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ΔΙΑΓΩΓΗ 

H δηαηξηβή απηή  εθπνλήζεθε γηα λα πξνζθέξεη ηξνθή γηα πεξαηηέξσ ζθέςε 

θαη πξνβιεκαηηζκφ, παξαζέηνληαο ην ζεσξεηηθφ πεξίγξακκα κέζα ζην νπνίν ζα 

κπνξνχζε λα ζπδεηεζεί θαη αλαπηπρζεί  κηα εζληθή ζηξαηεγηθή απνηξνπήο, πνπ 

ζα απνηεινχζε ην νξζνινγηζηηθφ πιαίζην δηακφξθσζεο θαη άζθεζεο ηεο 

εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηδηαίηεξα ηεο ακπληηθή καο πνιηηηθήο, θαζψο θαη ηνπ 

δφγκαηνο πνπ δηέπεη ηηο Έλνπιέο καο Γπλάκεηο. 

Ζ δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζηφρσλ ηεο εζληθήο πνιηηηθήο, ηδηαίηεξα ζε κηα 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ, φπνπ είλαη έληνλε ε παξνπζία ηνπ ζηξαηησηηθνχ 

ζηνηρείνπ, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηζρχ ησλ κέζσλ πνπ θαηέρεη ε 

ρψξα θαη θπξίσο απφ ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο, ζε ζρέζε κε ηα κέζα πνπ 

δηαζέηεη ν αληίπαινο. Χζηφζν ε ππεξνρή ζε πφξνπο θαη ζε κέζα δελ απνηειεί 

πάληνηε αδηακθηζβήηεηε πξνυπφζεζε επηηπρίαο ζηφρσλ ζε κηα ζχγθξνπζε, αιιά 

νη κειεηεκέλνη, δεμηνηερληθνί, θαηάιιεινη θαη έγθαηξνη ρεηξηζκνί απφ ηηο αληίπαιεο 

πιεπξέο, ζα κπνξνχζαλ  επίζεο λα επεξεάζνπλ ην απνηέιεζκα. 

Πάλσ ζε απηή ηε βάζε, ε παξνχζα δηαηξηβή ρξεζηκνπνηεί παξαδείγκαηα 

ρσξψλ, φπνπ αλέπηπμαλ νξζνινγηθά ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο πνπ δηαζέηνπλ, 

θαηαθέξλνληαο λα επηβηψζνπλ κέζα ζε έλα άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα. Σα 

παξαδείγκαηα απηά είλαη ησλ ρσξψλ ηγθαπνχξεο θαη Σαïβάλ, δχν ρσξψλ κε 

αξθεηά θνηλά ζηνηρεία κε ηελ Κχπξν.  

ην 1ν Κεθάιαην γίλεηαη αλάιπζε ηνπ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν ηα θξάηε 

ζηε Γηεζλή πνιηηηθή πξνζπαζνχλ λα επηβηψζνπλ. Οξίδνπκε ηελ έλλνηα ηνπ 

Γηεζλνχο πζηήκαηνο θαη παξνπζηάδνπκε πνηα θξάηε ζεσξνχληαη κηθξά, γηα λα 

θαηαιήμνπκε πνηα είλαη ε πςειή ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αλαπηχμνπλ, ψζηε λα 

εμαζθαιίζνπλ ηελ άκπλά ηνπο. ην ίδην θεθάιαην εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ 

αζζελέζηεξσλ λα εμηζνξξνπήζνπλ ηε ζπκβαηηθή ζηξαηησηηθή ηζρχ ησλ ηζρπξψλ, 

πηνζεηψληαο αζχκκεηξεο ζηξαηεγηθέο.  

ηα επφκελα θεθάιαηα 2ν θαη 3ν ,αλαιχνληαη νη ζπληειεζηέο ηζρχνο ησλ ρσξψλ 

ηγθαπνχξεο θαη Σαïβάλ αληίζηνηρα θαη πψο απηνί ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα λα 

δηακνξθσζεί ε πςειή ζηξαηεγηθή ηνπο. Μέζα απφ ηελ αλάιπζε παξνπζηάδνληαη 
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ζηνηρεία, ηα νπνία ζα κπνξνχζε θαη ε Κχπξνο λα εθκεηαιιεπζεί πξνο φθειφ ο ηεο 

θπξίσο γηα ηελ αζθάιεηά ηεο. 

Με ηελ ίδηα ηαθηηθή αλαιχνληαη ζην 4ν Κεθάιαην νη ζπληειεζηέο ηζρχνο ηεο 

Κχπξνπ θαη κε επηθχιαμε παξαηίζεηαη ε ζεκεξηλή ζηξαηεγηθή ηεο.  

Σέινο, γίλεηαη κηα ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ηξηψλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ θαη 

επηπξφζζεηα εμεηάδνληαη νη παξάγνληεο, πνπ δηακνξθψλνπλ ην πεξηβάιινλ ζην 

νπνίν βξίζθεηαη ε Κχπξνο ζε ζρέζε κε ηελ απεηιή ηεο Σνπξθίαο. Καηαγξάθνληαη 

ηα κέζα, ηα νπνία κε ειάρηζην θφζηνο, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ηεξάζηην θαη 

δπζαλάινγν πιήγκα ζε έλα ζεσξεηηθά ηζρπξφηεξν αληίπαιν. Τπνζηεξίδεηαη φηη ε 

επθνιία πξνζβνιήο ησλ Κέληξσλ Βάξνπο ηνπ ερζξνχ είλαη πην εχθνιε κε ην 

δηαδίθηπν, ηνλ θπβεξλνπφιεκν θαη ηελ ηερλνινγία, παξέρνληαο λέεο δπλαηφηεηεο 

αζχκκεηξεο ζηξαηεγηθήο ζε  θξάηε φπσο ε Κχπξνο. ηηο ήδε γλσζηέο 

αζχκκεηξεο κνξθέο πνιέκνπ, φπσο νη Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο, έξρεηαη λα πξνζηεζεί 

γηα ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ θαη κία ζπκβαηηθή κνξθή πνιέκνπ 

πνπ παξέρεη ε ππξαπιηθή ηζρχο. Ζ κειέηε ζα θαηαζηήζεη εκθαλέο, φηη φιεο νη 

κνξθέο πνιέκνπ είλαη απνηειεζκαηηθέο, εάλ θαη εθφζνλ ηαπηφρξνλα 

εμαζθαιίζνπκε έλα ζχγρξνλν εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

θπζηθά κεξηκλήζνπκε γηα ηελ ηφλσζε ηνπ εζηθνχ ησλ καρεηψλ. 

Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθή φκσο απηή ε ζηξαηεγηθή, πξέπεη λα είλαη 

ζπλνιηθή, πνπ ζεκαίλεη αλάπηπμε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο ηεο ρψξαο ζε φια ηα 

επίπεδα, πνιηηηθφ, νηθνλνκηθφ, θνηλσληθφ θαη ζηξαηησηηθφ. Αλαιχνληαη ζηε 

παξνχζα κειέηε απφςεηο γηα ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή ελδπλάκσζε ηνπ 

θξάηνπο, ζηεξηδφκελεο ζε βηβιηνγξαθία, αξζξνγξαθία θαη ζην δηαδίθηπν θαη νη 

νπνίεο θπζηθά αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην ηέινο ηεο δηαηξηβήο.  

Γελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε, φηη ε παξνχζα δηαηξηβή ζηεξίδεηαη ζηε 

ζεσξία ηνπ πνιηηηθνχ ξεαιηζκνχ, γηαηί ν πνιηηηθφο ξεαιηζκφο απαληά κε έλαλ πνιχ 

ζπγθεθξηκέλν, κνλαδηθφ ηξφπν ζε κηα ζεηξά απφ θεληξηθά εξσηήκαηα, φπσο 1) 

Πνηα ε δνκή θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 2) Πνηα ηα θχξηα αίηηα ηεο 

ζηξαηεγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θξαηψλ 3) Πψο επηβηψλνπλ ηα θξάηε ζην 

αληαγσληζηηθφ δηεζλέο ζχζηεκα 4) Πνηνο είλαη ν ξφινο ηνπ “δηθαίνπ” θαη ηεο 
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“εζηθήο” ζηηο δηεζλείο ζρέζεηο 5) Πψο θαηνρπξψλεηαη ε εηξήλε ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

Τπάξρνπλ θπζηθά αθφκε δχν ζεσξίεο πνπ αλαιχνπλ ηηο Γηεζλείο ρέζεηο, 

θαη απηέο είλαη ηνπ Μαξμηζκνχ θαη ηνπ Πινπξαιηζκνχ. Ζ κελ πξψηε δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο βάζε ζηε ζπγθεθξηκέλε κειέηε, δηφηη ζεσξεί φηη «νπζηαζηηθνί 

παξάγνληεο ζην δηεζλέο ζχζηεκα είλαη νη ηάμεηο θαη φρη ηα θξάηε1» θαη ε δεχηεξε, ν 

πινπξαιηζκφο, είλαη κηα ζεσξία πνπ απνδέρεηαη φηη ην δηεζλέο ζχζηεκα δελ είλαη 

θαη ηφζν αληαγσληζηηθφ, φηη ππάξρνπλ κνξθέο ζπλεξγαζίαο πνπ δεκηνπξγνχλ 

ζρέζεηο αιιειεμάξηεζεο θαη απνδέρεηαη ην ξφιν ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ θαη ησλ 

ζεζκψλ, πνπ εάλ ην απνδερηνχκε απηφ, ζίγνπξα δελ ζα έπξεπε λα ππήξραλ 

θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα ζηελ Κχπξν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

1 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, Δ΄ Έθδνζε 
2007),ζει,91.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «1» 

Η ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΡΑΣΩΝ ΣΟ ΓΙΔΘΝΔ ΤΣΗΜΑ 

 ην 1ν  θεθάιαην ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα αλάιπζεο ησλ παξαγφλησλ, πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε δηακφξθσζε ηεο ζηξαηεγηθήο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα. Πξνυπφζεζε γηα ηελ πεξάησζε ηεο πξναλαθεξζείζαο πξνζπάζεηαο, 

είλαη ε ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ φξσλ δηεζλέο ζχζηεκα, ηεο δνκήο ηνπ, ησλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ, θαζψο επίζεο θαη ησλ δξψλησλ ηνπ ζπζηήκαηνο απηνχ . Θα 

αλαιπζεί επίζεο, πνηα θξάηε  ραξαθηεξίδνληαη κηθξά θαη κέζα απφ ηνπο 

ζπληειεζηέο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εζληθή ηνπο  ηζρχ, πνηεο επηινγέο έρνπλ γηα λα 

αληηδξάζνπλ ζηελ δηεζλή πνιηηηθή. Θα θαηαιήμνπκε ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, εάλ 

φλησο κπνξνχλ λα δηακνξθψζνπλ πςειή  ζηξαηεγηθή θαη ππφ πνηεο 

πξνυπνζέζεηο κπνξεί λα βνεζήζεη ηελ επηβίσζή ηνπο, ζην άλαξρν δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

1.1 Γηεζλέο ζύζηεκα 

 1.1.α Οξηζκόο- ζηνηρεία δηεζλνύο ζπζηήκαηνο 

 Έλα ζχζηεκα απνηειείηαη απφ κία δνκή θαη απφ κνλάδεο πνπ 

αιιειεπηδξνχλ. Ζ έλλνηα ηεο δνκήο βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη κνλάδεο πνπ 

δηαπιέθνληαη θαη ζπλδπάδνληαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, ζπκπεξηθέξνληαη 

δηαθνξεηηθά θαη ε αιιειεπίδξαζή ηνπο παξάγεη δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Οη 

δνκέο νξίδνληαη2: 

 χκθσλα κε ηελ αξρή βάζεη ηεο νπνίαο ην ζχζηεκα δηαηάζζεηαη. Οη 

δνκέο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνχλ κφλν ζηε ζέζε ησλ δξψλησλ, ζηνλ ηξφπν πνπ 

είλαη ηνπνζεηεκέλεο, δηαξξπζκηζκέλεο κεηαμχ ηνπο. Αλάινγα ηεο δηαξξχζκηζεο, 

δηάηαμεο ησλ κνλάδσλ, δηαθξίλεηαη ζε άλαξρν ή ηεξαξρηθφ. 

                                            

2 KennethN. Waitz, Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο (Δθδφζεηο Πνηφηεηα 2011),ζει.180-185 
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 Ηεξαξρηθφ: Οη κνλάδεο ζηέθνληαη αλακεηαμχ, έρνληαο ζρέζεηο 

πθηζηακέλνπ – πξντζηακέλνπ.  

 Άλαξρν: Οη κνλάδεο ζηέθνληαη αλακεηαμχ ηνπο, έρνληαο 

ζρέζεηο ζπληνληζκνχ. ια ηα κέξε είλαη ίζα, θαλέλα δελ έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαηάδεη, θαλέλα δελ είλαη ππνρξεσκέλν λα ππαθνχεη.  

 Απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ιεηηνπξγηψλ δηαθνξνπνηεκέλσλ κνλάδσλ. 

ε άλαξρν ζχζηεκα ζπλεπψο ζρέζεηο ζπληνληζκνχ κεηαμχ ησλ κνλάδσλ, νη 

κνλάδεο είλαη φκνηεο, κε φκνηεο ιεηηνπξγίεο. 

 Απφ ηελ θαηαλνκή ηζρχνο κεηαμχ ησλ κνλάδσλ. 

 Ζ έλλνηα ηεο δνκήο νξίδεη έλα ζχλνιν πεξηνξηζηηθψλ ζπλζεθψλ. Γξα σο 

κεραληζκφο επηινγήο, κε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά: 

 Γελ κπνξνχκε λα ηελ εμεηάζνπκε, παξαηεξήζνπκε θαηά ηε 

ιεηηνπξγία ηεο. 

 Οη δνκέο επηιέγνπλ, αληακείβνληαο θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο θαη 

ηηκσξψληαο θάπνηεο άιιεο, αλάινγα κε ην αλ ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

πξνο φ,ηη απαηηείηαη, γηα ηελ επηηπρία εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Ζ δνκή επεξεάδεη ηε ζπκπεξηθνξά εληφο ζπζηήκαηνο κε έκκεζν ηξφπν:  

 Μέζσ ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ δξψλησλ 

 Μέζσ ηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηνπο  

 Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν ηεο έλλνηαο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη, φηη 

απηφ επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζηα θξάηε πνπ ην απαξηίδνπλ, επεξεάδεη ηε 

ζπκπεξηθνξά θαη δηακνξθψλεη ηελ ηχρε ηνπο. Σν εζληθφ ζπκθέξνλ πξνζδηνξίδεηαη 

ή επηβάιιεηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο πηέζεηο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

(δηαθνξά κε θιαζηθφ ξεαιηζκφ). 

 Απνηειεί έλα επηζηεκνληθφ δεκηνχξγεκα/ θαηαζθεχαζκα, πνπ ζηφρν έρεη λα 

εξκελεχζεη πψο επηδξνχλ νη εμσηεξηθέο πηέζεηο, πεξηνξηζκνί, ψζηε ηα θξάηε, 

παξά ην γεγνλφο φηη αληηκεησπίδνπλ/ εκθαλίδνπλ παξαπιήζηεο ή ηαπηφζεκεο 

θαηαζηάζεηο ζην εζσηεξηθφ ηνπο, λα έρνπλ δηαθνξεηηθή ζπκπεξηθνξά ζηελ 

εμσηεξηθή ηνπο πνιηηηθή.  
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 Ζ αξρή δηάξζξσζεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο είλαη ε αλαξρία. Ζ 

δηάξζξσζε αθνξά ζηε δηάηαμε ησλ θξαηψλ κέζα ζε απηφ, φπνπ θπξηαξρεί ε 

απνθέληξσζε θαη ε δηεζλήο πνιηηηθή είλαη πνιηηηθή άλεπ θπβεξλήζεσο. Οη ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ ζην άλαξρν δηεζλέο ζχζηεκα είλαη ζρέζεηο ζπληνληζκνχ, φια 

ηα κέξε είλαη ίζα. Τπάξρνπλ κεγάιεο ή πνιχ κεγάιεο δπλάκεηο πνπ κπνξεί λα 

παίδνπλ ηνλ ξφιν ηνπ πξνζηάηε, εγεκφλα, ειεγθηή, αιιά δελ ππάξρεη ππέξηαηε 

εμνπζία, έλα ππεξθξάηνο, πνπ λα αθπξψλεη ην θαζεζηψο ηεο νληνινγηθήο 

εηεξφηεηαο ησλ θξαηηθψλ νληνηήησλ3. 

  ην δηεζλέο ζχζηεκα ππάξρνπλ ζηνηρεία ηάμεο θαη εθθάλζεηο νξγάλσζεο, 

ρσξίο φκσο ηελ χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο, πνπ λα παξέρεη πξνζηαζία ζηα θξάηε4.  

 Ζ δξάζε ησλ παξαγφλησλ δεκηνπξγεί έλα πιέγκα δηαδξάζεσλ, νη νπνίεο 

κε ηε ζεηξά ηνπο ζρεκαηίδνπλ ζπζηήκαηα. Σα ζπζηήκαηα δελ δεκηνπξγνχληαη 

εζειεκέλα, αιιά απηνβνχισο απφ αηνκηθηζηηθέο ελέξγεηεο ησλ παξαγφλησλ.  

 Σν δηεζλέο ζχζηεκα πνπ δεκηνπξγείηαη απφ ηε δξάζε ησλ θξαηψλ, 

ιεηηνπξγεί σο έλαο κεραληζκφο επηινγήο, αληακείβνληαο θάπνηεο ζπκπεξηθνξέο 

θαη ηηκσξψληαο θάπνηεο άιιεο, αλάινγα κε ην αλ ζπλάδνπλ πεξηζζφηεξν ή 

ιηγφηεξν πξνο φ,ηη απαηηείηαη, γηα ηελ επηηπρία εληφο ηνπ ζπζηήκαηνο. Καη΄ απηφλ 

ηνλ ηξφπν, έκκεζα, επεξεάδεη, δηακνξθψλεη ηε ζπκπεξηθνξά θαη δξάζε ησλ 

θξαηψλ.  

 Δίλαη πεξηβάιινλ «απηνβνήζεηαο» (selfhelp) «ν ζεφο βνεζάεη απηνχο πνπ 

βνεζνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο5». Ζ δηαθνξά απφ ηα ζπζηήκαηα ησλ αγνξψλ είλαη φηη 

ζην δηεζλέο ζχζηεκα, πνπ δηέπεηαη απφ ηελ αξρή ηεο απηνβνήζεηαο, δελ 

πθίζηαληαη δηθιίδεο αζθαιείαο, θαλφλεο πνπ λα πξνζηαηεχνπλ ηα θξάηε. 

 

                                            

3 KennethN. Waitz, Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο (Δθδφζεηο Πνηφηεηα 2011),ζει.197 
4 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, Δ΄ Έθδνζε 

2007), ζει,229.  
5 JohnJMearheimer, H Tξαγσδία ηεο Πνιηηηθήο ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ Δθδφζεηο 

Πνηφηεηα, Αζήλα, 2006, ζει. 33 
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 1.1.β Γξώληεο ηνπ δηεζλνύο ζπζηήκαηνο 

 Οη θχξηνη δξψληεο είλαη ηα θξάηε, ησλ νπνίσλ νη αιιειεπηδξάζεηο 

ζπγθξνηνχλ ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. 

 Οη θπξηφηεξνη δξψληεο είλαη ηα κεγάια θξάηε θαη εθφζνλ ε δηεζλήο πνιηηηθή 

έρεη λα θάλεη κε αληζφηεηεο, ε δνκή ηνπ ζπζηήκαηνο νξίδεηαη απφ ηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο6.  

 Σα θξάηε δελ είλαη νη κνλαδηθνί δξψληεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, φκσο ηα 

θξάηε θαη θαηά θχξην ιφγν ηα κεγάια, δηακνξθψλνπλ ην πιαίζην ζην νπνίν 

ιεηηνπξγνχλ νη ππφινηπνη παξάγνληεο. Οη κε θξαηηθνί δξψληεο δελ έρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα λα αληαγσληζηνχλ ή λα μεπεξάζνπλ ηηο κεγάιεο δπλάκεηο.  

 Σα θξάηε είλαη απηφλνκεο πνιηηηθέο νληφηεηεο, φκνηα κεηαμχ ηνπο αιιά 

ηαπηφρξνλα θαη δηαθνξεηηθά. Γηαθέξνπλ πνιχ ζην κέγεζνο, ζηνλ πινχην, ζηελ 

ηζρχ, ζηε κνξθή θαη απφ εδψ θαίλεηαη ε δηαθνξά ηεο έλλνηαο ηνπ κεγάινπ θξάηνπο 

θαη ηνπ κηθξνχ. 

 Δίλαη φκνηα, σο πξνο ηηο απνζηνιέο πνπ έρνπλ λα εθηειέζνπλ, επηηεινχλ 

παξφκνηεο ιεηηνπξγίεο, ζε αλαινγία επηρεηξήζεσλ, ηείλνπλ λα αληηγξάθνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ άιισλ, λα αληηγξάθνπλ πξαθηηθέο θαη εζσηεξηθέο δνκέο, 

θαζψο αληηκεησπίδνπλ ίδηεο πξνθιήζεηο.  

 Μεηαμχ ησλ θξαηψλ ε θπζηθή θαηάζηαζε είλαη κηα εκπφιεκε θαηάζηαζε, 

είλαη κηα θαηάζηαζε αληαγσληζκνχ. Ζ δηεζλήο πνιηηηθή απνηειεί έλα 

αληαγσληζηηθφ πεδίν. Ζ ηχρε ηνπ θάζε θξάηνπο εμαξηάηαη απφ ηηο αληηδξάζεηο ηνπ, 

ζηελ φπνηα δξάζε ηνπ ή θαη ησλ άιισλ θξαηψλ. Ζ πηζαλφηεηα πνιέκνπ νδεγεί ζε 

αληαγσληζκφ σο πξνο ηηο  ηέρλεο θαη ηα εξγαιεία ηνπ πνιέκνπ. Ο αληαγσληζκφο 

δεκηνπξγεί ηάζε γηα εμνκνίσζε ησλ αληαγσληζηψλ (θνηλσληθνπνίεζε).  

 ηελ αλαξρία, ε αζθάιεηα είλαη ν ππέξηαηνο ζθνπφο. Μφλν αλ ε επηβίσζε 

είλαη εμαζθαιηζκέλε, κπνξνχλ ηα θξάηε λα επηδηψμνπλ κε αζθάιεηα άιινπο 

ζθνπνχο, φπσο ε εηξήλε, ην θέξδνο θαη ε ηζρχο7. 

                                            

6 Kenneth N. Waitz, Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο (Δθδφζεηο Πνηφηεηα 2011),ζει.209 
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 1.1.γ Ιζρύο ν θπξηόηεξνο παξάγνληαο δηαρσξηζκνύ ησλ θξαηώλ ζε 

κεγάια θαη κηθξά. 

 Ζ ηζρχο ελφο θξάηνπο δελ έρεη απφιπηεο ηηκέο, εθθξάδεηαη ζε ζρέζε κε ηελ 

αληίζηνηρε ησλ ππφινηπσλ θξαηψλ. Ζ ηζρχο είλαη κηα έλλνηα ζπγθξηηηθψλ 

λννχκελε, πνπ θαζνξίδεη ηε «ζέζε» ηνπ θξάηνπο κέζα ζην ζχζηεκα.  

Ζ ηζρχο είλαη κέζν θαη φρη ζθνπφο. Ζ πξψηε έγλνηα ησλ θξαηψλ δελ είλαη λα 

κεγηζηνπνηήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο, αιιά λα δηαηεξήζνπλ ηε ζέζε ηνπο ζην ζχζηεκα. 

Αλ ηα θξάηε επηδίσθαλ ηελ ηζρχ, ζα πιαηζίσλαλ ηελ ηζρπξφηεξε πιεπξά θαη φρη 

ηελ αζζελέζηεξε, κε ζθνπφ ηελ εμηζνξξφπεζε.  Ζ απμεκέλε ηζρχο κπνξεί λα 

εμππεξεηεί ε λα κελ εμππεξεηεί απηφλ ηνλ ζθνπφ. Σα θξάηε, ζχκθσλα κε ηνλ  

KennethN. Waltz, πξέπεη λα έρνπλ ηε “ζσζηή δφζε” ηζρχνο. Αλ έρνπλ ιίγε, ε 

αδπλακία ηνπο πξνθαιεί επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ηνπο απφ κέξνπο ηξίησλ θξαηψλ. 

Αλ έρνπλ πνιιή, ε ππεξβνιηθή ηνπο δχλακε ζπζπεηξψλεη ηα άιια θξάηε ελαληίνλ 

ηνπο 

ε καθξνζθνπηθφ επίπεδν, ε θαηαλνκή ηεο ηζρχνο κεηαμχ ησλ θξαηψλ 

δηακνξθψλεη ηε δνκή ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο (κνλνπνιηθφ, δηπνιηθφ, 

πνιππνιηθφ, θ.ιπ.). 

ε θάζε πεξίπησζε ε ηζρχο απνξξέεη απφ θάπνηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο. Ο 

Hans Morgenthau8 ζην δήηεκα ηεο εζληθήο ηζρχνο, εληνπίδεη ελληά ζπληειεζηέο, 

ζηαζεξνχο θαη κεηαβιεηνχο, πνπ θαζνξίδνπλ ηελ εζληθή ηζρχ: 

 Γεσγξαθία 

 Δζληθνί Πφξνη (Πφξνη γηα ηξνθή ηνπ πιεζπζκνχ θαη Πξψηεο Όιεο γηα 

ηε βηνκεραλία θαη ηνλ πφιεκν) 

 Βηνκεραληθή Παξαγσγή 

                                                                                                                                    

7 KennethN. Waitz, Θεσξία Γηεζλνχο Πνιηηηθήο (Δθδφζεηο Πνηφηεηα 2011),ζει.269 
8 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 
Fifth Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978) 
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 ηξαηησηηθή Δηνηκφηεηα (ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο, ηελ εγεζία,  

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ ΔΓ). 

 Πιεζπζκφο 

 Δζληθφο Υαξαθηήξαο 

 Δζληθφ Ζζηθφ 

 Πνηφηεηα Γηπισκαηίαο  

 Πνηφηεηα Γηαθπβέξλεζεο 

ηε βηβιηνγξαθία θαη θπξίσο ζηα εηζαγσγηθά θείκελα ησλ Γηεζλψλ ρέζεσλ  

ππάξρεη θαη ε ηάζε θαηεγνξηνπνίεζεο απηψλ ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο, κε πην 

ζπλεζηζκέλε απηή ησλ πιηθψλ ή αληηθεηκεληθψλ, ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη ησλ 

ππνθεηκεληθψλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο9. ηνπο πιηθνχο ζπληειεζηέο ηζρχνο 

πεξηιακβάλνληαη ε γεσγξαθία, ν πιεζπζκφο, νη πεγέο πινχηνπ θαη νη έλνπιεο 

δπλάκεηο. ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ζπληειεζηέο πεξηιακβάλνληαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, 

ε δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο, ε ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε θαη ε ζέζε ηνπ θξάηνπο ζην 

δηεζλέο ζχζηεκα. Σέινο, ζηνπο ππνθεηκεληθνχο ζπληειεζηέο πεξηιακβάλνληαη ε 

εγεζία θαη ην θχξνο ηνπ θξάηνπο. Πάλσ ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζα αλαπηπρζεί κε 

ιεπηνκέξεηα θαη ε αλάιπζε ηεο ηζρχο ζηα επφκελα θεθάιαηα. 

 Έλα απφ ηα θεληξηθά ζέκαηα ηεο αλάιπζεο ηνπ Hans Morgenthau, είλαη νη 

πεξηνξηζκνί ηεο εζληθήο ηζρχνο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ 

ηζνξξνπία ηζρχνο, ηε δηεζλή εζηθή θαη ηελ παγθφζκηα θνηλή γλψκε, θαζψο θαη απφ 

ην δηεζλέο δίθαην. 

 Ηζνξξνπία Ηζρχνο 

 Ζ ηζνξξνπία ππνδειψλεη ζηαζεξφηεηα κέζα ζε έλα ζχζηεκα, ην 

νπνίν απνηειείηαη απφ απηφλνκεο δπλάκεηο10. ηαλ ην ζχζηεκα απηφ 

δηαηαξάζζεηαη, έρεη ηελ ηάζε λα επαληζνξξνπεί είηε ζηελ ίδηα είηε ζε λέα 

                                            

9 Κνπινπκπήο Θεφδσξνο, Γηεζλείο ρέζεηο, εμνπζία θαη δηθαηνζχλε, Παπαδήζε, 
Αζήλα,1998, ζει. 97-107. 

10 Hans J. Morgenthau, Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, 
Fifth Edition, Revised, (New York: Alfred A. Knopf, 1978) 
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ηζνξξνπία. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζηαζεξφηεηα, ε ηζνξξνπία ζα πξέπεη λα ζηνρεχεη 

έηζη ψζηε θαλέλα ζηνηρείν ηνπ ζπζηήκαηνο λα κελ επηβιεζεί πάλσ ζην άιιν. 

Μέζνδνη επίηεπμεο ηεο ηζνξξνπίαο είλαη: 

 Ζ πνιηηηθή ηνπ «δηαίξεη θαη βαζίιεπε» 

 Οη απνδεκηψζεηο 

 Οη εμνπιηζκνί 

 Οη ζπκκαρίεο 

 

 Γηεζλήο Ζζηθή θαη Παγθφζκηα Κνηλή Γλψκε 

 Ζ ππέξηεξε ηζρχο δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα (εζηθφ ή λνκηθφ) λα θάλεη 

φ,ηη κπνξεί ζε θπζηθφ επίπεδν. Ζ ηζρχο ππφθεηηαη ζε πεξηνξηζκνχο πξνο ην 

ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο, νη νπνίνη δελ επηβάιινληαη απφ ηνπο κεραληζκνχο ηνπ 

αγψλα ηζρχνο, αιιά απφ ηελ ίδηα ηε ζέιεζε ηεο θνηλσλίαο. Απηφ εθθξάδεηαη κέζα 

απφ θαλφλεο θαη λφξκεο, φπσο ηνπο εζηθνχο θαλφλεο, ηα έζηκα θαη ηνλ λφκν. Οη 

εζηθνί θαλφλεο δηέπνπλ ηνπο αλζξψπνπο σο κνλάδεο. Μνλάδεο ηέηνηεο, εκθαλείο, 

απνηεινχλ ηηο θπβεξλήζεηο θαη είλαη ππφινγεο γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. ηελ 

πεξίπησζε απηή κπνξνχκε λα πνχκε φηη ππάξρεη έλα ζχζηεκα δηεζλνχο εζηθήο. 

ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ε επζχλε ηεο εμνπζίαο είλαη δηαζπαξκέλε ζε πνιινχο 

αλζξψπνπο (πνπ ν θαζέλαο έρεη ηελ δηθή ηνπ εζηθή), νη νπνίνη δελ είλαη εκθαλείο 

θαη άξα νχηε άκεζα ππφινγνη, ηφηε δελ κπνξεί λα ππάξμεη έλα απνηειεζκαηηθφ 

ζχζηεκα δηεζλνχο εζηθήο. ήκεξα έρνπκε θαηαιήμεη ζε έλα ζχζηεκα ππεξεζληθήο 

εζηθήο κε βάζε θνζκνπνιίηηθεο, ρξηζηηαληθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο. κσο νη 

εζηθέο αξρέο απηέο είλαη ππνδεέζηεξεο απφ ηελ αξρή πξνζηαζίαο ηνπ θξάηνπο. 

Δπνκέλσο, ε εζληθή εζηθή ππεξηζρχεη ηεο δηεζλνχο εζηθήο. Σν έζλνο ινηπφλ δελ 

αλαγλσξίδεη ηίπνηε πάλσ απφ ηε δηθή ηνπ εζηθή, θαη δεηάεη ηελ αλαγλψξηζε θαη 

απνδνρή ηεο δηθήο ηνπ εζηθήο απφ φινλ ηνλ θφζκν. 

 Γηεζλέο Γίθαην 

  ηε δηεζλή ζθελή δχν δπλάκεηο νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία λφκνπ, ε 

αλάγθε θαη ε ακνηβαία ζπγθαηάζεζε. Κάζε έζλνο ππφθεηηαη ζε εθείλνπο ηνπο 

λφκνπο, γηα ηνπο νπνίνπο έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. Σν ΓΓ, δεκηνπξγείηαη 

απφ δχν πεγέο: ηηο Γηεζλείο ζπλζήθεο θαη ηα δηεζλή δηθαζηήξηα. ε πεξίπησζε 
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παξαβίαζεο ηνπ δηεζλνχο δηθαίνπ, κφλν ην ζχκα έρεη ην δηθαίσκα λα εθαξκφζεη 

ηνλ λφκν απέλαληη ζηνλ παξαβάηε. Καλέλαο δελ έρεη ηελ επζχλε λα ηνλ 

εθαξκφζεη. Σν ηζρπξφ θξάηνο κπνξεί λα παξαβηάζεη ηα δηθαηψκαηα ηνπ αδχλακνπ, 

ρσξίο λα πεξηκέλεη φηη θάπνηνο ζα ην εκπνδίζεη. Μπνξεί αθφκε θαη λα επηθαιεζηεί 

γη, απηφ ην ΓΓ θαη φηη παξαβηάδνληαη ηα ζπκθέξνληά ηνπ. Σν αδχλακν θξάηνο γηα 

λα ζσζεί ζα δεηήζεη ηε βνήζεηα ηζρπξψλ θίισλ. Οη θίινη απηνί αλ επέκβνπλ, ζα 

επέκβνπλ γηαηί κε απηφ ηνλ ηξφπν πξνσζνχλ ην εζληθφ ηνπο ζπκθέξνλ θαη φρη 

γηαηί παξαβηάδεηαη ην ΓΓ. Άξα είλαη θαλεξφ φηη ν πην απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο 

πεξηνξηζκνχ ηεο εζληθήο ηζρχνο, είλαη βαζηθά ε ηζνξξνπία ηζρχνο. 

Ο Morgenthau ζπκπεξηέιαβε ζηε ζεσξία ηνπ θαη ην πξφβιεκα ηεο εηξήλεο. 

Δμεγεί δηάθνξνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ηαμηλνκείηαη, ζηελ εηξήλε κέζσ 

πεξηνξηζκνχ, δειαδή κέζσ αζθάιεηαο εηξεληθψλ αιιαγψλ, αθνπιηζκνχ θαη κέζσ 

ηεο δηεζλνχο θπβέξλεζεο θαη ζηελ εηξήλε κέζσ κεηαζρεκαηηζκνχ, δειαδή κέζσ 

ηεο εζσηεξηθήο εηξήλεο θαη ηεο θαηάθηεζεο. Καηά ην ζπγγξαθέα, ζηε δηαηήξεζε 

ηεο εηξήλεο ζην ζχγρξνλν θφζκν, κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ απνθαζηζηηθά ε 

ηζνξξνπία ηεο ηζρχνο θαη ε δηπισκαηία. 

Ζ δηπισκαηία δηαδξακαηίδεη απνθαζηζηηθφ ξφιν ζηε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο, 

αλ θαη ε ζέζε ηεο έρεη ππνβαζκηζηεί ιφγσ: 

 Σεο κεγάιεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζηηο επηθνηλσλίεο. 

 Σεο ηάζεο ησλ αξρεγψλ ησλ θξαηψλ, λα δηαπξαγκαηεχνληαη απ’ 

επζείαο ζηηο ζπλαληήζεηο θνξπθήο. 

 Σεο ππνηίκεζεο ηνπ ζεζκνχ ηεο δηπισκαηίαο ζηε ζπλείδεζε ησλ 

πνιηηψλ. 

 Σεο απμεκέλεο βαξχηεηαο πνπ απέθηεζαλ νη δηεζλείο δηαζθέςεηο. 

 Σεο αληηθαηάζηαζεο ηεο θαλεξήο απφ ηελ θξπθή δηπισκαηία. 

 Σεο δηπισκαηηθήο απεηξίαο ησλ ππεξδπλάκεσλ. 

 πλνςίδνληαο ηα ζέκαηα ηζρχνο θαη ηζνξξνπίαο ηζρχνο θαίλεηαη, φηη έλα 

κηθξφ θξάηνο, γηα λα δηαηεξήζεη ηελ αζθάιεηά ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ηελ εηξήλε ηνπ, 

πξέπεη λα απμήζεη ηελ ηζρχ ηνπ. Απηφ ζα είλαη εθηθηφ εάλ εληζρχζεη ην εμνπιηζηηθφ 

ηνπ πξφγξακκα κε ηαπηφρξνλε απνηειεζκαηηθή δηπισκαηηθή ηερληθή, ηθαλή, λα 

ππνζηεξίδεη ηα εζληθά ζπκθέξνληα θαη φρη λα ζηεξίδεηαη κφλν ζην δηεζλέο δίθαην. Ζ 
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επηζήκαλζε απηή ζα αλαιπζεί πεξαηηέξσ, εθφζνλ αλαπηπρζεί ζε επφκελε 

παξάγξαθν ε δηακφξθσζε πςειήο ζηξαηεγηθήο κηθξψλ θξαηψλ. 

1.2 Σα θξάηε ζηε Γηεζλή Πνιηηηθή 

 Σα κηθξά θξάηε ζηε δηεζλή πνιηηηθή έρνπλ θάπνηεο επηινγέο, φζνλ αθνξά 

ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο. Λακβάλνληαο ππφςε ηη είλαη ην 

δηεζλέο ζχζηεκα, πνηνη είλαη νη θχξηνη δξψληεο (Μεγάιεο Γπλάκεηο), απνθαζίδνπλ 

εάλ ζα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ ή εάλ ζα απέρνπλ. 

 1.2.α πκκεηνρή ζην Γ 

 Ζ ζπκκεηνρή ζην δηεζλέο ζχζηεκα ζίγνπξα δελ ζα είλαη κε ηε κνξθή ηεο 

εγεκνλίαο. Απηή ε επηινγή είλαη απηνλφεην φηη αλήθεη απνθιεηζηηθά ζηηο κεγάιεο 

δπλάκεηο. Έρνπλ φκσο ηελ δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο είηε κε εμηζνξξφπεζε ηεο 

ηζρχνο  είηε  κε ππνρσξεηηθφηεηα. 

 Δμηζνξξφπεζε. 

  ην άλαξρν θαη αληαγσληζηηθφ Γ, φπνπ ηα θξάηε πξνζπαζνχλ λα 

θαηνρπξψζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, ε δηαηήξεζε ηεο εηξήλεο δελ είλαη εχθνιε. 

χκθσλα κε ηνπο πνιηηηθνχο ξεαιηζηέο, ν αζθαιέζηεξνο ηξφπνο γηα ηελ 

θαηνρχξσζε ηεο εηξήλεο είλαη ε δηαηήξεζε ηεο ηζνξξνπίαο δπλάκεσλ. ηελ πξάμε 

απηφ ζεκαίλεη, φηη ηα θξάηε πξέπεη απφ κφλα ηνπο λα κεξηκλνχλ γηα ηελ αζθάιεηά 

ηνπο (αξρή ηεο απηνβνήζεηαο) θαη ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ αληηπάισλ ηνπο. Ζ 

εμηζνξξφπεζε ηνπ αληηπάινπ κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο ηξφπνπο11:  

 εζσηεξηθή εμηζνξξφπεζε   

 εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε θαη 

 κε ηε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζρχο ηνπο. 

                                            

11 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, Δ΄ Έθδνζε 
2007),ζει,189.  
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 Ζ επηζηξάηεπζε ησλ εζσηεξηθψλ πφξσλ (π.ρ. πξνεηνηκαζία, θηλεηνπνίεζε 

πιεζπζκνχ, εληαηηθνπνίεζε εθπαίδεπζεο, εμνπιηζηηθά πξνγξάκκαηα, αχμεζε 

ακπληηθψλ δαπαλψλ), απνηειεί θιαζηθή πεξίπησζε εζσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. 

Αληίζεηα, ε δεκηνπξγία ζπκκαρηψλ απνηειεί κνξθή εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο. Ζ 

βάζε πάλσ ζηελ νπνία εδξάδεηαη ε εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε είλαη, φηη νη 

ζπκκαρίεο δεκηνπξγνχληαη ιφγσ “ζχγθιηζεο ζπκθεξφλησλ”: “Γελ ππάξρεη 

ηζρπξφηεξνο δεζκφο κεηαμχ πφιεσλ ε ηδησηψλ απφ ην θνηλφ ζπκθέξνλ. 

 Ζ 3ε κέζνδνο ηεο εμηζνξξφπεζεο, δειαδή, ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηζρχο, 

κπνξεί λα πινπνηεζεί εάλ ην θξάηνο ρξεζηκνπνηήζεη επηζεηηθά ηελ ηζρχ ηνπ ή 

εμαλαγθάζεη απηά λα ελεξγήζνπλ πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπ, κε πεηζαλαγθαζκφ. Έλα 

κηθξφ θξάηνο είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιν λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο απηήο ηεο 

ινγηθήο θαη ζεσξείηαη σο έλαο ηξφπνο εθαξκνγήο κφλν ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ.  

 Τπνρσξεηηθφηεηα 

  Ζ επηινγή ηεο ππνρσξεηηθφηεηαο είλαη θαη απηή κηα επηινγή ησλ 

κηθξψλ δπλάκεσλ θαη κπνξεί λα γίλεη κε δχν ηξφπνπο. Σε ζχκπιεπζε, φπνπ ηα 

θξάηε ζπκπιένπλ κε ηα ζπκθέξνληα ηνπ (ηζρπξφηεξνπ) αληηπάινπ, πξνζδέλνληαη 

ζην άξκα ηνπ θαη γίλνληαη δνξπθφξνη ηνπ. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην θξάηνο έρεη 

σο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπ, ηελ αλνρή ηνπ αληηπάινπ, ην 

θέξδνο ρξφλνπ θαη ηέινο ηελ επ΄ σθειεία θεξδψλ απφ ηελ επηζεηηθφηεηα ηνπ 

αληηπάινπ ζε θάπνηνλ ηξίην. ηε δεχηεξε πεξίπησζε ππνρσξνχλ ζηηο απαηηήζεηο 

ηνπ, επηρεηξνχλ λα ηνλ θαηεπλάζνπλ ή λα ηνλ εμεπκελίζνπλ. Σν θξάηνο ππνρσξεί 

ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη εδαθηθέο απαηηήζεηο ηνπ αληηπάινπ κε αληηθεηκεληθφ 

ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο αλαζθάιεηάο ηνπ.  

 1.2.β Απνρή από ην Γ 

  Ζ επηινγή ηεο απνρήο απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα, κπνξεί λα γίλεη κε δχν 

ηξφπνπο. Με ηνλ πξψην ηξφπν, ην θξάηνο, θξαηεί κηα ζηάζε νπδεηεξφηεηαο  

(κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε εζσηεξηθή ελδπλάκσζε), ε νπνία  απνθηάηαη κε 

καθξνπξφζεζκεο δηαδηθαζίεο θαη δηεζλείο ζπλζήθεο (π.ρ Διβεηία). Ζ νπδεηεξφηεηα 

απηή δελ έρεη θακία ζρέζε κε ηελ νπδεηεξφηεηα πνπ θξαηάεη έλα θξάηνο έλαληη 

ελφο πνιέκνπ. Με ηνλ δεχηεξν ηξφπν, ην θξάηνο απνκνλψλεηαη εληειψο απφ ηελ 
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δηεζλή πνιηηηθή, θξαηψληαο έλα ακπληηθφ ραξαθηήξα θαη δφγκα. Σφζν ε επηινγή 

ηνπ 1νπ ηξφπνπ φζν θαη ηνπ 2νπ, ζε πεξίπησζε πφισζεο ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο 

ή πνιέκνπ, απμάλεη ηε δπζπηζηία έλαληί ηνπ, επηθξαηψληαο ε ινγηθή ηνπ παηγλίνπ 

κεδεληθνχ αζξνίζκαηνο φπνηνο δελ είλαη καδί καο είλαη ελαληίνλ καο»12.  

1.3 Πώο έλα κηθξό θξάηνο αλαπηύζζεη Τςειή ζηξαηεγηθή θαη επηβηώλεη 

ζην Γ  

 πλδένληαο ηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κε ηελ παξνχζα δηαπηζηψλεηαη, φηη 

ηα κηθξά θξάηε ζηε δηεζλή πνιηηηθή κπνξνχλ λα εθαξκφζνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

κνξθέο ζηξαηεγηθήο. Αδηακθηζβήηεηα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζην δηεζλέο 

ζχζηεκα πξνζπαζψληαο λα εμηζνξξνπήζνπλ ηελ ηζρχ ηνπο, θπξίσο κε εζσηεξηθή 

θαη εμσηεξηθή ελδπλάκσζε. Ζ απνρή απφ ην δηεζλέο ζχζηεκα δελ ζα είλαη θαη ε 

θαιχηεξε επηινγή, εγθπκνλψληαο ζνβαξνχο θηλδχλνπο. 

 1.3.α ηξαηεγηθή 

 Ζ ιέμε ζηξαηεγηθή πξνέξρεηαη απφ ηε ζχλζεζε ησλ αξραίσλ ειιεληθψλ 

ιέμεσλ, ζηξαηφο θαη άγσ (νδεγψ). Ζ έλλνηά ηεο είλαη θαζαξά ζηξαηησηηθή θαη 

ζεκαίλεη ηελ ηέρλε λα ζρεδηάδεηο, λα εθηειείο ζηξαηησηηθέο επηρεηξήζεηο θαη λα 

νδεγείο ην ζηξαηφ ζηνλ πφιεκν.  

 Καηά ηνλ Πξψζν ζηξαηεγφ Καξι θνλ Κιανχδεβηηο (Karlvon Clausewitz): 

«ζηξαηεγηθή είλαη ε ρξήζε ηεο ζπκπινθήο γηα ηνπο ζηφρνπο ηνπ πνιέκνπ» θαη 

ζηφρν ηεο έρεη «λα ραξάμεη ην ζρέδην ηνπ πνιέκνπ» θαη λα νξίζεη κία ζεηξά 

δξάζεσλ, ηθαλψλ λα νδεγήζνπλ ζηελ επίηεπμε ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ13. Ο 

Κσλζηαληίλνο Κνιηφπνπινο ζπλνςίδνληαο, ζεσξεί ηε ζηξαηεγηθή «σο ηε ζχδεπμε 

κέζσλ θαη ζθνπψλ ππφ ην πξίζκα πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο, ε 

νπνία ζπλίζηαηαη ζην ηξίπηπρν κέζα, ζθνπνί, αληίπαινο». 

  Χο πςειή ζηξαηεγηθή (grand strategy) νξίδεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε φισλ ηα 

δηαζέζηκσλ κέζσλ ελφο θξάηνπο (ζηξαηησηηθά, δηπισκαηηθά, νηθνλνκηθά), γηα ηελ 

                                            

12 Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο, Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο, (Αζήλα: Πνηφηεηα, Δ΄ Έθδνζε 
2007),ζει,188.  

13 General Carl von Clausewitz, On War, February 25, 2006 [EBook #1946],Book III. 
OfStrategyInGeneral, ChapterI. Strategy 
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επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ ζθνπψλ ηνπ, ελ φςεη πξαγκαηηθήο ή ελδερφκελεο 

ζχγθξνπζεο. Αληίζηνηρα, ε ρξήζε φισλ ησλ ζηξαηησηηθψλ κέζσλ ελφο θξάηνπο 

γηα ηελ επίηεπμε ησλ πνιηηηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ ηνπ, ελ φςεη πξαγκαηηθήο ή 

ελδερφκελεο ζχγθξνπζεο, νλνκάδεηαη ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή14. 

 1.3.β ηξαηεγηθή κηθξώλ θξαηώλ 

 Μέρξη ζηηγκήο, ιακβαλνκέλνπ ππφςε ηεο αλάιπζεο, πνπ πξνεγήζεθε ησλ 

κηθξψλ θξαηψλ, θαίλεηαη λα έρνπλ επηινγέο αλάπηπμεο ζηξαηεγηθήο. Μπνξεί λα 

είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ κεησκέλεο ηζρχνο, φκσο «Σν δηεζλέο ζχζηεκα είλαη έλαο 

σθεαλφο ζηνλ νπνίν κπνξνχλ λα επηπιένπλ ηφζν αεξνπιαλνθφξα φζν θαη κηθξά 

ηζηηνθφξα. Σα ηειεπηαία ράλνληαη; Φπζηθά θαη φρη. Μάιηζηα θεξδίδνπλ, αξθεί λα 

ζέβνληαη θαη λα ηεξνχλ θάπνηεο πξνυπνζέζεηο. Δθφζνλ δηαβάδνπλ ηνλ θαηξφ. 

Δίλαη θαιά θαηαζθεπαζκέλα θαη νξγαλσκέλα. Ξέξνπλ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπο, 

δειαδή λα απνθεχγνπλ ηφζν ηα κεγάια θαξάβηα, φζν θαη ηα απφλεξά ηνπο. 

Μπνξνχλ λα εθκεηαιιεχνληαη ηε ζηηγκή γηαηί είλαη επέιηθηα. Να εληζρχνληαη 

δηαξθψο κε εζσηεξηθή αιιά θαη εμσηεξηθή ελδπλάκσζε. Πξνζέρνπλ ηηο θηλήζεηο 

ησλ άιισλ πινίσλ. Σα κηθξά θξάηε κπνξνχλ λα ραξάμνπλ πνξεία, λα έρνπλ 

απνζηνιή, λα έρνπλ πνιηηηθή, λα έρνπλ πςειή ζηξαηεγηθή, ε νπνία δελ εκπεξηέρεη 

νπσζδήπνηε ηε ρξήζε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ. Μπνξεί ηα κέζα λα είλαη πνιηηηθά, 

αλάινγα κε ηνπο δηαζέζηκνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο» (Ζιίαο Κνπζθνπβέιεο  ζηελ 

έθηε ζπλεδξία 9 Απξηιίνπ 2011 κε ζέκα «ηξαηεγηθή κηθξψλ θξαηψλ- Ζ 

πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ).  

