν την απέλπιδα προσπάθεια, της διάσωσης του 

καθεστώτος. Η συγκεκριμένη περίοδος χαρακτηρίστηκε από μια τάση εξομάλυνσης 

των σχέσεων τόσο με τις ΗΠΑ, όσο και με τις υπόλοιπες χώρες της δυτικής 

Ευρώπης, με στόχο την μείωση των αμυντικών δαπανών, προς εξοικονόμηση 

πόρων και την διοχέτευση τους, σε παραγωγικούς τομείς119. 

Τον Αύγουστο του 1991, η κρατική επιτροπή αντιμετώπισης εκτάκτων 

αναγκών, έκανε πραξικόπημα, υπό την καθοδήγηση του Γενάτι Γενιάνεφ. Το 

πραξικόπημα απέτυχε, και ταυτόχρονα σήμανε την αρχή του τέλους για την Σοβιετική 

Ένωση. Στις 24 Αυγούστου ο Γκορμπατσόφ παραιτήθηκε από την θέση του γενικού 

γραμματέα, του Κομμουνιστικού Κόμματος της Σοβιετικής Ένωσης, προτείνοντας την 

διάλυση του. Στις αρχές του Σεπτεμβρίου οι τρείς Βαλτικές Δημοκρατίες κήρυξαν την 

ανεξαρτησία τους, και στις 25 του ιδίου μήνα, παραιτήθηκε από την θέση του 

προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, όπου και τυπικά σήμανε και την διάλυση της120. 

Στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου η δράση της ΕΣΣΔ, είχε να κάνει 

με την συνεργασία με το κράτος της Συρίας, μέσω της σύναψης συμφωνίας για την 

                                                           
117  Κουσκούβελης Η, Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις, Εκδόσεις: Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σ.246 
118 Στο ίδιο, σ.246 
119 Καραγιάννης Μάνος, Η Ρωσία Σήμερα,  Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 24 
120 Στο ίδιο, σ.25 
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αγορά όπλων, η οποία απομονωμένη από τα υπόλοιπα αραβικά κράτη προσέφυγε 

για αναζήτηση εξοπλισμών από την Σοβιετική ένωση. Εν συνεχεία η ΕΣΣΔ, βοήθησε 

την Συρία στην ανάπτυξη δυνατοτήτων για την εξόρυξη πετρελαίου, την παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, την εγκατάσταση αρδευτικών συστημάτων και την δημιουργία 

πολλών έργων υποδομής. Ταυτόχρονα από το 1947 έως το 1949, το Ισραήλ 

απολαμβάνει την πολιτική στρατιωτική και δημοσιονομική υποστήριξη από την 

Σοβιετική Ένωση121 

Το 1967 Σοβιετική Ένωση έστειλε πολεμικό υλικό σε Αίγυπτο, Συρία και Ιράκ, 

μετά τον πόλεμο των έξι ημερών. Ο Σοβιετικός στόλος που είχε ανύπαρκτη παρουσία 

στην περιοχή πριν την δεκαετία του 60, μετά το 1964, έφθασε σε επίπεδα ποσοτικού 

και ποιοτικού ανταγωνισμού ενώ το 1971 πλέον παρουσίαζε υπεροπλία σε σχέση με 

τον αμερικάνικο122. Το 1971, συμφωνήθηκε και η εγκατάσταση ναυτικής βάσης στην 

Ταρτούζ. 

4.2.2 Μπόρις Γιέλτσιν, 1991-1999 

Η περίοδος αυτή, χαρακτηρίστηκε στο εσωτερικό της Ρωσίας, ως μια 

περίοδος, οικονομικών σκανδάλων, φαινομένων νεποτισμού123, υψηλής διαφθοράς 

και κατάχρηση εξουσίας. Τα χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος ήταν αυτά 

μιας ανελεύθερης δημοκρατίας, όπου ο Γιέλτσιν δεν υπόκειντο σε κανέναν απολύτως 

έλεγχο, καθώς και την όποια ανυπαρξία ίχνους κράτους δικαίου124.  

Ο πρώτος πρόεδρος της ρώσικης ομοσπονδίας, επιδίωξε την στρατηγική 

συμμαχία με τις ΗΠΑ, με σκοπό την διατήρηση της Ρωσίας στην θέση της 

υπερδύναμης, κυρίως λόγω των πυρηνικών της. Η κατάρρευση της ρώσικης 

οικονομίας, και η διεθνή ταπείνωση σε αντικείμενα ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, όπως ο 

πόλεμος στην Γιουγκοσλαβία, η διεύρυνση προς τα ανατολικά του ΝΑΤΟ, δεν θα 

μπορούσαν να καταστήσουν κάτι τέτοιο εφικτό. 

                                                           
121 Par Real Michel, Μετάφραση: Λογοθέτης Χάρης. 27-09-2014.  http://archives.monde-

diplomatique.gr/spip.php?article589. ΗΜ. ΠΡ.: 18-12-2017 
122 Σύμφωνα με την ετήσια ανάλυση του βρετανικού Υπουργείου Άμυνας που δημοσιεύτηκε στις 

18/2/1971, Χατζυαργύρης Κώστας, «Ο Μακάριος και οι Σύμμαχοι του», σελ. 181-182 Gutenberg, 
Αθήνα 1974.  http://www.hellenica.de/Griechenland/Zypern/Ges/GR/TourkikiEisvoliStinKypro.html. 
ΗΜ. ΠΡ.: 30-11-2017 
123 η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που δίνει σε κάποιον, η θέση που κατέχει, ώστε να εξασφαλίσει 
σε συγγενείς και φίλους αξιώματα και δημόσιες θέσεις. 
124 Καραγιάννης Μάνος, Η Ρωσία Σήμερα,  Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 29 

http://archives.monde-diplomatique.gr/spip.php?article589
http://archives.monde-diplomatique.gr/spip.php?article589
http://www.hellenica.de/Griechenland/Zypern/Ges/GR/TourkikiEisvoliStinKypro.html
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Ακολούθησε μια νέα τάση αυτή, της δημιουργίας, αντιαξόνων. Σύμφωνα με την 

οποία προβλέπονταν, η σύναψη συμμαχιών με τους αντιπάλους των ΗΠΑ. Έτσι το 

1996 συγκροτήθηκε το σύμφωνο της Σαγκάης, ως οργανισμός στρατιωτικής και 

οικονομικής συνεργασίας μεταξύ: Ρωσίας, Κίνας, Καζακστάν, Κιργιστάν και 

Τατζικιστάν, με την ονομασία Shanghai Five125. Χωρίς όμως την επίτευξη κάποιου 

αξιομνημόνευτου αποτελέσματος, λόγω της παντοκρατορίας των ΗΠΑ. 

Η Ρωσία, μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, με δεδομένη την οικονομική και 

στρατιωτική δυσπραγία στην διάρκεια της δεκαετίας του 1990, παρέμεινε στο 

περιθώριο της διεθνούς πολιτικής χωρίς να αποτελεί εξαίρεση το υποσύστημα της 

Ανατολικής Μεσογείου126. 

4.2.3 Βλαντιμίρ Πούτιν, 2000- …..127  

Αυτός που αντιλήφθηκε ότι αυτές οι προσπάθειες δεν οδηγούν πουθενά, λόγω 

του ότι οι ΗΠΑ, διέθεταν τέτοιου είδους επιρροή που μπορούσαν να ελέγχουν την 

συμπεριφορά των άλλων κρατών, ήταν ο Πούτιν. Σε δηλώσεις του το 1999 είχε πει 

ότι για πρώτη φορά εδώ και τρείς αιώνες, η Ρωσία βρέθηκε αντιμέτωπη με την 

πρόκληση να απολέσει τη θέση της μεγάλης δύναμης με κίνδυνο να γίνει μια χώρα 

δευτερεύουσας σημασίας128. Αυτός διαμόρφωσε μια νέα στρατηγική αυτή του «εγγύς 

περιβάλλοντος», όπου στόχος πλέον ήταν ο προσεταιρισμός και η ανάκληση των 

καλών σχέσεων με τις πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, όπου υπήρχαν κοινά σημεία 

επαφής, ώστε να ανακτήσει την χαμένη επιρροή που ασκούσε η Σοβιετική Ένωση 

στην εγγύτερη περιοχή. Ο Πούτιν, αύξησε τις εξουσίες του προέδρου, και επιδίωξε 

από την αρχή της διακυβέρνησης του την ριζική αναδόμηση στην διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, προκρίνοντας την αρχή της κάθετης εξουσίας, δηλαδή την απευθείας 

υπαγωγή όλων των επιπέδων εξουσίας- τοπικό, περιφερειακό και ομοσπονδιακό- 

στον έλεγχο του Κρεμλίνου. Η πράξη του αυτή έγινε υπό την ανοχή των ρώσων 

                                                           
125 Η νέα στρατηγική του Πούτιν. http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t24/t24_12.htm. ΗΜ. 

ΠΡ.:25-10-2017 
126 Παρίσης Ι. Η Καθ΄ ημάς θάλασσα. Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου. Εκδόσεις: Λιβάνη, 
Αθήνα, 2013, σ. 274 
127 Το 2008, έληξε η θητεία του ως προέδρου, και ανέλαβε την Πρωθυπουργία, κάτι το οποίο είναι 
σύμφωνα με το σύνταγμα της Ρωσίας. Αυτό που δεν προβλέπεται είναι η τρίτη συνεχόμενη θητεία ως 
προέδρου. Την προεδρία ανέλαβε ο Ντιμίτρι Μεντβεντεφ, αλλά τα νήματα της ρώσικης πολιτικής 
εξακολουθεί να τα κινεί ο Πούτιν. Και γι αυτό τον λόγο δεν συμπεριλαμβάνεται επί του παρόντος 
πονήματος,  ξεχωριστή ενότητα για την περίοδο από  το 2008 και εντέυθεν. 
128 Tatiana Shakleina, Η Ρωσία στη σύγχρονη παγκόσμια πολιτική. Επιμέλεια: Καραγιάννης Μάνος, Η 
Ρωσία Σήμερα,  Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 156 

http://www.elesme.gr/elesmegr/periodika/t24/t24_12.htm
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πολιτών, υπό το συναίσθημα εσωτερικής ανασφάλειας που επικρατούσε στο 

εσωτερικό ως απότοκο του οργανωμένου εγκλήματος και των τρομοκρατικών 

χτυπημάτων από Τσετσένους129. 

Η ανοχή και υποστήριξη της ρώσικης κοινωνίας, με τις όποιες απολυταρχικές 

επιλογές του Πούτιν, πηγάζει από την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως την 

βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του ρώσικου λαού. Με αυτό τον τρόπο ο Πούτιν, 

κατάφερε να αποκτήσει την τυφλή εμπιστοσύνη της ρώσικης κοινωνίας, και αυτό του 

δίνει την πλήρη ανοχή στις επιλογές και αποφάσεις του, κατοχυρώνοντας και έχοντας 

προεξασφαλίσει την εσωτερική νομιμοποίηση, των επιλογών του. Βασική 

προϋπόθεση χάραξης εθνικής στρατηγικής. Το δόγμα της κυρίαρχης δημοκρατίας, 

θεωρητικά στηρίζεται στην συμμετοχή του ρώσικου λαού, ο οποίος είναι αυτός που 

καθορίζει την τύχη του130. Στην θεωρία όμως, στην πράξη σύμφωνα και με τον 

Πούτιν, «η Ρωσία δεν θα γίνει σύντομα, ίσως και ποτέ ένα αντίγραφο των ΗΠΑ ή της 

Βρετανίας, όπου οι φιλελεύθερες αξίες έχουν βαθιές ιστορικές ρίζες»131. 

Μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον Πούτιν, η στρατηγική της Ρωσίας 

αναπτύσσεται μέσα από τις οικονομικής φύσεως συνεργασίες. Αρχικά με την ένταξη 

της στην Partnershipι for Peace, η οποία λειτουργούσε σαν τον προθάλαμο της 

μελλοντικής ένταξης των πρώην σοβιετικών δημοκρατιών στο ΝΑΤΟ. Πλέον ο ρόλος 

της Ρωσίας παίρνει τα χαρακτηριστικά ενός δρώντα εντός ενός πολυπολικού 

συστήματος, με κύρια επιδίωξη της, την μεταμόρφωση σε μεγάλη δύναμη της 

Ευρασίας. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του Πούτιν, εκδόθηκε το νέο σχέδιο εθνικής 

ασφαλείας εντός του οποίου περιλαμβάνονταν, αρχικά νομικά θέματα που 

αφορούσαν την εσωτερική δομή του κράτους όπως βελτίωση της νομοθεσίας για την 

διασφάλιση του ρωσικού κράτους έναντι της ρώσικης ομοσπονδίας με γνώμονα την 

οικονομική ανασυγκρότηση και την ένταξη υπό ενός νομικού καθεστώτος των 

ομόσπονδων κρατών, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών 

πόρων, η άνοδος του βιοτικού επιπέδου σε συνδυασμό την προστασία από 

                                                           
129 Καραγιάννης Μάνος, Η Ρωσία Σήμερα, Εκδόσεις: Παπαζήση, Αθήνα, 2010, σ. 30 
130 Στο ίδιο, σ. 32 
131 Jack A, Inside Putin’s Russia Can be Reform Without Democracy?, Oxford University Press,  
Oxford. 2004, p.336 
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αποσχιστικά κινήματα. Επιβεβαιώνοντας ότι τα εθνικά συμφέροντα της Ρωσίας 

μπορούσαν να υλοποιηθούν μέσα από την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη. 

Όσον αφορά την στρατηγική, αυτή εστίαζε στην πρόληψη των πολέμων και 

των συγκρούσεων, δίνοντας προτεραιότητα σε πολιτικά, διπλωματικά, οικονομικά και 

άλλα μη στρατιωτικά μέσα. Τονίζοντας ταυτόχρονα την απαίτηση για επαρκή 

στρατιωτική ισχύ, για την υπεράσπιση της ρωσικής ομοσπονδίας. Ένα από τα 

βασικά καθήκοντα που έθετε για την στρατιωτική ισχύ είναι να λειτουργεί 

αποτρεπτικά και προληπτικά έναντι οποιουδήποτε επίπεδου επιθετικότητας ακόμα 

και πυρηνικής, έναντι αυτής και των συμμάχων της. Τονίζοντας επισταμένως και την 

ανάγκη διεξαγωγής ερευνητικών προγραμμάτων, τα οποία θα οδηγούσαν σε 

προηγμένες τεχνολογικές ανακαλύψεις, και στον εκσυγχρονισμό της αμυντικής 

βιομηχανίας και του στρατού, για την ικανοποίηση των συμφερόντων άμυνας και 

ασφάλειας132. 

Ιδιαίτερη έμφαση δινόταν και στον τομέα των συνεργασιών, για τον έλεγχο των 

πυρηνικών, καθιστώντας αναγκαία την διατήρηση αλλά και την ανάπτυξη 

στρατιωτικών και ναυτικών βάσεων τόσο σε κρίσιμες γεωγραφικές περιοχές, ώστε να 

εξασφαλίζεται η σταθερότητα, τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό. Με 

ιδιαίτερη έμφαση στην στενή συνεργασία με τις χώρες του συμφώνου της Σαγκάης, 

στους τομείς άμυνας και ασφάλειας. 

Το 2002 οι σχέσεις Ρωσίας και ΝΑΤΟ απέκτησαν μια μόνιμη δομή όσον 

αφορά τα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, της διαχείρισης κρίσεων και την 

αντιμετώπιση διασυνοριακών δραστηριοτήτων που αφορούσαν παράνομες 

ενέργειες. 

Το νέο Σχέδιο Εθνικής ασφαλείας εκδόθηκε το 2009 και καθόριζε την εθνική 

στρατηγική έως το 2020. Σε αυτό τονιζόταν ότι η Ρωσία είχε κατορθώσει να 

ξεπεράσει τα εμπόδια που είχαν δημιουργηθεί από την διάλυση της Σοβιετικής 

Ένωσης. Συνέχιζε με την χάραξη μιας ρεαλιστικής πολιτικής, η οποία δεν θα 

στηριζόταν σε υπέρογκες στρατιωτικές δαπάνες, αλλά στην επίτευξη της ενίσχυσης 

μέσω συνεργασιών. Βασική παράμετρος για την εθνική ασφάλεια, θα αποτελούσε ο 

                                                           
132 Εθνική αρχή Ασφάλειας της Ρώσικης Ομοσπονδίας. 10 Ιαν 2000. 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-
/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768. ΗΜ. ΠΡ. 25-10-2017 

http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768
http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/589768
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επιτυχής συνδυασμός στρατιωτικών, οικονομικών και διπλωματικών μέσων, με 

σκοπό την αποτροπή απέναντι σε κινδύνους, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στην 

αναδιοργάνωση των ενόπλων δυνάμεων, στην εσωτερική ασφάλεια, χωρίς όμως να 

ατονεί η σπουδαιότητα του άλλου πυλώνα σκληρής ισχύος αυτού της οικονομίας. 

Επηρεασμένο το σχέδιο από την διεθνή οικονομική κρίση, συμπεριλάμβανε και 

ρυθμίσεις για την προστασία του τραπεζικού συστήματος προς επίτευξη της την 

δημοσιονομικής σταθερότητας133. Το στρατηγικό δόγμα της Ρωσίας, που εκδόθηκε το 

επόμενο έτος έθετε τις απειλές εναντίον της ρωσικής ομοσπονδίας οι οποίες 

προερχόντουσαν από την εκδήλωση αναταραχών στο εσωτερικό σε συνδυασμό με 

αποσχιστικές τάσεις και από την ενδεχόμενη προοπτική της ενσωμάτωσης 

Ουκρανίας και Γεωργίας στο ΝΑΤΟ.  

Η Ρωσία τα τελευταία χρόνια διατηρεί μια σταθερή πορεία στηριζόμενη όπως 

τα πρώτα χρόνια της προεδρίας του Πούτιν, στην ανάπτυξη της οικονομίας. 

Συνεχίζοντας την ίδια στρατηγική και υπό την προεδρία του Ντιμίτρι Μεντβέντεφ, με 

κατεύθυνση την αποκατάσταση των επιπέδων ισχύος, και την προαγωγή της θέσης 

της Ρωσίας εντός του διεθνούς συστήματος, από μια περιφερειακή δύναμη ενός 

μονοπολικού συστήματος, σε μια μεγάλη δύναμη ενός διευρυμένου διπολικού 

κόσμου, εντός ενός πολυπολικού συστήματος με την συμμετοχή της Κίνας και ΕΕ. 

4.3 ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ ΤΗΣ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

Είναι γνωστό πως κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου το ζητούμενο για τη 

Σοβιετική Ένωση ήταν ο γεωπολιτικός και ιδεολογικός έλεγχος σημαντικών περιοχών 

στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο. Σήμερα, το ρωσικό ενδιαφέρον εστιάζει στον 

γεωοικονομικό τομέα και αφορά τον σχεδόν μονοπωλιακό ενεργειακό έλεγχο της 

Ευρώπης, κυρίως μέσω του φυσικού αερίου. 

Η δεσπόζουσα θέση της Ρωσίας ως προνομιακού προμηθευτή φυσικού 

αερίου της δυτικής Ευρώπης είναι δεδομένη, Τα όσα συνέβησαν στην Ουκρανία δεν 

μπορούν να χαρακτηριστούν παντελώς άσχετα με το γεωοικονομικό παιχνίδι της 

Μόσχας. Από τους συνολικά 12 αγωγούς που προμήθευαν με ρωσικό φυσικό αέριο 

                                                           
133 Natioal  Security Strategy of the Russian Federation to 2020.  http://mepoforum.sk/wp-

content/uploads/2015/08/NDS-RF-2009-en.pdf. ΗΜ. ΠΡ.25-10-2017 

http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2015/08/NDS-RF-2009-en.pdf
http://mepoforum.sk/wp-content/uploads/2015/08/NDS-RF-2009-en.pdf
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την Ευρώπη πριν το 2014, από την Ουκρανία διέρχονταν οι 5 σημαντικότεροι αγωγοί 

(άλλοι 3 μέσω των Βαλτικών κρατών και 4 μέσω Λευκορωσίας)134. 

Αυτό που οι Αμερικανοί δεν θέλουν να συμβεί είναι η καθολική εξάρτηση της 

Ευρώπης από τα ενεργειακά συμφέροντα της Μόσχας. Γι’ αυτό και επιμένουν στην 

ανάσχεση των ρωσικών ενεργειακών σχεδίων στη Νότια Ευρώπη και στην Ανατολική 

Μεσόγειο. Η Μόσχα ωστόσο δεν εγκαταλείπει την αρχική της επιδίωξη και με 

διαφόρους τρόπους επιδιώκει την επικαιροποίηση των σχεδιασμών της για την 

άμεση (ρωσικοί αγωγοί) και έμμεση (συμμετοχές σε ενεργειακά projects) ρωσική 

ενεργειακή εξάρτηση της Ευρώπης και από τον Νότο. 

4.4 ΛΙΓΑ ΣΧΟΛΙΑ 

Ο ρόλος της Ρωσίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια στην περιοχή της 

Ανατολικής Μεσογείου κα της Μέσης Ανατολής. Το ενδιαφέρον της μετά από την 

βελτίωση των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών εσωτερικών προβλημάτων της, 

για την περιοχή αναθερμάνθηκε. Στις αρχές της πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, το 

ρώσικο ναυτικό έκανε την επανεμφάνιση του στην περιοχή της Μεσογείου135. Οι 

Ρώσοι επιθυμούν την επέκταση των βάσεων τους, προκειμένου να αποκεντρώσουν 

την ισχύ τους. Οι δεσμοί της περιοχής, με την πάλε ποτέ Σοβιετική Ένωση, 

αποτελούν παρακαταθήκη για τις μελλοντικές ενέργειες της Ρωσίας στην περιοχή. 

