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Εισαγωγή 
 
Η Μέση Ανατολή και οι χώρες που την αποτελούν υπήρξε από τη γέννηση των 
ανθρωπίνων κοινωνιών μέχρι και σήμερα, το θέατρο δράσεως των πολιτισμών, 
το πεδίο αναπτύξεως και επιβολής των μεγάλων φυλετικών και θρησκευτικών 
κινημάτων και το «μήλο της έριδος» των Μεγ Δυνάμεων. Τα περιφερειακά 
ζητήματα που ταλανίζουν το χώρο της Μεσης Ανατολής εδράζονται στο βάθος 
της ιστορίας. Η περιοχή αυτή αποτελεί τη μεγάλη πύλη της λεωφόρου που 
ενώνει την Ανατολή με τη Δύση και κατέχει το «κλειδί» του ενεργειακού πλούτου 
που τροφοδοτεί και κινεί τον τεχνοκρατικό μας πολιτισμό. 
 
 Οι ανταγωνισμοί των κύριων δρώντων του διεθνούς συστήματος καθόρισαν 
την ισορροπία ισχύος στη Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο κατά τον 20ο 
αιώνα, λόγω των πλούσιων κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και του 
στρατηγικού και διπλωματικού πλεονεκτήματος που προσέδιδε η εν λόγω 
περιοχή, λόγω της εγγύτητάς της με τη Σοβιετική Ένωση. Παρόλα αυτά, με τον 
τερματισμό του Ψυχρού Πολέμου δεν επήλθε η πολυπόθητη ειρήνη στην 
περιοχή αλλά ξέσπασαν εμφύλιοι πόλεμοι καθώς και διακρατικές διαμάχες και 
εντάσεις.  
 
Αυτό συνέβη κυρίως εξαιτίας της έξαρσης του εθνικισμού και των θρησκευτικών 
διαφορών που καταπνίγονταν κάτω από το κομμουνιστικό καθεστώς της ΕΣΣΔ  
και λόγω του ότι οι νικήτριες δυνάμεις του Α΄ ΠΠ και του Β΄ΠΠ χάραξαν τα 
σύνορα στη Μέση Ανατολή δίχως να λάβουν υπόψη τους τις εθνοτικές και 
θρησκευτικές διαφορές των κρατών οι οποίες τώρα αναδύονται στην επιφάνεια 
με αποκορύφωμα τον πόλεμο στη Συρία.  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 
ανάλυση των σχέσεων μεταξύ δύο υπολογίσιμων και ισχυρών περιφερειακών 
δυνάμεων του Ισραήλ και του Ιράν, καθότι επηρεάζουν σημαντικά το 
υποσύστημα της Μέσης Ανατολής και κατ΄επέκταση το διεθνές σύστημα.  
 
Αρχικά θα παραθέσουμε ορισμένα γενικά στοιχεία των δύο χωρών. Πιστεύω ότι 
για να κατανοήσουμε καλύτερα τις σχέσεις Ιράν – Ισραήλ και το υπόβαθρο της 
“υπαρξιακής” τους εχθρότητας, κρίνεται σκόπιμο εκτός από την αναφορά σε 
πολιτισμό, γεωγραφία, οικονομία, να δοθεί έμφαση στην κοινωνικοπολιτική 
κατάσταση και στις θρησκευτικές αντιλήψεις των δύο χωρών οι οποίες 
διαδραματίζουν  ουσιαστικό ρόλο στη διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και 
των στρατηγικών τους δογμάτων, διαμορφώνουν τους πυλώνες ισχύος τους και 
εξασφαλίζουν την επιβίωσή τους στο διεθνές σύστημα.  
 
Θα κάνουμε μια αναδρομή στις σχέσεις των δύο χωρών  με έμφαση κυρίως στο 
χρονικό διάστημα πριν και μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979. Θα δούμε 
τους συσχετισμούς δυνάμεων των δύο χωρών, το ρόλο των Μεγ. Δυνάμεων 
(ΗΠΑ, Κίνας, Ρωσίας, ΕΕ) στην υπόψη διαμάχη, τις σχέσεις των δύο χωρών με 
τα υπόλοιπα κράτη της Μ. Ανατολής και του Περσικού κόλπου αλλά και τον 
ανταγωνισμό τους για την ανάδειξή τους ως περιφεριακών δυνάμεων στην 
ευρύτερη περιοχή. 
 
Θα  επιδιωχθεί  να αναλυθεί η περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ με τις δύο 
συνιστώσες της, την αυτοβοήθεια και την εξωτερική εξισορρόπηση και θα 
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παρακολουθήσουμε την εξέλιξή της από το διπολικό διεθνές σύστημα στο υπό 
διαμόρφωση πολυπολικό σύστημα.  
 
Θα αναφερθούμε στη μετατόπιση του γεωπολιτικού ενδιαφέροντος των  Η.Π.Α 
από τη  Μέση Ανατολή στην Ασία και την Κίνα και στις επιπτώσεις αυτής της 
εξέλιξης στο Ιράν και στο Ισραήλ και στην αναζήτηση νέων συμμαχιών – 
αξόνων που επιδιώκουν τα δύο κράτη για την ανάσχεση των απειλών που 
αντιμετωπίζουν, λόγω των  αλλαγών του εξωτερικού τους περιβάλλοντος. 
 
Ξεχωριστή μνεία πιστεύω είναι σκόπιμο να γίνει στο ρόλο και  τη στάση του 
Ισραήλ και του Ιράν στον εμφύλιο πόλεμο της Συρίας. Από τη μελέτη αυτού του 
πολέμου βγάζουμε συμπεράσματα για τις στοχεύσεις και επιδιώξεις των δύο 
χωρών,  για το πως διαμορφώνονται οι συμμαχίες και οι αντιπαλότητες στην 
ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής αλλά και πως τείνει να διαμορφωθεί το νέο 
διεθνές σύστημα, λόγω της συμμετοχής σχεδόν όλων των παγκόσμιων παιχτών 
σ’αυτόν, έστω και δια των πληρεξουσίων τους (proxy wars)1.  
 
Θα αναφερθούμε στις σχέσεις του Ιράν με τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και την 
παλαιστινιακή Χαμάς, τον αντίκτυπο αυτών στις σχέσεις με το Ισραήλ και στην 
επιδίωξη δημιουργίας σιιτικού τόξου από το Ιράν (Ιράν – Ιράκ – Συρία – Λίβανος 
Μεσόγειος,Υεμένη) και στην επίδραση αυτού στο Ισραήλ, στη Δύση και στο 
σουνιτικό Ισλάμ2.  
 
Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και τις 
επιπτώσεις της αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμφωνία μεταξύ Ιράν και Μεγ. 
Δυνάμεων και τις συνέπειες του προγράμματος στις σχέσεις του με το Ισραήλ 
και τη διεθνή κοινότητα. Θα εξετάσουμε την επίδραση των σχέσεων Ισραήλ – 
Ιράν στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Επίσης, υπό το πρίσμα της ανάλυσης των 
σχέσεων Ιράν – Ισραήλ – Ελλάδας - Τουρκίας, ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί  στις 
προοπτικές αλλά και στους κινδύνους που διαγράφονται για τα εθνικά μας 
θέματα. Επίσης θα δούμε σε ποιο βαθμό το κουρδικό ζήτημα και ο εμφύλιος 
στη Συρία (που έχει άμεση σχέση με το κουρδικό ζήτημα) επηρεάζει το τρίγωνο 
Ισραήλ -  Ιράν - Τουρκία. 
 

1 Ο διαμεσολαβητικός πόλεμος ή πόλεμος δι' αντιπροσώπων είναι σύγκρουση μεταξύ δύο 
εθνών, χωρίς άμεση εμπλοκή των εμπλεκομένων. Χρησιμοποιείται επίσης για τον πόλεμο που 
υποκινείται από μεγάλη δύναμη χωρίς να εμπλακεί η ίδια. Αν και ο ορισμός μπορεί να 
περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές όψεις της ένοπλης αντιπαράθεσης, βασίζεται στο γεγονός ότι 
δύο διακριτά κράτη χρησιμοποιούν εξωτερικές δυνάμεις για να επιτεθούν στα συμφέροντα ή τα 
εδάφη του αντιπάλου. Κάτι τέτοιο συνεπάγεται συχνά την επιχειρησιακή μεσολάβηση συμμάχων 
κατά του αντιπάλου, είτε την βοήθεια προς συμμάχους για την καταπολέμησή του. 
2 Ο σεχταριστικός διαχωρισμός αποτέλεσε τον πυρήνα της ιρανικής εμπλοκής στη Συρία. 
Αναζητούν γεωγραφικές ζώνες στις οποίες θα κυριαρχούν απόλυτα. Για τη Χεζμπολάχ η 
περιοχή αυτή αποτελεί ζώνη ασφαλείας και φυσική προέκταση των εδαφών τους στον Λίβανο. 
Ελαβαν πολύ συγκεκριμένες διαταγές από τους πνευματικούς ηγέτες του Ιράν να τις 
προστατέψουν με κάθε κόστος» λέει στον ανταποκριτή του «Guardian» στη Μέση Ανατολή ο 
Λαμπίλ αλ Ναχάς, επικεφαλής εξωτερικών υποθέσεων της αντικαθεστωτικής Αχράρ αλ Σαμ. 
«Δεν πρόκειται απλώς για μια μετάλλαξη της πληθυσμιακής ισορροπίας. Αυτό που 
μεταλλάσσεται είναι η ισορροπία ισχύος και επιρροής σε όλες αυτές τις περιοχές ανά τη Συρία. 
Ολόκληρες κοινότητες θα είναι πλέον ευάλωτες. Η σύγκρουση μετατρέπεται σε έναν πόλεμο 
ταυτότητας. Επιθυμούν μια χώρα κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσίν τους, μια χώρα που θα 
εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους» τόνισε ο αντικαθεστωτικός αξιωματούχος. 
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Θα επιδιώξουμε να βρούμε σημεία προσέγγισης των δύο κρατών πριν και μετά 
το 1979, σε διπλωματικό αλλά και σε ενεργειακό - οικονομικό,  εμπορικό 
επίπεδο. Τέλος θα εξάγουμε συμπεράσματα για τις σχέσεις των δύο χωρών 
υπό το πρίσμα της επιστήμης των διεθνών σχέσεων και θα  επιχειρήσουμε να 
δώσουμε απάντηση στα ακόλουθα ερωτήματα: 
 
Ποιες είναι οι ρίζες αυτής της αντιπαλότητας, εδράζεται σε ιδεολογική -  
θρησκευτική βάση ή οφείλεται στις αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων στην 
ευρύτερη περιοχή όπως αυτές προέκυψαν μετά την εγκαθίδρυση της ισλαμικής 
δημοκρατίας στο Ιράν το 1979, μετά τον τερματισμό του πολέμου Ιράν – Ιράκ, 
μετά από την εμπλοκή των δύο χωρών στο συριακό εμφύλιο ή με τις εξελίξεις 
στο παλαιστινιακό ζήτημα; Αποτελεί το Ιράν δεδομένου και του φιλόδοξου 
πυρηνικού του προγράμματος υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ;  
 
Σε ποια κατηγορία της ρεαλιστικής προσέγγισης εντάσσονται τα στρατηγικά  
δόγματα των δύο χωρών; H συμπεριφορά τους επηρεάζεται από τις πιέσες και 
τις αλλαγές του διεθνούς συστήματος ή καθορίζεται και  από τις εσωτερικές τους 
δομές – παγειωμένες πρακτικές και θρησκευτικές αντιλήψεις; Έχει εφαρμογή η 
θεωρία του Samuel Huntington3 περί σύγκρουσης των πολιτισμών4 στα μεταξύ 
τους ζητήματα; Mπορεί σε κάποιο βαθμό να ερμηνευτούν οι σχέσεις των δύο 
χωρών  με βάση τα τρία ρεύματα σκέψης του Μartin Wight5;   
 
Διακρίνονται στοιχεία αναθεωρητισμού ή επαναστατικότητας στη στρατηγική  
και στην πολιτική τους διαχρονικά ή και υπό τις υφιστάμενες ηγεσίες των δύο 
χωρών; Μπορούν οι σχέσεις των δύο χωρών  να ερμηνευτούν βάσει των αρχών 
άλλων θεωρήσεων πλην του ρεαλισμού; (θεωρία αληλεξάρτησης, διεθνή 
καθεστώτα, μεγαλύτερη σημασία της οικονομίας και της απρόσκοπτης ροής των 
ενεργειακών πόρων στις διεθνείς σχέσεις).  Και αυτό το αναφέρουμε,  λόγω του 
ρόλου και της επιρροής της ΕΕ ως διεθνούς οργανισμού στη συμφωνία του 
Ιράν με τις Μεγ. Δυνάμεις για το πυρηνικό του πρόγραμα.  
 