 Πνηνο είλαη ν σθεαλφο, πνηα είλαη ηα αεξνπιαλνθφξα θαη ηα ηζηηνθφξα, 

φπσο επίζεο, πνηα είλαη ε εζσηεξηθή θαη εμσηεξηθή ελδπλάκσζε, αλαθεξζήθακε 

πην πάλσ. Με αθνξκή, φηη ε ζηξαηεγηθή ζεκαίλεη νδεγψ ηνλ ζηξαηφ, ζα γίλεη 

αξρηθά κία αλάιπζε ζηελ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ησλ κηθξψλ θξαηψλ. πσο 

δηαπηζηψλεηαη ε ηζρχο ησλ ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζηεξίδεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

δχν βαζηθνχο ζπληειεζηέο. Πξψηνλ ζηα κέζα ηα νπνία δηαζέηνπλ θαη δεχηεξνλ 

ζηελ ηαθηηθή πνπ εθαξκφδνπλ. Πνιινί κεγάινη ζηξαηεγνί θαη ζεσξεηηθνί ηνπ 

                                            

14 Κσλζηαληίλνο Κνιηφπνπινο, Ζ ζηξαηεγηθή ζθέςε απφ ηελ αξραηφηεηα έσο ζήκεξα 
Δθδφζεηο Πνηφηεηα, Αζήλα 2008 ζει.44 
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πνιέκνπ, αλαθέξζεθαλ ζηε ζηξαηεγηθή ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ 

ερζξνχ. Πξψηνο ν SunTzu, ζην έξγν ηνπ «Ζ ηέρλε ηνπ Πνιέκνπ», γξάθεη: «Κάζε 

πφιεκνο βαζίδεηαη ζηελ παξαπιάλεζε. Χο εθ ηνχηνπ, φηαλ είζηε ηθαλνί, δείμηε 

αληθαλφηεηα. ηαλ είζηε δξαζηήξηνη, δείμηε αδξάλεηα. ηαλ ν ερζξφο 

αλαζπληάζζεηαη, εηνηκαζηείηε γηα επίζεζε. Πξνζπνηεζείηε αηαμία θαη ρηππήζηε 

ηνλ. ηαλ είλαη ηζρπξφο, θξνληίζηε λα ηνλ απνθχγεηε. Πξνζπνηεζείηε 

θαησηεξφηεηα θαη ελζαξξχλεηε ηελ αιαδνλεία ηνπ. Κξαηήζηε ηνλ ππφ πίεζε θαη 

εμνπζελψζηε ηνλ. ηαλ είλαη ελσκέλνο, δηαηξέζηε ηνλ. Δπηηεζείηε εθεί πνπ είλαη 

αλέηνηκνο. Απηά είλαη ηα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο, γηα θείλνλ πνπ ραξάδεη ηελ 

ζηξαηεγηθή15». 

 Σα κέζα πνπ δηαζέηεη έλαο ζηξαηφο είλαη  απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ 

θαηάζηαζεο. Φπζηθά ππάξρεη ηξφπνο λα εμνπιηζηείο κε κέζα ρακεινχ θφζηνπο 

εάλ θαζνξηζηεί ε ηαθηηθή ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηήζεηο. ην ζεκείν απηφ ζα 

αλαθεξζνχκε ζε έλα θνκκάηη ησλ επηρεηξήζεσλ, ην νπνίν θαίλεηαη λα είλαη κεηά 

απφ κειέηεο ε πιένλ θαηάιιειε ηαθηηθή ησλ κηθξψλ θξαηψλ θαη δελ είλαη άιιε 

απφ ηηο εηδηθέο επηρεηξήζεηο. Πψο ζπλδένπκε φκσο ηηο εηδηθέο επηρεηξήζεηο κε ηα 

κηθξά θξάηε, ζα αλαθεξζνχκε πην θάησ. 

 Αξρηθά νη Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο είλαη ζηξαηησηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

εθηεινχληαη απφ εηδηθά επηιεγκέλεο, νξγαλσκέλεο, εθπαηδεπκέλεο θαη 

εμνπιηζκέλεο δπλάκεηο, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ επηρεηξεζηαθέο ηερληθέο θαη πξφηππα 

αλάπηπμεο, κε ζπλήζε (ζπκβαηά) ζε ζπκβαηηθέο δπλάκεηο, ζε ερζξηθέο, 

απαγνξεπκέλεο ή πνιηηηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

εθηεινχληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, αλεμάξηεηα ή ζε 

ζπληνληζκφ κε επηρεηξήζεηο ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ, γηα λα επηηχρνπλ πνιηηηθνχο, 

ζηξαηησηηθνχο, ςπρνινγηθνχο θαη νηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Πνιηηηθνζηξαηησηηθέο 

ζπλζήθεο, πηζαλφλ λα απαηηνχλ κπζηηθέο, ζπγθεθαιπκκέλεο ή δηαθξηηηθέο ηερληθέο 

θαη ηελ απνδνρή ελφο βαζκνχ θπζηθνχ θαη πνιηηηθνχ θηλδχλνπ, πνπ δελ 

ζρεηίδνληαη κε ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο16.  

                                            

15 SunTzu, Ζ Σέρλε ηνπ Πνιέκνπ Δθδφζεηο Ομχ, Αζήλα 2008 ζει 22 
16 Γηαθιαδηθφ Γφγκα Δηδηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γ3.8 Αζήλα Απξίιηνο 2014 Σππνγξαθείν 

Διιεληθνχ ηξαηνχ Κεθάιαην 1
ν
 ζει.1.  
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 Γηεμάγνληαη ζε φιν ην εχξνο ησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, ζε εηξήλε, 

θξίζε θαη πφιεκν, ζε αβέβαηα, ερζξηθά ή πνιηηηθά επαίζζεηα επηρεηξεζηαθά 

πεξηβάιινληα, επηρεηξψληαο κπζηηθά ή ζπγθαιπκκέλα, κε εηδηθέο ηερληθέο, 

αμηνπνηψληαο ην έκπεηξν θαη άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, αλεμάξηεηα ή ζε 

ζπληνληζκφ κε δπλάκεηο πνπ δηεμάγνπλ ζπκβαηηθέο επηρεηξήζεηο, γηα επίηεπμε 

πξσηίζησο ζηξαηεγηθψλ ή επηρεηξεζηαθψλ ΑΝΚ. Χο εθ ηνχηνπ, δχλαηαη λα 

ζεσξεζνχλ φηη ζπληζηνχλ ηδηαίηεξε θαηεγνξία επηρεηξήζεσλ, φηαλ ε ρξήζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ δπλάκεσλ, γηα πνιηηηθνχο ή ζηξαηησηηθνχο ιφγνπο, θξίλεηαη 

αθαηάιιειε ή αλέθηθηε. Οη Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο ιεηηνπξγνχλ ζπκπιεξσκαηηθά κε 

ηηο επηρεηξήζεηο, πνπ δηεμάγνπλ νη ζπκβαηηθέο δπλάκεηο. 

 πλεπψο ππνζηεξίδνπκε φηη ππάξρεη αλάγθε, ηα κηθξά θξάηε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ κηα πεξίπινθε απεηιή αζθάιεηαο, λα αλαπηχμνπλ κηα πην έκκεζε 

πξνζέγγηζε (ε νπνία αληηπξνζσπεχεη ηηο πξνζπάζεηεο κε κηα πην 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή) επηπιένλ ηεο πην θνηλήο άκεζεο πξνζέγγηζεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, νη Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πην 

εθηεηακέλα απφ φηη ζήκεξα, γηα παξάδεηγκα, απμάλνληαο ηελ νηθνλνκία ησλ 

δπλάκεσλ πνπ είλαη απνιχησο δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα θξάηε κε πεξηνξηζκέλνπο 

πξνυπνινγηζκνχο γηα ζηξαηησηηθέο δαπάλεο. Ο ξφινο ησλ κε ζηξαηησηηθψλ 

κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ έρεη απμεζεί θαη ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο έρεη ππεξβεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ 

φπισλ. Ζ εζηίαζε ζηηο ζπκβαηηθέο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο ζχγθξνπζεο έρεη 

αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε πξνο ηελ επξεία ρξήζε πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, 

ελεκεξσηηθψλ, αλζξσπηζηηθψλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ, πνπ ζεσξνχληαη κηα, 

ζαθψο, ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο αλψηεξνπ θαη θαιά 

εδξαησκέλνπ αληίπαινπ17. 

 ε απηφ ην πιαίζην, ηα κηθξά θξάηε πνπ αληηκεησπίδνπλ κηα πνιχπιεπξε 

απεηιή γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο, έρνπλ ηελ αλάγθε γηα κηα «ζπλνιηθή ακπληηθή 

ζηξαηεγηθή», πνπ λα παξέρεη επξσζηία θαη αλζεθηηθφηεηα ζηελ θνηλσλία 

γεληθφηεξα. Ζ ηδέα είλαη λα εκπιέθεηαη νιφθιεξε ε ρψξα ζηελ αζθάιεηα, φρη κφλν 

                                            

17 New security challenges, «Special Operations from a Small State Perspective» Edited 
by Gumilla Erikson and UlricaPattersson, 2017, Introduction page 5. 
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ζηνλ ζηξαηησηηθφ ηνκέα. Οη εγρψξηεο έλνπιεο θαη κε βίαηεο ελέξγεηεο (εηδηθέο 

επηρεηξήζεηο) ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο. 

 Δίλαη ινηπφλ θπζηνινγηθφ θάζε αδχλακν θξάηνο, λα επηδηψθεη ηελ αχμεζε 

ηεο ηζρχνο θαη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμήο ηνπ κε θάζε δηαζέζηκν κέζν, ψζηε λα 

πεηχρεη φρη κφλν ηελ επηβίσζε αιιά θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνιηηηθήο, θνηλσληθήο 

θαη νηθνλνκηθήο θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ παξαπιαλεηηθή ζηξαηεγηθή θαληάδεη σο ε 

θαηαιιειφηεξε πξνζέγγηζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ηζρπξψλ αληαγσληζηψλ ηνπ. 

 Μέζα ζηηο εηδηθέο επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλεηαη θαη κηα λέα κνξθή 

επηρεηξήζεσλ, ν θπβεξλνπφιεκνο. Ζ ηζρχο πνπ κπνξεί λα αλαπηπρζεί απφ 

ειάρηζην αιιά άξηζηα εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, πξνθαιεί ηέηνηα απεηιή ζηνλ 

αληίπαιν πνπ ζίγνπξα ην θφζηνο πνπ ζα έρεη ζε κηα επηθείκελε επίζεζε ζα είλαη 

δπζαλάινγν ηνπ νθέινπο πνπ ζα έρεη. Σαθηηθέο κε ειάρηζην θφζηνο, αιιά 

δπλεηηθά κε ηεξάζηηα νθέιε.  

 Δπηπξφζζεηα, ε επηδέμηα δηπισκαηία ζα πξνσζήζεη ηα θξαηηθά 

ζπκθέξνληα, επηζπλάπηνληαο θαηάιιειεο εκπνξηθέο θαη ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο, 

νη νπνίεο ζα ιεηηνπξγνχλ απνηξεπηηθά ζηηο πξνζέζεηο δπλεηηθψλ αληηπάισλ, αιιά 

ηαπηφρξνλα ζα επηθέξνπλ ηελ αχμεζε ηεο ηζρχνο ηνπ θαη ηελ αλαβάζκηζή ηνπ ζην 

Γ. Ζ δηπισκαηία απηή κπνξεί λα δηεμαρζεί φρη κφλν απφ δηπισκάηεο αιιά θαη 

απφ κε θπβεξλεηηθνχο θνξείο ή θαη αθφκε απφ απινχο πνιίηεο πνπ έρνπλ ηελ 

δπλαηφηεηα κε επαθέο, λα κεηαδψζνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο, λα επεξεάζνπλ μέλνπο 

παξάγνληεο θαη λα δηαγξάςνπλ ζπκκαρίεο πνπ ζα ιεηηνπξγήζνπλ απνηξεπηηθά 

ζηελ απεηιή. 

 πλνςίδνληαο, ζην παξφλ θεθάιαην ηνλίδεηαη φηη, ζην Γηεζλέο ζχζηεκα 

ππάξρεη αλαξρία ιφγσ έιιεηςεο θεληξηθήο εμνπζίαο. Οη κεγάιεο δπλάκεηο, 

νξίδνληαη θπξίσο απφ ηε ζηξαηησηηθή ηνπο ηζρχ, επηβάιινληαο ην εζληθφ ηνπο 

ζπκθέξνλ, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ην δηεζλέο δίθαην. Σα κηθξά θξάηε, γηα λα 

επηβηψζνπλ, είλαη πξνηηκφηεξν λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηφ, γηαηί κφλν έηζη κπνξνχλ 

κέζσ εζσηεξηθήο θαη εμσηεξηθήο ελδπλάκσζεο λα επηβηψζνπλ. Ζ επηηπρεκέλε 

πςειή ζηξαηεγηθή ηνπο, ζα είλαη απνηέιεζκα ηεο επέιηθηεο δηπισκαηίαο θαη ηεο 

«αζχκκεηξεο» ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «2» 

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΗ ΙΓΚΑΠΟΤΡΗ 

2.1. Γεληθά- ύληνκν Ιζηνξηθό 

 Ζ δηπισκαηία είλαη, ινηπφλ, ην κέζν γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ θξαηψλ ζην Γ. Ζ ζχλαςε δηκεξψλ ζπκθσληψλ (νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ) 

θαη ε ζχλαςε ζηξαηησηηθψλ ζπκκαρηψλ, απνηεινχλ βαζηθή ιεηηνπξγία ηεο. Έλα 

θξάηνο ελδπλακψλεη ηε ζέζε ηνπ, φηαλ ζπλεξγάδεηαη κε άιια θξάηε απέλαληη ζηελ 

απεηιή ελφο θνηλνχ ερζξνχ. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο ηζρχνο κέζσ ησλ 

ζπκκαρηψλ, απνηξέπεη ηελ επηζεηηθφηεηα αληίπαισλ θξαηψλ, ελδπλακψλεη ηηο 

ζρέζεηο θαη δεκηνπξγεί θνηλά ζπκθέξνληα18.  

 Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε ηγθαπνχξε. Ζ ζέζε ηεο, αλάκεζα 

ζε πνιππιεζέζηεξα θαη κεγαιχηεξα θξάηε, θαη ν κηθξφο πιεζπζκφο ηεο, δελ ηελ 

θαζηζηνχλ ζηξαηησηηθά ηζρπξή. Σν κέγεζφο ηεο δελ πξνζθέξεηαη γηα ηαθηηθνχο 

ειηγκνχο θαη δελ ηεο παξέρεη ζηξαηεγηθφ βάζνο. Παξφηη παξνπζηάδεη ζηξαηεγηθά 

κεηνλεθηήκαηα, έρεη θαηαθέξεη λα επηβηψζεη ζηελ ηαξαγκέλε πεξηνρή ηεο ΝΑ 

Αζίαο, ιφγσ ηεο επηδέμηαο δηπισκαηηθήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. Ζ ηγθαπνχξε 

αθνινπζεί ηε ζηξαηεγηθή ηεο «δειεηεξηψδνπο γαξίδαο», φπσο νλνκάζηεθε. Ζ 

γλψζε φηη ε κηθξή γαξίδα πεξηέρεη δειεηήξην, ην νπνίν κπνξεί λα επηθέξεη κεγάιν 

πιήγκα ή θαη λα νδεγήζεη ζην ζάλαην, απνηξέπεη ηα κεγάια ςάξηα λα ηεο 

επηηεζνχλ (straitstimes.com, 2013). Οη βαζηθνί άμνλεο απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο είλαη 

ε δηπισκαηία θαη ε ζηξαηησηηθή απνηξνπή.  

 ε απηφ ην θεθάιαην ζα γίλεη κία αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο απηήο 

ηεο ρψξαο, κε ζθνπφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ρξεζηκνπνίεζεο απηψλ, ζηελ 

πςειή ζηξαηεγηθή ηνπ. 

 Πξηλ φκσο αλαθεξζνχκε ζηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο, θξίλεηαη ζθφπηκν κηα 

ζχληνκε αλαθνξά ζηελ ηζηνξία απηήο ηεο ρψξαο, πνπ κνηάδεη ζε αξθεηά ζεκεία κε 

ηελ ηζηνξία ηεο Κχπξνπ. Σν φλνκα «ηλγθαπφξα» ζεκαίλεη «Πφιε ησλ 

                                            

18 Ζιίαο Κνπζθνπβέιιεο Λήςε Απνθάζεσλ Κξίζε Γηαπξαγκάηεπζε Δθδφζεηο Παπαδήζε  
Αζήλα 1997, ζει 214-217. 
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ιηνληαξηψλ», απφ ηηο Μαιαηζηαλέο ιέμεηο «ζίγθα» (ιηνληάξη) θαη «πφξα» (πφιε). Οη 

πξψηεο ελδείμεηο αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζηε ηγθαπνχξε ρξνλνινγνχληαη απφ ην 

δεχηεξν αηψλα κ.Υ. Σν λεζί ήηαλ θηήζε ηεο απηνθξαηνξίαο ηεο 

νπκάηξα Srivijaya θαη αξρηθά είρε ην ηαβηθφ φλνκα «Σέκαζεθ» (ζαιάζζηα πφιε). 

Ζ Σέκαζεθ (ή Σνχκαζεθ) γξήγνξα έγηλε ζεκαληηθφ εκπνξηθφ θέληξν, αιιά 

παξήθκαζε ζηα ηέιε ηνπ 14νπ αηψλα. Μεηαμχ ηνπ 16νπ θαη ηνπ 19νπ αηψλα ε 

ηγθαπνχξε ήηαλ κέξνο ηνπ νπιηαλάηνπ ηνπ Σδνρφξ. ηε ζπλέρεηα νη Πνξηνγάινη 

είραλ ηνλ έιεγρν ηνπ λεζηνχ θαη ηνλ 17ν αηψλα νη Οιιαλδνί, νη νπνίνη ήιεγραλ ην 

ζαιάζζην εκπφξην ζηελ πεξηνρή, αιιά φιν απηφ ην δηάζηεκα ην λεζί ήηαλ ζρεδφλ 

αθαηνίθεην. 

 Ζ ζχγρξνλε ηζηνξία ηεο ηγθαπνχξεο νπζηαζηηθά μεθηλά ην1819, φηαλ ν 

Σφκαο ηάκθνξλη Ραθιο, αμησκαηνχρνο ηεο Βξεηαληθήο Δηαηξείαο Αλαηνιηθψλ 

Ηλδηψλ, ππέγξαςε ζπλζήθε κε ηνλ ζνπιηάλν Υνπζεΐλ αρ, γηα λα αλαπηχμεη ζηε 

ηγθαπνχξε έλα εκπνξηθφ ιηκάλη γηα ινγαξηαζκφ ησλ Βξεηαλψλ, αλαγλσξίδνληαο 

ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ κέξνπο, σο ζηξαηεγηθφ ζεκείν εκπνξίνπ. Με επφκελε 

ζπλζήθε ην 1824, ην λεζί έγηλε βξεηαληθή θηήζε. Σν 1826, ε ηγθαπνχξε βξέζεθε 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο βξεηαληθήο Ηλδίαο θαη πξσηεχνπζα ηεο πεξηνρήο ην 1836. Σελ 

πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην λεζί έγηλε βξεηαληθή θηήζε, ππήξμε νηθνλνκηθή άλζεζε 

κε θχξηα απαζρφιεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηελ εμαγσγή θανπηζνχθ.19 

 Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νη Βξεηαλνί θαηαζθεχαζαλ ζην λεζί κηα 

κεγάιε ζηξαηησηηθή βάζε. ην Β' Παγθφζκην Πφιεκν, ε ηγθαπνχξε, ήηαλ ε 

θπξηφηεξε ζηξαηησηηθή βάζε ησλ Βξεηαλψλ ζηε Ννηηναλαηνιηθή Αζία. Ο 

Απηνθξαηνξηθφο Ηαπσληθφο ζηξαηφο εηζέβαιε ζηε Μαιαηζία θαη ελ ζπλερεία ζηε 

ηγθαπνχξε, θαηαιήγνληαο ζηελ επνλνκαδφκελε  «Μάρε ηεο Σηγθαπνύξεο». Οη 

ειιηπψο πξνεηνηκαζκέλνη Βξεηαλνί εηηήζεθαλ ζε έμη κέξεο θαη παξαδφζεθαλ ζην 

ζηξαηεγφ Γηακαζίηα (Tomoyuki Yamashita) ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1942, 

γεγνλφο πνπ ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη σο ε κεγαιχηεξε ζηξαηησηηθή ήηηα ζηελ 

ηζηνξία ηεο Βξεηαληθήο Απηνθξαηνξίαο. Οη Γηαπσλέδνη κεηνλφκαζαλ ηε 

                                            

19http://countrystudies.us/singapore/3.htm 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%AC%CE%B2%CE%B1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A4%CF%8C%CE%BC%CE%B1%CF%82_%CE%A3%CF%84%CE%AC%CE%BC%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%BD%CF%84_%CE%A1%CE%B1%CF%86%CE%BB%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%84%CE%A0%CE%A0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%27_%CE%A0%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CF%8C%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82
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ηγθαπνχξε «νλάλην» πνπ ζεκαίλεη «λφηην λεζί πνπ απνθηήζεθε ζηελ επνρή ηνπ 

φβα» θαη ηελ θαηείραλ κέρξη ηηο 12 επηεκβξίνπ 1945, έλα κήλα κεηά ηελ 

παξάδνζε ηεο Ηαπσλίαο, νπφηε θαη μαλαπέξαζε ζηελ θπξηαξρία ησλ Βξεηαλψλ. 

 Ζ ηγθαπνχξε απέθηεζε απηνλνκία κέζα ζηε Βξεηαληθή Απηνθξαηνξία, ην 

1959 κε πξσζππνπξγφ ηνλ Λη Κνπάλ Γηνπ. Αλαθήξπμε κνλνκεξψο ηελ 

αλεμαξηεζία ηεο απφ ηε Βξεηαλία ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1963 θαη ην επηέκβξην 

πξνζρψξεζε ζηελ Οκνζπνλδία ηεο Μαιαηζίαο. Ζ έλσζε κε ηε Μαιαηζία δελ 

επδνθίκεζε, θαζψο νη ζρέζεηο ηεο ηνπηθήο θπβέξλεζεο, κε ηελ νκφζπνλδε 

θπβέξλεζε ηεο Κνπάια Λνπκπνχξ ήηαλ θαθέο. Έηζη ζηηο 09 Απγνχζηνπ 1965, 

αλαθεξχρζεθε επίζεκα αλεμάξηεην θξάηνο. Ο Γηνπζφθ Μπηλ Ηζάθ νξθίζηεθε 

πξψηνο πξφεδξνο θαη ν Λη Κνπάλ Γηνπ παξέκεηλε πξσζππνπξγφο. 

 Χο αλεμάξηεην λέν θξάηνο αληηκεηψπηδε πξφβιεκα επάξθεηαο θπζηθψλ 

πφξσλ, κεγάιε αλεξγία, έιιεηςε ζηέγαζεο θαη ηελ απεηιή δηαθπιεηηθψλ εληάζεσλ. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ Λη Κνπάλ Γηνπ σο πξσζππνπξγνχ απφ ην 1959 

σο ην 1990, ε θπβέξλεζε θαηάθεξε λα πεηχρεη κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη 

άλνδν ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ. Δπίζεο, δεκηνπξγήζεθε έλα αλεμάξηεην εζληθφ 

ζχζηεκα άκπλαο πνπ βαζίδεηαη ζηελ ππνρξεσηηθή ζηξαηησηηθή ζεηεία γηα ηνπο 

άληξεο. Σν 2004 ν Λη ηέλ Λνχλγθ, πνπ είλαη ν κεγαιχηεξνο γηνο ηνπ Λη Κνπάλ 

Γηνπ, έγηλε ν ηξίηνο πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο θαη παξακέλεη κέρξη ζήκεξα. 

2.2.  Αλάιπζε ησλ ζπληειεζηώλ Ιζρύνο ηεο ηγθαπνύξεο  

 Αλαθεξζήθακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην φηη ε εζληθή ηζρχο θάζε θξάηνπο 

απνξξέεη απφ ηνπο πιηθνχο, ηνπο ιεηηνπξγηθνχο θαη ππνθεηκεληθνχο ζπληειεζηέο 

ηζρχνο, φπσο παξαθάησ: 

 2.2.α. Τιηθνί ζπληειεζηέο 

  Οη πιηθνί ή αληηθεηκεληθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηζρχ ελφο 

θξάηνπο είλαη ε γεσγξαθία, ν πιεζπζκφο, νη πεγέο πινχηνπ θαη νη έλνπιεο 

δπλάκεηο. Οη ηξείο πξψηνη ζπληειεζηέο ηζρχνο ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηέηαξην 

https://el.wikipedia.org/wiki/2004
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θαη απνηεινχλ ηα θχξηα ζηνηρεία ηνπ «γεσπνιηηηθνχ δπλακηθνχ»20, φπσο ν 

Παλαγηψηεο Κνλδχιεο θαηαζέηεη ζηε Θεσξία ηνπ Πνιέκνπ. 

 Γεσγξαθία 

  Ζ λνηηναλαηνιηθή Aζία είρε θαη έρεη αθφκε κεγάιε ζεκαζία - 

ζηξαηεγηθά θαη γεσπνιηηηθά - γηα ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο. Ζ ηγθαπνχξε βξίζθεηαη 

ζην λφηην άθξν ηεο ρεξζνλήζνπ ηεο Μαιαηζίαο, κε ηελ νπνία ζπλδέεηαη κε δχν 

γέθπξεο. Δθηφο ηνπ θεληξηθνχ λεζηνχ, ηνπ Πνπιάνπ Οπηδφλγθ (Pulau Ujong), 

πεξηιακβάλεη άιια 62 κηθξφηεξα λεζηά. 

 Σν θέληξν ηεο πφιεο βξίζθεηαη ζην λφην θαη ζπγθεθξηκέλα γχξσ απφ ηηο 

εθβνιέο ηνπ πνηακνχ ηεο ηγθαπνχξεο. Παιηφηεξα απηή ήηαλ ε κνλαδηθή αζηηθή 

πεξηνρή ηνπ λεζηνχ, ελψ ζήκεξα ζρεδφλ ην ζχλνιν ηνπ λεζηνχ είλαη 

αζηηθνπνηεκέλν, κφιηο ην 10% ηεο έθηαζεο ηεο ηγθαπνχξεο θαιχπηεηαη απφ 

πάξθα ή θαηαθχγηα θχζεο. Σν ςειφηεξν ζεκείν είλαη ν ιφθνο Μπνύθηη Τίκαρ ζηα 

163,6 κέηξα.  

 Γηα λα αληηκεησπίζεη ηελ έιιεηςε γεο ε ηγθαπνχξε εθηειεί έξγα επέθηαζεο 

ζηε ζάιαζζα, κε ρψκα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπο ιφθνπο ηεο, ην βπζφ ηεο 

ζάιαζζαο θαη γεηηνληθέο ρψξεο. Χο απνηέιεζκα ε έθηαζή ηεο απμήζεθε απφ 581,5 

η.ρικ. ην 1960 ζε 719,9 η.ρικ. ζήκεξα θαη κπνξεί λα απμεζεί θαηά άιια 100 κέρξη 

ην 203021. 

 Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ηγθαπνχξε παξά ηηο ζπλερείο βξνρέο, ιφγσ 

ηξνπηθνχ θιίκαηνο δελ έρεη θπζηθέο πεγέο πφζηκνπ λεξνχ. Ζ βαζηθή πεγή λεξνχ 

ζηε ρψξα είλαη ε βξνρφπησζε θαη ε ζπιινγή ηνπ γίλεηαη κε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

Ζ βξνρή παξέρεη πεξίπνπ ην 50% ηνπ λεξνχ ηεο ηγθαπνχξεο. Σν ππφινηπν 

εηζάγεηαη απφ γεηηνληθέο ρψξεο, αλαθπθιψλεηαη ή αθαιαηψλεηαη. ήκεξα 

θαηαζθεπάδνληαη λέεο κνλάδεο αλαθχθισζεο θαη αθαιάησζεο, κε ζθνπφ ηε 

κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην εμσηεξηθφ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο 

εμάξηεζεο είλαη ε ζπλεξγαζία Ηλδνλεζίαο θαη Μαιαηζίαο ην 2008, κε ζθνπφ λα 

                                            

20 Παλαγηψηεο Κνλδχιεο, Θεσξία ηνπ Πνιέκνπ, Δθδφζεηο Θεκέιην, Β Έθδνζε 1998 
ζει.ζει 383-393 

21 http://www.nea.gov.sg/cms/ccird/soe/soe 
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ζηακαηήζνπλ ηελ παξνρή λεξνχ ζηε ηγθαπνχξε, δείρλνληαο κε πφζε επθνιία 

κπνξεί λα επεξεαζηεί ην λεζί απφ ηηο γείηνλεο ρψξεο.   

 Ζ ζηξαηεγηθή αμία ηεο ζέζεο ηεο ηγθαπνχξεο είλαη πνιχ κεγάιε, δηφηη 

βξίζθεηαη ζηελ είζνδν ησλ ζηελψλ ηνπ Μάιαθα, απφ ηα νπνία πεξλνχλ ην ¼ ηνπ 

παγθφζκηνπ εκπνξίνπ, ην ½ ηνπ παγθφζκηνπ πεηξειαίνπ θαη ηα 2/3  ηνπ θπζηθνχ  

αεξίνπ22. Φπζηθά δελ απνηειεί ζηνηρείν ηζρχνο κφλν ε γεσγξαθηθή ζέζε ελφο 

θξάηνπο, αιιά θαη ε θαηνρή θαη φπσο ζεκεηψλεη ν Zbigniew Kazimierz Brzezinski, 

(πνισλνακεξηθαλφο δηπισκάηεο θαη πνιηηηθφο επηζηήκνλαο) «νη απηνθξαηνξίεο 

νηθνδνκήζεθαλ κέζα απφ ηελ πξνζεθηηθή θαηάιεςε θαη δηαηήξεζε δσηηθψλ 

γεσγξαθηθψλ ζεκείσλ, φπσο ην Γηβξαιηάξ, ε Γηψξπγα ηνπ νπέδ, ή ε 

ηγθαπνύξε, πνπ ρξεζίκεπαλ σο βαζηθά ξπζκηζηηθά ζεκεία ή ζεκεία 

ζπγθξάηεζεο ησλ κεξψλ ζ’ έλα ζχζηεκα απηνθξαηνξηθνχ ειέγρνπ»23. 

 ην πιαίζην ηεο εμέηαζεο ησλ γεσγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ελφο θξάηνπο, πνπ 

αθνξνχλ ην ζέαηξν επηρεηξήζεσλ, ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ έρνπλ ζηξαηεγηθή αμία 

απφ πιεπξάο δηεμαγσγήο ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ, είλαη ε κνξθνινγία ηνπ 

εδάθνπο (γεσγξαθηθέο εμάξζεηο πνπ παξέρνπλ θάιπςε - απφθξπςε) θαη ην 

ζηξαηεγηθφ βάζνο, ην νπνίν ρξεζηκεχεη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δπλάκεσλ ζε έλα 

πφιεκν. Αλαιχνληαο ηε γεσγξαθία ηεο ηγθαπνχξεο δηαπηζηψλεηαη κεησκέλε  

δπλαηφηεηα κεηαθίλεζεο ζηξαηεπκάησλ θαη εθνδίσλ, θαζψο θαη κεησκέλε 

δπλαηφηεηα νξγάλσζεο ηεο άκπλαο, ιφγσ έιιεηςεο ζηξαηεγηθνχ βάζνπο θαη 

νξεηλψλ φγθσλ. 

 Πιεζπζκφο 

  χκθσλα κε ηηο ζηαηηζηηθέο ηεο θπβέξλεζεο ν πιεζπζκφο ηεο 

ηγθαπνχξεο ηνλ Ηνχιην ηνπ 2017 ήηαλ 5.612.300 θάηνηθνη24, απφ ηνπο νπνίνπο ηα 

3,933 εθαηνκκχξηα είλαη πνιίηεο ή κφληκνη θάηνηθνη (πνπ απνθαινχληαη «θάηνηθνη 

ηγθαπνχξεο»). Απφ ηνπο «θαηνίθνπο ηγθαπνχξεο» ην 75,2% είλαη Κηλέδνη, ην 

                                            

22 Chilly Response to US Plan to Deploy Forces in the Strait of Malacca, Institute for the 
Analysis of Global Security, 24 May, http://www.iags.org/n0524042.htm 

23 BrzezinskiZbigniew, Ζ Μεγάιε θαθηέξα, Νέα χλνξα, ζ. 72-73 
24 http://www.singstat.gov.sg/statistics/latest 
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13,6% Μαιαηζηαλνί, ην 8,8% Ηλδνί θαη ην ππφινηπν 2,4% είλαη Δπξσπαίνη, Αζηάηεο 

θαη άιιεο νκάδεο. 

 Ζ ηγθαπνχξε είλαη ε δεχηεξε πην ππθλνθαηνηθεκέλε ρψξα ζηνλ θφζκν 

κεηά ην Μνλαθφ. Σν 1957 ν πιεζπζκφο ήηαλ πεξίπνπ 1,45 εθαηνκκχξηα θαη ν 

ξπζκφο γελλήζεσλ ήηαλ ζρεηηθά ςειφο. Αληηιακβαλφκελε ηνπο εμαηξεηηθά 

πεξηνξηζκέλνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο ρψξαο θαη ηε κηθξή ηεο έθηαζε, ε 

θπβέξλεζε εηζήγαγε πνιηηηθέο ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1960. ηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 ν πιεζπζκφο γεξλνχζε, ιηγφηεξνη 

εηζέξρνληαλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ππήξρε έιιεηςε εηδηθεπκέλσλ εξγαηψλ. ε 

κηα δξακαηηθή αιιαγή πνιηηηθήο, ε θπβέξλεζε εηζήγαγε θίλεηξα γηα γελλήζεηο ην 

2001(βειηησκέλα ηνλ Αχγνπζην 2004) γηα λα ελζαξξχλεη ηα δεπγάξηα λα 

απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξα παηδηά.25. Δπηπιένλ, γηα λα μεπεξάζεη ην πξφβιεκα ε 

θπβέξλεζε ελζαξξχλεη αιινδαπνχο λα κεηαλαζηεχζνπλ ζηε ηγθαπνχξε. Ο 

κεγάινο αξηζκφο κεηαλαζηψλ ζπληέιεζε ζην λα κελ αξρίδεη λα κεηψλεηαη ν 

πιεζπζκφο ηεο ηγθαπνχξεο. Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ 

ήηαλ ζχκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ 2015 ηα 84,68 ρξφληα (82,06 ρξφληα νη άλδξεο θαη 

87,5 νη γπλαίθεο). 

 Γελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ηζρχο ελφο 

θξάηνπο ζπλδέεηαη κε ηα πνηνηηθά ζηνηρεία ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ. Ζ δεκνγξαθία ππφ 

ηε κνξθή ηνπ κεγέζνπο, ησλ ηάζεσλ θαη ηεο δνκήο ηνπ πιεζπζκνχ, απνηειεί έλα 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο εζληθήο ηζρχνο. Έλαο κεγάινο πιεζπζκφο είλαη 

νπζηψδεο ζηνηρείν, αιιά δελ εγγπάηαη απηνκάησο ηελ απφθηεζε δχλακεο. Έηζη, 

παξαηεξνχκε φηη ε ηγθαπνχξε, είλαη ηζρπξφηεξν θξάηνο απφ πνιππιεζέζηεξα 

αιιά ιηγφηεξν βηνκεραλνπνηεκέλα θξάηε. 

 Πεγέο Πινχηνπ 

  Μεγάιε ψζεζε ζηελ νηθνλνκία δίλεη ε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε θαη ν 

ξφινο ηεο, σο δηεζλέο θέληξν δηακεηαθνκηζηηθνχ εκπνξίνπ. Σν ιηκάλη ηεο είλαη έλα 

απφ ηα κεγαιχηεξα ζηνλ θφζκν ζε δηαθίλεζε αγαζψλ. Ζ νηθνλνκία βαζίδεηαη 

επίζεο ζηηο εμαγσγέο κεηαπνηεκέλσλ εηζαγφκελσλ πξψησλ πιψλ. Ζ βηνκεραλία 

                                            

25 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2127rank.html 
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κεηαπνίεζεο απνηεινχζε ην 26% ηνπ ΑΔΠ ην 2005 θαη πεξηιακβάλεη ειεθηξνληθά, 

πεηξειαηνεηδή, ρεκηθά, κεραλνινγηθά θαη βηνταηξηθά πξντφληα. Ζ ηγθαπνχξε είλαη 

ε δεχηεξε κεγαιχηεξε αγνξά ηδφγνπ - θαδίλνπ, ην ηξίην κεγαιχηεξν θέληξν 

δηχιηζεο θαη εκπνξίαο πεηξειαίνπ, ν κεγαιχηεξνο θαηαζθεπαζηήο πιαηθνξκψλ 

πεηξειαίνπ θαη θχξηνο θφκβνο επηδηφξζσζεο πινίσλ, θαζψο θαη ν κεγαιχηεξνο 

θφκβνο παγθνζκίσο γηα logistics. εκαληηθφο ηνκέαο είλαη θαη ν ηνπξηζκφο, θαζψο 

ε ηγθαπνχξε είλαη δεκνθηιήο ηνπξηζηηθφο πξννξηζκφο. Πεξίπνπ 9,7 εθαηνκκχξηα 

ηνπξίζηεο ηελ επηζθέθηεθαλ ην 2006. Ο αξηζκφο απηφο απμήζεθε ζε 15,2 

εθαηνκκχξηα ην 2015.  

Ζ ηγθαπνχξε έρεη κηα αλεπηπγκέλε νηθνλνκία ηεο αγνξάο, πνπ ζεσξείηαη 

εμαηξεηηθά θηιηθή ζηηο επηρεηξήζεηο26. Μαδί κε ην Υνλγθ Κνλγθ, ηε Νφηηα Κνξέα θαη 

ηελ Σαïβάλ, αλαθέξεηαη σο κία απφ ηηο ηέζζεξηο αζηαηηθέο ηίγξεηο, αλ θαη έρεη 

κεγαιχηεξν θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα απφ ηηο ππφινηπεο. Ζ ηγθαπνχξε είλαη 

γλσζηή σο κηα απφ ηηο πην ειεχζεξεο, θαηλνηφκεο, αληαγσληζηηθέο, δπλακηθέο θαη 

θηιηθέο πξνο ηηο εηαηξείεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ο δείθηεο νηθνλνκηθήο ειεπζεξίαο γηα 

ην 2015 θαηέηαμε ηε ηγθαπνχξε, σο ηε δεχηεξε πην ειεχζεξε νηθνλνκία ζηνλ 

θφζκν. 

 Δπίζεο, ε ηγθαπνχξε θαηαηάζζεηαη ζπρλά αλάκεζα ζηηο ρψξεο κε ηε 

ιηγφηεξε δηαθζνξά, καδί κε ηε Νέα Εειαλδία θαη ηηο ζθαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ζ 

ηγθαπνχξε δηαζέηεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ εθαηνκκπξηνχρσλ ζην θφζκν, κε έλα 

ζηα έμη λνηθνθπξηά λα έρνπλ, ηνπιάρηζηνλ, έλα εθαηνκκχξην δνιάξηα ΖΠΑ 

αλαιψζηκν πινχην. Απηφ δελ πεξηιακβάλεη ηδηνθηεζία, εηαηξείεο θαη πνιπηειή 

αγαζά, ηα νπνία ζα αχμαλαλ ην πνζνζηφ εθαηνκκπξηνχρσλ, θαζψο ε πεξηνπζία 

ζηε ηγθαπνχξε είλαη αλάκεζα ζηηο αθξηβφηεξεο ηνπ θφζκνπ27. Ζ ηγθαπνχξε δε 

δηαζέηεη ειάρηζην κηζζφ, ζεσξψληαο φηη έηζη κεηψλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηεο. 

 Ζ ηγθαπνχξε είλαη ην ηέηαξην κεγαιχηεξν θέληξν αληαιιαγήο 

ζπλαιιάγκαηνο κεηά ην Λνλδίλν, ην Σφθην θαη ηε Νέα Τφξθε. Σν λφκηζκα ηεο 

ηγθαπνχξεο είλαη ην δνιάξην ηγθαπνχξεο, κε ζχκβνιν S$ θαη ζπληνκνγξαθία 

                                            

26 http://www.asiaone.com/business/A1Story20070926-27084.html 
27 Mahtani, Shibani (1 June 2012). «Singapore No. 1 For Millionaires – Again». Wall Street 

Journal Southeast Asia blog (New York). 
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SGD. Σν δνιάξην ηγθαπνχξεο είλαη αληαιιάμηκν κε ην δνιάξην Μπξνπλέη, ιφγσ 

ησλ ηζηνξηθψλ ζρέζεσλ ησλ δχν ρσξψλ. Πάλησο αμίδεη λα ηνληζζεί φηη, αθφκα θαη 

ζήκεξα νη θξαηηθέο εηαηξείεο απαξηίδνπλ ην 53% ηνπ δείθηε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ 

ηεο ηγθαπνχξεο. 

 Έλνπιεο Γπλάκεηο 

  Απνζηνιή ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο ηγθαπνχξεο είλαη λα 

εληζρχζνπλ ηελ εηξήλε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ηγθαπνχξεο κέζσ απνηξνπήο θαη 

εάλ απηφ δελ επηηεπρζεί, λα αληαπνδψζνπλ κε κηα γξήγνξε θαη απνθαζηζηηθή λίθε 

επί ηνπ επηηηζέκελνπ28. 

 Οη Έλνπιεο Γπλάκεηο δηνηθνχληαη απφ ηνλ Αξρεγφ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ 

ηγθαπνχξεο θαη ρσξίδνληαη ζην ηξαηφ Ξεξάο, Ναπηηθφ θαη Αεξνπνξία. Ο θάζε 

θιάδνο έρεη ην δηθφ ηνπ Γεληθφ Δπηηειείν, ελψ ε δηαθιαδηθφηεηα πεηπραίλεηαη ζην 

επίπεδν ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Δλδηαθέξνλ είλαη φηη 

ππάξρεη μερσξηζηφ ηκήκα αζθάιεηαο θαη πιεξνθνξηψλ, πνπ δελ αλήθεη ζην Γεληθφ 

Δπηηειείν ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ αιιά ζην Τπνπξγείν 

Άκπλαο(SecurityandIntelligentDivision)29. 

 Ο ζηξαηφο μεξάο απνηειείηαη απφ ηελ 3ε ,6ε θαη 9ε Μεξαξρίεο Πεδηθνχ, πνπ 

ε θάζε κία πεξηιακβάλεη 4-5 Σαμηαξρίεο Πεδηθνχ, χληαγκα ΠΒ, χληαγκα 

Τπνζηεξίμεσο θαη ηάγκαηα Μεραληθνχ θαη Γηαβηβάζεσλ. Δπίζεο ζην ζηξαηφ μεξάο 

αλήθνπλ επηπιένλ 3 εθεδξηθέο Μεξαξρίεο, ε 2ε Άκπλα ηεο Λατθήο Γχλακεο, γηα 

επηρεηξήζεηο θαηνηθεκέλσλ ηφπσλ, ε 21ε Μεξαξρία κε εθπαίδεπζε ζηηο ακθίβηεο 

θαη αεξνθίλεηεο επηρεηξήζεηο θαη 25ε Μεξαξρία σο εθεδξεία. Σνλ ζηξαηφ μεξάο 

ζπκπιεξψλνπλ σο αλεμάξηεηα ηκήκαηα κία Σεζσξαθηζκέλε Σαμηαξρία, έλα ηάγκα 

Καηαδξνκψλ, Δηδηθέο Οκάδεο Δηδηθψλ Δπηρεηξήζεσλ απνηεινχκελεο θαη απφ 

νκάδεο βαηξαραλζξψπσλ θαη έλα ηάγκα έξεπλαο θαη δηάζσζεο ην 48 SAR. 

                                            

28 https://www.mindef.gov.sg/imindef/about_us/mission.html 
29https://www.mindef.gov.sg/content/dam/imindef_media_library/imindef2012/about_us/org

anisation_structure/mindefsaf_org_chart_DST_25sep.jpg 
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πλνιηθή δχλακε ελεξγψλ ζηειερψλ θαη θιεξσηψλ 385.000 θαη έθεδξσλ 

ζηξαηησηψλ 800.00030. 

 Ζ ζπνλδπιηθή ζηήιε ηεο αεξνπνξίαο ηεο ηγθαπνχξεο (Republic of 

Singapore Air Force-RSAF) ζηεξίδεηαη ζηα Block 52/52 + F-16 Fighting Falcons. 

Απηά ηα καρεηηθά αεξνζθάθε νπιίδνληαη κε ππξαχινπο AIM-120CAMRAAM. 

Λφγσ ησλ απζηεξψλ πεξηνξηζκψλ ηνπ ελαέξηνπ ρψξνπ ζηε ηγθαπνχξε, ην RSAF 

ρξεζηκνπνηεί ηα αεξνζθάθε ηνπ ζε δηάθνξεο ηνπνζεζίεο ζην εμσηεξηθφ, γηα λα 

παξέρεη θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζηνπο πηιφηνπο ηνπ. Με ηα F-16C / D Fighting 

Falcons, ηα KC-135R Stratotankers, ηα AH-64D Apaches θαη ηα CH-47SD Chinook 

ειηθφπηεξα κε έδξα ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο, ηα ειηθφπηεξα Marchetti S-211s , PC-

21 θαη Super Puma ζηελ Απζηξαιία, ηα TA-4SU Super Sky hawks ζηε Γαιιία, 

ζρεδφλ ην έλα ηξίην ηνπ απνζέκαηνο ηεο δχλακεο βξίζθεηαη εθηφο ηγθαπνχξεο31. 

 H δεκνθξαηία ηνπ Ναπηηθνχ ηεο ηγθαπνχξεο ( Republic of Singapore 

Navy-RSN) ηέζεθε ζε εθαξκνγή ηελ 1ε Απξηιίνπ 1975, φηαλ ε SAF θαζηέξσζε ηηο 

ζπζηαηηθέο ηεο δπλάκεηο ζε ηξεηο μερσξηζηέο ππεξεζίεο θαη απφ ηφηε δηαηεξεί ην 

φλνκα. Πεξηιακβάλεη 2 ππνβξχρηα challenger νπεδηθήο πξνέιεπζεο πνπ ζα 

αληηθαηαζηαζνχλ ην 2020 κε 2 ππνβξχρηα ηχπνπ 218SG, 2 ππνβξχρηα ηχπνπ 

Archer θαη έλα ππνβξχρην δηάζσζεο ηχπνπ MV Swift Rescue. Eπίζεο δηαζέηεη 6 

Φξεγάηεο κε ειηθφπηεξα SikorskyS-70B εθνδηαζκέλεο κε ππξαχινπο επηθαλείαο –

αέξα, κε ξαληάξ ηχπνπ Thales Herakles θαη ππξαχινπο MBDAAster 15 θαη 30. 

Απφ ην λαπηηθφ ηεο νπινζηάζην δελ ιείπνπλ νη άθξσο απαξαίηεηεο γηα αληί-

ππνβξπρηαθέο επηρεηξήζεηο Κνξβέηεο, ζχλνιν 6 (ε κία Γεξκαληθή θαη νη άιιεο 5 

κεηά απφ απφθηεζε ηερλνγλσζίαο θαηαζθεπάζζεθαλ απφ ηε STMarine). Σέινο ην 

πνιεκηθφ λαπηηθφ δηαζέηεη 7 πεξηπνιηθά ζθάθε Fearless θαη απηά γηα ελαληίνλ 

ππνβξπρίσλ32. 

                                            

30 Andrew T.H Tan, Punching above its Weight: Singapore’s Armed Forces and its 
Contribution to Foreign Published online:20 Jun 2012 

31https://www.mindef.gov.sg/imindef/mindef_websites/atozlistings/air_force/news_events/n
ewsletter/newsletter2005.-imindefPars-0007-DownloadFile.tmp/apr_05.pdf 

32https://web.archive.org/web/20050208163737/http://www.mindef.gov.sg/navy/assets_ba
ses.html 
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 Ζ ηγθαπνχξε έρεη ηε κεγαιχηεξε ακπληηθή δαπάλε ζηε Ννηηναλαηνιηθή 

Αζία θαη ην 2008 ε ρψξα είρε ηελ ηέηαξηε κεγαιχηεξε ακπληηθή δαπάλε θαηά 

θεθαιήλ, πίζσ απφ ην Ηζξαήι, ηηο ΖΠΑ θαη ην Οκάλ. Ο ζηξαηφο ηεο ηγθαπνχξεο 

είλαη ζρεηηθά κηθξφο, κε απνηέιεζκα ε ρψξα λα ρξεζηκνπνηεί ηελ ηερλνινγία σο 

πνιιαπιαζηαζηή δχλακεο, έλαλ άιιν παξάγνληα πνπ απμάλεη ηηο ακπληηθέο ηεο 

δαπάλεο.33. Δπίζεο νη ακπληηθέο δαπάλεο ηεο ρψξαο νθείινληαη ζηελ απεηιή 

ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ν JemaahIslamiah θαη ηεο επηθέληξσζεο ηεο 

ρψξαο ζηελ πξνζηαζία ζεκαληηθψλ εκπνξηθψλ νδψλ, φπσο ην ηελφ ηεο 

ηγθαπνχξεο θαη ηα ζηελά ηεο Μάιαθα, απφ ηελ απεηιή ηεο πεηξαηείαο. 

 Ζ ηγθαπνχξε επελδχεη ζε πξνεγκέλε ηερλνινγία γηα ηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αγνξψλ ζε ηνκείο φπσο ε ηερλνινγία stealth, ε κε 

επαλδξσκέλε ηερλνινγία θαη ηα ζπζηήκαηα θαζνδήγεζεο κε αθξίβεηα. Οη δαπάλεο 

εγρψξηαο αζθάιεηαο αλακέλεηαη επίζεο λα απμήζνπλ ηε δήηεζε γηα CCTV, 

πξνεγκέλα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα θαη βηνκεηξηθνχο ειέγρνπο. Ηζηνξηθά, ν 

κεγαιχηεξνο πξνκεζεπηήο φπισλ ζηε ηγθαπνχξε ήηαλ νη ΖΠΑ. Χζηφζν, απφ ην 

2005 έσο ην 2010 (ε πεξίνδνο αλαζεψξεζεο), ρψξεο φπσο ε Γαιιία θαη ε 

Γεξκαλία έρνπλ πξαγκαηνπνηήζεη ζεκαληηθέο εηζξνέο ζηελ ακπληηθή βηνκεραλία 

ηεο ρψξαο. 

 Ζ θπβέξλεζε ηεο ηγθαπνχξεο πξνηηκά ηηο ζπκθσλίεο κεηαθνξάο 

ηερλνινγίαο γηα ηελ απφθηεζε ακπληηθνχ εμνπιηζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα, απηή είλαη 

ε πην θνηλή δηαδξνκή γηα ηελ είζνδν ζηελ εγρψξηα ακπληηθή βηνκεραλία ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ αξρηθνχ εμνπιηζκνχ (ΚΑΔ). Πξνθεηκέλνπ λα πξνκεζεχζεη 

αληαιιαθηηθά θαη άιιν θνηλφ εμνπιηζκφ, ε θπβέξλεζε δηαζέηεη επίζεο κηα 

ειεθηξνληθή πχιε, ην χζηεκα Παξνρήο Τπεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Άκπλαο (MIPS), κέζσ ηεο νπνίαο νη εγγεγξακκέλνη πξνκεζεπηέο εθδίδνπλ έμππλε 

θάξηα θαη κφλν νη εηαηξείεο απηέο επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ ηεο δηαδηθαζίαο 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα ακπληηθφ εμνπιηζκφ. Οη πξνκεζεπηέο άκπλαο 

απνθηνχλ κηα έμππλε θάξηα κέζσ εγγξαθήο ζην Τπνπξγείν Άκπλαο. Δπηπιένλ, ε 

ηγθαπνχξε έρεη επηλνήζεη κηα θαηλνηφκν κέζνδν πξνκεζεηψλ κέζσ ζπκθσληψλ 

                                            

33Defense-update.com 
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κίζζσζεο, δίλνληαο ζηε ηγθαπνχξε έγθαηξε πξφζβαζε ζε πξνεγκέλν ακπληηθφ 

εμνπιηζκφ. 