Η Κύπρος είχε έρθει σε συμφωνία με την Ρωσία για την παρουσία 

στρατιωτικών δυνάμεων πάνω στο νησί, από την οποία θα μπορούσαν να εφορμούν 

κατά του ισλαμικού κράτους στον εμφύλιο της Συρίας καθώς και την παροχή 

ανθρωπιστικής βοήθειας. Αποτέλεσμα αυτής της δυνατότητας για μια έστω και υπό 

προϋποθέσεις, στρατιωτικής παρουσίας στην Κύπρο, συνετέλεσε έστω και σε μικρό 

ποσοστό στην αναβάθμιση της θέσεως της Ρωσίας. Ιδιαίτερα προβληματική και 

ταυτόχρονα πηγή έντονου προβληματισμού, παρουσιάζει η σχέση Ρωσίας-Τουρκίας. 

Η Ρωσία κατασκευάζει τον αγωγό από το κοίτασμα Λεβιάθαν προς την Τουρκία. Η 

Ρωσία επιθυμούσε την αλλαγή της πολιτικής του Ερντογάν και την αποδοχή του 

Άσαντ. 
                                                           
134 Κοψαχείλης Βασίλειος. Ρωσικό Ρουα Ματ στην Ανατολική Μεσόγειο. 25 Οκτ 2016. 

http://www.liberal.gr/arthro/88169/amyna--diplomatia/2016/rosiko-roua-mat-stin-anatoliki-
mesogeio.html. ΗΜ. ΠΡ.: 09- 12 -2017 
135 Παρίσης Ι. Η Καθ΄ ημάς θάλασσα. Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου. Εκδόσεις: Λιβάνη, 

Αθήνα, 2013, σ. 275 

http://www.liberal.gr/arthro/88169/amyna--diplomatia/2016/rosiko-roua-mat-stin-anatoliki-mesogeio.html
http://www.liberal.gr/arthro/88169/amyna--diplomatia/2016/rosiko-roua-mat-stin-anatoliki-mesogeio.html
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Η Ρωσία με την επιλογή της να υποστηρίξει το καθεστώς Άσαντ στην Συρία, 

δημιούργησε έναν κύκλο αντιπαραθέσεων με τον δυτικό κόσμο. Η Συρία δεν 

περιλαμβάνεται στα ζωτικά συμφέροντα της Ρωσίας όπως ήταν η Κριμαία, ώστε να 

δικαιολογείται η παρουσία της στην περιοχή. Το καθεστώς Άσαντ χωρίς την 

παρουσία της Ρωσίας δεν θα μπορούσε να αποφύγει την πλήρη κατάρρευση. Η 

υποστήριξη της Ρωσίας ξεκίνησε, σε διπλωματικό επίπεδο, με την άσκηση τεσσάρων 

βέτο από την πλευρά της Ρωσίας που αφορούσαν την καταδίκη του καθεστώτος 

Άσαντ και της επιβολής κυρώσεων στην Συρία136. 

Η ναυτική βάση στην Ταρτούζ, διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο για την Ρωσία 

στην περιοχή, παρόλο την υποβάθμιση της σημασίας της, μετά την κατάρρευση της 

Σοβιετικής Ένωσης, η Ρωσία την αναβάθμισε το 2009. Στην ουσία είναι η μοναδική 

βάση που διαθέτει η Ρωσία στην Μεσόγειο.  

Η Ρωσία με την άμεση εμπλοκή της στην κρίση της Συρία, παρόλο που δεν 

άνηκε στα εδάφη ζωτικής σημασίας, ήταν μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για τον Πούτιν  

για να αναβαθμίσει το κύρος και το γόητρο της στο διεθνές σύστημα, και ταυτόχρονα 

να μετατοπίσει τα φώτα της δημοσιότητας από το περιβάλλον της Κριμαίας. Το 

γόητρο κρίνεται σημαντικός παράγοντας για μια κρατική οντότητα και δη μεγάλης 

καθώς έχει να κάνει με την αξιοπιστία της ισχύος. Περνώντας ταυτόχρονα και το 

μήνυμα προς την Διεθνή Κοινότητα, ότι στηρίζει τους συμμάχους της. 

Η προσπάθεια αναβάθμισης των σχέσεων με την Αίγυπτο, δεν είναι τυχαία, η 

επίσκεψη Πούτιν στην Αίγυπτο το 2015, με την οποία σύναψαν εμπορικές και 

οικονομικές συμφωνίες, Μια κίνηση η οποία επηρεάζει τον γεωστρατηγικό 

προσανατολισμό της περιοχής, καθώς η Αίγυπτος έχει επιρροές στον Αραβικό 

κόσμο. Στο ίδιο μήκος κύματος και τα ανοίγματα προς την Σαουδική Αραβία, με την 

οποία έγιναν βήματα για την αναθέρμανση των σχέσεων. 

Στην προσπάθεια της να παίξει σημαντικό ρόλο στην περιοχή και να δώσει 

έναν πιο μόνιμο χαρακτήρα της παρουσίας της, δεδομένου των κοιτασμάτων 

φυσικού αερίου που έχουν ανεβρεθεί, είναι δυνατόν με την στρατιωτική της παρουσία 

να αποκτήσει και τον έλεγχο της ασφάλειας των κοιτασμάτων. 

                                                           
136 Οι 11 αρχές της Μόσχας για ειρήνη στη Συρία. http://www.russia-direct.org/analysis/moscows-11-

principles-peace-syria. ΗΜ. ΠΡ.: 25-10-2017 

http://www.russia-direct.org/analysis/moscows-11-principles-peace-syria
http://www.russia-direct.org/analysis/moscows-11-principles-peace-syria
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Οπότε πέραν της στρατιωτικής της παρουσίας η προσπάθεια της κατευθύνεται 

προς τον τομέα της οικονομίας. Τα τελευταία χρόνια συνάπτει εμπορικές και 

οικονομικές σχέσεις με τις αραβικές χώρες της περιοχής. Με μπροστάρη την 

Gazprom, προχωράει στην σύναψη συμφωνιών, προβαίνει σε συμφωνίες για την 

συμμετοχή της σε μεγάλα προγράμματα κατασκευής εγκαταστάσεων άντλησης 

πετρελαίου και φυσικού αερίου, χωρίς όμως να περιορίζεται στο καθαρά ενεργειακό 

κομμάτι αλλά ταυτόχρονα τις δραστηριότητες της και σε λοιπά έργα υποδομής137. 

Η Ρωσία με την στρατηγική που ακολουθεί έχει ως σκοπό την εισχώρηση της 

σε αμερικανικές ζώνες επιρροής. Στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, η 

στρατιωτική της παρουσία στην Συρία, καταδεικνύει ότι πλέον δεν είναι αποκλειστική 

περιοχή δράσης του αμερικανικού στόλου. Οι προαναφερθείσες ενέργειες 

εξεταζόμενες συνδυαστικά και με την συμφωνία αγοράς των S-400, από την Τουρκία, 

καταδεικνύουν ότι η Μόσχα βρίσκεται σε μια διαρκή αναζήτηση, όχι μόνο αγορών 

αλλά και νέων συνομιλητών ρίχνοντας γέφυρες επικοινωνίας με οποιονδήποτε 

πρόθυμο προς τούτο138, χωρίς να αγνοείται και η ιδιαίτερη σχέση που έχει με το Ιράν. 

Κατά την γνώμη του Σπυρίδωνα Λίτσα, η Μόσχα αποσκοπεί στην μεταφορά του 

κέντρου βάρους του αμερικανικού ενδιαφέροντος από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μέση 

Ανατολή. Η αμφισβήτηση των δυτικών ζωνών επιρροής από την Ρωσία όπως 

ορίστηκαν πριν το τέλος του Β΄ΠΠ, δείχνει αύξηση του στρατηγικού ανταγωνισμού. 

Το αποτέλεσμα της στρατηγικής με τα μέχρι τώρα δεδομένα φαίνεται να φέρνει 

αποτελέσματα. Τα απόνερα της ρωσικής εμπλοκής στην Ουκρανία, έχουν αρχίσει να 

καταλαγιάζουν139. 

Η σημασία της Ανατολικής Μεσογείου για την Ρωσία είναι παρά πολύ μεγάλη 

και όπως επισημαίνει ο Σπύρος Λίτσας, η Ρωσία δεν πρόκειται να φύγει από τον 

χώρο της Ανατολικής Μεσογείου καθώς αντιλαμβάνεται την γεωστρατηγική υπεραξία 

της περιοχής, καθώς αυτή κινείται πλέον με ανοδικές τάσεις, γιατί το Ισραήλ 

επαναχαράσει την ναυτική του στρατηγική λαμβάνοντας υπόψη ότι η νέα διώρυγα 

του Σουέζ θα προσθέσει ακόμα περισσότερο στρατιωτικό και εμπορικό ενδιαφέρον. 

                                                           
137 Παρίσης Ι. Η Καθ΄ ημάς θάλασσα. Γεωστρατηγική ανάλυση της Μεσογείου. Εκδόσεις: Λιβάνη, 

Αθήνα, 2013, σ. 276 
138 Λίτσας Σπυρίδων. Οι αμερικανο-ρωσικές σχέσεις στον πυρήνα του εδραιωμένου πολυπολισμού. 
Άρθρο στο Βήμα 22-10-2017. http://www.tovima.gr/ 
/opinions/article/?aid=909775#.We2gyfRiI6E.twitter. ΗΜ. ΠΡ. 25-10-2017 
139 Στο ίδιο 
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Επιπλέον λόγος είναι η παρουσίαση νέων ευκαιριών στην περιοχή, αφού οι 

θρησκευτικές ενδο-ισλαμικές  συγκρούσεις μεταξύ σουνιτών και σιϊτών θα 

συνεχιστούν. Η Ρωσία άδραξε την ευκαιρία της πολιτικής των ΗΠΑ, η οποία 

υποβάθμισε την στρατηγική σημασία της περιοχής140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
140  Λίτσας Σ, Άρθρο στη Δημοκρατία στις10-4-2016. http://www.dimokratianews.gr/content/61071/o-vl-
poytin-apohorei-apo-ti-syria-sta-logia, ΗΜ.ΠΡ.16-9-2017 

http://www.dimokratianews.gr/content/61071/o-vl-poytin-apohorei-apo-ti-syria-sta-logia
http://www.dimokratianews.gr/content/61071/o-vl-poytin-apohorei-apo-ti-syria-sta-logia
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - Ο ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ 

Τα τελευταία χρόνια και στα πλαίσια του ανταγωνισμού ΗΠΑ και Ρωσίας, οι 

παράγοντες επί των οποίων κινήθηκαν οι δύο δρώντες, και οι οποίοι καθόρισαν τις 

γεωπολιτικές ανακατατάξεις, στην Ανατολική Μεσόγειο, είναι ο τομέας ασφάλειας και 

αυτός της εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων. Αυτό δε που την χαρακτήρισε 

είναι μια αξιοσημείωτη και συνεχής αναδιάρθρωση της ισορροπίας ισχύος εντός 

αυτού του υποσυστήματος. 

5.1 ΓΕΩΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

Η ανακάλυψη μεγάλων ποσοτήτων υδρογονανθράκων στην περιοχή είναι 

λογικό να προκαλέσει μεταβολή στα γεωπολιτικά δεδομένα. Σύμφωνα με το US 

Geological Survey΄s141, επιβεβαιώθηκαν οι ανακαλύψεις μεγάλων ποσοτήτων 

υδρογονανθράκων, στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ξεκινώντας 

από την λεκάνη του Αιγαίου και την ανατολική λεκάνη(Levant Basin), ανοικτά της 

Κύπρου, του Λιβάνου, της Συρίας, του Ισραήλ και την λεκάνη του Νείλου. Συνολικά οι 

υπολογισμοί μιλάνε για 345 τρισεκατομμύρια κυβικά πόδια αερίου, και 3,4 

δισεκατομμύρια βαρέλια μαύρου χρυσού. Οι εκτιμήσεις για την περιοχή στο Δέλτα 

του Νείλου, ανέρχονται σε 1,76 δισεκατομμύρια βαρέλια και 223 τρισεκατομμύρια 

κυβικά πόδια αερίου, κάτι το οποίο αναβαθμίζει κατά πολύ και την γεωπολιτική αξία 

της Αιγύπτου. 

Όλα αυτά είναι λογικό να προκαλούν το έντονο ενδιαφέρον των ΗΠΑ και 

Ρωσίας για την περιοχή και να επιβάλλουν κατά κάποιο τρόπο την παρουσία τους. Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση επικεντρώνεται στην προσπάθεια ενεργειακής απεξάρτησης από 

την Ρωσία, η Τουρκία θέλει να καταστεί ενεργειακός κόμβος της περιοχής, η Κίνα 

λόγω των μεγάλων ενεργειακών της αναγκών δεν θα μπορούσε να μείνει αδιάφορη. 

Επιπλέον και περιφερειακοί δρώντες της ευρύτερης περιοχής της Μέσης Ανατολής, 

όπως το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, ενδιαφέρονται για την περιοχή, 

περισσότερο για τους ενεργειακούς δρόμους, δηλαδή αγωγούς μεταφοράς προς την 

Μεσόγειο, για την διοχέτευση του πετρελαίου και φυσικού αερίου τους προς την 

Ευρώπη. 

                                                           
141 https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf 
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Οι ΗΠΑ εστιάζουν περισσότερο την προσοχή τους στην περιοχή για λόγους 

στρατηγικής παρά για οικονομικούς λόγους. Εφόσον εμπλέκονται και ενδιαφέρονται 

τόσοι δρώντες, ως παγκόσμια ηγεμονική δύναμη, δεν θα μπορούσε να απουσιάζει 

από ένα υποσύστημα στο οποίο διακυβεύονται τόσα πολλά συμφέροντα. Η όλη 

παρουσία τους στην έχει να κάνει: 

 Με την υποστήριξη για την ενεργειακή απεξάρτηση της Ευρώπης από 

την Ρωσία142. 

 Με την προσπάθεια συμμετοχής εταιριών, αμερικάνικων συμφερόντων, 

στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό, για 

πολλούς λόγους. Πρώτον λόγω του οικονομικού ανταγωνισμού μεταξύ των μεγάλων 

δυνάμεων, δεύτερον γιατί αποκτά κατά αυτό τον τρόπο ένα άλλοθι, βάσει του οποίου 

νομιμοποιεί την παρουσία της στην Ανατολική Μεσόγειο, κάτι το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή για εσωτερική και διεθνή νομιμοποίηση 

οποιωνδήποτε παρεμβάσεων στην περιοχή, αφού οι δράσεις θα γίνονται για την 

προστασία των αμερικάνικων εταιριών που θα εδρεύουν στην περιοχή. Και τέλος 

γιατί η εξασφάλισης κέρδους από την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων, 

γίνεται στα πλαίσια ενός παιχνιδιού μηδενικού αθροίσματος δηλαδή ότι χάνει ο ένας 

παίκτης το κερδίζει ο άλλος. 

 Με τον έλεγχο των ενεργειακών και εμπορικών ροών που διέρχονται 

από την Λεκάνη της Ανατολικής Μεσογείου143. 

 Για την εξασφάλιση από οποιαδήποτε μελλοντική πιθανή αμφισβήτηση 

χρησιμοποιήσεως άλλου νομίσματος πέραν του δολαρίου, ως μέσον συναλλαγής 

των υδρογονανθράκων144. Η ιστορία των ενεργειακών πόρων μας λέει ότι πριν 

χρόνια υπήρξε συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και ΗΠΑ, προκειμένου, να 

χρησιμοποιείται το αμερικανικό δολάριο ως το επίσημο μέσο συναλλαγής των 

υδρογονανθράκων, με αντάλλαγμα την παροχή ασφάλειας στην περιοχή. Και αυτό 

έχει να κάνει πιο πολύ με την εμπλοκή περισσότερο εταιρειών της Ευρώπης και τον 

                                                           
142Ευρώπη: Τρόποι απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο. 16-06-2014 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=606442. ΗΜ. ΠΡ.:25-11-2017 
143 Τζούμης Λ. Οι σχέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ – Αιγύπτου και το ενεργειακό «σκάκι» στη Ν.Α. Μεσόγειο. 13-

02-2017http://worldenergynews.gr/ index.php/απόψεις/item/4119-λ-τζούμης-αντιστράτηγος-ε-α-οι-
σχέσεις-ηπα-ισραήλ-αιγύπτου-και-το-ενεργειακό-«σκάκι»-στη-ν-α-μεσόγειο. ΗΜ. ΠΡ.:25-11-2017 
144 Στο ίδιο 

http://www.tovima.gr/world/article/?aid=606442
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ενδεχόμενο μελλοντικό κίνδυνο, όσο απίθανος και εάν ακούγεται, η ΕΕ να 

χρησιμοποιήσει το ευρώ ως κύριο συναλλαγματικό μέσο των υδρογονανθράκων. 

Η Ρωσία από την πλευρά της επιδιώκει μέσω της παρουσίας και εμπλοκής της 

στην Ανατολική Μεσόγειο να πετύχει: 

 Την δημιουργία ενός είδους μονοπωλίου, στην παροχή φυσικού 

αερίου, προς την Ευρώπη, είτε άμεσα από το εσωτερικό της είτε έμμεσα από τον 

έλεγχο των κοιτασμάτων και των ενεργειακών διαδρόμων της Ανατολικής Μεσογείου. 

 Την νομιμοποίηση της παρουσίας της στις θερμές θάλασσες και την 

διασφάλιση μόνιμης ναυτικής παρουσίας στην περιοχή, για την διασφάλιση των 

οικονομικών της συμφερόντων. 

 Την συμμετοχή ρώσικων συμφερόντων εταιριών, τόσο στην εξόρυξη 

όσο και στην μεταφορά των υδρογονανθράκων. 

 Τον έλεγχο του νοτίου διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου, ο οποίος 

αποτελεί και το αντίπαλο δέος του δικού της σχεδιαζόμενου  διαδρόμου. Αυτό μπορεί 

να γίνει και με την αναβάθμιση του υπάρχοντος αγωγού Blue Stream, ο οποίος την 

ενώνει με την Τουρκία μέσω της Μαύρης Θάλασσας, πετυχαίνοντας με αυτό τον 

τρόπο την αύξηση του βαθμού εξάρτησης της τελευταίας, απέναντι της145. 

Για τη ΕΕ η κυριότερη επιδίωξη έχει να κάνει με την όσο το δυνατόν 

μεγαλύτερη ενεργειακή απεξάρτηση από την Ρωσία, ώστε να περιορίσει το 

ενεργειακό της κόστος, και να εξασφαλίσει την ενεργειακή της ασφάλεια. Βασική 

επιδίωξη, για οικονομικούς λόγους, η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή 

εταιριών ευρωπαϊκών συμφερόντων στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. 

Σε αυτή την κατάσταση δεν θα μπορούσε να απουσιάζει και η Κίνα, η οποία 

επιθυμεί την δική της πρόσβαση στα κοιτάσματα της περιοχής, για να πετύχει μια 

εναλλακτική πηγή υδρογονανθράκων, μετά της Μέσης Ανατολή, της Ρωσίας και της 

Κεντρικής Ασίας. Μια πολιτική την οποία έχει εφαρμόσει και σε χώρες της Αφρικής, 

                                                           
145Αλεξανδρής Γιάννης. Η Ρωσική Ενεργειακή Πολιτική και η Τέχνη της Γεωοικονομίας. 09-12-2016 

https://powerpolitics.eu/ η-ρωσική-ενεργειακή-πολιτική-και-η-τέχ/. ΗΜ.ΠΡ.:26-11-2017 
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εκεί όπου υπάρχουν φυσικοί πόροι, είτε με την μορφή υδρογονανθράκων είτε 

μεταλλευμάτων146. 

Η εμπλοκή ενός αφανούς δρώντα στην περιοχή είναι και αυτή του Κατάρ, το 

οποίο προσπαθεί είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο να διασφαλίσει την παρουσία 

του στην περιοχή, ώστε να καθιερώσει την θέση του στο παγκόσμιο ενεργειακό 

στερέωμα, με βασική επιδίωξη την κατασκευή ενός αγωγού που να διέρχεται μέσω 

της Συρίας. Πριν το ξέσπασμα της κρίσης στην Συρία το Ιράν ήθελε να προβεί στην 

δημιουργία ενός αγωγού φυσικού αερίου το οποίο θα αντλούσε φυσικό αέριο από το 

South Pars, ένα από τα μεγαλύτερα κοιτάσματα του κόσμου, στην περιοχή ανάμεσα 

στο Ιράν το Ιράκ και την Συρία. Το Κατάρ δεν θα άφηνε να συμβεί κάτι τέτοιο, καθώς 

θα άφηνε την πρωτοκαθεδρία στο Ιράν, και έτσι το δικό του σχέδιο προέβλεπε την 

κατασκευή αγωγού μέσω του Ιράκ και της Τουρκίας, και από εκεί προς την 

ευρωπαϊκή αγορά147. Η δημιουργία ενός αγωγού που θα διέρχεται μέσω της Συρίας 

θα ήταν ωφέλιμο και για την Ιορδανία, η οποία προσδοκούσε στην παροχή δωρεάν 

φυσικού αερίου από το Κατάρ, ως αντάλλαγμα της εκπαιδεύσεως Σύρων ανταρτών 

στο έδαφος της, καθώς και για την άδεια που τους παρείχε προκειμένου να 

εξαπολύουν επιθέσεις από το έδαφος της κατά στόχων του καθεστώτος Ασαντ.  

Η επιδίωξη των χωρών της Αραβικής χερσονήσου για την δημιουργία 

αγωγών, που θα εκβάλουν στην Μεσόγειο, έχει να κάνει με την αποφυγή του 

κινδύνου κλεισίματος των στενών του Ορμούζ από το Ιράν148. 

5.2 ΣΥΡΙΑ 

Η στρατιωτική επέμβαση της Ρωσίας επί του Συριακού εδάφους για την 

υποστήριξη του Άσαντ, δεν ήταν αποτέλεσμα μια συγκυριακής περίστασης, αλλά 

μιας μακροχρόνιας πολιτικής η οποία βρήκε την κατάλληλη στιγμή για να εκδηλωθεί. 