Είναι τελικά το Ιράν στο περιθώριο του διεθνούς συστήματος ή συμπεριφέρεται 
ως ένας ορθολογικός δρώντας;  Πως ερμηνεύονται οι αποστάσεις που τηρούν 

3    Κουσκουβέλης Hλίας, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» (Σύγκρουση των πολιτισμών),   σελ 
80 – 85,  Εκδόσεις Ποιότητα. 
4 Μετά το τρομοκρατικό χτύπημα της 11ης Σεπτέμβρη («της μέρας που άλλαξε τον κόσμο»), οι 
απολογητές της δοξασίας του Fukuyama αντιλήφθηκαν ότι το μονοπώλιο της φιλελεύθερης, 
καπιταλιστικής δημοκρατίας δεν κατάφερε να επιφέρει (ή να επιβάλει) ειρήνευση στην 
οικουμένη. Τότε, ενεργοποιήθηκε η (φαινομενικά αντιφατική, αλλά πλήρως 
αλληλοσυμπληρωματική) αφήγηση της «σύγκρουσης των πολιτισμών». Η θεωρία της 
«σύγκρουσης των πολιτισμών» (clash of civilizations) διατυπώθηκε από τον Αμερικανό πολιτικό 
επιστήμονα Samuel Huntington και φιλοδοξούσε να εισφέρει στην ιστορία της σκέψης μια 
διαφορετική ανάγνωση της φύσης των πολεμικών συγκρούσεων. Συγκεκριμένα, παρουσίαζε 
τον πόλεμο ως φαινόμενο εντελώς ανεξάρτητο κι αποκομμένο από τις διεργασίες στο πλαίσιο 
της υποδομής (τις σχέσεις παραγωγής και ανταλλαγής εντός ορισμένης κοινωνίας). Σύμφωνα 
με την αντίληψη του Huntington, οι ένοπλες συρράξεις απηχούν συγκρούσεις αποκλειστικά και 
μόνο στο πεδίο του εποικοδομήματος (πολιτισμικά στοιχεία, κοινωνικές πρακτικές, ήθη-έθιμα 
και το κυριότερο, θρησκεία). Πηγή: http://www.efsyn.gr/arthro/telos-tis-istorias-kai-i-sygkroysi-
ton-politismon, 19.02.2016, 14:55. 
5 Τα τρία παραδοσιακά ρεύματα των διεθνών σχέσεων, όπως τα έθεσε ο Μαρτιν Γουάιτ, είναι οι 
ρεαλιστές (μακιαβελικοί), οι ρασιοναλιστές (γκροτιανοί) και οι επαναστατικοί (καντιανοί). Οι 
σύγχρονες προσεγγίσεις είναι ο νεοφιλελευθερισμός, ο νεορεαλισμός και ο κονστρουκτιβισμός. 
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τελευταία οι ΗΠΑ απέναντι στους  συμμάχους τους το  Ισραήλ και τη Σαουδική 
Αραβία και στο ενδεχόμενο μιας από κοινού επίθεσης δίκην προληπτικού 
χτηπήματος κατά του Ιράν; Ποια είναι η πιθανότητα πολεμικής σύγκρουσης 
μεταξύ Ιράν και Ισραήλ ως αποτέλεσμα της προσπάθειας των δύο χωρών να 
αναδειχθούν σε περιφερειακές δυνάμεις στο υποσήστημα της Μέσης  
Ανατολής;  
 
Το Ιράν είναι μια από τις σημαντικότερες χώρες της Μέσης Ανατολής και η 
συμφωνία που επετεύχθη το 2015 με τις μεγάλες δυνάμεις σχετικά με το 
πυρηνικό του πρόγραμμα, οδήγησε στον τερματισμό της διεθνούς απομόνωσης 
και στο άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου ευκαιριών και προκλήσεων για τη χώρα. 
Με 80 εκατομμύρια πληθυσμό και 400 δισ. δολάρια ΑΕΠ, το Ιράν είναι η 
μεγαλύτερη οικονομία που επανεντάσσεται στις διεθνείς αγορές τα τελευταία 
εικοσιπέντε χρόνια. Η σταδιακή επανένταξη όμως του Ιράν σε μια διεθνή 
κανονικότητα αναμένεται να φέρει και τεράστιας σημασίας ανακατατάξεις τόσο 
στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στις περιφερειακές και διεθνείς ισορροπίες. 
Η ανωτέρω συμφωνία του Ιράν με τη διεθνή κοινότητα, θεωρείται ως μια 
προσωπική επιτυχία του προέδρου της χώρας, Χασάν Ρουχανί6, που από την 
πρώτη στιγμή της εκλογής του το 2013 είχε θέσει ως στόχο την εξομάλυνση των 
σχέσεων με τη Δύση και τη «φιλελευθεροποίηση» του καθεστώτος7. 
 
Πριν από εκατό χρόνια, οι νικήτριες δυνάμεις του Α΄ΠΠ, Αγγλία και Γαλλία 
χάραξαν τα σύνορα στη Μ. Ανατολή ( συμφωνία Sikes Piguet)8 χωρίς όμως να 
λάβουν υπόψη  τις εθνολογικές και θρησκευτικές διαφορές μεταξύ των κρατών 
και καθόρισαν τομείς επιρροής, βάσει των περιοχών όπου ανακαλύφθηκαν 
ενεργειακοί πόροι  στην ευρύτερη περιοχή της Μ. Ανατολής και του Περσικού 
κόλπου. Αποτέλεσμα αυτής της “μοιρασιάς”, ήταν η ανάδυση κρατικών 
οντοτήτων χωρίς εθνική και θρησκευτική ομοιογένεια ή  εθνοτικών ομάδων 
χωρίς κράτος, όπως οι Κούρδοι και οι Παλαιστίνιοι. 
   

6 Οι επιτυχίες του προέδρου Rouhani λειτουργούν ως πρόκληση για τους πολιτικούς του 
αντιπάλους. Πώς θα λειτουργήσουν οι ακραίοι συντηρητικοί στα θεσμικά όργανα είναι το ένα 
ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα είναι η αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης, που δεν χάνουν 
ευκαιρία να προκαλέσουν τριγμούς στις σχέσεις της χώρας με την Δύση και κυρίως με τις ΗΠΑ. 
Οι Ε.Δ και οι Φρουροί της Επανάστασης ελέγχονται από τον Ανώτατο Θρησκευτικό Ηγέτη και 
όχι από την εκτελεστική εξουσία. Η εξομάλυνση των αμερικανο-ιρανικών σχέσεων αποτελεί 
ζωτική απειλή για τα «συμφέροντά τους». 
7 Ένα αποφασιστικό βήμα έγινε με τις γενικές εκλογές στις 26 Φεβρουαρίου. Οι εκλογές 
αφορούσαν την εκλογή νέων αντιπροσώπων στο Κοινοβούλιο (290 έδρες) και τη Συνέλευση 
των Ειδικών, ένα θεσμικό όργανο που εκλέγει και ελέγχει τον ανώτατο πνευματικό ηγέτη της 
χώρας (88 έδρες). Σημαντική νίκη και στα δύο όργανα κατέγραψαν οι μετριοπαθείς συντηρητικοί 
και οι μεταρρυθμιστές έναντι των ακραίων συντηρητικών, τερματίζοντας έτσι 12 χρόνια 
κυριαρχίας των τελευταίων στο Κοινοβούλιο και ανοίγοντας τον δρόμο στον Πρόεδρο να 
προωθήσει μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. 
8 Η Συμφωνία Σάικς–Πικό (αγγλικά: Sykes–Picot Agreement, γαλλικά: Accords Sykes-Picot) 
ήταν μυστικό σύμφωνο που συνήφθη τον Μάιο του 1916, ανάμεσα στη Μεγάλη Βρετανία και τη 
Γαλλία και είχε και τη συναίνεση της Ρωσίας. Με αυτό μοιράζονταν σε σφαίρες επιρροής και 
ελέγχου της Μεγάλης Βρετανίας, της Γαλλίας και αρχικά και της Ρωσίας, εδάφη της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας στη σημερινή Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, το Ιράκ και τη Συρία. Η ονομασία του 
συμφώνου προέρχεται από τα ονόματα των Μαρκ Σάικς και Φρανσουά Ζωρζ-Πικό, που ήταν οι 
διπλωμάτες της Μεγάλης Βρετανίας και της Γαλλίας αντίστοιχα και οι οποίοι διαμόρφωσαν τους 
όρους του. 
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Αυτό που δεν έγινε τότε, φαίνεται κατά την γνώμη μου να υλοποιείται στις μέρες 
μας στη Συρία από την αρχή του εμφυλίου το 2011 ο οποίος έλαβε 
περιφερειακές διαστάσεις με την έμεση ή άμεση συμμετοχή των κύριων 
δρώντων του διεθνοπολιτικού συστήματος, αλλά και παλαιότερα στον πόλεμο 
Ιράν – Ιράκ9 και στον πόλεμο του Κόλπου το 2003. Τα πρόσφατα γεγονότα της 
Αραβικής Άνοιξης10 προκάλεσαν γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή, 
ανατρέποντας τους υφιστάμενους συσχετισμούς ισχύος. Ο χάρτης της Μέσης 
Ανατολής πλέον αλλάζει και αυτό θα επηρεάσει αναπόφευκτα το περιφερειακό 
σύστημα ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο.11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Δύο χώρες με μεγάλο θρησκευτικό και πολιτιστικό εκτόπισμα και σπουδαιότητα για τον 
μουσουλμανικό κόσμο. Ο πόλεμος αυτός αντικατόπτριζε και τη σύγκρουση μεταξύ των δύο 
επίσημων δογμάτων, του Σιισμού του Ιράν  και του Μπααθικού Σοσιαλιστικού Σουνιτισμού του 
Ιράκ. 
10 Οι ανατροπές σημειώθηκαν μόνο σε προεδρευόμενα κοσμικά καθεστώτα (Τυνησία, Αίγυπτος, 
Υεμένη, Λιβύη) και όχι στις διαβόητες αραβικές μοναρχίες, ενώ ορισμένες περιοχές της Μέσης 
Ανατολής έμειναν ουσιαστικά ανέγγιχτες από την αναταραχή, π.χ. η Αλγερία (λόγω των 
τραυμάτων του αιματηρού εμφυλίου πολέμου) ή το Μαρόκο (λόγω των μεταρρυθμίσεων με 
πρωτοβουλία του βασιλιά). Η αντίδραση του «παλιού κόσμου» κινήθηκε στο τρίπτυχο 
ενσωμάτωση (Υεμένη, Τυνησία), ωμή καταστολή (Μπαχρέιν) ή εκτροπή σε εμφύλιες 
συγκρούσεις με ανοιχτή (Λιβύη) ή κεκαλυμμένη (Συρία) διεθνή ανάμιξη. 
11Καραγιάννης Μάνος,  «Η νέα Μέση Ανατολή και οι προκλήσεις».  Δημοσίευση: 25/11/2017  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΔΙΑΜΑΧΗΣ ΙΡΑΝ – ΙΣΡΑΗΛ. 
ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΕΧΘΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΧΩΡΩΝ 
 
1.1  Ιστορική αναδρομή στις σχέσεις των δύο χωρών 
 
Θεωρώ σκόπιμο να κάνουμε μια ιστορική αναδρομή  στις σχέσεις Ιράν – 
Ισραήλ, διότι χωρίς την ιστορική γνώση του παρελθόντος δεν είναι δυνατόν να 
ερμηνεύσουμε τη γεωπολιτική κατάσταση του παρόντος. Οι σχέσεις αυτές 
έχουν αρχαίους ιστορικούς δεσμούς ξεκινώντας από το 539 π.χ όταν ο Πέρσης 
βασιλιάς Κύρος ο Μέγας12 απελευθέρωσε τους Εβραίους από τους 
Βαβυλώνιους και τους επέτρεψε να επιστρέψουν στις πατρογονικές τους εστίες 
και να οικοδομήσουν εκ νέου τον ναό του Σολομώντα13.  
 
 Όμως και στα νεότερα χρόνια υπήρξαν στιγμές που οι σχέσεις των δύο χωρών 
ήταν στενές. Το Ιράν ήταν η δεύτερη μουσουλμανική χώρα μετά την Τουρκία 
που αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ το 1950 και οι δύο χώρες είχαν 
ανεπτυγμένες διπλωματικές επαφές. Αυξημένοι ήταν επίσης οι εμπορικοί και 
οικονομικοί δεσμοί, με το Ιράν να προμηθεύει το Ισραήλ  πετρέλαιο, φυσικό 
αέριο, πρώτες ύλες, τρόφιμα και καταναλωτικά αγαθά. Στον αντίποδα οι 
Ισραηληνοί συνέδραμαν το Ιράν στη γεωργική τεχνολογία, στην ιατρική και στην 
επιστημονική έρευνα.  
 
Μια καθοριστική συνεργασία ήταν αυτή στον τομέα της ανταλλαγής 
πληροφοριών και σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών. Η CIA σε συνεργασία με τη 
Μοσάντ δημιούργησαν την ιρανική αντίστοιχη υπηρεσία Savak.  Με τη Savak οι 
Ισραηλινοί συνεργάστηκαν μέχρι το έτος ορόσημο 1979.  Ενδιαφέρον είναι 
επίσης ότι το Ιράν ήταν η μοναδική χώρα της περιοχής που προμήθευε με 
πετρέλαιο το Ισραήλ μετά την κρίση του Σουέζ το 1956. Ακόμη ήταν η μόνη 
χώρα που αντιπαρατέθηκε με τα αραβικά κράτη, στην επιδίωξη αυτών να 
εξαλείψουν το Ισραήλ μετά τον αραβοισραηλινό πόλεμο του 1967, ενώ κατά τον 
πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973 το Ιράν για μια ακόμη φορά ήταν η μόνη χώρα 
που προμήθευε με πετρέλαιο το Ισραήλ. 
 
Μια άλλη σημαντική διμερής συνεργασία έλαβε χώρα στον ενεργειακό τομέα, 
κυρίως με πρωτοβουλία του Ισραήλ, με σκοπό την εξασφάλιση της ενεργειακής 
του αυτονομίας, λόγω του ότι ήταν περικυκλωμένο από αραβικά κράτη               
-εχθρούς-, οι οποίοι κατείχαν το μονοπώλιο στα πετρελαϊκά αποθέματα. Οι 
ενεργειακές σχέσεις των δύο χωρών στην προ ‘79 εποχή, περιλαμβάνουν και τη 
συνεργασία τους για την κατασκευή του αγωγού μεταξύ Ashkelon και Eilat.14 Ο 

12  Ο Κύρος ο Μέγας  είναι ο μόνος ξένος ηγέτης που αναφέρεται εγκωμιαστικά στα εβραϊκά 
θρησκευτικά κείμενα. 
13 Ένα τρίτο των Εβραίων παρέμεινε στην Βαβυλωνία και είναι οι σημερινοί Εβραίοι του Ιράκ. 
Ένα τρίτο μετανάστευσε στην Περσία και είναι οι σημερινοί Εβραίοι του Ιράν που αριθμούν 
περίπου τις 25.000 και αποτελούν τη μεγαλύτερη εβραϊκή κοινότητα στη Μέση Ανατολή εκτός 
Ισραήλ. Και ένα άλλο τμήμα επέστρεψαν στην ιστορική Παλαιστίνη στις πατρογονικές τους 
εστίες όπου οικοδόμησαν εκ νέου τον ναό του Σολομώντα που παρεπιμπτόντως 
χρηματοδοτήθηκε από περσικούς φόρους. Trita Parsi,  «Treacherous Alliance The Secret 
Dealings of Israel, Iran, and the United States» 
14 “Company Overview of Eilat-Ashkelon Pipeline Company Ltd”. Πηγή: 
https://www.bloomberg.com/research/. 
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αγωγός αυτός που ολοκληρώθηκε το 1968, είχε ως σκοπό τη  μεταφορά του 
Ιρανικού πετρελαίου προς την Ευρώπη. Ο αγωγός εξυπηρετούσε αναμφίβολα 
τις πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις του Ισραήλ ενώ από πλευράς Ιράν 
υπήρξε αποκλειστικά οικονομικό ενδιαφέρον. 
 