 Σέινο ην κηθξφ κέγεζνο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεψλ ηεο, ηελ θαζηζηά επίζεο 

κε ηθαλή λα παξέρεη επαξθείο εγθαηαζηάζεηο θαηάξηηζεο γηα ην πξνζσπηθφ ησλ 

ελφπισλ δπλάκεψλ ηεο. Χο εθ ηνχηνπ, ε ρψξα εγθαζηζηά ηηο εγθαηαζηάζεηο 

εθπαίδεπζεο ζηξαηνχ ζε μέλεο ρψξεο. 

 2.2.β. Λεηηνπξγηθνί ζπληειεζηέο 

 Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα 

  Σν πνιίηεπκα ηεο ηγθαπνχξεο είλαη θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία. Ζ 

εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην, ηνπ νπνίνπ εγείηαη ν 

πξσζππνπξγφο. Αξρεγφο ηνπ θξάηνπο είλαη ν Πξφεδξνο ηεο ηγθαπνχξεο. Σν 

αμίσκα είλαη θπξίσο εζηκνηππηθφ θαη έρεη πεξηνξηζκέλεο εμνπζίεο. Πξνβιέπεηαη ε 

απ' επζείαο εθινγή ηνπ απφ ην ιαφ, αιιά κέρξη ζηηγκήο ζε φιεο ηηο εθινγέο εθηφο 

απφ κία (ην 1993) ππήξρε κφλν έλαο ππνςήθηνο. 

 Ζ πνιηηηθή ζηε ηγθαπνχξε ειέγρεηαη απφ έλα θφκκα, ην Λατθφ Κφκκα 

Γξάζεο (People's Action Party - PAP) απφ ηφηε πνπ θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο. 

Χο απνηέιεζκα, μέλνη πνιηηηθνί αλαιπηέο θαη πνιιά θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο 

ζεσξνχλ φηη ε ηγθαπνχξε είλαη ζηελ νπζία έλα κνλνθνκκαηηθφ θξάηνο. ηηο 

εθινγέο δελ ππάξρεη λνζεία, αιιά ην PAP θαηεγνξείηαη φηη εθκεηαιιεχεηαη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα πξνο φθειφο ηνπ, φηη αζθεί ινγνθξηζία θαη πεξηνξίδεη ηελ 

αληηπνιίηεπζε. Οη επηθξηηέο ηνπ PAP ηζρπξίδνληαη φηη ην δηθαζηηθφ ζχζηεκα 

κεξνιεπηεί ππέξ ηεο θπβέξλεζεο θαη φηη δελ ππάξρεη δηαρσξηζκφο ησλ εμνπζηψλ. 

ηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ζηηο 6 Μαΐνπ ηνπ 2006, ην θπβεξλψλ 

θφκκα PAP θέξδηζε 82 έδξεο επί ζπλφινπ 84 ζην θνηλνβνχιην. Ζ Βνπιή 

απνηειείηαη απφ έλα ζψκα (Δζλνζπλέιεπζε), ην νπνίν απαξηίδεηαη απφ 84 κέιε. 

Σα ηειεπηαία εθιέγνληαη γηα πεληαεηή ζεηεία. Σν δηθαίσκα ςήθνπ ζηηο εθινγέο 

παξέρεηαη απφ ηελ ειηθία ησλ 21 εηψλ θαη άλσ. Ζ ςεθνθνξία είλαη ππνρξεσηηθή. 
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 Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

  H ηγθαπνχξε δηαζέηεη ηελ ηζρπξφηεξε ζηξαηεγηθή 

θπβεξλναζθάιεηαο. Ζ ηγθαπνχξε έρεη κία ζρεδφλ ηέιεηα πξνζέγγηζε φζνλ αθνξά 

ηελ θπβεξλναζθάιεηα, φκσο πνιιέο άιιεο πινχζηεο ρψξεο παξνπζηάδνπλ θελά 

ζηελ αζθάιεηά ηνπο, ελψ κεξηθέο πην θησρέο ρψξεο ηνπο δείρλνπλ ηνλ ζσζηφ 

ηξφπν, ζχκθσλα κε έξεπλα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ34. 

 Δπίζεο ε Kaspersky Lab35, επαλέιαβε ηε δέζκεπζή ηεο γηα παγθφζκηα 

ζπλεξγαζία ζηε κάρε ελάληηα ζην ςεθηαθφ έγθιεκα, ππνγξάθνληαο ζπκθσλία 

αληαιιαγήο Πιεξνθφξεζεο απεηιψλ κε ηελ INTERPOL. Σν λνκηθφ πιαίζην έρεη 

ζρεδηαζηεί γηα λα δηεπθνιχλεη θαη λα αλαπηχμεη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο 

Kaspersky Lab θαη ηεο INTERPOL, κέζσ αληαιιαγήο δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο 

ηειεπηαίεο δξαζηεξηφηεηεο ςεθηαθψλ εγθιεκαηηψλ, φπνπ θαη αλ εκθαλίδνληαη36. 

 Ζ αξκφδηα ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηε ηγθαπνχξε, 10 

Οθησβξίνπ 2017, αλαθνίλσζε φηη θαηάζρεζε πνζά 164,5 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ 

ηγθαπνχξεο (121,1 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ΖΠΑ). Σα πνζά απηά απνηεινχλ 

πξντφληα εγθιεκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζην εμσηεξηθφ, ελψ ην 

νηθνλνκηθφ ηνπο χςνο έρεη πεληαπιαζηαζηεί, ζε ζχγθξηζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά 

θαηά ηελ νπνία θαηαγξάθεθε ζηα 33,6 εθαηνκκχξηα δνιάξηα ηγθαπνχξεο. 

Πξφθεηηαη γηα θαηάζρεζε ρξεκάησλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη 

ζηα αλνηρηά ηεο ζάιαζζαο, ελψ ηα ρξήκαηα δηέξρνληαη κέζσ ηεο ηγθαπνχξεο. 

Μεηαμχ ησλ εγθιεκαηηθψλ πξάμεσλ πνπ δηαπξάηηνληαη είλαη ην «μέπιπκα 

ρξήκαηνο», αιιά θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ηξνκνθξαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Ο αξηζκφο 

ησλ ππνζέζεσλ δηαθζνξάο πνπ δηεξεπλήζεθαλ απμήζεθε απφ πέληε ην 2015, ζε 

13 ην 201637. 

                                            

34
 http://www.protagon.gr/themata/h-sigkapouri-diathetei-tin-isxyroteri-stratigiki-kyvernoasfaleias-

44341440589 
35 Ζ KasperskyLab είλαη κηα ξσζηθή πνιπεζληθή, κε ππεξεζίεο ζηε αζθάιεηα θπβεξλνρψξνπ θαη 
παξνρήοanti-virus. 
36

 http://www.capital.gr/epixeiriseis/3246820/nea-sumfonia-interpol-kaspersky-lab-gia-tin-antallagi-
pliroforisis-apeilon 
37http://www.zougla.gr/kosmos/article/sigapouri-i-arxes-katasxesan-1211-ekat-dolaria-pou-
prorizontan-gia-kseplima-xrimatos 

http://www.protagon.gr/themata/h-sigkapouri-diathetei-tin-isxyroteri-stratigiki-kyvernoasfaleias-44341440589
http://www.protagon.gr/themata/h-sigkapouri-diathetei-tin-isxyroteri-stratigiki-kyvernoasfaleias-44341440589
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3246820/nea-sumfonia-interpol-kaspersky-lab-gia-tin-antallagi-pliroforisis-apeilon
http://www.capital.gr/epixeiriseis/3246820/nea-sumfonia-interpol-kaspersky-lab-gia-tin-antallagi-pliroforisis-apeilon
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 Ζ ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε 

Οη κεραληζκνί ηνπ θξάηνπο ηεο ηγθαπνχξεο, ζε ζπλάξηεζε  κε ηνλ 

νξζνινγηζκφ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο, ελδηαθέξνληαη γηα ηηο 

έλνπιεο δπλάκεηο, εθαξκφδνληαο θαηλνηφκεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο φπσο 

παξαθάησ38: 

 Δλεξγφο δεκφζηα ζπδήηεζε γηα δεηήκαηα άκπλαο. 

   Ζ ακπληηθή πνιηηηθή ηεο ηγθαπνχξεο ππνθξχπηεηαη απφ ηνπο 

δίδπκνπο ππιψλεο ηεο απνηξνπήο θαη ηεο δηπισκαηίαο. Οη ελεκεξψζεηο γηα ηελ 

ακπληηθή πνιηηηθή ηεο ηγθαπνχξεο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηνπο ηνκείο ησλ 

ακπληηθψλ επελδχζεσλ παξνπζηάδνληαη θαη ζπδεηνχληαη δεκνζίσο είηε θαηά ηηο 

εηήζηεο ζπδεηήζεηο ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ, ζην Κνηλνβνχιην, κέζσ adhoc 

Τπνπξγηθψλ δειψζεσλ γηα δεηήκαηα ζνβαξνχ δεκφζηνπ ελδηαθέξνληνο, 

δεζκεχζεηο θφξνπκ, φπσο ην ζπκβνπιεπηηθφ ζπκβνχιην γηα ηηο θνηλνηηθέο ζρέζεηο 

ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο (ACCORD). 

 MINDEF / SAF γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. 

   Σν Τπνπξγείν Άκπλαο ηεο ηγθαπνχξεο θαη νη Έλνπιεο 

Γπλάκεηο πηνζεηνχλ πνιηηηθή κεδεληθήο αλνρήο, έλαληη ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο 

δηαθζνξάο φηαλ πξφθεηηαη γηα ην πξνζσπηθφ ηνπο θαη έρεη κηα πνιπεπίπεδε 

πξνζέγγηζε γηα ηνλ κεηξηαζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ. ια ηα κέιε ηνπ MINDEF / 

SAF πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ έλα απζηεξφ πξφγξακκα αζθάιεηαο πξνζσπηθνχ 

ην νπνίν πεξηιακβάλεη κηα απζηεξή δηαδηθαζία ειέγρνπ ηεο αζθάιεηαο θάζε ιίγα 

ρξφληα, πέξα απφ ηελ απαίηεζε εηήζηαο θαη adhoc δήισζεο πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη νηθνλνκηθψλ ζέζεσλ. Σν MINDEF / SAF δηαζέηεη επίζεο κηα ζεηξά 

θαλνληζκψλ ζπκκφξθσζεο γηα ην κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ δηαθζνξάο, 

παξφκνηνπο κε απηνχο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηνδηθήο 

ελαιιαγήο ζέζεσλ εξγαζίαο, άδεηαο ζπκκφξθσζεο, ηαθηηθψλ εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ειέγρσλ ησλ ππεξεζηψλ MINDEF / SAF ζε φια ηα επίπεδα δηνίθεζεο, 

σο αλαζθφπεζε ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ κέηξσλ θαηά ηεο 

δηαθζνξάο. 

                                            

38 https://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/anti_corruption_policy.html 
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 Ζ ζέζε ηνπ θξάηνπο ζην Γηεζλέο χζηεκα 

  Αλαιπηηθφηεξα, ε ηγθαπνχξε πξνσζεί ηελ εηθφλα ηεο 

νπδεηεξφηεηαο, ζπκκεηέρεη ζε πεξηθεξεηαθνχο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο, αιιά δελ 

έρεη εληαρζεί ζε θακία ζηξαηησηηθή ζπκκαρία. Έρεη ζπλάςεη εκπνξηθέο ζπκθσλίεο 

θαη πξνζπαζεί λα δηαηεξεί θαιέο ζρέζεηο κε φια ηα ζπλνξεχνληα θαη θνληηλά 

θξάηε, ελψ ηαπηφρξνλα απνηειεί ζεκαληηθφ νηθνλνκηθφ εηαίξν ησλ ΖΠΑ θαη ηεο 

Κίλαο, απνθνκίδνληαο έηζη νηθνλνκηθά νθέιε θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο. Ο 

LeeKuanYew39  είρε δειψζεη: «Οη κηθξέο ρψξεο πξέπεη λα έρνπλ ην κέγηζην 

εθηθηφ αξηζκφ θίισλ θαη ζπκκάρσλ» θαη «ζα θάλνπκε εκπφξην θαη κε ην δηάβνιν 

αλ ρξεηαζηεί», επηζεκαίλνληαο ηε ζεκαζία ηεο δηπισκαηίαο ζηελ εμσηεξηθή 

ελδπλάκσζε ηεο ρψξαο (news.asiaone.com, 2013). 

 Ζ επηδέμηα ζηξαηεγηθή ηεο «αδχλακεο» θαηλνκεληθά ηγθαπνχξεο, δειψλεη 

ηελ αζπκκεηξία ζπκθεξφλησλ. Κακία ρψξα ζην εγγχο πεξηβάιινλ (Μαιαηζία, 

Ηλδνλεζία) δελ είλαη δηαηεζεηκέλε λα δηαθηλδπλεχζεη, ζε κηα θξίζε κε ηελ 

ηγθαπνχξε, ηελ εκπινθή ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ ηνπ πιαλήηε ελαληίνλ ηεο. 

 2.2.γ Τπνθεηκεληθνί ζπληειεζηέο 

 Ζγεζία 

  Σν πην ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ζηελ πξνζσπηθή ηζηνξία ηνπ εγέηε ηεο 

ηγθαπνχξεο απφ ην 1965 έσο ην 2000, είλαη φηη o Γηνπ θπβέξλεζε ηε ηγθαπνχξε 

κε ζηδεξέληα ππγκή, αιιά ε δηαθπβέξλεζή ηνπ ήηαλ έλα είδνο θσηηζκέλεο 

δεζπνηείαο. 

 Ζ κνλνθξαηνξία ηνπ Γηνπ, θαηά ζπλέπεηα, δελ εγθαζηδξχζεθε κέζσ ηνπ 

θφβνπ θαη αηκαηεξήο θαηαπίεζεο, αιιά κέζσ ελφο πξαγκαηηζηηθνχ νξάκαηνο γηα 

ηε δεκηνπξγία κηαο ρψξαο πνπ ζα ήηαλ εξγαζηαθφο παξάδεηζνο. Σν θξάηνο κέζσ 

ηνπ δηνξηζκνχ πςειήο εθπαίδεπζεο ηερλνθξαηψλ δεκηνπξγήζεθε θαη ζηειερψζεθε 

γηα λα πξνζθέξεη ιχζεηο γηα ηνπο πνιίηεο. Σελ επνρή πνπ ζηνλ Σξίην Κφζκν, νη 

                                            

39  Έδεζε απφ 16/9/1923 – 23/3/2015. Τπήξμε ν πξψηνο πξσζππνπξγφο ηεο ηγθαπνχξεο, 
Θεσξείηαη ν ηδξπηήο θαη πλεπκαηηθφο παηέξαο ηεο ρψξαο. Τπφ ηελ εγεζία ηνπ ε ηγθαπνχξε 
κεηεμειίρζεθε απφ ρψξα ηνπ 3νπ θφζκνπ ζε ηερλνινγηθή θαη νηθνλνκηθή δχλακε. 
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ρψξεο (ζηα πξφηππα ηεο Διιάδαο) θαηά θαλφλα αξλνχληαλ απηηζηηθά ηηο μέλεο 

επελδχζεηο, ε ηγθαπνχξε είρε εθπνλήζεη, απφ ην 1967 θηφιαο, έλα εζληθφ ζρέδην 

πξνζέιθπζεο μέλσλ επελδχζεσλ πνπ ηεο πξνζέθεξε εηήζην ξπζκφ αλάπηπμεο 

άλσ ηνπ 8% θαηά κέζν φξν γηα 35 ρξφληα. Ο Γηνπ, αληί, φπσο ζπλήζηδαλ νη 

Αθξηθαλνί θαη νη Άξαβεο εγέηεο, λα ηαμηδεχεη κε πνιπηειή ηδεη θαη λα δεη ζε βίιεο, 

ηηκσξνχζε ζθιεξά νηνλδήπνηε ρξεζηκνπνηνχζε δεκφζηα εμνπζία γηα ίδηνλ φθεινο. 

Ο ζηφρνο ήηαλ λα εκπλεχζεη ηνπο λένπο ηεο ηγθαπνχξεο λα επηζηξέςνπλ απφ ηα 

ακεξηθαληθά θαη ηα βξεηαληθά θνιέγηα θαη ηηο εηαηξείεο φπνπ είραλ δηαξξεχζεη θαη λα 

πξνζθέξνπλ ζηε ρψξα ηνπο, κε αληάιιαγκα πςειφηαηνπο κηζζνχο40. 

 Ζ επηηπρήο δηαθπβέξλεζε ηνπ Λη Κνπάλ Γηνπ βαζίζηεθε πάλσ ζε κηα 

πξσηφηππε πνιηηηθή ζπληαγή, επξχηεξα γλσζηφηεξε σο «κνληέιν ηεο 

ηγθαπνχξεο», ε νπνία ζπλδπάδεη ηέζζεξα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά: 

απνζηαζηνπνίεζε απφ ηδενινγηθνχο δνγκαηηζκνχο, ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ, 

αδηάθζνξν θπβεξλεηηθφ κεραληζκφ θαη θηιειεχζεξε νηθνλνκία. Σν κνληέιν απηφ 

έρεη βεβαίσο δερζεί πνιιαπιέο επηθξίζεηο, αθνχ ζηελ εθαξκνγή ηνπ έρεη 

ππνπέζεη ζε ζπζηεκαηηθή ππνλφκεπζε ησλ πνιηηηθψλ αληηπάισλ, θαζψο θαη ζε 

ζεκαληηθνχο πεξηνξηζκνχο ζηελ ειεπζεξία έθθξαζεο ησλ πνιηηψλ. 

 Σν θχξνο ηνπ θξάηνπο 

  Σν «κνληέιν ηεο ηγθαπνχξεο» θαηέζηε παξάδεηγκα πξνο κίκεζε 

γηα πνιιέο αζηαηηθέο ρψξεο, κε πξψηε απ’ φιεο ηελ Κίλα. Σν 1978, ν ίδηνο ν 

Νηελγθ ηανπίλγθ, νκνινγνπκέλσο, εκπλεχζηεθε απφ ηελ εκπεηξία ηεο 

ηγθαπνχξεο, γηα λα δψζεη ην έλαπζκα γηα ηηο νηθνλνκηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

νδήγεζαλ ηελ Κίλα ζην άλνηγκά ηεο πξνο ηηο δηεζλείο αγνξέο. 

 Χζηφζν, ν Λη Κνπάλ Γηνπ ππήξμε κηα εμαηξεηηθά ειθπζηηθή πνιηηηθή 

θπζηνγλσκία φρη κφλν γηα ηνλ αλαηνιηθφ, αιιά θαη γηα ηνλ δπηηθφ θφζκν. ε 

ζρεηηθφ δεκνζίεπκα ηνπ The Diplomat, αλαθέξεηαη πσο, ιφγσ ησλ ζηελψλ 

ζρέζεσλ ηνπ Λη κε ηελ εγεζία ηεο Κίλαο, δηάθνξνη πνιηηηθνί ηεο Γχζεο, φπσο ν 

Κίζηλγθεξ, ν Μπιεξ, ν Μπνπο θαη ν Οκπάκα, αλαδήηεζαλ θαηά θαηξνχο ζην 

                                            

40  http://booksjournal.gr/blog/item/973 



- 34 - 

 

 

πξφζσπφ ηνπ έλα κεζάδνληα, έλα ζπλνκηιεηή κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ ζα 

κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ θαη λα απνθξππηνγξαθήζνπλ ην ζνιφ θηλεδηθφ 

πνιηηηθφ παξαζθήλην. 

 Ζ ηγθαπνχξε θαηέθηεζε κηα μερσξηζηή ζέζε ζηελ θαξδηά ησλ Κηλέδσλ 

αμησκαηνχρσλ θαη ζπλερίδεη λα πξνθαιεί ην ζαπκαζκφ ηνπο, δηφηη απνηειεί ην 

δσληαλφ παξάδεηγκα θηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, δίρσο απηφ λα 

ζπλεπάγεηαη ηελ απψιεηα πνιηηηθνχ ειέγρνπ γηα ην θαζεζηψο. Ο Λη Κνπάλ Γηνπ 

εθήξκνζε έλα κνληέιν δηαθνξεηηθφ απφ απηφ πνπ πξνηείλεη ε Γχζε, 

πξναζπίδνληαο ηηο «αζηαηηθέο αμίεο», ην νπνίν δελ εκπφδηζε ηελ επίηεπμε 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο δπηηθνχ ηχπνπ. 

2.3 Πνηα ε πςειή ζηξαηεγηθή ηεο ηγθαπνύξεο θαη πνηα ηα απνηειέζκαηά 

ηεο. 

 Ζ πξνζέγγηζε ηεο ηγθαπνχξεο ζηελ άκπλα δηακνξθψλεηαη, ηφζν απφ ηηο 

κνλαδηθέο πεξηζηάζεηο πνπ πεξηβάιινπλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο ρψξαο φζν θαη απφ 

ηνπο δηαξθείο γεσζηξαηεγηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ αληηκεησπίδεη. Χο κηθξφ θξάηνο, 

ε ηγθαπνχξε δελ δηαζέηεη ηνπο πφξνπο θαη ηα άιια θπζηθά πιενλεθηήκαηα πνπ 

απνιακβάλνπλ ηα κεγαιχηεξα θξάηε. Με κηα αλνηρηή θαη παγθνζκηνπνηεκέλε 

νηθνλνκία, ε επηβίσζε θαη ε αλάπηπμή ηεο, εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ έλα 

εηξεληθφ θαη ζηαζεξφ πεξηθεξεηαθφ πεξηβάιινλ. Γεδνκέλσλ ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο 

ζπλζεθψλ, απαηηείηαη κηα ηζρπξή άκπλα γηα λα δηαζθαιίζεη φ,ηη απνιακβάλεη, ηελ 

εηξήλε θαη ηε ζηαζεξφηεηα θαη λα πξνζηαηεχζεη ηελ θπξηαξρία θαη ηελ εδαθηθή ηεο 

αθεξαηφηεηα. Μηα ηζρπξή άκπλα ηεο παξέρεη επίζεο ηνλ πνιηηηθφ ρψξν θαη ηελ 

ειεπζεξία λα ελεξγεί πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο. Γηα απηφ ε πςειή ηεο ζηξαηεγηθή 

ζηεξίδεηαη ζηνπο παξαθάησ ππιψλεο41:  

 2.3.α Απνηξνπή θαη Γηπισκαηία 

  Ο πξψηνο ππιψλαο απνηξνπήο παξέρεηαη κε ηελ αλάπηπμε ελφο 

ηζρπξνχ θαη ηθαλνχ SAF θαη κηαο αλζεθηηθήο ηγθαπνχξεο, κέζσ ησλ ζεζκψλ ηεο 

                                            

41 https://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/anti_corruption_policy.html 
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Δζληθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Οιηθήο Άκπλαο42 , θαζψο θαη κε ηε ζπλεηή θαη ζηαζεξή 

πξνζέγγηζε ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ. 

 Ο δεχηεξνο ππιψλαο ηεο ακπληηθήο δηπισκαηίαο νηθνδνκείηαη κε ηελ 

θαζηέξσζε ηζρπξψλ θαη θηιηθψλ δεζκψλ, κέζσ εθηεηακέλσλ αιιειεπηδξάζεσλ θαη 

ζπλεξγαζίαο, κε ακπληηθά ηδξχκαηα θαη έλνπιεο δπλάκεηο ζηελ πεξηνρή θαη ζε φιν 

ηνλ θφζκν. Δπίζεο, ε ηγθαπνχξε δηαδξακαηίδεη ην ξφιν ηεο, σο ππεχζπλν κέινο 

ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο, βνεζψληαο ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ δηακφξθσζε ελφο 

πεξηθεξεηαθνχ θαη δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν φιεο νη ρψξεο 

ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο δηεζλείο θαλφλεο. Ζ ηγθαπνχξε θαηαλνεί έληνλα φηη ηα 

κηθξά θξάηε κπνξνχλ λα επηβηψζνπλ θαη λα επδνθηκήζνπλ κφλν ζε έλαλ θφζκν, 

φπνπ ε θπξηαξρία θαζίζηαηαη ζεβαζηή θαη φπνπ νη αιιειεπηδξάζεηο κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ δηέπνληαη απφ ην θξάηνο δηθαίνπ.  

 2.3.β Δλίζρπζε δηκεξώλ ακπληηθώλ ζρέζεσλ 

  Ζ ηγθαπνχξε επηδηψθεη λα νηθνδνκήζεη έλα ηζρπξφ δίθηπν δηκεξψλ 

ζρέζεσλ ζηελ πεξηνρή ηεο θαη ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη Singapore Armed Forces 

(SAF)  απνιακβάλνπλ ζεκαληηθέο αιιειεπηδξάζεηο κε άιινπο ζηξαηησηηθνχο, νη 

νπνίεο θπκαίλνληαη απφ ηελ αληαιιαγή επηζθέςεσλ θαη απφ θνηλέο αζθήζεηο, 

κέρξη  παξαθνινχζεζε  καζεκάησλ απφ άιιεο ρψξεο. Απηφ ην πνηθίιν δίθηπν 

ακπληηθψλ ζρέζεσλ ζπκβάιιεη ζηελ πεξηθεξεηαθή θαη δηεζλή αζθάιεηα 

εληζρχνληαο ηελ θαηαλφεζε, ηελ νηθνδφκεζε εκπηζηνζχλεο θαη δηεπθνιχλνληαο 

ηελ πξαθηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ ζηξαηησηηθψλ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

θνηλψλ πξνθιήζεσλ αζθάιεηαο. Δπηηξέπεη επίζεο ζηηο SAF λα καζαίλνπλ θαη λα 

απνθηνχλ βέιηηζηεο πξαθηηθέο απφ νκνιφγνπο ζε φιν ηνλ θφζκν, θαζψο θαη λα 

επσθεινχληαη απφ ηελ πξφζβαζε ζε πεξηνρέο ππεξπφληηαο θαηάξηηζεο θαη ηε 

ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο ακπληηθήο ηερλνινγίαο. 

  

                                            

42 Ο φξνο «νιηθή άκπλα» πεξηιακβάλεη: ηξαηησηηθή Άκπλα- Οηθνλνκηθή κπλα-Πνιηηηθή 
Άκπλα (Φξνληίδα ηεο νηθνγέλεηαο, ησλ θίισλ θαη ησλ αλζξψπσλ γχξσ καο ζε πεξηφδνπο θξίζεο)-
Κνηλσληθή Άκπλα (Εψληαο αξκνληθά θαη θνηηάδνληαο ν έλαο ηνλ άιινλ)-Φπρνινγηθή Άκπλα ( Έλαο 
αλζεθηηθφο ιαφο). 
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 2.3.γ. Γεκηνπξγία κηαο αλνηθηήο, πεξηεθηηθήο θαη επέιηθηεο 

αξρηηεθηνληθήο πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο 

  Ζ ηγθαπνχξε επηδηψθεη λα νηθνδνκήζεη κηα ηζρπξή, αλνηθηή θαη 

πεξηεθηηθή αξρηηεθηνληθή πεξηθεξεηαθήο αζθάιεηαο, πνπ ζα ελζαξξχλεη ηηο ρψξεο 

λα ζπκκεηάζρνπλ επνηθνδνκεηηθά ζην δηάινγν θαη ζα εμαζθαιίζεη φηη φινη νη 

ελδηαθεξφκελνη ζα έρνπλ κηα θσλή θαη κηα ζέζε ζην ηξαπέδη. Σαπηφρξνλα, 

επηδηψθεη, ε πεξηνρή λα μεπεξάζεη ηνλ δηάινγν γηα λα δεκηνπξγήζεη πξαθηηθή 

ζπλεξγαζία, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θνηλψλ πξνθιήζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο 

αζθάιεηαο. Ζ ηγθαπνχξε ζπλεξγάζηεθε ζηελά  ζην πιαίζην ηεο ζπλεδξίαζεο ησλ 

ππνπξγψλ Άκπλαο ASEAN (ADMM), ε νπνία ζπζηάζεθε ην 2006. Σν ADMM-Plus, 

ην νπνίν ηδξχζεθε ην 2010 θαη ζπγθεληξψλεη ηα ακπληηθά ηδξχκαηα ησλ 10 θξαηψλ 

κειψλ ηεο ASEAN, νθηψ άιινη βαζηθνί ζπληειεζηέο ζηελ πεξηνρή (ζπγθεθξηκέλα ε 

Απζηξαιία, ε Κίλα, ε Ηλδία, ε Ηαπσλία, ε Νέα Εειαλδία, ε Γεκνθξαηία ηεο Κνξέαο, 

ε Ρσζία θαη νη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο), παξέρεη κηα άιιε πιαηθφξκα γηα ηελ 

ελίζρπζε ηεο ακπληηθήο ζπλεξγαζίαο κέζσ ηεο αληαιιαγήο εκπεηξηψλ θαη 

αληαιιαγψλ επηζθέςεσλ, θνηλήο εθπαίδεπζεο θαη αζθήζεσλ.   

 Ζ ηγθαπνχξε θηινμέλεζε επίζεο ηνλ εηήζην δηάινγν Shangri-La dialogue 

(SLD), ν νπνίνο δηνξγαλψλεηαη απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην ηξαηεγηθψλ Μειεηψλ, 

απφ ην 2002. Σν SLD ζπγθεληξψλεη ππνπξγνχο Άκπλαο, αλψηεξνπο 

αμησκαηνχρνπο, ζηξαηεγηθνχο ζηνραζηέο θαη άιινπο βαζηθνχο παξάγνληεο απφ 

ηελ Αζία-Δηξεληθφ γηα δηάινγν ζε αλεπίζεκν πεξηβάιινλ. Γηεπθνιχλεη ηε 

δηακφξθσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαλφλσλ θαη πξνσζεί ηε ζπλεξγαζία.  

 2.3.δ πκβνιή ζηηο πξνζπάζεηεο δηεζλνύο αζθάιεηαο 

  Ζ ηγθαπνχξε αλαιακβάλεη ηηο δηεζλείο επζχλεο θαη δεζκεχζεηο ηεο 

ζνβαξά. Δπηδηψθεη λα ζπκβάιεη, κε ηα κέζα θαη κε ρξήζηκνπο ηξφπνπο, ζηηο 

πνιπεζληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο δηεζλνχο αζθάιεηαο. Καζψο 

δηαζέηεη πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο θαη εξγαηηθφ δπλακηθφ, επηδηψθεη λα επηθεληξψζεη 

ηηο ζπλεηζθνξέο ηεο ζε εμεηδηθεπκέλεο πεξηνρέο, φπνπ νη SAF έρνπλ πείξα θαη νη 

δηεζλείο εηαίξνη ηηο ζεσξνχλ ιεηηνπξγηθά ρξήζηκεο. Γεδνκέλεο ηεο θνηλήο απεηιήο 

πνπ δεκηνπξγνχλ νη δηαθξαηηθέο πξνθιήζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιεηαο, ε 
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ζπκκεηνρή ηεο ηγθαπνχξεο ζε ηέηνηεο πξνζπάζεηεο ζπκβάιιεη, επίζεο, ζηελ 

ελίζρπζε ηεο δηθήο ηεο αζθάιεηαο43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

43 https://www.mindef.gov.sg/imindef/key_topics/defence_policy.html 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «3» 

ΣΟ ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΣΗ TAÏBAN 

3.1 Γεληθά - ύληνκν Ιζηνξηθό 

 Ζ Σαïβάλ είλαη έλαο αζηαηηθφο γίγαληαο κε αλήζπρε ηζηνξία. Ηζηνξηθά ηελ 

δηαηξέρεη ε πεξίνδνο πνπ νη Κηλέδνη ηελ παξαρψξεζαλ γηα πελήληα ρξφληα ζηνπο 

Ηάπσλεο, ε πεξίνδνο ηεο αλαρψξεζεο ιφγσ δηαθσληψλ ηνπ Σζηαλγθ Κάη-εθ44 κε 

ηνλ Μάν Μάν Σζε Σνπλγθ45 θαη ε εγθαζίδξπζε ηεο δηθήο ηνπ εθδνρήο ηεο 

δεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο ζην λεζί, ε ραιάξσζε ηνπ απνιπηαξρηθνχ ηξφπνπ 

δηαθπβέξλεζήο ηεο, ην θιεξη κε ηελ Ακεξηθή, απφ ηα δνιάξηα κέρξη ηα νλφκαηα 

ησλ θαηνίθσλ ηεο πνπ είλαη ακεξηθάληθα, ε ζεκεξηλή επνρή κε ηελ αλαγλψξηζή ηεο 

κφιηο απφ 20 θξάηε ζηνλ θφζκν, ην λέν ηεο μεθίλεκα, πιάη πηα ζηελ Κίλα, κε ηελ 

νπνία νη ζρέζεηο ηεο εμνκαιχλζεθαλ, ην αχξην πνπ κνηάδεη ζπλαξπαζηηθφ. 

 ην παξειζφλ απνθαινχζαλ ηελ Σατβάλ  Φνξκφδα, πνπ ζηε γιψζζα ησλ 

Πνξηνγάιισλ ζαιαζζνπφξσλ ζήκαηλε ην φκνξθν λεζί. Ζ Σατβάλ ησλ ζρεδφλ 25 

εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ είλαη έλα θαηαπξάζηλν λεζί ζηε δπηηθή άθξε ηνπ εηξεληθνχ 

σθεαλνχ. Με ιίκλεο θαη πνηάκηα λα ην δηαηξέρνπλ. Έλα λεζί πνπ ρσξίδεηαη ζηε 

κέζε, αθνχ ην δηαζρίδεη κηα ηεξάζηηα νξνζεηξά απφ ην βνξξά έσο ην λφην, πνπ 

απνηειεί επρή θαη θαηάξα γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο. Καηάξα γηαηί δπζθνιεχεη ηελ 

επηθνηλσλία κεηαμχ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ πεξηνρψλ, αιιά θαη επρή γηαηί 

απνηειεί ηζρπξφ θπζηθφ νρπξφ αλαγθαίν γηα ηελ ακπληηθή ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή  

πνπ αλαπηχζζνπλ. Δπηπιένλ απηφ ην θπζηθφ εκπφδην είλαη θπζηθφ νρπξφ γηα ηνπο 

ηπθψλεο πνπ γελληνχληαη ζηελ θαξδηά ηνπ εηξεληθνχ θαη πιήηηνπλ ην λεζί, θπξίσο 

ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Ίζσο θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν λα είλαη ιηγφηεξν 

θαηνηθεκέλε ε αλαηνιηθή ηνπ πιεπξά. 

                                            

44 Ο Σζηαλ Κάη-εθ ήηαλ Κηλέδνο πνιηηηθφο, ν νπνίνο γελλήζεθε ζην Νηγθ Πν ηεο Κίλαο ζηηο 
31 Οθησβξίνπ 1887. Γηεηέιεζε Πξφεδξνο ηεο Κίλαο απφ ην 1928 έσο ην 1948. Με ηνλ εκθχιην 
πφιεκν ηνπ 1949 ράλεη απφ ηνλ Μάν Σζε Σνχλγθ θαη θαηαθεχγεη κε 2 εθ. θηλέδνπο εζληθηζηέο ζηελ 
Σαïβάλ θαη νξίδεηαη σο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο έσο ην 1975. 

45 Ο Μάν Σζε Σνχλγθ ήηαλ Κηλέδνο θνκκνπληζηήο επαλαζηάηεο θαη ηδξπηήο ηεο Λατθήο 
Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, ζηελ νπνία θπβέξλεζε σο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ 
Κφκκαηνο ηεο Κίλαο, απφ ηελ ίδξπζή ηεο ην 1949, έσο θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ην 1976. 
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 Ζ Σατβάλ ηνπ ζήκεξα είλαη κηα απφ ηηο ιεγφκελεο Αζηαηηθέο Σίγξεηο. Μηα 

ηζρπξή βηνκεραληθή ρψξα κε παξαγσγή πςειήο θαη φρη κφλν ηερλνινγίαο 

πξντφλησλ. Δίλαη κηα ρψξα πνπ ηηκά ηηο παξαδφζεηο ηεο θαη ηελ Ηζηνξία ηεο θαη 

θνηηάδεη ην κέιινλ κε εληππσζηαθφ ηξφπν. 

 Ο Σζηαλγθ Κάη-εθ  έθπγε ην 1949, κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ Μάν Σζε 

Σνπλγθ, γηα λα δεκηνπξγήζεη καδί κε φζνπο ηνλ αθνινχζεζαλ ηε Γεκνθξαηία ηεο 

Κίλαο, φπσο νλνκάδεηαη επηζήκσο ην λεζί, ε ηζηνξία ηνπ νπνίνπ μεθηλά ρηιηάδεο 

ρξφληα πξηλ, κε ηελ άθημε ησλ Αβνξηγίλσλ ηζαγελψλ. Ζ Σατβάλ γηα πέληε δεθαεηίεο 

βξέζεθε ζηα ρέξηα ησλ Ηαπψλσλ, κεηά ην ηέινο ηνπ ηλνταπσληθνχ Πνιέκνπ 

(1894-95), νη νπνίνη άθεζαλ εδψ έληνλα ηα ζεκάδηα ηνπ δηθνχ ηνπο ηξφπνπ 

ζθέςεο θαη νξγάλσζεο. Ο εξρνκφο ηνπ Σζηαλγθ Κάη-εθ καδί κε δχν εθαηνκκχξηα 

πξφζθπγεο ην 1949, άιιαμε ηα δεδνκέλα ηεο δσήο θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηεο. 

Σε δεκηνπξγία ηνπ ηζρπξνχ εζληθηζηηθνχ θξάηνπο –πνπ απνηέιεζε «παξσλπρίδα» 

γηα ηε κεηέξα Κίλα– θαη ηνλ πξνζσπνθεληξηθφ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ηνπ 

απφιπηνπ εγέηε, αθνινχζεζαλ ε πην ραιαξή δηνίθεζε απφ ην γην ηνπ πνπ ηνλ 

δηαδέρηεθε θαη ε ζεκεξηλή πξνζπάζεηα ηεο ρψξαο λα αλνηρηεί εκπνξηθά, 

ηνπξηζηηθά θαη επηρεηξεκαηηθά ζηνλ θφζκν. Χζηφζν, κε ην βέην ηεο Κίλαο, πνπ ηε 

ζεσξεί αθφκα επαξρία ηεο, κφλν 20 ρψξεο ζηνλ πιαλήηε έρνπλ αλαγλσξίζεη ηελ 

Σατβάλ σο αλεμάξηεηε ρψξα. 

3.2 Αλάιπζε ησλ ζπληειεζηώλ Ιζρύνο ηεο Σαïβάλ  

 3.2.α. Τιηθνί ζπληειεζηέο 

 Γεσγξαθία 

   H Σαïβάλ ελψλεη ηελ Αλαηνιηθή Κηλέδηθε ζάιαζζα θαη ηε Νφηηα 

ηληθή ζάιαζζα, κε ηνλ Δηξεληθφ Χθεαλφ θαη ηε ζάιαζζα ησλ Φηιηππίλσλ. Δίλαη 

έλα λεζί πνπ θαηαιακβάλεη έθηαζε 36.197 η.ρικ. H γεσγξαθία ηεο Σατβάλ 

παξνπζηάδεη πνιινχο πνηακνχο θαη δχν βαζηθέο νξνζεηξέο κε πνιιέο θνξπθέο 

πνπ μεπεξλνχλ ηα 3.000 κέηξα. Ζ ςειφηεξε θνξπθή είλαη ην φξνο Yushan 

(Jademountain) κε χςνο 3.952 κ. Απηφ ην θπζηθφ νρπξφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ακπληηθή ζηξαηεγηθή πνπ αλαπηχζζεη ε ρψξα, απνηέιεζαλ ηελ αλάγθε γηα 

θαηαζθεπή θαηαθπγίσλ καρεηηθψλ αεξνζθαθψλ. 
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 Σν θιίκα ηεο Σατβάλ είλαη ππνηξνπηθφ ζην θέληξν θαη ζηα βφξεηα, ηξνπηθφ 

ζηα λφηηα, κε δεζηά, πγξά θαινθαίξηα θαη ήπηνπο ρεηκψλεο. Καηά ηελ πεξίνδν ηνπ 

θαινθαηξηνχ, αιιά πξαθηηθά έσο θαη ηνλ Οθηψβξην κήλα, θάλνπλ αηζζεηφ ην 

πέξαζκά ηνπο ηξνπηθέο θαηαηγίδεο θαη ηπθψλεο πνπ ελίνηε είλαη θαηαζηξνθηθνί. Ζ 

ρψξα είλαη επίζεο έληνλα ζεηζκνγελήο. 

 Ζ γεσπνιηηηθνζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ζέζε ηεο, έγθεηηαη ζην φηη είλαη θνληά 

ζηηο αθηέο ηεο Κίλαο θαη αλάκεζα ζηηο ππφ ακεξηθάληθε πξνζηαζία ρψξεο, φπσο 

Ηαπσλία θαη Φηιηππίλεο. Οη ΖΠΑ ρξεζηκνπνηνχλ ηελ Σαïβάλ ιφγσ ζέζεο σο 

πξνκαρψλα, γηα ην ζαιάζζην δίθηπν επηθνηλσλίαο ηνπο, κε ηνπο ζπκκάρνπο. 

 Ζ ζαιάζζηα ισξίδα, πνπ ρσξίδεη ηελ αλαηνιηθή αθηή ηεο επεηξσηηθήο Κίλαο 

απφ ηε δπηηθή αθηή ηεο Σαïβάλ (ζηελά Φνξκφδαο), απνηέιεζε πνιιέο θνξέο ζην 

παξειζφλ ην ζέαηξν πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ απφ ην ηέινο ηνπ Κηλέδηθνπ 

εκθπιίνπ πνιέκνπ (1949) έσο ζήκεξα. 

 Σα «ηελά» παξνπζηάδνπλ εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γεσγξαθηθή ζπνπδαηφηεηα 

φρη κφλν γηα ηηο ρψξεο πνπ πξναλαθέξακε, αιιά θαη γηα ηελ Ηαπσλία, ε νπνία κε 

ηε ζεηξά ηεο έρεη ελεξγεηαθά θαη εκπνξηθά ζπκθέξνληα ζηελ πεξηνρή. 

 Πιεζπζκφο 

  Σν 2% (350.000 πεξίπνπ) ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηεο ρψξαο πνπ 

ζήκεξα αγγίδεη ηα 21 εθαηνκκχξηα πιεζπζκνχ είλαη ηζαγελείο46. To 84% είλαη 

απφγνλνη ησλ Κηλέδσλ απνίθσλ πνπ κεηέβεζαλ εθεί, θαηά ηνλ 18ν θαη 19ν αηψλα 

θαη ην 14% είλαη Κηλέδνη πνπ θαηέθπγαλ ζηελ Σαïβάλ κεηά ην 2ν Παγθφζκην 

πφιεκν. 

 Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηνπ 2015 ηα 79,98 ρξφληα (76,85 ρξφληα νη άλδξεο θαη 83,33 νη 

γπλαίθεο). ηηο 30 Ννεκβξίνπ 2013 ν γπλαηθείνο πιεζπζκφο μεπέξαζε, γηα πξψηε 

θνξά ζηα ηειεπηαία 100 ρξφληα, ηνλ αλδξηθφ (11.684.133 γπλαίθεο θαη 11.683.187 

άλδξεο). 

                                            

46 Department of Mines and Technical Surveys, Foreign Geography Information Series 
No5, Ottawa, Canada, 1952 p.1 
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 Ζ πξνέιεπζε ηνπ πιεζπζκνχ, επεξεάδεη ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ επηινγή ηνπ 

ιανχ εάλ πξέπεη λα επαλελσζνχλ κε ηελ Κίλα ή λα αλεμαξηεηνπνηεζνχλ. Μηα 

ινγηθή εμέιημε ησλ πξαγκάησλ απφ ηε ζηηγκή πνπ ππάξρνπλ νηθνγελεηαθνί, 

θπιεηηθνί, ζξεζθεπηηθνί θαη ηδενινγηθνί δεζκνί ηνπ πιεζπζκνχ ησλ δχν ρσξψλ. 

 Ζ εθκεηάιιεπζε φκσο ηεο πην πάλσ εππάζεηαο, κπνξεί λα επεξεάζεη 

αξλεηηθά ηελ εζσηεξηθή ελδπλάκσζε. Ζ Κίλα κε δηάθνξνπο ηξφπνπο κπνξεί λα 

επεξεάζεη ηελ ζπλνρή ηνπ ιανχ κε ζθνπφ ηελ επαλέληαμε ηεο Σαïβάλ ζηελ 

επηθξάηεηά ηεο. Ζ ζξηακβεπηηθή εθινγή ηεο Σζάη Ηλγθ Οπέλ47, ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο (ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο), θαίλεηαη λα δίλεη κία 

πξνζσξηλή ππεξνρή ηεο ηδέαο απηήο. Σν Πεθίλν αληηκεησπίδεη ηελ εθινγή ηεο 

ρσξίο ελζνπζηαζκφ, εάλ φρη θαη κε θάπνηα ερζξφηεηα. 

 Πεγέο Πινχηνπ 

  ηελ πεξηνρή ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Αζίαο ε Σαïβάλ απνηειεί έλα 

εμαηξεηηθά δπλαηφ ππιψλα νηθνλνκηθήο ηζρχνο, αθνχ βξίζθεηαη κέζα ζηηο 22 

ρψξεο κε ην κεγαιχηεξν Α.Δ.Π48 (1,132,142 δηζ. δνιάξηα). Απηφ νθείιεηαη θπξίσο 

ζηε ζσζηή δηαρείξηζε θαη έιεγρν ησλ ππεξεζηψλ ηεο (κηθξφ κέγεζνο –εχθνιε 

δηαρείξηζε θαη έιεγρνο) θαη ζηελ εθαξκνγή κηαο ηεξαξρεκέλεο ζηξαηεγηθήο 

αλαγθψλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην γεγνλφο φηη ζηα πξψηα βήκαηα ηεο 

δεκηνπξγίαο ηνπο, ζεψξεζαλ φηη έπξεπε λα θηηάμνπλ θζελέο θαη ηθαλνπνηεηηθέο 

ζπγθνηλσλίεο ζηε ρψξα· «γξήγνξεο, θζελέο  θαη ηθαλέο ζπγθνηλσλίεο είλαη 

ζεκαληηθέο γηα ηε γξήγνξε νηθνλνκηθή αλάπηπμε49». Απηή ε ζηξαηεγηθή βνήζεζε 

λα είλαη ζήκεξα κία ρψξα κε ζεκαληηθά έζνδα απφ εμαγσγέο θαη ηαπηφρξνλα κηα 

ρψξα κε νηθνλνκηθή δηαζχλδεζε ηφζν κε ηελ Αζία φζν θαη κε ηελ Ακεξηθή. Οη 

δηαζχλδεζε απηή δεκηνπξγεί μέλεο επελδχζεηο ζηε ρψξα. 

                                            

47 Δθινγή ηελ 16ε Ηαλνπαξίνπ 2016. Ζ Σζάη, ε νπνία εμειέγε κε πνζνζηφ 56,1%, δηαζέηεη ηζρπξή 
ιατθή εληνιή θαη άλεηε θνηλνβνπιεπηηθή πιεηνςεθία (68 απφ ηηο 113 έδξεο) γηα λα εθαξκφζεη ην 
πξφγξακκά ηεο θαη λα απαληήζεη ζηηο αλεζπρίεο φζσλ ζεσξνχλ φηη ε πνιηηηθή πξνζέγγηζε κεηαμχ 
ησλ δχν γεηηφλσλ ηνχ ζηελνχ ηήο Φνξκφδαο, ηελ νπνία πξνψζεζε ε απεξρφκελε θπβέξλεζε ηνπ 
ΚΜΣ, έζεζε ζε θίλδπλν ηελ εζληθή θπξηαξρία θαη ηελ αζθάιεηα ηεο λήζνπ. 
48 http://taiwantoday.tw ;άξζξν Απγνχζηνπ 2016 
49 The Wealth of nations ,Edwin Cannan Adam Smith, The Modern library, N.Y. 1937, Book I 
Chapter III, p.17  

http://taiwantoday.tw/
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  Ζ αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο επεξεάδεηαη έθηνηε, απφ ηνλ ηξφπν 

δηαθπβέξλεζεο απηήο. Σν κεγάιν πξφβιεκα ησλ δχν πξνηηκήζεσλ ηνπ 

πιεζπζκνχ, δειαδή ηεο έλσζεο κε ηελ Κίλα ή ηεο αλεμαξηεηνπνίεζεο, επηθέξεη 

θαη ηηο αληίζηνηρεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο ή επηηπρίεο. 

 ε δχν πεξηπηψζεηο, ηφζν ην 2008 φζν θαη ην 2012, ην Κνπνκηληάγθ-ΚΜΣ 

(πξνεγνχκελν θφκκα δηαθπβέξλεζεο)  είρε θεξδίζεη ηηο εθινγέο, επηζείνληαο ηνλ 

θίλδπλν ηεο νηθνλνκηθήο πεξηζσξηνπνίεζεο ζε πεξίπησζε επηθξάηεζεο ηνπ 

Γεκνθξαηηθνχ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο (ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο), αιιά 

πξνβάιινληαο θαη ηα νθέιε κηαο «πξνλνκηαθήο ζρέζεο» κε ηελ Κίλα. Πξάγκαηη, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δχν ζεηεηψλ ηνπ, ν πξφεδξνο Μα Γηλγθ Εένπ,50 ππέγξαςε 

πεξίπνπ είθνζη ζπκθσλίεο πνπ επέηξεςαλ ηελ έλαξμε απεπζείαο αεξνπνξηθψλ θαη 

ζαιάζζησλ ζπλδέζεσλ, ηελ αλάπηπμε ηνπ θηλεδηθνχ καδηθνχ ηνπξηζκνχ, θαζψο θαη 

κηα ζπκθσλία-πιαίζην γηα ηελ νηθνλνκηθή ζπλεξγαζία (Economic Cooperation 

Framework Agreement, ECFA), ην πξψην βήκα κηαο δψλεο ειεχζεξνπ εκπνξίνπ 

κεηαμχ ησλ δχν αθηψλ. Ζ θηιειεπζεξνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ έθεξε ζεκαληηθή 

αχμεζε ησλ ηατβαλέδηθσλ επελδχζεσλ ζηελ Κίλα. Μεηαμχ 1991 θαη 2015 έθηαζαλ 

ζηα 154,9 δηζ. δνιάξηα (136,7 δηζ. επξψ), απφ ηα νπνία ηα 90 δηζ. επελδχζεθαλ 

ηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα. Σν 2009, ε Σατπέη επέηξεςε ηηο θηλεδηθέο επελδχζεηο ζε 

θάπνηνπο θιάδνπο: αλέξρνληαλ ζε 1,45 δηζ. δνιάξηα (1,28 δηζ. επξψ) ζηα ηέιε 

Ηαλνπαξίνπ ηνπ 201651. 