                                                           
146 Πίτατζης Αθανάσιος. Ο πόλεμος των αγωγών στη νοτιοανατολική Μεσόγειο. 

https://energypress.gr/news/o-polemos-ton-agogon-stin-notioanatoliki-mesogeio. ΗΜ. ΠΡ.: 10-12-
2017 
147 Τα συμφέροντα του Κατάρ στη Συρία και ο αγωγός για το κοίτασμα του South Pars. 

https://energypress.gr/news/ta-symferonta-toy-katar-sti-syria-kai-o-agogos-gia-koitasma-toy-south-
pars.  ΗΜ. ΠΡ:09 ΔΕΚ 2017 
148 Mahdi Darius Nazemroaya. Ηγεωπολιτική των Στενών του Ορμούζ. 10-01-

2012http://infognomonpolitics.blogspot.gr/2012/01/blog-post_373.html. ΗΜ. ΠΡ.:25-11-2017 

https://energypress.gr/news/o-polemos-ton-agogon-stin-notioanatoliki-mesogeio
https://energypress.gr/news/ta-symferonta-toy-katar-sti-syria-kai-o-agogos-gia-koitasma-toy-south-pars.%20%20ΗΜ.%20ΠΡ:09
https://energypress.gr/news/ta-symferonta-toy-katar-sti-syria-kai-o-agogos-gia-koitasma-toy-south-pars.%20%20ΗΜ.%20ΠΡ:09
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Η παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή δεν είναι κάτι νέο. Τόσο η 

αυτοκρατορική Ρωσία όσο και η Σοβιετική Ένωση, δήλωναν το ενδιαφέρον τους για 

την περιοχή την οποία την χρησιμοποιούσαν ως πεδίο ανταγωνισμού με την Δύση. 

Μοναδική εξαίρεση το χρονικό διάστημα επί της προεδρίας Μπόρις Γιέλτσιν, όπου 

υπήρξε μια υποχώρηση του ενδιαφέροντος, περισσότερο διότι την συγκεκριμένη 

περίοδο ήταν το χρονικό διάστημα που η Ρωσία προσπαθούσε να βρει την 

«ταυτότητα» της. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από τον Πούτιν το 2000, η Ρωσία 

αντιμετώπιζε τον επεκτατισμό του ΝΑΤΟ, από τον οποίο ένοιωθε την απειλή να 

φτάνει ακριβώς έξω από τα σύνορα της, οδηγώντας την να κάνει μια προσπάθεια για 

την αποκατάσταση της διεθνούς εικόνας της, ως μεγάλης δύναμης. Στα πλαίσια της 

προσπάθειας αυτής εντάχθηκε και η επιδίωξη της επιστροφής της στην περιοχή της 

Μεσογείου, μέσω της Συρίας η οποία έπαιξε τον ρόλο του προγεφυρώματος. Βεβαία 

ικανή και αναγκαία συνθήκη για την συνέχεια, αποτελεί η διατήρηση του καθεστώτος 

Άσαντ. Το ενδιαφέρον της Ρωσίας σε καμία περίπτωση δεν έχει να κάνει με το καλό 

της Συρίας, αλλά αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων. 

 Η Συρία ήταν πάντα χρήσιμη για την πολιτική της Ρωσίας από την εποχή του 

Ψυχρού πολέμου. Η γεωγραφική της θέση, είναι αυτή που επαυξάνει την στρατηγική 

της αξία, καθώς συνορεύει με το Ισραήλ, τον Λίβανο, την Τουρκία, την Ιορδανία και 

το Ιράκ. Το σημαντικότερο; έχει πρόσβαση προς την Μεσόγειο Θάλασσα. Από τα 

μέσα της δεκαετίας του 1970 και την απομάκρυνση της Αιγύπτου από την σοβιετική 

σφαίρα επιρροής, ο Χαφέζ Άσαντ πατέρας του Μπασάρ, ήταν ο στενότερος 

σύμμαχος της ΕΣΣΔ. Τα ανταλλάγματα από αυτή την ιδιαίτερη σχέση δεν ήταν 

καθόλου ευκαταφρόνητα, καθώς του παρείχαν στρατιωτική οικονομική και πολιτική 

υποστήριξη. Μετά την λήξη του ψυχρού πολέμου η ναυτική βάση στην Ταρτούζ ήταν 

και η μοναδική βάση που βρισκόταν εκτός της ρώσικης επικράτειας, η οποία της 

παρείχε την δυνατότητα της μόνιμης παρουσίας της στην Μεσόγειο. 

Η ταυτόχρονη ανάληψη των καθηκόντων τους, το 2000, από Πούτιν και Άσαντ 

τους έκανε να κινηθούν από την αρχή στην βελτίωση των φιλικών δεσμών των 

χωρών τους, ο καθένας προς όφελος του. Υπήρξε μια αύξηση του εμπορίου όπλων, 

ενώ το 2005, έγινε ένα στρατηγικής σημασίας deal, καθώς η Μόσχα προχώρησε 

στην διαγραφή των χρεών της Συρίας προς την Σοβιετική Ένωση, ύψους 13,4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, και ως αντάλλαγμα ο Άσαντ παραχώρησε στην Ρωσία 
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την άδεια για επέκταση των ναυτικών βάσεων της Ταρτούζ και της Λατάκειας. Το 

χρονικό διάστημα που ακολούθησε από το 2007 έως το 2011, η  Συρία προχώρησε 

στην αγορά του 78% του υπό προμήθεια εξοπλισμού της από την Ρωσία, ενώ το 

συνολικό ποσοστό εξοπλισμού της ανερχόταν σε 600% παραπάνω από ότι την 

προηγούμενη πενταετία149. Όμως η συμφωνία δεν περιελάμβανε μόνο την αγορά 

οπλισμού, καθώς ρώσικες εταιρείες προέβησαν σε επενδύσεις ύψους 19,4 

δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2009, περισσότερο πάνω στον τομέα των 

υδρογονανθράκων. Το 2009 ο ΄Άσαντ αρνήθηκε την υπογραφή συμφωνίας με το 

Κατάρ για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου προς την Τουρκία ο οποίος θα 

διερχόταν μέσω Συρίας, Ιορδανίας και από την Σαουδική Αραβία, καθώς η κατασκευή 

του θα υπονόμευε τα συμφέροντα της Ρωσίας ως προς την προμήθεια αερίου στην 

Ευρώπη150.  

Κατά αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό, ότι η σχέση αυτών των δύο είναι μια 

σχέση αλληλεξάρτησης από την οποία και οι δύο αποκομίζουν οφέλη. Ο Πούτιν 

αντιλήφθηκε την προδιάθεση των αμερικανών να μην συμμετάσχουν ενεργά στην 

κρίση της Συρίας, Έτσι προχώρησε στην υλοποίηση των σχεδίων του, στέλνοντας 

τον Σεπτέμβριο του 2013, ναυτικές δυνάμεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην ουσία 

λειτούργησε ρεαλιστικά, καθώς μη έχοντας κανένα απολύτως συμφέρον για μια 

στρατιωτική αντιπαράθεση με τις ΗΠΑ, άδραξε την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε, 

ώστε να κερδίσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στις μετέπειτα εξελίξεις στην Συρία 

καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο και τον σύμμαχο του Άσαντ. Έτσι ο Άσαντ κατάφερε 

να δραπετεύσει από μια πολύ δύσκολη κατάσταση που είχε διαμορφωθεί εις βάρος 

του. Ταυτόχρονα η Ρωσία ανέλαβε την πρωτοβουλία για την απομάκρυνση με 

ευθύνη της, του χημικού οπλοστασίου του Άσαντ , ώστε να αποφύγει την στρατιωτική 

επέμβαση εναντίον του. Το 2015 και καθώς το καθεστώς της Συρίας βρισκόταν σε 

εξαιρετικά δυσμενή θέση, ακολούθησε η ρώσικη παρέμβαση. Το δίλλημα το οποίο 

έθεσε ο Πούτιν στους άλλου δρώντες, ήταν στην επιλογή ανάμεσα σε Άσαντ και ISIS. 

Βέβαια η κύρια προσπάθεια των Ρώσων δεν ήταν ο ISIS, αλλά περισσότερο οι 

                                                           
149 Syria arms imports surge, most provided by Russia. https://www.reuters.com/article/us-arms-

syria/syria-arms-imports-surge-most-provided-by-russia-idUSBRE82I09Y20120319. ΗΜ. ΠΡ: 
09/12/2017 
150 Mitcell A. Orenstein and   George Romer. Putin΄s   Gas Attack. 

www.foreignaffairs.com/articles/syria/2015-10-14/putins-gas-attack  ΗΜ. ΠΡ. 09/12/2017 

https://www.reuters.com/article/us-arms-syria/syria-arms-imports-surge-most-provided-by-russia-idUSBRE82I09Y20120319
https://www.reuters.com/article/us-arms-syria/syria-arms-imports-surge-most-provided-by-russia-idUSBRE82I09Y20120319
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δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Ταυτόχρονα η Ρωσία προέβη στην ενίσχυση των 

στρατιωτικών της δυνάμεων, και στην δημιουργία αεροπορικής βάσης στο Χμέιμιμ.  

Τον επόμενο χρόνο ο Πούτιν προέβει σε μια παραπλανητική δήλωση 

ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση της αποστολής, και ότι το μεγαλύτερο μέρος των 

δυνάμεων της θα αποχωρούσε. Πράγμα το οποίο δεν έγινε, εν αντιθέσει 

μονιμοποιήθηκε η παρουσία της στην αεροπορική βάση στο Χμέιμιμ, ενώ το 2017 

ανανέωσε την παραχώρηση χρήσης της βάσεως στην Ταρτούζ, για τα επόμενα 49 

χρόνια. 

 Τον Απρίλιο του 2017 ο Άσαντ εξαπέλυσε επίθεση με χημικά στην πόλη Χαν 

Σέικουν. Αυτή την φορά όμως υπήρξε άμεση αντίδραση των Αμερικανών, όπου 

εξαπέλυσαν επίθεση εναντίον της αεροπορικής βάσης του Σαϊράτ, υπό την προεδρία 

του Τράμπ. Η Ρωσία αντιλαμβανόμενη ότι είχε αλλάξει πλέον η στρατηγική των ΗΠΑ, 

ανέλαβε την πρωτοβουλία για κατάπαυση του πυρός στην νοτιοδυτική Συρία. Τον 

Ιούλιο του 2017, μετά την συνάντηση Τράμπ και Πούτιν στο Αμβούργο επήλθε 

συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, μέσω της δημιουργίας ζωνών απαγόρευσης 

της κλιμάκωσης, υπό την εποπτεία Ρωσίας, Τουρκίας και Ιράν. Αυτή η συμφωνία είχε 

ως άμεσο αποτέλεσμα την πρόκληση έντονης ανησυχίας στο Ισραήλ, καθώς έδινε 

ρόλο στο Ιράν στην περιοχή της Συρίας, κερδίζοντας στην ουσία αυτό που 

επιθυμούσε ο Πούτιν, καθώς οι ζώνες απαγόρευσης της κλιμάκωσης είχαν 

ασθενέστερο προστατευτικό πλαίσιο από ότι μια ζώνη απαγόρευσης πτήσεων η 

οποία θα υποστηριζόταν από τις δυτικές δυνάμεις, με αποτέλεσμα την 

σταθεροποίηση του καθεστώτος Άσαντ. 

Τα αποτελέσματα της στρατιωτικής παρέμβασης της Ρωσίας, είχαν να κάνουν 

με την προβολή της, και την ανάδειξη του ρόλου που μπορεί να παίξει ως μεγάλη 

δύναμη. Ταυτόχρονα πέτυχε την διάσωση του Άσαντ, ενώ με την παρουσία της εν 

μέρει κατάφερε να αποτρέψει την άμεση παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή. Οι 

κινήσεις της σε Γεωργία, Ουκρανία και Συρία δείχνουν, την εγρήγορση για εκδήλωση 

δράσης όπου θίγονται άμεσα τα συμφέροντα της, πετυχαίνοντας ταυτόχρονα και την  

εγκαθίδρυση της παρουσίας της στην Μαύρη θάλασσα και την Μεσόγειο.  

Η Συρία στάθηκε η αφορμή για την σύσφιξη των σχέσεων και της συνεργασίας 

της Ρωσίας και του Ιράν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η άδεια χρησιμοποίησης της 
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βάσης Χαμεντάν, από την Ρωσία, όπου ήταν και η πρώτη φορά μετά το Β΄ΠΠ, όπου 

η Τεχεράνη επέτρεψε σε μια ξένη χώρα να χρησιμοποιήσει στο έδαφος της. Στο 

τέλος του Αυγούστου του 2017, ο Άσαντ ευχαρίστησε δημοσίως τη Ρωσία το Ιράν και 

την Χεζμπολάχ για την υποστήριξη τους. Ενώ τον ίδιο μήνα υπήρχαν κάποιες 

δημοσιεύσεις ότι το Ιράν προωθεί όπλα μέσω Συρίας στην Ρωσία για συντήρηση, 

κατά παράβαση του ψηφίσματος 2231 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ151. Τον 

περασμένο Σεπτέμβριο η Ρωσία απείλησε με την άσκηση βέτο σε ψήφισμα του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την ανανέωση της παρουσίας ειρηνευτικής 

δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο σε περίπτωση που αναφερόταν η 

Χεζμπολάχ ως τρομοκρατική οργάνωση152. Καταδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο ότι 

οι σχέσεις Ρωσίας – Ιράν, βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, παρά την ιστορική τους 

αντιπαλότητα, παρόλο που οι στόχοι τους δεν ταυτίζονται πλήρως, αλλά αυτό που 

τους ενώνει είναι πιο ισχυρό από τις όποιες διαφορές. Για την Ρωσία είναι πιο εύκολο 

να σταθεί αντιμέτωπη απέναντι στην Δύση ως μέλος μιας συμμαχίας από ότι μόνη 

της. 

Αυτό που πέτυχε η Ρωσία με την εμπλοκή της στο μέτωπο της Συρίας, πέραν 

των προαναφερθέντων, έχει να κάνει και με την αναστροφή του κλίματος στο 

εσωτερικό της, μετά την επέμβαση στην Κριμαία, καθώς τα αποτελέσματα των 

δημοσκοπήσεων απέναντι στον Πούτιν ενόψει και των εκλογών του 2018 δεν ήταν τα 

αναμενόμενα. Ταυτόχρονα η Συρία χρησιμοποιήθηκε και ως ένας τρόπος προβολής 

της ρωσικής πολεμικής βιομηχανίας, για την διαφήμιση των νέων οπλικών της 

συστημάτων. Και τα οφέλη δεν σταματούν εδώ καθώς θα πρέπει να θεωρείται 

σίγουρη η συμμετοχή της Ρωσίας τόσο στην ανοικοδόμηση της Συρίας, όσο και στην 

κατασκευή της ενεργειακής υποδομής της. Βέβαια αυτό που παραμένει άγνωστο 

είναι το κόστος της όλης επιχείρησης153. 

Το Συριακό πρόβλημα δεν είναι κάτι νέο για τις ΗΠΑ, καθώς τα τελευταία 

χρόνια παρακολουθούν από κοντά τις αντιπαλότητες μεταξύ των παρακλαδιών του 

μουσουλμανικού κόσμου. Το σχέδιο των αμερικανών αποσκοπούσε στην 
                                                           
151 Νέα διαδρομή λαθρεμπορίου μεταξύ Ρωσίας και Ιράν. 

www.welt.de/politik/ausland/article167624550/Neue-Schmuggelroute-zwischen-Russland-und-dem-
Iran.html. ΗΜ. ΠΡ:09/12/2017 
152 Zvi Bar΄el, Russias Moves on Xezbollax in Syria Expose how Trump΄s Mideast Polisy Endangers 

Israel. 08 Σεπ 2017. https://www.haaretz.com/israel-news/1.810805. ΗΜ. ΠΡ: 09/12/2017 
153 Anna Borshchevskaya. Russias Goals go beyond 

Damascus.http://www.meforum.org/meq/pdfs/7057.pdf. ΗΜ. ΠΡ.:09/12/2017 

http://www.welt.de/politik/ausland/article167624550/Neue-Schmuggelroute-zwischen-Russland-und-dem-Iran.html
http://www.welt.de/politik/ausland/article167624550/Neue-Schmuggelroute-zwischen-Russland-und-dem-Iran.html
https://www.haaretz.com/israel-news/1.810805
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υπονόμευση και την αλλαγή καθεστώτων σε Ιράκ, Λίβανο, Συρία, Λιβύη, Σομαλία, 

Σουδάν και κατέληγε στο Ιράν. Το 2002 ο Τζορτζ Μπούς είχε χαρακτηρίσει τις 

κυβερνήσεις των χωρών αυτών ως τον άξονα του κακού, εκφράζοντας και τον στόχο 

του, για την ανατροπή των καθεστώτων τους. Από το 2005 η Αμερικάνικη πρεσβεία 

στην Συρία ασχολιόταν με ποιον τρόπο θα μπορούσε να υπονομεύσει το συριακό 

καθεστώς. Η ανατροπή του καθεστώτος Άσαντ αποτελούσε αυτοσκοπό κατά την 

«Αραβική Άνοιξη»154, σύμφωνα και με το τηλεγράφημα του τότε πρέσβη William 

Roebuck, στο οποίο αναφερόταν και για τις δυνητικές απειλές του καθεστώτος από 

ισλαμιστές εξτρεμιστές. Οι ΗΠΑ γνώριζαν ότι ο πραγματικός κίνδυνος για το 

καθεστώς Άσαντ θα μπορούσε να προέλθει από διερχόμενους εξτρεμιστές οι οποίοι 

θα μπορούσαν να εγκαταστήσουν χαλιφάτο. Γνωρίζοντας αυτό δεν επιθυμούσαν να 

επέμβουν για την καταπολέμηση του εξτρεμισμού, αλλά να εκμεταλλευτούν τα 

αποτελέσματα αυτού, δηλαδή να τον αφήσουν να διογκωθεί και να επέμβουν στην 

συνέχεια ως υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

 Γιατί όμως οι Αμερικανοί επιθυμούσαν διακαώς την ανατροπή του 

καθεστώτος Άσαντ; Η Συρία διαθέτει μια εθνικιστική κυβέρνηση, η οποία 

συνεργάστηκε με την Δύση, τόσο στον εμφύλιο του Λιβάνου όσο και στον πρώτο 

πόλεμο του κόλπου, αλλά και κατά της τρομοκρατίας μέσω της παροχής 

πληροφοριών. Η ιστορία έχει δείξει πως οι ΗΠΑ, δεν επιθυμούν και δεν 

υποστηρίζουν εθνικιστικές ή σοσιαλιστικές κυβερνήσεις, παράδειγμα αποτελεί η 

Γιουγκοσλαβία, το Αφγανιστάν το Ιράκ, η Λιβύη. Έχουν μεν την ανάγκη για την 

προώθηση των στρατηγικών τους σχεδίων μέσω συνεργασιών, πλην όμως, πάντα 

υπήρχε μια διστακτικότητα με τις κυβερνήσεις τέτοιου είδους κρατών, τα οποία 

αναδύθηκαν κατά την περίοδο του ψυχρού πολέμου, καθώς πιστεύουν ότι κάποιες 

στιγμές κινούνται ή θα κινηθούν εναντίον τους, γι αυτό τον λόγο και θα πρέπει να 

αντικατασταθούν. Το πρόβλημα δεν εστιάζεται στην ιδεολογία αυτών των 

κυβερνήσεων, αλλά στο ότι αυτές έχουν μια τάση να ακολουθήσουν μια διαφορετική 

κυβερνητική πολιτική η οποία να μην συμφωνεί με την Δύση.  

Η εφαρμοζόμενη πολιτική του Ομπάμα, η οποία ήταν κυρίως κατά του 

παρεμβατισμού των ΗΠΑ στα εσωτερικά κρατών, καθόρισε και την πολιτική που 

εφάρμοσαν οι ΗΠΑ στην κρίση της Συρίας. Τον Αύγουστο του 2011, ο Ομπάμα 

                                                           
154 https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html. ΗΜ. ΠΡ:09-12-2017 

https://wikileaks.org/plusd/cables/06DAMASCUS5399_a.html
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κάλεσε τον Άσαντ να παραιτηθεί για χάρη του συριακού λαού, παγώνοντας τα 

περιουσιακά στοιχεία της Συρίας που βρισκόντουσαν υπό της δικαιοδοσία των ΗΠΑ, 

ενέργεια με την οποία ήταν σύμφωνη και η πλειοψηφία των συμμάχων. Το χρονικό 

διάστημα από το 2011 έως το 2014, η στρατηγική των ΗΠΑ, ενεργούσε κάτω από το 

πρίσμα της διπλωματίας, μέσω ψηφισμάτων του ΟΗΕ, μέσω των οποίων 

προσπάθησε να καταδικάσει τον Άσαντ και να ασκήσει πιέσεις ώστε να αναγκαστεί 

να παραιτηθεί. Σε τέσσερα καταδικαστικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας 

κατά του Άσαντ, ασκήθηκε βέτο από την Ρωσία. Οι ΗΠΑ απέφυγαν την όποια 

εμπλοκή τους στην εξέλιξη της κρίσης στην Συρία, παρά μόνο στην ενίσχυση 

εξοπλισμού στις δυνάμεις της αντιπολίτευσης. Η εξάπλωση και ενδυνάμωση του 

Ισλαμικού Κράτους, ανάγκασαν τις ΗΠΑ σε αλλαγή της στρατηγικής τους, και από 

την ανατροπή του Άσαντ κατευθύνθηκε στην αντιμετώπιση του Ισλαμικού Κράτους. 