Σε ανταπόδοση όλων αυτών, το Ισραήλ βοήθησε τους Ιρανούς στην κατασκευή 
του πυρηνικού εργοστασίου  στο Μπουσέρ στο νότιο Ιράν το 1975 και στον 
σχεδιασμό του  πυρηνικού σταθμού στο πολιτιστικό, πνευματικό κέντρο και 
παλαιά πρωτεύουσα της Περσίας το Εσφαχάν.  Πέραν της συνεργασίας μεταξύ 
Savak και Μοσάντ, συνεργάστηκαν και στους τομείς της ασφάλειας και της 
άμυνας, όπου το Ισραήλ βοήθησε το Ιράν στην ανάπτυξη της σύγχρονης 
αεράμυνάς του και στον σχεδιασμό του πυραυλικού του προγράμματος. 
 
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν το 1987 είχε δηλώσει «Το Ιράν 
είναι ο καλύτερος φίλος του Ισραήλ και δεν σκοπεύουμε να αλλάξουμε τη θέση 
μας σχετικά με την Τεχεράνη» Αυτή τη δήλωση θα την περίμενε κανείς ίσως 
από τον Μπεν Γκουριόν ή από τη σιδηρά κυρία του Ισραήλ Γκόλντα Μέιρ επί 
εποχής Σάχη15, παρόλα αυτά ο Γιτζάκ Ράμπιν αναφερόταν στο Ιράν ως ένα 
γεωστρατηγικό εταίρο. Η ανωτέρω δήλωση του πρωθυπουργού του Ισραήλ, 
αντανακλούσε την  επί δεκαετίες συνεργασία των δύο χωρών στην ασφάλεια 
και αντικατασκοπεία η οποία είχε γεννηθεί μέσα από την αντίληψη των κοινών 
απειλών16. Και τα δύο κράτη φοβόντουσαν τη Σοβιετική Ένωση, τον αντίπαλο 
των ΗΠΑ στο διπολικό διεθνές σύστημα  και τα ισχυρά αραβικά κράτη όπως την 
Αίγυπτο (που διαδραμάτιζε ανέκαθεν έναν ηγετικό ρόλο μεταξύ του αραβικού 
κόσμου) και το Ιράκ που διέθετε ένα αξιόμαχο στράτευμα και επιδίωκε να 
αναλάβει το ρόλο της Αιγύπτου και να αναδειχθεί το ίδιο σε περιφερειακή 
μεγάλη δύναμη.  
 
Ένα άλλο γεγονός που συνέτεινε στην προσέγγιση Ιράν – Ισραήλ, εκπορεύεται 
από το στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ, ότι η επιβίωση και η εθνική του ασφάλεια 
εκτός από την προσήλωση στην εσωτερική εξισορρόπηση - ενδυνάμωση θα 
επιτευχθεί καλύτερα με τη δημιουργία συμμαχιών με τα μη αραβικά κράτη της 
περιοχής όπως το Ιράν ή και η Τουρκία αργότερα, προκειμένου να διατηρηθεί 
το status quo στο υποσύστημα της Μ. Ανατολής και μια σχετική ισορροπία 
ισχύος. Να μην αναδειχθεί εν ολίγοις ένας επίδοξος ηγεμόνας από τα αραβικά 
έθνη στην περιοχή που θα θέσει σε κίνδυνο την ύπαρξη του Ισραήλ. 
 
1.2  Επιδείνωση των διμερών σχέσεων  
 
Με την κήρυξη της ισλαμικής επανάστασης όμως το 1979, οι σχέσεις του Ιράν 
με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ μετατράπηκαν από φιλικές σε τελείως εχθρικές. Το 

Το Ιράν εκείνη την εποχή ήταν ο βασικός σύμμαχος των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή και με τον 
αγωγό οι Ιρανοί  θα διοχέτευαν το πετρέλαιό τους  στη Μεσόγειο Θάλασσα αποφεύγοντας τους 
Άραβες και τη διώρυγα του Σουέζ. 
15Τρίτα Πάρσι, «Ιράν και Ισραήλ: Μπορεί να υπάρξει ειρήνη»; Πηγή: 
https://www.ted.com/talks/trita_parsi_iran_and_israel_peace_is_possible/. 
16 Η συνεργασία τη δεκαετία του 70  υλοποιούνταν συνήθως υπό καθεστώς άκρας 
μυστικότητας, με επισκέψεις του Ράμπιν στο Ιράν όντας μεταμφιεσμένος για να μην δίδει στόχο, 
ή με τον μεγάλο αριθμό ισραηλινών αεροπλάνων που ταξίδευαν μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης 
και τα οποία χρησιμοποιούσαν έναν ειδικό αεροδιάδρομο μακριά από τον κεντρικό τερματικό 
σταθμό στο αεροδρόμιο της Τεχεράνης. 
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φιλοαμερικανικό καθεστώς του Σάχη Ρεζά Παχλαβί  ανατράπηκε και οι Ιρανοί  
μαζί με τον Σάχη εκδίωξαν και τις πολυεθνικές εταιρείες πετρελαίου και τις ξένες 
τράπεζες αμερικανικών και εβραϊκών συμφερόντων. Η ανωτέρω μεταστροφή 
των σχέσεων οφείλεται εν μέρει και στη σιιτική θρησκεία. Ο ιδρυτής της 
Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν Αγιατολάχ Χομεϊνί πίστευε ότι το Ισραήλ 
ευρισκόμενο στην καρδιά του ισλαμικού κόσμου αποτελεί ένα μεγάλο εμπόδιο 
για την ιδέα της ισλαμικής ολοκλήρωσης και της δημιουργίας μιας παγκόσμιας 
μουσουλμανικής κοινότητας. Το 1981 ο Χομεϊνί είχε δηλώσει ότι η θρησκευτική 
ηγεσία του Ιράν δεν θα ανεχθεί ποτέ την κατάληψη των ιερών εδαφών του 
Ισλάμ από τους Ιουδαίους. Στην πράξη βέβαια αυτό σημαίνει την πλήρη στήριξη 
του αγώνα των παλαιστινίων17 για αυτοδιάθεση, εναντίον των ισραηλινών 
“εισβολέων” όπως τους αποκαλούν οι Ιρανοί18.  
 
Έτσι εξηγείται και η οικονομική στήριξη του Ιράν (αλλά και σε επίπεδο 
πολεμικής τεχνογνωσίας) προς την πολιτικοστρατιωτική και κατά πολλές 
δυτικές χώρες τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και προς τη λιβανέζικη σιιτική 
οργάνωση Χεζμπολάχ που το Ισραήλ τη θεωρεί το “μακρύ χέρι” του Ιράν στο 
Λίβανο. Ο Αγιατολάχ Χομεϊνί και  οι μετέπειτα θρησκευτικοί και πνευματικοί 
ηγέτες του Ιράν, Χασεμί Ραφσαντζανί και Αλί Χαμενέι ισχυρίζονταν ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων χωρίς την ίδρυση 
αναξάρτητου παλαιστινιακού κράτους και αν δεν καταστραφεί πρώτα το κράτος 
του Ισραήλ19. 
 
Παρόλα αυτά με την εισβολή του Ιράκ  στο Ιράν το 1980, το Ισραήλ φοβήθηκε 
μια ιρακινή επικράτηση και παρείχε ενεργή στρατιωτική βοήθεια στο Ιράν, 
παραβιάζοντας το εμπάργκο όπλων που είχαν επιβάλλει οι Αμερικάνοι σε αυτό. 
Με το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι δύο απειλές, η Σοβιετική Ένωση και το 
Ιράκ που ανάγκασαν το Ιράν και το Ισραήλ να συνάψουν την ανωτέρω 
“λυκοφυλία”, έπαψαν να υφίστανται. Η Σοβιετική Ένωση κατέρρευσε, το Ιράκ 
ηττήθηκε και ένα καινούργιο γεωπολιτικό περιβάλλον δημιουργήθηκε στο οποίο 
αισθανόταν και οι δύο πιο ασφαλείς αλλά τηρούσαν μια καχύποπτη στάση ο 
ένας απέναντι στον άλλον. Το Ισραήλ διακατέχονταν από ένα δίλημμα 
ασφαλείας επειδή δεν υπήρχε ένα ισχυρό Ιράκ να εξισορροπεί το Ιράν, το οποίο 
θα μπορούσε να αποτελέσει δυνητική απειλή για την ασφάλειά του. 
 
Κάνοντας μια αναγωγή στις διεθνείς σχέσεις, προκύπτει εύλογα το  ερώτημα 
εάν η νέα  τροπή που έλαβαν οι σχέσεις Ισραήλ - Ιράν προς την κατεύθυνση της 
ρήξης ωφείλεται  στην ισλαμική επανάσταση του 1979, στην κατάρρευση του 
φιλοδυτικού καθεστώτος του Σάχη και στην εγκαθίδρυση θεοκρατικής κοινωνίας 
ή συνδέεται με τις αλλάγές της κατανομής ισχύος και τα νέα γεωπολιτικά 
δεδομένα που προέκυψαν; Tα δύο κράτη φαίνεται να αναδύονται ως οι 
επόμενες περιφερειακές δυνάμεις στην περιοχή και οι πάλαι ποτέ (έστω και 

17 Δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος ηγέτης που επισκέφθηκε το Ιράν αμέσως μετά την επανάσταση 
ήταν ο Γιασέρ Αραφάτ. Η Τεχεράνη κατά τη διάρκεια αυτής της επίσκεψης δήλωσε ότι 
«σχεδιάζεται η ιστορική νίκη εναντίον του Σιωνισμού» Η αποστολή της παλαιστινιακής 
οργάνωσης μάλιστα εγκαταστάθηκε στο κτίριο της πρώην ισραηλινής πρεσβείας στο κέντρο της 
Τεχεράνης. 
18  “Η ιστορία της ζωής του Αγιατολάχ Χομεϊνί”, 1 Ιουνίου 2017: http://cretablog.gr/arxeio/thema3  
19 Brandon Friedman , Center for Iranian Studies Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», Brandon Friedman , σελ. 9. 
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κατά συνθήκη) ¨σύμμαχοι¨ τώρα αντιμετωπίζουν ο ένας τον άλλον ως 
ανταγωνιστή και αντίπαλο. 
 
 Οι σχέσεις Ιράν – Ισραήλ επιδεινώθηκαν ακόμα περισσότερο όταν το 2005  
εκλέχθηκε πρόεδρος του Ιράν ο Μαχμούτ Αχμαντινετζαντ  ο οποίος αρνήθηκε 
την ύπαρξη  του εβραϊκού ολοκαυτώματος, συνδέοντας έτσι τις σχέσεις των δύο 
χωρών με το παλαιστινιακό ζήτημα. Η άρνηση του ολοκαυτώματος αποτέλεσε 
ξαφνικά ένα σημαντικό μέρος της διπλωματικής γλώσσας και του αφηγήματος 
ενός ανεξάρτητου κράτους. Η στρατηγική της άρνησης του ολοκαυτώματος και 
η ρητορική μίσους και απαξιωτικών δηλώσεων εναντίον του Ισραήλ, δεν είχε 
μόνο θρησκευτικό και ιδεολογικό υπόβαθρο αλλά ήταν και ένας ελιγμός  σε 
‘’τακτικό επίπεδο’’ μιλώντας με στρατιωτικούς όρους. Η άρνηση αυτή 
προσέφερε έναν αντιπερισπασμό από το φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν, με την έννοια ότι οι ΗΠΑ και η Δύση θα αναγκάζονταν να προβούν σε 
παραχωρήσεις όσον αφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν με αντάλλαγμα 
αυτό να  εγκαταλείψει την επιθετικότητά του  και την προκλητική συμπεριφορά 
εναντίον του Ισραήλ20.  
 
Η άρνηση του ολοκαυτώματος ήταν για το Ισραήλ μια εχθρική ενέργεια και 
¨τίναξε¨στην κυριολεξία τις ήδη τεταμένες σχέσεις των δύο χωρών. Όλα αυτά 
εξυπηρετούσαν τα σχέδια της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας και των άλλων 
αραβικών κρατών, που έβλεπαν με ‘’συμπάθεια’’ μια επίθεση του Ισραήλ 
εναντίον του σιιτικού Ιράν το οποίο αμφισβητεί τον ηγετικό ρόλο που επιδιώκει 
να διαδραματίσει η Σαουδική Αραβία στον μουσουλμανικό κόσμο και υποθάλπει 
την προσπάθειά της να μετατραπεί σε περιφερειακή δύναμη στην περιοχή. Η 
Σαουδική Αραβία προσπάθησε μάλιστα να πείσει τις ΗΠΑ να συμμετάσχουν σε 
μια κοινή και συντονισμένη επίθεση όλων των σουνιτικών αραβικών κρατών του 
Κόλπου εναντίον του Ιράν21.  
 
Το 2010, ΗΠΑ, Ισραήλ και Σαουδική Αραβία υπό το φόβο της ιρανικής 
πυρηνικής απειλής και της εξαγωγής της σιιτικής επανάστασης στον αραβικό 
κόσμο, έφτασαν στα πρόθυρα πολέμου με το Ιράν22. Το πολεμικό ναυτικό των 
ΗΠΑ  βρισκόταν σε πολεμική ετοιμότητα στον περσικό κόλπο ενώ τα ισραηλινά 

20 Στο ίδιο, σελ. 8. 
21 “Η Σαουδική Αραβία απειλεί εκ νέου το Ιράν”, Newsroom , CNN Greece, 04:26 Τρίτη, 27 
Μαρτίου 2018.Πηγή:https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/123286/h-saoydiki-aravia-apeilei-ek-
neoy-to-iran.  
 