 Παξά ηηο θηλήζεηο απηέο, ν ξπζκφο αλάπηπμεο κεηψζεθε ζεκαληηθά. Καηά 

ηελ πεξίνδν 2008-2013, ην ΑΔΠ απμήζεθε κε κέζν εηήζην ξπζκφ 3,3%, ζε 

αληίζεζε κε ην 6,7% κεηαμχ 2000 θαη 2008. Καη ην 2015 έπεζε ζην 0,75%, κε ηε 

ρψξα λα εηζέξρεηαη, κάιηζηα, ζε χθεζε ζηα δχν ηειεπηαία ηξίκελα. Μνινλφηη ην 

πνζνζηφ αλεξγίαο παξακέλεη γχξσ ζην 4%, νη επηθξίζεηο αθνξνχλ θπξίσο ηελ 

ππνβάζκηζε ησλ ζπλζεθψλ δσήο θαη εξγαζίαο. Ζ αλάπηπμε σθειεί θπξίσο ηνπο 

πινπζηφηεξνπο, ελψ ην κέζν κεληαίν εηζφδεκα είλαη θαζεισκέλν. χκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο θπβέξλεζεο, ην 2013 βξηζθφηαλ ζηα επίπεδα ηνπ 1998 (44.739 θαη 

44.798 δνιάξηα Σατβάλ, αληίζηνηρα, δειαδή πεξίπνπ 1.225 επξψ). 

                                            

50 Πξφεδξνο Σαïβάλ απφ 2008 έσο 2016. 
51 «Cross-strait economic statistics monthly», η. 275, «Mainland Affairs Council», Σατπέη, 
Φεβξνπάξηνο 2016. 
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 ηελ αληίπεξα φρζε ε λέα δηαθπβέξλεζε ηεο Σζάη Ηλγθ Οπέλ, γηα λα δψζεη 

λέα πλνή ζηελ νηθνλνκία θαη λα εμηζνξξνπήζεη εθ λένπ ην εμσηεξηθφ εκπφξην, 

ζέιεη λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο κε ηηο άιιεο νηθνλνκηθέο δπλάκεηο πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή, ηδηαίηεξα κε ηελ Ηαπσλία (6% ησλ εμαγσγψλ ην 

2014) θαη ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (11%)52. Γελ ακθηζβεηεί ηε θηιειεπζεξνπνίεζε 

ηνπ εκπνξίνπ, αιιά επηδηψθεη λα πεξηνξίζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηελ Κίλα θαη 

πξνηείλεη λα εληαρζεί ε Σατβάλ ζηελ Δηαηξηθή ρέζε ηνπ Δηξεληθνχ (Trans-Pacific 

Partnership, TPP), ηε ζπκθσλία ειεχζεξνπ εκπνξίνπ πνπ ζπλάθζεθε κε 

πξσηνβνπιία ηεο Οπάζηλγθηνλ. Παξάιιεια, αλαθνίλσζε ηελ εθαξκνγή «λέαο 

πνιηηηθήο κε θαηεύζπλζε ην Νόην», αλαθνξά ζηελ πξσηνβνπιία ηεο δεθαεηίαο ηνπ 

1990, γηα ηελ ελζάξξπλζε ησλ επηρεηξήζεσλ λα επελδχζνπλ θαη λα αλαδεηήζνπλ 

αγνξέο ζηε λνηηναλαηνιηθή Αζία. Σέινο, ε Ηλδία έρεη ππνδεηρζεί σο πξνλνκηαθφο 

εηαίξνο53.
 

 Ζ λέα θπβέξλεζε έρεη ηελ πξφζεζε λα ππνζηεξίμεη ηε βηνκεραλία 

ηερλνινγηψλ λέαο γεληάο κε πςειή πξνζηηζέκελε αμία. Μάιηζηα, έρεη ππνδείμεη 

πέληε θιάδνπο: ηελ πξάζηλε ελέξγεηα, ηε βηνηερλνινγία, ηα ζπλδεδεκέλα 

αληηθείκελα, ηηο έμππλεο κεραλέο θαη ηα ακπληηθά ζπζηήκαηα. 

 Μεξηθά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθφηεξα παξαδείγκαηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ζηξαηεγηθήο ηεο Σζάη Ηλγθ Οπέλ είλαη, ε θαηαζθεπή ηξηψλ εγθαηαζηάζεσλ ζηελ 

ακεξηθαληθή πνιηηεία ηνπ Οπηζθφλζηλ, σο κέξνο κηαο παλεπηζηεκηνχπνιεο πνπ 

θηινμελεί έλα εξγνζηάζην νζφλεο πγξψλ θξπζηάιισλ (LCD) αμίαο 10 δηζ. 

Γνιαξίσλ ΖΠΑ, κέρξη ην 2020,54 φπσο θαη ε επέλδπζε 1,85 δηζ. Γνιαξίσλ ζηε 

ηερλνινγία Nanya ηεο Σατβάλ,  γηα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο κλήκεο55. 

 

 

                                            

52 ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηνπ ππνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, Σατπέη, Απξίιηνο 2015 
53 Tsai debuts plan to bolster India, Asean relations, «Taipei Times», 23 επηεκβξίνπ 2015. 
54 http://www.channelnewsasia.com/news/technology/taiwan-s-foxconn-to-build-three-ancillary-
facilities-as-part-of-wisconsin-lcd-campus-9143694 
55 http://www.channelnewsasia.com/news/technology/taiwan-s-nanya-technology-to-invest-us-1-
85-billion-to-boost-memory-chip-output-9082280 
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 Έλνπιεο Γπλάκεηο 

  Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Σαïβάλ είλαη ε απνθαζηζηηθή άκπλα, ε 

αμηφπηζηε απνηξνπή, ε πξνάζπηζε ηεο εζληθήο αζθάιεηαο, ε εμαζθάιηζε ηεο 

εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο θαη εζληθψλ ζπκθεξφλησλ, κε ζθνπφ ηε δηαηήξεζε ηεο 

πεξηθεξεηαθήο εηξήλεο θαη ζηαζεξφηεηαο56. 

Οη πεξηζζφηεξνη παξαηεξεηέο ηείλνπλ λα επηθεληξψλνληαη, ζην φηη ε άκπλα ηεο 

Σαïβάλ ζηεξίδεηαη ζηελ αεξνπνξία, ην λαπηηθφ  θαη ζηελ αζθάιεηα ηνπ 

θπβεξλνρψξνπ. Δθηφο απφ ηελ απεηιή εηζβνιήο, ην λεζί ζα κπνξνχζε λα 

ππνβιεζεί ζε κείσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ ππξαχισλ ηνπ, ζην λαπηηθφ 

απνθιεηζκφ θαη ζηε δηαθνπή ηνπ δηαδηθηχνπ. Σν Ναπηηθφ θαη Πνιεκηθή Αεξνπνξία 

ROC είλαη νη πξψηεο γξακκέο άκπλαο ηεο Σατβάλ. Οη πνιιαπιέο ηθαλφηεηεο κάρεο 

ηνπο απνηεινχλ βαζηθφ ζπζηαηηθφ ηνπ απνηξεπηηθνχ παξάγνληα, πείζνληαο ηηο 

αξρέο ηνπ Πεθίλνπ φηη νη επηζέζεηο ζηελ Σατβάλ ζα κπνξνχζαλ λα αληηζηξαθνχλ 

θαη λα απνδεηρζνχλ θαηαζηξνθηθέο γηα ην Κηλεδηθφ Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα. Οη 

επίγεηεο δπλάκεηο ηεο Σατβάλ, απφ ηελ άιιε πιεπξά, είλαη ιηγφηεξν «ζηξαηεγηθέο», 

αιιά αλακθίβνια εμίζνπ ζεκαληηθέο. ηαλ φια ηα άιια απνηχρνπλ, είλαη ε 

ηειεπηαία γξακκή άκπλαο57. 

Ζ νξγάλσζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο πην πάλσ 

ζηξαηεγηθήο είλαη: 

 ηξαηόο μεξάο (ROCArmy) κε 200.000 ζηξαηηψηεο θαη 

πεξίπνπ 40 Σαμηαξρίεο. Καηά ηελ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ, ε απνζηνιή ησλ 

Δπίγεησλ Γπλάκεσλ είλαη λα θαιχςεη κε ππξά θαη λα βπζίζεη ην λαπηηθφ ηνπ 

ερζξνχ απφ κεγάιεο απνζηάζεηο, κε εθηνμεπηέο ππξαχισλ θαη βιήκαηα 

ππξνβνιηθνχ. Δάλ δελ απνηξαπνχλ νη ακθίβηεο επηζέζεηο ηνπ ερζξνχ, ην 

ηατβαλέδηθν πεδηθφ ζα αλαραηηίζεη ηνπο εηζβνιείο κε ππξά πνιπβφισλ, 

αληηαξκαηηθψλ φικσλ θαη ππξαχισλ HsiungFeng IIE (HF-2E), έλα 

ζχζηεκα ππξαχισλ επηθάλεηαο-επηθάλεηαο, πνπ αλαπηχρζεθε απφ ην Δζληθφ 

                                            

56 National Defense Report, MDROC, 2013 
57 http://thediplomat.com/2017/06/bolstering-taiwans-last-line-of-defense 
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Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο θαη Σερλνινγίαο Chung-Shan (NCSIST) ζηελ Σατβάλ58, 

ζπέξλνληαο ράνο ζηηο κνλάδεο People's Liberation Army (PLA), θαζψο 

κεηαθηλνχληαη κέζσ ζαλαηεθφξσλ δηθηχσλ θαη εκπνδίσλ ηνπνζεηεκέλσλ θαηά 

κήθνο ησλ παξαιηψλ. ην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, νη Σατβαλέδνη ζηξαηηψηεο ζα 

αλαραηηίδνπλ ηα ειηθφπηεξα θαη αεξνπιάλα ηνπ ερζξνχ κε ππξαχινπο εδάθνπο-

αέξνπο. Έλαο ηξφπνο είλαη ε  αλάπηπμε ηνπ ππξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο SkyBow 1 

(TienKung 1) πνπ μεθίλεζε ην 1981, απφ ην Δζληθφ Ηλζηηηνχην Δπηζηήκεο θαη 

Σερλνινγίαο Chung-Shan (CSIST) θαη ν άιινο κε ππξαχινπο Pac-3 Patriot 

Ακεξηθαληθήο πξνέιεπζεο θαη θαηαζθεπήο. Δάλ νη θηλεδηθέο αεξνπνξηθέο δπλάκεηο 

είλαη ζε ζέζε λα πξνζγεησζνχλ ζηελ Σατβάλ, νη ηνπηθέο ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ζα 

πεξηβάιινπλ ηηο δψλεο πξνζγείσζήο ηνπο θαη ζα ηηο εμαιείςνπλ. Δπίζεο εηδηθά 

εθπαηδεπκέλα ηκήκαηα πεδηθνχ πνπ εηδηθεχνληαη ζηελ ηαρεία επέκβαζε 

(Directactionforces), πεξηκέλνπλ ζε θξεζθχγεηα καθξηά απφ ηελ αθηή κέρξηο φηνπ 

αξρίζνπλ λα δηακνξθψλνληαη ηα θχξηα ζεκεία εζηίαζεο ηεο εηζβνιήο ηνπ ερζξνχ. 

ηε ζπλέρεηα, ζα δξάζνπλ γξήγνξα γηα εμάιεηςε απηψλ κε ηε βνήζεηα ησλ  

δπλάκεσλ εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ ηεο Σατβάλ, πνπ κεηαθέξνληαη απφ ηα ειηθφπηεξα 

Blackhawk. 

 Ναπηηθό (ROCN) κε 22 θξεγάηεο, πεξίπνπ 60 ζθάθε ηαρείαο 

θξνχζεο θαη 15000 λαχηεο. Ζ απνζηνιή ηνπο είλαη λα ειέγρνπλ θαη εάλ ρξεηαζηεί 

λα επηηεζνχλ ζε νπνηεζδήπνηε ερζξηθέο κνλάδεο πξνζπαζήζνπλ λα δηεηζδχζνπλ 

ζηα πξνάζηηα ηεο πξσηεχνπζαο θαη ηα κεγάια ιηκάληα. Δπηπιένλ, λα είλαη ζε 

εηνηκφηεηα λα επηηεζνχλ θαηά κήθνο ησλ ζηελψλ, γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο 

αλαηνιηθέο παξαζαιάζζηεο λήζνπο, πνπ νη Κηλέδνη ζα κπνξνχζαλ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ. Να είλαη ζε εηνηκφηεηα εθηέιεζεο ακθίβησλ επηρεηξήζεσλ θαηά 

κήθνο ησλ αθηψλ ηεο Σατβάλ, εθκεηαιιεπφκελνη, ηα ηξσηά  ζεκεία ηνπ ερζξνχ. 

 Αεξνπνξία (ROCAF) Ζ πνιεκηθή αεξνπνξία ηεο Σατβάλ 

(TAF), δηαζέηεη ζηελ ηξέρνπζα δεθαεηία κηα πξσηνγελή αεξνπνξηθή δχλακε πνπ 

απνηειείηαη πεξίπνπ απφ 140 F-16 , 55 Mirage-2000 θαη 125 F-CK-1, ζπλνιηθά 

320 καρεηηθά 3εο γεληάο. Δλψ φια είλαη «πνιιαπιψλ ξφισλ» (επίζεζε, άκπλα) νη 

ηθαλφηεηεο επίζεζεο ησλ Mirage, θπξίσο, θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ησλ F-16, 

πεξηνξίδνληαη απφ ηελ άξλεζε ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Γαιιίαο λα πσιήζνπλ ην πιήξεο 

                                            

58 www.taipeitimes.com . Αλαθηήζεθε 2017-03-16 
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θάζκα ησλ ζχγρξνλσλ επηζεηηθψλ φπισλ πνπ κπνξνχλ ηα ζπγθεθξηκέλα 

καρεηηθά λα θέξνπλ. Αθφκε θαη γηα ηηο ακπληηθέο απνζηνιέο, ηα καρεηηθά έρνπλ 

θζάζεη ζηα φξηα ηεο ηθαλφηεηάο ηνπο, ρσξίο νπζηαζηηθέο αλαβαζκίζεηο. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ καρεηηθψλ, ηα F-16 παξακέλνπλ ην πην ηθαλά. Δλψ πσιήζεθαλ σο F-

16A / B κε θηλεηήξα δηπιήο ξνήο Pratt-Whitney F-100-PW-200 (23.000lb), είλαη 

εμνπιηζκέλα κε έλα πξνεγκέλν παθέην ειεθηξνληθψλ, παξφκνην κε απηφ ησλ F-

16C. Ζ πην ζεκαληηθή αλαβάζκηζε αθνινχζεζε ην 2001 κε ηελ απφθαζε γηα ηελ 

πψιεζε ζηελ Σατβάλ, ππξαχισλ αεξνκαρίαο Raytheon AIM-120C AMRAAM, σο 

απάληεζε ζηελ πψιεζε απφ ηε Ρσζία πξνο ηελ Κίλα παξφκνησλ ππξαχισλ 

αεξνκαρίαο ηχπνπ Vypmpel R-77. Οη ΖΠΑ εμέδσζαλ επίζεο έλα κηθξφ αξηζκφ 

αηξαθηηδίσλ ζηφρεπζεο Pathfinder/Sharpshooter, γηα ηνπο ππξαχινπο αέξνο-

εδάθνπο ηχπνπ AGM-65G Maverick. Σα F-16 ηεο TAF δελ δηαζέηνπλ παζεηηθά 

ζπζηήκαηα αλαδήηεζεο, θξάλνο HMD, ξαληάξ array. 

 ηξαηησηηθή Αζηπλνκία Σαïβάλ Λεηηνπξγψληαο παξάιιεια 

κε ηνπο ζηξαηηψηεο θαη ηνπο πεδνλαχηεο, νη θαιά νπιηζκέλεο κνλάδεο 

ζηξαηησηηθήο αζηπλνκίαο ηεο Σατβάλ, έρνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαληηθέο επζχλεο, 

απφ ηηο νπνίεο νη πην αμηνζεκείσηεο είλαη λα πξνζηαηεχνπλ ηνπο θπβεξλεηηθνχο 

εγέηεο απφ  δνινθνλία ή ζχιιεςε. Να θπιάζζνπλ πνιιέο απφ ηηο πην 

ζηξαηεγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηεο Σατβάλ. Να εμαιείςνπλ επίζεο ηνπο εηζβνιείο ηνπ 

ερζξνχ θαη λα εμνπδεηεξψζνπλ ηνπο θαηαζθφπνπο θαη ηνπο saboteurs. 

 Δθεδξεία Ζ Σατβάλ δηαζέηεη ππνρξεσηηθή, κφλν γηα ηνπο 

άλδξεο, εθεδξεία, κε πεξίπνπ 2,5 εθαηνκκχξηα άλδξεο ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο. Ο 

ζηξαηφο θηλεηνπνηεί ηπραία κηα δχλακε εθεδξείαο (πεξίπνπ 5.000 ζηξαηηψηεο) 

θάζε ρξφλν, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ HanKuang,59 γηα λα βεβαηψζεη φηη νη ζηξαηηψηεο- 

πνιίηεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζηα ζεκεία θαηάηαμήο ηνπο εληφο 24 σξψλ, έηνηκνη 

λα ππεξαζπηζηνχλ ηα ζπίηηα ηνπο απφ ερζξηθέο επηζέζεηο. Αληηπξνζσπεχνπλ έλα 

πεξηνξηζκέλν, αιιά δπλεηηθά, ηζρπξφ, ζηνηρείν ηεο ζπλνιηθήο δχλακεο 

απηνάκπλαο60. 

 

                                            

59 Ζ Han Kuang είλαη ε εηήζηα ζηξαηησηηθή άζθεζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, γηα ηελ 
επαχμεζε ηεο εηνηκφηεηαο ζε πεξίπησζε επίζεζεο απφ ην ηξαηφο ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Κίλαο . 

60 http://www.fox2magazine.net Σν άξζξν ζπληάρηεθε κεηαμχ ησλ άιισλ κε πιεξνθνξίεο 
απφ ηελ κνλνγξαθία ηνπ Richard Fisher, Jr. κε ηίηιν: The Air Balanceon theTaiwan Strait. 

https://www.rand.org/pubs/research_reports/RR1757.html
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 3.2.β. Λεηηνπξγηθνί ζπληειεζηέο 

 Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα 

  Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο είλαη πξνεδξηθή δεκνθξαηία θαη αξρεγφο 

θξάηνπο είλαη ν πξφεδξνο, ελψ αξρεγφο ηεο θπβέξλεζεο είλαη ν Πξσζππνπξγφο, 

σο επηθεθαιήο ηνπ θφκκαηνο πνπ έρεη ηελ πιεηνςεθία ζηε Βνπιή. 

 Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηελ θπβέξλεζε θαη ε λνκνζεηηθή απφ 

ηελ θπβέξλεζε θαη ην Κνηλνβνχιην. Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα θπξηαξρείηαη απφ 

δηθνκκαηηζκφ. ηελ εμνπζία ελαιιάζζνληαη ην Γεκνθξαηηθφ Πξννδεπηηθφ Κφκκα 

(DPP), ην νπνίν είλαη ππέξ ηεο επίζεκεο αλεμαξηεζίαο θαη ην ζπληεξεηηθφ 

Κνπνκηληάλ (KMT), ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηε κειινληηθή επαλέλσζε κε ηε Λατθή 

Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο. 

 Ζ δηαθπβέξλεζε γίλεηαη κε βάζε ην χληαγκα ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο 

(ηνπ 1947), ην νπνίν ξεηά κνηξάδεη ηελ εμνπζία ζε 5 πφινπο εμνπζίαο, ηα ιεγφκελα 

Γηνπάλ. Ζ δηθαζηηθή εμνπζία είλαη αλεμάξηεηε. εκαληηθέο ηξνπνπνηήζεηο ζην 

χληαγκα έιαβαλ ρψξα ην 1991. Νσξίηεξα, ππήξρε κνλνθνκκαηηθφ θαζεζηψο, 

πνπ ζήκαηλε φηη ηελ απνθιεηζηηθή δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο είρε ην Κνπνκηληάλ. 

 Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο (ROC) έρεη δηθαηνδνζία γηα ηελ Σατβάλ, ηα λεζηά 

Κεκφη (Σζηλ κελ), Μάηζνπ θαη Πεζθαδφξεο, φπσο επίζεο θαη γηα άιια κηθξά λεζηά. 

Χο ην 1991 ε Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο δηεθδηθνχζε ηελ θπξηαξρία φιεο ηεο Κίλαο θαη 

ηνπ Θηβέη. Σν 1991 ν Πξφεδξνο Λη Σελ Υνπί,61 αλεπίζεκα εγθαηέιεηςε απηή ηε 

δηεθδίθεζε. Χζηφζν, ε Δζλνζπλέιεπζε ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο δελ ελέθξηλε 

πνηέ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ζπλφξσλ ηεο θαη ηε δηάλνημε δξφκνπ γηα ηελ επίζεκε 

δηαθήξπμε αλεμαξηεζίαο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο, ή ηελ ελδερφκελε κεηαηξνπή 

ηεο ζε Γεκνθξαηία ηεο Σατβάλ. Σα ζχλνξα κε ηελ Κίλα θαη ην γεγνλφο φηη ε 

                                            

61 Πξφεδξνο Σαïβάλ απφ 1988-2000.Ήηαλ ν πξψηνο πξφεδξνο ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο 
Κίλαο πνπ γελλήζεθε ζηελ Σατβάλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνεδξίαο ηνπ, ν Lee πξνψζεζε 
ην θίλεκα εληνπηζκνχ ηεο Σατβάλ θαη νδήγεζε ζε κηα θηιφδνμε εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα λα θεξδίζεη 
ζπκκάρνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. Οη θξηηηθνί ηνλ θαηεγφξεζαλ φηη πξνδίδεη ην θφκκα ηνπ Κνπνκηληάγθ 
γηαηί επηθαιέζηεθε ηελ αλεμαξηεζία ηεο Σαïβάλ.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwan
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_localization_movement
https://en.wikipedia.org/wiki/Taiwanese_localization_movement
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ηειεπηαία ζεσξεί αηηία πνιέκνπ ην ζέκα ηεο αλεμαξηεζίαο, απνηεινχλ θπξίσο  

ζήκεξα, κε ηελ λπλ δηαθπβέξλεζε ηεο ρψξαο, κείδνλα πνιηηηθά δεηήκαηα. 

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

  Ο κεραληζκφο ηνπ θξάηνπο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάγεη ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα κηαο θνηλήο ζηξαηεγηθήο, πνπ ηεξείηαη πηζηά απφ φιεο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ. Ζ Σαïβάλ είλαη έλα θξάηνο πνπ εθάξκνζε απηή ηελ ηαθηηθή απφ ηελ 

ίδξπζή ηνπ. Δίηε γηαηί επηθξαηνχζε γηα αξθεηά ρξφληα ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο είηε 

γηαηί ε θνπιηνχξα ηνπ ιανχ είλαη ηέηνηα, πνπ κέζα απφ ζθιεξή δνπιεηά 

πξνζπαζνχλ λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο. 

 Ζ ζεκεξηλή θπβέξλεζε είλαη έλα παξάδεηγκα ησλ πξναλαθεξζέλησλ αθνχ 

πξφεδξνο θαη πξσζππνπξγφο ηεο ρψξαο αθνινπζνχλ κία πνιηηηθή θνηλή. Ο λένο 

πξσζππνπξγφο ηεο Σατβάλ, Οπίιηακ Λάη, δεζκεχζεθε λα εξγαζηεί γηα λα 

πξνζειθχζεη κεγαιχηεξεο επελδχζεηο ζην λεζί κε απηνπεπνίζεζε, δηαηεξψληαο 

παξάιιεια ηηο πνιηηηθέο ηνπ θπβεξλψληνο Γεκνθξαηηθνχ Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο. 

 "Ζ θχξηα επζχλε κνπ είλαη λα νηθνδνκήζνπκε ηε ρψξα, λα επεθηείλνπκε ηελ 

νηθνλνκία θαη λα θξνληίζνπκε ην ιαφ", δήισζε ν Λάη, πξνζζέηνληαο φηη ην 

ππνπξγηθφ ζπκβνχιην ζα πξνρσξήζεη κε κεηαξξπζκίζεηο ζε ηνκείο πνπ 

θπκαίλνληαη απφ ηελ ελεξγεηαθή βηνκεραλία κέρξη ηελ εξγαζία, ηηο ζπληάμεηο θαη 

ηνπο θφξνπο, γηα επελδχζεηο". Ο εθπαηδεπκέλνο ζην Υάξβαξλη Λάη, αλακέλεηαη λα 

πάξεη κηα πξνζεθηηθή ζηάζε ζηε κεηάβαζε, φπσο δείρλνπλ νη κεηξηνπαζείο 

αιιαγέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, ιέλε νη αλαιπηέο."Ο Lai θέξλεη έλα απνηειεζκαηηθφ 

δηνηθεηηθφ χθνο θαη ζα επηδηψμεη λα δηαηεξήζεη ηελ αηδέληα ζε θαιφ δξφκν", 

δήισζε ν EdwardYang, αλαπιεξσηήο θαζεγεηήο ζην National Taiwan Normal 

University62. 

 Ζ ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε 

  Ζ Σαïβάλ κε δεδνκέλε ηε ζπλερή απεηιή ηεο Κίλαο γηα εηζβνιή θαη 

έληαμή ηεο, κε ηε βία ζηελ επεηξσηηθή Κίλα, πξνζπαζεί κε θάζε ηξφπν λα 

                                            

62 http://www.channelnewsasia.com/news/world/taiwan-s-new-premier-vows-to--build-
country---scrap-investment-hurdles-9197116 
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πξνεηνηκάζεη ηφζν ηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηεο φζν θαη ηνλ ππφινηπν ιαφ ηεο γηα λα 

ην αληηκεησπίζνπλ. 

 πσο ζπκβαίλεη, ζπλήζσο, θάζε ρξφλν κε ηελ άζθεζε HanKuang, 

εμεηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο κεηάδνζεο εληνιψλ, νη ηξφπνη αζηηθήο ππεξάζπηζεο, νη 

ηξφπνη επηηφπηαο εθπαίδεπζεο θαη ε θηλεηνπνίεζε δπλάκεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο. Οη 

καθξηλέο πξναζηηαθέο γεηηνληέο θαη νη κηθξέο πφιεηο ζε νιφθιεξε ηελ Σατβάλ 

εηδνπνηoχληαη γηα ηα γεγνλφηα, απφ ηελ θαηαηγίδα ησλ ζεηξήλσλ αεξνπνξηθήο 

επηδξνκήο, ηελ καθξηλή βνπηηά ησλ βνκβαξδηζηηθψλ, ηελ θξαπγή ησλ 

αεξησζνχκελσλ καρεηηθψλ θαη ηηο ηζρπξέο εθξήμεηο ησλ βιεκάησλ ΠΒ. Υηιηάδεο 

άλδξεο, νη νπνίνη θαλνληθά ζα είραλ βάιεη ηε ζηνιή ηεο δνπιεηάο ηνπο, πξνηνχ 

πάλε λα εξγαζηνχλ ζηα γξαθεία ηνπο, κεηαθέξνπλ αληηθείκελα θακνπθιάδ θαη 

πεγαίλνπλ λα δνπιέςνπλ κε ζπξκαηφζρνηλν, ηνπνζεηψληαο εκπφδηα ζηελ 

παξαιία θαη πεξηζπιιέγνληαο πνιπβφια θαηά κήθνο ηεο αθηήο63. 

 Σν ππνπξγείν Άκπλαο ηεο Σατβάλ αλαθνίλσζε ην 2004 ηελ αλάγθε 

απφθηεζεο ειεθηξνληθψλ αληηκέηξσλ, πξνθεηκέλνπ λα απμήζνπλ ηε δπλαηφηεηα 

ρηππήκαηνο ζε βάζνο θαη ην ίδην ππνπξγείν θαηήγγεηιε πξφζθαηα φηη ηα 

ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ηεο ρψξαο έρνπλ δερζεί 7,7 εθαη. επηζέζεηο κε ηνχο απφ 

ράθεξ ηεο Λατθήο Κίλαο, ζπκπεξαίλνληαο φηη πξφθεηηαη γηα έλα είδνο πξφβαο 

ηδελεξάιε ελ φςεη κειινληηθψλ επηζέζεσλ ηεο Λατθήο Κίλαο ζηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα κεγάισλ ρσξψλ (ησλ ΖΠΑ πξσηίζησο). Απηά βέβαηα ππξνδνηνχλ 

πιήζνο ζελαξίσλ ζπλσκνζίαο, πνπ εληζρχνληαη απφ ην γεγνλφο φηη ζηε 

ηγθαπνχξε, ν πιεζπζκφο ηεο νπνίαο απνηειείηαη απφ Κηλέδνπο θαηά 65%, έρεη 

αλαπηπρζεί ε κεγαιχηεξε παγθνζκίσο ιεσθφξνο ηεο πιεξνθνξηθήο64. 

 Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο Terminal High Altitude Area Defense 

(THAAD), έλα ρεξζαίν αληηβαιιηζηηθφ ζχζηεκα πνπ απνηειείηαη, απφ ην φρεκα 

εθηνμεπηή, ηνπο ππξαχινπο ηεξκαηηθνχ ζηαδίνπ THAAD, ην ξαληάξ AN/TPY-2 θαη 

ην ελζσκαησκέλν ζχζηεκα ειέγρνπ ππξφο, απφ ηηο ΖΠΑ ζηελ Κνξέα, ειέγρνπλ 

φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αεξνζθαθψλ θαη πινίσλ ζηε Θάιαζζα ηεο Νφηηαο 

Κίλαο. Απφ απηή ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ΖΠΑ, επσθειείηαη ζε κεγάιν βαζκφ ε 

                                            

63 http://thediplomat.com/2017/06/bolstering-taiwans-last-line-of-defense 
64 http://www.tovima.gr/world/article/?aid=657049 
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Σαïβάλ, ρσξίο φκσο λα δίλεη δηθαηψκαηα θαη αθνξκέο ζην Πεθίλν. Ζ Κίλα φκσο, 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2017  αληηδξά θαη δηακαξηχξεηαη δηα ηνπ ζηφκαηνο Fan Chang 

long (αληηπξφεδξνπ ηεο ηζρπξήο Κεληξηθήο ηξαηησηηθήο Δπηηξνπήο ηεο Κίλαο) 

ηνλίδνληαο φηη: « νη "ιαλζαζκέλεο"  ελέξγεηεο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ζηελ 

Σατβάλ, νη ζαιάζζηεο πεξηπνιίεο ζηε Νφηηα Κίλα θαη ε εγθαηάζηαζε ελφο 

πξνεγκέλνπ αληηβαιιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε Νφηηα Κνξέα (ΣΖΑΑD), έρνπλ 

κεγάιε αξλεηηθή επίδξαζε ζηε ζηξαηησηηθή εκπηζηνζχλε».65 

 Ακεξηθαλνί ζηξαηησηηθνί εηδηθά εθπαηδεπκέλνη ζε επηρεηξήζεηο νξεηλνχ θαη 

αζηηθνχ αγψλα, πξννξίδνληαη εληφο ηνπ 2017, λα ζηαινχλ γηα λα δηδάμνπλ ζην 

Δζληθφ Ακπληηθφ Παλεπηζηήκην ηεο Σατβάλ. Απηφ είλαη έλα απφ ηα πνιιά 

παξαδείγκαηα γηα ην πφζν θαιέο ζηξαηησηηθέο ζρέζεηο ππάξρνπλ κεηαμχ ΖΠΑ θαη 

Σατβάλ. 

 ηηο 27 Απξηιίνπ 2016 απνθαιχθζεθε κία αθφκε ππφγεηα αεξνπνξηθή 

βάζε, ε νπνία βξίζθεηαη κέζα ζε βνπλφ θαη ρξεζηκεχεη σο θαηαθχγην γηα ηα 

καρεηηθά αεξνζθάθε ζε κηα πηζαλή θηλεδηθή αεξνπνξηθή επίζεζε. Πξφθεηηαη γηα 

ηελ αεξνπνξηθή βάζε Hualien, ε νπνία ζχκθσλα κε ζηξαηησηηθέο πεγέο ηεο 

Σατβάλ δηαζέηεη έλαλ ππφγεην δηάδξνκν ηξνρηνδξφκεζεο 7.500 πνδψλ, ν νπνίνο 

επηηξέπεη ζηα αεξνζθάθε λα θηλνχληαη αλεκπφδηζηα, θαη έλα δεχηεξν δηάδξνκν 

έμσ απφ ην βνπλφ, ν νπνίνο ήηαλ κέρξη πξφηηλνο ν γλσζηφο, κήθνπο 8.000 

πνδηψλ. Ζ βάζε Hualien είλαη ε κεγαιχηεξε ππφγεηα αεξνπνξηθή βάζε ηεο Σατβάλ, 

ζχκθσλα κε ζηξαηησηηθέο πεγέο ηεο ρψξαο. 

 Μηα δεχηεξε κηθξφηεξε ππφγεηα αεξνπνξηθή βάζε Taitung, ζην 

λνηηναλαηνιηθφ ηκήκα ηεο ρψξαο, ζεσξείην κέρξη πξφηηλνο σο ε κεγαιχηεξε 

ππφγεηα αεξνπνξηθή βάζε. Ζ θαηαζθεπή ηεο άξρηζε ην 1985 θαη νινθιεξψζεθε ην 

1993.  Ζ βάζε κπνξεί λα θηινμελήζεη κέρξη θαη 200 καρεηηθά αεξνζθάθε. Σν 

θέληξν δηνίθεζεο ηεο Hengshan, ην νπνίν βξίζθεηαη επίζεο ζθακκέλν κέζα ζε έλα 

βνπλφ ζην βφξεην ηκήκα ηεο Σατπέη, ζπγθξίλεηαη απφ άπνςε κεγέζνπο κε ην 

Cheyenne Mountain Operations Center ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Ζ αεξνπνξηθή 

βάζε Hualien είλαη ην ζπίηη ηξηψλ πνιεκηθψλ κνηξψλ F-16 ηεο 5εο Σαθηηθήο 

                                            

65http://www.channelnewsasia.com/news/world/china-military-criticises--wrong--us-moves-
on-taiwan--south-china-sea-9131148 
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Πηέξπγαο Μαρεηηθψλ, αιιά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επίζθεςεο 

εθπξνζψπσλ ησλ ΜΜΔ ηεο ρψξαο, εκθαλίζηεθαλ θαη καρεηηθά Mirage 2000. Οη 

αεξνπνξηθέο βάζεηο είλαη πιήξσο εμνπιηζκέλεο κε ην ζχζηεκα Rapid Runway 

Repair system, ην νπνίν ρξεζηκεχεη ζηε γξήγνξε απνθαηάζηαζε ησλ δηαδξφκσλ, 

γηα ηελ πεξίπησζε πνπ απηνί πιεγνχλ απφ ερζξηθά ππξά66. 

 Ζ ζέζε ηνπ θξάηνπο ζην Γηεζλέο χζηεκα 

  Ζ Σατβάλ είλαη νξγαλσκέλν θξάηνο, αιιά επηζήκσο δελ είλαη θξάηνο, 

αθνχ δελ αλαγλσξίδεηαη απφ ηα Ζλσκέλα Έζλε. Γηαηεξεί θαλνληθέο δηπισκαηηθέο 

ζρέζεηο κφλν κε 20 ρψξεο θαη κε απηέο ην Πεθίλν έρεη δηαθφςεη ηηο δηθέο ηνπ. Ζ 

Σατβάλ φκσο δηαηεξεί ζηελέο ζρέζεηο κε ηηο ΖΠΑ, ηελ Ηαπσλία αιιά θαη κε πνιιέο 

Δπξσπατθέο ρψξεο. Σν αλ ε Σατβάλ σο Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο πιεξεί φιεο ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηεο ζπλζήθεο ηνπ Μνληεβίδεν γηα ηε δίθαηε ζεψξεζή ηεο σο 

θπξίαξρν θξάηνο, δειαδή: α) κφληκν πιεζπζκφ, β) θαζνξηζκέλε έθηαζε, γ) ελεξγή 

θπβέξλεζε θαη δ) ηθαλφηεηα λα δηαηεξεί δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε άιια θξάηε, είλαη 

έλα κείδνλ δηεζλέο πνιηηηθφ ζέκα, αληηθείκελν ζεξκψλ πνιηηηθψλ ζπδεηήζεσλ θαη 

επηρεηξεκάησλ. 

 Ζ Γεκνθξαηία ηεο Κίλαο είλαη κέινο ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Δκπνξίνπ ( ΠΟΔ ) θαη ηνπ Asia-Pacific Economic Cooperation (A.P.E.C) θαη 

δηεηέιεζε θαη παξαηεξεηήο - κέινο ζηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο (Π.Ο.Τ). ε 

δηάθνξεο δηεζλείο αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο εκθαλίδεηαη κε ην φλνκα Κηλέδηθε Σατπέη 

έπεηηα απφ ηελ επηκνλή θαη επηξξνή ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Κίλαο. 

 Οη ζρέζεηο ηεο Σατπέη κε ην Πεθίλν έρνπλ επηδεηλσζεί απφηνκα απφ ηφηε 

πνπ αλέιαβε θαζήθνληα ε πξφεδξνο TsaiIng-wen, εγέηεο ηνπ Γεκνθξαηηθνχ 

Πξννδεπηηθνχ Κφκκαηνο ππέξ ηεο αλεμαξηεζίαο. Ζ Κίλα ππνςηάδεηαη φηη ζέιεη λα 

πηέζεη γηα ηελ επίζεκε αλεμαξηεζία ηνπ λεζηνχ, κηα θφθθηλε γξακκή γηα ην Πεθίλν. 

Ζ Κίλα έρεη δηαθφςεη έλαλ ηαθηηθφ κεραληζκφ δηαιφγνπ κε ηελ Σατβάλ, επηηάρπλε 

ηηο ζηξαηησηηθέο αζθήζεηο γχξσ απφ ην λεζί θαη ελίζρπζε ηηο δηεζλείο πηέζεηο γηα 

ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ δηπισκαηηθνχ απνηππψκαηνο ηεο Σατβάλ. Ζ Σζάη, ε νπνία έρεη 

δεζκεπηεί λα δηαηεξήζεη ηελ εηξήλε κε ηελ Κίλα, δήισζε, φηη ε θπβέξλεζή ηεο, 

                                            

66 http://thediplomat.com/2017/06/bolstering-taiwans-last-line-of-defense. 
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εμαθνινπζεί λα επηδηψθεη θαιέο ζρέζεηο κε ην Πεθίλν θαη ππνζρέζεθε ζπλεπείο θαη 

ζηαζεξέο πνιηηηθέο67. 

 3.2.γ Τπνθεηκεληθνί ζπληειεζηέο 

 Ζγεζία 

  Καηά ηε δηαθπβέξλεζε Σζαλγθ Κάη έθ (1949-1975) ππήξρε 

ζηξαηησηηθφ θαζεζηψο. Έλα θφκκα πνπ θήξπηηε ηνλ αληηθνκκνπληζκφ θη σζηφζν 

κε κπνιζεβίθηθε δνκή. Ο Σζαλγθ φκσο δελ ήηαλ νχηε θηινδπηηθφο. ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα αληηπαζνχζε ηηο δπηηθέο δεκνθξαηίεο φζν θαη ην ζνβηεηηθφ 

θαζεζηψο  θαη ίζσο αθφκε πεξηζζφηεξν. 

 Ήηαλ εζληθηζηήο, ελαληίνλ ησλ θηιειεχζεξσλ δηαλννπκέλσλ, ελαληίνλ ησλ 

δπηηθψλ αμηψλ, κηζνχζε ην δηαθσηηζκφ φκσο ην ζεηηθφ ηνπ ήηαλ πσο έζηξεςε ηελ 

νηθνλνκία πξνο ηηο εμαγσγέο, εμαηηίαο ησλ νπνίσλ αλαπηχρζεθε ε Σατβάλ. Σνλ 

ζηήξημαλ νη Ακεξηθαλνί ζηε δεθαεηία ηνπ 1950, παξ' φιν πνπ ήμεξαλ πσο κηζνχζε 

ην δπηηθφ ηξφπν δσήο θαη ζθέςεο, γηαηί ζεσξνχζαλ φηη κπνξνχζαλ λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ζην Φπρξφ Πφιεκν. Κη απηφο κε ηε ζεηξά ηνπ ηνπο 

ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηνπο δηθνχο ηνπ ζθνπνχο. Πίζηεπε σο ην ηέινο ηεο δσήο ηνπ 

πσο κπνξνχζε λα αλαθαηαιάβεη ηελ Κίλα ζηξαηησηηθά θαη λα εθηνπίζεη ηνλ Μάν. 

Γηα ρξφληα έπαηδε ην παηρλίδη δηάθνξσλ εζληθψλ νκάδσλ ζηε Λατθή Κίλα. Απηφο 

ππνζηήξηδε γηα ρξφληα θαη φρη κφλν ζηα ιφγηα, ηνπο Οπηγνχξνπο68, κε ηνπο 

νπνίνπο έρεη θαη ζήκεξα πξνβιήκαηα ην Πεθίλν. Πίζηεπε φηη έηζη δεκηνπξγνχζε 

εζσηεξηθνχο ζπκκάρνπο πνπ ζα ηνλ αθνινπζνχζαλ φηαλ εξρφηαλ ε καγηθή εκέξα 

πνπ ζα εηζέβαιιε ζηελ Κίλα. Με ηελ ίδηα ηαθηηθή ζπλέρηζε θαη ν πηφο ηνπ (Σζηάλ 

Σζηλ Κνχν), δηάδνρφο ηνπ ζηελ πξνεδξία κέρξη ην 1987. 

  Απφ ην 1988 θαη κε ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο ηνπ θξάηνπο απφ ηνλ Λη 

Σελ Υνχη, κέινο ηνπ Κνπνκηληάλ (KMT) θαη ππνζηεξηρηή ηεο επαλέλσζεο κε ηελ 

Κίλα, δηαπηζηψλεηαη κηα αιιαγή ζηε ζθέςε φζνλ αθνξά ην πνιηηηθφ πξφβιεκα. Ζ 

                                            

67http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/china-s-former-un-ambassador-
moved-to-taiwan-role-9299994 

68 Σνπξθνγελήο εζληθή νκάδα πνπ δεη ζηελ Αλαηνιηθή θαη Κεληξηθή Αζία. ήκεξα, νη 
Οπηγνχξνη δνπλ θπξίσο ζηελ απηφλνκε επαξρία ηεο ηληζηάλγθ (αλαθέξεηαη θαη σο αλαηνιηθφ 
Σνπξθηζηάλ) ζηελ Κίλα. 
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θνξχθσζε εκθαλίδεηαη ην 1991, φηαλ ν πξφεδξνο κέζα απφ έληνλεο αληηδξάζεηο 

ησλ κειψλ ηνπ θφκκαηφο ηνπ, θαίλεηαη λα κελ αζπάδεηαη ηελ ηδέα ηεο έλσζεο κε 

ηελ Κίλα. Δπηδίσμε, φκσο, ζε κηα θηιφδνμε εμσηεξηθή πνιηηηθή γηα λα θεξδίζεη 

ζπκκάρνπο ζε φιν ηνλ θφζκν. 

 Σα πξψηα δείγκαηα δηαθζνξάο ηεο εγεζίαο παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ 

πξνεδξία ηνπ Σζελ νχη Μπηάλ (2000-2008). Ο Σζελ ζπλειήθζε ζηηο 11 

Ννεκβξίνπ ηνπ 2008, ζην πιαίζην έξεπλαο γηα ζθάλδαια δηαθζνξάο θαη εηδηθφηεξα 

ζηελ θαηάρξεζε δεκνζίνπ ρξήκαηνο. Δίρε πξνεγεζεί ε παξαίηεζή ηνπ κεηά ηελ 

ήηηα ζηηο βνπιεπηηθέο εθινγέο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2008 κε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία 

απφ ην θφκκα ηνπ Κνπνκηληάλ. 

 Δπί πξνεδξίαο ηνπ Μα Γηλγθ Εένπ (2000-2008), φπσο αλαθέξζεθε θαη ζην 

ζπληειεζηή ηζρχνο «πεγέο πινχηνπ», ππήξμε κηα πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ησλ 

δεζκψλ κε ηελ Κίλα, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ην ιαφ λα επαλαζηαηήζεη. Πιένλ 

θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε εγεζία πξέπεη λα ιάβεη ππφςε φηη ε καθξφρξνλε πνξεία 

ηνπ πξνβιήκαηνο, πξνθαιεί θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη επηδεηά αιιαγή. Μεηά απφ 

ζρεδφλ 70 ρξφληα ε λέα γεληά ηεο Σαïβάλ δελ ζθέθηεηαη θαλ ηελ επαλέλσζε κε ηελ 

Κίλα, αιιά ηελ αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπ λεζηνχ θαη ηελ βηνηηθή - νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ηνπ ιανχ. 

 Πάλσ ζε απηέο ηηο ηδέεο αλαιακβάλεη ηελ πξνεδξία ηεο ρψξαο ην 2016 ε  

Σζάη Ηλγθ Οπέλ, έρνληαο λα αληηκεησπίζεη ζνβαξά πξνβιήκαηα, φπσο ηελ 

πνιηηηθή δηέλεμε γηα ηε δηεζλή αλαγλψξηζε ηεο Σαïβάλ, ηελ εμάξηεζή ηεο ζε 

ηεξάζηην βαζκφ απφ ηηο ΖΠΑ - Κίλα θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ Ηαπσλία θαη 

ηέινο ηνπο ηζηνξηθνχο δεζκνχο ηεο ρψξαο ηεο κε ηελ Κίλα. 

 Σν θχξνο ηνπ θξάηνπο 

  Ζ  αμία πνπ απνδίδεηαη ζην θξάηνο ηεο Σαïβάλ, είλαη θπξίσο γηα ηνλ 

ηξφπν πνπ δηακφξθσζε θαη ππεξεηεί ηελ πςειή  ζηξαηεγηθή ηεο. Έλα κηθξφ 

θξάηνο ζην Γηεζλέο χζηεκα, ην νπνίν κέζα απφ νξζέο δηπισκαηηθέο θηλήζεηο, 

ζπγθέληξσζε ζπκκάρνπο, εμαζθάιηζε ηελ νηθνλνκηθή ηεο αλάπηπμε θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηε ζηξαηησηηθή ηεο ηζρχ. Οη θηλήζεηο απηέο αλαγλσξίδνληαη κε ζεβαζκφ 

απφ κεγάιν αξηζκφ θξαηψλ θαη κειεηεηψλ ησλ Γηεζλψλ θαη πνιηηηθψλ επηζηεκψλ, 
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κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηελ αλάγθε εθπφλεζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο, 

σο παξάδεηγκα γηα ηελ πεξίπησζε ηεο Κχπξνπ. 

3.3 Πνηα ε Τςειή ζηξαηεγηθή ηεο Σαïβάλ θαη πνηα ηα απνηειέζκαηά ηεο 

 Ζ πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Σαïβάλ69 ζηεξίδεηαη ζε 4 βαζηθνχο ππιψλεο, ηελ 

ακπληηθή πνιηηηθή, ηε δεκνθξαηία, ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε θαη ηελ 

ακεξηθαληθή ππνζηήξημε, πνπ ζηφρν έρεη ηελ επηβίσζή ηεο ζην άλαξρν δηεζλέο 

ζχζηεκα. 

 3.3.α. Ιζρπξή ακπληηθή πνιηηηθή 

  Ζ πνιηηηθή πνπ αθνινπζεί ε Σαïβάλ, θαίλεηαη, θαηά ηελ αλάιπζε ησλ 

ζπληειεζηψλ ηζρχνο, φηη είλαη ακπληηθή θαη ζηεξίδεηαη ζηε δηπισκαηία, ηελ 

νηθνλνκία θαη ηελ άκπλα ηεο ρψξαο. 

 Ζ πνιηηηθή ηεο δηπισκαηίαο είλαη μεθάζαξε. Ζ εθκεηάιιεπζε ησλ 

γεσπνιηηηθψλ δεδνκέλσλ ησλ «ηελψλ Φνξκφδαο» δχλαηαη αθφκα θαη ζηελ 

πεξίπησζε ηεο κεγάιεο αληζφηεηαο κε ηελ Κίλα, λα εμαζθαιίζεη ηζνξξνπία. Απφ 

ηελ άιιε ππάξρεη ε πξνζπάζεηα ηεο πνιηηηθήο ηνπ θαζεζπραζκνχ, αθνχ πιένλ 

δελ ππάξρνπλ νη εδαθηθέο απαηηήζεηο απφ ηελ Κίλα, επηδηψθνληαο ηελ εηξεληθή 

ζπλχπαξμε.  

 Ζ νηθνλνκηθή ζηξαηεγηθή ηεο Tαïβάλ ζήκεξα έρεη ηξεηο θχξηνπο 

άμνλεο. Καη 'αξράο επελδχζεηο ζε ππνδνκέο αμίαο 29,3 δηζ. δνιαξίσλ πνπ 

θαιχπηνπλ έξγα απφ ηνπο ζηδεξνδξφκνπο έσο ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

Γεχηεξνλ, ζέιεη λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζε ηεο Σατβάλ απφ ηελ Κίλα κέζσ 

ζηελφηεξσλ δεζκψλ κε ηηο ρψξεο ηεο Ννηηναλαηνιηθήο θαη ηεο Νφηηαο Αζίαο. 

Σέινο, ε πξφεδξνο Tsai ζέιεη λα πξνσζήζεη ηελ θαηλνηνκία, κε ηε  δεκηνπξγία 

                                            

69 N.J.Cabestan, “Taiwan’s Strategic Goals and Action Plan’’, The Center for security 
studies (MCSS), National Chengchi University & The Center for International Security Studies, 
University of Sydney (2012). 
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κηαο «SiliconValley ηεο Αζίαο»70. Σν ηειεπηαίν ήδε βξίζθεηαη ζε θαιφ δξφκν εάλ 

αλαινγηζηνχκε φηη:  

 ε πιεηνλφηεηα ηεο κεηαπνηεηηθήο βηνκεραλίαο ζηνλ θφζκν 

είλαη ζηελ Σατβάλ.  

 ε πιεηνςεθία ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο κλήκεο Flash είλαη 

ζηελ Σατβάλ. 

 ε πιεηνςεθία ηνπ παγθφζκηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ εμνπιηζκνχ 

εκηαγσγψλ θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Σατβάλ71. 

 Παξφιν πνπ ε νηθνλνκηθή  ζηξαηεγηθή ηεο Σαïβάλ θαίλεηαη λα κελ είλαη 

ακπληηθή αιιά επηζεηηθή, ζην πιαίζην ηεο εμηζνξξφπεζεο ηεο ηζρχνο κε ηελ Κίλα, 

θαίλεηαη λα εληζρχεη ζεκαληηθά ηελ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, πνπ ζηφρν έρεη ηελ 

απνηξνπή.  

 Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηεο ρψξαο είλαη ακπληηθή. ηφρνο ηεο είλαη 

ε «απνηξνπή  εηζβνιήο ρεξζαίσλ δπλάκεσλ ζηελ Σαïβάλ θαη φρη ήηηα ηνπ Λατθνχ 

Απειεπζεξσηηθνχ ηξαηνχ72». Απηφ πεηπραίλεηαη, φπσο αλαιχζεθε θαη ζηνπο 

ζπληειεζηέο ηζρχνο: 

 Με αχμεζε ηεο επηβησζηκφηεηαο ησλ κέζσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ, θαηαζθεπάδνληαο αξθεηά θαηαθχγηα ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ ην 1ν 

ρηχπεκα.  