Το 2014 η επιλεγείσα στρατηγική προέβλεπε δύο φάσεις, στην πρώτη την 

αποδυνάμωση του ΙΚ και στην δεύτερη την καταστροφή του. Για την υλοποίηση του 

σχεδίου αυτού απαιτούνταν αεροπορικές προσβολές από συμμαχικές δυνάμεις, και 

την αντιμετώπιση των δυνάμεων του ΙΚ στο έδαφος από τοπικές δυνάμεις. Στα 

πλαίσια αυτής της στρατηγικής ο Ομπάμα εξήγγειλε την χρηματοδότηση με 500 

εκατομμύρια δολάρια, ενός προγράμματος εκπαίδευσης στρατιωτών της 

αντιπολίτευσης σε ορίζοντα τριετίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένας αξιόμαχος 

στρατός για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το Ισλαμικό Κράτος. Πρόγραμμα το 

οποίο όμως απέτυχε, διότι αυτοί που επιλέγηκαν για να εκπαιδευτούν είτε 

λιποτάκτησαν είτε πούλησαν τον εξοπλισμό που τους χορηγήθηκε. Η αποτυχία αυτού 

του σχεδίου σε συνδυασμό με την αποτελεσματικότητα των Κούρδων στην μάχες 

εναντίον του ΙΚ, ιδιαίτερα μετά την μάχη στο Κομπάνι, είχε ως αποτέλεσμα την 

αλλαγή της στρατηγικής τους, η οποία πλέον κινήθηκε προς την κατεύθυνση της 

υποστήριξης και της ενίσχυσης των Κούρδων, κάτι που τους έφερε σε «σύγκρουση» 

με την Τουρκία. Τον Φεβρουάριο του 2015 αποφασίστηκε και η πραγματοποίηση 

αεροπορικών προσβολών κατά των δυνάμεων του Ισλαμικού Κράτους. Στην 

συνέχεια εντός του ίδιου έτους, και μετά την εμπλοκή της Ρωσίας, με στρατιωτικές 

δυνάμεις στην περιοχή για την υποστήριξη του καθεστώτος Άσαντ, η απάντηση των 

ΗΠΑ ήταν να στείλουν μια δύναμη 50 ανδρών, στο συριακό έδαφος, προκειμένου να 

συλλέγουν πληροφορίες για την διευκόλυνση της στοχοποίησης των αεροπορικών 

προσβολών.  
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Τον Απρίλιο του 2017, υπό την προεδρία του Τράμπ, ήταν η πρώτη φορά 

όπου επίσημα, πραγματοποιήθηκε επίθεση εναντίον δυνάμεων του καθεστώτος 

Άσαντ, η πράξη αυτή έχει διττή σημασία καθώς αφενός μεν λειτουργεί ως μορφή 

αντιποίνων για την χρήση χημικών όπλων, και αφετέρου αποτρεπτικά καθώς δείχνει 

την αποφασιστικότητα των αμερικανών να χτυπήσουν άμεσα στόχους του 

καθεστώτος Άσαντ, σε μελλοντική απόπειρα χρησιμοποίησης χημικών όπλων. Αλλά 

περνώντας και το μήνυμα ότι παρόλο που οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις 

βρίσκονται εντός του συριακού εδάφους οι ΗΠΑ, υπάρχουν στην περιοχή 

παρακολουθώντας τις όποιες εξελίξεις και ότι έχουν και την δυνατότητα αλλά και την 

βούληση όπου κριθεί αναγκαίο από αυτούς να επέμβουν. 

5.3 ΙΣΡΑΗΛ 

Από την ημέρα ιδρύσεως του το κράτος του Ισραήλ προσπάθησε να είναι 

αυτόνομο όσον αφορά την αμυντική του ικανότητα για την εξασφάλιση της 

ακεραιότητας του. Το περιβάλλον γειτονίας του όμως, λόγω της μεγάλης αστάθειας 

αλλά και του ακόμα μεγαλύτερου μίσους απέναντι του, το ανάγκασαν στην 

αναζήτηση βοήθειας από δυνάμεις του εξωτερικού. Στις αρχές της δεκαετίας του 50, 

στράφηκαν προς τις ΗΠΑ. Η συντηρητική στάση τότε του Τρούμαν, παρόλο που 

αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ, δεν ήταν αυτό που ανέμεναν οι Ισραηλινοί από 

αυτόν. Έτσι και με δεδομένη την εχθρική στάση της Μεγάλης Βρετανίας κατέφυγαν 

στην Γαλλία, η οποία τους προμήθευε με στρατιωτικό εξοπλισμό. Αυτή του είδους η 

συμμαχία διήρκησε για δέκα χρόνια τα οποία ήταν αρκετά, για το νεοσύστατο κράτος 

για να αποκτήσει την πολύτιμη τεχνογνωσία που χρειαζότανε. Η εξέλιξη των 

γεγονότων, μετά την αποτυχημένη εκστρατεία στο Σινά, και την σχετική ανεπάρκεια 

των ευρωπαϊκών δυνάμεων, έδειξε τον δρόμο στους ισραηλινούς ότι ο δρόμος προς 

την επιβίωση, σε αυτή την εχθρική περιοχή περνάει μόνο μέσα από τις ΗΠΑ. Μετά 

την λήξη του πολέμου των έξι ημερών, διαρρηγνύονται οριστικά οι σχέσεις με την 

Γαλλία. Η αλλαγή στάσης των Αμερικανών, από αυτή του προέδρου Τρούμαν είχε να 

κάνει, με την προσπάθεια εξισορρόπησης στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής 

καθώς η ΕΣΣΔ είχε αρχίσει να εισχωρεί δυναμικά στα Αραβικά κράτη, και στα 

πλαίσια του ανταγωνισμού των δύο μεγάλων δυνάμεων, οι ΗΠΑ είδαν το Ισραήλ ως 

μια πρώτης τάξεως ευκαιρία προκειμένου να εισχωρήσουν στην περιοχή μέσω του 
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μοναδικού κράτους, με φιλοδυτικά και δημοκρατικά πιστεύω. Αυτό στάθηκε η αφορμή 

για την δημιουργία μιας ειδικής σχέσης ανάμεσα στα δύο κράτη. 

5.3.1 Ρωσία και Ισραήλ 

Η Σοβιετική Ένωση ήταν από τις πρώτες χώρες οι οποίες αναγνώρισαν το 

κράτος του Ισραήλ το 1948. Η αρχική αυτή προσέγγιση δεν παρουσίασε μια 

ακολουθία πολιτικής καθώς αργότερα παρατηρήθηκε μια στροφή προς τα Αραβικά 

κράτη. Μετά τον πόλεμο των έξι ημερών διέκοψαν κάθε διπλωματική σχέση με το 

Ισραήλ. Το 1991 και λίγο πριν την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, έγινε 

αποκατάσταση των διπλωματικών σχέσεων και λειτούργησαν ξανά αμφότερα οι δύο 

πρεσβείες. Επί της προεδρίας Γιέλτσιν αναπτύχθηκαν οι εμπορικές σχέσεις μεταξύ 

των δύο χωρών χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Το 1996 και μετά την απόφαση του 

τότε υπουργού εξωτερικών της Ρωσίας για μετατόπιση της πολιτικής της προς τους 

Παλαιστινίους, επανήλθε μια σχετική ψυχρότητα στις σχέσεις μεταξύ των δύο 

κρατών. 

Οι σχέσεις αυτές αναβαθμίστηκαν με την ανάληψη της προεδρίας από τον 

Πούτιν, παρά τις όποιες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους. Ιδιαίτερης σημασίας 

γεγονός αποτελεί, ότι ένα μεγάλο ποσοστό Ισραηλινών προέρχεται από εδάφη 

πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών,(εξού και η αναγνώριση του κράτους του Ισραήλ 

από την Σοβιετική Ένωση) διατηρώντας επαφές με τις περιοχές αυτές. Η βελτίωση 

των σχέσεων αφορά τομείς όπως το εμπόριο, η στρατιωτική τεχνολογία, ο τομέας της 

ενέργειας και ο τουρισμός. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το γεγονός της κατάργησης 

βίζας το 2008, για τους ρώσους επισκέπτες, αυξάνοντες το ποσοστό του ρώσικου 

τουρισμού το 2012 σε ποσοστό 13,2%, το δεύτερο μετά από αυτό των αμερικανών. 

Στον τομέα των εμπορικών συναλλαγών από τα 12 εκατομμύρια δολάρια του 1991, 

έφτασαν στο επίπεδο των 3.5 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2013155. Η συνεργασία 

στον τομέα της στρατιωτικής τεχνολογίας έχει να κάνει περισσότερο με τις 

τεχνολογίες αιχμής, και δει αυτόν που αφορά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Το 

2010 η Israel Aerospace Industry(IAI), και η ρώσικη Searcher MK-II και Bird Eye-400, 

υπέγραψαν συμφωνία για την αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών και την 

                                                           
155 Ρωσία και Ισραήλ: ένας παράξενος μήνας του μέλιτος. Monde Diplomatique. 

http://tvxs.gr/news/kosmos/enas-paraksenos-minas-toy-melitos-anamesa-sti-mosxa-kai-tel-abib. ΗΜ. 
ΠΡ:10-12-2017 

http://tvxs.gr/news/kosmos/enas-paraksenos-minas-toy-melitos-anamesa-sti-mosxa-kai-tel-abib
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κατασκευή εργοστασίου συναρμολόγησης στο Εκατερίνμπουργκ της Ρωσίας. Στον 

αντίστοιχο ενεργειακό κλάδο, και μετά την ανακάλυψη των ενεργειακών κοιτασμάτων 

του Ισραήλ, κι ενώ μέχρι το 2010 υπήρχε συμμετοχή μόνο από αμερικάνικες 

εταιρείες, η Gazprom, υπέγραψε ορισμένες συμβάσεις. Το 2013 θυγατρική της 

Gazprom, υπέγραψε σύμβαση με την ισραηλινή εταιρεία Levant LNG Marketing 

Corporation, για την αποκλειστική αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου από το 

κοίτασμα του Ταμάρ, για τα επόμενα είκοσι χρόνια. 

Οι σχέσεις των δύο χωρών δεν είναι χωρίς προβλήματα, ως απότοκο των 

στρατηγικών επιλογών που ακολουθούν έκαστος εξ αυτών. Ιδιαίτεροι λόγοι 

ανησυχίας από την πλευρά των Ισραηλινών αποτελεί η φιλορωσική πολιτική υπέρ 

της Συρίας και ο εξοπλισμός του καθεστώτος Άσαντ, κάτι το οποίο καλλιεργεί 

αισθήματα ανασφάλειας, καθώς υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι μέρος αυτού του 

εξοπλισμού καταλήγει στα χέρια της Χεζμπολάχ. Ένας ακόμα λόγος ανησυχίας 

ανάμεσα στους δύο εξακολουθεί να είναι η στάση των Ρώσων απέναντι στο 

Παλαιστινιακό. Ταυτόχρονα αγκάθι στις σχέσεις των δύο αποτελεί και η υποψία του 

Ισραήλ για πιθανή υποστήριξη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. 

Το 2009 μετά από αμερικανοισραηλινές πιέσεις η Ρωσία πάγωσε την 

παράδοση στην Συρία 8 αεροσκαφών MIG – 31 E, τα οποία είχαν παραγγελθεί από 

το 2009, ενώ το 2012 διαπραγματευόταν με τον Άσαντ την πώληση 36 

εκπαιδευτικών αεροπλάνων τύπου Yakovlev Yak-130. Αυτονόητο είναι ότι η 

ακολουθούμενη πολιτική της Ρωσίας έχει να κάνει με την δημιουργία ελιγμών στην 

ακολουθούμενη ρώσικη στρατηγική. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το πυρηνικό 

πρόγραμμα του Ιράν. Καμία από τις δύο χώρες δεν επιθυμεί την απόκτηση 

πυρηνικών όπλων από το Ιράν, παρόλα αυτά η Ρωσία συνεχίζει την συνεργασία μαζί 

του όσον αφορά το πολιτικό σκέλος και όχι το τεχνικό, περισσότερο για την 

χρησιμοποίηση του ως διαπραγματευτικό όπλο απέναντι στην πολιτική της Δύσης. 

Το 2010 ο Μεντβέντεφ, ακύρωσε την πώληση συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας 

S- 300, στο Ιράν, ενώ είχαν υπογράψει σχετική σύμβαση από το 2007. Παράλληλα η 

Ρωσία ψήφισε υπέρ των όποιων αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, 

που καλούσαν το Ιράν να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις της Διεθνή Επιτροπής 

Ατομικής Ενέργειας. 
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 Μετά την εκδήλωση της κρίσης στην Συρία, και την ένταξη των Ισραηλινών 

στο πλευρό των Αμερικανών, οι δύο χώρες εντάχθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα 

συμφερόντων. Η εξέλιξη των γεγονότων της συγκεκριμένης κρίσης αναπροσάρμοσε 

και την πολιτική των Ισραηλινών. Το 2012 στη Νετάνα του Ισραήλ ο ρώσος 

Πρόεδρος μαζί με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, εγκαινίασαν 

μνημείο για τους πεσόντες στρατιώτες του κόκκινου στρατού, εναντίον της ναζιστικής 

Γερμανίας. Η προσέγγιση Ρωσίας και Ιράν, άρχισε από το 2013, όπου φαινόταν ότι 

επίκεινται αμερικανική επέμβαση, και πιο συγκεκριμένα στο περιθώριο συνόδου 

κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σαγκάης, συναντήθηκαν οι δύο πρόεδροι 

και αποφάσισαν ότι σε περίπτωση όπου εκδηλωνόντουσαν βομβαρδισμοί από τους 

δυτικούς συμμάχους, τότε το Ιράν θα προμηθευόταν νέο στρατιωτικό εξοπλισμό 

μεταξύ του οποίου και τα αντιαεροπορικά συστήματα S- 300156. 

Παρά τις ανησυχίες του Ισραήλ για την πολιτική της Ρωσίας, προχώρησε στην 

καθιέρωση απόρρητης γραμμής διαρκούς επικοινωνίας με την Μόσχα, κάτι που μέχρι 

τότε χρησιμοποιούσε μόνο με τις ΗΠΑ. Το Ισραήλ γνωρίζοντας τον ρόλο της Ρωσίας 

στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, και την στρατηγική της Ρωσίας να το 

χρησιμοποιεί ως διαπραγματευτικό χαρτί, όταν βρίσκεται σε δύσκολη θέση όπως και 

έγινε στην περίπτωση της Ουκρανίας, ποντάρει στο πολιτικό βάρος που έχει στην 

περιοχή, και γι αυτό δεν αποτελεί έκπληξη η στάση του απέναντι στην ουκρανική 

κρίση. Από την αρχή των γεγονότων, το Ισραήλ ακολούθησε μια ουδέτερη στάση, με 

επιστέγασμα, ότι κατά την διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2014, για την 

καταδίκη της Ρωσίας εξαιτίας της προσάρτησης της Κριμαίας, απουσίαζε από την 

ψηφοφορία, προβληματίζοντας ταυτόχρονα και τις ΗΠΑ με την απουσία τους157. Το 

γεγονός αυτό έχει διττή σημασία καθώς από την μια δείχνει ως αποτέλεσμα ενός 

εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ, παρά τις όποιες διαφορές που 

έχουν μεταξύ τους όπως προαναφέρθηκαν και προηγουμένως, από την άλλη όμως 

για να μπορεί να δικαιολογήσει και την δική του εφαρμοζόμενη πολιτική στην  

Παλαιστίνη. Παρά τις διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο χωρών, δεν αποκλείεται στο 

μέλλον να συνεχιστεί αυτή του είδους η συνεργασία ή ακόμα και να ενισχυθεί. 

 

                                                           
156 Στο ίδιο, και στο https://www.monde-diplomatique.fr/2014/09/DELANOE/50788 
157 Στο ίδιο 
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5.3.2 ΗΠΑ και Ισραήλ 

Στον πρόλογο του υποκεφαλαίου μνημονεύσαμε τον τρόπο της δημιουργίας 

μιας ιδιαίτερης σχέσης μεταξύ αυτών των δύο κρατών. Παρά αυτή την ιδιαίτερη 

σχέση λαμβάνοντας υπόψη, ότι και ο πιο πετυχημένος γάμος κάποια στιγμή περνάει 

και διαστήματα κρίσεων, έτσι και αυτή η σχέση κατά το ρου της ιστορίας παρουσίασε 

αρκετές διακυμάνσεις. 

Κατά την διάρκεια του ψυχρού πολέμου η συνεργασία με το Ισραήλ ήταν 

μονόδρομος προκειμένου να αποτρέψουν την διείσδυση στον αραβικό κόσμο των 

Σοβιετικών. Η ιδιαίτερη σχέση των Αμερικανών με το Ισραήλ ήταν και ο κύριος λόγος 

της αδυναμίας των Αμερικανών να ασκήσουν αποτελεσματική επιρροή στα υπόλοιπα 

Αραβικά κράτη στην περιοχή. Αυτό μεταφράζεται, ότι όποτε οι ΗΠΑ, εκδήλωναν μια 

ενέργεια υπέρ του Ισραήλ, συναντούσαν την αρνητική στάση του Αραβικού κόσμου.  

Η περίοδος διακυβέρνησης του Ομπάμα χαρακτηρίστηκε από μια ιδιαίτερη 

ένταση στις σχέσεις των δύο χωρών. Το 2009 ο Ομπάμα πίεσε το Ισραήλ να 

σταματήσει τον εποικισμό και ταυτόχρονα έκφρασε και την στήριξη του στην 

δημιουργία ενός παλαιστινιακού κράτους. Το 2010 η χορήγηση αδειών για την 

κατασκευή εβραϊκών κατοικιών σε συνοικία της ανατολικής Ιερουσαλήμ, και ενώ 

βρισκόταν σε εξέλιξη επίσκεψη του αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζον Μπάιντεν στο 

Ισραήλ, στάθηκε η αφορμή για να παγώσουν οι διμερείς σχέσεις των δύο χωρών. Η 

επιμονή, το 2013, των ΗΠΑ για επανεκκίνηση των ειρηνευτικών συνομιλιών, η 

συμφωνία με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν καθώς και η στήριξη των Ισλαμιστών 

σε Αίγυπτο και Συρία, αποτέλεσαν σημεία διαφωνίας. Τα γεγονότα αυτά οδήγησαν το 

Ισραήλ σε μια διπλωματική απομόνωση στην περιοχή, εξαιτίας της οποίας 

προχώρησε στην σύναψη συνεργασίας με την Ρωσία, ως αντιστάθμισμα της 

μετατόπισης της αμερικάνικης εξωτερικής πολιτικής. Στα πλαίσια του ανταγωνισμού 

μεταξύ των δύο Μεγάλων δυνάμεων μπορεί να βγει και κάτι θετικό για το Ισραήλ, 

ιδιαίτερα μετά την συμφωνία του 2013, μεταξύ των δύο υπουργών εξωτερικών 

Ρωσίας και ΗΠΑ, για το χημικά της Συρίας. 

Το 2015 ο Νετανιάχου σε ομιλία του στο Αμερικάνικο Κογκρέσο αναφέρεται 

αρνητικά κατά της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν παρόλο που το 

στήριζε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ακολούθησε η άρνηση από τον Ομπάμα, για 
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συνάντηση μαζί του κατά την διάρκεια αυτής της επίσκεψης. Το 2016, και ενόψει των 

αμερικανικών εκλογών, υπογράφηκε ένα πρωτόκολλο συμφωνίας μεταξύ των δύο 

χωρών, για την παροχή στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ αξίας 38 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, για το διάστημα 2019 έως 2028. Στο τέλος του ιδίου 

έτους και ενώ έχουν γίνει οι αμερικανικές εκλογές και ενόψει της ανάληψης των 

καθηκόντων από τον νέο Πρόεδρο, οι σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε κρίση, 

καθώς σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, στην οποία καταδικαζόταν 

ο εβραϊκός εποικισμός, οι ΗΠΑ αρνήθηκαν να ασκήσουν βέτο. Σε αυτό το σημείο μην 

ξεχνάμε, ότι για το θέμα του εποικισμού οι δύο χώρες είχαν διαφωνήσει σε μικρότερο 

βαθμό και το 2010.  

Μετά την αλλαγή του προεδρικού θρόνου των ΗΠΑ, και την ανάληψη των 

καθηκόντων από τον Τράμπ, άρχισε να διαφαίνεται ότι οι σχέσεις των δύο χωρών 

περνούν σε μια καινούργια φάση. Από την πρώτη στιγμή και πιο συγκεκριμένα 

αμέσως μετά την ορκωμοσία του νέου Προέδρου, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δηλώνει 

ότι αναμένει η συμμαχία μεταξύ των δύο χωρών θα γίνει πιο ισχυρή από ποτέ. 

Ακολούθησε μια σειρά από γεγονότα μεταξύ των δύο, μικρής αλλά συμβολικής 

σημασίας, όπως αποδείχθηκε και μετά από την στρατηγικής σημασίας απόφασης 

του νυν αμερικανού Προέδρου στις 06 Δεκεμβρίου, να αναγνωρίσει ως πρωτεύουσα 

του Ισραήλ την Ιερουσαλήμ. Στις 15 Φεβρουαρίου κατά την διάρκεια κοινής 

συνέντευξης Τράμπ και Νετανιάχου, η εκτίμηση του Αμερικανού Προέδρου σχετικά 

με την επίλυση της ισραϊλοπαλαιστινιακής σύγκρουσης, ότι η λύση των δύο κρατών 

δεν είναι η μοναδική. Μετά από τρείς μήνες, ανέλαβε καθήκοντα πρέσβη στο Ισραήλ 

ο Ντέϊβιντ Φρίντμαν, παλιός φίλος του αμερικανού Προέδρου, ο οποίος έχει 

συνδράμει οικονομικά την εποικιστική δραστηριότητα του Ισραήλ στην Δυτική Όχθη, 

ενώ επανειλημμένως είχε ταχθεί υπέρ της μεταφοράς της αμερικανικής πρεσβείας 

από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ158.Στις 22 Μαΐου ο Τράμπ, σε επίσκεψη του στο 

Ισραήλ, προσευχήθηκε μπροστά στο τείχος των δακρύων, κάτι το οποίο κανένας 

Αμερικανός πρόεδρος δεν το είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Την αμέσως επόμενη 

ημέρα ανακοινώθηκε από τον Νετανιάχου ότι το Ισραήλ θα λάβει από τις ΗΠΑ 

                                                           
158 Κιτσικόπουλος Πάνος: Ισραήλ, Επίσκεψη του νέου Αμερικανού πρέσβη στο Τείχος των Δακρύων. 