22 “ΗΠΑ: Να μην επαναλάβουμε το λάθος του 2002 και στο Ιράν”, The New York Times: Η 
πλειοψηφία των Δημοκρατικών στο Κογκρέσο έδειχνε πλήρως ανίσχυρη και απρόθυμη να 
αντισταθεί σε αυτό το φιλοπόλεμο ρεύμα, καθώς φοβόταν την οργή του εβραϊκού λόμπυ εν όψει 
των επερχόμενων εκλογών. Η μόνη σοβαρή αντίδραση σε επίπεδο κορυφής, προήλθε όχι από 
πλευρές του πολιτικού κατεστημένου αλλά από το στρατιωτικό. Ο Αρχηγός του Γενικού 
Επιτελείου ναύαρχος Γουίλιαμ Φάλλον (William Fallon) και ο Αρχηγός του Στρατού στρατηγός 
Τζώρτζ Κάσεϊ (George Casey) φαίνεται να αντέδρασαν έντονα σε ενδεχόμενες πολεμικές 
επιχειρήσεις σε βάρος του Ιράν και είχαν πάρει με το μέρος τους τον Υπουργό Άμυνας Ρόμπερτ 
Γκέιτς (Robert Gates). Οι τρεις τους ειχαν προειδοποιήσει το Λευκό Οίκο, ότι ο στρατός δεν 
αντέχει το άνοιγμα νέου μετώπου και μάλιστα τόσο σοβαρού όσο το Ιράν. Θεωρούν ότι έτσι 
ανοίγει ο ασκός του Αιόλου τόσο για το μέτωπο στο Ιράκ όσο και για ολόκληρη τη Μέση 
Ανατολή. Φοβόταν μια κατάσταση γενικευμένης ανάφλεξης, την οποία ο αμερικάνικος στρατός 
αδυνατεί πρακτικά να αντιμετωπίσει. Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr/371835/article/epikairothta/kosmos/. 
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μαχητικά αεροσκάφη επανδρωμένα με πυραύλους μακρού βεληνεκούς ήταν 
έτοιμα να προσβάλλουν στόχους στο Ιράν. Την τελευταία στιγμή τα σχέδια 
ακυρώθηκαν μάλλον με διπλωματική παρέμβαση και αντίδραση της Ρωσίας. 
  
Στη συνέχεια ακολούθησε η έκρηξη της “αραβικής άνοιξης”, η πτώση του 
Καντάφι στη Λιβύη, η ανατροπή του Μουμπάρακ στην Αίγυπτο και ο πόλεμος 
για την εκδίωξη του Άσαντ στη Συρία. Μήπως η ανατροπή της Ισλαμικής 
Δημοκρατίας του Ιράν δεν έχει εγκαταληφθεί ως σχέδιο (κυρίως από τις ΗΠΑ 
και τη Μεγ. Βρετανία) και η ολοκλήρωση αυτού συνεχίζεται με την ανατροπή  
φιλοιρανικών καθεστώτων με σημαντικό σιιτικό πληθυσμό με σκοπό τη 
στρατηγική περικύκλωση του Ιράν; Μήπως εν τέλει οι ανωτέρω σχεδιασμοί 
παραμένουν ανεπηρέαστοι ως προς τον τελικό αντικειμενικό σκοπό και απλώς 
αλλάζουν οι τακτικές που χρησιμοποιούνται; Θα το εξετάσουμε αναλυτικότερα 
σε ξεχωριστό κεφάλαιο. 
 
Το ερώτημα που τίθεται είναι εαν η εχθρότητα ή το υπαρξιακό μίσος των δύο 
λαών δεν είναι  απλά μια ιδεολογική διαμάχη, αλλά οφείλεται στις αλλαγές του 
γεωπολιτικού τοπίου, ή ισχύουν και τα δύο παράλληλα. Βλέπουμε για 
παράδειγμα τη σύμπυξη ενός μετώπου παλαιών ορκισμένων εχθρών του 
Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας ενατίον του Ιράν, το Ιράκ από εχθρός του 
Ιράν να μεταβάλλεται σε σύμμαχο, που μαζί με τη Συρία του αλαουίτη  Άσαντ 
επιχειρεί την αναβάθμιση της σιιτικής επιρροής στον μουσουλμανικό κόσμο. Ή 
μήπως παρατηρούμε τη μετατροπή του Ιράν σε έναν ορθολογικό δρώντα23 του 
διεθνούς συστήματος; Kαι αυτό το αναφέρουμε εξαιτίας των παραχωρήσεων 
που προέβη το Ιράν στο πυρηνικό του πρόγραμμα, με αντάλλαγμα  την 
οικονομική ανάπτυξη και την αποτίναξη του απομωνοτισμού και της 
εσωστρέφειας. 
 
Και οι δύο χώρες έχουν έναν κοινό αντίπαλο, τους  Άραβες. Μελετώντας το 
εσωτερικό και την κοινωνική δομή των δύο χωρών, διαπιστώνουμε ότι οι 
πολίτες τους διακρίνονται από ανοικτό πνεύμα και προοδευτικότητα. Υπάρχει 
μια διάχυτη εντύπωση, ότι λόγω της επιθετικότητας του Ιράν και των 
εθνικιστικών εξάρσεων του θεοκρατικού καθεστώτος, ότι η ιρανική κοινωνία 
είναι μονολιθική και οπισθοδρομική αλλά τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι. 
 
 Οι  Ιρανοί εμφορούνται από έντονα αρνητικά συναισθήματα για την αραβική 
‘’εισβολή΄΄ στο Ιράν και την επακόλουθη επιβολή ξένου θρησκεύματος σε ένα 
λαό με ήδη προηγμένη αρχαία μονοθεϊστική θεολογία. Ορισμένοι αναλυτές 
μάλιστα φτάνουν στο σημείο να θεωρούν ότι το Ισλάμ είναι η απώτερη αιτία της 
παρακμής της ιρανικής ήπιας και σκληρής ισχύος και της ισχυρής επιρροής που 
ασκούσε ανέκαθεν ο πέρσικος πολιτισμός σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.  Με 
λίγα λόγια μήπως, το Ιράν και το Ισραήλ θα ήταν φυσικοί σύμμαχοι αν ο 
Ισλαμισμός δεν ήταν στο δρόμο τους;   
 

23 Λίτσας Σπυρίδων, «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, θεωρητικές προεκτάσεις και 
στρατηγικές εφαρμογές» (Ανάπτυξη ενός ορθολογικού στρατηγικού σχεδιασμού), σελ. 320 - 
354, Εκδόσεις Ποιότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ 
 
2.1  Η στρατηγική του “πρώτου πλήγματος”  
    
Σύμφωνα με τα εγχειρίδια του ΝΑΤΟ, στρατιωτικό δόγμα είναι οι «Θεμελιώδεις 
αρχές με τις οποίες οι στρατιωτικές δυνάμεις κατευθύνουν τη δράση τους προς 
υποστήριξη των αντικειμενικών τους σκοπών (ΑΝΣΚ)».  Στην ουσία πρόκειται 
για τους πυλώνες της  εθνικής άμυνας24. Με βάση τον παραπάνω ορισμό, θα 
αναλύσουμε πώς μία χώρα όπως το Ισραήλ (που σε ορισμένα σημεία 
παρουσιάζει ομοιότητες με την Ελλάδα), χτίζει το στρατιωτικό της δόγμα 
εξάγοντας συμπεράσματα που μπορούν να έχουν εφαρμογή και στην 
περίπτωση της χώρας μας. 
 
Η διαρκής απειλή από γειτονικά κράτη, καθώς και το μικρό του μέγεθος 
επιβάλλουν στο Ισραήλ την υιοθέτηση της στρατηγικής του “πρώτου 
πλήγματος”25 εναντίον των επίδοξων εισβολέων του. Το Ισραήλ είναι ένα μικρό 
κράτος με οκτώ εκατομμύρια κατοίκους και έχει κατά βάση πεδινή 
γεωμορφολογία. Επιπρόσθετα στην περιφέρειά του αντιμετωπίζει 
παραδοσιακά, ισχυρούς στρατιωτικά αντιπάλους  με δεδηλωμένη βούληση να 
το πλήξουν καθώς επίσης έναν ανθεκτικό και δραστήριο εχθρό τους 
Παλαιστίνιους που συχνά μέσω της Χαμάς ή κατά το παρελθόν και των  
ακραιφνών της Φατάχ  επιτίθεται εναντίον του, κυρίως  στη λωρίδα της Γάζας26. 
 
Βάσει των ανωτέρω, η επιλογή της άμυνας ως στρατηγικής του Ισραήλ δε 
συμβάλλει στην εθνική του ασφάλεια καθώς η χώρα στερείται στρατηγικού 
βάθους σύμφωνα με το οποίο αν δεν ευοδοθούν οι επιχειρήσεις, του παρέχεται 
η δυνατότητα να συμπτυχθεί και να απαγκιστρωθεί κατά τη διάρκεια διεξαγωξής  
αμυντικών επιχειρήσεων. Επίσης σε περίπτωση ήττας και υποχώρησης, ο 
άμαχος πληθυσμός και οι αιχμάλωτοι πολέμου που θα περιέρχονταν στον 
εχθρό δεν θα τύγχαναν της «διακριτικής» μεταχείρισης που προβλέπεται στο 
Διεθνές Δίκαιο – κάτι για  το οποίο το Ισραήλ προβληματίζεται ιδιαίτερα. 
 
 Παράλληλα, η απουσία φυσικών κωλυμμάτων και ορεινών όγκων στη χώρα, 
δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο τη διεξαγωγή άμυνας27. Με τα ανωτέρω 
δεδομένα λοιπόν η χώρα στράφηκε στην επίθεση. Η προσέγγιση αυτή  
ονομάστηκε «Πρώτο Πλήγμα» και αφορά στην προληπτική επίθεση εναντίον 
του «Κέντρου Βάρους» και των στόχων υψηλής αξίας του αντιπάλου 
(αεροπορία, ραντάρ, πολεμικκά πλοία, στρατηγικές εφεδρείες, κρίσιμες 
υποδομές), έτσι ώστε να καταρρακωθεί το ηθικό του και να μην είναι  ικανός να 
συνεχίσει τον πόλεμο. Πρόκειται  εν ολίγοις για την εκδήλωση μίας και μόνο 
“χειρουργικής” επίθεσης η οποία θα τερματίσει τον πόλεμο σε μικρό χρονικό 
διάστημα. 

24 “Operation Pillar of Defence”: Israel’s Strategic Objectives,19 November 2012. Πηγή: 
https://rusi.org/commentary/operation-pillar-defence-israel%E2%80%99s-strategic-objectives. 
25 ISRAEL'S SECURITY DOCTRINE AND THE TRAP OF "LIMITED CONFLICT" Colonel (Res.) 
Yehuda Wegman. 
26 Ben-Horin, Y. and Posen, B. (1981), «Israel’s strategic doctrine». 1st ed. Santa Monica, CA: 
RAND, σελ. 9 -  10. 
27 Στο ίδιο, σελ. 13 - 16. 
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Από τις εφαρμογές του ισραηλινού δόγματος στην πράξη, η πιο υποδειγματική 
ήταν ο Πόλεμος των Έξι Ημερών. Ανάλογο δόγμα εφαρμόστηκε και σε άλλες 
συρράξεις, όπως στην Κρίση του Σουέζ28 (1956), τους δύο πολέμους του 
Λιβάνου (1982 και 2006) καθώς και σε μικρότερη κλίμακα στις επιχειρήσεις 
Litani29 (1978),  συμπαγής Μόλυβδος (Cast Lead)30 το  2008 και Protective 
Edge31 το 2014. Κατά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών αν και το Ισραήλ  
αντιμετώπισε έναν αξιόμαχο συνασπισμό αραβικών στρατιωτικών δυνάμεων σε 
πολλά μέτωπα, κατάφερε να επικρατήσει κατά κράτος και με ελάχιστες 
απώλειες32. 
 
Από τη σύσταση του εβραϊκού κράτους με τη λήξη του Β΄ ΠΠ, τα γειτονικά του 
κράτη  εποφθαλμιούσαν την ύπαρξή του και επεδίωκαν τη γεωγραφική του 
συρρίκνωση.  Κύριοι αντίπαλοι του Ισραήλ ήταν η Αίγυπτος και η Συρία ενώ 
συνέδραμαν με διάφορα μέσα και τρόπους και άλλα αραβικά κράτη όπως  η 
Ιορδανία, το Ιράκ, η Αλγερία, το Σουδάν κ.α. Και βέβαια η Παλαιστίνη που 
αποτελούσε το «μήλο της έριδος» της ευρύτερης αραβο-ισραηλινής διένεξης. 
 
Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών αποτελεί την επιτομή του “πρώτου πλήγματος”, 
κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκε μία από τις πιο ραγδαίες προελάσεις στην 
ιστορία του πολέμου.  Διαβλέποντας έγκαιρα την επικείμενη απειλή, το Ισραήλ 
διεξήγαγε τρεις διαδοχικούς «μικρούς» πολέμους εναντίον του κάθε αντιπάλου 
του (Αίγυπτος, Συρία, Ιορδανία). Κλειδί της επιτυχίας για τις μικρές ισραηλινές 
ένοπλες δυνάμεις ήταν ο απόλυτος αιφνιδιασμός33. Ο Πόλεμος των Έξι Ημερών 
μας διδάσκει τον τρόπο που μπορεί να εφαρμοστεί το «πρώτο χτύπημα» στην 
πράξη, πως ένα μικρό κράτος με αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις μπορεί να 
επιβληθεί εναντίον υπέρτερων αριθμητικά δυνάμεων (αλλά ίσης περίπου 

28 Η κρίση στο Σουέζ σηματοδότησε την κατάρρευση του προπολεμικού αποικιοκρατικού 
συστήματος και το τέλος της πολιτικής και οικονομικής κυριαρχίας των ευρωπαϊκών δυνάμεων 
στη Μέση Ανατολή. Οι συνέπειές της ήταν σημαντικές για όλους τους εμπλεκόμενους σ’ αυτή. 
Το νασερικό καθεστώς αύξησε τη δημοτικότητά του και ριζοσπαστικοποιήθηκε. Ο ίδιος ο Νάσερ 
αναδείχτηκε σε αδιαμφισβήτητο ηγέτη των Αράβων και πρωταγωνιστή στον αγώνα τους για 
ελευθερία και ανεξαρτησία. Οι αραβικοί λαοί παρασύρθηκαν από την πολιτική του γοητεία, 
αφυπνίστηκαν, εξεγέρθηκαν. Οι παραδοσιακές αραβικές ηγεσίες ταυτίστηκαν με την 
αποικιοκρατία και το Ισραήλ και ανατράπηκαν. Ο αραβικός εθνικισμός θριάμβευσε. 
29 Εισβολή του Ισραήλ στο νότιο Λίβανο, -η οποία θεωρήθηκε σαν η βάση της ΟΑΠ στη 
δεκαετία του 1970- στις 14 Μαρτίου 1978. 
30 Αναφέρεται στην επίθεση του Ισραήλ κατά της Λωρίδας της Γάζας, που ξεκίνησε στις 27 
Δεκεμβρίου του 2008. Το Ισραήλ πραγματοποίησε ρίψεις πυραύλων, σε μια σειρά χτυπημάτων 
από αέρος, εναντίον στόχων της Λωρίδας της Γάζας. Ο συνεχιζόμενος βομβαρδισμός 
ακολουθήθηκε από χερσαίες επιχειρήσεις. 
31 Στις 8 Ιουλίου 2014 το Ισραήλ εξαπέλυσε την Επιχείρηση Προστατευτική Αιχμή εναντίον της 
παλαιστινιακής Λωρίδας της Γάζας. Το Ισραήλ υποστήριξε ότι ο λόγος για την επιχείρηση ήταν 
οι επιθέσεις ρουκετών στο έδαφος του Ισραήλ από ενόπλους της παλαιστινιακής οργάνωσης 
Χαμάς. Από τις 26 Αυγούστου 2014 η επίθεση σταμάτησε και κηρύχθηκε νέα εκεχειρία επ' 
αόριστον. 
32 Στο ίδιο, σελ 26 - 30. 
33 Μέχρι την 8 Ιουνίου με την αιγυπτιακή αεροπορία να έχει τεθεί εκτός μάχης, είχε καταληφθεί η 
Λωρίδα της Γάζας και ολόκληρο το Σινά, με τον αιγυπτιακό στρατό να ηττάται και να υποχωρεί 
άτακτα. Την ίδια στιγμή οι Ισραηλινοί στράφηκαν κατά της Ιορδανίας από την οποία απέσπασαν 
τη Δυτική Όχθη και την 10 Ιουνίου κατέλαβαν από τους Σύρους τα υψώματα του Γκολάν. 
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στρατιωτικής ικανότητας ξεχωριστά η κάθε μία) ώστε ο “Δαβίδ να μπορέσει να 
νικήσει τον Γολιάθ”34. 
 
Καθοριστικός παράγοντας για ένα νικηφόρο «πρώτο χτύπημα», είναι η 
εξασφάλιση αξιόπιστων και έγκαιρων πληροφοριών. Δεύτερον, να υπάρχει η  
στρατιωτική ικανότητα και τα πολεμικά μέσα και βέβαια η πολιτική βούλιση με 
σκοπό να στερήσουμε την πρωτοβουλία από τον εχθρό και οποιαδήποτε 
δυνατότητα αντίδρασης. Τα μέσα, ο εξοπλισμός και οι τακτικές μάχης μπορεί να 
ποικίλουν ανάλογα με τη φύση και τη μορφή των απειλών.  Ο “αιφνιδιασμός” 
που αποτελεί μία από τις δέκα αρχές του πολέμου, παραμένει το θεμελιώδες 
συστατικό των  επιθετικών επιχειρήσεων35. 
 
Το Ισραήλ λοιπόν υιοθετώντας το δόγμα του «πρώτου χτυπήματος»  θωράκισε 
έγκαιρα την άμυνά του, επιστράτευσε την εγγενή ευριματικότητα και εξυπνάδα 
του για την κατασκευή στρατιωτικού υλικού και εστίασε στη ρεαλιστική 
εκπαίδευση, με σκοπό την επικράτηση σε έναν μελλοντικό πόλεμο. Το 
ισραηλινό  δόγμα δοκιμασμένο στις επιχειρήσεις, έχει επιτρέψει σε ένα μικρό 
κράτος που περιβάλλεται από μη φιλικά κράτη να συνεχίζει να επιβιώνει. Αυτό 
προϋποθέτει τη διατήρηση συνεχούς ετοιμότητας ώστε μόλις το κράτος 
πληροφορηθεί επικείμενη εισβολή, να χτυπήσει πρώτο, αιφνιδιάζοντας τον 
εχθρό και ανατρέποντας το αριθμητικό του μειονέκτημα36. Η επιθετικότητα που 
περικλύεται στο «πρώτο χτύπημα»  καταδεικνύει πως το μικρό  κράτος δεν είναι 
απαραίτητο να είναι προσηλωμένο στην “παθητική” άμυνα, αναμένοντας 
καρτερικά την επίθεση του εχθρού αλλά πως με τη σκληρή  εκπαίδευση, 
εξοπλισμό και πολιτική βούληση, θα είναι εις θέση να αντισταθμίσει την 
αδιαμφισβήτητα μεγάλη επικινδυνότητα που περικλείει η στρατηγική αυτή, 
επιτυγχάνοντας στρατιωτικά θαύματα.  
 
 Ωστόσο, το Ισραήλ με την υιοθέτηση της στρατηγικής αυτής η οποία 
προϋποθέτει τη διεξαγωγή πολέμων σε συχνή βάση, κινδυνεύει να διαβεί το 
κατώφλι του μιλιταρισμού, να απωλέσει σταδιακά την εσωτερική νομιμοποίηση 
από την ίδια του την κοινωνία. Με άλλα λόγια, ο πόλεμος από μέσο αποτροπής 
και επίτευξης πολιτικών στόχων, να μετατραπεί σε αυτοσκοπό37. Ενδεικτικό 
αυτού είναι ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται αντικρουόμενες απόψεις στο 
εσωτερικό του Ισραήλ για την ανάγκη ή όχι διαιώνισης της αντιπαλότητας με το 
Ιράν. 
 

34 “Δαβίδ vs Γολιάθ. Η ισραηλινή υπεροπλία σε γράφημα”. Πηγή: https://info-war.gr/ , 
19/11/2012. 
35 Στον πόλεμο των Έξι Ημερών που αναφερθήκαμε παραπάνω, η ισραηλινή αεροπορία 
κατάφερε μέσα σε διάστημα ωρών να καταστρέψει -σχεδόν ολοκληρωτικά- την αντίστοιχη 
αιγυπτιακή με ελάχιστες απώλειες. Αυτή η κατάσταση άφησε τον αιγυπτιακό στρατό ανίκανο να 
κάνει οποιονδήποτε ελιγμό καθώς θα καθίστατο απροστάτευτος στόχος για τα ισραηλινά 
αεροσκάφη. Το μεγάλο πλεονέκτημα που απέκτησε το Ισραήλ, το αξιοποίησε με την εμπλοκή 
της ανώτερης ποιότητας τεθωρακισμένων σχηματισμών με τα οποία διέσπασε τη γραμμή των 
Αιγυπτίων και κατέλαβε το Σινά. 
36 Ben-Horin, Y. and Posen, B. (1981), «Israel’s strategic doctrine». 1st ed. Santa Monica, CA: 
RAND, σελ. 2-4. 
37  Λίτσας Σπυρίδων, «ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Μια Θεωρητική Προσέγγιση» (Ο 
Πόλεμος ως μέσο αποτροπής τρίτων - Πολιτικός σκοπός vs Μιλιταρισμός), σελ. 132 – 138, 
Εκδόσεις Ποιότητα. 
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 2.2  Η υπαρξιακή αβεβαιότητα του Ισραήλ 
 
Κατά τη διάρκεια του Α’ ΠΠ, οι Βρετανοί που είχαν αναλάβει από τον ΟΗΕ την 
εντολή στην περιοχή, αναζητώντας συμμάχους στον αγώνα κατά της 
παρακμάζουσας οθωμανικής αυτοκρατορίας, υποσχέθηκαν τη δημιουργία 
κράτους στα παλαιστινιακά εδάφη, τόσο προς τους Εβραίους όσο και προς τους 
Παλαιστινίους. Παρά το γεγονός ότι ο πληθυσμός της περιοχής συνίστατο 
περισσότερο από 85% από Παλαιστίνιους Άραβες, η σταδιακή εγκατάσταση 
των Εβραίων στην Παλαιστίνη κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου (1922-1940) 
άλλαξε δραματικά την πληθυσμιακή σύνθεση. Μετά από έντονες διεθνείς 
πιέσεις και μεγάλη διπλωματική μάχη, το 1947 τα Ηνωμένα Έθνη τάχθηκαν 
υπέρ της δημιουργίας δυο ανεξάρτητων κρατών στην Παλαιστίνη, ενός 
Ισραηλινού και ενός Παλαιστινιακού. Οι Παλαιστίνιοι Άραβες δεν δέχτηκαν αυτή 
την απόφαση και υποστήριξαν τη διατήρηση μιας ενοποιημένης Αραβικής 
Παλαιστίνης38. 
 
Με την αποχώρηση των Βρετανών τον Μάιο του 1948, οι Ισραηλινοί 
ανακήρυξαν το δικό τους κράτος σύμφωνα με το σχέδιο του ΟΗΕ. Oι Άραβες 
όμως δεν ήταν διατεθειμένοι να το δεχτούν και οι χώρες του Αραβικού 
Συνδέσμου, (Αίγυπτος, Ιορδανία, Ιράκ, Συρία και Λίβανος), κήρυξαν πάραυτα 
τον πόλεμο στο νεοϊδρυθέν κράτος. Στην αρχή οι Άραβες υπερτερούσαν, μετά 
όμως  οι Ισραηλινοί ανέκτησαν τον έλεγχο των επιχειρήσεων, αντεπιτέθηκαν  
και τους εξώθησαν κερδίζοντας τον πόλεμο39.  
 
Το 1964 ιδρύεται η Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ) 
(γνωστή διεθνώς και ως PLO) με σκοπό τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου 
κράτους της Παλαιστίνης μέσω ένοπλου αγώνα. Το 1967 το Ισραήλ εξαπόλυσε 
τον  πόλεμο των έξι ημερών40 κατά τον οποίο απέσπασε τη λωρίδα της Γάζας 
και τη χερσόνησο του Σινά από την Αίγυπτο, τη Δυτική Όχθη και την Ανατολική 
Ιερουσαλήμ από την Ιορδανία και τα υψώματα του Γκολάν από τη Συρία. 
Χιλιάδες Παλαιστίνιοι πρόσφυγες εκτοπίζονται σε γειτονικές αραβικές χώρες και 
τη θέση τους παίρνουν σταδιακά Εβραίοι έποικοι. Το 1973 ξέσπασε ο πόλεμος 
του Γιομ Κιπούρ41 από την Αίγυπτο και τη Συρία, εναντίον του ισραηλιτικού 

38 “Το Παλαιστινιακό Πρόβλημα: Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση”, Πηγή: http://e 
cynical.blogspot.com/2008/12/blog-post_31.html, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008. 
39 Τον  Μάρτιο του 1949 επετεύχθη συμφωνία μόνιμης κατάπαυσης του πυρός κατά την οποία 
ορίσθηκαν τα εσωτερικά όρια του Ισραήλ γνωστά και ως «Πράσινη Γραμμή». 
40 Ο πόλεμος των έξι ημερών του 1967 άσκησε βαθιά επίδραση στους λαούς του Ισραήλ και 
των Αράβων, γιατί μετέβαλε τον πολιτικό και κοινωνικό βίο των λαών αυτών και διαφοροποίησε 
σε μεγάλη έκταση το χάρτη της περιοχής της Μέσης Ανατολής από τις αντίστοιχες μεγάλες 
εδαφικές κατακτήσεις και απώλειες εδαφών των αντιπάλων. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, 
το Ισραήλ, κατά τον πόλεμο του 1967 επέκτεινε την επικράτειά του, με κατάληψη σε τεράστια 
βάθη εδαφών και εξασφάλισε τη δυνατότητα εφαρμογής των στρατηγικών του επιλογών, Πηγή : 
https://stratistoria.wordpress.com/1901-1950/19731006-israel-yom-kipur/. 
41 Στις 6 Οκτωβρίου του 1973,  η Αίγυπτος  και η Συρία επιτέθηκαν αιφνιδιαστικά στο Ισραήλ 
στη χερσόνησο του Σινά και στα υψώματα του Γκολάν αντίστοιχα. Οι επιθέσεις αυτές ήταν 
απάντηση στη νίκη που είχε πετύχει το Ισραήλ στον πόλεμο των Έξι Ημερών το 1967. Μέσα 
στην ημέρα οι Αιγύπτιοι έγιναν κύριοι της ανατολικής όχθης ενώ με το πέρας της επόμενης,  
είχαν περάσει απέναντι ένα εκατομμύριο στρατιώτες και χίλια άρματα μάχης. Ανεξάρτητα από 
τη μελλοντική εξέλιξη των επιχειρήσεων η ίδια η διάβαση αποκατέστησε την αραβική τιμή και 
σύμφωνα με τα λόγια του Σαντάτ «διέλυσε για πάντα τον μύθο του αήττητου Ισραήλ», Πηγή : 
http://www.armynow.net/araboisrahlinos-polemos-tou-1973-44-xronia-meta/. 
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στρατού. Το Ισραήλ παρά τα αρχικά προβλήματα που αντιμετώπισε σημείωσε 
πρόοδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Νίξον φοβούμενος άμεση εμπλοκή των Ρώσων 
στον πόλεμο διασφάλισε εκεχειρία.  Εξαιτίας του πολέμου αυτού περίπου μισό 
εκατομμύριο Παλαιστίνιοι εγκατέλειψαν για πολλοστή φορά τα εδάφη τους42.  
 
Από τότε το Ισραήλ αισθάνεται ότι απειλείται η ύπαρξή του κυρίως από τα 
αραβικά κράτη. Λόγω αυτής της “υπαρξιακής αβεβαιότητας” (deep securitiztion) 
και της έλλειψης στρατηγικού βάθους που προέρχεται από την περιορισμένη 
του έκταση, εφαρμόζει το ανωτέρω επιθετικό δόγμα και υiοθετεί τη στρατηγική 
του πρώτου (προληπτικού) χτυπήματος που αναλύθηκε παραπάνω. Η 
υπαρξιακή αβεβαιότητα του Ισραήλ θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι 
εδράζεται εν μέρει και στις αρχές που πρεσβεύει το σιωνιστικό κίνημα.  
 