 Με πξνζηαζία ηνπ ζπζηήκαηνο C4ISR δειαδή ηνπ 

ζπζηήκαηνο δηνηθήζεσο θαη ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ, πνπ έρεη λα θάλεη κε ην 

εγεηηθφ πξνζσπηθφ ησλ επηρεηξήζεσλ, ηα κέζα επηθνηλσληψλ θαη ηηο 

εγθαηαζηάζεηο απηψλ. Ζ πξνζηαζία ηνπ C4ISR, δίλεη ηε δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο 

εηδηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Κίλα επηθέξνληαο ζηξαηεγηθφ πιήγκα. 

 Με ππξαπιηθή άκπλα πιήηηνληαο ηνλ ερζξφ ζε κεγάιε 

απφζηαζε, πξηλ αθφκε εηζέιζεη ζηε μεξά. Απηφ πεηπραίλεηαη ζηελ Σαïβάλ είηε κε 

πξνκήζεηα ππξαχισλ απφ ηηο ΖΠΑ είηε κε θαηαζθεπή ππξαχισλ απφ ηε δηθή ηνπο 

ακπληηθή βηνκεραλία. 

                                            

70 www.bankingnews.gr 
71 https://www.quora.com/Which-city-in-Asia-is-the-Asian-Silicon-Valley 
72  Taiwan Ministry of National Defense,2013 Quadrennial Defense Review March 2013. 
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 Με ηζρπξή αεξνπνξηθή δχλακε, ψζηε ηνπηθά λα έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα αεξνπνξηθήο ππεξνρήο θαη ηέινο, 

 Με ζπλερείο αζθήζεηο εηνηκφηεηαο πνπ πεξηιακβάλνπλ, πέξαλ 

ησλ ζηξαηησηηθψλ ελεξγεηψλ θαη ελέξγεηεο ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο φισλ ησλ 

δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο φθεινο ηνπ ζηξαηνχ. 

 3.3.β Γεκνθξαηία  

  Ζ δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα φπνπ ε εμνπζία πεγάδεη απφ ηνλ 

ιαφ, αζθείηαη απφ ην ιαφ θαη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ. Γηα πεξηζζφηεξν 

απφ 30 ρξφληα, ππήξρε κία κνξθή κνλαξρίαο ζηελ Σαïβάλ θαη ε νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε, απνηέιεζκα ηεο ζηήξημεο ησλ ΖΠΑ, δελ έθεξαλ ηε δηεζλή θαη 

εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε ηνπ θξάηνπο. 

 Ζ κεηαηξνπή ηνπ πνιηηεχκαηνο ην 1991 επίζεκα ζε δεκνθξαηία θαη ε 

ππνζηήξημε ζζελαξά ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο, δίλεη ηελ δπλαηφηεηα πιένλ, απηά 

πνπ απνθαζίδνληαη ζηελ θπβέξλεζε, λα είλαη ε γλψκε ηνπ ιανχ πνπ εθθξάδεηαη 

κέζσ ησλ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπ. Ζ Σαïβάλ ζήκεξα 

επηδηψθεη ηελ εμσηεξίθεπζε ηνπ δεκνθξαηηθνχ θιίκαηνο πνπ επηθξαηεί ζην 

εζσηεξηθφ, θεξδίδνληαο ζε θχξνο, ελψ ηαπηφρξνλα επεξεάδνληαο ζεηηθά ηελ 

δηεζλή θνηλή γλψκε. 

 3.3.γ Δζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε 

  Ζ ηθαλφηεηα ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο λα εμαζθαιίδεη ηε ιατθή 

ππνζηήξημε, εζηθή θαη πιηθή, γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, απνηειεί 

ζεκαληηθφ παξάγνληα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο. Ζ νηθνλνκηθή αλάπηπμε είλαη 

εμαξηψκελε πάληα, απφ ηελ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο θαη ηε ζπλνρή ηνπ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Οπφηε ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε ζηελ Σαïβάλ, ζπλίζηαηαη ζηελ 

αλνρή θαη ηελ ππνζηήξημε πνιεκηθψλ πξνζπαζεηψλ απφ ην ιαφ, πνπ εμαξηάηαη 

απφ ηνπο πνιηηηθνχο αληηθεηκεληθνχο ζθνπνχο ηνπ θξάηνπο73.  

                                            

73 Υαξάιακπνο Παπαζσηεξίνπ «Βπδαληηλή πςειή ζηξαηεγηθή 6
νο

 -11
νο

 αηψλαο» 
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 Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο ηεο ζξηακβεπηηθήο εθινγήο ηεο Σζάη είλαη, 

αλακθηζβήηεηα, ε θνηλσληθή δπζαξέζθεηα θαη ε ειπίδα ηεο αιιαγήο74. Ζ λέα 

γεληά, πνπ κεγάισζε κεηά ηηο δεκνθξαηηθέο κεηαξξπζκίζεηο θαη απνξξίπηεη καδηθά 

ην ζελάξην επαλέλσζεο κε ηελ Κίλα, φπσο θαη ηελ θηλεδηθή δηαηχπσζε «Μία ρψξα, 

δχν ζπζηήκαηα», ππήξμε έλαο απφ ηνπο παξάγνληεο - θιεηδηά γηα ηηο εθινγηθέο 

ήηηεο ηνπ ΚΜΣ. Γχν κεηεθινγηθέο ζθπγκνκεηξήζεηο δείρλνπλ φηη νη λένη 20-29 

εηψλ, νη νπνίνη απνηεινχλ ην 17% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο, ζπκκεηείραλ καδηθά 

ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο. Σν 74,5% ςήθηζε, έλαληη 66,2% πνπ ήηαλ ην γεληθφ 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο. Σν 71% ησλ λέσλ ςεθνθφξσλ (20-23 εηψλ) θαη ην 80% 

ησλ λέσλ 24-29 εηψλ ςήθηζαλ ηελ Σζάη75. 

 Δίλαη δεδνκέλν φηη πάλσ ζε απηφ ηνλ απζνξκεηηζκφ, ηεο αλάγθεο γηα 

χπαξμε εζληθήο ηαπηφηεηαο ησλ λέσλ, αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή επεκεξία, 

πξνζπαζεί λα λνκηκνπνηήζεη ηελ ελίζρπζε ηεο άκπλαο. 

 3.3.δ Ακεξηθαληθή Τπνζηήξημε 

  Ζ κεγαιχηεξε επηηπρία πνπ πξέπεη λα αλαγλσξηζηεί ζηελ Σαηβάλ, 

αλεμάξηεηα ηνπ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο πνπ επηθξαηνχζε, ήηαλ νη ζρέζεηο ηεο κε 

ηελ Ακεξηθή. Απφ ηελ πεξίνδν ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ε Σαïβάλ θαηάθεξε, λα 

δηαηεξήζεη ηελ «αλεμαξηεζία» ηεο απέλαληη ζηελ πιεπξά πνπ αλαδείρηεθε 

ληθήηξηα ζηνλ Κηλέδηθν εκθχιην πφιεκν, ράξε ζηηο ΖΠΑ.76 Μέρξη ζήκεξα θαίλεηαη 

φηη παξακέλεη ν κνλαδηθφο θαη ζπγρξφλσο αμηφινγνο ζχκκαρν ηεο.  

 Σα ζπκθέξνληα ησλ ΖΠΑ δελ εμππεξεηνχληαη απφ κία ελδερφκελε έλσζε 

Κίλαο - Σαïβάλ, αθνχ ην γεσζηξαηεγηθνπνιηηηθφ βάξνο ηεο Κίλαο ζα απμεζεί 

ππεξβνιηθά. Δπηπιένλ ε αγνξά απφ ηελ Κίλα, Ρψζηθσλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ, 

έρεη απμήζεη ηε καρεηηθή ηθαλφηεηα ησλ Κηλέδηθσλ έλνπισλ δπλάκεσλ θαη ηελ 

θαζηζηά έλα δπλεηηθφ ερζξφ. Απφ ηελ άιιε ε Κίλα γηα ηελ Ακεξηθή είλαη ρξήζηκε, 

αθνχ ζπγθξαηεί ηε Ρσζία θαη ε χπαξμε θνηλψλ γεσζηξαηεγηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ απνηξέπεη ηηο ζηλνξξσζηθέο ζρέζεηο.  

                                            

74 http://www.avgi.gr/article/10811/7455612, Γεκνζίεπζε: 18 επηεκβξίνπ 2016. 
75 Έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ην Taiwan Thinktank, 17 θαη 18 Ηαλνπαξίνπ 2016, θαη ην 

TVBS Poll Center, 18 θαη 19 Ηαλνπαξίνπ 2016. 
76 Zbigneiw Brezinski, «Ζ γεσζηξαηεγηθή ηξηάδα», εθδφζεηο ,Δπξαζία, ζει 29.  
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 Με απηά ηα δεδνκέλα ζηε δηεζλή πνιηηηθή ζθελή, έξρνληαη θαη νη δειψζεηο 

ηνπ Νηφλαιλη Σξακπ ζε ζπλέληεπμή ηνπ, 3 Γεθεκβξίνπ 2016 ζην  «Fox News 

Sunday»: «Γελ είλαη απαξαίηεην νη ΖΠΑ λα παξακείλνπλ πξνζθνιιεκέλεο ζηελ 

παξαδνζηαθή ζέζε ηεο ακεξηθαληθήο δηπισκαηίαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε 

Σατβάλ είλαη ηκήκα ηεο "κηαο Κίλαο"» θαη πξφζζεζε: «Καηαιαβαίλσ πιήξσο ηελ 

πνιηηηθή ηεο "κίαο Κίλαο", αιιά δελ βιέπσ ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν ζα πξέπεη λα καο 

δεζκεχεη, εθηφο θη αλ θαηαιήμνπκε ζε ζπκθσλία γηα άιια ζέκαηα, κεηαμχ απηψλ 

θαη ην εκπφξην». 

 Ζ Σαïβάλ εθκεηαιιεπφκελε πξνο δηθφ ηεο φθεινο ζπλερίδεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαη θπξίσο ζηξαηησηηθή ζπλεξγαζία κε ηελ Ακεξηθή. πλερίδεη ηελ αγνξά φπισλ 

θαη εμνπιηζκνχ πξνο ελίζρπζε ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ, αιιά ηαπηφρξνλα ηελ 

ρξεζηκνπνηεί σο εθπξφζσπν ζηε δηεζλή θνηλφηεηα θαη νξγαληζκνχο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «4» 

H ΑΜΤΝΑ ΣΗ ΚΤΠΡΟΤ 

4.1. Γεληθά - ύληνκν Ιζηνξηθό 

 Ζ Κχπξνο έπαηδε πάληα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ ηζηνξία, θαζψο ε γεσγξαθηθή 

ηεο ζέζε είλαη ζέζε θιεηδί ζηελ αλαηνιηθή κεζφγεην. 

 Ζ θππξηαθή ηζηνξία αξρίδεη απφ ηελ 6ε ρηιηεηεξίδα π.Υ. κσο ίρλε 

αλζξψπηλεο παξνπζίαο ζην λεζί ππάξρνπλ θαη παιηφηεξα. Απηφ πνπ έθαλε 

ζεκαληηθή ηελ Κχπξν ζηελ αξραηφηεηα, πέξα απφ ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, είλαη ε 

αλαθάιπςε πινχζησλ θνηηαζκάησλ ραιθνχ ζην λεζί ηελ 3ε ρηιηεηεξίδα π.Υ. Ο 

Υαιθφο πνπ πηζαλφηαηα έδσζε θαη ην φλνκα ηνπ ζηελ Κχπξν, ζεκαληηθφηαην 

κέηαιιν γηα ηελ επνρή, δεκηνχξγεζε εκπνξηθέο ζρέζεηο ηεο Κχπξνπ κε φιν ηνλ 

αξραίν θφζκν. Έηζη ε Κχπξνο πινχηηδε γηα αηψλεο, σο ην θχξην εμαγσγηθφ θέληξν 

ηνπ Υαιθνχ. Ζ εγθαηάζηαζε ησλ Μπθελαίσλ θαη ησλ Αραηψλ ην 15ν αηψλα π.Υ. 

ζπλέβαιε ψζηε λα θαηαζηεί ε Κχπξνο ζεκαληηθφ θέληξν ηνπ Διιεληθνχ 

πνιηηηζκνχ. Οη Αραηνί ίδξπζαλ ειιεληθά βαζίιεηα ζηελ Κχπξν θαηά ην Μπθελατθφ 

πξφηππν θαη εηζήγαγαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ζξεζθεία, θαζψο θαη ηνλ 

ειιεληθφ ηξφπν δσήο. Γη’απηφ απφ εθείλε ηελ επνρή κπνξνχκε λα κηιάκε γηα κηα 

ειιεληθή Κχπξν. 

  Ο θπζηθφο πινχηνο ηεο Κχπξνπ θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε ηελ έθαλαλ ην 

κήιν ηεο έξηδνο, αλάκεζα ζε φιεο ζηηο δπλάκεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο ζηελ 

αξραηφηεηα. Ζ Κχπξνο θαηαθηήζεθε δηαδνρηθά απφ ηνπο Αζζπξίνπο, ηνπο 

Αηγππηίνπο θαη ηνπο Πέξζεο. κσο ε Κχπξνο θαηφξζσζε λα δηαηεξήζεη ηε 

γιψζζα θαη ηελ πνιηηηζηηθή ηεο θιεξνλνκηά άζηθηε. 

 Απφ ηνλ 5ν αηψλα π.Υ. ε Αζήλα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηα 

πξάγκαηα ηεο Κχπξνπ, ζπλεξγαδφκελε ζηελά κε ηα Κππξηαθά βαζίιεηα. Καηά ηελ 

πεξίνδν απηή, Βαζηιηάο ηεο αιακίλαο ζηελ Κχπξν ήηαλ ν Δπαγφξαο, έλαο απφ 

ηνπο γλσζηφηεξνπο Κχπξηνπο βαζηιηάδεο. 

 Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο απειεπζέξσζε ηελ Κχπξν απφ ηνπο Πέξζεο πνπ ηελ 

είραλ θαηαιάβεη. Σα ρξφληα ησλ δηαδφρσλ ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ, ε Κχπξνο 

έγηλε έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα θέληξα ηεο Απηνθξαηνξίαο ησλ Πηνιεκαίσλ ηεο 
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Αηγχπηνπ. Αξγφηεξα, ην 58 π.Υ. ε Κχπξνο θαηαθηήζεθε απφ ηνπο Ρσκαίνπο. Σφζν 

ζηελ Πηνιεκατθή φζν θαη ζηε Ρσκατθή πεξίνδν, ην ηεξφ ηεο Αθξνδίηεο ζηελ Πάθν 

ήηαλ ην θέληξν ηεο εζληθήο, ζξεζθεπηηθήο θαη πνιηηηζηηθήο δσήο ηεο Κχπξνπ. Σν 

45 κ.ρ ήξζε ν ρξηζηηαληζκφο ζην λεζί κε ηνπο Απνζηφινπο Παχιν θαη Βαξλάβα. Ο 

Απφζηνινο Βαξλάβαο είλαη ν ηδξπηήο ηεο Δθθιεζίαο ηεο Κχπξνπ. 

 Σν 330 κ.Υ. κε ηε δηαίξεζε ηεο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ζε δπηηθή θαη 

αλαηνιηθή, ε Κχπξνο έγηλε επαξρία ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο θαη αθνινχζεζε 

ηνπο επφκελνπο αηψλεο ηελ ίδηα ηχρε κε ηνλ ππφινηπν Διιελνξζφδνμν θφζκν. Ζ 

Βπδαληηλή πεξίνδνο άθεζε κηα πινχζηα θαιιηηερληθή θαη αξρηηεθηνληθή θιεξνλνκηά 

ζηελ Κχπξν. 

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαπξνθνξηψλ, ε Κχπξνο θαηαθηήζεθε απφ ην 

Βαζηιηά ηεο Αγγιίαο Ρηράξδν ην Λενληφθαξδν, φηαλ απηφο πέξαζε απφ ηελ Κχπξν 

θαη θαηεπζπλφηαλ ζηνπο Αγίνπο Σφπνπο. Ο Ρηράξδνο κεηαβίβαζε ηελ Κχπξν ζην 

Σάγκα ησλ Νατηψλ Ηππνηψλ. Οη Ναΐηεο Ηππφηεο εμαζθαιίδνληαο ηε Ρφδν, 

πψιεζαλ ην λεζί ζηνπο Γάιινπο Λνπδηληαλνχο, πνπ ίδξπζαλ έλα θενπδαξρηθφ 

βαζίιεην θαηά ην πξφηππν ησλ δπηηθψλ βαζηιείσλ. 

 Ζ Φξαγθνθξαηία ζηελ Κχπξν θξάηεζε κέρξη ην 1489, φηαλ ην Λνπδηαληθφ 

Βαζίιεην πέξαζε ζηε δηθαηνδνζία ηεο Βελεηζηάληθεο Γεκνθξαηίαο. Ζ Βελεηία 

θξάηεζε ηελ Κχπξν κέρξη ηε θαηάθηεζή ηεο απφ ηελ Οζσκαληθή απηνθξαηνξία ην 

1571. 

 Ζ Οζσκαληθή θαηάθηεζε είρε σο απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία κηαο 

Σνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο ζηελ Κχπξν. Ο πιεζπζκφο απηφο πξνήιζε απφ 

ηνπο ζηξαηηψηεο ηνπ Οζσκαληθνχ ζηξαηνχ πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζην λεζί θαη απφ 

Υξηζηηαλνχο πνπ ππνρξεσηηθά έγηλαλ κνπζνπικάλνη. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία 

θαη επίζεκε απνγξαθή ην 1960, φηαλ ε Κχπξνο έγηλε αλεμάξηεηε δεκνθξαηία, ε 

Σνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα απνηεινχζε ην 18.3% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ 

ηεο Κχπξνπ. 

 Ζ Οζσκαληθή θπξηαξρία δηήξθεζε κέρξη ην 1878, φηαλ ν θφβνο ηεο Τςειήο 

Πχιεο γηα ξσζηθή επίζεζε νδήγεζε ζε ζπκθσλία κεηαμχ ηεο Βξεηαλίαο θαη ηεο 

Σνπξθίαο, πνπ πξνλννχζε γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηε Βξεηαλία σο 
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αληάιιαγκα, γηα βνήζεηα απφ ηε Βξεηαλία ζηελ Σνπξθία ζε πεξίπησζε Ρσζηθήο 

επίζεζεο ζηα ζχλνξα ησλ ηνπξθηθψλ επαξρηψλ. 

 Οη Διιελνθχπξηνη είδαλ ηελ αλάιεςε ηεο δηαθπβέξλεζεο ηεο Κχπξνπ απφ 

ηνπο Βξεηαλνχο σο κεηαβαηηθφ ζηάδην γηα ηελ παξαρψξεζε ηεο Κχπξνπ ζηελ 

Διιάδα, αίηεκα πνπ επαλεηιεκκέλα ππέβαιαλ ζηε Βξεηαλία. Ζ Βξεηαλία απέξξηςε 

ην αίηεκα, ηζρπξηδφκελε φηη ρξεηαδφηαλ ηελ Κχπξν γηα λα εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηεο ζηελ πεξηνρή. Ζ Βξεηαληθή θπξηαξρία δηήξθεζε κέρξη ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1960, φηαλ χζηεξα απφ ηεηξαεηή απειεπζεξσηηθφ αγψλα ελαληίνλ 

ησλ Βξεηαλψλ, ε Κχπξνο αλαθεξχρζεθε ζε αλεμάξηεηε Γεκνθξαηία. Με ηηο 

ζπκθσλίεο ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ, πνπ παξφιε ηελ αλεμαξηεζία πνπ 

πξνζέθεξαλ ζηελ Κχπξν, δεκηνχξγεζαλ πνιιά πξνβιήκαηα ζην θαηλνχξγην 

θξάηνο πνπ πξνζπαζνχζε λα ζηαζεί ζηα πφδηα ηνπ. 

 Έλα ηκήκα ηεο κεηνλφηεηαο ησλ ηνπξθνθππξίσλ κε ηελ θαζνδήγεζε ηεο 

Σνπξθίαο δεκηνπξγνχζε ζπλέρεηα δεηήκαηα, ψζπνπ ρξεζηκνπνηψληαο σο 

πξφζρεκα ην πξαμηθφπεκα ηεο 15εο  Ηνπιίνπ 1974, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε ηφηε 

Διιεληθή ηξαηησηηθή Υνχληα ελαληίνλ ηεο Κππξηαθήο Κπβέξλεζεο, ε Σνπξθία 

εηζέβαιε ζηελ Κχπξν ζηηο 20 Ηνπιίνπ 1974. Πεξίπνπ 40.000 Σνχξθνη ζηξαηηψηεο 

απνβηβάζηεθαλ ζην λεζί, θαηά παξάβαζε ηνπ Υάξηε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ησλ 

πλζεθψλ Δγγχεζεο, Δγθαζίδξπζεο θαη πκκαρίαο θαη ησλ ζρεηηθψλ αξρψλ ηνπ 

Γηεζλνχο Γηθαίνπ. Χο απνηέιεζκα, ζρεδφλ 37% ηνπ εδάθνπο ηεο Γεκνθξαηίαο 

θαηαιήθζεθε θαη εμαθνινπζεί λα είλαη θαηερφκελν κέρξη ζήκεξα.77 

 Σα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηησηηθήο εηζβνιήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν ην 

1974, απνηεινχλ κέρξη ζήκεξα κειαλφ ζεκείν γηα ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ 

λεζηνχ. Ζ ζηξαηησηηθή θαηνρή, ε βίαηε δηαίξεζε, ε παξαβίαζε ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ, ν καδηθφο επνηθηζκφο, ε πνιηηηζηηθή θαηαζηξνθή, ν ζθεηεξηζκφο 

πεξηνπζηψλ θαη ην εζληθφ μεθαζάξηζκα πνπ έρνπλ επηβιεζεί κε ηε ζηξαηησηηθή 

εηζβνιή ηεο Σνπξθίαο, εμαθνινπζνχλ λα απνηεινχλ θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

θαηάζηαζεο ζην λεζί.78 

                                            

77 http://www.cyprusinfo.gr/kyprosplirofories/kyprosistoria/index.html 
78 http://www.pemptousia.gr/2014/07/kipros-1974-2014-akoma-ipo-katochi-akoma-dier/ 
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 Ζ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Κχπξνπ έρεη επεξεαζζεί θαζνξηζηηθά απφ ηηο 

ζηξαηεγηθέο αλάγθεο ησλ ΖΠΑ, ηεο Μ. Βξεηαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο, αθνχ ε 

γεσγξαθηθή ηεο ζέζε είλαη ηδεψδεο γηα ηα θξάηε πνπ ζέινπλ λα 

πξσηαγσληζηήζνπλ ζην γεσπνιηηηθφ αληαγσληζκφ ηεο Μεζνγείνπ. Ζ ζπλεθηίκεζε 

ησλ γεσπνιηηηθψλ θαη γεσζηξαηεγηθψλ ηεο ζηνηρείσλ κε ηηο ζπληεινχκελεο θαη 

αλακελφκελεο παγθφζκηεο εμειίμεηο ζηελ πεξηνρή, ζα νδεγήζεη ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο γεσζηξαηεγηθήο ηεο αμίαο, κε πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ εθκεηάιιεπζήο ηνπο 

θαη δηαηχπσζε πξνηάζεσλ γηα ηνλ ελδεηθλπφκελν ξφιν ηεο. 

 Με ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, 1ε Μαΐνπ 2004,  θαη ηελ επέθηαζε 

απηήο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, εληζρχζεθε ηφζν ε Αζθάιεηα φζν θαη ε Άκπλα 

ηεο ΔΔ, ιφγσ θαη ηεο κνλαδηθήο ζέζεο πνπ έρεη ζηελ πεξηνρή. Δπηπξφζζεηα, ε 

Κχπξνο, ηζρπξνπνηείηαη απφ πιεπξάο αζθάιεηαο  σο Δπξσπατθφ έδαθνο θαη ην 

φιν πνιηηηθφ θιίκα ζπκβάιιεη ζεηηθά ζηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο πνιχρξνλεο θαη 

παξάλνκεο θαηνρήο εδάθνπο ηεο ΚΓ. 

4.2.  Αλάιπζε ησλ ζπληειεζηώλ Ιζρύνο ηεο Κύπξνπ  

 4.2.α. Τιηθνί ζπληειεζηέο 

 Γεσγξαθία. 

  Ζ γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, ζηελ θαξδηά ηεο Αλαηνιηθήο 

Μεζνγείνπ θαη ζην ζεκείν επαθήο ηξηψλ Ζπείξσλ ηελ θαηέζηεζε, δηακέζνπ ησλ 

αηψλσλ, ζεκαληηθφ ζηφρν θάζε δχλακεο πνπ ζέιεζε λα θπξηαξρήζεη θαη λα 

εμνπζηάδεη ή λα επεξεάδεη ηελ πεξηνρή. Θέκαηα αζθάιεηαο ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζφγεην θαη γεληθά ζηνλ επξχηεξν Δπξσ-Μεζνγεηαθφ ρψξν ελδηαθέξνπλ άκεζα 

ηελ ΔΔ. Γηάθνξνη πνιηηηθνί θαη άιινη αλαιπηέο πξνζδίδνπλ ζηελ πεξηνρή θαη 

ηδηαίηεξα ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην απμαλφκελε ζηξαηεγηθή ζεκαζία, επεηδή ε 

πεξηνρή απηή βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή δχν γεσζηξαηεγηθψλ ηξηγψλσλ, πξνο ηα 

Βφξεηα θαη ηα Βνξεηναλαηνιηθά, κε ηε Μαχξε Θάιαζζα θαη ηελ Καζπία Θάιαζζα 

θαη πξνο ηα Νφηηα θαη Ννηηναλαηνιηθά, κε ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηνλ Πεξζηθφ 

Κφιπν. 

 Ζ αμία ηεο ζέζεο ηεο Κχπξνπ απφ νηθνλνκηθήο πιεπξάο 
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   Ζ γεσνηθνλνκηθή ζπληζηψζα ηεο αμίαο ηεο Κχπξνπ, είλαη 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηε γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, θαζψο γεηηληάδεη κε ηνπο 

ζπνπδαηφηεξνπο παξαγσγνχο ελέξγεηαο θαη ζπγρξφλσο ηέκλεη ηνπο άμνλεο 

κεηαθνξάο δηα ζαιάζζεο ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ. Παξάιιεια, επεξεάδεη 

απνθαζηζηηθά ηνπο θαηαιεθηηθνχο ζηαζκνχο ησλ νδψλ κεηαθνξάο, φπσο ν 

πεηξειαηαγσγφο Μπαθνχ –Σηθιίδα – Σζετράλ, νη πεηξειαηαγσγνί Μνζνχιεο θαη 

Κηξθνχθ κέζσ Γηνπκνπξηαιίθ κε ηειηθφ ζηαζκφ ηελ Αιεμαλδξέηηα, θαζψο θαη ν 

κειινληηθφο αγσγφο Μνζνχιεο–Υάηθα, αλαδεηθλχνληαο ηε ζπνπδαηφηεηά ηεο ζηελ 

αλαηνιηθή ιεθάλε ηεο Μεζνγείνπ. 

 Ζ  αμία ηεο ζέζεο ηεο Κχπξνπ απφ ζηξαηησηηθήο πιεπξάο 

   Ζ Κχπξνο κε ηελ επξεία εδαθηθή πεξηνρή θαη ηα αμηφινγα 

αεξνδξφκηα θαη ιηκάληα ηεο κπνξεί λα απνηειέζεη κία ζαπκάζηα Βάζε 

Δπηρεηξήζεσλ Υεξζαίσλ, Ναπηηθψλ θαη Αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, κε δπλαηφηεηα νη 

δπλάκεηο απηέο λα ελεξγνχλ πξνο φιεο ηηο  θαηεπζχλζεηο, είηε πξνο ηα βφξεηα 

(ΣΟΤΡΚΗΑ), είηε πξνο ηα αλαηνιηθά (Μ. ΑΝΑΣΟΛΖ), είηε πξνο ηα Νφηηα. (ΟΤΔΕ 

θαη Β. ΑΦΡΗΚΖ) θαη ηέινο  πξνο ηα δπηηθά (ΚΡΖΣΖ - ΓΤΣ. ΜΔΟΓΔΗΟ). 

 Eπαλδξσκέλε, κε ηζρπξέο ρεξζαίεο θαη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο, κπνξεί λα 

ελαζθεί νπζηαζηηθφ έιεγρν επί ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Καιχπηεη: απφ ηα λφηηα 

ηε Μηθξά Αζία (απφ αεξνλαπηηθή απεηιή). Σελ Κξήηε θαη Κ. Μεζφγεην απφ 

αλαηνιηθά. Καιχπηεη, ηε πξία ην Λίβαλν, ην Ηζξαήι θαη θαη' επέθηαζε ηε Μέζε  

Αλαηνιή, απφ δπηηθά πξνεξρφκελε απεηιή. Σέινο ην νπέδ θαη Αίγππην απφ 

Βφξεηα θαη Βνξεηναλαηνιηθά.  

 Λφγσ ηεο ζεκαληηθήο ζέζεσο πνπ θαηέρεη θαη ηεο επξείαο εθηάζεσο πνπ 

δηαζέηεη, αιιά θαη ιφγσ ησλ πνιιψλ ζ’ απηήλ ππαξρφλησλ αεξνδξνκίσλ θαη 

ιηκέλσλ, κπνξεί λα απνηειέζεη  ζαπκάζηα δψλε  ζαιαζζίσλ θαη ελαέξησλ 

ζπγθνηλσληψλ, ηθαλή λα  ηξνθνδνηήζεη επηρεηξήζεηο  πνπ δηεμάγνληαη ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, Βφξεην Αθξηθή, Βαιθαληθή θαη Κεληξηθή Μεζφγεην. Δπηπξφζζεηα, 

ζπληζηά βάζε αλεθνδηαζκνχ λαπηηθψλ θαη αεξνπνξηθψλ δπλάκεσλ, πνπ ελεξγνχλ 

ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ κπνξεί λα απνηειέζεη θαη ηνλ ελδηάκεζν ζηαζκφ 

κηαο αεξνγέθπξαο δηαθίλεζεο εθνδίσλ, κέζσλ θαη δπλάκεσλ πξνο φιεο ηηο 

θαηεπζχλζεηο. 
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 Ζ πνιηηηθή αμία ηεο ζέζεο.  

   Ζ γεσπνιηηηθή ζέζε ηεο Κχπξνπ, πξνζδηνξίδεηαη απφ ην 

ζπλδπαζκφ ησλ γεσπνιηηηθψλ ζηνηρείσλ απηήο σο θξαηηθήο νληφηεηαο, ηε ζέζε 

ηεο σο θξάηνο ζην γεσγξαθηθφ – εδαθηθφ θαη ην δηεζλνπνιηηηθφ – νηθνλνκηθφ θαη 

αλζξσπνγεσγξαθηθφ – πεξηβάιινλ ηεο. Ζ Κχπξνο γεσγξαθηθά βξίζθεηαη ζην 

βνξεηναλαηνιηθφ άθξν ηεο ιεθάλεο ηεο Μεζνγείνπ θαη είλαη ην αλαηνιηθφηεξν λεζί 

ηεο. Δδαθηθά θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη γεηηληάδεη κε ηηο  

ρψξεο ηεο Δγγχο θαη Μέζεο Αλαηνιήο, ηεο λνηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο θαη ηεο 

Βφξεηαο Αθξηθήο. 

 Ζ ζέζε ηνπ λεζηνχ είλαη ηδαληθή, θαζψο απηφ απνηειεί θιεηδί γηα 

παγθφζκηνπο θαη πεξηθεξεηαθνχο «παίθηεο», πνπ ζέινπλ λα πξσηαγσληζηνχλ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη φρη κφλν. 

 Δπηπξφζζεηα, ε γεσζηξαηεγηθή αμία ηεο είλαη κεγάιε, θαζψο απνηειεί 

πξνθερσξεκέλε θπζηθή βάζε, κέζσ ηεο νπνίαο ειέγρεηαη ε ζαιάζζηα νδφο 

Γηβξαιηάξ-νπέδ- Ηλδηθφο Χθεαλφο. 

 Ζ γεσζηξαηεγηθή ηεο αμία απμνκεηψλεηαη αλάινγα κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο ηζρχνο ησλ ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη παγθφζκησλ 

δπλάκεσλ. Με ηε ζεκεξηλή παγθφζκηα πξαγκαηηθφηεηα θαη εηδηθή θαηάζηαζε 

(αλαηαξαρή ζε Μ. Αλαηνιή θαη πξία), εθηηκάηαη φηη ε ζηξαηησηηθή αμία ηεο 

εμαθνινπζεί λα είλαη πςειή. 

Απφ ηελ Κχπξν είλαη δπλαηφ λα ειέγρεηαη ζηξαηεγηθά ε δηψξπγα ηνπ νπέδ, 

ε νπνία απνηειεί έλα πνιχ ζεκαληηθφ δηεζλέο θαλάιη επηθνηλσλίαο ηεο Μεζνγείνπ 

κε ηελ Δξπζξά  Θάιαζζα,  ηνλ Αξαβηθφ Κφιπν θαη ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ. Ζ ζαιάζζηα 

απηή δίνδνο ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ αλάπηπμε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ, αιιά 

έρεη θαη ηδηαίηεξε ζηξαηεγηθή ζεκαζία.  Γελ είλαη ηπραίν άιισζηε ην γεγνλφο φηη νη 

βξεηαληθέο ζηξαηησηηθέο βάζεηο βξίζθνληαη ζηηο λφηηεο αθηέο ηνπ λεζηνχ απέλαληη 

απφ ηελ είζνδν ηεο δηψξπγαο ηνπ νπέδ.  
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 Πιεζπζκφο 

  Πξηλ ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν ην 1974 ν πιεζπζκφο ηεο 

Κχπξνπ είρε σο εμήο: 

   82% Διιελνθχπξηνη θαη 18% Σνπξθνθχπξηνη. Λφγσ απηήο ηεο 

ζπλνίθεζεο ησλ δχν βαζηθψλ θνηλνηήησλ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ν φξνο 

"εζλφηεηα" αλαθέξεηαη ζηελ Διιεληθή ή Σνπξθηθή, ελψ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ πνιίηε ηεο Γεκνθξαηίαο, ρξεζηκνπνηείηαη ν φξνο "Ηζαγέλεηα" ή "Τπεθνφηεηα". 

 Καηά ην ζχληαγκα ηεο Κχπξνπ ζηελ ειιεληθή θνηλφηεηα ηεο Κχπξνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη εθηφο απφ ηνπο Διιελνθχπξηνπο πνπ απνηεινχλ 

πιεηνςεθία, θαη νη ζξεζθεπηηθέο νκάδεο ησλ Αξκελίσλ, ησλ Μαξσληηψλ θαη ησλ 

Λαηίλσλ. ηελ ηνπξθηθή κεηνλφηεηα ηεο Κχπξνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη, εθηφο ησλ 

Σνχξθσλ θαη νη ηνπξθφθσλνη Σζηγγάλνη, γλσζηνί σο Κνπξκπέη ή Κνπξνχπεηηνη. 

Αληίζεηα, νη ειιελφθσλνη Σζηγγάλνη νλνκάδνληαη Μάληεδεο. 

 Σν πξνζδφθηκν δσήο ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ ήηαλ ζχκθσλα κε 

εθηηκήζεηο ηνπ 2015 ηα 78,51 ρξφληα (75,7 ρξφληα νη άλδξεο θαη 81,46 νη 

γπλαίθεο)79.  

 Πεγέο Πινχηνπ 

  Οξπθηφο Πινχηνο: Ζ Κχπξνο δηέζεηε θαη δηαζέηεη δηάθνξα νξπθηά 

πιηθά, φπσο πέηξα, µάξµαξν, ραιίθηα, γχςν, ρξσµίηε, αµίαλην, µπεληνλίηε, ιίγν 

αζήµη, ιίγν ρξπζφ θαη πνιχ ραιθφ, θάπνηα απφ ηα νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζην 

παξειζφλ θαη θάπνηα ρξεζηκνπνηνχληαη αθφµα σο πξψηεο χιεο. Ζ νξνζεηξά ηνπ 

Πεληαδαθηχινπ πξνζθέξεη µάξµαξα θαη πεηξψµαηα ζε δηάθνξα ρξψµαηα, ηα 

νπνία ρξεζηµνπνηνχληαη ζηελ νηθνδνµηθή βηνµεραλία. Γλσζηά είλαη ηα µσζατθά 

παηψµαηα πνπ ζπλαληάµε ζε πνιιά θππξηαθά ζπίηηα. 

                                            

79 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cy.html 
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  Τδξνγνλάλζξαθεο: Σα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ εληνπηζηεί πνιχηηκα 

αγαζά θαη ζηνλ ππφ-ζαιάζζην ρψξν ηεο Κχπξνπ. Σν επηέκβξην ηνπ 2011 άξρηζε 

ε αλφξπμε ηεο γεψηξεζεο, γηα ηνλ εληνπηζκφ πδξνγνλαλζξάθσλ ζην νηθφπεδν µε 

ηνλ αξηζκφ 12. ην νηθφπεδν απηφ δφζεθε ην φλνκα «Αθξνδίηε». Οη 

Τδξνγνλάλζξαθεο βξίζθνληαη ζηα θπζηθά απνζέκαηα αξγνχ πεηξειαίνπ θαη 

θπζηθνχ αεξίνπ, θάησ απφ ην βπζφ ηεο ζάιαζζαο. ηελ επνρή µαο έρνπλ ηεξάζηηα 

ζεκαζία, αθνχ απνηεινχλ ηνπο θπξηφηεξνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο. Σν αξγφ 

πεηξέιαην κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φπσο αληιείηαη απφ ηηο πεγέο σο θαχζηκν ή 

γηα θαηαζθεπή δξφκσλ ή σο ιηπαληηθφ θ.α. Σν θπζηθφ αέξην ππεξηεξεί ηνπ 

πεηξειαίνπ γηαηί έρεη ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο θαη αθνχ πγξνπνηεζεί, 

επθνιφηεξε κεηαθνξά µε ζχζηεκα ζσιελψζεσλ. Δπίζεο, ε θαχζε ηνπ έρεη 

ζρεδφλ κεδακηλή επηβάξπλζε ζηελ αηκφζθαηξα. Ζ αλεχξεζε θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ 

Απνθιεηζηηθή Οηθνλνµηθή Εψλε (ΑΟΕ) ηεο Κχπξνπ, δεκηνπξγεί λέεο θαη κεγάιεο 

πξννπηηθέο γηα ηε ρψξα µαο ζην γεσζηξαηεγηθφ, πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ πεδίν. 

Αλνίγεη λέεο πξννπηηθέο γηα ην µέιινλ ηνπ λεζηνχ θαη κεγάιε νηθνλνµηθή 

αλάπηπμε, απφ ηελ νπνία ζα επσθειεζνχλ ηφζν νη ζεκεξηλέο φζν θαη νη επφµελεο 

γεληέο. 

  Σνπξηζκφο: Ζ  ηνπξηζηηθή βηνκεραλία εξγνδνηεί γχξσ ζην 13-14% 

ηνπ πιεζπζκνχ, θέξλεη 4 ηνπξίζηεο αλά θάηνηθν, ελψ ε ρψξα έρεη εηζνδήκαηα 

πέξαλ ησλ 2.500 ρηιηάδσλ επξψ αλά θάηνηθν απφ ηνλ ηνπξηζκφ. Ζ Κχπξνο είρε κηα 

αχμεζε, ην 2016, 20% απφ ηνλ ηνπξηζκφ θηάλνληαο ζηνπο 3,2 εθαη. ηνπξίζηεο θαη 

ην 2017 νη αθίμεηο ζα θηάζνπλ ζηα 3,5 εθ. 

  Ναπηηιία: ηελ Κχπξν, φπσο έρνπλ ηα πξάγκαηα ζήκεξα, 

λαπηηιηαθέο εηαηξείεο ή άηνκα, έρνπλ 1,817 πινία εγγεγξακκέλα ζην θππξηαθφ 

λενιφγην απφ ηα νπνία 1,070 είλαη πνληνπφξα, κε ζπλνιηθή ρσξεηηθφηεηα 21,4 

εθαηνκκχξηα G.T. πνπ θαηαηάζζνπλ ηελ Κχπξν ζηελ έλαηε ζέζε παγθφζκηα.  Ζ 

Κχπξνο επίζεο θαηέρεη ηελ ηξίηε ζέζε ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε κε πνζνζηφ 17% 

ην νπνίν καδί κε ηελ Διιάδα μεπεξλά ην 53%.  Σν εηήζην εηζφδεκα απφ ηελ 

λαπηηιία γεληθά είλαη πνιχ κεγάιν ην νπνίν θαηέρεη πνιχ ςειή ζέζε κεηά ηνλ 

ηνπξηζκφ. 
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  Υξεκαηννηθνλνκηθά: ηελ Κχπξν ππάξρνπλ εηαηξείεο πνπ κπνξνχλ 

λα θέξνπλ εηο πέξαο ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία (εμαζθάιηζε θεθαιαίσλ, 

ιήςε επελδπηηθψλ απνθάζεσλ θαη δηαρείξηζε θηλδχλσλ) ζε έλα επξχ θάζκα 

νξγαληζκψλ, φπσο: ηξάπεδεο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, ρξεκαηηζηεξηαθέο 

επηρεηξήζεηο, νξγαληζκνχο δηαρείξηζεο επελδπηηθψλ ραξηνθπιαθίσλ, βηνκεραληθέο 

επηρεηξήζεηο, εκπνξηθνχο νίθνπο, ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, εηαηξείεο 

αγνξαπσιεζίαο ζπλαιιαγκάησλ, εηαηξείεο δηαρείξηζεο ηακείσλ πξνλνίαο, θαη 

θπβεξλεηηθνχο νξγαληζκνχο (π.ρ. Κεληξηθή Σξάπεδα θαη Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ). 

 Έλνπιεο Γπλάκεηο 

  Ζ Δζληθή Φξνπξά απνηειείηαη απφ ρεξζαίεο, λαπηηθέο θαη 

αεξνπνξηθέο Γπλάκεηο. Σν ζπλνιηθφ ηεο πξνζσπηθφ αλέξρεηαη ζε 13,250 ζηειέρε 

θαη θιεξσηνχο ζηξαηηψηεο θαη 61,750 έθεδξνπο αμησκαηηθνχο θαη νπιίηεο κε 

εηνηκφηεηα κίαο ψξαο λα παξνπζηαζηνχλ ζηα ζεκεία θαηάηαμεο φηαλ ρξεηαζηεί. Ζ 

ζηξαηησηηθή ζεηεία ζηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία είλαη ππνρξεσηηθή γηα φινπο ηνπο 

άξξελεο. Ζ δηάξθεηά ηεο είλαη 14 κήλεο. 

 Οη ρεξζαίεο δπλάκεηο ρσξίδνληαη ζε 1 Σαμηαξρία Πεδηθνχ, 4 Μεραλνθίλεηεο 

Σαμηαξρίεο ΠΕ κε θχξηα κέζα ηα ΣΟΜΠ Λεσλίδαο Η-ΗΗ, ηα VABVTT θαη αληηαξκαηηθά 

φπια HOT-2 θαη Millan, 1 Σεζσξαθηζκέλε Σαμηαξρία κε Σ-80U/UK, M-48A5 θαη 

AMX-30B2, 2 Σαθηηθά πγθξνηήκαηα, ηε Γηνίθεζε Ππξνβνιηθνχ κε απηνθηλνχκελα, 

ξπκνπιθνχκελα ππξνβφια θαη θχξην φπιν ηεο ηα ππξνβφια Suzana 155 mm, ηε 

Γηνίθεζε Καηαδξνκψλ θαη 1 Σαμηαξρία Τπνζηεξίμεσο. 

 Οη λαπηηθέο δπλάκεηο πεξηιακβάλνπλ ηε Γηνίθεζε Πνιεκηθψλ Πινίσλ, ηε 

Γηνίθεζε Δπάθηησλ πζηνηρηψλ κε θχξην φπιν ηνπο ΜΜ-40 Exoset, ηε Γηνίθεζε 

Παξάθηηαο Δπηηήξεζεο θαη ηε Μνλάδα Τπνβξπρίσλ Καηαζηξνθψλ. 

 Οη αεξνπνξηθέο δπλάκεηο έρνπλ ηε Μνίξα Αληηαξκαηηθψλ Διηθνπηέξσλ κε ηα 

ξσζηθήο πξνέιεπζεο Δ/Π ΜΗ-35 θαη ηα SA341L1 Gazelle κε δπλαηφηεηα 

ππξαπιηθνχ ζπζηήκαηνο HOT-2, ηε Μνίξα Δπηζεηηθψλ Διηθνπηέξσλ κε Bell 

412EP/SP-206 LLong RangerIII θαη Αληηαεξνπνξηθέο Μνίξεο κε ηνπο ππξαχινπο 

ΣOR-M1 θαη Skyguard.  
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 Ο Δμνπιηζκφο ηεο ΔΦ είλαη θπξίσο απφ Διιάδα θαη απφ ρψξεο φπσο 

Ρσζία (Σ-80), Ηζξαήι (Σπθέθηα ΣAVOR), Γαιιία θαη άιιεο ρψξεο. 

 εκαληηθή ζηξαηησηηθή δχλακε ζην λεζί είλαη ε Διιεληθή Γχλακε Κχπξνπ 

(ΔΛΓΤΚ), πνπ απνηειείηαη απφ έλα αξηζκφ ζηξαηησηηθψλ κνλάδσλ, νη νπνίεο 

βξίζθνληαη ζηα πεξίρσξα ηεο πφιεο ηεο Λεπθσζίαο. Απνβηβάζηεθε ζηελ Κχπξν 

ζηηο 16 Απγνχζηνπ 1960 κε ηελ ππνγξαθή ηεο πλζήθεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ ζηε 

Λεπθσζία, κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.   

 Σα ηειέρε ηεο ΔΦ εθπαηδεχνληαη ζε ειιεληθά ζηξαηησηηθά ζρνιεία, πνπ 

απνηεινχλ ηα βαζηθά ζρνιεία ησλ φπισλ ηνπο θαη ηαπηφρξνλα ζε δηάθνξα ζρνιεία 

ηνπ εμσηεξηθνχ, θαηφπηλ ζχλαςεο δηκεξψλ ζπκθσληψλ ηεο Κχπξνπ κε άιιεο 

ρψξεο.   

 4.2.β. Λεηηνπξγηθνί ζπληειεζηέο 

 Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα 

  Ζ Κχπξνο είλαη αλεμάξηεηε δεκνθξαηία κε πξνεδξηθφ ζχζηεκα 

δηαθπβέξλεζεο. Σν χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο πξνλνεί ηε δηάθξηζε 

ησλ ηξηψλ θξαηηθψλ εμνπζηψλ (εθηειεζηηθήο, λνκνζεηηθήο θαη δηθαζηηθήο).  

 Ζ εθηειεζηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Γεκνθξαηίαο θαη 

11κειέο Τπνπξγηθφ πκβνχιην. Αξρεγφο θξάηνπο θαη θπβέξλεζεο είλαη ν 

Πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, πνπ εθιέγεηαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία γηα 

πεξίνδν πέληε εηψλ θαη δηαζέηεη ζπκβνιηθέο θαη νπζηαζηηθέο αξκνδηφηεηεο 

ηαπηφρξνλα ζην πξφζσπφ ηνπ. Πξψηνο πξφεδξνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο 

ήηαλ ν Αξρηεπίζθνπνο Κχπξνπ Μαθάξηνο Γ΄. Έπεηηα απφ ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο 

ηνπ 2013 ζην αμίσκα απηφ είλαη ν Νίθνο Αλαζηαζηάδεο ηέσο πξφεδξνο ηνπ ΓΖ.Τ. 

 Ζ Ννκνζεηηθή εμνπζία αζθείηαη απφ ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ ηα κέιε 

ηεο νπνίαο εθιέγνληαη κε θαζνιηθή ςεθνθνξία κε ζχζηεκα απιήο αλαινγηθήο θαη 

γηα πεξίνδν πέληε εηψλ. Ζ Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ πεξηιακβάλεη 80 έδξεο (56 

γηα ηνπο Διιελνθχπξηνπο θαη 24 γηα ηνπο Σνπξθνθχπξηνπο - νη 24 έδξεο 

παξακέλνπλ θελέο). Κχξηεο ζήκεξα πνιηηηθέο δπλάκεηο ζηελ Κχπξν, ζχκθσλα κε 

ηηο εθινγέο ηεο 22αο Μαΐνπ 2016, πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε Βνπιή είλαη ηα θφκκαηα: 
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Αλνξζσηηθφ Κφκκα Δξγαδφκελνπ Λανχ (Α.Κ.Δ.Λ, 16 έδξεο), Γεκνθξαηηθφο 

πλαγεξκφο (ΓΖ.Τ, 18 έδξεο), Γεκνθξαηηθφ Κφκκα (ΓΖ.ΚΟ, 9 έδξεο), Κίλεκα 

νζηαιδεκνθξαηψλ ΔΓΔΚ (Κ.. ΔΓΔΚ, 3 έδξεο), Κίλεκα Αιιειεγγχεο (3 έδξεο), 

Δζληθφ Λατθφ Μέησπν (Δ.ΛΑ.Μ, 2 έδξεο), πκκαρία Πνιηηψλ (3 έδξεο) θαη ην 

Κίλεκα Οηθνιφγσλ - πλεξγαζία Πνιηηψλ (2 έδξεο).  

 Ζ Γηθαζηηθή εμνπζία (απνλνκή δηθαηνζχλεο) ζηελ Κχπξν, αζθείηαη απφ ην 

Αλψηαην Γηθαζηήξην ηεο Γεκνθξαηίαο, ηα Καθνπξγηνδηθεία θαη ηα Δπαξρηαθά 

Γηθαζηήξηα, πνπ απνηεινχλ αλεμάξηεηε εμνπζία. 

 Γπζηπρψο, φπσο θαη ζηα πεξηζζφηεξα δεκνθξαηηθά θξάηε έηζη θαη ζηε 

Κχπξν ππάξρεη θαη κία «ηέηαξηε εμνπζία», δελ ηελ πξνβιέπεη ην ζχληαγκα θαη δελ 

είλαη άιιε απφ ηα Μέζα Μαδηθήο Δπηθνηλσλίαο. Σα ΜΜΔ επεξεάδνπλ ηε γλψκε 

ηνπ ιανχ γηα φπνηα ζεκαληηθή απφθαζε πξφθεηηαη λα ιεθζεί ζηνλ ηφπν. Δίλαη 

ζπλήζσο θαηεπζπλφκελα, απφ ηηο εθάζηνηε πνιηηηθέο παξαηάμεηο ηνπ ηφπνπ θαη 

δπζηπρψο, θάπνηεο θνξέο, επεξεαζκέλα απφ ηηο πνιηηηθέο πνπ ζέινπλ λα 

επηβάινπλ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο.  