16/05/2017. http://gr.euronews.com/2017/05/16/us-new-ambassador-to-israel-visits-jerusalem. 
ΗΜ.ΠΡ:10-12-2017 

http://gr.euronews.com/2017/05/16/us-new-ambassador-to-israel-visits-jerusalem
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επιπλέον στρατιωτική βοήθεια 75 εκατομμυρίων δολαρίων, για το πρόγραμμα 

αντιπυραυλικής του άμυνας. 

Και η κορύφωση των στρατηγικών ενεργειών των ΗΠΑ, τόσο για τις σχέσεις 

του με το Ισραήλ, όσο και για το υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου, έγινε στις 

06 Δεκεμβρίου 2017, με την αναγνώριση της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του 

Ισραήλ από τον Τράμπ159. Μια κίνηση η οποία αναμένεται να πυροδοτήσει νέες 

εξελίξεις στην περιοχή, με αντιδράσεις τις οποίες ουδείς μπορεί να είναι σε θέση να 

προβλέψει. Μια κίνηση των αμερικανών που αποδεικνύει τις ιδιαίτερες σχέσεις που 

υπάρχουν ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ισραήλ, παρά τις όποιες συμφωνίες που 

υπάρχουν ανάμεσα στην Ρωσία και το Ισραήλ και την προσπάθεια της άσκησης 

επιρροής από την πολιτική του Πούτιν. 

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός των ΗΠΑ και της Ρωσίας στην Ανατολική 

Μεσόγειο, φαίνεται από την κίνηση του Πούτιν, ο οποίος στις 11 Δεκεμβρίου 

πραγματοποίησε επίσκεψη στη Συρία, όπου ανακοίνωσε την απόφαση του για 

αποχώρηση ενός μέρους των στρατευμάτων του από την Συρία. Στην συνέχεια 

επισκέφθηκε την Αίγυπτο, όπου συναντήθηκε με τον Αιγύπτιο πρόεδρο Σισι. Σκοπός  

της εν λόγο επίσκεψης η υπογραφή της συμφωνίας για την κατασκευή πυρηνικής 

μονάδας στο Ελ Νταμπά, ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων160. Ένα έργο το 

οποίο αναμένεται να αυξήσει την επιρροή της Ρωσίας ακόμα περισσότερο. Και το 

αυθημερόν ταξίδι του ολοκληρώθηκε στην Τουρκία όπου συναντήθηκε με τον 

Ερντογάν για να συζητήσουν την κατασκευή του πυρηνικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, στο Ακουγιού, και την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου 

Turkish Stream161. Η επίσκεψη Πούτιν σε τρίς χώρες της περιοχής σε μια ημέρα, 

αντικατοπτρίζει πλήρως την εικόνα του ανερχόμενου ανταγωνισμού των δύο 

δυνάμεων. 

 

                                                           
159 Αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτευουσα του Ισραήλ ο Τραμπ. 06-12-

2017http://www.naftemporiki.gr/story/1302029/anagnorisetin-ierousalim-os-proteuousa-tou-israil-o-
tramp. ΗΜ. ΠΡ.:18-12-2017 
160 Τεράστιο deal μεταξύ Ρωσίας και Αιγύπτου. 11-12-2017 http://www.worldenergynews.gr 

index.php/ενέργεια/item/16649-terastio-deal-metaxy-rwsias-kai-aigyptoy-egkrithhke-h-kataskeyh-
pyrhnikoy-stathmoy-30-dis-dol. ΗΜ.ΠΡ.18-12-2017 
161 Ιπτάμενος Πούτιν: Επισκέψεις αστραπή σε Συρία, Αίγυπτο και Τουρκία. 11-12-2017. 

http://bankingnews.gr/index.php?id=340828. ΗΜ. ΠΡ..:18-12-2017 

http://bankingnews.gr/index.php?id=340828
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5.4 ΤΟΥΡΚΙΑ 

Οι ΗΠΑ θεωρούσαν την Τουρκία ως ένα απαραίτητο μέσο, για την προώθηση 

της δικής τους πολιτικής τόσο στην κεντρική Ασία όσο και στην περιοχή του 

Καυκάσου. Μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου οι ΗΠΑ, τάσσονταν υπέρ της 

ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τρίγωνο ΗΠΑ- 

Τουρκίας- Ισραήλ, αποτελούσε μια εγγύηση σταθερότητας τόσο στην Ανατολική 

Μεσόγειο όσο και στην Μέση Ανατολή αλλά και στην κεντρική Ασία. Η μακρόχρονη 

αυτή σχέση στηρίχθηκε πάνω σε έναν ρόλο μετριοπαθούς ισλαμικής προσέγγισης 

από την Τουρκία, συνδυάζοντας το Ισλάμ με την νεοτερικότητα, διατηρώντας 

ταυτόχρονα και μια ιδιαίτερα στρατηγική σχέση με το Ισραήλ, και όλα αυτά με την 

καθοδήγηση και τις ευλογίες των ΗΠΑ. Μετά την εκλογή Ερντογάν το 2002, η 

Τουρκία άρχισε να απομακρύνεται σιγά-σιγά από τον δυτικό προσανατολισμό της, 

αναπτύσσοντας ηγεμονικές φιλοδοξίες εντός του μουσουλμανικού κόσμου, 

συνδυάζοντας μια νεοοθωμανική ρητορική με τις πανισλαμικές του φιλοδοξίες, και 

υποστηρίζοντας την Μουσουλμανική Αδελφότητα. Από το 2010 ο κομβικής σημασίας 

ρόλος της Τουρκίας για τις ΗΠΑ, άρχισε να μεταβάλλεται, μετά την στάση της 

Τουρκίας στην περίπτωση της Λιβύης, όπου αρχικά ήταν αρνητική στην εμπλοκή του 

ΝΑΤΟ162. Στην συριακή κρίση επαναλήφθηκε αυτή η αρνητική στάση για 

οποιαδήποτε διεθνή επέμβαση, άλλο που στην συνέχεια η ίδια ενεπλάκη άμεσα. 

Κατά την διάρκεια του πολέμου στην Συρία, λειτούργησε κάτω από το πρίσμα 

εξυπηρέτησης των δικών της συμφερόντων. Στην αρχή μέσω της Αμερικάνικης και 

Νατοϊκής υποστήριξης. Με την εμφάνιση και την ενίσχυση του Ισλαμικού κράτους, 

ανασύρθηκαν τα αντικρουόμενα συμφέροντα με αυτά της Δύσης. Η Τουρκία 

κλιμακώνει την κρίση και τηρεί μια αμφιλεγόμενη στάση απέναντι στο ΙΚ. Η 

κατάρριψη του ρωσικού Su- 24, το 2015, και ο βομβαρδισμός κούρδων στη βόρεια 

Συρία, είχαν ως αποτέλεσμα την δημιουργία ενός διεθνούς κλίματος καχυποψίας 

απέναντι της. Η κατάρριψη του ρώσικου αεροσκάφους κλόνισε τις σχέσεις των δύο 

χωρών, καθώς η Ρωσία προχώρησε στην επιβολή κυρώσεων, καθώς σταμάτησε την 

εισαγωγή προϊόντων από την Τουρκία, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε ταξιδιωτική οδηγία 

για επιστροφή των ρώσων τουριστών. 

                                                           
162 Yasar Yakis, Turkey after the Arabic Spring: Policy Dilemmas. Midle East Policy, Vol. XXI, No 1, 

2014 
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Το 2016 και ενώ η κρίση στην Συρία βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, οι σχέσεις 

των δύο χωρών εξομαλύνθηκαν. Σημαντικός σταθμός αποτέλεσε η απόπειρα 

πραξικοπήματος, ένα γεγονός που έφερε την Τουρκία πιο κοντά με την Ρωσία, 

καθώς αμέσως μετά την αποτυχία του, ο Πούτιν, ήταν ένας από τους πρώτους που 

επικοινώνησε με τον Ερντογάν. Αυτός με την σειρά του τον ευχαρίστησε, τονίζοντας 

ότι οι δύο χώρες οδηγούνται προς μια θετική περίοδο. Από την άλλη επιτέθηκε προς 

την Δύση παραπονούμενος για ελλιπή υποστήριξη, και ιδιαίτερα εναντίον των 

αμερικανών για την μη έκδοση του Γκιουλέν, πρωταίτιο και σχεδιαστή κατ αυτόν του 

αποτυχημένου πραξικοπήματος. 

Ακολούθησε μια σειρά συμφωνιών μεγάλης σημασίας, όπως η επανασχεδίαση 

του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream, ο σχεδιασμός για την κατασκευή 

πυρηνικού σταθμού στο Ακουγιού και η αγορά του αντιαεροπορικού/ αντιβαλλιστικού 

συστήματος S-400. Ταυτόχρονα έχοντας ήδη προβεί σε μια μεγάλης στρατηγικής 

παραγγελίας F- 35, από τις ΗΠΑ. 

Παρά τις όποιες συμφωνίες που έχουν επέλθει μεταξύ Ρωσίας και Τουρκίας, 

σε πολλούς τομείς στις μεταξύ τους σχέσεις, υπάρχει ένα βαρίδι ανάμεσα τους, το 

οποίο αυτή την στιγμή εξυπηρετεί αμφότερους να το θέσουν στο περιθώριο, 

προκειμένου να ικανοποιήσουν την επίτευξη των συμφερόντων τους στο υπό 

εξέταση υποσύστημα. Το βαρίδι αυτό έχει να κάνει με την σύγκρουση των 

συμφερόντων τους, στην κεντρική Ασία και τον Καύκασο. Άρα αυτή η συμπόρευση 

έχει να κάνει αποκλειστικά με την εξυπηρέτηση των συμφερόντων τους στο 

υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Τι θα γίνει όμως και σε ποιο από τα δύο 

υποσυστήματα θα πέσει το βάρος της στρατηγικής τους; Μήπως αυτό 

αφουγκράζονται οι ΗΠΑ και αφήνουν τα πράγματα να οδηγηθούν από μόνα τους σε 

ένα αδιέξοδο, καθώς ένα οικοδόμημα μπορεί να αντέξει στον χρόνο μόνο εάν έχει 

γερά θεμέλια, και στην περίπτωση των ρωσοτουρκικών σχέσεων αυτά απουσιάζουν. 

5.5 ΑΙΓΥΠΤΟΣ 

Η θέση της Αιγύπτου, είναι τέτοια που από μόνη της την καθιστά σημαντικό 

παίκτη στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό που χαρακτηρίζει την 

χώρα είναι μια μακρά ιστορία πολιτικής βίας, καθώς αρκετά τρομοκρατικά χτυπήματα 
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πλήττουν το εσωτερικό της. Η Αίγυπτος αποτελεί το βαρόμετρο των εξελίξεων για τα 

υπόλοιπα αραβικά κράτη. 

Μετά την συμφωνία του Camp David το 1979, έκανε στροφή από την 

Σοβιετική σφαίρα επιρροής προς την Αμερικάνικη. Η στρατιωτική βοήθεια 

λειτουργούσε ως εγγυητής της συμμαχίας με τις ΗΠΑ, αλλά και της ειρηνικής 

συνύπαρξης με το Ισραήλ. Βασικό ρόλο σε αυτό έπαιζε η ετήσια οικονομική βοήθεια 

των 1,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ελάμβανε η Αίγυπτος. Η Αραβική Άνοιξη 

,όμως έθεσε τις ΗΠΑ, σε δύσκολη θέση και το πραξικόπημα του 2013, οδήγησε σε 

μια κρίση στις μεταξύ τους σχέσεις. Μετά το πραξικόπημα η κυβέρνηση των ΗΠΑ 

αποφάσισε την επιβολή περιορισμών, στον στρατιωτικό εξοπλισμό που έστελνε, 

επιτρέποντας μόνο την αποστολή ανταλλακτικών, λόγω ότι δεν μπορούσαν να 

ελέγξουν τον προορισμό αυτών. Εξαιτίας όμως της ανόδου της βίας του τζιχάντ στη 

χερσόνησο του Σινά και της πιθανότητας πρόκλησης χάους στο εσωτερικό από τον 

εμφύλιο της Λιβύης, έγινε άρση αυτού του περιορισμού.  

Η στάση αυτή προκάλεσε ανησυχία στην Αίγυπτο, η οποία στράφηκε στην 

αναζήτηση νέων προμηθευτών. Μετά το πραξικόπημα του 2013, η πρώτη επίσκεψη 

του προέδρου Σίσι σε μη Αραβική χώρα, ήταν στην Ρωσία τον Φεβρουάριο του 2014, 

και η ανταπόδοση αυτής της επίσκεψης από τον Πούτιν έγινε έναν χρόνο αργότερα. 

Η σχέση των δύο χωρών την πεπατημένη συνταγή της Ρωσίας, η οποία 

περιελάμβανε συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας. Έτσι η Ρωσία 

προχώρησε σε συμφωνία πώλησης στρατιωτικού εξοπλισμού αξίας 3,5 

δισεκατομμυρίων δολαρίων, και πιο συγκεκριμένα στην προμήθεια: 50 αεροσκαφών 

MIG- 35, 46 επιθετικών ελικοπτέρων KA-52 και το αντιαεροπορικό σύστημα S- 300. 

Από την πλευρά της η Αίγυπτος θα προχωρούσε σε αύξηση των εξαγωγών  

γεωργικών προϊόντων κατά 30% προς την Ρωσία, προκειμένου αυτή να 

αντιμετωπίσει το εμπάργκο που της είχε επιβληθεί. Ταυτόχρονα χορηγήθηκε και ένα 

δάνειο ύψους 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με διάρκεια αποπληρωμής 35 χρόνων, 

για την κατασκευή πυρηνικού σταθμού ενέργειας, στην Νταμπάα, τεσσάρων 

αντιδραστήρων163   

                                                           
163 Πηγή: http://www.documentonews.gr/article/o-poytin-sthn-aigypto-pesane-oi-ypografes-gia-thn-

kataskeyh-stathmoy-pyrhnikhs-energeias. ΗΜ.ΠΡ.: 11-12-2017 

http://www.documentonews.gr/article/o-poytin-sthn-aigypto-pesane-oi-ypografes-gia-thn-kataskeyh-stathmoy-pyrhnikhs-energeias.%20ΗΜ.ΠΡ
http://www.documentonews.gr/article/o-poytin-sthn-aigypto-pesane-oi-ypografes-gia-thn-kataskeyh-stathmoy-pyrhnikhs-energeias.%20ΗΜ.ΠΡ
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Το 2016 η ταύτιση με την Ρωσία σε δύο ψηφοφορίες του Συμβουλίου 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, οι οποίες αφορούσαν μια πρόταση της Γαλλίας  για τερματισμό 

των αεροπορικών βομβαρδισμών στο Χαλέπι, στο οποίο ψήφισε αρνητικά. Και μια 

αντίστοιχη της Ρωσίας για κατάπαυση του πυρός την οποία υπερψήφισε. Αυτό το 

γεγονός προκάλεσε την ανησυχία του Κατάρ και της Σαουδικής Αραβίας, η οποία είχε 

στηρίξει την κυβέρνηση που προέκυψε από το πραξικόπημα του 2013, εξαιτίας 

αυτού του γεγονότος προχώρησε στην μείωση προσφοράς υδρογονανθράκων προς 

την Αίγυπτο. 

Βέβαια η Αίγυπτος δεν διέκοψε τις σχέσεις της με τις δυνάμεις της Δύσης. Το 

2015 αγόρασε από την Γαλλία 24 αεροσκάφη Ραφάλ, έναντι 5,2 δισεκατομμυρίων 

ευρώ, ενώ το 2016 αγόρασε και τις δύο φρεγάτες Μιστράλ, που είχε παραγγείλει η 

Ρωσία και λόγω του εμπάργκο που της είχε επιβληθεί δεν της παραδόθηκαν, έναντι 

950 εκατομμυρίων ευρώ, και με την υποχρέωση της Γαλλίας για την εκπαίδευση 400 

αιγυπτίων164. 

Παρατηρούμε μια σταδιακή απομάκρυνση από την σφαίρα επιρροής των 

ΗΠΑ, και την ταυτόχρονη προσέγγιση προς την πλευρά της Ρωσίας. Ο Σίσι 

ισορροπεί σε μια κλωστή ανάμεσα στις δύο δυνάμεις. Μετά την εκλογή Τράμπ, ο Σίσι 

δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι η προεδρία θα φέρει νέα ζωή στις αιγυπτοαμερικανικές 

σχέσεις. 

5.6 ΚΥΠΡΟΣ 

Η θέση της Κύπρου στο νοτιοανατολικό άκρο της Μεσογείου θεωρείται από 

την αρχαιότητα, ως θέση κλειδί για τον στρατηγικό έλεγχο της περιοχής της 

Ανατολικής Μεσογείου. Για πολλούς θεωρείται ένα σταθερό αεροπλανοφόρο αφού 

βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Τουρκία, αλλά και από την Μέση 

Ανατολή. 

Η διείσδυση της Σοβιετικής Ένωσης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, 

αύξησε και την στρατηγική αξία της Κύπρου. Μετά την απομάκρυνση των Βρετανών 

από την διώρυγα του Σουέζ, οι Βρετανικές βάσεις στην Κύπρο απέκτησαν ακόμα 

                                                           
164 Γιώργος Αϊβαλιώτης: Φρρανσουά Ολάντ, Γιατί προτίμησα την Αίγυπτο για τις φρεγάτες. 

http://gr.euronews.com/2015/09/23/eqypt-mistral-warship-france. ΗΜ. ΠΡ.: 11-12-2017 

http://gr.euronews.com/2015/09/23/eqypt-mistral-warship-france
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μεγαλύτερη στρατηγική αξία, και χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον κατά την διάρκεια 

του ψυχρού πολέμου.  

Τα πρώτα χρόνια από την δημιουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Κύπρος 

επέλεξε να ακολουθήσει μια αδέσμευτη εξωτερική πολιτική. Ο Μακάριος το 1961, 

επέλεξε να παραστεί στην Ιδρυτική διάσκεψη των Αδεσμεύτων Χωρών που έλαβε 

χώρα στο Βελιγράδι, καθιστώντας την Κύπρο ένα από τα ιδρυτικά μέλη της. Η 

επιλογή αυτή, για την συμμετοχή σε ένα κίνημα το οποίο πολλές φορές εναντιωνόταν 

στα συμφέροντα της Δύσης, αποδείχτηκε εκ των υστέρων ως μη ορθολογική. Οι 

αδέσμευτες χώρες με την πάροδο του χρόνου η μια μετά την άλλη 

συμπαρατασσόταν με μια από τις δύο υπερδυνάμεις, αποδεικνύοντας ότι σε ένα 

έντονα διπολικό σύστημα η ουδετερότητα είναι εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Το 

αποτέλεσμα των κινήσεων της Κύπρου άφηνε υπόνοιες ότι ήταν φίλα προσκείμενη 

προς την Σοβιετική ένωση, δεν είναι τυχαία η επονομασία της ως Κούβα της 

Μεσογείου165. 

 Από το 1960, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία, υπήρχαν 

καλές σχέσεις με την ΕΣΣΔ. Κατά την διάρκεια των δεκαετιών 60 και 70, υπήρχε μια 

προσπάθεια προσέγγισης της Κύπρου, από την ΕΣΣΔ προκειμένου να την 

επηρεάσουν , σε μια ενδεχόμενη προσπάθεια γεωγραφικής επέκτασης του ΝΑΤΟ. 

Για τον λόγο αυτό τάχθηκε αρνητικά τόσο στο ενδεχόμενο ένωσης της Κύπρου με την 

Ελλάδα, όσο και κατά της Τουρκικής εισβολής. Βέβαια ενώ στην αρχή υποστήριξαν 

την θέση της Κύπρου, με σκοπό την παρεμπόδιση εισόδου της Κυπριακής 

Δημοκρατίας στο ΝΑΤΟ, στην πορεία επανεκτιμώντας τα συμφέροντα τους τα οποία 

είχαν να κάνουν με τα στενά του Βοσπόρου, άλλαξαν την στάση τους υπέρ της 

Τουρκίας. 

 Κατά την δεκαετία του 90, οι δύο χώρες υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες για 

προμήθεια στρατιωτικού εξοπλισμού. Το 1996, υπογράφηκε η συμφωνία για την 

αγορά δύο αντιαεροπορικών και αντιβαλλιστικών συστημάτων S-300, μια κίνηση η 

οποία προκάλεσε την αντίδραση της Τουρκίας, όπου με την υποστήριξη των ΗΠΑ και 

τις πιέσεις που άσκησε αυτή εναντίον της ελληνικής και κυπριακής κυβερνήσεων είχε 

                                                           
165 Ρολάνδης Α. Νίκος. Παιχνίδια Εξωτερικής Πολιτικής. Άρθρο του στην εφημερίδα Αλήθεια, στις 27 

Σεπ. 2010. http://rolandis.com/#/articles_gr . ΗΜ. ΠΡ: 10-12-2017 

http://rolandis.com/#/articles_gr
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ως κατάληξη στην εγκατάσταση τους στην Κρήτη166. Κατά την διάρκεια τη 

σύγκρουσης μεταξύ Ρωσίας Γεωργίας, το 2008 ο τότε πρόεδρος της Κύπρου 

Δημήτρης Χριστόφιας, ήταν ο μοναδικός ευρωπαίος ηγέτης που υποστήριξε την 

Ρωσία167. 

Από το 1982 είχε υπογραφεί μεταξύ των δύο χωρών συμφωνία απαλλαγής 

της διπλής φορολογίας. Αυτό οδήγησε το 1990 την Κύπρο να γίνει ένας από τους 

αγαπημένους προορισμούς των ρώσικων κεφαλαίων. Μετά την ένταξη της Κύπρου 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004, έγιναν πολλές νομοθετικές αλλαγές προκειμένου 

να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Το 2010 οι δύο χώρες υπέγραψαν νέα συμφωνία 

για την αποφυγή διπλής φορολογίας. Το 2011 και ενώ η Κύπρος αντιμετώπισε 

σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της κρίσης χρέους της Ελλάδας, προκειμένου να 

πληρώσει ένα ομόλογο αξίας 1,2 δις. Ευρώ, έλαβε από την Ρωσία ένα δάνειο ύψους 

2.5 δις. Ευρώ.  