Ο Σιωνισμός είναι πολιτικό κίνημα που γεννήθηκε τον 19ο αιώνα με σκοπό τη 
δημιουργία στην περιοχή της Παλαιστίνης ενός νέου εβραϊκού κράτους που θα 
αποτελούσε την κοιτίδα ολόκληρης της εβραϊκής διασποράς43. Ο Σιωνισμός 
εκπορρεύεται ως ένα βαθμό, στην ιουδαϊκή θρησκευτική παράδοση η οποία 
συνδέει τους Εβραίους με τη Γη του Ισραήλ,  αλλά στη σύγχρονη εκδοχή του 
εμφάνισε ένα κοσμικό χαρακτήρα ως αντίδραση στον έντονο αντισημιτισμό που 
κατέκλυζε την Ευρώπη στα τέλη του 19ου αιώνα, με τον Τέοντορ Χερτσλ να 
θεωρείται ο πνευματικός πατέρας του εβραϊκού κράτους44. Στο πλαίσιο της  
ισχυροποίησης της εβραϊκής εθνικής συνείδησης εντάσσεται και η τεχνητή 
αναγέννηση της εβραϊκής γλώσσας η οποία ήταν “εν υπνώσει” για 2.000 χρόνια 
και υπήρχε μόνο στα ιερά κείμενα. Η ανάγκη για εθνικό κράτος ισχυροποιείται 
μετά τον Β' ΠΠ, καθώς οι Εβραίοι μετά το Ολοκαύτωμα, τον ρατσισμό και τους 
διωγμούς  που είχαν υποστεί,προσβλέπουν στη δημιουργία μιας κρατικής 
εστίας όπου δεν θα είναι πια μειονότητα αλλά θα έχουν το δικαίωμα του 
αυτοπροσδιορισμού.45 
 
Επιπλέον, στο πλαίσιο της υπαρξιακής του αβεβαιότητας,46 το Ισραήλ έχει 
επιβάλλει στους Παλαιστίνιους της Γάζας ένα καθεστώς  ναυτικού αποκλεισμού 
που υποβάλλει τον πληθυσμό σε μια συλλογική τιμωρία 47 και αρνείται την 
επιστροφή 3,5 εκατομμυρίων  προσφύγων που εγκατέλειψαν την Παλαιστήνη 
στους πολέμους του 1948 και 1967 και κατέφυγαν σε γειτονικές χώρες, με 
σκοπό να μην αλλοιωθεί η πληθυσμιακή σύνθεση του Ισραήλ υπέρ των 
Παλιστινίων. Ακόμα, οι Ισραηλινοί προβαίνουν διαχρονικά σε εδαφικές 
καταπατήσεις και παράνομους εποικισμούς στη Δττική Όχθη και στην 

42 “Το Παλαιστινιακό Πρόβλημα: Σύντομη Ιστορική Επισκόπηση”, Πηγή: http://e 
cynical.blogspot.com/2008/12/blog-post_31.html, Τετάρτη, 31 Δεκεμβρίου 2008. 
43 Το όνομά του προέρχεται από τον λόφο της Σιών στην Ιερουσαλήμ. Στην Παλαιά Διαθήκη η 
λέξη Σιών χρησιμοποιείται συνεκδοχικά για την πόλη Ιερουσαλήμ. 
44 Η Διακήρυξη της ίδρυσης του Κράτους του Ισραήλ το 1948 ανέφερε: «Το έτος 5657 ε.Κ. 
(1897), ύστερα από κάλεσμα του πνευματικού πατέρα του εβραϊκού κράτους, του Τέοντορ 
Χερτσλ, το Πρώτο Σιωνιστικό Συμβούλιο συνεδρίασε και διακήρυξε το δικαίωμα του εβραϊκού 
λαού στην εθνική αναγέννηση σε δική του χώρα». 
45 “O Τέοντορ Χερτσλ και το εβραϊκό κράτος”. Πηγή: https://www.oanagnostis.gr/ : 
46 Mikala Messerschmidt, «The Demographic Demon – Jewish existential uncertainty», σελ. 7-
10. 
47http://richardfalk.wordpress.com/2011/10/22/un-report-on-human-rights-situation-in-occupied-
palestine-un-doc-a66358/.  
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Ανατολική Ιερουσαλήμ48 για να δημιουργήσουν τετελεσμένα και να διαιρέσουν 
τη γεωγραφική συνέχεια ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους49.  
 
Oι συνθήκες υπό τις οποίες συστάθηκε το κράτος του Ισραήλ και η διαχρονική  
αντιπαλότητά του με τους Παλαιστίνιους και τα άλλα αραβικά κράτη, γέννησαν 
μια συλλογική υπαρξιακή αγωνία και  τον φόβο ενός απροσδιόριστου θανάτου 
του κράτους του Ισραήλ.  Η υπέρτατη αξία της εθνικής ασφάλειας και επιβίωσης 
του κράτους εν μέσω απειλών είναι εμποτισμένα στο εβραϊκό γεννετικό κώδικα 
και θυμικό και γι’ αυτό κατά τη γνώμη μου μετουσιώθηκαν σε στρατηγικό δόγμα. 
Η συμπεριφορά του Ισραήλ, σε ένα μεγάλο βαθμό, έχει τις ρίζες της στη βαθιά 
υπαρξιακή ανασφάλειά του .50 
 
 2.3   Οι πυλώνες της αποτροπής του Ισραήλ 
 
Το Ισραήλ με εξαίρεση τις μεγάλες δυνάμεις, συγκαταλλέγεται στα κράτη που  
έχουν  αναπτύξει αυτόνομη  αμυντική  στρατηγική  σκέψη.  Αντλώντας εμπειρίες 
μέσα από τα λάθη και τις επιτυχίες που σημείωσε στην προσπάθειά του να 
ενισχύσει την εσωτερική του ενδυνάμωση, ανέπτυξε ένα στρατιωτικό  δόγμα  το  
οποίο αν και διακρίνεται από ορισμένες θεμελειώδεις αρχές, ταυτόχρονα είναι 
προσαρμοσμένο στις δικές του ανάγκες και  περιορισμούς  που τίθενται από τη 
μορφή και τη φύση της  απειλής (συμβατική, ασύμμετρη ή πυρηνική) που θα 
έρθει αντιμέτωπο.  
 
Το αμυντικό  δόγμα  του  Ισραήλ  ενσωματώνει το λεγόμενο «τρίγωνο 
ασφάλειας» αποτελούμενο από  τις αρχές της  «αποτροπής»  της  «έγκαιρης  
προειδοποίησης»  και  της  «απόφασης» («deterrence»,  «early warning»,  
«decision»)51. Αργότερα προστέθηκε και  η  αρχή  της  «πολιτικής άμυνας»52 
(«civil defence»).  Τα ανωτέρω συστατικά στοιχεία εξετάζονται ως  σύνολο και 
όχι αποσπασματικά, ώστε να παράξουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσοστά 
φορτίων ισχύος και εθνικής ασφάλειας.53 Επίσης η  διαχρονικότητά  τους  δεν 
υποδηλώνει στασιμότητα. Η εφαρμογή των αρχών είναι μια δυναμική  

48 Στον πόλεμο του 1948 μεταξύ Παλαιστινίων και Εβραίων, η Ιερουσαλήμ διαιρέθηκε όπως το 
Βερολίνο στον ψυχρό πόλεμο, στους δυτικούς και ανατολικούς τομείς υπό τον έλεγχο του 
Ισραήλ και της Ιορδανίας αντιστοίχως. Δεκαεννιά χρόνια αργότερα τον Ιούνιο του 1967, το 
Ισραήλ κατέλαβε την ανατολική πλευρά, επέκτεινε τα όρια της πόλης και την συνέδεσε - μια 
πράξη που ποτέ δεν αναγνωρίστηκε διεθνώς. Πηγή: www.lifo.gr. 
49 “Επέκταση των εβραϊκών εποικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη”, Πηγή 
:https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/131379/. 
50 Mikala Messerschmidt, «The Demographic Demon – Jewish existential uncertainty», σελ. 60 
– 62. 
51 Shay  Shabtai,  «Israel ’ s  National  Security  Concept:  New  Basic  Terms in the  Military-
Security Sphere», Strategic Assessment 13, no. 2 (2010).σσ. 8,9. 
52 Η ρίψη της ατομικής βόμβας το 1945 και η επίτευξη της πυρηνικής ικανότητας της Σοβιετικής 
Ένωσης το 1949, προσέδωσε βαρύτητα στην έννοια της πολιτικής προστασίας. Στις 
περισσότερες χώρες του ΝΑΤΟ , όπως οι ΗΠΑ , το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία,  σε χώρες 
της πρώην ΕΣΣΔ, καθώς και σε ουδέτερες χώρες, όπως η Ελβετία και η Σουηδία, κατά τη 
διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και του 1960, πραγματοποιήθηκαν πολλές πρακτικές πολιτικής 
άμυνας, με σκοπό την προετοιμασία των πολιτών για τις συνέπειες ενός πυρηνικού πολέμου. 
Σε ορισμένες χώρες, η πολιτική προστασία θεωρείται ως ένας βασικός πυλώνας της 
«συνολικήςάμυνας» του κράτους.  
53  Avi Kober, “A Paradigm in Crisis? Israel’s Doctrine of Military Decision,” Israel Affairs2, no. 
1(1995). Πηγή: http://dx.doi.org/10.1080/13537129508719370,  σελ.189 
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διαδικασία που προσαρμόζεται συνεχώς,  ώστε  να  ανταποκρίνεται  στις νέες 
εξελίξεις τόσο του διεθνούς περιβάλλοντος όσο και της φύσης των απειλών. 
 
Η αρχή της «αποτροπής» επιδιώκει την αποφυγή του πολέμου, μέσω της 
προβολής  συντριπτικής συμβατικής και  πυρηνικής ισχύος.  Η προβολή  και η 
κατοχή υπέρμετρης  ισχύος αυξάνει δυσανάλογα το κόστος  για τον επιτιθέμενο  
σε  σχέση  με  τα  όποια  οφέλη θα αποκομίσει.  Το  Ισραήλ δεδομένου των 
μειονεκτημάτων του (γεωγραφία, πληθυσμός, έλλειψη στρατηγικού βάθους) 
συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί  να  καταφέρει  μια ολοκληρωτική νίκη επί  των  
αντιπάλων του. Έτσι,  μέσω  της  επίδειξης  δύναμης  και το φόφο των 
αντιποίνων που εμφυτεύει στο μυαλό αυτών, στοχεύει να οικοδομήσει σταδιακά 
τη φήμη της αποτρεπτικής του ικανότητας η οποία  εξαλείφει την εναντίον  του  
επιθετική  διάθεση.  Ανάλογα  της  φύσης  της  απειλής, (κρατικοί  ή  μη  
κρατικοί  δρώντες,  συμβατικά  ή  μη  συμβατικά  όπλα), το  Ισραήλ  εφαρμόζει  
διαφορετικές  στρατηγικές αποτροπής με τη χρήση της κατάλληλης κάθε φορά 
ισχύος. Ειδικότερα για την αντιμετώπιση απειλών όπλων μαζικής καταστροφής, 
το Ισραήλ επιδιώκει την αποτροπή μέσω του δόγματος των «μαζικών 
αντιποίνων».54 
 
 Αν ακολουθήσουμε κατά γράμμα την εξίσωση της ισχύος,55 όπως αυτή 
περιγράφεται στο «Στρατηγικό Βάθος»  του Αχμέτ Νταβούτογλου, το Ισραήλ δεν 
είναι ισχυρό σε όλους τους συντελεστές που την αποτελούν56. Πληθυσμός και 
έκταση συνεχίζουν να είναι οι βασικές αδυναμίες του ισραηλινού κράτους. 
Ωστόσο υπάρχουν και άλλες πιο συγκεκριμένες γεωπολιτικές αδυναμίες όπως 
είναι η περικύκλωσή του από αραβικές χώρες και η Τουρκία με την οποία 
τελεταία οι σχέσεις της είναι τεταμένες έως εχθρικές. Τα ανωτέρω οδηγούν 
αβίαστα στο συμπέρασμα οτι ενδεχόμενη ήττα του Ισραήλ σε έναν πόλεμο 
ισοδυναμεί με την ίδια του την  καταστροφή  και ότι  το  Ισραήλ  δεν  έχει  τη  
δυνατότητα διεξαγωγής μακροχρόνιων πολεμικών επιχειρήσεων.  