 Ζ δηνίθεζε ηνπ θξάηνπο 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεραληζκψλ ηνπ θξάηνπο ζπληζηά 

ζπληειεζηή ηζρχνο ζπγθξηηηθά πάληα κε ηα ππφινηπα θξάηε θαη δνθηκάδεηαη ηφζν 

ζηελ πεξίνδν εηξήλεο φζν θαη ζηελ πεξίνδν θξίζεο ή πνιέκνπ. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα είλαη ζπλάξηεζε ηεο νξγάλσζεο (ζρεδηαζκνχ) ηεο δηνίθεζεο, 

ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ηειερψλ ηεο, ησλ πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη 

ζε απηήλ80. 

 Με εμαίξεζε ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ θαη Άκπλαο, ζηα ππφινηπα ελλέα 

Τπνπξγεία ππάγνληαη ζπγθεθξηκέλα Σκήκαηα/Τπεξεζίεο. Σν θάζε Τπνπξγείν θαη 

ην θάζε Σκήκα/Τπεξεζία έρεη ηε δηθή ηνπ νξγαλσηηθή δνκή, ε νπνία είλαη απζηεξά 

ηεξαξρηθή, κε μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο ζε θάζε επίπεδν θαη θαηάιιεινπο 

κεραληζκνχο αλαθνξάο/επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ηεξαξρηθψλ επηπέδσλ. 

Ζ ηππηθή δνκή ελφο Τπνπξγείνπ, πεξηιακβάλεη εζσηεξηθέο Γηεπζχλζεηο θαη 

                                            

80 Ζιία Η. Κνπζθνπβέιιεο «Δηζαγσγή ζηηο Γηεζλείο ρέζεηο», Έ Έθδνζε Αζήλα 2007 
ζει.172 
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Σκήκαηα/Τπεξεζίεο πνπ ππάγνληαη ζε απηφ. Ζ ηππηθή δνκή Σκήκαηνο/ 

Τπεξεζίαο,  ζπλήζσο, απνηειείηαη απφ Σνκείο, ν θάζε έλαο απφ ηνπο νπνίνπο έρεη 

ηελ επζχλε γηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

 Δθηφο απφ ηα 11 Τπνπξγεία ζην δεκφζην ηνκέα, ιεηηνπξγνχλ θαη 

Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο, πνπ δελ ππάγνληαη ζε Τπνπξγεία (φπσο π.ρ. ε Ννκηθή 

Τπεξεζία, ε Διεγθηηθή Τπεξεζία, θ.ά.), ησλ νπνίσλ πξνΐζηαληαη αλεμάξηεηνη 

Αμησκαηνχρνη πνπ δηνξίδνληαη, βάζεη ζπληαγκαηηθήο πξφλνηαο, απφ ηνλ Πξφεδξν 

ηεο Γεκνθξαηίαο, ππάξρνπλ επίζεο θαη Αλεμάξηεηεο Τπεξεζίεο πνπ ηδξχζεθαλ κε 

λφκν ζπλήζσο γηα ζθνπνχο ελαξκφληζεο κε ην θνηλνηηθφ θεθηεκέλν, ησλ νπνίσλ 

πξνΐζηαληαη αλεμάξηεηνη Αμησκαηνχρνη πνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην.  

 Ζ απνθέληξσζε ησλ θπβεξλεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο Δπαξρηαθψλ Γξαθείσλ. Σκήκαηα/ 

Τπεξεζίεο φπσο, π.ρ. ην Σκήκα Γεσξγίαο, νη Κηεληαηξηθέο Τπεξεζίεο θαη ην 

Σκήκα Αλαπηχμεσο Τδάησλ (φια θάησ απφ ην Τπνπξγείν Γεσξγίαο, Φπζηθψλ 

Πφξσλ θαη Πεξηβάιινληνο), ην Σκήκα Πνιενδνκίαο θαη Οηθήζεσο θαη ην Σκήκα 

Κηεκαηνινγίνπ θαη Υσξνκεηξίαο (θάησ απφ ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ), ην Σκήκα 

Γεκνζίσλ Έξγσλ θαη νη Ζιεθηξνκεραλνινγηθέο Τπεξεζίεο (θάησ απφ ην 

Τπνπξγείν πγθνηλσληψλ θαη Έξγσλ), ην Σκήκα Δξγαζίαο, ην Σκήκα Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ θαη νη Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο (θάησ απφ ην Τπνπξγείν 

Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ), ιεηηνπξγνχλ γξαθεία ζηηο επαξρίεο ηνπ 

λεζηνχ, ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε πξνζθνξά ππεξεζηψλ ζην θνηλφ.  

 Δπηπξφζζεηα, ζηηο επαξρίεο ιεηηνπξγνχλ θαη νη Δπαξρηαθέο Γηνηθήζεηο, νη 

νπνίεο πξνζθέξνπλ δηάθνξεο ππεξεζίεο ζην θνηλφ θαη ζπληνλίδνπλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Κπβεξλεηηθψλ Σκεκάησλ ζε επαξρηαθφ επίπεδν, κε ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε δηάθνξσλ αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ. 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ππάξρνπλ δχν κνξθέο αξρψλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα Γεκνηηθά θαη ηα Κνηλνηηθά πκβνχιηα, ηα νπνία εκπιέθνληαη ζηε 

δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη εθαξκνγήο αλαπηπμηαθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

έξγσλ. Ζ ιεηηνπξγία θαη νη αξκνδηφηεηεο ησλ Γεκνηηθψλ θαη Κνηλνηηθψλ 
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πκβνπιίσλ θαζνξίδνληαη ζηελ νηθεία λνκνζεζία. ηελ Κχπξν ππάξρνπλ ζήκεξα 

νη 34 Γήκνη, θάπνηνη εθ ησλ νπνίσλ είλαη θαηερφκελνη. 

 Σέινο ππάξρνπλ νη Ζκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί (νξγαληζκνί θνηλήο σθειείαο) 

γηα εμππεξέηεζε ζθνπψλ δεκφζηαο σθέιεηαο ε ζχζηαζεο, νη αξκνδηφηεηεο θαη ε 

ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη κε λφκν. Οη Ζκηθξαηηθνί Οξγαληζκνί 

ιεηηνπξγνχλ κε πεξηζζφηεξε απηνλνκία θαη επειημία, θαζφηη δηνηθνχληαη απφ 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ηα κέιε ηνπ νπνίνπ δηνξίδνληαη απφ ην Τπνπξγηθφ 

πκβνχιην. Σν πξνζσπηθφ ησλ ελ ιφγσ Οξγαληζκψλ δηνξίδεηαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιηφ ηνπο, βάζεη ησλ ζέζεσλ θαη ησλ κηζζνδνηηθψλ θιηκάθσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηνλ εηήζην Πξνυπνινγηζκφ ηνπο, πνπ ζπλήζσο εγθξίλεηαη απφ 

ην Τπνπξγηθφ πκβνχιην θαη ηε Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ81. 

 Ζ κεηαξξχζκηζε ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο απνηειεί κηα ζπλερηδφκελε 

πξνζπάζεηα, ε νπνία απαηηεί ηε ζχκπξαμε φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη 

ηελ αιιαγή θνπιηνχξαο, ηδηαίηεξα εληφο ηεο Γεκφζηαο Τπεξεζίαο. θνπφο ηεο 

πξνζπάζεηαο απηήο είλαη ε εμεχξεζε ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο 

δεκφζηαο ππεξεζίαο, απνζθνπψληαο ζηελ νξζνινγηζηηθφηεξε θαη απνδνηηθφηεξε 

ιεηηνπξγία ησλ νξγαληζκψλ, κε πξνζαλαηνιηζκφ ζηηο ζηξαηεγηθέο επηδηψμεηο ζην 

επίπεδν ηνπ Τπνπξγείνπ, θαζψο θαη ηεο γεληθφηεξεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο. 

Μέζα ζην πιαίζην απην εμεηάδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ν ξφινο θαη ε νξγάλσζε (δνκή 

θαη επίπεδα ζηειέρσζεο) ησλ Τπνπξγείσλ/Οξγαληζκψλ θαη Τπεξεζηψλ, νη 

ζπγρσλεχζεηο ή νκαδνπνηήζεηο ηκεκάησλ θαη ε κεηαθνξά αξκνδηνηήησλ κεηαμχ 

Τπνπξγείσλ, γηα ζθνπνχο ζπλάθεηαο θαη γηα απνθπγή αιιεινεπηθαιχςεσλ82. 

 Ζ ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε 

  Οη Κχπξηνη πνιίηεο κπνξνχλ λα είλαη ζε θάπνην βαζκφ 

ηθαλνπνηεκέλνη, ηνπιάρηζηνλ, γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ θαη 

εηδηθφηεξα ηε ζηξαηησηηθή θηλεηνπνίεζε. Ο νξζνινγηζκφο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο νξγάλσζεο είλαη απνηέιεζκα ηνπ παξαδείγκαηνο ησλ 

                                            

81 http://www.mof.gov.cy/mof/papd/papd.nsf 
82 http://www.reform.gov.cy/gr 
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ερζξνπξαμηψλ ηνπ 1964 ζηελ Σειιπξία83 θαη ηεο Σνχξθηθήο εηζβνιήο ην 1974, 

φπνπ ν θξαηηθφο κεραληζκφο δελ ιεηηνχξγεζε γηα λα αληηκεησπηζηνχλ 

πξνβιήκαηα, φπσο άκεζε θαηάηαμε εθέδξσλ, νρεκάησλ θαη θξαηηθψλ θαη 

ηδησηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 Σξία είλαη ηα βαζηθά ζέκαηα κε ηα νπνία αζρνιείηαη ε Πνιηηηθή ρεδίαζε 

Δθηάθηνπ Αλάγθεο ζηελ Κχπξν ζήκεξα: Ζ επίηαμε βαζηθψλ ππνδνκψλ ηεο 

ρψξαο, ην εληειψο ξεπζηφ δηεζλέο πεξηβάιινλ θαη νη ζπλέπεηέο ηνπ ζηε ρψξα θαη 

ζπληνληζκφο φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζε ζέκαηα εθηάθηνπ αλάγθεο θνξέσλ. 

 Ζ επίηαμε84  βαζηθψλ ππνδνκψλ ηεο ρψξαο (αεξνδξφκηα, ηειεπηθνηλσλίεο, 

ελέξγεηα, νδηθνί άμνλεο, ιηκάληα) θαη νη πηζαλέο επηπηψζεηο απηψλ ησλ 

ηδησηηθνπνηήζεσλ ζηελ Πνιηηηθή Κηλεηνπνίεζε θαη ηελ Πνιηηηθή Άκπλα ηεο ρψξαο, 

θαζηζηά ην ξφιν ηεο ΠΔΑ πνιχ ζεκαληηθφ, σο πξνο ηελ δηαηήξεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ εθηάθηνπ αλάγθεο απφ ηηο ππνδνκέο απηέο.  

 Κχξηνο εθθξαζηήο απηήο ηεο πξνζπάζεηαο, είλαη ε πνιηηηθή άκπλα κε 

απνζηνιή ζηελ εηξήλε, ηε ιήςε κέηξσλ γηα αληηκεηψπηζε θπζηθψλ ή 

αλζξσπνγελψλ ζπκθνξψλ, ην κέγεζνο ησλ νπνίσλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

θηλδχλνπο γηα ηε δσή θαη ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ ή εθηεηακέλεο θαηαζηξνθέο 

ζην πεξηβάιινλ θαη ηνπο θπζηθνχο πφξνπο ηεο Γεκνθξαηίαο, ελψ ζηνλ πφιεκν ε 

πξνζηαζία ησλ πνιηηψλ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο Πνιηηηθήο Άκπλαο ζήκεξα δηέπεηαη απφ 

ηνπο πεξί Πνιηηηθήο Άκπλαο Νφκνπο ηνπ 1996 θαη 1998 θαη ηνπο πεξί Πνιηηηθήο 

Άκπλαο (Γεληθνχο) Καλνληζκνχο ηνπ 1997 έσο 201285. Ζ Γχλακε Πνιηηηθήο 

Άκπλαο ζηειερψλεηαη απφ κφληκν πξνζσπηθφ, εζεινληέο θαη ππφρξενπο 

ακπλίηεο/ακπλίηξηεο. Σελ επζχλε θαζνξηζκνχ πνιηηηθήο ηεο Γχλακεο θαη 

ζπληνληζκνχ ηνπ έξγνπ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο, έρεη ε Γεληθή Γηνίθεζε 

Πνιηηηθήο Άκπλαο (ΓΔΓΠΑ), ζηελ νπνία ππάγνληαη νη πέληε (5) Πεξηθεξεηαθέο 

                                            

83Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1964 έγηλε επηδξνκή θαη βνκβαξδηζκφο απφ ηελ Σνπξθηθή αεξνπνξία. 
Σα Κφθθηλα ήηαλ ηνπξθνθππξηαθφο ζχιαθαο θαη νη Σνπξθνθχπξηνη ηα ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα 
ιαζξαίεο εηζαγσγέο φπισλ θαη ζηξαηησηψλ ζηελ Κχπξν απφ ηελ Σνπξθία. 

84 Ο πεξί Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο (Σξνπνπνηεηηθφο) Νφκνο ηνπ 2014 θαη  δηαβάδεηαη καδί κε 
ηνπο πεξί Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο Νφκνπο ηνπ 1962 κέρξη 1998 (πνπ ζην εμήο ζα αλαθέξνληαη σο 
«ν βαζηθφο λφκνο») θαη ν βαζηθφο λφκνο θαη ν παξψλ Νφκνο ζα αλαθέξνληαη καδί σο νη πεξί 
Δπηηάμεσο Ηδηνθηεζίαο Νφκνη ηνπ 1962 κέρξη 2014. 

85 http://www.moi.gov.cy/moi/cd/cd.nsf/page03_gr/page03_gr?OpenDocument 
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Γηεπζχλζεηο Πνιηηηθήο Άκπλαο (ΠΔΓΠΑ) Λεπθσζίαο, Λεκεζνχ, Λάξλαθαο, Πάθνπ 

θαη Ακκνρψζηνπ.  

 Έλαο άιινο κεραληζκφο ζηξαηησηηθήο θηλεηνπνίεζεο είλαη ε απφθαζε ηεο 

ρνξεγίαο νπιηζκνχ θαη ησλ κεηά ηνπ φπινπ ππξνκαρηθψλ ζηελ εθεδξεία, πνπ 

θέξεη αηνκηθφ ηπθέθην. Ζ ελέξγεηα απηή, σο πνιηηηθή απφθαζε πνπ είλαη, έρεη 

αλαπηχμεη ζε κεγάιν βαζκφ ηε δπλαηφηεηα άκεζεο αληίδξαζεο ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ. 

 Ζ ζέζε ηνπ θξάηνπο ζην Γηεζλέο χζηεκα 

  Γηα λα γίλεη θαηαλνεηή ε ζέζε ηεο Κχπξνπ ζην δηεζλέο ζχζηεκα 

πξέπεη λα γίλεη κία ηζηνξηθή αλαδξνκή, ησλ ελεξγεηψλ ησλ θχξησλ δξψλησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, πνπ ήηαλ ε ΖΠΑ θαη ε πξψελ νβηεηηθή 

Έλσζε. Ζ ίδξπζε ηνπ θξάηνπο ηνπ Ηζξαήι ζηηο 14 Μαΐνπ 1948 ζε παιαηζηηληαθά 

εδάθε, κε ηελ εθδίσμε ρηιηάδσλ Αξάβσλ απφ ηηο εζηίεο ηνπο, πξνθάιεζε ηελ 

ερζξφηεηα ησλ αξαβηθψλ ιαψλ θαη έγηλε αηηία λα θνπληψζεη ν αξαβηθφο 

εζληθηζκφο. Ζ αξαβηθή ερζξφηεηα έγηλε αθφκε κεγαιχηεξε κεηά ηνλ «Πφιεκν ησλ 

έμη εκεξψλ» ηνλ Ηνχλην ηνπ 1967, θαηά ηνλ νπνίν ην Ηζξαήι θαηέιαβε θαη άιια 

αξαβηθά εδάθε (ηε Γπηηθή ρζε, ηε ισξίδα ηεο Γάδαο, ηε ρεξζφλεζν ηνπ ηλά θαη 

ηα πςψκαηα Γθνιάλ ζηε πξία). Ζ ερζξφηεηα ησλ Αξάβσλ ζηξάθεθε θαη ελαληίνλ 

ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, πνπ ππνζηήξηδαλ ην Ηζξαήι. Οη κεγάιεο 

αξαβηθέο ρψξεο πνπ πεξίδσλαλ ην Ηζξαήι (ε Αίγππηνο, ε πξία θαη ην Ηξάθ) 

δήηεζαλ θαη πήξαλ βνήζεηα απφ ηε νβηεηηθή Έλσζε. Άθζνλνο ζνβηεηηθφο 

νπιηζκφο θαηέθιπζε ηηο ρψξεο απηέο. Καη ην ζεκαληηθφηεξν, ν ζνβηεηηθφο ζηφινο, 

ηνπ νπνίνπ ε παξνπζία ζηε Μεζφγεην ήηαλ νπζηαζηηθά αλχπαξθηε πξηλ ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1960, άξρηζε λα ακθηζβεηεί ηελ θπξηαξρία ηνπ 6νπ Ακεξηθαληθνχ 

ζηφινπ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην (Απξίιηνο 1964)86. 

Σν 1971 ν ζνβηεηηθφο ζηφινο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην παξνπζίαδε 

ππεξνπιία, ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ακεξηθαληθφ. Μπνξνχζε κάιηζηα λα ειιηκελίδεηαη 

ζε θηιηθά ιηκάληα, ελψ ν 6νο ακεξηθάληθνο ζηφινο έραζε ηα ιηκάληα ηεο Σνπξθίαο 

                                            

86 χκθσλα κε ηελ εηήζηα αλάιπζε ηνπ βξεηαληθνχ Τπνπξγείνπ Άκπλαο πνπ δεκνζηεχηεθε 
ζηηο 18/2/1971, Υαηδεαξγχξεο, Κψζηαο, «Ο Μαθάξηνο θαη νη χκκαρνί ηνπ» ζει.160 Gutenberg, 
Αζήλα 1974 
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έλεθα ησλ ερζξηθψλ δηαδειψζεσλ Σνχξθσλ πνιηηψλ πνπ ζεσξνχζαλ ερζξηθή ηελ 

ακεξηθάληθε πνιηηηθή, επεηδή παξεκπφδηζε ηνπξθηθή εηζβνιή ζηελ Κχπξν ην 1964. 

Ζ θαηάζηαζε γηλφηαλ αθφκα πην δπζκελήο γηα ηα δπηηθά ζπκθέξνληα, επεηδή νη 

πεηξειαηνπαξαγσγηθέο αξαβηθέο ρψξεο, φπσο Ηξάθ, Ληβχε θαη Αιγεξία, θαζψο θαη 

ην Ηξάλ, άξρηζαλ λα ζέηνπλ ππφ ηνλ έιεγρφ ηνπο ηελ παξαγσγή θαη ηελ εκπνξία 

ηνπ πεηξειαίνπ, ην νπνίν κέρξη ηφηε εθκεηαιιεχνληαλ κε ηεξάζηηα θέξδε αγγιηθέο, 

ακεξηθαληθέο θαη γαιιηθέο εηαηξείεο. 

Ζ Κχπξνο ππνζηήξηδε ηηο αξαβηθέο ρψξεο ζηε δηακάρε ηνπο κε ην Ηζξαήι 

θαη απηέο ππνζηήξηδαλ έλζεξκα ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Διιεληζκνχ ζηελ Κχπξν λα 

απνθηήζεη αδέζκεπηε αλεμαξηεζία θαη λα κελ πεξηέιζεη ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ΝΑΣΟ. κσο, πνιηηηθή ησλ ΖΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ ήηαλ λα εκπνδίζνπλ ηε νβηεηηθή 

Έλσζε λα απνθηήζεη αθφκε κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα κε ηελ αχμεζε ηεο 

επηξξνήο ηεο ζηελ Κχπξν, πνπ ιφγσ ηεο θηιίαο ηεο κε ηνπο Άξαβεο ζπλεπαγφηαλ 

απμεκέλν θίλδπλν γηα ην Ηζξαήι. 

Ζ δηείζδπζε ηεο ΔΓ ζην ρψξν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο αχμεζε ηελ 

ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Κχπξνπ γηα ηε Γχζε. Οη βξεηαληθέο βάζεηο ζηε Γεθέιεηα 

θαη ην Αθξσηήξη απέθηεζαλ αθφκε κεγαιχηεξε ζηξαηεγηθή αμία, εηδηθά κεηά ηελ 

εθδίσμε ησλ Άγγισλ απφ ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ (1956) θαη ην Άδελ (1967). Οη 

βάζεηο ρξεζηκνπνηνχληαλ πξνο «αληηκεηψπηζε ηεο απεηιήο ηνπ ζνβηεηηθνχ 

ζπλαζπηζκνχ»87. Σν ΝΑΣΟ ζεσξνχζε ην Κππξηαθφ σο νηθνγελεηαθή ηνπ ππφζεζε, 

εμαηηίαο ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ηεο Αγγιίαο θαη ησλ ΖΠΑ ζην λεζί. Γη' απηφ 

θαη είδε κε εμαηξεηηθή αλεζπρία ηελ αλάκεημε ηεο ΔΓ, πνπ έζεηε ζε θίλδπλν ηα 

ζηξαηεγηθά ηνπ πιενλεθηήκαηα ζηελ Κχπξν88. 

Κχξηα θξνληίδα ηεο Ακεξηθήο ήηαλ λα απνηξαπεί κηα ζχγθξνπζε κεηαμχ 

Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, εμαηηίαο ηεο Κχπξνπ. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ θαηαζηξνθή, 

επεηδή ζα επέθεξε δηάζπαζε ηεο λνηηναλαηνιηθήο πηέξπγαο ηνπ ΝΑΣΟ, 

ηζρπξνπνίεζε ηεο παξνπζίαο ηεο ΔΓ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη θίλδπλν 

                                            

87 πσο δήισζε εθπξφζσπνο ησλ βξεηαληθψλ βάζεσλ ζηηο 11,4,1963, αλαθνηλσζέλ ηνπ 
Κππξηαθνχ Πξαθηνξείνπ Δηδήζεσλ ζηε Υαξαπγή, 17/1/1965 

88 Ball George W. «The past has another pattern», W.W. Norton and Company, New York-

London 1982 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%AE_(%CE%B5%CF%86%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%AF%CE%B4%CE%B1_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%85)
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κεηαηξνπήο ηεο Κχπξνπ ζε ζνβηεηηθφ δνξπθφξν. Γηα λα εμνπδεηεξσζνχλ νη 

θίλδπλνη έπξεπε ν Μαθάξηνο λα θχγεη απφ ηελ εμνπζία θαη λα πάξεη ηε ζέζε ηνπ 

κηα θίιηα θπβέξλεζε θαη ε Σνπξθία λα ζπγθξαηεζεί απφ ην λα εηζβάιεη ζηελ 

Κχπξν. κσο ε Σνπξθία κε θαλέλα ηξφπν δελ έπξεπε λα ηαπεηλσζεί, επεηδή ήηαλ 

έλαο εμαηξεηηθά πνιχηηκνο ζχκκαρνο γηα ηηο ΖΠΑ. Γη´ απηφ νπνηαδήπνηε ιχζε ηνπ 

Κππξηαθνχ απαξαηηήησο ζα έπξεπε λα έρεη ηελ έγθξηζε ηεο Σνπξθίαο. 

Ζ ΔΓ εμάιινπ είρε σο ζθνπφ ε Κχπξνο λα κελ ηεζεί ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ 

ΝΑΣΟ. Γηα λα απνηξέςεη ηέηνην ελδερφκελν πξνεηδνπνηνχζε φηη δελ ζα αλερφηαλ 

ζηξαηησηηθή εηζβνιή ηεο λαηντθήο Σνπξθίαο ζηελ Κχπξν. Γηα ηνλ ίδην ιφγν 

θαζηζηνχζε ζαθέο φηη δελ επλννχζε έλσζε ηεο Κχπξνπ κε ηελ λαηντθή Διιάδα. Ζ 

Κχπξνο γηα ηελ ΔΓ ζα έπξεπε λα δηαηεξεζεί σο αλεμάξηεην θξάηνο θαη 

νπνηαδήπνηε ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο ζα έπξεπε λα εμεπξεζεί κέζσ ηνπ ΟΖΔ θαη 

φρη ηνπ ΝΑΣΟ89. 

 Μεηά ηελ Σνχξθηθε εηζβνιή ην 1974 θαη ηε ιήμε ηνπ ςπρξνχ πνιέκνπ, ηελ 

δηάιπζε ηεο νβηεηηθήο Έλσζεο, ε Κχπξνο δηαηεξεί πνιχ θαιέο ζρέζεηο κε κεγάιν 

αξηζκφ θξαηψλ θαη ε εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή ζηνρεχεη ζε ελεξγφ ζπκκεηνρή ζηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ επηδηψθνπλ ηελ πξνψζεζε ηεο δηεζλνχο ζπλεξγαζίαο, ηεο 

εηξήλεο, ηεο ζηαζεξφηεηαο θαη ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. 

 Τπήξμε πάληνηε ζζελαξφο ππνζηεξηθηήο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ, 

ηεο θπξηαξρίαο θαη εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ησλ θξαηψλ, θαζψο θαη ζηαζεξφο 

ππεξαζπηζηήο ηεο δηεζλνχο εηξήλεο θαη αζθάιεηαο. Ζ γεσγξαθηθή ηεο ζέζε, ηεο 

επηηξέπεη λα δηαδξακαηίδεη ξφιν ηφζν ζηελ πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, 

φζν θαη ζηελ Δπξσπατθή νηθνγέλεηα. Με ηελ έληαμή ηεο ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 

θαη ηε λέα επνρή πνπ εγθαηληάδεηαη ζηηο ζρέζεηο ηεο κε ηξίηεο ρψξεο, ε Κχπξνο 

θαζίζηαηαη γέθπξα επηθνηλσλίαο αλάκεζα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη ηηο ρψξεο 

απηέο90. 

 Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί έλα θξάηνο λα 

ζπκκεηέρεη ζηε Γηεζλή πνιηηηθή θαίλεηαη, δπζηπρψο, φηη ε Κχπξνο ζπκκεηέρεη ζην 

                                            

89 https://el.wikipedia.org/wiki 
90 http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa29_gr/mfa29_gr?OpenDocument 

https://el.wikipedia.org/wiki
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δηεζλέο ζχζηεκα κε κία ζηάζε ππνρσξεηηθφηεηαο θαη θπξίσο θαηεπλαζκνχ, 

δειαδή ππνρσξεί ζηηο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη εδαθηθέο απαηηήζεηο ηεο 

Σνπξθίαο, κε ηελ ηδέα φηη κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα πεξηνξίζεη ηελ επηζεηηθφηεηά ηεο. 

Δίλαη θαλεξφ φηη ε έιιεηςε καθξνπξφζεζκεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ζπληεξεί ηελ 

αλαπνθαζηζηηθφηεηα ησλ εθάζηνηε θπβεξλήζεσλ λα ζπκκαρήζνπλ κε έλα απφ 

ηνπο θχξηνπο δξψληεο ζηελ πεξηνρή θαη απηή ε αλαπνθαζηζηηθφηεηα είλαη θαη ε 

ηεξάζηηα δηαθνξά πνπ έρεη κε ηηο ρψξεο ηγθαπνχξε θαη Σαïβάλ, παξαδείγκαηα 

πνπ αλαιχζακε ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα. Ζ ζηξαηεγηθή ηνπ λα ηα έρσ θαιά κε 

φινπο δελ απέδσζε θαη ε Κχπξνο πξέπεη λα ζηξαθεί ζπγθεθξηκέλα ζε ζπκκαρία 

κε θχξην δξψληα ηνπ δηεζλνχο ζπζηήκαηνο, αλαιακβάλνληαο ηελ επζχλε έλαληη 

ησλ πνιηηψλ ηεο. 

 4.2.γ Τπνθεηκεληθνί ζπληειεζηέο 

 Ζγεζία 

  ηε ζχγρξνλε ηζηνξία ηνπ λεζηνχ ε κεγαιχηεξε κνξθή εγέηε ήηαλ 

απηή ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ, ν νπνίνο δηαθπβέξλεζε ην λεζί απφ ηδξχζεψο 

ηνπ σο αλεμάξηεην θξάηνο, κέρξη θαη ην 1977. Γεληθά απφ ηελ αλάιεςε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ ζηελ Πξνεδξία ηεο Κχπξνπ ν Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο Γ΄, ιφγσ 

αθξηβψο ηεο πξντζηνξίαο ηνπ αιιά θαη ηνπ ξφινπ ηνπ, εηδηθά ζηνλ θππξηαθφ 

αγψλα, απνηεινχζε γηα ηνλ ίδην ηνλ θππξηαθφ ιαφ (Έιιελεο θαη Σνχξθνπο) 

αλαγλσξηζκέλε πξνζσπηθφηεηα ηνπ ηφηε Διιεληζκνχ. Ζ θήκε θαη ε αμία ηνπ 

Μαθαξίνπ μεπέξαζε θαηά πνιχ ην κέγεζνο ηεο ρψξαο. Πνιινί ζηνλ δηεζλή ρψξν 

αλαγλψξηδαλ ηελ Κχπξν θαη ην εζληθφ ηεο πξφβιεκα ζην άθνπζκα ηνπ νλφκαηνο 

ηνπ Μαθαξίνπ. Ο ζπλεπήο αγψλαο ηνπ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο αλεμαξηεζίαο θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ θξαηψλ θαη ησλ ιαψλ, νη νπνίνη ζηέλαδαλ γηα ρξφληα θάησ απφ 

ηνλ απνηθηαθφ δπγφ, ήηαλ έλαο πξφζζεηνο παξάγνληαο πνπ θαηέζηεζε ηνλ 

Μαθάξην ζηφρν ησλ Μεγάισλ Γπλάκεσλ θαη νδήγεζε ζηηο απαξάδεθηεο, 

ππνλνκεπηηθέο πξνζπάζεηεο αθφκε θαη γηα ηε θπζηθή ηνπ εμφλησζε. Σν θχξνο θαη 

ε εζηθή ηνπ επηβνιή ηνπ είραλ πξνζδψζεη δηεζλή αθηηλνβνιία αθφκα θαη ζηνλ 
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αιιφζξεζθν αξαβηθφ θφζκν. πκκεηέρνληαο δε ζην Κίλεκα ησλ αδεζκεχησλ91, ε 

δηεζλήο ηνπ αλαγλψξηζε ήηαλ αθφκε πεξηζζφηεξν δεδνκέλε ελψ ν νθεηιφκελνο 

ζεβαζκφο ζην ζρήκα ηνπ αξρηεπηζθφπνπ δελ ακθηζβεηνχληαλ. Ίζσο ζην πιαίζην 

ηεο ζεσξίαο ηνπ ξεαιηζκνχ ε θίλεζε απηή (έληαμε ζην θίλεκα ησλ αδεζκεχησλ) 

ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ Μαθαξίνπ, λα θαλεξψλεη ηελ πεξηνξηζκέλε ηθαλφηεηα ηνπ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ζεκάησλ ηεο δηεζλήο πνιηηηθήο κε ηνλ ζσζηφ ηξφπν.  

 Απφ ην 1977 θαη κέρξη ζήκεξα φκσο, ππήξμαλ άιινη 6 πξφεδξνη 

δεκνθξαηίαο ηνπ λεζηνχ, έρνληαο θπξίσο σο ζηφρν ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο 

πνπ πξνθάιεζαλ ηα Σνχξθηθα ζηξαηεχκαηα θαηνρήο, κε ζπλερείο απνηπρίεο ιφγσ 

ηεο Σνπξθηθήο αδηαιιαμίαο αιιά θαη ηεο ιαλζαζκέλεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ 

αλέπηπζζαλ θαηά θαηξνχο. Ζ εγεζία ηνπ ηφπνπ απνδείρηεθε ζε βάζνο 43 ρξφλσλ 

φηη δελ θαηάθεξε λα βάιεη ζηέξεεο βάζεηο γηα έλα θξάηνο κε νηθνλνκηθή –

ζηξαηησηηθή θαη δηπισκαηηθή ηζρχ ψζηε λα πξνθαιεί ην θφβν ηεο απνηξνπήο 

ζηνπο επίδνμνπο θαηαθηεηέο ηεο πεξηνρήο. 

 Τπήξμαλ θαηά θαηξνχο ζεκαληηθέο επηηπρίεο ηεο δηπισκαηίαο φπσο ε 

έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2004, ε ζχλαςε δηκεξψλ θαη 

ηξηκεξψλ ζπκθσληψλ ζπλεξγαζίαο κε γείηνλα θξάηε, απνηέιεζκα ησλ 

ελεξγεηαθψλ θνηηαζκάησλ ζηε ΑΟΕ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. ια απηά φκσο 

δελ εληάζζνληαη ζε κία ζηαζεξή καθξνπξφζεζκε εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κχπξνπ, 

πνπ ζα ηελ νδεγήζεη ζήκεξα, ζην ηεξκαηηζκφ ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο, ζηελ 

έμνδν απφ ηελ νηθνλνκηθή θξίζε, ζηελ αλαδηάξζξσζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο θαη 

ηέινο, ζηε δεκηνπξγία κηαο αμηφπηζηεο θαη ηζρπξήο ζηα πξφηππα άιισλ κηθξψλ 

θξαηψλ, ζηξαηησηηθήο δχλακεο ηθαλήο λα απνηξέπεη θάζε επίδνμν εηζβνιέα. 

 Σν θχξνο ηνπ θξάηνπο 

  ε δηπισκαηηθφ επίπεδν, δεδνκέλεο ηεο απεηιήο ηεο Σνπξθίαο γηα 

θαηάιπζε ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο, ηεο επηδίσμήο ηεο γηα επηβνιή ιχζεο δχν 

ρσξηζηψλ θξαηψλ θαη λνκηκνπνίεζεο ηνπ ζηξαηησηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζην λεζί, ε 

χπαξμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο ηεο κφλεο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο 

                                            

91 Γηεζλήο νξγάλσζε, αλαγλσξηζκέλε απφ ηνλ ΟΖΔ, κεηαμχ ησλ Αδεζκεχησλ ρσξψλ ησλ 
νπνίσλ ε πνιηηηθή δελ επζπγξακκίδεηαη κε ηελ πνιηηηθή ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (ΖΠΑ-Ρσζίαο). 
Απνηειείηαη απφ 118 θξάηε ελψ ζπκκεηέρνπλ θαη 18 θξάηε παξαηεξεηέο. 
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θξαηηθήο αξρήο ζηελ Κχπξν, απνηειεί ην ηζρπξφηεξν  ζηξαηεγηθφ έξεηζκα πνπ 

δηαζέηεη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά γηα ηελ απνηξνπή ησλ ηνπξθηθψλ ζρεδίσλ. 

Σαπηφρξνλα ην ζηνηρείν ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο πξνζθέξεη ζηελ Κχπξν 

δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνριψλ ζηξαηεγηθήο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηεο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ εζλψλ, φπσο είλαη νη δηεζλείο ζρέζεηο, 

ην δηεζλέο δίθαην θαη γεληθά άιια εξείζκαηα πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πθήο (κε- 

ζηξαηησηηθά).  

 Ζ Κππξηαθή δεκνθξαηία, γηα ηε ιχζε ηεο ζπλερηδφκελεο θαηνρήο, ζηεξίδεηαη 

θπξίσο ζε απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ ππφ πίεζε ην 1977 απφ ηνλ Αξρηεπίζθνπν 

Μαθάξην, δειαδή  ηνλ ζπκβηβαζκφ ηεο δηδσληθήο, δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο. 

Αγσλίδεηαη θαη έρεη ηελ πνιηηηθή βνχιεζε γηα ζπλνιηθή επίιπζε ηνπ θππξηαθνχ 

πξνβιήκαηνο, βαζηζκέλε ζηηο πκθσλίεο Τςεινχ Δπηπέδνπ ηνπ 197792 θαη 

197993, ζηα Φεθίζκαηα ηνπ πκβνπιίνπ Αζθαιείαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ94 θαη 

ζην ζπκθσλεκέλν πιαίζην γηα έλα νκνζπνλδηαθφ θξάηνο πνπ ζα απνηειείηαη απφ 

δχν νκφζπνλδεο πνιηηείεο, έλα θξάηνο κε κία θαη κφλε θπξηαξρία, κία θαη κφλε 

δηεζλή πξνζσπηθφηεηα θαη κία θαη κφλε ηζαγέλεηα, κε πνιηηηθή ηζφηεηα ησλ δχν 

θνηλνηήησλ, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζηα ζρεηηθά Φεθίζκαηα ηνπ Οξγαληζκνχ 

Ζλσκέλσλ Δζλψλ. Ζ ιχζε πνπ επηδηψθεη, πξέπεη λα ζπλάδεη κε ην επξσπατθφ θαη 

δηεζλέο δίθαην θαη λα δηαζθαιίδεη ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα θαη ηηο ειεπζεξίεο 

φισλ ησλ Κππξίσλ, Διιελνθππξίσλ, Σνπξθνθππξίσλ, Μαξσληηψλ, Αξκελίσλ θαη 

Λαηίλσλ. Απηή ε ζέζε δίλεη ηελ εηθφλα πξνο ηα έμσ ελφο θξάηνπο πνπ έρεη 

ζηαζεξέο ζέζεηο βαζηζκέλεο ζε δηεζλήο απνθάζεηο, ζε αληίζεζε κε ηελ Σνπξθία 

θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή εγεζία ησλ νπνίσλ ε θηινζνθία είλαη, ε  ιχζε ησλ δχν 

θξαηψλ ζηελ Κχπξν.  

 Δπίζεο ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν ε ζπκκεηνρή ηεο Κχπξνπ ζηα ζεζκηθά 

φξγαλα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε ζσζηή θαη κε θάζε αμηνπξέπεηα 

                                            

92 πκθσλία κεηαμχ ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, Αξρηεπηζθφπνπ 
Μαθαξίνπ, θαη ηνπ Σνπξθνθχπξηνπ εγέηε Ρανχθ Νηελθηάο, ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ζηηο 12 
Φεβξνπαξίνπ 1977 θαηά ηε δηάξθεηα ζπλάληεζεο ππφ ηελ αηγίδα ηνπ Γ.Γ. ηνπ Οξγαληζκνχ 
Ζλσκέλσλ Δζλψλ. 

93 πκθσλία κεηαμχ ηνπ ηφηε Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο πχξνπ Κππξηαλνχ θαη ηνπ 
Σνπξθνθχπξηνπ εγέηε Ρανχθ Νηελθηάο, ζηελ νπνία θαηέιεμαλ ζηηο 19 Μαΐνπ 1979 ππφ ηελ αηγίδα 
ηνπ Γεληθνχ Γξακκαηέα ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ Γξα Βάιηρατκ 

94 http://www.mfa.gov.cy/mfa/Embassies/Embassy_Brussels.nsf 
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εθπξνζψπεζή ηεο απφ ηνπο επξσβνπιεπηέο, δίλεη ηεξάζηην θχξνο ζην λεζί. 

Παξάδεηγκα ζε απηή ηελ πεξίπησζε απνηειεί ε πξφζθαηε επηηπρεκέλε πξνεδξία 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ Κχπξνο, κε ηελ επηηπρεκέλε πξνεδξία ηεο 

αλέηξεςε ην επηρείξεκα ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ φηη ηα κηθξά θξάηε ιφγσ ησλ 

πεξηνξηζκψλ ζε αλζξψπηλνπο θαη νηθνλνκηθνχο πφξνπο δελ κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ πξνεδξία, αθνχ θαηάθεξε λα πξνρσξήζεη κε 

επηδεμηφηεηα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζε ζέκαηα πνπ ρξφληδαλ ζηηο επξσπατθέο 

θαιέλδεο, φπσο ην πνιπεηέο δεκνζηνλνκηθφ πιαίζην θαη ην θνηλφ επξσπατθφ 

ζχζηεκα αζχινπ θαη λα θιείζεη ην ζεκαληηθφ δήηεκα ηνπ εληαίνπ παθέηνπ 

επξεζηηερλίαο, ελψ έπαημε θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ επίιπζε ηεο δηνξγαληθήο θξίζεο 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012, κεηαμχ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ γηα ην ζέκα ηεο δηαθπβέξλεζεο έλγθελ, ελεξγψληαο σο 

έληηκνο δηακεζνιαβεηήο. Δπηπιένλ, ε Κχπξνο, πέηπρε λα ζηξέςεη ην επξσπατθφ 

ελδηαθέξνλ ζε κηα ζεηξά δεηεκάησλ αιηείαο, ζαιάζζηαο πνιηηηθήο θαη ελέξγεηαο, 

πνπ άπηνληαη ησλ άκεζσλ εζληθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο95. 

 ε δηνηθεηηθφ επίπεδν ε ρψξα ιακβάλεη κέηξα, φπσο ν θαζνξηζκφο νξίνπ 

ζηηο πνιηηνγξαθήζεηο μέλσλ ππεθφσλ αλά έηνο, ξχζκηζε κέρξη θαη απαγφξεπζε 

ησλ δηαθεκίζεσλ γηα πξνζέιθπζε πξνζψπσλ πςειήο εηζνδεκαηηθήο ζηάζκεο θαη 

βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζηελ παξαρψξεζε ππεθνφηεηαο. 

 Ζ Κχπξνο είλαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Moneyval ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξψπεο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ Αμηνιφγεζε ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη θαηά 

ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, απφ ηδξχζεσο ηεο ην 

1997. Ζ Τπεχζπλε ηεο Μνλάδαο έρεη δηαηειέζεη κέινο θαη Αληηπξφεδξνο ηνπ 

«Γξαθείνπ» ηεο ελ ιφγσ Δπηηξνπήο θαη είλαη επηθεθαιήο ηεο Κππξηαθήο 

αληηπξνζσπείαο. Σν «Γξαθείν» είλαη αξκφδην γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηεο εξγαζίαο 

ηεο Δπηηξνπήο. ηφρνο ηεο Δπηηξνπήο απηήο είλαη λα επηβεβαηψζεη φηη ηα θξάηε–

κέιε έρνπλ εθαξκφζεη απνηειεζκαηηθά ζπζηήκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

                                            

95 Ρεβέθθα Γ. Παηδή , Άξζξα, ηξαηεγηθέο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε 
Γεθέκβξηνο 2013 - Ηαλνπάξηνο 2014 
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λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ, απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ζπκκνξθψλνληαη κε ηα δηεζλή πξφηππα ζηνλ ηνκέα απηφ96. 

 Σέινο ζηνλ ηνκέα ηεο άκπλαο, ε Κχπξνο πξνζπαζεί ηα ηειεπηαία 2 ρξφληα 

λα εμσηεξηθεχζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ηεο ηθαλφηεηεο, δηαγξάθνληαο δηκεξήο 

ζπκθσλίεο ζπλεξγαζίαο κε άιιεο ρψξεο. Κπξηφηεξα παξαδείγκαηα απηά ησλ 

ζπλεξγαζηψλ κε ην Ηζξαήι ηφζν ζην έδαθνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ 

άζθεζε «ΚΗΝΤΡΑ-ΑΟΤΛ/2016» φζν θαη κε αζθήζεηο ηκεκάησλ ηεο ΔΦ ζην 

Ηζξαήι. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη θαη ε ζπλεξγαζία κε ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο ηνπ 

Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ(SAS) ζην έδαθνο ηεο ΚΓ, κε ηελ άζθεζε 

«CHAMELEON/2016-2017». 

4.3 Πνηα ε πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Κύπξνπ θαη πνηα ηα απνηειέζκαηά ηεο 

 4.3.α Τςειή ηξαηεγηθή Κύπξνπ 

  ε πνιχ γεληθέο γξακκέο ε πςειή ζηξαηεγηθή ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, επηδηψθεη  ηελ εμππεξέηεζε δχν βαζηθψλ ζηφρσλ θαη  δηαθξίλεηαη 

απφ ηα πην θάησ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά:  

 Πξψην, ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζπλζεθψλ αζθάιεηαο γηα ηελ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ζηξαηησηηθψλ θαη άιισλ απεηιψλ θαη 

πξνθιήζεσλ ζε βάξνο ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζέζεψλ ηεο ζην 

εζληθφ ζέκα. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, απηφ ην κέξνο ηεο ζηξαηεγηθήο έρεη 

ακπληηθφ ή απνηξεπηηθφ ραξαθηήξα.  

 Γεχηεξν, ζηνρεχεη ζηελ αμηνπνίεζε φισλ ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ ή 

επθαηξηψλ γηα ηελ πξνψζεζε ηνπ ζηφρνπ ηεο ζε φ,ηη αθνξά ην είδνο ηεο 

επηδησθφκελεο ιχζεο, κεηά ηελ παξάλνκε εηζβνιή ησλ Σνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ 

ην 1974, φπσο απηή έρεη θαζνξηζηεί απφ ηηο νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Δζληθνχ 

πκβνπιίνπ. Σν ζθέινο απηφ ηεο ζηξαηεγηθήο δίλεη έκθαζε ζηελ έληνλε πνιηηηθή 

θαη δηπισκαηηθή δξαζηεξηφηεηα θαη ηελ πξνγξακκαηηζκέλε αμηνπνίεζε ή 

ελεξγνπνίεζε ησλ δηεζλψλ εξεηζκάησλ ηεο Κχπξνπ θαη ηεο Διιάδαο. 

                                            

96 http://www.law.gov.cy/law/mokas/mokas.nsf/mokas14_gr/mokas14_gr?OpenDocument 
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 Απηά ηα ζηνηρεία ζπλζέηνπλ ηηο θαηεπζχλζεηο ή ηνπο δχν βαζηθνχο άμνλεο 

βάζεη ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη θαη  αλαπηχζζεηαη ε ζηξαηεγηθή ηεο Κχπξνπ θαη 

κέζα απφ απηέο ηηο παξακέηξνπο, αλαπηχζζεη ηηο επί κέξνπο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο ηεο ζηελ επίηεπμε ησλ ηειηθψλ ηεο ζηφρσλ. 

 4.3.β Πνηα ηα απνηειέζκαηα ηεο ζηξαηεγηθήο απηήο 

  Γελ ππάξρεη εζληθή νκνθσλία γηα ην πεξηερφκελν ηεο ιχζεο απφ ηα 

ειιελνθππξηαθά θφκκαηα. Σα θφκκαηα δελ έρνπλ θαηαιήμεη ζε κηα θνηλή 

ζπληζηακέλε ζπκθσλίαο γηα ην ηη ιχζε επηδηψθνπλ. πγθεθξηκέλα, ηα δπν κεγάια 

θφκκαηα (ΑΚΔΛ θαη ΓΖΤ) έρνπλ δηαθσλίεο γηα ην είδνο ηεο νκνζπνλδίαο πνπ 

επηδηψθνπλ. Απφςεηο γηα εγθαζίδξπζε «ηζρπξήο νκνζπνλδίαο» θαη «ραιαξήο 

νκνζπνλδίαο» βξέζεθαλ ζην δεκφζην δηάινγν, θαηά ηελ πξνεθινγηθή εθζηξαηεία 

ηνπ 2013. Δπηπξφζζεηα, ηα κηθξφηεξα θφκκαηα είηε εγείξνπλ δηαθσλίεο γηα ηε 

δηδσληθφηεηα ηεο ιχζεο είηε απνξξίπηνπλ εμ΄νινθιήξνπ ην νκνζπνλδηαθφ 

ζχζηεκα. Απηέο νη δηαθνξέο κεηαμχ ησλ θνκκάησλ αλαπφδξαζηα αλαζχξνληαη 

ζηελ επηθάλεηα θαηά ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, δεκηνπξγψληαο πξφβιεκα ζηελ 

ειιεληθή δηαπξαγκαηεπηηθή ηαθηηθή θαη ζηξαηεγηθή. Σελ ίδηα ψξα, νη δηαθνξεηηθέο 

απηέο πξνζεγγίζεηο επεξεάδνπλ θαη ηελ θνηλή γλψκε, ζηελ νπνία πξνθαλψο  

επηθξαηεί ζχγρπζε. 

 ζνλ αθνξά ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε, δειαδή ην βαζκφ ζηήξημεο πνπ 

ν ιαφο ζα πξνζδψζεη ζηελ φιε δηαδηθαζία θαίλεηαη, φηη νη Διιελνθχπξηνη δελ 

έρνπλ δηαπαηδαγσγεζεί ζε θνπιηνχξα νκνζπνλδίαο, κε ηελ πιεηνςεθία λα αγλνεί 

ηηο θχξηεο παξακέηξνπο ηεο νκνζπνλδίαο σο ζπζηήκαηνο πνιηηεηαθήο νξγάλσζεο. 

Τπάξρεη επίζεο ηζρπξή ηάζε ζην εζσηεξηθφ ηεο Κχπξνπ γηα απφξξηςε ηεο 

δηδσληθήο-δηθνηλνηηθήο νκνζπνλδίαο. 

 Ζ ειιελνθππξηαθή ζηξαηεγηθή, δελ ελαπνζέηεη ηηο ειπίδεο ηεο ζηε 

ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή γηαηί ζε απηή ππεξηζρχεη ε Σνπξθία.  κσο δελ πξέπεη λα 

δηαθεχγεη ηεο πξνζνρήο ηεο φηη νη επαλαζηαηεκέλνη Έιιελεο θαηά ηνλ νθηαεηή 

αγψλα ηνπο γηα αλεμαξηεζία (1821-1829) κεηνλεθηνχζαλ ζην ζηξαηησηηθφ-

επηρεηξεζηαθφ επίπεδν. Χζηφζν, επεηδή θαηάθεξαλ θαη επηθξάηεζαλ ζηα άιια 

επίπεδα ηεο πςειήο ζηξαηεγηθήο, αλάγθαζαλ ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία λα 

δερηεί κηα ειεχζεξε Διιάδα. Απηφ πξέπεη λα θάλνπλ θαη νη Διιελνθχπξηνη. 
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 Παξφιν πνπ ε Κχπξνο ην 2010 ήηαλ ε ηέηαξηε ρψξα ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ απφ ην Αθαζάξηζην Δγρψξην Πξντφλ (ΑΔΠ) ηεο, 

πνπ δηαηέζεθε γηα ηελ άκπλα (2.0%), πξψηε ήηαλ ε Διιάδα κε 3.05% θαη 

αθνινπζνχζε ην Ζλσκέλν Βαζίιεην (2.71%) θαη ε Γαιιία (2.05%) θαη παξφιν πνπ 

ην δηάζηεκα κεηαμχ 2005 – 2011, ε Κχπξνο παξνπζηάδεηαη λα δηαζέηεη γηα ηε 

άκπλά ηεο πεξηζζφηεξα απφ ην κέζν φξν ησλ ακπληηθψλ δαπαλψλ  ησλ 

επξσπατθψλ ρψξσλ σο πνζνζηφ επί ηνπ ΑΔΠ, δελ έρεη θαηαθέξεη λα αλαπηχμεη 

κία αμηφινγε ζηξαηησηηθή απνηξεπηηθή δχλακε. 