Το 2012 τα ρωσικά πλοία κατόπιν συμφωνίας των δύο κρατών χρησιμοποιούν 

το λιμάνι της Λεμεσού για τον ανεφοδιασμό τους. Τον επόμενο χρόνο οι Ρώσοι 

αιτήθηκαν την άδεια χρησιμοποίησης του στρατιωτικού αεροδρομίου στην Πάφο. Η 

Κύπρος αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής της Ρωσίας, η οποία και έχει 

δηλώσει την δέσμευση της για την διασφάλιση της κρατικής κυριαρχίας του νησιού. 

Εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν ανήκει στην Νατοϊκή συμμαχία , δεν έχει κάποιο 

περιορισμό για τα εξοπλιστικά της προγράμματα. Έτσι μετά τα μέσα της δεκαετίας 

του 90, ανέπτυξε  μια αμυντική συνεργασία με την Ρωσία. 

 Το 2015 παρά τις ενστάσεις των ΗΠΑ, η Κύπρος συμφώνησε να μπορούν να 

ελλιμενίζονται ρώσικα καράβια εντός της επικρατείας της, με τον όρο αυτά που 

περιέχουν αν προορίζονται για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της 

πειρατείας. Ως αντάλλαγμα η Κύπρος έλαβε την αναδιάρθρωση ενός δανείου ύψους 

2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ που της είχε χορηγηθεί το 2011. Το 2015, οι δύο χώρες 

προχώρησαν σε διμερείς συμφωνίες στους τομείς της επιστήμης, της ενέργειας, στην 

στρατιωτικό-τεχνική συνεργασία, των μεταφορών, της γεωργίας, του πολιτισμού και 

                                                           
166 Τρία σενάρια για τους S- 300. 19-07-1998.http://www.tovima.gr/relatedarticles/article/?aid=101298. 

Hm.PR. q30-11-2017 
167 Delanoe Igor, Cyprus, a Russian Foothold in the changing Eastern Mediterranean, 4/10/2013. 

http://www.rubincenter.org/2013/08/cyprus-a-russian-foothold-in-the-changing-eastern-
mediterranean/. ΗΜ. ΠΡ. 09-12-2017 

http://www.rubincenter.org/2013/08/cyprus-a-russian-foothold-in-the-changing-eastern-mediterranean/
http://www.rubincenter.org/2013/08/cyprus-a-russian-foothold-in-the-changing-eastern-mediterranean/
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του τουρισμού. Η Ρωσία βέβαια ακόμα και σήμερα αποτελεί, καθοριστικό παράγοντα 

για την Κύπρο. Η επιρροή που ασκεί στο εσωτερικό της Κύπρου είναι αρκετά 

σημαντική, καθώς η κάθοδος των ρωσικών κεφαλαίων αποτέλεσαν και την κινητήριο 

δύναμη της οικονομίας της Κύπρου. Ενδεικτικά για το 2013 το 80% του συνόλου των 

ξένων επενδύσεων στην Κύπρο προερχόταν από την Ρωσία, το ύψος των ρώσικων 

επενδύσεων ανήλθαν σε 19,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις 

απευθυνόντουσαν στον τομέα της μεταποίησης, του αγροτικού τομέα, στην αγορά 

ακινήτων, στις κατασκευές, στον τουρισμό και στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις168. Το 

γεγονός της παρουσίας ισχυρής ρωσικής κοινότητας στην Κύπρο, δεν πρέπει να 

περνάει απαρατήρητο. Δεν είναι τυχαίο ακόμα και με την πρώτη επίσκεψη στην 

Κύπρο να μην αντιληφθεί κάποιος αυτή την ιδιαίτερη σχέση, καθώς ακόμα και στο 

αεροδρόμιο της Λάρνακας όλες οι πινακίδες αναγράφονται σε τρείς γλώσσες, 

ελληνικά, αγγλικά και ρώσικα. Ούτε το γεγονός της λειτουργίας ρώσικου 

ραδιοφωνικού σταθμού με παγκύπρια κάλυψη. Σήμερα σύμφωνα με την Κυπριακή 

νομοθεσία όσοι αγοράζουν ακίνητη περιουσία 300.000 ευρώ, αποκτούν κυπριακό 

διαβατήριο.  

Οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν ακόμα μια κοινή συνισταμένη, αυτή της 

θρησκείας. Οι Εκκλησίες των δυο χωρών διατηρούν άριστες σχέσεις μεταξύ τους. 

Τον Μάρτιο του 2017 λειτούργησε για πρώτη φορά ρώσικη εκκλησία στο Επισκοπειό 

της επαρχίας Λευκωσίας, δωρεά ρώσου ιδιώτη Αξιοσημείωτο και δείγμα της 

βαρύτητας αυτής της ενεργείας είναι ότι τα θυρανοίξια έγιναν παρουσία του 

Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας169.  

Οι σχέσεις των ΗΠΑ με την Κύπρο ξεκινούν από την ίδρυση της Κυπριακής 

Δημοκρατίας το 1960. Οι δύο χώρες δεν διακρίνονται για τις ιδιαίτερες σχέσεις τους, 

γεγονός το οποίο έχει να κάνει με το γεγονός ότι η προτεραιότητα στην στρατηγική 

των ΗΠΑ ήταν προσανατολισμένη προς την Τουρκία, σημαντικό ρόλο έπαιξε και 

συνεχίζει να παίζει ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ. Ενδεικτικό ότι η 

επίσκεψη του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζο Μπάιντεν στην Κύπρο το 2014, ήταν η 

                                                           
168 Ελληνική Πρεσβεία της Ελλάδος , Μόσχα. 

http://www2.mfa.gr/nfofiles/radD6C4EΔιμερείς%20οικονομικές%20και%20εμπορικές%20σχέσεις%20Ρ
ωσίας%20–%20Κύπρου.pdf.pdf 
169 Λειτουργεί για πρώτη φορά ρώσικη εκκλησία . 24-03-

2017http://city.sigmalive.com/article/21527/leitoyrgei-gia-proti-fora-i-rosiki-ekklisia-sto-episkopeio. ΗΜ. 
Πρ. :18-12-2017 
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πρώτη επίσκεψη προέδρου ή αντιπροέδρου των ΗΠΑ μετά από 54 χρόνια. Σε 

δηλώσεις του Πρόεδρος Νίκος Αναστασιάδης είχε πει «η επίσκεψη του Τζο Μπάιντεν, 

τον οποίον αισθάνομαι τιμή και προνόμιο να αποκαλώ φίλο, ήταν ορόσημο για τη νέα, 

δυναμική και στρατηγική σχέση μας με τις ΗΠΑ, μια σαφής ένδειξη ότι ο 

επαναπροσανατολισμός της εξωτερικής μας πολιτικής αποδίδει καρπούς»170, ενώ σε 

επίσκεψη του στη Νέα Υόρκη το ίδιο έτος, είχε δηλώσει για την εξωτερική πολιτική 

της Κύπρου «είναι προσηλωμένη στην προώθηση και ενδυνάμωση των κυπρο-

αμερικανικών σχέσεων, σε όλους τους τομείς», δείχνοντας με αυτό τον τρόπο την 

αντιστροφή του κλίματος στις σχέσεις των δύο χωρών. Τα τελευταία χρόνια όμως και 

λόγω των ραγδαίων εξελίξεων, η Κύπρος με το Ισραήλ και την Ελλάδα παίζουν 

ιδιαίτερο ρόλο στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. 

Από τα προαναφερόμενα φαίνεται ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σχέση της Κύπρου 

με την Ρωσία. Η ρώσικη κοινότητα της Κύπρου λόγω της οικονομικής δυναμικής της, 

ασκεί επίσης κάποιου είδους επιρροή. Από την άλλη πλευρά οι σχέσεις με τις ΗΠΑ, 

δεν κυμαίνονται στο ίδιο επίπεδο, κυρίως λόγω της μη συμμετοχής της Κύπρου στο 

ΝΑΤΟ. Παρόλα αυτά οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν στην εκμετάλλευση των ενεργειακών 

κοιτασμάτων της Κύπρου ενώ ταυτόχρονα κατευθύνουν και επιδιώκουν την 

συνεργασία με την Ελλάδα το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ώστε να μπορέσουν να 

σπάσουν τους δεσμούς που υπάρχουν με την Ρωσία. Ιδιαίτερο προβληματισμό στην 

Κύπρο έχει επιφέρει η βελτίωση των σχέσεων της Ρωσίας με την Τουρκία.  

Μην ξεχνάμε ότι το 2004 κατά την διεξαγωγή δημοψηφίσματος, επί του 

σχεδίου Ανάν για την επίλυση του κυπριακού, οι Ελληνοκύπριοι το απέρριψαν με 

ποσοστό 76%, ενώ οι Τουρκοκύπριο το είχαν αποδεχθεί σε ποσοστό 65%. Οι 

Αμερικανοί και οι Βρετανοί είχαν επιχειρήσει μετά το δημοψήφισμα να εγκρίνουν το 

σχέδιο Ανάν για τη λύση του Κυπριακού με την υιοθέτηση του από το Συμβούλιο 

Ασφαλείας του ΟΗΕ, αλλά η Ρωσία απέτρεψε κάτι τέτοιο ασκώντας βέτο171. Γεγονός 

που βοηθάει ώστε να γίνει κατανοητό αυτή η επιρροή που ασκεί η Ρωσία προς την 

Κύπρο. 

                                                           
170 Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

27/09/2014.http://www.presidency.gov.cy/Presidency/Presidency.nsf/. ΗΜ. ΠΡ.: 09-12-2017 
171 Κύπρος: Συμπληρώθηκαν δέκα χρόνια από το όχι στο σχέδιο Ανάν. 24-04-

2014.http://www.protothema.gr/politics/article/372903/kupros-sublirothikan-deka-hronia-apo-to-ohi-sto-
shedio-anan/. ΗΜ. ΠΡ. :18-12-2017 
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Αυτό που σίγουρα θα καθορίσει ποιος από τους δύο θα ασκήσει την 

μεγαλύτερη επιρροή επί της Κύπρου έχει να κάνει σίγουρα με την λύση του 

Κυπριακού. 

5.7 ΕΛΛΑΔΑ 

Για την Ελλάδα η αμερικάνικη επιρροή είναι αυτή που παίζει καθοριστικό ρόλο 

στην θέση ισχύος της. Με γνώμονα ότι η κύρια απειλή προέρχεται από ένα κράτος με 

το οποίο ανήκουν στον ίδιο συμμαχικό συνασπισμό, την Τουρκία, οι ΗΠΑ 

επηρεάζουν την όλη κοσμοθεωρία καθώς η πολιτική τους κινείται κάτω από την 

προσπάθεια τήρησης της μεταξύ τους ισορροπίας, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να 

προωθούν τα δικά τους συμφέροντα. Έτσι η προσπάθεια διατήρησης των 

ισορροπιών μεταξύ των δύο συμμαχικών χωρών, Ελλάδας και Τουρκίας, έχει άμεσο 

αντίκτυπο στα εθνικά μας συμφέροντα. Η στάση των ΗΠΑ, δίνει το περιθώριο στην 

Τουρκία για αύξηση της επιρροής της στα Βαλκάνια και την δυνατότητα 

αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων στο Αιγαίο. 

Η γενική παραδοχή για την κυριαρχία των ΗΠΑ, ως της μόνης υπερδύναμης, 

απαιτούν την τήρηση του δυτικού προσανατολισμού της Ελλάδας, καθώς ανήκει στο 

στρατόπεδο των νικητών του ψυχρού πολέμου και ο ρόλος της σύμπλευσης, εκτός 

του ότι δεν της αρμόζει δεν έχει και να τις προσφέρει και τίποτα. Γι αυτό τον λόγο και 

οι όποιες συμμαχικές της επιλογές, οφείλουν να είναι εντός του πλαισίου της 

αποτροπής των αναθεωρητικών στόχων της Τουρκίας, όπως λέει και ο Σπύρος 

Λίτσας172. 

Η Ελλάδα οφείλει να αξιοποιήσει την στρατηγική της θέση, μέσα από μια 

αναβάθμιση των ελληνοαμερικανικών διπλωματικών και στρατιωτικών συμφωνιών. 

Μέσω της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας, μπορεί να εξελιχθεί σε 

στρατηγικό σύμμαχο των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, κυρίως μέσω της παροχής 

στρατιωτικών διευκολύνσεων. Και αυτό διότι αναμένεται μια κλιμάκωση των 

εξελίξεων στην εν λόγω περιοχή, όπου διακυβεύονται τα συμφέροντα των ΗΠΑ. 

Καθοριστικής σημασίας και μεγάλης στρατηγικής αξίας, είναι πλέον η βάση της 

Σούδας, την οποία οφείλει να εκμεταλλευτεί. Καθοριστικής σημασίας είναι η αλλαγή 

                                                           
172 Λίτσας Σπυρίδων, Με επιστημονική ενάργεια και ρεαλισμό. Άρθρο στην εφημερίδα Δημοκρατία, 

13/04/2014. http://www.dimokratianews.gr/content/23999/ με-επιστημονική-ενάργεια-και-ρεαλισμό. 
ΗΜ. ΠΡ: 10-12-2017 
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στάσης των ΗΠΑ, όπου πλέον διακρίνουμε ότι έχει αρχίσει να επενδύει περισσότερο 

σε διμερείς συμμαχικές σχέσεις. Με την επιλογή από τις ΗΠΑ, των Ισραήλ και 

Αιγύπτου, ως στρατηγικούς συμμάχους και με δεδομένο ότι η Ελλάδα έχει αναπτύξει 

και με τις δύο συμμαχικές σχέσεις, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα 

οδηγείται προς την ορθή κατεύθυνση. Βασικός παράγοντας αυτής της αλλαγής 

πλεύσης της αμερικανικής στρατηγικής, έχει να κάνει με τα φαινόμενα 

παλινδρόμησης στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας.  

Όσον αφορά τις σχέσεις της Ελλάδας και της Ρωσίας, είναι δύο χώρες οι 

οποίες έχουν αναπτύξει και διατηρούν φιλικές σχέσεις, οι οποίες στηρίζονται πάνω 

σε μια κοινή συνισταμένη η οποία είναι η κοινή θρησκεία. Κατά την διάρκεια του 21ου 

αιώνα, η έναρξη του οποίου ταυτίζεται με την προεδρία Πούτιν, έγινε μια προσπάθεια 

αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Το 2001 κατά την διάρκεια 

επίσκεψης του Πούτιν στην Ελλάδα ο ρώσος πρόεδρος δήλωνε, ότι «το τέλος των 

ιδεολογικών διαφορών κατέδειξε τα γεωπολιτικά θεμέλια της ελληνορωσικής φιλίας», 

χωρίς αυτό να συνοδευτεί από κάποια συγκλονιστική διαφοροποίηση των διμερών 

σχέσεων. Μετά το 2004, το κλίμα άλλαξε, καθώς υπογράφηκαν συμφωνίες μεταξύ 

των δύο κρατών, για την ενίσχυση της συνεργασίας τους. Το 2006 

πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο πλευρών σε υψηλό επίπεδο, με στόχο την 

προώθηση της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς – 

Αλεξανδρούπολης, όπου και το 2007 υπογράφηκε και η αντίστοιχη διακρατική 

συμφωνία, μεταξύ Ελλάδας- Ρωσίας και Βουλγαρίας. Το 2007 υπογράφηκε επίσης 

μια συμφωνία για την αγορά οπλικών συστημάτων από την Ρωσία και πιο 

συγκεκριμένα 415 τεθωρακισμένων οχημάτων BMP- 3. Το 2009 ακολούθησε η 

υπογραφή συμφωνίας βάσει της οποίας επιτρεπόταν στην Ρωσία η διεξαγωγή 

αεροναυτικών ασκήσεων, στον ελληνικό χώρο. Το 2009 η δήλωση του Έλληνα 

πρωθυπουργού για συνεργασία και διαφοροποίηση των πηγών ανεφοδιασμού 

φυσικού αερίου της Ευρώπης η οποία κατευθυνόταν στην ενεργειακή απεξάρτηση 

της Ευρώπης από την Ρωσία, σε συνδυασμό και με την ελληνική στάση για το 

ζήτημα της αντιπυραυλικής ασπίδας του ΝΑΤΟ, προκάλεσαν την τριγμούς στις 

ελληνορωσικές, διμερείς σχέσεις. Η αλλαγή της ελληνικής κυβέρνησης εντός του 

ίδιου έτους, σε συνδυασμό με το πάγωμα των ελληνορωσικών σχέσεων, είχε ως 

αποτέλεσμα την ακύρωση της συμφωνίας για την προμήθεια του στρατιωτικού 

εξοπλισμού. Ακολούθησε μια ψυχρότητα στις σχέσεις των δύο χωρών, η οποία σε 
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συνδυασμό με την οικονομική κρίση που έπληξε την ελληνική οικονομία, οδήγησαν 

και στο ναυάγιο του αγωγού Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολης. 

Αυτό που φάνηκε είναι ότι η συμμετοχή ενός κράτους το οποίο ανήκει σε έναν 

συνασπισμό είτε αμυντικό είτε οικονομικό, το δεσμεύει και δεν του αφήνει πολλά 

περιθώρια να χαράξει μια εντελώς ανεξάρτητη πολιτική ακόμα και όταν έχει να κάνει 

με την εξυπηρέτηση των δικών του συμφερόντων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Σε καταστάσεις ανταγωνισμού, βασική παράμετρος είναι η διαδικασία λήψεως 

απόφασης από κρατικούς δρώντες οι οποίοι ενεργούν ορθολογικά κάτω από 

περίπλοκες και σύνθετες καταστάσεις. Ο κάθε δρώντας ενεργώντας ορθολογικά 

προσπαθεί να μεγιστοποιήσει το κέρδος του ή στην χειρότερη περίπτωση να 

ελαχιστοποιήσει τις ζημίες του, λειτουργώντας πάντα κάτω από ένα καθεστώς 

αβεβαιότητας και ελλιπούς πληροφόρησης. Οι επιλογές του κινούνται υπό το πρίσμα 

της όσο το δυνατόν έγκαιρης και έγκυρης πρόβλεψης των επιλογών των υπολοίπων 

δρώντων. 

Το κίνητρο των δρώντων εκρέει μέσα από τα συμφέροντα τους, και αυτά 

λειτουργούν πάντα λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και τα συμφέροντα των άλλων, 

μόνο στην περίπτωση που αυτά έχουν την δύναμη να τα επιβάλουν, είτε μέσω της 

απειλής είτε μέσω συγκεκριμένων ενεργειών. Οι παράγοντες που καθορίζουν την 

δύναμη, είναι αυτοί που θα πρέπει να απασχολούν έναν ορθολογικά σκεπτόμενο 

δρώντα. Άρα τα κράτη δεν λειτουργούν  κινούμενα από ανθρωπιστικούς ή ηθικούς 

κανόνες αλλά καθαρά ωφελιμιστικά «Για μια πολιτεία που ασκεί ηγεμονία, τίποτε δεν 

είναι παράλογο αν είναι συμφέρον»173, ενώ το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες 

δεν περιορίζουν τις επιλογές των δρώντων, εν ολίγοις στις διεθνείς σχέσεις και στο 

άναρχο περιβάλλον εντός του οποίου δραστηριοποιούνται τα κράτη, επικρατεί το 

δίκαιο του ισχυρού. Όπως έγραψε ο Θουκυδίδης «ο ισχυρός επιβάλλει ότι του 

επιτρέπει η δύναμη του και ο αδύναμος υποχωρεί όσο του επιβάλλει η αδυναμία 

του»174. Μέσα σε αυτή την κατάσταση κάθε δρώντας θα πρέπει από μόνος του να 

φροντίσει για την επιβίωση του. 

Η αναρχία που επικρατεί εντός του διεθνούς συστήματος από μόνη της 

δημιουργεί μια ανασφάλεια στα κράτη, οπότε ο πρωταρχικός τους στόχος είναι η 

μεγιστοποίηση της ασφάλειάς τους. Άρα τα ίδια τα κράτη έχουν πρώτιστο καθήκον 

την εξασφάλιση της επιβίωσης τους. Το διεθνές σύστημα τιμωρεί αυτούς οι οποίοι 

δεν φροντίζουν οι ίδιοι για την δική τους προστασία και ασφάλεια. Μετά την 

εξασφάλιση της ασφάλειας τους, στο επόμενο στάδιο επιδιώκουν να διατηρήσουν 

                                                           
173 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, ΣΤ΄, 85 
174 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Ε, 89, 10-4 
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την θέση τους στην κατανομή ισχύος μεταξύ των υπολοίπων δρώντων, λόγω της 

φύσεως του ανταγωνιστικού περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται. Σε περίπτωση 

που η θέση ενός δρώντα χειροτερεύσει και αυτή των αντιπάλων του βελτιωθεί, τότε 

υπάρχει περίπτωση να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλεια του. Οπότε τα κράτη επιδιώκουν 

να εμποδίσουν την όποια αναβάθμιση των αντιπάλων στην διεθνή κατανομή ισχύος.  

Η ανασφάλεια ως συναίσθημα, απεμπόλησης των όποιων κεκτημένων έχει ως 

απότοκο της την γέννηση του αισθήματος του φόβου. Ο φόβος και το ζήτημα της 

αντιμετώπισης των αιτιών εκ των οποίων αυτός πηγάζει, και τις οποίες εκλαμβάνει 

ως απειλή, τον κατατάσσει στον θεμελιώδη  πυλώνα επί της διαδικασίας επιλογής 

στρατηγικής. Σύμφωνα με τον Θουκυδίδη αυτή αποτέλεσε την πραγματική πλην 

όμως ανομολόγητη αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου, δηλαδή η στρατηγική της 

Σπάρτης επιλέχθηκε υπό την επήρεια του φοβικού συνδρόμου, λειτουργώντας με τον 

φόβο απώλειας της σχετικής θέσεως ισχύος, που κατείχε175.  