54 Έναντι  χαμηλής  έντασης  απειλών,  το  Ισραήλ  «..έχει  επανειλημμένα  υποσχεθεί  να 
ανταποδώσει  [και  κατά  καιρούς  έχει  υλοποιήσει  την  υπόσχεσή  του]  κατά  τρόπο 
δυσανάλογο..». Τα τελευταία μάλιστα χρόνια υιοθετήθηκε το δόγμα «Dahiya», σχετικά με το 
οποίο ο ισραηλινός διοικητής του βορείου τομέα δήλωσε: « Αυτό που συνέβη στη συνοικία της 
Βηρυτού  Dahiya  το  2006  θα  συμβεί  σε  κάθε  χωριό  από  το  οποίο  το  Ισραήλ  έχει  δεχθεί  
επίθεση.  Θα εφαρμόσουμε δυσανάλογη δύναμη σε αυτό που θα προκαλέσει μεγάλη ζημιά  και 
καταστροφή εκεί. Από τη σκοπιά μας, αυτά δεν είναι πολιτικά χωριά, είναι στρατιωτικές βάσεις. 
Αυτό  δεν  είναι  μια  σύσταση.  Αυτό  είναι  ένα  σχέδιο.  Και  αυτό  έχει  εγκριθεί»,  Human 
Right Council United Nations, Human Right In Palestine and Other Occupied Arab Territories, 
2009. Πηγή:http://image. Guardian documents /2009/09/15/ UNFFMGC Report σελ.  329- 335. 
55 Ο Νταβούτογλου αποδεικνύει ότι στον σύγχρονο κόσμο, όπως άλλωστε και στο παρελθόν, 
επιβιώνουν μόνο εκείνα τα έθνη που θα καταφέρουν να διατηρήσουν και να αυξήσουν την 
αυτοπεποίθησή τους. Αντιθέτως, οι κοινωνίες χωρίς αυτοπεποίθηση δέχονται να γίνουν 
περιφερειακά στοιχεία πολυεθνικών μορφωμάτων, όπως επί παραδείγματι της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, όπου μετά τη βέβαιη ψυχολογική τους κατάρρευση αντιμετωπίζουν τη στρατηγική τους 
διάλυση και την ιστορική τους εξαφάνιση. Ο Νταβούτογλου υιοθετεί ως υπέρτατη αρχή 
επιβίωσης την πολιτική θέση του έθνους-κράτους, το οποίο δύναται να επιβιώσει στο χώρο και 
τον χρόνο μόνο μέσω της δημιουργίας «ισχύος», την οποία περιγράφει με τον γεωπολιτικό όρο 
«στρατηγικό βάθος». Η εξίσωση ισχύος του Νταβούτογλου περιλαμβάνει σταθερούς και 
δυναμικούς όρους. Στα σταθερά δεδομένα εντάσσει την ιστορία, τη γεωγραφία, τον πολιτισμό 
και τον πληθυσμό, ενώ στα δυναμικά περιλαμβάνει την τεχνολογική ικανότητα και την οικονομία 
που καθορίζουν τη στρατιωτική ισχύ.Πηγή: https://piotita.gr/. 
56 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» (Συντελεστές Ισχύος), σελ.  147 - 
162,  Εκδόσεις Ποιότητα. 
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Συνέπεια των ανωτέρω συμπερασμάτων είναι η υιοθέτηση ενός  επιθετικού 
δόγματος μέσω της αρχής της «απόφασης», με την οποία το Ισραήλ επιδιώκει 
τη μεταφορά της μάχης εκτός των συνόρων του, διεξάγοντας σύντομους 
πολέμους με μεγάλο κόστος για  τον εχθρό,  ώστε  η  σωρευτική  αρνητική  
εμπειρία  από  τους αλλεπάλληλους  κύκλους  βίας  (κάθε  ένας  εκ  των  
οποίων  λειτουργεί αποτρεπτικά  βραχυπρόθεσμα),  να  συμβάλει  στην  κάμψη  
της επιθετικότητας  και  στην  αποτροπή σε βάθος χρόνου. Με την  αρχή  της  
«απόφασης»,  τη γρήγορη δηλαδή νίκη εφόσον ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος, 
περιορίζεται το κόστος του πολέμου στην οικονομία, στις υποδομές και στις 
αππώλειες προσωπικού και υλικού. 
 
Το Ισραήλ αναγνωρίζει ότι η πραγματοποίηση των στόχων αυτών, υλοποιείται 
μόνο αν διατηρείς την πρωτοβουλία ενεργείας, μέσω της «έγκαιρης 
προειδοποίησης» σύμφωνα με την  οποία,  η  παραβίαση από τον αντίπαλο 
των ελάχιστων  «κόκκινων  γραμμών», που  εκ  των προτέρων  τίθενται,  
λειτουργεί ως casus belli. Και ως ανταπόδωση της προκλητικής συμπεριφοράς 
του αντιπάλου, το κράτος καταφεύγει σε παρεμποδιστικούς  (preventive)  ή  
προληπτικούς  (preemptive) κατά κύριο λόγο πολέμους57. 
 
Παράλληλα,  το Ισραήλ για την εξισορρόπηση των αδυναμιών του, επένδυσε 
στην ποιοτική ανωτερότητα τόσο ως προς το ανθρώπινο δυναμικό  όσο  και  ως  
προς  τα  στρατιωτικά  μέσα. Μια θεμελιώδης διάσταση  του  στρατηγικού  
δόγματος  του  Ισραήλ,  είναι  η «αυτονομία» (που ομοιάζει με την εσωτερική 
εξισορρόπηση – ενδυνάμωση) με  την έννοια της διατήρησης της δυνατότητας 
και ικανότητας να πράττει αυτό που του  επιβάλλει  το  συμφέρον  του, 
ανεξάρτητα από τις επιταγές των μεγάλων δυνάμεων. Έτσι προέβη στην  
ανάπτυξη  της  εγχώριας  στρατιωτικής  βιομηχανίας ώστε,  στηριζόμενο  στις  
δικές  του  δυνάμεις  να  περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις  εξωτερικές  
επιρροές.  
 
Η αυτονομία αυτή και η εσωτερική πολιτική ενδυνάμωση οδήγησε  το Ισραήλ 
στην απόκτηση των πυρηνικών όπλων τη δεκαετία του ΄60 και στην ανάπτυξη 
ενός ισχυρού συμβατικού οπλοστασίου και παραγωγή αμυντικού υλικού  
προηγμένης  τεχνολογίας. Την ίδια στιγμή, το Ισραήλ διαθέτει προηγμένες 
βαλλιστικές δυνατότητες καθώς είναι εξοπλισμένο με τους πυραύλους “Ιεριχώ” 
μέγιστης εμβέλειας που φθάνει τα 4.800 χιλιόμετρα, και τους πυραύλους 
“Δαλιδά” και “Λόρα” με βεληνεκές  250 και 280 χλμ αντίστοιχα. Κατά συνέπεια 
το Ισραήλ είναι εις θέση να πλήξει χώρες στην ευρύτερη περιοχή  όπως το Ιράν, 
οποτεδήποτε απαιτηθεί. 
 

57 «Ο  παρεμποδιστικός  πόλεμος  (preventive war)  και  ο  προληπτικός  πόλεμος  (preemptive 
war) είναι  πόλεμοι  που  εξαπολύονται κατόπιν εκτίμησης ότι επίκειται εχθρική επίθεση η και 
αποσκοπούν στη ματαίωσή της. Τόσο ο παρεμποδιστικός όσο και ο προληπτικός πόλεμος 
έχουν να κάνουν με  την  καταστροφή  μιας  δυνητικής  πηγής  απειλής,  προτού  η  απειλή  
αυτή υλοποιηθεί. Η διαφορά τους έγκειται στον αναμενόμενο χρόνο υλοποίησης της απειλής. 
Ενώ  στον  προληπτικό  πόλεμο  η  εχθρική  επίθεση  είναι  θέμα εβδομάδων, ημερών ή και 
ωρών, ο παρεμποδιστικός πόλεμος έχει να κάνει με πιο  μακροπρόθεσμες  εκτιμήσεις», Λίτσας 
Σπυρίδων, «ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, Θεωρητικές Προεκτάσεις και Στρατηγικές 
Εφαρμογές», (Τα στρατηγικά δόγματα του Προληπτικού και του Παρεμποδιστικού πολέμου), 
σελ. 320 -354, Εκδόσεις Ποιότητα. 
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Η οικονομία του Ισραήλ  βάσει των οικονομικών δεικτών, αποτελεί πρότυπο για 
τρίτες χώρες κάτι που έχει άμεση σχέση με την  ακμάζουσα εγχώρια αμυντική 
βιομηχανία. Το Ισραήλ εκτός του  ότι  αποτελεί  τη μοναδική πυρηνική  δύναμη  
στην περιφέρειά του, έχει αναγάγει την  ισχύ  ως  το  κύριο  διαπραγματευτικό  
του  όπλο  στη  διεθνή  αρένα. 
 
Tο Ισραήλ σύμφωνα με το αμυντικό του δόγμα που ανακήρυξε το 2015,  
εκλαμβάνει το Ιράν ως απειλή, καθώς εκπληρώνει τέσσερα κριτήρια που το 
καθιστούν αντίπαλη δύναμη. 
 

• Το Ιράν αποτελεί χώρα με εκπεφρασμένη θέση την εξάλειψη του κράτους 
του Ισραήλ.  

 
• Η Τεχεράνη έχει επεκτείνει τη δράση της μέχρι τη Μεσόγειο, 

χρησιμοποιώντας ως  ορμητήριο το γειτονικό Λίβανο.  
 

• Το Ιράν έχει στρατιωτική παρουσία στη Συρία δίπλα  στην μεθόριο με το 
Ισραήλ, έχοντας πρόθεση να προσβάλλει το Ισραήλ όπως καταδεικνύει η 
ιρανική επίθεση με ρουκέτες στα υψίπεδα του Γκολάν τον Μάιο του 2018.  

 
• Η Τεχεράνη στηρίζει οικονομικά και υλικά το πολιτικό και στρατιωτικό 

σκέλος της σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ την οποία το Ισραήλ 
εκλαμβάνει ως απειλή. 
 

 Όσο το Ισραήλ δεν πείθεται ότι το Ιράν έχει διαγράψει την πυρηνική φιλοδοξία 
του, το Ιράν μακροπρόθεσμα θα συνιστά την υπ’ αριθμόν ένα στρατηγική 
απειλή για το Ισραήλ. Το Ισραήλ αντιμετωπίζει πολλών ειδών απειλές. Ο 
παλαιστινιακός εξτρεμισμός που εκφράζεται κυρίως από τη Χαμάς είναι απειλή, 
η Χεζμπολάχ συνιστά μεγάλη απειλή, αλλά κάποιες από αυτές τις απειλές δεν 
είναι άμεσες. Η Χεζμπολάχ για παράδειγμα έχει επικεντρώσει την προσοχή της  
στη Συρία και συνέβαλε  καθοριστικά με το στρατιωτικό της σκέλος στην στροφή 
του πολέμου υπέρ του Άσαντ58. 
 
Το «Ισλαμικό κράτος»  αποτελεί μια μεγάλη πηγή ανησυχίας και μπορεί να 
εξελιχθεί σε απειλή για το Ισραήλ αν αποφασίσει να στραφεί εναντίον του. 
Ομως αυτή τη στιγμή  το «Ισλαμικό κράτος» πέραν του ότι οι δυνάμεις του 
έχουν απομειωθεί σε σημαντικό βαθμό, δεν είναι ενεργό εναντίον του Ισραήλ. 
Ετσι από στρατηγικής πλευράς είναι κατανοητό γιατί το Ισραήλ κατατάσσει το 
Ιράν ως την πρώτη απειλή στην περιοχή. Η συμμετοχή χιλιάδων Ιρανών 
μαχητών στον πόλεμο στη Συρία υπενθυμίζει στους Ισραηλινούς λήπτες 
αποφάσεων ότι το θέμα «Ιράν» δεν περιορίζεται μόνο στην πυρηνική του 
διάσταση. Είναι συνδυασμός πυρηνικών,  άσκησης ψυχολογικών επιχειρήσεων, 
τρομοκρατίας και πολιτικής διείσδυσης στην περιοχή. Πρόκειται για το 
διαχωρισμό που κάνουν οι επιτελείς σχεδίασης της ισραηλινής αποτρεπτικής 
πολιτικής μεταξύ στρατηγικής και άμεσης απειλής59. 
 

58 Δρ. Ραζ Τσίμτ, "Το Ιράν Νο1 απειλή για το Ισραήλ", Πηγή: 
http://embassies.gov.il/athens/NewsAndEvents/Pages/DrZimmtIsrael-IranexpertAthens-
2015.aspx. 
59 Στο ίδιο. 
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Το γεγονός ότι η μόνη υπολογίσιμη δύναμη που απομένει στην περιοχή είναι το 
Ιράν, αποτελεί πηγή βαθιάς ανησυχίας για το Ισραήλ, δεδομένο που σύμφωνα 
με το Τέλ Αβίβ ανατρέπει όλες τις περιφερειακές ισορροπίες. Πράγματι το Ιράν 
είναι μια χώρα με βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία, μεγάλη σε έκταση, μεγάλο 
και νεαρό σε ηλικία πληθυσμό και μια χώρα που είναι από τις μεγαλύτερες 
παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Το Ιράν αν και 
βρίσκεται περισσότερο από τρεις δεκαετίες σε διεθνή οικονομική απομόνωση, 
καταφέρνει να προμηθεύεται ή και να παράγει τεχνολογία ικανή να στηρίξει ένα 
πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και ένα πρόγραμμα στρατιωτικών εξοπλισμών, 
όπως μαρτυρούν οι πυραυλικές του δοκιμές. Κατά συνέπεια το Ιράν αποτελεί τη 
σοβαρότερη απειλή για το Ισραήλ, όχι μόνο διότι το Ιράν προτίθεται να 
αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά διότι το Ιράν παραμένει ένα μεγάλο κράτος, 
συγκροτημένο και ισχυρό, τουλάχιστον σε σύγκριση με τα υπόλοιπα αραβικά 
γειτονικά κράτη60. 
 
Προς αντιμετώπιση χωρών που συνιστούν απειλή για το κράτος του Ισραήλ 
αλλά δεν διαθέτουν κοινά σύνορα, το ισραηλινό αμυντικό δόγμα προβλέπει 
εκτός της διατήρησης του ποιοτικού πλεονεκτήματος μέσω της διαρκούς 
ετοιμότητας και αποτροπής και τη διεξαγωγή κυβερνοπολέμου. Ενδεικτικό 
παράδειγμα αποτελεί η  επιχείρηση  που πραγματοποίησε το Ισραήλ το 2010 
με τον ιό «Stuxnet» που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και στόχευε 
στις ιρανικές εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου στην πόλη Νατάνζ. Ο ιός 
Stuxnet διείσδυσε στους υπολογιστές που ήλεγχαν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις  
καθυστερώντας σημαντικά το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. 
 
 2.4  Η περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ  
 
 Η υψηλή στρατηγική  του Ισραήλ και κατ’ επέκταση η εξωτερική του πολιτική, 
διδάσκονται στα τμήματα διεθνών σχέσεων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων 
ως case study όλων των  ιδεολογικών ρευμάτων του πολιτικού ρεαλισμού.  Το 
Ισραήλ όμως ερμηνεύει αντίστροφα τις θεωρίες απ’ ότι η ακαδημαϊκή 
κοινότητητα, δηλαδή πιστεύει ότι η θεωρία δημιουργείται a posteriori (εκ των 
υστέρον) από την πολιτική πρακτική και όχι το αντίστροφο61. Τα πολιτικά  
ρεύματα σκέψης των διεθνών σχέσεων που εκπορεύονται από τον ρεαλισμό 
δεν αποδέχονται την έννοια της θεμελιώδους αλλαγής στη διεθνή πολιτική. Ο 
Robert Gilpin στο έργο του “War and Change in International Politics” 
ισχυρίζεται πως «δε γνωρίζω περισσότερα από όσα ήξερε ο Θουκυδίδης  2.500 
χρόνια πριν»62. Η υψηλή στρατηγική του Ισραήλ αποσαφινήστηκε τη στιγμή της 
ανακήρυξής του ως ανεξάρτητου κράτους. Αν για τα περισσότερα κράτη η 
επιβίωση είναι ο τελικός στόχος τους, για το Ισραήλ είναι  αυτοσκοπός.   
 