 ηελ νηθνλνκία ν ζηξαηεγηθφο ζηφρνο ηεο είλαη ε δηαζθάιηζε ησλ ζπλζεθψλ 

καθξννηθνλνκηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ δεκνζίνπ, γηα ηε βειηίσζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ 

ηνπ θάζε πνιίηε97 θαη θαίλεηαη φηη ηα θαηαθέξλεη. Έρνπλ πεξάζεη ηξία ρξφληα απφ 

ηφηε πνπ ε Κχπξνο βπζίζηεθε ζε ζνβαξή νηθνλνκηθή θξίζε θαη εληάρζεθε ζε 

πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζε ζπκθσλία κε ηνπο δηεζλείο 

πηζησηέο ηεο, ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ηελ 

Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα. Σν 2015 ζεκεηψζεθε επηζηξνθή ηεο θππξηαθήο 

νηθνλνκίαο ζηελ νδφ ηεο αλάπηπμεο, ελψ ζηε ζπλέρεηα ε εκπηζηνζχλε ησλ 

επηρεηξήζεσλ επαλήιζε ζε επίπεδα ηα νπνία είραλ εκθαληζηεί ηειεπηαία θνξά ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 2008. Ζ Κχπξνο αθνινπζεί κε ηε ζεηξά ηεο ηα παξαδείγκαηα ηεο 

Ηξιαλδίαο, ηεο Πνξηνγαιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο, νη νπνίεο εμήιζαλ ησλ 

πξνγξακκάησλ νηθνλνκηθήο ηνπο ζηήξημεο, έρνληαο ζεκεηψζεη κεγάιε πξφνδν. 

Φπζηθά, ην εάλ νη πξναλαθεξζείζεο ρψξεο παξακείλνπλ ζηελ νδφ ηεο αλάθακςεο, 

ζα εμαξηεζεί απφ ηε βνχιεζε ηεο πνιηηηθήο ηνπο εγεζίαο. Μηα νπηζζνδξφκεζε 

ησλ κεηαξξπζκίζεσλ κπνξεί λα απνβεί ηδηαδφλησο δαπαλεξή. 

 ε δηπισκαηηθφ επίπεδν, ζεηηθή κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ε θίλεζε 

εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο ηεο ηνπξθηθήο απεηιήο - ζηξαηεγηθήο, κέζσ ηεο 

ηξηκεξνχο ζπλεξγαζία Διιάδαο – Κχπξνπ - Αηγχπηνπ. Ζ ζπκπεξίιεςε ηνπ Ηζξαήι 

ζε απηήλ ηε ζπλεξγαζία, δξα σο πνιιαπιαζηαζηήο ηζρχνο γηα ηελ ειιεληθή 

πιεπξά. 

                                            

97http://mof.gov.cy/assets/modules/wnp/articles/201702/231/docs/18_mof_abb_2017_201
9_final.pdf 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ «5» 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ 

 Μεηά ηελ αλάιπζε  ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο θαη ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηελ 

δηακφξθσζε ησλ πςειψλ  ζηξαηεγηθψλ, ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ, ζην θεθάιαην 

απηφ, ζα γίλεη κηα ζχγθξηζε κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ νκνηνηήησλ θαη 

δηαθνξψλ πνπ έρνπλ, ψζηε λα απνηππσζνχλ ζηελ ζπλέρεηα ζπκπεξαζκαηηθά νη 

απφςεηο ηνπ ηη πξέπεη λα θάλεη ε Κχπξνο, ψζηε λα αλαπηχμεη κηα ζσζηή 

ζηξαηεγηθή πνπ ζα ηεο εμαζθαιίδεη ηελ άκπλά ηεο. 

5.1 Οκνηόηεηεο θαη δηαθνξέο κε ηγθαπνύξε θαη Σαïβάλ 

5.1.α. Οκνηόηεηεο 

Ζ πξψηε ζεκαληηθή νκνηφηεηα κεηαμχ ησλ εμεηαδφκελσλ ρσξψλ είλαη ε 

ρξνληθή πεξίνδνο αλεμαξηεζίαο ηνπο. Θα κπνξνχζακε λα πνχκε παξά ηελ 

καθξφρξνλε ηζηνξία πνπ θέξνπλ, φηη είλαη 3 λενζχζηαηα  κηθξά θξάηε, ηα νπνία 

μεθίλεζαλ λα δεκηνπξγνχληαη κεηά ην 2ν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα απφ κεδεληθή βάζε. 

Ζ νκνηφηεηα απηή είλαη ζεκαληηθή, δηφηη καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπκε 

ηα θξάηε απηά κε φκνηα δεδνκέλα. 

εκαληηθή νκνηφηεηα είλαη θαη ε γεσγξαθηθή ηνπο ζέζε, κία ζέζε κε  

γεσπνιηηηθή, γεσνηθνλνκηθή θαη γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία. Ζ ζέζε απηή είλαη θαη ν 

ιφγνο πνπ νη Μεγάιεο Γπλάκεηο έδεημαλ ηεξάζηην ελδηαθέξνλ κε ζθνπφ ηελ 

νηθνλνκηθή, ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή  εθκεηάιιεπζή ηνπο.    

Ζ χπαξμε γεηηνληθψλ ρσξψλ κε επεθηαηηθή πνιηηηθή είλαη ε αθνξκή 

δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθψλ, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ άκπλα θαη αζθάιεηά ηνπο. Οη 

ζηξαηεγηθέο απηέο κπνξεί λα αθνχγνληαη φκνηεο σο ε «ζηξαηεγηθή ηεο 

απνηξνπήο» φκσο δελ εθαξκφδνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 

Ζ πνιηηηθή θπζηνγλσκία ηνπ πξψηνπ πνιηηηθνχ εγέηε, ήηαλ απηή πνπ 

δεκηνχξγεζε ηηο πξνυπνζέζεηο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο ησλ 

θξαηψλ. Δπίζεο ε απνδνρή ηεο πξνζσπηθφηεηαο ησλ εγεηψλ απηψλ, δελ ήηαλ 

κφλν ζην εζσηεξηθφ αιιά θαη ζην εμσηεξηθφ, κε απνηέιεζκα ηελ εθηφμεπζε ηνπ 

θχξνπο ησλ θξαηψλ ζε δηεζλέο επίπεδν. 

 Οη νηθνλνκίεο θαη ησλ ηξηψλ ρσξψλ είλαη θηιειεχζεξεο, ζηεξηδφκελεο 

θπξίσο ζην εκπφξην, ζηηο επελδχζεηο, ζηνλ ηνπξηζκφ, ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 
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ππεξεζίεο θαη δεπηεξεπφλησο ζηνπο θπζηθνχο πφξνπο. Οη νηθνλνκίεο απηέο 

βνήζεζαλ ηελ αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ ησλ πνιηηψλ, ζε ζρέζε πάληα κε 

ηνπο ελ δπλάκεη ερζξνχο, ζηνηρείν πνπ εληζρχεη ηε δπλακηθή ησλ ζπληειεζηψλ 

ηζρχνο ησλ θξαηψλ. Σνλίδεηαη, φηη ε ηγθαπνχξε θαη Σαïβάλ έρνπλ αλαπηχμεη 

ηζρπξή βηνκεραλία κε ηεξάζηηα νηθνλνκηθά θέξδε, ζε αληίζεζε κε ηελ Κχπξν, 

ζηνηρείν φκσο πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί σο κέξνο ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο ηεο 

Κχπξνπ. 

Ζ Γπηηθή επηξξνή ησλ ρσξψλ απηψλ, είλαη έλα άιιν θνηλφ ζηνηρείν, πνπ 

κπνξεί λα ζπδεηεζεί σο έλαο παξάγνληαο δηακφξθσζεο ζηξαηεγηθήο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην γεγνλφο φηη ε Κχπξνο θαη ε Σαïβάλ απνηθίεο φληαο ησλ 

Άγγισλ, επσθειήζεθαλ ζηνλ ηνκέα ηεο δηνηθεηηθήο νξγάλσζεο θαη εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο, φκσο νη ιανί δελ απνδέρηεθαλ ηελ παξνπζία ηνπο. 

Ζ δεκνθξαηία είλαη ην πνιίηεπκα θαη ησλ ηξηψλ θξαηψλ. Αζθείηαη απφ ηνλ 

ιαφ θαη ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ ιανχ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ηα φξγαλα ηεο 

πνιηηείαο πνπ είλαη θνξείο εμνπζίαο (θπβέξλεζε, βνπιή θ.ν.θ.)  ππεξεηνχλ θαη  

πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα ηνπ ζπλφινπ ηεο θνηλσλίαο θαη φρη π.ρ. θάπνηνπ 

εθηφο ηεο θνηλσλίαο ή π.ρ. θάπνησλ κφλν ηκεκάησλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, παξά 

ηελ πξναλαθεξζείζα δπηηθή επηξξνή, ν ιαφο ςεθίδεη θαη νη πνιηηηθνί είλαη 

ππεχζπλνη έλαληη απηνχ λα ππνζηεξίμνπλ ηα εζληθά ηνπο ζπκθέξνληα.   

Ζ επέλδπζε ελφο κεγάινπ πνζνζηνχ ηνπ ΑΔΠ ησλ θξαηψλ απηψλ ζηελ 

άκπλα θαη ε ζπλερήο πξνζπάζεηα εμνπιηζκνχ ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ ηνπο, ψζηε 

λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ερζξφ,  είλαη αθφκε κηα νκνηφηεηα ε νπνία δελ κπνξεί λα 

κελ αλαθεξζεί, επηζεκαίλνληαο φκσο ηαπηφρξνλα, φηη ν ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ 

εμνπιηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηεο Κχπξνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί δηαθνξεηηθά. 

5.1.β Γηαθνξέο  

 Απφ ηελ αλάιπζε ησλ ηξηψλ ρσξψλ έρεη δηαπηζησζεί φηη ε βαζηθφηεξε 

δηαθνξά ηεο Κχπξνπ κε ηελ ηγθαπνχξε θαη ηελ Σαïβάλ, είλαη ν ηξφπνο εθηέιεζεο 

ηεο εμσηεξηθήο εμηζνξξφπεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα νη ζπκκαρίεο πνπ ζπλάπηνπλ.  Ζ 

ηγθαπνχξε θαη ε Σαïβάλ έρνπλ απνθαζίζεη εμ΄ αξρήο φηη ζα ζπκκαρήζνπλ κε ηηο 

ΖΠΑ. Πιενλεθηήκαηα ηεο απφθαζεο απηήο είλαη ε νηθνλνκηθή ζηαζεξφηεηα θαη ε 

εληζρπκέλε αζθάιεηα. Ζ Κχπξνο έρνληαο σο ζηφρν ηελ έλσζε κε ηελ Διιάδα 

δεκηνχξγεζε αληίζεηα απνηειέζκαηα απφ απηά ηα νπνία αλέκελε. Γεκηνχξγεζε 

αληηπαιφηεηα κε ηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, γεγνλφο πνπ ε Σνπξθία εθκεηαιιεχηεθε ζε 
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κεγάιν βαζκφ. Δπηπιένλ απηνχ δελ έθηαλε ε ζχγθξνπζε κε ηελ Αγγιία, θαηά ηνλ 

απειεπζεξσηηθφ αγψλα ηεο ΔΟΚΑ 55-59, ήξζε θαη ε αλεπηηπρήο πξνζπάζεηα ηεο 

έκκεζεο ζπκκαρίαο κε ηε νβηεηηθή Έλσζε ζηελ θαξδηά ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ, 

δεκηνπξγψληαο αθφκε ρεηξφηεξα απνηειέζκαηα. Οη ζπκκαρίεο πνπ αλέπηπμε ε 

Κππξηαθή Γεκνθξαηία απφ ην 1960 θαη κεηά, λαη κελ είλαη ζεκαληηθέο φκσο δελ 

είλαη θαη ηζρπξέο. Γηαθνξεηηθά είλαη λα είζαη ν δνξπθφξνο ησλ ΖΠΑ, κε φιεο ηηο 

ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη απηφ, παξά λα είζαη κε φινπο «ιίγν θίινο» θαη ζηελ 

νπζία θαλείο λα κελ ππνζηεξίδεη ηα ζπκθέξνληά ζνπ.  

Αλαθέξακε ζηηο νκνηφηεηεο φηη Κχπξνο, Σαïβάλ θαη ηγθαπνχξε έρνπλ 

δεκνθξαηηθφ πνιίηεπκα. Ζ εθαξκνγή ηεο δεκνθξαηίαο ζηελ Σαïβάλ θαη 

ηγθαπνχξε φκσο είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή. Ζ πνιπθσλία θαη ν 

πνιπθνκκαηηζκφο είλαη άγλσζην ζηνηρείν γηα ηηο ρψξεο απηέο θαη θαίλεηαη φηη 

ιεηηνχξγεζε επεξγεηηθά. Ο πεξηνξηζκφο ηεο «ηέηαξηεο εμνπζίαο» θαη ε απφιπηε 

πιεηνςεθία ηνπ εθιεγκέλνπ απφ ην ιαφ πξνέδξνπ, φζν θαη εάλ θαίλεηαη 

πεξηζζφηεξν θνπκκνπληζηηθή θνπιηνχξα, ίζσο λα είλαη ν ζπλδπαζκφο απηφο πνπ 

βνήζεζε λα αλαπηπρζνχλ ηφζν πνιχ απηέο νη ρψξεο. Ζ ειιεληθή θνπιηνχξα θαη ε 

δεκνθξαηία, δπζηπρψο δελ απνδίδνπλ ζεηηθά απνηειέζκαηα, ψζηε λα έρνπκε κία 

εζληθή ζηξαηεγηθή ηζρπξή θαη ρσξίο ακθηζβεηήζεηο. Ζ Κχπξνο έλα λεζάθη ησλ 

800,000 πεξίπνπ πνιηηψλ έρεη 8 δηαθνξεηηθέο θσλέο ζηελ Βνπιή θαη νη πνιίηεο, 

ςάρλνπλ γηα έλα έλαην πνιηηηθφ εγέηε κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ 

ζα θέξεη ηελ αιιαγή.  

Ζ απνζηνιή ησλ ελφπισλ δπλάκεσλ (ε πξνεηνηκαζία  ησλ ελφπισλ 

δπλάκεσλ ψζηε λα είλαη ηθαλέο λα απνηξέςνπλ πηζαλή εηζβνιή ηνπ ερζξνχ),  ησλ  

εμεηαδφκελσλ ρσξψλ είλαη ε ίδηα, φκσο ε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή δηαθνξεηηθή. 

ηγθαπνχξε, Σαïβάλ, επελδχνπλ πνιχ ζηελ αεξνπνξηθή πξνζηαζία κε αγνξά 

ζχγρξνλσλ πνιεκηθψλ αεξνζθαθψλ. Απηφ φκσο ζεσξνχλ φηη δελ είλαη αξθεηφ γηα 

ηελ εμαζθάιηζε κηαο απνηειεζκαηηθήο αληηαεξνπνξηθήο νκπξέιαο πάλσ απφ ην 

εζληθφ έδαθνο. Σν επηηπγράλνπλ αλαπηχζζνληαο ηζρπξή ππξαπιηθή άκπλα, 

πξνζβάιινληαο ηα ερζξηθά αεξνπνξηθά κέζα, πξηλ θαλ εηζέιζνπλ ζηνλ εζληθφ 

ελαέξην ρψξν ηνπο. ε ζπλέρεηα απηνχ επελδχνπλ ζε ξαληάξ, ηα νπνία εληνπίδνπλ 

αεξνζθάθε αθφκε θαη ππξαχινπο απφ ηε ζηηγκή ηεο εθηφμεπζήο ηνπο. Δπελδχνπλ 

ζεκαληηθά πνζά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ ηνπο, θπξίσο ππνβξπρηαθά, ζέινληαο 

λα πεξηνξίζνπλ φζν κπνξνχλ ηελ αηθλίδηα απεηιή ησλ ερζξηθψλ ππνβξπρίσλ. 
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Παξφιν πνπ ν ζηξαηφο μεξάο γηα ηηο ρψξεο απηέο είλαη ε 3ε γξακκή άκπλαο (Γηα 

ηελ Κχπξν ε πξψηε), επελδχνπλ ηεξάζηηα πνζά ζηνλ εμνπιηζκφ ηνπ κε ζχγρξνλα 

νπιηθά ζπζηήκαηα θαη κέζα. ηνηρείν πνπ δηαθέξεη ζεκαληηθά κε ηελ Κχπξν είλαη ε 

επέλδπζε ζηελ επηβησζηκφηεηα ησλ κέζσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ,  

θαηαζθεπάδνληαο ππφγεηα θαηαθχγηα (Σαïβάλ) φπσο θαη αεξνπνξηθέο βάζεηο ζε 

πεξηνρέο εθηφο ηεο ρψξαο (ηγθαπνχξε), αληηκεησπίδνληαο κε επηηπρία ην πξψην 

θηχπεκα ηνπ ερζξνχ.  

 Ζ ακπληηθή βηνκεραλία πνπ έρνπλ αλαπηχμεη, Σαïβάλ θαη ηγθαπνχξε είλαη 

κέξνο ηεο ζηξαηησηηθήο ζηξαηεγηθήο. Έρνπλ αλαπηχμεη ηερλνγλσζία γηα ηελ 

θαηαζθεπή αξθεηψλ νπιηθψλ ζπζηεκάησλ ηζάμησλ ή θαη θαιχηεξσλ απφ απηά πνπ 

πξνκεζεχνληαη. Λακβαλνκέλνπ ππφςε ησλ δπζθνιηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε 

δηαδηθαζία πξνκήζεηαο αξθεηψλ πιηθψλ θαη κέζσλ γηα ηελ ΔΦ, θαληάδεη σο κηα 

επηινγή πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί, εθφζνλ θπζηθά απνδερηνχκε φηη ην κνξθσηηθφ 

καο επίπεδν επηηξέπεη ηελ απφθηεζε απηήο ηα ηερλνγλσζίαο. 

5.2. Πνηα ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αλαπηύμεη ε Κύπξνο γηα λα 

εμαζθαιίζεη ηελ Άκπλά ηεο 

 5.2.α. Γεληθά 

  Αλαιχνληαο ηνπο ζπληειεζηέο ηζρχνο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαθνξάο 

ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κε ηελ Σνπξθία ζην Κππξηαθφ, δεηθλχεη 

φηη:  Γεδνκέλεο ηεο απεηιήο ηεο Σνπξθίαο γηα θαηάιπζε ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο, 

ηεο επηδίσμήο ηεο γηα επηβνιή ιχζεο δχν ρσξηζηψλ θξαηψλ θαη λνκηκνπνίεζεο 

ηνπ ζηξαηησηηθνχ ειέγρνπ ηεο ζην λεζί, ε χπαξμε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο σο 

ηεο κφλεο δηεζλψο αλαγλσξηζκέλεο θξαηηθήο αξρήο ζηελ Κχπξν, απνηειεί ην 

ηζρπξφηεξν  ζηξαηεγηθφ έξεηζκα πνπ δηαζέηεη ε ειιελνθππξηαθή πιεπξά γηα ηελ 

απνηξνπή ησλ ηνπξθηθψλ ζρεδίσλ. Σαπηφρξνλα ην ζηνηρείν ηεο θξαηηθήο 

νληφηεηαο πξνζθέξεη ζηελ Κχπξν δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο άιισλ κνριψλ 

ζηξαηεγηθήο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ζπκκεηνρή ηεο σο κέινο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

εζλψλ, φπσο είλαη νη δηεζλείο ζρέζεηο, ην δηεζλέο δίθαην θαη γεληθά άιια εξείζκαηα 

πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο πθήο (κε - ζηξαηησηηθά). 

 ε φ,ηη αθνξά ηελ Σνπξθία,  ην ηζρπξφηεξν ζηξαηεγηθφ κέζν πνπ δηαζέηεη 

απέλαληη ζηελ θππξηαθή θαη ειιαδηθή πιεπξά, είλαη ην εθηφπηζκά ηεο (γεσγξαθηθή 

έθηαζε θαη πιεζπζκφο) θαη βέβαηα ε ζπληξηπηηθή ζηξαηησηηθή ηεο ππεξνρή ζηνλ 
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θππξηαθφ ρψξν, θαζψο θαη ε απμαλφκελε ζε κεγέζε νηθνλνκία ηεο. εκαληηθφ 

ζηνηρείν γηα ηελ Σνπξθία απνηειεί ε ζηξαηεγηθή ζπνπδαηφηεηα  πνπ έρεη  γηα ηηο 

ΖΠΑ θαη γηα επξσπατθέο θαη άιιεο ρψξεο. Σν γεγνλφο απηφ ζε αξθεηέο 

πεξηπηψζεηο νδεγεί ηηο ρψξεο απηέο, είηε ζε ζηάζε αλνρήο απέλαληη ζηελ ηνπξθηθή 

αδηαιιαμία ζην Κππξηαθφ είηε ζε ελέξγεηεο εμεπκεληζκνχ ηεο είηε ζε απξνζπκία 

άζθεζεο απνηειεζκαηηθψλ πηέζεσλ πξνο ηελ Άγθπξα είηε ζε ηήξεζε πνιηηηθήο 

ίζσλ απνζηάζεσλ, γηα λα κε δπζαξεζηήζνπλ, νχηε ηελ Κχπξν θαη ηελ Διιάδα, 

νχηε ηελ Σνπξθία. 

 Τπνδεηθλχεηαη φηη είλαη θπξίσο έλεθα ηεο αδηακθηζβήηεηεο ζηξαηησηηθήο ηεο 

ηζρχο θαη ησλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ αλάκεζα ζηα αλσηέξσ  ζηξαηεγηθά 

ζπκθέξνληα, πνπ ε Σνπξθία κπνξεί θαη πινπνηεί ηνλ ζηφρν ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

θαηνρήο ηνπ βνξείνπ ηκήκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη εκκέλεη ζε 

απαξάδερηεο γηα ηνπο Διιελνθππξίνπο ιχζεηο. Δίλαη  φκσο ηαπηφρξνλα ε δηεζλήο 

θνηλή γλψκε, ε δηεζλήο πνιηηηθή, ην δηεζλέο δίθαην, πνπ αξλνχληαη ηελ αλαγλψξηζε 

ηνπ ςεπδνθξάηνπο θαη ηεο ηνπξθηθήο θαηνρήο, πξνβάιινληαο σο εκπφδην ζηηο 

επηδηψμεηο ηεο Άγθπξαο γηα δεκηνπξγία δχν ρσξηζηψλ θξαηψλ. Απηφ ην γεγνλφο 

δελ κπνξεί εχθνια ε Σνπξθία λα ην αλαηξέςεη, παξά ηελ ζηξαηησηηθή ηεο ππεξνρή 

ζηνλ θππξηαθφ ρψξν, γηαηί ν δηεζλήο παξάγνληαο κεηαμχ ησλ νπνίσλ νη ΖΠΑ, ε 

Βξεηαλία, ε Δπξσπατθή Έλσζε (ΔΔ), ε Ρσζία θαη ε Κίλα θαη γεληθά ν 

ΟΖΔ,  αλαγλσξίδνπλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία σο ην λφκηκν θξάηνο ζηελ Κχπξν. 

Απηά ηα δεδνκέλα ζηεξνχλ ζηελ Άγθπξα ηε δπλαηφηεηα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ 

ηεο, άζρεηα αλ δελ αζθνχληαη ηθαλνπνηεηηθέο πηέζεηο πξνο απηή γηα λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηε δηεζλή λνκηκφηεηα. 

 5.2 β. πλνιηθή ηξαηεγηθή 

Ζ θαηάξξεπζε ησλ ηειεπηαίσλ ζπλνκηιηψλ ζηελ Διβεηία (7 Ηνπιίνπ 2017) 

γηα ηεξκαηηζκφ ηεο εηζβνιήο θαη θαηνρήο ηνπ 37% ηνπ εδάθνπο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο, πξέπεη λα είλαη έλα αθφκε κήλπκα αιιαγήο ηεο ζηξαηεγηθήο. Γηα λα 

αλαπηπρζεί απηή ε ζηξαηεγηθή ρξεηάδεηαη αιιαγή ζε πνιινχο ηνκείο ηεο κέρξη 

ζήκεξα δηακφξθσζήο ηεο θαη ηαπηφρξνλα θηλεηνπνίεζε φισλ ησλ ζπληειεζηψλ 

ηζρχνο πνπ έρνπκε κε ζθνπφ ηελ απνρψξεζε ησλ Σνπξθηθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ 

ηελ Κχπξν. Ζ Διιάδα θαη ε Κχπξνο πξέπεη λα αληηιεθζνχλ φηη γηα λα 
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αληηκεησπίζνπλ ηελ απεηιή, πξέπεη λα δηαγξάςνπλ κία ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή, πνπ 

ζα επηθέξεη θέξδνο γηα φινπο ηνπο Κχπξηνπο (Δ/Κ θαη Σ/Κ), ρσξίο εγγπήηξηεο 

δπλάκεηο, ρσξίο 40000 θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα, κε νηθνλνκηθή επξσζηία θαη θπζηθά 

κε δπλαηφηεηα λα επηθέξεη ζεκαληηθφ πιήγκα ζε φπνηνλ πξνζπαζήζεη λα 

παξαβηάζεη ηα θπξηαξρηθά ηεο δηθαηψκαηα θαη ηελ αζθάιεηα ηεο. 

Ζ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα αλαπηπρζεί βάζε πξφηππσλ άιισλ 

κηθξψλ θξαηψλ φπσο, γηα παξάδεηγκα ηεο ηγθαπνχξεο θαη Σαηβάλ πνπ εμεηάζακε 

θαη θπζηθά ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πεξηβάιινληνο πνπ είλαη 

ε Κχπξνο. Πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζηε δηπισκαηία  γηα ηελ εμσηεξηθή εμηζνξξφπεζε, 

ζην θαηάιιειν πνιηηηθφ ζχζηεκα γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηζρπξνχ ηζηνχ νηθνλνκηθήο 

θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο απνιακβάλνληαο ε πνιηηηθή εγεζία ηελ λνκηκνπνίεζε θαη 

ηέινο ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ζηεξίδεηαη ζε ηζρπξέο έλνπιεο δπλάκεηο κε 

λέεο ηαθηηθέο πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηα ζχγρξνλα νπιηθά ζπζηήκαηα θαη φρη 

νπιηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα ζπκβαδίδνπλ κε ηηο απαξραησκέλεο ηαθηηθέο. 

 Δλέξγεηεο ζε δηεζλέο θαη δηπισκαηηθφ πεδίν  

 Ο ξφινο ηεο ΔΔ 

  Ο δηαρσξηζκφο ζε κεγάια θαη κηθξά θξάηε-κέιε ζηελ Δπξσπατθή 

Έλσζε είλαη ππαξθηφο, ηφζν ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή φζν θαη ζηε βηβιηνγξαθία. 

Μπνξεί ηππηθά ηα θξάηε-κέιε λα ζεσξνχληαη ηζφηηκα, σζηφζν ε ηάζε ησλ 

κεγαιχηεξσλ δπλάκεσλ λα δηακνξθψλνπλ ηελ πνιηηηθή ηεο Έλσζεο επηζήκσο ή 

αλεπίζεκα, είλαη ππαξθηή.  

Απηφ δελ ζεκαίλεη φηη ηα κηθξά θξάηε απνδέρνληαη πάληα ην ξφιν ηνπ 

πηνληνχ ζε κηα παξηίδα ησλ ηζρπξφηεξσλ παηθηψλ. Μηθξφηεξα θξάηε-κέιε έρνπλ 

απνδεηρζεί ηδηαηηέξσο δξαζηήξηα θαη απνηειεζκαηηθά φηαλ έρνπλ ηελ επθαηξία ή 

φηαλ δηαθπβεχνληαη δσηηθά ηνπο ζπκθέξνληα. ε θάζε πεξίπησζε, ε Έλσζε ζα 

δηέθεξε θαηά πνιχ ρσξίο ηα κηθξφηεξα θξάηε κέιε. Πέξα απφ ην φηη ζα 

απνηεινχζε ζηελ νπζία κηα ιέζρε ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ, κε ακθίβνιε 

λνκηκνπνίεζε, ζα είρε ζηεξεζεί θαη πνιιά απ΄φζα ηα κηθξφηεξα θξάηε έρνπλ 

ζπλεηζθέξεη ζηελ επξσπατθή νινθιήξσζε, είηε πξνζθέξνληαο πνιηηηθφ 

πξνζσπηθφ ζε θαίξηεο ζέζεηο είηε πξνσζψληαο θαηλνηφκεο πξσηνβνπιίεο είηε 

παίδνληαο θαζνξηζηηθά ηνλ ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή, σο θξάηε ιηγφηεξν 

απεηιεηηθά.  
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Ζ πξνζαξκνζηηθφηεηα πνπ έρνπλ επηδείμεη θαη νη ηαθηηθέο πνπ έρνπλ 

αθνινπζήζεη ηα κηθξά θξάηε-κέιε γηα λα πεηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο, έρνπλ 

νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη κε δεδνκέλεο ηηο δηαθνξέο ηζρχνο, εθείλν πνπ έρεη 

κεγαιχηεξε ζεκαζία είλαη πφζν δξαζηήξην, θαηλνηφκν, δεκηνπξγηθφ θαη επέιηθην 

είλαη έλα θξάηνο ζηελ πξνζπάζεηα λα κεγηζηνπνηήζεη ηελ επηξξνή ηνπ θαη λα 

πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ, γεγνλφο πνπ έρεη νδεγήζεη ζηελ επηθξαηήζεη ηνπ 

φξνπ «επθπέο θξάηνο» (smartstate), πξνθεηκέλνπ λα απνδνζνχλ ηα παξαπάλσ 

ραξαθηεξηζηηθά θαη λα εμεγεζεί ην παξάδνμν γεγνλφο φηη ηα κηθξά θξάηε ελψ 

πζηεξνχλ ζε ηζρχ σζηφζν πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο98. 

Ζ ΔΔ απνηειεί ζεκαληηθφ ζηξαηεγηθφ κνριφ γηα ηελ Κχπξν.  Ζ έληαμή ηεο 

ζηελ ΔΔ επέθεξε ζεκαληηθά νθέιε ζε φ,ηη αθνξά ηελ θαηνρχξσζε ηεο 

αλαγλψξηζεο ηεο θξαηηθήο νληφηεηαο θαη ππφζηαζεο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 

Ζ επέθηαζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Κεθηεκέλνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηεο γεσπνιηηηθήο 

επηξξνήο ηεο ΔΔ ζηελ Κχπξν θαη επνκέλσο ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, έρεη βαζηθά 

δηαθνξνπνηήζεη αξθεηά πξνο φθεινο ηεο Λεπθσζίαο θαη ηεο Δπξψπεο ην 

γεσπνιηηηθφ ηνπίν ζηελ πεξηνρή, φπνπ ζρεδφλ κνλνπσινχλ ε Βξεηαλία θαη ε 

Σνπξθία. 

Έηζη παξφιν πνπ ζηξαηησηηθά ε Σνπξθία ζπλερίδεη λα έρεη ην πάλσ ρέξη 

ζηελ πεξηνρή θαη λα κεηαηξέπεηαη ζε αθφκε κεγαιχηεξε πεξηθεξεηαθή δχλακε, 

σζηφζν ηα  γεσπνιηηηθά δεδνκέλα, κεηά ηελ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζηελ ΔΔ, 

εληζρχνπλ ηελ αζθάιεηα ηνπ θππξηαθνχ θξάηνπο απφ ηελ απεηιή θαηάιπζήο ηνπ, 

πνπ αληηκεησπίδεη απφ ηελ ηνπξθηθή πιεπξά. 

Μέζσ ηεο αμηνπνίεζεο δπλαηνηήησλ πνπ παξέρεη ε ζπκκεηνρή ζηελ ΔΔ, 

φπσο ε εθ πεξηηξνπήο πξνεδξία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο ΔΔ κπνξεί  λα ππνζηεξίμεη 

ηα εζληθά ηεο ζπκθέξνληα. Ζ πξνεδξία ηνχο παξέρεη ηηο εμήο δπλαηφηεηεο: λα 

αλαιάβνπλ πξσηνβνπιίεο, λα ζπλεξγαζηνχλ ζηελφηεξα κε ηηο Βξπμέιιεο, λα 

έρνπλ κεγαιχηεξε πξφζβαζε ζε πιεξνθφξεζε, λα βξίζθνληαη ζην πξνζθήλην ζην 

εζσηεξηθφ ηεο Έλσζεο θαη ζην εμσηεξηθφ, λα νηθνδνκήζνπλ αληίζηνηρα έλα δίθηπν 

                                            

98 Ρεβέθθα Γ. Παηδή , Άξζξα,ηξαηεγηθέο ησλ κηθξψλ θξαηψλ ζηελ Δπξσπατθή 
ΈλσζεΓεθέκβξηνο 2013 - Ηαλνπάξηνο 2014 
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επαθψλ, λα απμήζνπλ ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, λα παξέρνπλ 

ηερλνγλσζία, λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή ζε ζεκαληηθά γηα ηελ 

Έλσζε δεηήκαηα, αζθψληαο εγεηηθφ ξφιν θαη ππεξεηψληαο ην θνηλφ ζπκθέξνλ θαη 

ηέινο λα πξνβάινπλ ηηο ζέζεηο ηνπο. 

 Σν Κππξηαθφ «Πξφβιεκα»  

Ζ Κππξηαθή δηπισκαηία πξέπεη λα ζηακαηήζεη πιένλ λα 

αλαθέξεηαη ζην Κππξηαθφ «πξφβιεκα». ηελ Κχπξν δελ ππάξρεη θαλέλα 

πξφβιεκα, φπσο πνιχ ζσζηά δειψλεη ζπλερψο ν θαζεγεηήο Ζιίαο 

Κνπζθνπβέιεο99, αιιά παξάλνκε εηζβνιή θαη θαηνρή. Οη δηεζλείο εγέηεο, νη 

δηεζλείο νξγαληζκνί, νη δηπισκάηεο θαη νη αλαιπηέο πξνζπαζνχλ πξψηα λα 

θαηαλνήζνπλ θαη λα αζρνιεζνχλ, κε έλα "πξφβιεκα" θαη φρη κε κηα θαζαξή θαη 

βίαηε ζηξαηησηηθή εηζβνιή πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε Σνπξθία ην 1974.  

Αλ θαη είλαη επηζπκεηή κηα ιχζε ζην "Κππξηαθφ δήηεκα" θαη 

πηζαλψο κηα ζεηηθή εμέιημε γηα ηελ πεξηνρή, κηα βηαζηηθή ιχζε κπνξεί λα είλαη 

θαηαζηξεπηηθή. Χο εθ ηνχηνπ, ππεξηνλίδνληαο ην γεγνλφο φηη ππάξρεη κηα «νξκή» 

γηα κηα ιχζε θαη φηη απηή είλαη ε "ηειεπηαία" επθαηξία γηα κηα εηξεληθή δηεπζέηεζε, 

κπνξεί λα έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ην ζχλνιν ησλ Κππξίσλ. Ζ Κππξηαθή 

Γεκνθξαηία ρξεηάδεηαη γηα λα απνθεπρζεί ε παγίδα ηεο "δπλακηθήο γηα ιχζε" θαη 

"ηειεπηαία επθαηξία γηα ιχζε", λα δηαηεξήζεη ην "Κππξηαθφ δήηεκα" αλνηρηφ, κέρξη 

λα δεκηνπξγήζεη ηε δηθή ηνπ δπλακηθή γηα έλα δίθαην θαη βηψζηκν δηαθαλνληζκφ. 

Τπνζηεξίμακε φηη, ε καθξνρξφληα ελαζρφιεζε κε ηελ "κηθξή αιιά έμππλε θξαηηθή 

ζηξαηεγηθή’’, ε νπνία δίλεη έκθαζε ζηηο δηεζλείο επθαηξίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, θαζψο 

επίζεο ε θήκε, ε απνηειεζκαηηθή επηρεηξεκαηνινγία θαη νη ζπκπξάμεηο, κπνξνχλ 

λα βνεζήζνπλ ηελ Κππξηαθή Γεκνθξαηία λα εληζρχζεη ηε δηεζλή θαη 

δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ζέζε100. 

 

 

                                            

99 http://www.e-ir.info/2017/08/12/the-fallacies-of-the-cyprus-problem 

100 Revecca PEDI* and Ilias KOUSKOUVELIS**-Cyprus' Reunification: from the 
"Momentum" Trap to a "Small but Smart" State Strategy Article · November 2016 
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 Ζ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο 

Πξέπεη ν ζηφρνο ησλ δηπισκαηηθψλ επαθψλ ηεο Κχπξνπ λα 

είλαη ε πξνβνιή ηεο ζέζεο ηεο Σνπξθίαο. Ζ Σνπξθία δελ ζέιεη λα ζπκβάιεη ζηελ 

"επίιπζε" ηνπ πξνβιήκαηνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ζέζε ηεο Σνπξθίαο γηα ηελ 

Κχπξν, δειψζεθε ζαθψο πξηλ απφ πνιιά ρξφληα απφ ηνλ Αρκέη Νηαβνχηνγινπ: 

"Γελ είλαη δπλαηόλ κηα ρώξα πνπ παξακειεί ηελ Κύπξν λα έρεη 

απνθαζηζηηθό ξεηό ζηελ παγθόζκηα θαη πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή. Γελ κπνξεί λα 

δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ παγθόζκηα πνιηηηθή, επεηδή απηό ην κηθξό λεζί 

θαηαιακβάλεη κηα ζέζε πνπ κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηνπο ζηξαηεγηθνύο 

δεζκνύο κεηαμύ Αζίαο θαη Αθξηθήο, Δπξώπεο θαη Αθξηθήο, Δπξώπεο θαη 

Αζίαο. Καη δελ κπνξεί λα δξαζηεξηνπνηεζεί ζηελ πεξηθεξεηαθή πνιηηηθή, γηαηί ε 

αλαηνιηθή άθξε ηεο Κύπξνπ κνηάδεη κε έλα βέινο πνπ δείρλεη πξνο ηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη ην δπηηθό ηεο άθξν θαζηεξώλεη ηνλ αθξνγωληαίν ιίζν ηεο ζηξαηεγηθήο 

ηζνξξνπίαο κεηαμύ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, ηωλ Βαιθαλίωλ θαη ηεο Βόξεηαο 

Αθξηθήο ». (Davutoğlu 2008, 176). 

"(...) Αθόκε θαη αλ δελ ππήξρε έλαο κνπζνπικάλνο Τνύξθνο εθεί, ε 

Τνπξθία έπξεπε λα δηαηεξήζεη έλα θππξηαθό πξόβιεκα. Κακία ρώξα δελ κπνξεί 

λα παξακείλεη αδηάθνξε πξνο έλα ηέηνην λεζί, πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηνπ πνιύ 

δωηηθνύ ρώξνπ ηνπ. »(Davutoğlu 2008, 179). 

"Η Τνπξθία πξέπεη λα δεη ην ζηξαηεγηθό πιενλέθηεκα πνπ απέθηεζε 

... ζηε δεθαεηία ηνπ '70, όρη ωο ζπληζηώζα ηεο ακπληηθήο πνιηηηθήο ηεο Κύπξνπ, 

πνπ θαηεπζύλεηαη πξνο ηε δηαηήξεζε ηνπ status quo, αιιά ωο κία από ηηο 

δηπιωκαηηθέο βαζηθέο ππνζηεξίμεηο κηαο επηζεηηθήο ζαιάζζηαο 

ζηξαηεγηθήο". (Davutoğlu 2008, 180). 

Ζ θαηαλφεζε απφ ηνπο μέλνπο εγέηεο φηη ε Σνπξθία δελ έθαλε ηελ 

εηζβνιή γηα ηελ πξνζηαζία ησλ Σνπξθνθππξίσλ, φπσο δηεζλψο ηζρπξίδνληαη, αιιά 

γηαηί ζεσξνχλ ην λεζί κέξνο ηεο επεθηαηηθήο ηνπο πνιηηηθήο απηφκαηα δίλεηαη ε 

δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο φηη ε Σνπξθία είλαη κία απεηιή φρη κφλν γηα ηελ Κχπξν 

αιιά γηα φιν ηνλ θφζκν θαη θπξίσο γηα ηελ ΔΔ. 
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 Ζ ζέζε ηεο Διιελνθππξηαθήο πιεπξάο γηα ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο  

  Ζ Διιελνθππξηαθή πιεπξά ζε δηεζλέο επίπεδν πξέπεη λα δείρλεη φηη 

ε ζηξαηεγηθή ηεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ηνπο Σ/Κ. Σα νθέιε νπνηαζδήπνηε 

επηηπρεκέλεο ελέξγεηαο ζα είλαη γηα φιν ηνλ πιεζπζκφ ηεο ΚΓ, φρη φκσο γηα ηνπο 

Σνχξθνπο, φρη γηα ηνπο έπνηθνπο πνπ ηείλνπλ λα μεπεξάζνπλ ζε αξηζκφ ηνπο Σ/Κ. 

Γηα λα πεηζζνχλ νη μέλνη πνιηηηθνί γηα απηή ηε ζέζε, ζεκαληηθή είλαη ε ζπλνιηθή 

ζηάζε ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ, αιιά θαη ηνπ ιανχ ζην ζέκα απηφ. Γελ πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνχληαη γεγνλφηα πνπ λα δείρλνπλ έρζξα κεηαμχ ησλ δχν θνηλνηήησλ, 

ειέγρνληαο πξψηα ηηο κάδεο απφ αθξαίεο εζληθηζηηθέο ηδενινγίεο αιιά θαη ηα ΜΜΔ, 

ηα νπνία πξνζπαζψληαο λα θεξδίζνπλ αθξνακαηηθφηεηα ην κφλν πνπ 

θαηαθέξλνπλ είλαη λα δεκηνπξγήζνπλ ηεξάζηην δηπισκαηηθφ επεηζφδην. 

 πκκαρίεο κε Μεγάιεο Γπλάκεηο  

Ζ ηγθαπνχξε θαη Σαïβάλ, φπσο αλαθέξζεθε, έρνπλ 

απνθαζίζεη φηη πξέπεη λα γίλνπλ δνξπθφξνη Μεγάιεο Γχλακεο. Ζ απφθαζε ηνπο 

απηή είλαη ε κεγαιχηεξε επηηπρία ζε δηπισκαηηθφ επίπεδν. Σα νθέιε ηεξάζηηα 

ηφζν ζηελ νηθνλνκία  φζν θαη ζηελ αζθάιεηα. Ζ Κχπξνο πξέπεη λα απνθαζίζεη 

ηειηθά πνχ ζέιεη λα θαηαιήμεη ζηεξίδνληαο ηελ επηινγή ηεο κε ηζρπξέο θαη ίζσο 

δχζθνιεο πνιηηηθέο απνθάζεηο. Ζ έληαμε ηεο Κχπξνπ ζην ΝΑΣΟ κπνξεί λα 

βξίζθεη εκπφδην ηελ Σνπξθία, φκσο θαη ε Κππξηαθή πνιηηηθή εγεζία αθφκε δελ 

θαίλεηαη λα ην απνθάζηζε. Ζ αζθάιεηα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζην λεζί ππφ ηελ 

πξνζηαζία Ναηντθψλ ηξαηεγείσλ θαη βάζεσλ ζα είλαη ηεξάζηηα ζε ζρέζε κε 

ηψξα, αιιά ηαπηφρξνλα ζα κεηψλεη ηελ αμία ηεο  ζηήξημεο ηεο Σνπξθίαο απφ ην 

ΝΑΣΟ.  

 Δλέξγεηεο γηα ηελ εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε 

 Ζ απαμίσζε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο  

   Δίλαη πξνθαλέο πσο ε δηαηήξεζε ηνπ ζεκεξηλνχ status quo 

ζην θππξηαθφ πνιηηηθφ ζχζηεκα, δηψρλεη λένπο αλζξψπνπο πνπ ζέινπλ λα 

εκπιαθνχλ (φζνη εκπιέθνληαη βαζκεδφλ απνξξνθνχληαη απφ ην ζχζηεκα). Λίγν ε 

απνρή, πεξηζζφηεξν ην γεγνλφο φηη νη θνκκαηηθνί κεραληζκνί δηαηεξνχλ ηελ ίδηα 

θαηάζηαζε πξαγκάησλ γηα ρξφληα, δηακνξθψλνπλ έλα ζθεληθφ απφ ηα ίδηα. 

Αιιαγέο δελ γίλνληαη, νχηε ππάξρεη δηάζεζε, θαη ππάξρεη κηα βαζηά δνκηθή θαη 
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ζεζκηθή θξίζε. Παξάιιεια ήηαλ θαη είλαη πξνθαλέο πσο ππάξρεη απφ πιεπξάο 

ησλ πνιηηψλ, κηα βαζηά έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο, ηα θφκκαηα θαη 

ζηνπο πνιηηηθνχο. Ζ απαμίσζε επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηα κεγάια πνζνζηά 

απνρήο πνπ θαηαγξάθνληαη ζηηο εθινγέο. Γηνξζσηηθέο θηλήζεηο δελ έγηλαλ ή αθφκε 

θαη λα ππήξραλ πξνζπάζεηεο, ακθηζβεηνχληαλ. Ζ απαμίσζε ζηελ πξάμε νδεγεί 

ζηελ απνζηαζηνπνίεζε απφ ηα θνηλά θαη απφ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ αιιά θαη 

ηνπ εθιέγεζζαη. Απηή ε αληηκεηψπηζε δελ ελνριεί ην πνιηηηθφ ζχζηεκα, πνπ 

ζπληεξείηαη θαη απφ φζνπο ςεθίδνπλ θαη απφ φζνπο απέρνπλ. Ζ δηαθνξά είλαη 

πσο ηίπνηε δελ αιιάδεη, ην πνιηηηθφ ζχζηεκα παξακέλεη ην ίδην θαη ην θξάηνο 

παξακέλεη γπκλφ. Μεηεθινγηθά φινη ζπεχδνπλ λα δειψζνπλ πσο «έιαβαλ ην 

κήλπκα ησλ πνιηηψλ». Καλείο κέρξη ζήκεξα δελ έρεη εμεγήζεη πψο ζα 

αληηκεησπίζεη απηή ηελ απαμίσζε ησλ πνιηηψλ.  

 Αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο 

   Σνλ Απξίιην ηνπ 1969 ν Γάιινο πξφεδξνο Charles de Gaulle 

παξαηηήζεθε κεηά απφ ηελ απνηπρία δεκνςεθίζκαηνο πνπ δηελήξγεζε γηα 

θπβεξλεηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Σν παξάδεηγκα ηνπ Γάιινπ πξνέδξνπ είλαη 

ζπάλην.  Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ησλ πξνεδξηθψλ ζπζηεκάησλ (ζηελ 

πεξίπησζε ηεο Γαιιίαο, ηνπ εκηπξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο ) είλαη ε ζηαζεξή ζεηεία 

ηνπ πξνέδξνπ.  

 Ζ ζηαζεξφηεηα ηεο ζεηείαο είλαη θαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα 

ηνπ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο.  Δλψ ζην θνηλνβνπιεπηηθφ ζχζηεκα ε ζεηεία ηνπ 

πξσζππνπξγνχ εμαξηάηαη ζπλήζσο απφ ηελ πιεηνςεθία πνπ έρεη ην θφκκα ηνπ ή 

ν θπβεξλεηηθφο ζπλαζπηζκφο ζην θνηλνβνχιην, ζην πξνεδξηθφ ζχζηεκα ν 

πξφεδξνο δελ ρξεηάδεηαη λα αγσληά γηα ηελ επφκελε ςήθν ζην θνηλνβνχιην. 

Τπάξρνπλ φκσο θαη ζεκαληηθά κεηνλεθηήκαηα ζην ζχζηεκα.  Πξψηνλ, είλαη 

ζπγθξνπζηαθφ.  Δπεηδή ν πξφεδξνο έρεη ζρεηηθά κεγάιε εμνπζία θαη ε ζεηεία ηνπ 

είλαη ζηαζεξή, ππάξρεη ζπλήζσο κεγάιε πφισζε πξηλ ηηο πξνεδξηθέο εθινγέο, 

πνπ πνιιέο θνξέο δνθηκάδεη ην ζχζηεκα.  Γεχηεξνλ, ην πξνεδξηθφ ζχζηεκα δελ 

είλαη επέιηθην.  Δπεηδή ην ζχζηεκα δελ πξνζθέξεη απφ κφλν ηνπ εχθνιε δηέμνδν 

ζηηο θπβεξλεηηθέο θξίζεηο, απηέο ζπρλά κεηαηξέπνληαη ζε πνιηηεηαθέο θξίζεηο, ηδίσο 

εθεί πνπ δελ ππάξρνπλ ζπληαγκαηηθέο πξφλνηεο γηα απαγγειία θαηεγνξηψλ ζηνλ 
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πξφεδξν (φπσο π.ρ. ζηηο ΖΠΑ).  Έλα ηξίην κεηνλέθηεκα πξνθχπηεη φηαλ ν 

πξφεδξνο ράζεη ηελ πιεηνςεθία ζηε βνπιή, ζην κέζν ηεο ζεηείαο ηνπ – ε 

πεξίπησζε ηεο «θνπηζήο πάπηαο101» ή lame duck.  Απηφ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηε 

δπλαηφηεηα ηνπ πξνέδξνπ λα πξνρσξήζεη κε νπζηαζηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο 

ζηε βάζε ηνπ πξνγξάκκαηφο ηνπ. 

 Λφγσ ησλ εγγελψλ πξνβιεκάησλ ηνπ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο, ππάξρνπλ 

πάληα ζθέςεηο γηα κεηαξξχζκηζή ηνπ.  Ζ δπζθνιία έγθεηηαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ 

αιιαγψλ εθείλσλ πνπ κεγηζηνπνηνχλ απφ ηε κηα ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πεξηνξίδνπλ απφ ηελ άιιε ηα κεηνλεθηήκαηά ηνπ. 

 Αιιαγέο φπσο ε ζπιινγή ππνγξαθψλ ή ε δηελέξγεηα δεκνςεθηζκάησλ γηα 

πξφσξεο εθινγέο, ζα ζηεξνχζαλ απφ ην πξνεδξηθφ ζχζηεκα ην πην βαζηθφ ηνπ 

πιενλέθηεκα, απηφ ηεο ζηαζεξήο θαη πξνβιέςηκεο ζεηείαο.  Δπίζεο ηέηνηεο 

αιιαγέο δελ ζα πεξηφξηδαλ ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ηνπ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Θα ελέηεηλαλ ηελ πφισζε, δελ ζα έδηλαλ δηέμνδν ζε πεξίπησζε θξίζεο (γηαηί ζα 

κεηέηξεπαλ αθφκα θαη ειάζζνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ζε πνιηηεηαθέο θξίζεηο) θαη 

δελ ζα δηαθνξνπνηνχζαλ ην βαζηθφ ιφγν, πνπ ν εθάζηνηε πξφεδξνο είλαη 

απνδπλακσκέλνο, φηαλ έρεη ηελ απψιεηα ηεο θνηλνβνπιεπηηθήο πιεηνςεθίαο. 

 Κάπνηεο άιιεο αιιαγέο ίζσο πεξηνξίζνπλ ηα εγγελή κεηνλεθηήκαηα ηνπ 

πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο: 

 Ζ ζκίθξπλζε ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο ηεο πξνεθινγηθήο 

εθζηξαηείαο. 

 Ζ ελίζρπζε ησλ ζεζκηθψλ κεραληζκψλ πνπ έρνπλ ζηε 

δηάζεζή ηνπο νη άιιεο δχν εμνπζίεο, γηα πεξηνξηζκφ ησλ εμνπζηψλ ηνπ πξνέδξνπ. 

 Ζ ελίζρπζε ηνπ «κεζνιαβεηηθνχ» ξφινπ ηεο δηθαζηηθήο 

εμνπζίαο ζηηο δηακάρεο ησλ δχν εμνπζηψλ. 