Τα κράτη επιδιώκουν την μεγιστοποίηση των συμφερόντων τους σε όλους 

τους τομείς ενδιαφέροντος τους ανάλογα πάντα των δυνατοτήτων τους. Ο 

καθορισμός των συμφερόντων ενός κρατικού δρώντα μπορεί να διαφέρει από 

κάποιον άλλον ανάλογα των εσωτερικών του δομών, του πολιτεύματος, του βιοτικού 

επιπέδου, της γεωγραφικής του θέσης, των πηγών πλούτου που αυτό διαθέτει. Ο 

κοινός παρανομαστής όμως όλων είναι η κατοχύρωση της ασφάλειας, η οποία περνά 

μέσα από την επιβίωση και την εδαφική ακεραιότητα και ανεξαρτησία.  

Το διεθνές σύστημα λόγω της φύσης του δίνει ιδιαίτερη σημασία στις 

δυνατότητες του δρώντα, καθώς τιμωρεί όσους θέτουν πολύ υψηλούς στόχους οι 

οποίοι ξεπερνούν τα διαθέσιμα μέσα και πόρους, δηλαδή το κόστος για να 

υπηρετήσουν τους τιθέμενους στόχους δεν θα πρέπει ξεπερνά την δυνατότητα 

υποστήριξης του. Οπότε πριν την εκδήλωση κάποιου στόχου θα πρέπει να έχουν 

υπολογίσει την σχέση κόστους- οφέλους. Επειδή οι πόροι ενός κράτους είναι 

μετρήσιμοι, η ορθολογική συμπεριφορά προϋποθέτει τον υπολογισμό του κόστους, 

το οποίο θα πρέπει να εξετάζεται σε συσχετισμό με το προσδοκώμενο αποτέλεσμα. 

Η ορθολογική λειτουργία προϋποθέτει, την διερεύνηση κόστους-οφέλους, ώστε να 

επιλέξουν μια στρατηγική η οποία θα μεγιστοποιεί το συμφέρον του δρώντα. 

                                                           
175 Θουκυδίδου, Ιστορίαι, Α΄,22 
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Η στρατηγική παρέχει μια εννοιολογική σύνδεση των εθνικών σκοπών με αυτή 

των περιορισμένων πόρων, στη βάση του μετασχηματισμού των πόρων σε μέσα, 

κατά τη διάρκεια της περιόδου ειρήνης και την ορθή κατανομή αυτών των μέσων σε 

μια σύγκρουση. Βασικές παραδοχές όπως αναγνώσθηκαν προηγουμένως είναι η 

άμεση σχέση της στρατηγικής με την οικονομία, καθώς είναι το προαπαιτούμενο για 

την εξασφάλιση των πόρων. Επίσης μια άλλη παραδοχή είναι η ύπαρξη αντιπάλου, ο 

οποίος είναι αυτός που θα βρεθεί απέναντι στην επίτευξη των στόχων. Η χάραξη 

στρατηγικής προϋποθέτει την διευκρίνιση και αποκρυστάλλωση των σκοπών που 

στοχεύει, και την προτεραιοποίηση αυτών λαμβάνοντας πάντα υπόψη τους 

διαθέσιμους πόρους. Εάν δεν γίνει καθόλου ή δεν γίνει ορθολογικά το αποτέλεσμα 

θα είναι να εμφανίζονται όλες οι απειλές ως ίσης αξίας ή ακόμα χειρότερα να δοθεί 

μεγαλύτερη προσοχή σε μιας δευτερευούσης σημασίας απειλής. 

Ο Clausewitz, είχε πει, ότι «πόλεμος είναι απλώς η συνέχιση της πολιτικής με 

άλλα μέσα», εννοώντας ότι η στρατιωτική στρατηγική αποτελεί μέρος του ευρύτερου 

πολιτικού σχεδίου και ότι οι πόροι του κράτους πρέπει να υποτάσσονται στο καθήκον 

της επίτευξης των πολιτικών αντικειμενικών σκοπών του πολέμου. Άρα η πιο ευρεία 

χρήση της έννοιας της στρατηγικής αποκαλύπτει, την πολιτική, η οποία μπορεί να 

οριστεί μέσω των εθνικών σκοπών, και των θεμιτών ή ακόμα και των αθέμιτων 

ενεργειών που θα ακολουθήσει ένας κρατικός δρώντας, επιλέγοντας από μια 

δεξαμενή εναλλακτικών λύσεων, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά τα τρέχοντα 

δεδομένα. Οπότε συμπερασματικά η πολιτική αναφέρεται πρώτιστα στα εθνικά 

συμφέροντα, και τους εθνικούς σκοπούς, ενώ η στρατηγική στον τρόπο ενεργείας το 

«πως», θα επιτευχθούν αυτοί λαμβάνοντας υπόψη τους διατιθέμενους πόρους. 

Εννοιολογικά ορίζουμε την στρατηγική ως την συνέργεια μεταξύ των σκοπών, 

των τρόπων και των μέσων. Σκοποί είναι οι στόχοι και οι επιδιώξεις. Μέσα είναι οι 

πόροι που διατίθενται για να επιτευχθούν οι στόχοι. Και οι τρόποι ή μέθοδοι είναι, το 

πώς ένας νους οργανώνει και χρησιμοποιεί τους διατιθέμενους πόρους κατά του 

αντιπάλου. Καθένα από αυτά τα στοιχεία ξεχωριστά σχετίζεται με ένα ερώτημα. Τι 

θέλουμε να πετύχουμε; οι σκοποί. Με τι; τα μέσα; Πώς; οι τρόποι.  Αυτό το πολύ 

απλό πλαίσιο είναι χρήσιμο σε μια ποικιλία εφαρμογών.  

Αν και η στρατηγική μπορεί να περιγραφεί ως εννοιολογική σύνδεση μεταξύ 

των σκοπών και των μέσων, όμως είναι αδύνατο να απλοποιηθεί ως μια άσκηση με 
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μηχανισμό λύσεως. Αντ’ αυτού, μπορεί να θεωρηθεί ως μια διαδικασία, συνεχούς 

προσαρμογής στην μετατόπιση των όρων και των περιστάσεων σε έναν κόσμο 

μεταβαλλόμενο, όπου η αβεβαιότητα, και η ασάφεια κυριαρχούν. Είναι λάθος να 

προσπαθήσουμε να απλοποιήσουμε τη στρατηγική σε ενιαίους παράγοντες και 

κοινούς συντελεστές, αν και αυτό δεν είναι ασυνήθιστο φαινόμενο. Ο Clausewitz 

απέρριψε ως απλοϊκή την αναγωγή της στρατηγικής σε «αρχές, κανόνες ή ακόμη και 

συστήματα» επειδή, η στρατηγική «περιλαμβάνει ανθρώπινα πάθη, αξίες και 

πεποιθήσεις, που δεν είναι δυνατό να αποτιμηθούν». 

Ένα κράτος όμως διαμορφώνει τις θέσεις του και την πολιτική του καθώς και 

τις όποιες επιλογές του ,στο διεθνές σύστημα όχι από την ιδεολογία της ηγεσίας που 

το κυβερνά αλλά από την βασική του μέριμνα για την επιβίωση του σε αρχικό 

επίπεδο, με την διατήρηση του υφιστάμενου status quo176, και κατά επέκταση την 

κυριαρχία του επί των υπολοίπων, εφόσον του παρουσιαστεί η κατάλληλα ευκαιρία. 

Για τις μεγάλες δυνάμεις, ο αγώνας για την επιβίωση έγκειται περισσότερο, στους 

κινδύνους που ενδεχομένως δύναται να προκύψουν από την υπέρμετρη αύξηση της 

ισχύος των άλλων μεγάλων δυνάμεων, εάν αυτές καταστούν περιφερειακές 

ηγεμονίες. Όπερ σημαίνει ότι για τις ΗΠΑ, το χρονικό διάστημα που η Ρωσία ήταν 

απούσα από το περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου, δεν υφίστανται το πρόβλημα, 

της αμφισβήτησης επί της κυριαρχικής τους ισχύος. Με την αναζωπύρωση του 

ρώσικου ενδιαφέροντας, για την περιοχή, αρχικά μέσω της γεωοικονομίας και 

αργότερα, με την φυσική παρουσία στρατιωτικής δύναμης, θα πρέπει να αναμένουμε 

έξαρση του ανταγωνισμού σε πολλούς τομείς, για παράδειγμα στον τομέα των 

πωλήσεων όπλων, όπου και οι δύο ανταγωνίζονται για την επίτευξη συμφωνιών 

πώλησης οπλικών συστημάτων. 

Το αδιαμφισβήτητο γεγονός για την Ανατολική Μεσόγειο είναι, ότι αποτελεί 

έναν από τους σημαντικότερους ανά το παγκόσμιο εμπορικό κόμβο, ιδιαίτερα και 

μετά την διάνοιξη της νέας διώρυγας του Σουέζ, καθώς αυτό είχε ως άμεσο 

αποτέλεσμα την μείωση του χρόνου διέλευσης, και την δυναμική εξυπηρέτησης 

μεγαλύτερου αριθμού πλοίων. Η πρόσβαση στην Ευρώπη προϋποθέτει την ύπαρξη 

επενδύσεων, οικονομικής συνεργασίας, στρατιωτικής και ναυτικής παρουσίας, για 

                                                           
176 J.J. Mearsheimer, Η Τραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάµεων, Αθήνα: Εκδόσεις Ποιότητα, 

2007, επιστ. επιµ. Π. Ήφαιστος & Ηλ. Κουσκουβέλης, µτφ. Κ. Κολιόπουλος, σ. 57. 
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την εξασφάλιση των γεωοικονομικών λεωφόρων. Ταυτόχρονα θα πρέπει να 

δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας ενάντια στις απειλές που αναπτύσσονται.  

Για την στρατηγική των ΗΠΑ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινείται στα 

πλαίσια του ορθολογισμού διακρίνοντας και κάποια ψήγματα ιδεαλισμού, στην 

εκάστοτε στρατηγική της ίσως περισσότερο για την επίτευξη της εσωτερικής 

νομιμοποίησης, καθώς ίσως είναι το κράτος που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο 

πρόβλημα σε αυτόν τον τομέα. Και γι αυτόν τον λόγο παρατηρούμε ότι η εξωτερική 

πολιτική στο εσωτερικό διατυπώνεται στην γλώσσα του ιδεαλισμού, εν αντιθέσει με 

το εξωτερικό όπου πράττει και λειτουργεί, στα αυστηρά πλαίσια του ρεαλισμού.  

Η εφαρμοζόμενη στρατηγική κινείται μεταξύ της υπομονής και της επιμονής, 

και συγχρόνως ανάμεσα στον απομονωτισμό και τον επεμβατισμό. Σαν αντικειμενικά 

ορθολογικός παίκτης οι ΗΠΑ, ζυγίζουν το κόστος με το όφελος, και αναλόγως 

ενεργούν. Στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου ίσως στα σημεία να φαίνεται ότι 

υστερούν, αλλά σίγουρα δεν είναι απών. Η διακριτική παρουσία και ο έλεγχος των 

καταστάσεων εκ του σύνεκης θα φανεί στο μέλλον αν θα είναι η καλύτερη 

στρατηγική. Αυτό που περιμένουν είναι η τριβή και η φθορά της Ρωσίας, κάτι το 

οποίο είναι δύσκολο να προβλεφθεί. Άλλωστε ο σκοπός της μελέτης των φαινομένων 

του διεθνούς συστήματος δεν γίνεται στην βάση βελτίωσης της μαντικής ικανότητας 

των μελετητών. 

Η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου ενδιαφέρει τις ΗΠΑ, για τον τομέα της 

παγκόσμιας ασφαλείας καθώς η περιοχή αποτελεί μια από τις κυριότερες πηγές 

αυτού του κακού. Επίσης αμείωτο εξακολουθεί να υφίσταται το ενδιαφέρον για τους 

ενεργειακούς πόρους και τα γεωοικονομικά δίκτυα της περιοχής. Για τις ΗΠΑ η 

Ανατολική Μεσόγειος είναι η πύλη προς τον Κόλπο, και μια σημαντική οδός 

υποστήριξης περιοχών ενδεχόμενων συγκρούσεων αλλά και μεταφοράς ενεργειακών 

πόρων. Για όσο διάστημα υφίστανται αυτοί οι λόγοι το ενδιαφέρον τους, θα 

παραμένει αμείωτο ακόμα και εάν μερικές φορές οι στρατηγικοί τους στόχοι 

μετατοπίζονται σε άλλα υποσυστήματα. Επιπρόσθετα ένας ακόμα παράγοντας, 

εξακολουθεί να είναι οι ιδιαίτεροι δεσμοί με το κράτος του Ισραήλ. Ακόμα και η ανοχή 

της χερσαίας στρατιωτικής επέμβασης της Ρωσίας κατά πολλούς και με την 

σύμφωνη του γράφοντος ενδεχομένως να έγινε διότι το Ισραήλ, δεν επιθυμούσε την 

αλλαγή του καθεστώτος Άσαντ, και αυτό γιατί τον Άσαντ τον γνωρίζουν τόσα χρόνια 
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και μπορούν να τον διαχειριστούν, ενώ σε ενδεχόμενη αλλαγή καθεστώτος ποιος θα 

ήταν σε θέση να εγγυηθεί για την επόμενη μέρα; 

Κύριος σκοπός των ΗΠΑ; η απεμπόληση της ενεργειακής εξάρτησης των 

συμμάχων της από την Ρωσία, το οποίο είναι και αυτό που της δίνει τη δυνατότητα 

ασκεί οικονομική και πολιτική επιρροή στην Ευρώπη. Αλλά και η όσο το δυνατόν 

περισσότερη παρεμπόδιση επέκτασης των ζωνών επιρροής σε χώρες της 

Ανατολικής Μεσογείου. Βρέθηκαν όμως σε μια δύσκολη κατάσταση καθώς 

προερχόντουσαν από δύο αρκετά δαπανηρές στρατιωτικές επεμβάσεις στην 

ευρύτερη περιοχή (Ιράκ και Αφγανιστάν). Η επιλογή Ομπάμα για την περίπτωση της 

Συρίας, ήταν να ακολουθήσει την ίδια στρατηγική που ακολούθησε και στην 

περίπτωση της Λιβύης. Όμως ποτέ δύο περιπτώσεις δεν είναι ίδιες, και ούτε σημαίνει 

ότι μια επιτυχημένη στρατηγική μπορεί να εφαρμοστεί αυτούσια σε ένα άλλο 

στρατηγικό περιβάλλον όσο πανομοιότυπο και εάν είναι αυτό, καθώς εκτός από την 

διαφοροποίηση της γεωγραφικής περιοχής διαφοροποιούνται και οι δρώντες και κατά 

αναλογία και τα διακυβευόμενα συμφέροντα. Η στρατηγική που ακολούθησε ο 

Ομπάμα, βρίσκει εφαρμογή στην άποψη του Joseph Nye, σχετικά με την υιοθέτηση 

μιας πολιτικής που στηρίζεται στην ήπια ισχύ, έναντι της πολιτικής που υιοθετεί την 

χρήση σκληρής ισχύος. Μια πολιτική η οποία δίνει έμφαση στις συμμαχίες και τον 

ρόλο των διεθνών οργανισμών, εγκαταλείποντας τις μονομερείς επεμβάσεις. Όμως 

όπως υποστηρίζει ο Nye, μέσα σε ένα ιδιαίτερα ρευστό και έντονα μεταβαλλόμενο 

περιβάλλον με την ταυτόχρονη ανάδυση και άλλων ισχυρών οικονομιών, με την 

συνδυαστική χρήση ήπιας και σκληρής ισχύος, οι ΗΠΑ θα καταφέρουν να γίνουν μια 

έξυπνη δύναμη177. Για τον Ηλία Κουσκουβέλη η χρήση της ήπιας ισχύος δεν ήταν 

αρκετή για την αντιμετώπιση όλων των ζητημάτων με επιτυχία. Και αυτό  διότι, 

αφενός μεν, στο διεθνές σύστημα εκείνο που τελικά μετράει είναι οι συσχετισμοί 

ισχύος και η “σκληρή” ισχύς, αφετέρου δε, είχε να αντιμετωπίσει ή να συνεννοηθεί με 

γνωστούς διεθνώς πολιτικούς, οι οποίοι δεν βλέπουν τον κόσμο με τον δικό του 

τρόπο. Αυτά είναι προφανώς και τα όρια της “ήπιας” ισχύος, σε ένα διεθνές σύστημα 

                                                           
177 Nye Joseph, Ήπια ισχύς. Το μέσο Επιτυχίας στην Παγκόσμια Πολιτική. Εκδόσεις: Παπαζήση, 

Αθήνα 2005 
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άκρως ανταγωνιστικό, που δεν επιτρέπει κενά, και με δυνάμεις ή ηγέτες που 

επιχειρούν να επανακαθορίσουν την διεθνή θέση τους178. 

Η διακοπή των καλών σχέσεων ανάμεσα σε δύο στρατηγικούς συμμάχους, 

των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Τουρκίας, και η αυξανόμενη ένταση στις σχέσεις της 

τελευταίας με Ελλάδα και Κύπρο(λαμβάνοντας υπόψη και την ρήση ο εχθρός του 

εχθρού μου είναι φίλος μου), είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας ιδιότυπης 

συμμαχίας, τόσο οικονομική όσο και αμυντική ανάμεσα σε Ισραήλ- Ελλάδα- Κύπρο, 

με τις ευλογίες και την παρότρυνση των ΗΠΑ. Η σύμπλευση συμφερόντων αυτών 

των τριών δρώντων, δημιούργησε φοβικές ανησυχίες στην Τουρκία, πέραν από την 

ανησυχία στα γεωπολιτικά της συμφέροντα με την δημιουργία ενός εχθρικού προς 

αυτήν νοητού τόξου που καλύπτει τα νοτιοδυτικά της σύνορα, και στον τομέα της 

ενέργειας ως προς την εκμετάλλευση των ενεργειακών κοιτασμάτων και των 

αντίστοιχων ενεργειακών αγωγών. Εξαιτίας αυτών μπορεί να δικαιολογήσει κάποιος 

και τις σπασμωδικές και προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, για την παρεμπόδιση 

των εργασιών διερευνητικής διάνοιξης γεωτρήσεων εντός της κυπριακής ΑΟΖ, 

παρόλο την υποστήριξη των ΗΠΑ, και των υπολοίπων συμμαχικών δυνάμεων, από 

τις οποίες προέρχονται οι εταιρείες γεωτρήσεων179. Η ρήξη των σχέσεων Τουρκίας 

Ισραήλ αλλάζει σταδιακά και την στρατηγική των ΗΠΑ, η οποία για αρκετά χρόνια 

στηριζόταν σε δύο τρίγωνα συνεργασίας, Ισραήλ- Τουρκίας- ΗΠΑ και Αιγύπτου-  

Ισραήλ- ΗΠΑ, με την ανάδειξη της Αιγύπτου και της Τουρκίας ως κομβικών κρατών 

για την πολιτική των ΗΠΑ στην περιοχή180. Δεν χρειάζεται κάποιος να είναι πολύ 

παρατηρητικός για να διαπιστώσει ότι με την σημερινή διαμορφούμενη κατάσταση 

έχει αντικατασταθεί ο ρόλος της Τουρκίας από την Ελλάδα.  

Το 2012, ΗΠΑ και Ισραήλ, προέβησαν σε πρόσκληση προς την Ελλάδα για 

συμμετοχή σε κοινή στρατιωτική άσκηση181. Σκοπός; Η επίτευξη του στρατηγικού 

βάθους του Ισραήλ το οποίο το είχε απολέσει μετά την διάρρηξη των σχέσεων του με 

                                                           
178 Κουσκουβέλης Ηλίας: Πρόεδρος Ομπάμα: η ήπια ισχύς των ΗΠΑ.http://idea.uom.gr/ πρόεδρος-

ομπάμα-η-ήπια-ισχύς-των-ηπα/. ΗΜ. ΠΡ. 10-12-2017 
179 Οι εταιρείες που έχουν επιλεγεί είναι από τις κορυφαίες στον χώρο της ενέργειας παγκοσμίως, η 

αμερικανική Exxon Mobil, η καταριανή QPI, η γαλλική Total και η ιταλική ENI. 
http://www.kathimerini.gr/889941/article/epikairothta/politikh/oi-energeiakoi-kolossoi-sthn-kypriakh-aoz. 
ΗΜ. ΠΡ. 10-12-2017 
180  Chase Hill & Kennedy, 2004 
181 Δημάκας Λουκάς. Σούπερ στρατιωτική συνεργασία Ελλάδας – Ισραήλ. 23/11/2012. 

http://www.tanea.gr/news/greece/article/4682388/?iid=2. ΗΜ. ΠΡ.: 10-12-2017 

http://www.kathimerini.gr/889941/article/epikairothta/politikh/oi-energeiakoi-kolossoi-sthn-kypriakh-aoz
http://www.tanea.gr/news/greece/article/4682388/?iid=2
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την Τουρκία. Η Τουρκία νοιώθοντας απειλή μετά από την διαφαινόμενη αμυντική 

συνεργασία των δύο υπό την σκέπη των ΗΠΑ, και προκειμένου να ξεφύγουν από την 

εις βάρους της διαμορφούμενης κατάστασης, απευθύνθηκε προς την Ρωσία, 

τροφοδοτώντας με αυτό τον τρόπο την αντιπαλότητα για ακόμα μια φορά των δύο 

μεγάλων δυνάμεων. Η συνειδητοποίηση της συμπεριφοράς της Τουρκίας, από ΗΠΑ 

και Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλαξε τον τρόπο αντιμετώπισης της, περισσότερο δε για τις 

ΗΠΑ, οι οποίες αντιμετωπίζουν τις καταστάσεις πιο σφαιρικά και όχι στα στενά 

οικονομικά πλαίσια όπως η ΕΕ, και έτσι αναδεικνύουν την θέση της Ελλάδας ως μια 

χώρα πρώτης γραμμής, σε αντικατάσταση της θέσεως αυτής της Τουρκίας. 