                                            

101 Ο ελ ιφγσ φξνο αλαθέξεηαη ζηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηεο δεχηεξεο ζεηείαο ελφο 
πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ. Σφηε, δειαδή, φηαλ φινη γλσξίδνπλ πσο απνρσξεί 
αλαγθαζηηθά, ιφγσ ησλ πξνβιέςεσλ ηνπ πληάγκαηνο. ηαλ δελ είλαη πιένλ ζε ζέζε λα 
θηλεηνπνηήζεη επαξθείο δπλάκεηο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζεη ηελ απνζηαζηνπνίεζε ησλ 
θνκκαηηθψλ θίισλ θαη αληηπάισλ ηνπ απφ απηφλ. 
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 Ζ ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή θνηλνβνπιεπηηθψλ θαη πξνεδξηθψλ 

εθινγψλ (θάηη αλάινγν γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηε Γαιιία γηα λα πεξηνξηζηεί ε 

δπλαηφηεηα «ζπγθαηνίθεζεο» πξνέδξνπ θαη πξσζππνπξγνχ απφ δηαθνξεηηθέο 

παξαηάμεηο). 

 Οη φπνηεο αιιαγέο ίζσο πεξηνξίζνπλ, αιιά δελ ζα αιιάμνπλ ηνλ βαζηθφ 

ραξαθηήξα ηνπ ζπζηήκαηνο.  Σν πξνεδξηθφ ζχζηεκα είλαη ζπγθξνπζηαθφ, άθακπην 

θαη πνιιέο θνξέο, αλαπνηειεζκαηηθφ.  Γελ είλαη ηπραίν ίζσο πνπ ηα πξνεδξηθά 

ζπζηήκαηα απνηεινχλ ηε κεηνςεθία ησλ πνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ αλά ηνλ θφζκν. 

 Σν εξψηεκα είλαη αλ ην πξνεδξηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα πξνζθέξεη ζήκεξα 

ηνπο απαξαίηεηνπο ζεζκηθνχο κεραληζκνχο, γηα επίιπζε ησλ κεγάισλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία. ε κηα πεξίνδν θξίζεο ην πξνεδξηθφ 

κπνξεί λα νμχλεη αληί λα ακβιχλεη ηα πξνβιήκαηα, εληείλνληαο ηελ πφισζε θαη 

νδεγψληαο ζε πνιηηηθή παξάιπζε102. 

 Ζ ζηάζε ησλ Σνπξθνθππξίσλ σο πνιίηεο ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο  

Πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εζσηεξηθή λνκηκνπνίεζε δελ εμαξηάηαη 

κφλν απφ ηνπο ειιελνθχπξηνπο. Πξέπεη λα απνθαζηζηεί θαη απφ ηνπο 

Σνπξθνθχπξηνπο πνηα είλαη ηα δηθά ηνπο ζέισ, πνηα ε ζέζε ηνπο γηα ηελ θαηνρή 

ζηε Κχπξν, πνηα ε ζέζε ηνπο γηα ηα θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα θαη ηέινο πνηα ε ζέζε 

ηνπο γηα ηελ ζηάζε ηεο Σνπξθίαο. Δδψ ηίζεηαη δήηεκα ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή 

ζεκαζία ησλ Σνπξθνθππξίσλ θαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπο λα δηαπξαγκαηεχνληαη, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ Σνπξθία, ηε ιχζε ηνπ "πξνβιήκαηνο". 

 «Έλα κεγάιν κέξνο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ Διβεηία, δηεμήρζε κεηαμχ 

ησλ εγεηψλ ησλ δχν θνηλνηήησλ, παξά ην γεγνλφο φηη ν έλαο είλαη ν Πξφεδξνο 

ελφο δηεζλνχο αλαγλσξηζκέλνπ θξάηνπο θαη ν άιινο ν εγέηεο κηαο 

Κνηλφηεηαο. Χζηφζν, ην πξσηφθνιιν, ην νπνίν αζθαιψο έρεη ζεκαζία ζηηο 

                                            

102 Οη εγγελείο αδπλακίεο ηνπ πξνεδξηθνχ ζπζηήκαηνο Posted by Antonis Ellinas (Regular 
StockWatch Contributor) on July 17th, 2012 - http://blog.stockwatch.com.cy/?p=1315 

 

http://blog.stockwatch.com.cy/?author=10
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δηεζλείο ζρέζεηο, δελ απνηειεί εκπφδην εδψ. Σν εκπφδην είλαη φηη νη Σνπξθνθχπξηνη 

εμαξηψληαη απφ ηελ Σνπξθία θαη δελ έρνπλ πξαγκαηηθά ηε δπλαηφηεηα λα 

απνδεθηνχλ νπνηαδήπνηε ζπκθσλία, αλ ε Σνπξθία δηαθσλήζεη. Δπνκέλσο, είλαη 

ιάζνο λα πηζηεχνπκε φηη επεηδή νη δχν θνηλφηεηεο ηνπ λεζηνχ (ίζσο πξαγκαηηθά) 

ζέινπλ λα ηεξκαηίζνπλ ηε δηαίξεζε, απηφ πξφθεηηαη λα ζπκβεί. Καη είλαη  ρακέλε 

ελέξγεηα, αλζξψπηλνη πφξνη, πνιηηηθφ θεθάιαην, ρξφλνο, ρξήκαηα θαη  

αλεθπιήξσηεο ειπίδεο, λα ζπδεηά ν αδχλακνο ηνπξθνθχπξηνο εγέηεο κε κηα 

δεκνθξαηηθά εθιειεγκέλε, θπβέξλεζε103. 

 Δπνκέλσο ε πξνζηαζία, ηνπ ζεζκνχ ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κππξηαθήο 

Γεκνθξαηίαο σο αληηπξνζψπνπ φισλ ησλ Κχπξησλ πνιηηψλ, είλαη θαη ππνρξέσζε 

ησλ Σνπξθνθππξίσλ, εθφζνλ επηζπκνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο 

ιχζεο.   

 Αλάπηπμε ηεο θνηλσληθφ - νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

   Δπίθεληξν ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Κξάηνπο πξέπεη λα είλαη ε 

θαιχηεξε αληηκεηψπηζε ησλ θνηλσληθψλ επηπηψζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, κε 

ηε ζπγθξφηεζε ελφο ηζρπξνχ θαη απνηειεζκαηηθνχ θνηλσληθνχ θξάηνπο, ηελ 

αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ επεκεξία ησλ πνιηηψλ θαη ηελ ηαρεία θαη 

ηζνξξνπεκέλε αλάπηπμε κέζα ζε ζπλζήθεο ζηαζεξφηεηαο, δηθαηνζχλεο θαη 

θνηλσληθήο ζπλνρήο. 

 Γειψζεηο ηχπνπ «ε θππξηαθή νηθνλνκία είλαη απφ ηηο νηθνλνκίεο κε ηηο 

θαιχηεξεο επηδφζεηο ζηελ Δπξψπε» θαη «ε αλάπηπμε ηεο θππξηαθήο νηθνλνκίαο 

είλαη πνιχ πην ηζρπξή απ’ φ,ηη αλακέλακε, ην δεκνζηνλνκηθφ πιεφλαζκα πνιχ 

αμηφπηζην, ελψ ε αλεξγία ππνρσξεί γξήγνξα», ζχκθσλα κε ηνλ επηθεθαιήο ηνπ 

ESM, Κιάνπο Ρέγθιηλγθ, εάλ δελ ζπλερίζνπλ πάλσ ζε κηα ζηαζεξή ζηξαηεγηθή ζα 

παξακείλνπλ κφλν επρνιφγηα γηα κηα πξνεθινγηθή εθζηξαηεία.  

                                            

103 http://www.e-ir.info/2017/08/12/the-fallacies-of-the-cyprus-problem 
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 Ζ νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζηξαηεγηθή πξέπεη λα ζηεξηρηεί ζε ππιψλεο, 

φπσο ζηήξημε ησλ νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά επάισησλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνχ, 

γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ πην ηθαλνπνηεηηθή αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Δπηδίσμή ηεο πξέπεη λα είλαη, κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο 

ζηξαηεγηθήο θαη πνιηηηθήο πιήξνπο εθκεηάιιεπζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

πξνγξακκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, λα αμηνπνηεζεί ην εξγαηηθφ δπλακηθφ,  

ψζηε νη λένη, δηά κέζνπ ζσζηήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη επαλεθπαίδεπζεο, 

λα επηηχρνπλ ηε βειηίσζε ηεο απαζρφιεζεο θαη ηε κείσζε ηεο αλεξγίαο θαη 

παξάιιεια λα δηαζθαιηζηεί φηη ηα άηνκα πνπ δελ έρνπλ ηα κέζα γηα έλα ειάρηζην 

επίπεδν δηαβίσζεο, λα κπνξνχλ λα επσθειεζνχλ απφ κηα ζεηξά θνηλσληθψλ 

κέηξσλ, ρσξίο απηφ λα επηβαξχλεη πεξηζζφηεξν ηα δεκνζηνλνκηθά ηνπ Κξάηνπο.    

 Δλέξγεηεο ζε ζηξαηησηηθφ επίπεδν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο άκπλα ηεο 

Κχπξνπ 

 χγθξηζε Γπλάκεσλ 

  ζνλ αθνξά ηα αξηζκεηηθά ζηνηρεία ησλ αληίπαισλ πιεπξψλ 

ζηελ Κχπξν ε θαηάζηαζε ην 2017 έρεη σο αθνινχζσο: 

Γηα ηε δχλακε ηεο ΔΦ έρνπκε αλαθεξζεί ζην 4ν Κεθάιαην. Ζ δχλακε ησλ 

ηνπξθηθψλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ παξακέλεη απφ ην 2002 ζηαζεξά ζηηο 36.000. 

Μαδί κε ηνπο 5.000 Σνπξθνθχπξηνπο ελφπινπο θαη ηνπο 26.000 Σνπξθνθχπξηνπο 

εθέδξνπο αλέξρνληαη ζηνπο 67.000. Απφ ηα αλσηέξσ ζπλάγεηαη φηη γηα θάζε έλα 

Δζλνθξνπξφ αλαινγνχλ ηξεηο Σνχξθνη ζηξαηηψηεο. ζνλ αθνξά ζην ζχλνιν ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζηξαηησηηθνχ δπλακηθνχ ζηηο αληίπαιεο πιεπξέο, νη αλαινγίεο είλαη 

ζρεδφλ έλαο πξνο έλα, δειαδή δηαθνξνπνηνχληαη πξνο φθεινο ηεο θππξηαθήο 

πιεπξάο, γεγνλφο πνπ θαηαδεηθλχεη ηε ζεκαζία ηεο εθεδξείαο.  

Γηα θάζε άξκα κάρεο ηεο Δζληθήο Φξνπξάο αλαινγνχλ 2.5 ηνπξθηθά.  

Λακβαλνκέλσλ σζηφζν ππφςε θαη ησλ 61 αξκάησλ ηεο ΔΛΓΤΚ, ε αλαινγία 

κεηψλεηαη ζε έλα άξκα ηεο ΔΦ γηα θάζε 1.8 ηνπξθηθά.  Σα ηνπξθηθά άξκαηα κάρεο 

έρνπλ εθζπγρξνληζζεί θαη δηαηεξνχληαη ζε θαιή επηρεηξεζηαθή θαηάζηαζε. Σα 

Σεζσξαθηζκέλα Ορήκαηα Μεηαθνξάο Πξνζσπηθνχ (ΣΟΜΠ) θαη Μάρεο ζηηο 

θαηνρηθέο δπλάκεηο αλέξρνληαη ζηα 627 έλαληη ησλ 402 ηεο ΔΦ. Απφ απηά ηα 361 

είλαη ηνπξθηθήο θαηαζθεπήο ηχπνπ ΑΑΡC θαη ηα 266 ακεξηθαληθήο ηχπνπ Μ-133. 
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Οη θαηνρηθέο δπλάκεηο είλαη βαζηθά πξνέθηαζε ησλ 510.600 πνπ απνηεινχλ 

ην ζχλνιν ηνπ ζηξαηησηηθνχ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Σνπξθίαο, ν πιεζπζκφο 

ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζηα 75,7 εθ. θαη είλαη ν δεχηεξνο ζε κέγεζνο κεηά ηελ 

Αίγππην (84,4 εθ.) ζηελ πεξηνρή. Ζ ρψξα δηαζέηεη 426 καρεηηθά αεξνζθάθε θαη 

απμαλφκελεο λαπηηθέο δπλάκεηο κε αηζζεηή παξνπζία ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

θαζψο θαη ηε κεγαιχηεξε ζε κέγεζνο νηθνλνκία ζηελ πεξηνρή. Πέξαλ ηεο Αηγχπηνπ 

άιινο ελ δπλάκεη αληαγσληζηήο ηεο Σνπξθίαο ζηελ πεξηνρή  είλαη ην Ηξάλ. 

Γεδνκέλνπ  ηνπ εγεηηθνχ ξφινπ πνπ ε Σνπξθία επηδηψθεη λα  αλαπηχμεη ζηε 

Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, ε εδξαίσζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

παξνπζίαο ηεο ζην λεζί, δεκηνπξγεί πξνυπνζέζεηο γηα ηελ Άγθπξα λα 

εθκεηαιιεπηεί κειινληηθά ηηο  δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ν θππξηαθφο ρψξνο, σο 

ελ δπλάκεη ζηξαηεγηθφ ζηήξηγκα ζηελ πξνζπάζεηα πξνβνιήο ηζρχνο θαη 

επεξεαζκνχ γεγνλφησλ ζηελ πεξηνρή.  

Ζ Διιάδα κε πιεζπζκφ 11,1 εθ. έρεη 139.936 άηνκα ππφ ηα φπια, δηαζέηεη 

303 καρεηηθά αεξνζθάθε θαη κηα πξαγκαηηθά πξνβιεκαηηθή νηθνλνκία, πνπ πηέδεη 

αθφξεηα ηνπο πφξνπο γηα ηελ άκπλα, θηλδπλεχνληαο λα επεξεάζεη θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηά ηεο. ζνλ αθνξά ηνλ θππξηαθφ ρψξν, ε απφζηαζε απφ ηελ 

Διιάδα κεηψλεη ηε δπλαηφηεηα αμηφπηζηεο θαη απνηειεζκαηηθήο απάληεζεο ζηελ 

ηνπξθηθή αεξνπνξηθή θαη λαπηηθή πξφθιεζε ζην λεζί. ηξαηεγηθά, σζηφζν, ε αμία 

ηεο ειιεληθήο εκπινθήο ζηελ αληηπαξάζεζε Κχπξνπ – Σνπξθίαο έγθεηηαη ζην 

θφζηνο πνπ πξνβάιιεη γηα ηελ Άγθπξα ε πηζαλφηεηα επξχηεξεο ειιελνηνπξθηθήο 

ζηξαηησηηθήο ζχξξαμεο απφ ηπρφλ αλάθιεμε ζηελ Κχπξν104. 

 ηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή 

  Με δεδνκέλν ηελ άληζε θαηαλνκή ηζρχνο Κχπξνπ - Σνπξθίαο 

έξρεηαη θαη ε αλαγθαζηηθή εθαξκνγή ηνπ δφγκαηνο ηεο «απνηξνπήο», ην νπνίν 

εθαξκνδφκελν ζα επηθέξεη ηέηνην θφζηνο ζε πεξίπησζε ζεξκνχ επεηζνδίνπ πνπ 

ζα θξίλεηαη σο απνηπρεκέλν. Σν εξψηεκα πνπ γελλάηαη φκσο είλαη, πνηα 

                                            

104 http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/114-ethniki-stratigiki-apotropi-

gr «Σν Γφγκα ηεο Βαζκηαίαο Αληαπφθξηζεο» 

 

http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/114-ethniki-stratigiki-apotropi-gr
http://strategy-cy.com/ccss/index.php/el/anaysis-gr/item/114-ethniki-stratigiki-apotropi-gr
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ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, ζα αλαγθάζεη ηα ζηξαηεχκαηα ηεο Σνπξθίαο λα θχγνπλ 

απφ ηελ Κχπξν θαη φρη πνηα ζα απνηξέςεη έλα λέν ζεξκφ επεηζφδην ή κία λέα 

εηζβνιή; Δπνκέλσο ςάρλνπκε λα δηακνξθψζνπκε κηα ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ζην 

πιαίζην ηεο ζπλνιηθήο ζηξαηεγηθήο, ηθαλή λα πηέζεη θαη απηή ηφζν φζν ρξεηάδεηαη, 

γηα λα απνρσξήζνπλ ηα θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα.  

ε απηφ ην ζεκείν θαίλεηαη μεθάζαξα ε κεγάιε δηαθνξά κε ηε ηγθαπνχξε 

θαη Σαïβάλ, νη νπνίεο εληφο ηνπ εζληθνχ ηνπο ρψξνπ δελ έρνπλ θαηνρηθά 

ζηξαηεχκαηα. κσο ε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή πνπ αθνινπζνχλ, είλαη ηφζν 

ακπληηθή φζν θαη επηζεηηθή θαη εδψ είλαη πνπ ε αλάιπζε ησλ ζπληειεζηψλ ηζρχνο 

ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα βνήζεζε ζηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ ζπκπεξάζκαηνο. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ηεο ηγθαπνχξεο σο «Γειεηεξηψδεο Γαξίδα» δελ έρεη λα θάλεη 

κφλν κε ηα ακπληηθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά, αιιά πνιχ πεξηζζφηεξν κε ηα επηζεηηθά 

ηεο. Ο ηξφπνο (ηαθηηθή), ε ηαρχηεηα (κέζα), ην πιήγκα πνπ ζα επηθέξεη (νπιηθά 

ζπζηήκαηα) θαη ε πξφζεζε (πξνζσπηθφ- εζηθφ), πνπ αλαπηχζζεη γηα λα 

αληαπνδψζεη ην πιήγκα, είλαη ηφζν επηζεηηθά θαη επηθίλδπλα πνπ ίζσο πην 

επηζεηηθφ δφγκα δελ ζα κπνξνχζε λα ππάξρεη. 

Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή ηεο Κχπξνπ πξέπεη λα ππνζηεξίδεηαη αιιά θαη λα 

ππνζηεξίδεη έλα ζχγρξνλν, επέιηθην θαη θαιά εθπαηδεπκέλν ζηξαηφ, ηθαλφ λα 

απεηιεί αθφκε θαη ζε πεξίνδν θαηάπαπζεο ηνπ ππξφο, φπσο είκαζηε ζήκεξα θαη 

ηείλνπκε λα ην μεράζνπκε, ηα ηνπξθηθά θαηνρηθά ζηξαηεχκαηα ζε ηέηνηα θαηαηξηβή 

ψζηε λα είλαη αζχκθνξε ε παξνπζία ηνπο. Σν πψο ζα γίλεη απηφ ζίγνπξα δελ είλαη 

εχθνιν, αιιά ν ηξφπνο ππάξρεη εάλ εθκεηαιιεπηνχκε ηα παξαδείγκαηα ηεο 

ηγθαπνχξεο θαη Σαïβάλ θαη δελ αξθεζηνχκε ζην γεγνλφο πνπ πνιχ απιά καο 

απαιιάζζεη απφ ηηο επζχλεο «απηνί έρνπλ πνιχ θαιή νηθνλνκία». 

Πξηλ αλαιπζεί ε ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή πνπ πξέπεη λα αλαπηχμεη ε 

Κχπξνο, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νπνηαδήπνηε ιχζε θαη εάλ βξεζεί, δελ πξέπεη λα 

ζπδεηείηαη ην ελδερφκελν θαηάξγεζεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη απηφ πξέπεη λα 

ζεσξείηαη θαη σο πξνυπφζεζε γηα κία βηψζηκε θαη ιεηηνπξγηθή ιχζε. 

 ηξαηησηηθνί ηξαηεγηθνί Αληηθεηκεληθνί θνπνί 

  Ζ ζηξαηησηηθή ζηξαηεγηθή, απνηειεί απφξξνηα ησλ 

πξνβιέςεσλ ηεο Ακπληηθήο Πνιηηηθήο, κε ηελ νπνία ε Πνιηηεία θαζνξίδεη ηελ 

απνζηνιή ηεο ΔΦ, ηνπο ηξαηησηηθνχο ηξαηεγηθνχο ΑΝΚ, ηα Κχξηα Έξγα ηεο 
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ΔΦ, ηηο αλαγθαίεο επηρεηξεζηαθέο ηεο δπλαηφηεηεο, θαζψο επίζεο, ηηο αξρέο 

ζρεδηαζκνχ θαη ηηο θαηεπζχλζεηο ακπληηθήο θαη επηρεηξεζηαθήο ζρεδίαζεο απηήο. 

Δδψ είλαη θαη ε πξψηε επηζήκαλζε πνπ πξέπεη λα γίλεη θαη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ πνπ ζέηεη ε 

πνιηηεία. Απηνί μεθάζαξα δελ πξέπεη λα είλαη αλάινγα κε ην επίπεδν ηεο 

ζηξαηησηηθήο καο ηζρχο ή ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εηζβνιήο ην 1974, αιιά πνιχ 

κεγαιχηεξνη, ζε βαζκφ πνπ λα απεηινχλ αθφκε θαη ζε θαηάξξεπζε νιφθιεξνπ ηνπ 

νηθνδνκηθνχ ηνπξθηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ δελ ζεκαίλεη απηφκαηα θαη ηελ αλνηρηή 

πξφθιεζε ηεο Σνπξθίαο ζε πφιεκν κε ηελ Κχπξν, αιιά λα ζέηεη ηελ Σνπξθία ζε 

έλα «δίιεκκα αζθαιείαο» ζε έλα θφβν θαη ζε κηα ινγηθή ηνπ ζπκβηβαζκνχ, γηα λα 

κελ δεκηνπξγεζνχλ άζρεκεο θαηαζηάζεηο ζε πεξίπησζε παξακνλήο ησλ 

θαηνρηθψλ ζηξαηεπκάησλ ζην λεζί.  

Ο θαζνξηζκφο ζηξαηησηηθψλ ζηξαηεγηθψλ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ, πέξαλ 

ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχο πνπ δηαζέηνπλ νη έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ, 

εμαζθαιίδεηαη κε Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο θαη κε Κπβεξλνπφιεκν. 

 Δηδηθέο Δπηρεηξήζεηο (ΔΔ) 

  ηηο κέξεο καο, ν ξφινο ησλ κε ζηξαηησηηθψλ κέζσλ γηα ηελ 

επίηεπμε πνιηηηθψλ θαη ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ έρεη απμεζεί, θαη ζε πνιιέο 

πεξηπηψζεηο έρεη ππεξβεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ζπκβαηηθψλ φπισλ. Ζ 

εζηίαζε ζηηο εθαξκνδφκελεο κεζφδνπο ζχγθξνπζεο έρεη αιιάμεη ηελ θαηεχζπλζε 

πξνο ηελ επξεία ρξήζε πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, ελεκεξσηηθψλ, αλζξσπηζηηθψλ 

θαη άιισλ κε ζηξαηησηηθψλ κέηξσλ πνπ εθαξκφδνληαη. Έηζη, νη Δηδηθέο 

Δπηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη κηα ζαθψο θαζνξηζκέλε ελαιιαθηηθή ιχζε, γηα λα 

αληηκεησπίζεηο έλαλ αλψηεξν θαη θαιά εδξαησκέλν αληίπαιν. 

Σα κηθξά θξάηε ζα πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνπο ξφινπο θαη ηηο 

ηθαλφηεηεο, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο ΔΔ ζην ζηξαηησηηθφ πιαίζην. ε απηφ ην είδνο 

ησλ επηρεηξήζεσλ πεξηιακβάλνληαη, γηα παξάδεηγκα, ε θαηαπνιέκεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, ε εηδηθή αλαγλψξηζε, ε άκεζε δξάζε, ε κε ζπκβαηηθή δηεμαγσγή 

πνιέκνπ, ε ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, ε δηεζλήο άκπλα, νη αλζξσπηζηηθέο 

απνζηνιέο, ε νηθνδφκεζε έζλνπο, ε έξεπλα θαη δηάζσζε, ε βνήζεηα γηα ηελ 

αζθάιεηα ή ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ δηαθξαηηθνχ εγθιήκαηνο θαη ε θαηαπνιέκεζε 

εγθιεκάησλ θαηά ηεο αλζξσπφηεηαο. 
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 Οη ιφγνη πνπ δηεπθνιχλνπλ ηα κηθξά θξάηε λα εληάμνπλ ηηο εηδηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηε ζηξαηεγηθή ηνπο είλαη105: 

 Ζ νηθνλνκία ηεο δχλακεο πνπ θαζνξίδεη ηελ επίηεπμε 

ζεκαληηθψλ απνηειεζκάησλ κε πεξηνξηζκέλεο δπλάκεηο. Υακειφ ζηξαηεγηθφ θαη 

πνιηηηθφ θφζηνο. 

 H επέθηαζε ηεο επηινγήο πνπ δηεπξχλεη ηηο δηαζέζηκεο 

επηινγέο γηα ηνπο ππεχζπλνπο ιήςεο απνθάζεσλ ζε πςειφηεξα επίπεδα.  

 Ζ θαηλνηνκία. Πξνσζεί λέεο κεζφδνπο ηαθηηθήο θαη ζχγρξνλν 

εμνπιηζκφ. Οη δπλάκεηο πςειήο επηθηλδπλφηεηαο θαη κηθξήο θιίκαθαο φπσο είλαη νη 

Δηδηθέο Γπλάκεηο, έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνσζήζνπλ ηα φξηα ηεο αξηζηείαο 

ζηελ θαηάξηηζε θαη ηνλ εμνπιηζκφ, γη΄απηφ νη ΔΔ είλαη ζπρλά έλαο νδεγφο γηα ηηο 

κεζφδνπο θαη ηνλ εμνπιηζκφ θαηλνηνκίαο θαη αλάπηπμεο πνπ κπνξνχλ λα 

πηνζεηήζνπλ νη ηαθηηθέο δπλάκεηο. 

 Ζζηθφ, (α) κπνξεί λα απμήζεη ην εζηθφ θαη λα ελζαξξχλεη κηα 

ζηαζεξή πνιηηηθή βνχιεζε (β) κπνξεί λα εμαηνκηθεχζεη ηηο ζπγθξνχζεηο θαη λα 

δεκηνπξγήζεη ήξσεο θαη (γ) λα αλαδείμεη ηελ εζληθή αληνρή, θαζψο ε εζληθή 

αζθάιεηα κπνξεί λα είλαη ζέκα ζεβαζκνχ θαη επίζεο λα αλαδείμεη ηηο ζηξαηησηηθέο 

ηθαλφηεηεο. 

 Απεηθφληζε αξκνδηνηήησλ. Οκνίσο, ζπκβάιινπλ ζηε 

δηακφξθσζε ησλ επίζεκσλ θαη δεκνθηιψλ απφςεσλ γηα ηελ ηθαλφηεηα ηνπ έζλνπο 

ζην εμσηεξηθφ δειαδή νη απνηειεζκαηηθέο Δηδηθέο Γπλάκεηο κπνξνχλ λα έρνπλ 

ζεηηθέο εμειίμεηο ζηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ελφο θξάηνπο, κφλν κε ηελ χπαξμε ηνπο. 

 Καζεζχραζε. Γηα κηα θπβέξλεζε ππφ πίεζε γηα δξάζε κπνξεί 

λα ζεσξεζεί φηη θάλεη θάηη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο ζχγθξνπζεο ή κηαο θξίζεο. 

 Καηαζηξνθή ηνπ ερζξνχ. 

 Διεγρφκελε θιηκάθσζε. Παξνρή ζηξαηησηηθήο επηινγήο γηα 

ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο, ρσξίο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο πνπ είλαη πηζαλφ λα 

είλαη απνηειεζκαηηθέο θαη λα έρνπλ ιίγεο απψιεηεο. 

                                            

105 New security challenges, «Special Operations from a Small State Perspective» Edited 
by Gumilla Erikson and UlricaPattersson, 2017, Chapter 4, page 45-48. 
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 Γηακφξθσζε ηνπ κέιινληνο - δηακφξθσζε ηεο κειινληηθήο 

πνξείαο ησλ πνιηηηθψλ γεγνλφησλ. 

 Ζ ηζηνξία έρεη δείμεη φηη ηα πεξηζζφηεξα θξάηε πξέπεη λα ελεξγνχλ 

αληηζπκβαηηθά ζε πεξηπηψζεηο ζπγθξνχζεσλ κε κεγαιχηεξνπο θαη αλψηεξνπο 

αληηπάινπο. Ζ ζπλεξγαζία θαίλεηαη επίζεο λα είλαη θξίζηκε κεηαμχ ησλ δεκφζησλ 

αξρψλ ζε κηθξά θξάηε π.ρ. ηεο αζηπλνκίαο, ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ (ΚΤΠ) 

θαη ηνπ ζηξαηνχ. Γεδνκέλνπ φηη νη πφξνη είλαη ζρεηηθά πεξηνξηζκέλνη, φιεο νη αξρέο 

κπνξνχλ λα επηηχρνπλ άξηζην ζπληνληζκφ αλ ζπλεξγάδνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

θαη γηα παξάδεηγκα κνηξάδνληαη πιεξνθνξίεο. Οπσζδήπνηε φκσο πξέπεη λα 

δηακνξθσζεί έλα αλαλεσκέλν λνκηθφ πιαίζην, ην νπνίν λα επηηξέπεη ζηηο αξρέο 

απηέο λα ζπλεξγαζηνχλ ηφζν ζην εζληθφ έδαθνο φζν θαη ζην ερζξηθφ. 

 Οπσζδήπνηε νη ΔΔ πξέπεη λα είλαη ελζσκαησκέλεο  ζηηο έλνπιεο 

δπλάκεηο, κε ηξφπν πνπ λα κεηψλεη ηηο κεγάιεο αιπζίδεο απνθάζεσλ δηνηθήζεσο 

θαη ειέγρνπ, έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα έλα κηθξφ θξάηνο. Ζ νξγαλσηηθή 

δνκή δηεπθνιχλεη ηηο γξήγνξεο απνθάζεηο πνπ εληζρχνπλ ην ιεηηνπξγηθφ 

ρξνλνδηάγξακκα. Έλα άιιν πιενλέθηεκα ηεο ζσζηήο νξγαλσηηθήο δνκήο, είλαη 

φηη ν Γηνηθεηήο ησλ ΔΔ πξέπεη λα είλαη ζην θέληξν ιήςεσλ απνθάζεσλ ηφζν γηα 

ηελ παξνρή ζπκβνπιψλ ζε πνιηηηθή θαη ζηξαηησηηθή εγεζία γηα ηελ επηινγή ελφο 

ζηξαηησηηθνχ ζηξαηεγηθνχ αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχ φζν θαη γηα ηελ αλάιπζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ δπλάκεσλ ΔΔ. 

 Ζ επέθηαζε ηνπ ξφινπ ησλ ΔΔ ζηε Κχπξν πέξαλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζε 

πεξίνδν πνιέκνπ είλαη επηηαθηηθή αλάγθε, θαη πξνυπνζέηεη θαη ζε απηή ηελ 

πεξίπησζε πνιηηηθφ θφζηνο πνιχ πην κηθξφ φκσο απφ ην θέξδνο πνπ ζα έρεη ζε 

βάζνο ρξφλνπ ε Κχπξνο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο ηζρχνο.  

 Κπβεξλνπφιεκν 

 

  Ζ επξεία ρξήζε ηνπ Internet ζηνλ 21ν αηψλα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ), δεκηνχξγεζε ηηο 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα επίδνμνπο εηζβνιείο (attackers - hackers), ψζηε λα 

ζπιιέμνπλ δηαβαζκηζκέλεο πιεξνθνξίεο ή θαη λα απαγνξεχζνπλ ην ρεηξηζκφ 

απηψλ απφ ηνπο αξκφδηνπο ρξήζηεο (δηαζεζηκφηεηα). Οη επηζέζεηο απηέο δχλαηαη 
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λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε κηθξή θιίκαθα (κεκνλσκέλνη Ζ/Τ) γηα ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ, φπσο αξηζκνί πηζησηηθψλ θαξηψλ, emails accounts, πξφζβαζε 

ζηελ ειεθηξνληθή ηξάπεδα θιπ ή ζε κεγάιε θιίκαθα κε απψηεξν ζθνπφ ηφζν ηελ 

ζπιινγή πιεξνθνξηψλ φζν θαη ζηελ θαηάξξεπζε ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο ελφο 

κεγάινπ νξγαληζκνχ ή αθφκε θαη ελφο θξάηνπο. Πξφζθαην παξάδεηγκα ήηαλ ε 

Κπβεξλνεπίζεζε πνπ δέρζεθε ε Δζζνλία ην 2007 ζε φιν ηεο ην δίθηπν, φπνπ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ππεξεζηψλ δηαδηθηχνπ παξνπζίαζε αδπλακία πξφζβαζεο 

(denialof service - δηαζεζηκφηεηα).  

πλήζσο πξηλ εθδεισζεί ε θπβεξλνεπίζεζε δελ είλαη δπλαηή ε ζπιινγή 

ζηνηρείσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηεο. Οη εηζβνιείο πάληα ρξεζηκνπνηνχλ λέεο 

κεζφδνπο γηα ηελ εθδήισζε ηεο επίζεζεο (αδχλαηα ζεκεία). πσο ην παξάδεηγκα 

κε ηελ Δζζνλία, ε νπνία δέρζεθε επίζεζε πνπ παξφκνηά ηεο δελ έρεη γίλεη ζην 

παξειζφλ θαη κφλε άκεζε ιχζε ε νπνία κπνξνχζε λα εθαξκνζηεί, φπσο θαη έγηλε, 

ήηαλ ε απνκφλσζε/θιείζηκν ηεο πξφζβαζεο Internet εθηφο ζπλφξσλ (Gateways). 

Σέηνηεο ιχζεηο φκσο, δειαδή ε εθαξκνγή θαηαζηαιηηθψλ κέηξσλ κε ηελ 

εκθάληζε ηεο επίζεζεο δελ είλαη αξθεηέο. Απαηηείηαη ε εθαξκνγή πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ αζθαιείαο, πνπ λα κεηψλνπλ ζην ειάρηζην ην ξίζθν επηηπρνχο 

θπβεξλνεπίζεζεο, φπσο πην θάησ: 

 πλερήο ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ 

αζθάιεηα θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο.  

 Σήξεζε ελεκεξσκέλεο βάζεο δεδνκέλσλ κε ηηο επηζέζεηο αλά 

ην παγθφζκην θαη ηξφπνπο αληηκεηψπηζήο ηνπο.  

 πλερήο αλαβάζκηζε ησλ ζπζηεκάησλ αζθαιείαο κε λέεο 

ηερλνινγίεο.  

 Δθαξκνγή άκπλαο ζε βάζνο, ψζηε ε αζθάιεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ λα κελ εμαζθαιίδεηαη κφλν ζε έλα επίπεδν. 

 Αζθήζεηο - εθπαηδεχζεηο – ζελάξηα, θαζψο θαη εμαγσγή 

ηξφπσλ αληηκεηψπηζεο.  

 Μειέηε θαη δηαπίζησζε ησλ αδχλακσλ ζεκείσλ ηεο 

αζθάιεηαο ησλ ζπζηεκάησλ θαη εμάιεηςε ησλ αδπλακηψλ απηψλ.  
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 Απηφ πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε είλαη φηη αθφκε θαη απηή ε κέζνδνο 

επηρεηξήζεσλ δελ απαηηεί ηεξάζηηα θεθάιαηα γηα εμνπιηζκφ, απαηηεί εμεηδηθεπκέλν 

πξνζσπηθφ, ην νπνίν ζίγνπξα ε Κχπξνο δηαζέηεη (εθκεηάιιεπζε ηνπ ζπληειεζηή 

ηζρχνο κνξθσηηθνχ επηπέδνπ πνιηηψλ) θαη ηέινο απαηηεί πνιηηηθή βνχιεζε πνπ ζα 

νδεγήζεη ζηελ επηινγή ησλ ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ πνπ ζα αλαιάβεη ε ππεξεζία 

απηή.  

 Δμνπιηζκφο  

   Ζ πξνθιεηηθή ζηάζε ηεο Άγθπξαο, έλαληη ηεο νπνίαο ε 

Κχπξνο αδπλαηεί λα πξνβάιεη ηελ παξακηθξή αληίδξαζε, εμαηηίαο αλππαξμίαο 

ζρεηηθψλ (αεξνλαπηηθψλ) κέζσλ, επηβάιιεη ηε ζπλνιηθή αλαζεψξεζε ηνπ 

ακπληηθνχ δφγκαηνο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, θαηά ηξφπν πνπ ε ηειεπηαία λα 

θαζίζηαηαη ηθαλή λα πξνβάιιεη απνηξεπηηθή ηζρχ ζην ζχλνιν ηεο επηθξάηεηάο ηεο 

θαη φρη κφλν ζην ρεξζαίν ρψξν. ηηο παξαθάησ γξακκέο ζα επηρεηξεζεί κηα 

ξεαιηζηηθή πξνζέγγηζε ζην φιν δήηεκα, καθξηά απφ καμηκαιηζηηθέο πξνηάζεηο πνπ 

δελ ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηα πξαγκαηηθά δεδνκέλα. 

 Ζ Κχπξνο πξέπεη λα δνκήζεη ηελ άκπλα, ηεο πάλσ ζε έλα δφγκα 

αζχκκεηξνπ πνιέκνπ, ιακβάλνληαο ππφςε ηε ζπληξηπηηθή ππεξνρή ηνπ 

αληηπάινπ. Καηά ζπλέπεηα, γηα λα κεηαθεξζνχκε ζηνλ ηνκέα ηεο αεξνλαπηηθήο 

άκπλαο, θάζε ζθέςε γηα απφθηεζε θαη αληηπαξαβνιή απέλαληη ζηηο ερζξηθέο 

δπλάκεηο ηζνδχλακσλ κέζσλ πξνβνιήο ηζρχνο, πξέπεη λα απνθιεηζηεί. Ζ Κχπξνο 

πξέπεη λα παίμεη απφ ηελ πιεπξά ηνπ αδχλακνπ θαη απηφ πξέπεη λα αληαλαθιάηαη 

ζηηο εμνπιηζηηθέο ηεο επηινγέο. 

 Πξέπεη λα ηχρεη θαηαλφεζεο φηη ην ειιεληθφ ζηξαηεγηθφ κεηνλέθηεκα ζηελ 

Κχπξν δελ νθείιεηαη κφλν ζηε κεγάιε απφζηαζε ηεο ηειεπηαίαο απφ ηελ 

κεηξνπνιηηηθή ρψξα, αιιά θαη ζηελ εγγχηεηα, ηεο πξνο ηελ Σνπξθία. Μηα απιή 

καηηά ζην ράξηε κπνξεί λα απνθαιχςεη αλάγιπθα ζηνλ νπνηνλδήπνηε, αθφκα θαη 

άζρεην κε ηελ έλλνηα ηεο ζηξαηεγηθήο, ηελ πξνθαλή γεσζηξαηεγηθή αδπλακία ηεο 

Κχπξνπ λα αλαπηχμεη ηθαλέο ζπκβαηηθέο αεξνλαπηηθέο δπλάκεηο ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ κηα πεξηνρή, φπνπ ν αληίπαινο δηαηεξεί ζεκαληηθέο λαπηηθέο θαη 

αεξνπνξηθέο βάζεηο. 
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 Χο εθ ηνχηνπ, ε αεξνλαπηηθή άκπλα ηεο Κχπξνπ πξέπεη λα βαζηζηεί ζε 

ζπζηήκαηα πνπ κπνξνχλ λα πξνζβάιινπλ ηνλ ερζξφ απφ καθξηά, θαη ηα ίδηα λα 

είλαη πξνζηαηεπκέλα γηα λα επηβηψζνπλ. Απηφ πηζηεχνπκε φηη εμαζθαιίδεηαη 

αθελφο κε ηελ ζεψξεζε ηεο Κχπξνπ σο ελφο «νρπξνύ» θαη αθεηέξνπ κε ηελ 

ρξήζε ππξαπιηθψλ ζπζηεκάησλ κεγάινπ βειελεθνχο, πνπ πξνζηαηεχνληαη κέζα 

ζην «νρπξφ». 

 Σν «νρπξφ» πξνζθέξεη ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Σξνφδνπο, κέζα ζηνλ νπνίν ζα 

κπνξνχζαλ λα θξπθηνχλ θηλεηά αληηαεξνπνξηθά, αληηπιντθά θαη ηαθηηθά 

βαιιηζηηθά ζπζηήκαηα, πνπ ζα εκθαλίδνληαη ζα ππξνβνινχλ θαη ζα απνρσξνχλ 

ζε ππφγεηα θαηαθχγηα ή ζε θαιπκκέλεο ζέζεηο. Σα βιήκαηα απηά ζε ζπλδπαζκφ κε 

έλα δίθηπν εληνπηζκνχ ζηφρσλ θαη κεηάδνζεο δεδνκέλσλ, ζα ζπληζηνχλ έλαλ 

πνιχ ζνβαξφ θίλδπλν γηα πινία θαη αεξνζθάθε ηεο Σνπξθίαο ζε κεγάιεο 

απνζηάζεηο απφ ηελ Κχπξν. 

 Ζ Κχπξνο νθείιεη λα θηλεζεί έμππλα θαη ζηελ ηζρχ ηνπ αληηπάινπ λα 

αληηηάμεη επειημία πλεχκαηνο θαη ηθαλφηεηα πξνζαξκνγήο. Γηα λα γίλνπκε πην απηνί 

θαη ζπγθεθξηκέλνη, νη εμνπιηζηηθέο επηινγέο ηεο ΔΦ πξέπεη λα θηλνχληαη ζην 

πιαίζην ηνπ ξεαιηζηηθά εθηθηνχ, ήηνη ηεο απφθηεζεο νπιηθψλ ζπζηεκάησλ θαη 

κέζσλ, ηθαλψλ λα πξνβάιινπλ ηζρχ ζε απφζηαζε, λα απεηινχλ αμηφπηζηα ηελ 

δεδνκέλε ππεξνρή ηνπ αληηπάινπ θαη ηαπηφρξνλα λα είλαη ζρεηηθά ρακεινχ 

θφζηνπο θαη αλαγθψλ επάλδξσζεο θαη ππνζηήξημεο. 

 ην λαπηηθφ ηνκέα, φπσο πξνείπακε θάζε ζθέςε γηα ηελ απφθηεζε 

ζηνιίζθνπ ζθαθψλ επηθαλείαο (θνξβεηψλ, ππξαπιαθάησλ, θαλνληνθφξσλ) πξέπεη 

λα απνθιεηζηεί. Με δεδνκέλε ηε λαπηηθή θαη θπξίσο αεξνπνξηθή ππεξνρή ηνπ 

αληηπάινπ θαη ηελ εγγχηεηα ησλ βάζεψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή ελδηαθέξνληνο, ηέηνηεο 

κνλάδεο δελ ζα κπνξνχζαλ λα δξάζνπλ ζε πεξηβάιινλ πςειήο απεηιήο θαη ζα 

θαηαβπζίδνληαλ δίρσο ηδηαίηεξε πξνζπάζεηα εθ κέξνπο ηνπ αληηπάινπ ζε 

πεξίπησζε πνιεκηθήο ζχξξαμεο. Ζ Κχπξνο ζην πιαίζην ηεο ζηξαηησηηθήο 

ζηξαηεγηθήο θαη ζην πλεχκα ηεο αζχκκεηξεο ινγηθήο ζα πξέπεη λα θηλεζεί ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο ππνβξπρηαθήο απεηιήο είηε κε αγνξά αξηζκνχ ππνβξπρίσλ είηε 

κε αγνξά κέζσλ θαηαζηξνθήο ηνπο. Ηζρχεη θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ε αλάπηπμε 

ηεο δπλαηφηεηαο πξνζβνιήο ζηφρσλ επηθαλείαο απφ κεγάιεο απνζηάζεηο.  
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 Ζ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ζην ζηξαηφ μεξάο δελ είλαη άζρεκε, εάλ 

αλαινγηθά ζθεθηνχκε ηνλ εμνπιηζκφ ην νπνίν έρεη ε ΔΦ θαη νη Γπλάκεηο θαηνρήο 

ζηελ Κχπξν. Απηφ φκσο πνπ ε ΔΦ ρξεηάδεηαη θαη ε ζηξαηησηηθή επηζηήκε 

αλαγλσξίδεη σο παξάγνληεο πνπ πνιιαπιαζηάδνπλ ηελ ηζρχ ελφο ζηξαηνχ, 

αλαθφπηνληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αξηζκψλ, είλαη ην εζηθφ θαη ε 

εθπαίδεπζε. 

o Σν εζηθφ. 

    Ζζηθφ δελ είλαη ε απαηζηνδνμία θαη ε κηδέξηα. Ζζηθφ δελ 

είλαη ε ππνηαγή. Ζζηθφ είλαη αλψηεξε εζσηεξηθή θαηάζηαζε ςπρήο ηνπ καρεηή. 

Ζζηθφ ζην καρεηή είλαη ην πςειφ αίζζεκα απηνεθηίκεζεο, ε απφιπηε γλψζε ηεο 

δχλακήο ηνπ θαη ε αθιφλεηε πίζηε ζηνλ ζθνπφ θαη ην δίθαην ηνπ αγψλα ηνπ. 

 Ζ ζπλερηδφκελε απαμίσζε ηεο ηθαλφηεηαο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ ηεο 

Κχπξνπ, απνηέιεζκα ηεο ζηάζεο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ζην ζέκα ηνπ εμνπιηζκνχ, 

ησλ απνθάζεσλ πεξί θαηάξγεζεο ηεο ΔΦ ζε ελδερφκελε ιχζε, αιιά θαη ηεο 

έιιεηςεο πξφζθαησλ ζηξαηησηηθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ ζα αλαδείμνπλ ηελ 

ηθαλφηεηά ηεο, έθεξαλ ην εζηθφ ηνπ ζηξαηνχ ζε πνιχ ρακειφ επίπεδν. 

 Σα κέηξα ηα νπνία πξέπεη λα ιεθζνχλ είλαη: 

 Πξνβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ΔΦ ηφζν ζε θνηλέο αζθήζεηο κε ηελ Διιάδα 

φζν θαη κε μέλεο ρψξεο. Οη θνηλέο αζθήζεηο κε ηελ Διιάδα είλαη γηα ηνπο Κχπξηνπο 

πνιίηεο έλαο παξάγνλ, πνπ εθζθελδνλίδεη ην εζηθφ ζηα χςε, γεγνλφο πνπ θάλεθε 

θαη ζηελ πξφζθαηε παξέιαζε ηεο 1εο Οθησβξίνπ 2017, κε ηα καρεηηθά 

αεξνζθάθε F-16 ηεο Διιεληθήο Πνιεκηθήο Αεξνπνξίαο λα θιέβνπλ ηελ 

παξάζηαζε θαη λα γεκίδνπλ κε ππεξεθάλεηα νιφθιεξε ηελ Κχπξν. 

 Δθπαίδεπζε  ζηα ζρνιεία ηεο ζεκαζίαο χπαξμεο θαη ηνπ έξγνπ ηεο ΔΦ 

ζηελ Κχπξν. Έλα λεζί δηρνηνκεκέλν απφ παξάλνκα ζηξαηεχκαηα ζα πξέπεη νη 

ππεξεζίεο ηνπ, λα εμπςψλνπλ ζηα κάηηα ησλ κηθξψλ παηδηψλ φηη ε εηξήλε θαη 

αζθάιεηα ζα έξζεη ζηνλ ηφπν κφλν κε ηελ χπαξμε ηζρπξψλ θαη αμηφπηζησλ ΔΓ. 

 ρνιαζηηθή θαη νπζηαζηηθή αμηνιφγεζε ησλ ζηειερψλ ηεο ΔΦ κε ζθνπφ ηελ 

παξακνλή ζηηο ηάμεηο ησλ ηθαλνηέξσλ, πνπ λα εκπλένπλ εκπηζηνζχλε πξψηα 
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ζηνπο πθηζηακέλνπο ηνπο θαη κεηά ζηελ πξντζηάκελε ζηξαηησηηθή θαη πνιηηηθή 

εγεζία.  

o Ζ εθπαίδεπζε 

    Γελ ρξεηάδεηαη πςειή ζηξαηησηηθή θαηάξηηζε γηα λα 

γίλεη αληηιεπηή ε αμία ηεο ζσζηήο θαη πςεινχ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο ηνπ 

ζηξαηηψηε θαη γεληθά ε αμία ηεο επαξθνχο θαηάξηηζήο ηνπ ζην αληηθείκελφ ηνπ. 

Παξεπφκελε θαη ζπλδεφκελε κε ηελ εθπαίδεπζε παξάκεηξνο είλαη αζθαιψο θαη ε 

ζσζηή θαη ηθαλή δηνίθεζε, απφ ηελ «θαηψηεξε» θιίκαθα ηεο ηεξαξρίαο κέρξη ηελ 

αλσηέξα θαη αλσηάηε επηηειηθή δηνίθεζε. 

 Οη ζπλερείο ζπλεθπαηδεχζεηο πνπ δηεμάγνληαη ζήκεξα ζηελ Κχπξν κε 

μέλνπο ζηξαηνχο, απνηέιεζκα ησλ δηκεξψλ ζπλεξγαζηψλ κε μέλεο ρψξεο, έρνπλ 

ήδε δείμεη ηα απνηειέζκαηα ηνπο ζηηο ηάμεηο ηεο ΔΦ θαη πξέπεη λα ζπλερηζηνχλ κε 

κεγαιχηεξε έληαζε. Αζθήζεηο φπσο ε «CHAMELEON» κε ηηο Δηδηθέο Γπλάκεηο 

ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ θαη «ΚΗΝΤΡΑ-ΑΟΤΛ» , «ΝΗΚΟΚΛΖ-ΓΑΤΗΓ» κε ηηο 

Ηζξαειηλέο Γπλάκεηο, εκπινπηίδνπλ ζε γλψζεηο θαη εκπεηξίεο ζηειέρε ηεο ΔΦ ηφζν 

ζε ρξεζηκνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ ηαθηηθψλ ζην ζέαηξν ησλ επηρεηξήζεσλ φζν θαη 

ζην είδνο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ δηαζέηνπλ. 

 Σειεηψλνληαο σο θαηαιεθηηθή επηρεηξεκαηνινγία πίζηεο ζηε δχλακε ηνπ 

ζηξαηνχ καο, απφ ην βηβιίν «Κιανχδεβηηο, Πεξί πνιέκνπ», CHAPTER IIIV 

Superiority of numbers, παξαζέηνπκε απφζπαζκα (κεηάθξαζε), φπνπ ζηελ 

ζειίδα 88 αλαθέξεη : 

«γηαηί ε αλωηεξόηεηα ηωλ αξηζκώλ δελ ζεωξείηαη όηη έρεη απηή ηε ζεκαζία πνπ από 

ηε θύζε ηωλ πξαγκάηωλ θαίλεηαη λα έρεη εάλ δελ ρξεζηκνπνηεζνύλ ζηνλ 

θαηάιιειν ρώξν θαη ρξόλν » 

Η Διιεληθή καο ςπρή είλαη νιόξζε, δελ ηελ ηξνκάδνπλ νη αξηζκνί, αληίζεηα 

ηνπο πεξηθξνλεί. 
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