Σύμφωνα και με τον Εφραίμ Ινμπάρ, με την έλλειψη μιας δέσμευσης για την 

ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ, στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει αυτές να 

ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ, 

της Ελλάδας και της Κύπρου, με την ταυτόχρονη κινητοποίηση της Γαλλίας και της 

Ιταλίας για συνεργασία με τις προαναφερόμενες182. Η Αίγυπτος, ως μια μεγάλη 

περιφερειακή δύναμη θα μπορούσε να ενσωματωθεί στην οικοδόμηση μιας νέας 

αρχιτεκτονικής ασφάλειας, η οποία θα στηρίζεται σε περιφερειακές δυνάμεις. Έτσι 

ώστε τα δύο τρίγωνα να γίνουν ένα τετράγωνο 

Η παρουσία της Ρωσίας στην περιοχή έχει να κάνει με συμφέροντα που 

άπτονται καταρχήν για μια πιο μόνιμη παρουσία, σε ένα στρατηγικής σημασίας 

περιβάλλον και επιπλέον την επικερδή συμμετοχή της στον τομέα των πλουσίων 

δικτύων και ενεργειακών κοιτασμάτων. Η πλειοψηφία των αναφορών που 

καταχωρούνται είναι επί αυτής της βάσης. Ξεπερνώντας αυτά τα δεδομένα και χωρίς 

να τα παραβλέπουμε καθώς η στρατηγική της Ρωσίας, είναι το αποτέλεσμα μιας 

μακροχρόνιας στρατηγικής, δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο η επί δεκαεπτά 

ετών παραμονή του Πούτιν στην εξουσία. Αυτό από μόνο του δίνει ένα προβάδισμα 

μιας συνέχειας της εφαρμοζόμενης στρατηγικής. Όπως λέει ο Ηλίας Κουσκουβέλης ο 

χρόνος για τα κράτη κινείται σε άλλη διάσταση183, όπερ και σημαίνει ότι η σημερινή 

κατάσταση για την μεν Ρωσία είναι αποτέλεσμα μια μακροπρόθεσμης στρατηγικής 

συνέχειας. Το γεγονός της αναζήτησης, της στρατηγικής που θα ακολουθήσει ο 

                                                           
182 Efraim Inbar. The new strategic equatin in the eastern Mediterranean. 

http://israelbehindthenews.com/efraim-inbar-new-strategic-equation-eastern-mediterranean/11672/. 
ΗΜ. ΠΡ.: 11-12-2017 
183 Από τις διαλέξεις του στο αμφιθέατρο της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου 

http://israelbehindthenews.com/efraim-inbar-new-strategic-equation-eastern-mediterranean/11672/
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Τράμπ, σχεδόν ένα χρόνο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, ίσως να είναι το 

προς εξέταση θέμα ενός μελλοντικού πονήματος, δηλαδή κατά πόσο η στρατηγική 

συνέχεια ενός κρατικού δρώντα αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα απέναντι σε 

κάποιον όπου η στρατηγική του εμφανίζει κενά ή έντονες ανατροπές. Εάν 

ανατρέξουμε στον Θουκυδίδη, θα παρατηρήσουμε ότι η στρατηγική συνέχεια της 

Σπάρτης ανταγωνιζόταν εναντίον της αντίστοιχης ασυνέχειας και κενού στην 

στρατηγική της Αθήνας, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Περικλή, με τις καταστροφικές 

συνέπειες που είχε αυτό για τους Αθηναίους. 

Η Ρωσία βρίσκεται σε μια έντονη προσπάθεια για την δημιουργία ζωνών και 

σφαιρών επιρροής, στην περιοχή της Μεσογείου, ώστε με αυτό τον τρόπο να 

επανέλθει στο προσκήνιο. Ακολουθώντας μια στρατηγική, αργής αλλά σταθερής 

πολιτικής διείσδυσης, στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, όχι μέσα από την 

διεκδίκηση και κατάληψη εδαφικών περιοχών, αλλά προσεγγίζοντας και 

υποστηρίζοντας, πολιτικές ομάδες και κυβερνήσεις. Η προσέγγιση γίνεται με αρχικό 

σκοπό την αποδυνάμωση και εν συνεχεία την διάρρηξη των δεσμών των κρατών 

«στόχων», με την Δύση, ώστε να επιτευχθεί η δημιουργία ζωνών επιρροής, και η με 

την έστω και με έμμεσο τρόπο εξασφάλιση της παρουσίας τους στο εν λόγω 

υποσύστημα.  

Ο Μπρεζίνσκι μας λέει ότι το κλειδί για την παγκόσμια κυριαρχία είναι ο 

έλεγχος της Ευρασίας184. Οι απόψεις αυτές δεν είναι καινούργιες καθώς έχουν 

διατυπωθεί από τον Μάκιντερ, και στην ουσία εκφράζουν και την ρεαλιστική και 

νεοσυντηρητική στρατηγική σχολή σκέψης των ΗΠΑ. Ορμώμενοι από αυτό 

μπορούμε να πούμε, ότι η διαφαινόμενη «συμμαχία» Ρωσίας Συρίας και Ιράν, 

ικανοποιεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα της Ρωσίας στην ευρύτερη περιοχή της 

Ευρασίας, η οποία και αποτελεί μια περιοχή διεθνούς ηγεμονικού ανταγωνισμού. Η 

σύμπραξη των τριών παρέχει το στρατηγικό βάθος στο σύστημα της Μέσης 

Ανατολής και στην Ασία, σε συνδυασμό βέβαια και με τον οργανισμό συνεργασίας 

της Σαγκάης.  

Η κρίση της Συρίας, σε συνδυασμό με την φαινομενική «αδράνεια» των ΗΠΑ, 

έδωσε μια πρώτης τάξεως ευκαιρία στην Ρωσία η οποία δεν την άφησε 

                                                           
184 Brzezinski Zbigniew, Η Μεγάλη Σκακιέρα, Εκδόσεις: Λιβάνη, Αθήνα 1998, σ.19 
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ανεκμετάλλευτη, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει ενεργά στις εσωτερικές 

υποθέσεις μιας χώρας, μακριά από το εγγύς της περιβάλλον, για πρώτη φορά μετά 

τον Β΄ΠΠ. Η ενέργεια αυτή στάθηκε πέραν όλων των άλλων και μια καλή ευκαιρία 

επίδειξης του σύγχρονου πολεμικού της οπλοστασίου, καθώς και του βαθμού 

ικανότητας κινητοποίησης, ανάπτυξης και υποστήριξης, στρατιωτικών δυνάμεων σε 

ένα μακρινό θέατρο επιχειρήσεων. Η παρουσία στρατιωτικών δυνάμεων, 

αποσκοπούσε στην απεμπόληση της πρωτοκαθεδρίας του ΝΑΤΟ, ως εγγυητή 

ασφάλειας στην περιοχή, και στην κατάταξη της ως μια δύναμη που όταν θελήσει να 

δράσει εκτός του εγγύς περιβάλλοντος έχει πλέον την ικανότητα να το κάνει. 

Η ενεργή συμμετοχή της Ρωσίας στα διαδραματιζόμενα γεγονότα της 

εξασφάλιζε την συμμετοχή της, στον τομέα των ενεργειακών πόρων, καθώς η όλη 

περιοχή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ενεργειακό θησαυροφυλάκιο. 

Καθοδηγούμενη από την επιδίωξη διατήρησης της ηγεμονικής της θέση ως του 

κύριου προμηθευτή ενέργειες στην Ευρώπη, αλλά και μελλοντικά του δυνητικού 

προμηθευτή και της Κίνας. Η επιλογή για την συμμετοχή με χερσαίες στρατιωτικές 

δυνάμεις, .ώστε να δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις, για την εξασφάλιση 

όσο το δυνατόν μεγαλύτερου μεριδίου από την ενεργειακή «πίτα», την οδήγησε κατά 

κάποιο τρόπο και η διαμορφούμενη περιρρέουσα ατμόσφαιρα. Η ολοένα και 

αυξανόμενη σημασία του ζητήματος της ασφαλούς και ενεργειακής επάρκειας, των 

ευρωπαϊκών κρατών, απαιτούσε την ανάγκη διαφοροποίησης των προμηθευτών και 

των αντίστοιχων ενεργειακών οδών προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως 

χαρακτηριστικά ανακοινώθηκε στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφαλείας του 2008185. 

Το 2010 το 80% των εισαγωγών φυσικού αερίου προερχόταν από τρείς 

προμηθευτές, Ρωσία, Αλγερία και Νορβηγία. Η ενεργειακή αυτή εξάρτηση οδήγησε 

την Ευρωπαϊκή επιτροπή στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών προμήθειας, όπως η 

περιοχή της κεντρικής Ασίας του Καυκάσου και της Αφρικής. Η ανακάλυψη των 

κοιτασμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο, προσανατόλισε το ενδιαφέρον και προς αυτή 

την κατεύθυνση. Η Ρωσία αντιλαμβανόμενη αυτή την προσπάθεια της ΕΕ, 

προσπάθησε να βρεθεί μπροστά από τα γεγονότα και ακολούθησε μια πολιτική 

                                                           
185 Report of the Implementation of the European Security Strategy (2008).  

http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/european-union-other-documents/308-report-

of-the-implementation-of-the-european-security-2008. ΗΜ. ΠΡ.: 10-12-2017 

 

http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/european-union-other-documents/308-report-of-the-implementation-of-the-european-security-2008
http://www.internationaldemocracywatch.org/index.php/european-union-other-documents/308-report-of-the-implementation-of-the-european-security-2008


- 97 - 

εισχώρησης και επαναδιαπραγμάτευσης των όρων ενεργειακής και στρατιωτικής 

συνεργασίας, με όλες σχεδόν τις χώρες της περιοχής, βαδίζοντας με μοναδικό 

κριτήριο την σύναψη όσο το δυνατόν περισσότερων συνεργασιών, οι οποίες θα 

οδηγούσαν στην διατήρηση της ηγεμονικής θέσης ως παρόχου ενέργειας της ΕΕ, σε 

συνδυασμό και με την αναβάθμιση της θέσεως ισχύος στην περιοχή. 

Η χρησιμότητα και η αξία της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου ολοένα και 

αυξάνεται, και κατά συνέπεια θα αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της στρατηγικής 

των ΗΠΑ και Ρωσίας, χωρίς να εξαιρούνται η ΕΕ, και η Κίνα, ίσως σε δευτερεύοντα 

ρόλο. Η επιδίωξη των μεγάλων δυνάμεων είναι η αρπαγή των ενεργειακών πόρων, 

και ο έλεγχος του στρατηγικού περιβάλλοντος της περιοχής. Σύμφωνα με τον Σπύρο 

Λίτσα, «Η εφαρμογή πολιτικών αρπαγής στο επίπεδο του κράτους στρέφεται προς 

τους υλικούς συντελεστές ισχύος που διαθέτουν. Μέσω της διαδικασίας της αρπαγής 

το κράτος ενισχύει την παρουσία του στο διεθνές σύστημα, διευρύνοντας την 

επικυριαρχία του έναντι άλλων κρατών που γίνονται στόχοι της αρπακτικότητας του». 

186.  

                                                           
186 Λίτσας Ν. Σπύρος. ΙΛΙΑΔΑ και διεθνής πολιτική. Μια θεωρητική προσέγγιση. Εκδόσεις: Ποιότητα, 

Βάρη Αττικής,  2014, σ. 74 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, υποχρεώνουν τους 

δρώντες σε αναπροσαρμογή της στρατηγικής τους, ακολουθώντας κατά περίπτωση 

ακόμα και κοινές προσεγγίσεις προκειμένου να διατηρήσουν εάν όχι να αυξήσουν την 

ισχύ τους. ΟΙ δυνάμεις, «συναντώνται ως φίλοι ή ως εχθροί και αλλάζουν φίλους και 

εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα για την αυτοσυντήρηση τους και την 

διεύρυνση της ισχύος τους»187. 

Τα τεκταινόμενα των τελευταίων χρόνων στην περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου, όπως η εύρεση νέων κοιτασμάτων ορυκτών πόρων, η ρήξη των διμερών 

σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας, η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους (ISIS), η διάλυση 

της κρατικής υπόστασης της Συρίας, η παρουσία της Ρωσίας, η εν γένει συνεχής 

εναλλαγή ρόλων συμμάχων - αντιπάλων είναι απότοκο της έντονης ρευστότητας που 

διακατέχει τις ισορροπίες ισχύος, και φέρνει στο προσκήνιο την ανάγκη για την 

εκπόνηση μακρόχρονης στρατηγικής έστω και κάτω από συνθήκες μεγάλης 

αβεβαιότητας. Το ζητούμενο για την χάραξη της στρατηγικής των κρατικών δρώντων, 

μικρών ή και μεγάλων δυνάμεων, πρέπει να κινηθεί στον άξονα της αναζήτησης της 

ασφάλειας. Αυτό μεταφράζεται στην βέλτιστη χρήση των μέσων εκείνων που 

αποτελούν τις συνιστώσες χάραξης μιας υψηλής στρατηγικής (στρατιωτικών 

δυνάμεων, διπλωματίας, οικονομίας, εσωτερικής νομιμοποίησης). 

 Ο Ανταγωνισμός ΗΠΑ και Ρωσίας για επιρροή στην Ανατολική Μεσόγειο τους 

επιβάλει να δημιουργήσουν στρατιωτικές και ενεργειακές συμμαχίες με στόχο την 

προώθηση των γεωπολιτικών τους συμφερόντων τους. Δεν κάνουν κάτι διαφορετικό 

από ότι έκαναν στο παρελθόν, ο ανταγωνισμός είναι μια διαιωνιζόμενη κατάσταση η 

οποία οφείλεται σε μια σειρά λόγων που αφορούν τις ιδιαιτερότητες ενός 

υποσυστήματος, με κυριότερο τον έλεγχο κατανομής της ισχύος τόσο περιφερειακά 

όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με τον Kenneth Waltz «κάθε κράτος 

προωθεί τα συμφέροντα του, όπως κι αν ορίζονται αυτά με όποιον τρόπο θεωρεί 

καλύτερο»188. 

                                                           
187 Κονδύλης Παναγιώτης, Ισχύς και απόφαση, Εκδόσεις: Θεμέλιο, Αθήνα 1991, σ.213 
188 Waltz Ν. Kenneth, Ο Άνθρωπος, το Κράτος και ο Πόλεμος. Μετάφραση Κωνσταντίνος 

Κολλιόπουλος, Εκδόσεις:Ποιότητα, Βάρη Αττικής, 2011, σ.302  
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Οι στρατηγικές κινήσεις της Ρωσίας, εστιάζουν στην κατεύθυνση δημιουργίας 

μιας διεξόδου της, προς τις νότιες Θάλασσες, μέσω της δημιουργίας κόμβων 

παρουσίας και ελέγχου, σε στρατηγικά σημεία. Οι κινήσεις αυτές ξεκινούν από την 

προσάρτηση της Κριμαίας, εν συνεχεία ακολούθησε η παρουσία της στην Συρία, 

ενέργεια με διττή σημασία, από την μια η μεταφορά των προβολέων της 

επικαιρότητας από το μέτωπο της Ουκρανίας, και από την άλλη η αναβάθμιση του 

ρόλου της στο υποσύστημα της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. 

Ταυτόχρονα επιχειρείται, μια έμμεση προσέγγιση ελέγχου των στενών των 

Δαρδανελλίων. Δεν είναι τυχαίες οι διπλωματικές κινήσεις, το τελευταίο χρονικό 

διάστημα με την Τουρκία, οι οποίες αποτυπώνονται μέσα από τις συζητήσεις σε 

κυβερνητικό επίπεδο: για την προμήθεια των S-400, την κατασκευή πυρηνικού 

εργοστασίου, και την αναβάθμιση του ενεργειακού ρόλου της Τουρκίας μέσα από την 

κατασκευή αγωγών εντός του εδάφους της. Η υλοποίηση όλων αυτών μπορεί να 

αναβαθμίσουν την θέση ισχύος της Τουρκίας, και να την αναδείξουν σε μια ισχυρή 

ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, πίσω από αυτό βρίσκεται η Ρωσία, η οποία με αυτό 

τον τρόπο προσπαθεί να πλήξει το γόητρο του ΝΑΤΟ (διάρρηξη σχέσεων με την 

Τουρκία) και να δημιουργήσει έναν γόρδιο δεσμό εξάρτησης της Τουρκίας απέναντι 

της, το οποίο θα της επιτρέψει τον έμμεσο έλεγχο των περιβόητων στενών. 

Σε περίπτωση επιτυχίας, της ρώσικης στρατηγικής, αυτή θα έχει καταφέρει την 

δημιουργία ενός τόξου, από την Κριμαία μέχρι την Ανατολική Μεσόγειο (για να μην 

πούμε και την Μέση Ανατολή λόγω και της ιδιαίτερης σχέσης με το Ιράν), μέσω των 

στενών των Δαρδανελλίων, και όλα υπό τον έλεγχο της. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα 

την παγίωση και τον πλήρη έλεγχο της εξόδου της, προς τις θάλασσες του νότου. 

Η απάντηση των ΗΠΑ, στην στρατηγική των Ρώσων, βρίσκεται εν εξελίξει 

αυτή την στιγμή. Και πως γίνεται αυτό; Αρχικά με τα όποια σενάρια που διαρρέονται 

κατά καιρούς για δημιουργία ανεξάρτητου κράτους των Κούρδων. Βλέποντας όμως 

την συνέχιση του ειδυλλίου της Τουρκίας με την Ρωσία, τα όποια σενάρια για 

δημιουργία του Κουρδιστάν, οδήγησαν στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε, 

στις 25 Σεπτεμβρίου, για την απόσχιση των Κούρδων του Ιράκ από τη Βαγδάτη189. 

                                                           
189 Μπέρση Ε. Επικίνδυνος χορός μετά το δημοψήφισμα στο Κουρδιστάν. 

http://www.kathimerini.gr/928934/article/epikairothta/kosmos/epikindynos-xoros-meta-to-dhmoyhfisma-
sto-koyrdistan. ΗΜ. ΠΡ: 28-10-2017 

http://www.kathimerini.gr/928934/article/epikairothta/kosmos/epikindynos-xoros-meta-to-dhmoyhfisma-sto-koyrdistan
http://www.kathimerini.gr/928934/article/epikairothta/kosmos/epikindynos-xoros-meta-to-dhmoyhfisma-sto-koyrdistan
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Ταυτόχρονα μετά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στις ΗΠΑ στις 16 

Οκτωβρίου, πέραν των υπολοίπων, τονίστηκε η σημασία της βάσης στη Σούδα, και η 

απόφαση για την αναβάθμιση της, σε συνδυασμό με την καλλιέργεια σεναρίων για 

την κατασκευή και άλλων βάσεων στην ελληνική επικράτεια190. Η κλιμάκωση των 

ενεργειών έχει να κάνει με την ανάρτηση του ονόματος του τούρκου πρωθυπουργού 

ως «εχθρός» σε πίνακα Νατοϊκής άσκησης προσομοίωσης σε υπολογιστή, που 

διεξαγόταν στην Νορβηγία, στις 17 Νοεμβρίου. Κάτι το οποίο είχε ως αποτέλεσμα την 

απόσυρση της Τουρκίας από την εν λόγω άσκηση. Βέβαια ακολούθησε η συγγνώμη 

από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Jens Stoltenberg191 .  

Ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας στην Ανατολική 

Μεσόγειο ,δεν είναι ο μόνος μεταξύ των δύο. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη ένας εξίσου 

σημαντικός, στο υποσύστημα της Αρκτικής, ο οποίος υποβόσκει τα τελευταία χρόνια, 

με μια κλιμακούμενη ένταση, η οποία μέχρι στιγμής δεν τραβάει πάνω της τα φώτα 

της δημοσιότητας, αλλά κάποια στιγμή θα βγει στο προσκήνιο192. Τα φώτα αυτή την 

στιγμή, είναι προσανατολισμένα προς την Κορεάτικη χερσόνησο, όπου απέναντι 

στην προκλητική πολιτική της Πιο Γιανγκ, και την ύποπτη σιγή και στάση τόσο της 

Ρωσίας όσο και της Κίνας, θα πρέπει να προβληματίζουν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι 

πλέον αρχίζει να διαχέεται ένας ανταγωνισμός, σε στρατηγικής σημασίας 

υποσυστήματα ανά το παγκόσμιο, ο οποίος ολιστικά μπορεί να οδηγήσει συνειρμικά 

σε μια remake version του ψυχρού πολέμου. 

Αυτά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν και ως σενάριο συνομωσίας. Η 

ιστορία θα είναι ο τελικός κριτής των γεγονότων, για ακόμα μια φορά. 

 

 

                                                           
190 Τσίπρας – Τραμπ: Πληρώνουμε 2,4 δις. Για τα F-16. Τι παίρνουμε. 

http://www.iefimerida.gr/news/369977/tsipras-tramp-plironoyme-24-dis-gia-ta-f-16-ti-pairnoyme. ΗΜ. 
ΠΡ. 29-11-2017 
191 Συγγνώμη στην Τουρκία από τον ΓΓ του ΝΑΤΟ. 

http://www.tanea.gr/news/world/article/5487963/syggnwmh-sthn-toyrkia-apo-ton-gg-toy-nato/. ΗΜ. 
ΠΡ.:29-11-2017 
192 Μαυραγάνης Κ. Τα πετρέλαια της Αρκτικής: Ο ψυχρός Πόλεμος και η ισορροπία ισχύος στον 

Μακρινό βορρά. http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/13/diethnes-arctic-_n_8282160.html. ΗΜ. 
ΠΡ.:01-11-2017 

http://www.iefimerida.gr/news/369977/tsipras-tramp-plironoyme-24-dis-gia-ta-f-16-ti-pairnoyme
http://www.tanea.gr/news/world/article/5487963/syggnwmh-sthn-toyrkia-apo-ton-gg-toy-nato/
http://www.huffingtonpost.gr/2015/10/13/diethnes-arctic-_n_8282160.html
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