 Η εξωτερική του πολιτική βασίστηκε στη χάραξη μιας στρατηγικής γνωστής ως 
«περιφερειακής πολιτικής» (peripheral strategy) την οποία όπως και την «αρχή 

60 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 442 – 446, Εκδόσεις Παπαζήση. 
61 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”. Πηγή : http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
62 “Αφιέρωμα στο Θουκιδίδη”.  Πηγή: https://vdocuments.site/.html, 21-Dec-2015. 
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της απόφασης» εμπνεύστηκε ο Δαυίδ Μπεν Γκουριόν63. Η αναγκαιότητα αυτής 
της στρατηγικής υπαγορεύτηκε από την εξής γεωπολιτική αντίληψη: Το Ισραήλ 
επειδή συνορεύει με κράτη – εχθρούς, έπρεπε να εστιάσει στην αυτοβοήθεια 
(ανάπτυξη στρατιωτικής και οικονομικής ισχύoς) και στην εξωτερική 
εξισορρόπηση (δημιουργία συμμαχιών που θα μπορούσαν να εγγυηθούν την 
επιβίωση και την ασφάλεια του Ισραήλ)64 με στόχο την ανάσχεση των απειλών. 
Εφόσον ο άμεσος περίγυρος του Ισραήλ ήταν εχθρικός, το Ισραήλ έπρεπε να 
δημιουργήσει πολιτικο-στρατιωτικές συμμαχίες με μη αραβικά και μη 
μουσουλμανικά κράτη65 και πολιτικές οντότητες στην ευρύτερη περιοχή66 για 
την εξουδετέρωση της  διαγραφόμενης εχθρικής ημισελήνου.  
 
Οι τακτικές που εξυπηρέτησαν αυτές τις δύο στρατηγικές (αυτοβοήθεια και 
εξωτερική εξισορρόπηση) ήταν η υιοθέτηση του δόγματος του προληπτικού 
πολέμου – πρώτου πλήγματος (preventive war) και του «πολέμου μακριά από 
το έδαφός μας» που αναλύθηκαν προηγουμένως, κάτι που συνεπαγόταν τη 
συνεχή αμυντική θωράκιση και εξέλιξη του οπλοστασίου του Ισραήλ . Όσον 
αφορά στη δημιουργία συμμαχιών η ειδική σχέση με τις Η.Π.Α και μετά με την 
Τουρκία έδιναν στο Ισραήλ τον απαραίτητο ζωτικό γεωστρατηγικό χώρο που 
χρειαζόταν67. 
 
Το Ισραήλ επιδίωξε να συνάψει σχέσεις και με την Ελλάδα, που πληρούσε όλα 
τα κριτήρια της περιφερειακής πολιτικής. Ωστόσο, η Ελλάδα ήταν επιφυλακτική 
λόγω κυρίως της μεγάλης ελληνικής διασποράς στην Αίγυπτο68. Πάντως και 
θετική να ήταν η ανταπόκριση της Ελλάδας δεν θα μπορούσε να ανταγωνιστεί 
την Τουρκία την οποία μαζί με το Ιράν οι Ισραηλινοί  θεωρούσαν ως 
ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής τους στρατηγικής.69  

63 O Δαυίδ Μπεν Γκουριόν ήταν ο κύριος ιδρυτής και ο πρώτος πρωθυπουργός του Ισραήλ από 
το 1948 μέχρι  το 1954. 
64 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» (Εσωτερική – Εξωτερική 
εξισορρόπηση),   σελ.  213 - 218,  Εκδόσεις Ποιότητα. 
65 Ευρυβιάδης Μάριος, “Η περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ”, Πηγή: 
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2011/05/blog-post_345.html. 
66 Τα κράτη αυτά  και οι πολιτικές οντότητες που πληρούσαν τα παραπάνω κριτήρια ήταν το 
Ιράν, η Τουρκία, και η Αιθιοπία, ενώ οι πολιτικές οντότητες ήταν οι χριστιανοί (ορθόδοξοι και 
καθολικοί), οι Δρούζοι του Λιβάνου και της Συρίας, οι Κούρδοι της Τουρκίας, της Συρίας και του 
Ιράν, οι Κόπτες της Αιγύπτου και οι χριστιανοί του Σουδάν. Κατά καιρούς στις πολιτικές 
οντότητες αναζητήθηκαν και σύμμαχοι και σε άλλες πολυπληθείς κοινότητες της Μέσης 
Ανατολής τις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των μουσουλμάνων της Μέσης Ανατολής, οι 
Σουνίτες, θεωρούν άπιστες. Στις κοινότητες αυτές περιλαμβάνονται  οι διάφορες εκφάνσεις του 
σιιτισμού (Αλεβίτες, Ισμαηλίτες κ.λπ.), οι Ανεμιστές, οι Ζωροάστρες και άλλοι. 
67 Ευρυβιάδης Μάριος, “Η περιφερειακή στρατηγική του Ισραήλ”, 29/5/11, Πηγή: 
http://infognomonpolitics.blogspot.com/2011/05/blog-post_345.html. 
68 Σύμφωνα με το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο (ΚΙΣ), η ελληνική διπλωματία επικαλέστηκε 
τότε την προστασία των ελληνικών κοινοτήτων στις αραβικές χώρες, κυρίως στην Αίγυπτο, αλλά 
και στη Συρία και στο Λίβανο. Η Αίγυπτος του Νάσσερ και ο φόβος των διωγμών των Ελλήνων 
αποτελεί ενδεικτικό παράδειγμα. Στην Αίγυπτο, από τα 170.000 περίπου μέλη της άλλοτε 
ανθούσας ελληνικής κοινότητας, δεν είχαν απομείνει μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1960 
παρά μόνον 18.000. Από την άλλη,  εκκλησιαστικοί παράγοντες, προέτασσαν την παρουσία 
των Πατριαρχείων στην Αντιόχεια, την Αλεξάνδρεια και στην Ιερουσαλήμ, που τότε ήταν υπό 
Ιορδανική κυριαρχία, και είναι πιθανόν να επηρέασαν σε έναν βαθμό τις ελληνο-ισραηλινές 
σχέσεις. Πηγή: https://kis.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=676:2011-12-20-
07-49-43&catid=98:2009-06-04-07-05-52&Itemid=36, 12.12.2011. 
69 Μπαλτζώης Ιωάννης, “Σχέσεις Τουρκίας- Ισραήλ,  Η αγάπη που έγινε μίσος” (Β' μέρος), 18 
Ιανουαρίου 2018, 00:03. Πηγή: https://www.liberal.gr/arthro/186187/amyna--diplomatia/2017/.  
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Μια βασική συνιστώσα της περιφερειακής πολιτικής, υπήρξε πάντοτε η 
Ανατολική Μεσόγειος που αποτελεί τον ομφάλιο λώρο του Ισραήλ με τη Δύση 
και την Αμερική. «Η Ανατολική Μεσόγειος δεν μπορεί να ελέγχεται ή να 
ηγεμονεύεται από κράτη μη φιλικά ή εχθρικά προς το Ισραήλ». Το στρατηγικό 
αυτό ζήτημα για το Ισραήλ τέθηκε ευθέως από το πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος 
της ισραηλινής μυστικής υπηρεσίας Μοσάντ, Έντουαρντ Λούτβακ το 1987, ο 
οποίος  στη συνέχεια δήλωσε ότι «Ό έλεγχος της  Ανατολικής Μεσογείου από 
μη φιλικές προς το Ισραήλ δυνάμεις είναι ασυμβίβαστος με την επιβίωση του 
Ισραήλ».  
 
Σήμερα βέβαια, ο άξονας  της περιφερειακής πολιτικής του Ισραήλ (και οι χώρες 
που τον αποτελούσαν) έχει διαρραγεί σημαντικά λόγω της εχθρότητας με το 
Ιράν και την Τουρκία αλλά και τη σταδιακή απαγκίστρωση των ΗΠΑ από τη 
Μέση Ανατολή και τη μετατόπιση του γεωπολιτικού τους ενδιαφέροντος προς 
την Κίνα και γενικότερα προς τη νοτιοανατολική Ασία70.  Για αυτό το λόγο- κάτι 
το οποίο έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον από διεθνολογικής άποψης- το Ισραήλ με 
σκοπό να αποφύγει ένα διεθνή απομονωτισμό71, επέδειξε γρήγορα 
“γεωπολιτικά αντανακλαστικά” και στράφηκε εγκαίρως προς εναλλακτικούς 
στρατηγικούς “εξισορροπιστές”, συνάπτοντας στοχευμένες συμμαχίες όπως θα 
δούμε στη συνέχεια της ενότητας. 
 
 2.5  Αιτίες αλλαγής στην  εξωτερική πολιτική του Ισραήλ  
 
Το στρατηγικό τρίγωνο Ισραήλ - Τουρκία - Η.Π.Α εξυπηρέτησε για δεκαετίες την 
ισραηλινή εξωτερική πολιτική. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970 οι Η.Π.Α 
έθεσαν τη Μέση Ανατολή στο επίκεντρο της εξωτερικής τους πολιτικής. Η 
σύγκλιση συμφερόντων του  Ισραήλ με τις ΗΠΑ και την Τουρκία μείωνε το 
δίλημμα ασφάλειας του Ισραήλ 72.  
 
 Μετά την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, ο πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ κατά της 
διεθνούς τρομοκρατίας είχε συνέπειες τόσο σε γεωπολιτικό όσο και σε 
οικονομικό επίπεδο. Έκτοτε η στρατηγική της «άμεσης προσέγγισης»73  που 
ακολουθούσαν μέχρι τότε οι ΗΠΑ εγκαταλείπεται σταδιακά, προσπαθώντας να 
εφαρμόσουν μια πιο «έξυπνη διοίκηση» με σκοπό να διατηρήσουν την 
ηγεμονική τους σταθερότητα. Η αλλαγή αυτή φυσικό ήταν να επηρεάσει την 
πολιτική του Ισραήλ. Η σταδιακή απομάκρυνση των Η.Π.Α από την ευρύτερη 
Μέση Ανατολή και ο πολλαπλασιασμός των φωνών στο εσωτερικό των ΗΠΑ 
που προτείνουν την αμερικανική απαγκίστρωση από τα ισραηλινά 
συμφέροντα,74 επιτείνουν ολοένα και περισσότερο το δίλημμα ασφαλείας του 
Ισραήλ. Η επιστροφή του ρεαλισμού στις Η.Π.Α παραπέμπει στον Henry 

70 Στο ίδιο. 
71 The New York Times, “Το Ισραήλ αυτο-απομονώνεται, η ισραηλινή κοινωνία αξίζει 
περισσότερα”. Πηγή: http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=418786, 10/09/2011 07:55. 
72 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
73 Μiddle East Policy Council, “ U.S. Development Policy in the Middle East”. 
Πηγή:https://www.mepc.org/node/4762. 
74 http://www.greek american news agency.com/2010-01-19/. 
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Kissinger που υποστήριζε ότι: «Τα συμφέροντά μας οφείλουν να καθορίζουν τις 
δεσμεύσεις μας και όχι το αντίστροφο»75. 
 
Η Τουρκία, ύστερα από μια αποτυχημένη προσπάθεια σύγκλισης και 
προσέγγισης με τους  ευρωπαϊκούς θεσμούς, στράφηκε στη δεύτερη μεγάλη 
αγορά που μπορούσε να απευθυνθεί, στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιώντας ως 
πολιτικό εργαλείο το Ισλάμ. Η Τουρκία από «αστυφύλακας» των δυτικών 
συμφερόντων και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, επιθυμεί να αναδειχθεί σε 
περιφερειακή δύναμη κάτι το οποίο απομακρύνει την προοπτική σύμπλευσης 
Ισραήλ και Τουρκίας μεσοπρόθεσμα. Σε αυτό συνετέλεσε και η ραγδαία 
ανάπτυξη της οικονομίας της μετά την έξοδο από το πρόγραμμα 
δημοσιονομικής προσαρμογής του ΔΝΤ και η “πολιτική αξιοποίηση” της 
ισλαμικής ταυτότητας76. 
 
Η Τουρκία στην προσπάθειά της να επιδείξει ένα φιλοισλαμικό πρόσωπο προς 
τα κράτη της Μέσης Ανατολής, επιδόθηκε στην προβολή ήπιας ισχύος (soft 
power).  Ως το μόνο μη αραβικό και μη μουσουλμανικό κράτος της περιοχής, το 
Ισραήλ θα ερχόταν προ τετελεσμένων σε περιπτώσεις που ο αραβικός κόσμος 
θα μπορούσε να ανασυγκροτηθεί υπό την αιγίδα μιας περιφερειακής δύναμης. 
Το Ισραήλ αντιλαμβάνεται πως η Τουρκία εκμεταλλεύεται το υπό διαμόρφωση 
πολυπολικό σύστημα που έχει διαμορφωθεί και την μέχρι πρότινος αμερικανική 
ανοχή, προκειμένου (η Τουρκία)  να «εξαργυρώσει» τον γεωπολιτικό ρόλο που 
διαδραμάτισε κατά τη διάρκεια του διπολισμού77.  
 
Το κοινό δομικό στοιχείο της αμερικανικής και της ισραηλινής υψηλής 
στρατηγικής είναι η αποτροπή/ανάσχεση οποιασδήποτε ηγεμονικής ή 
αναθεωρητικής κρατικής συμπεριφοράς. Αν οι Η.Π.Α αποτελούν τη δύναμη 
status quo σε πλανητικό επίπεδο, το Ισραήλ είναι η αντίστοιχη για την 
περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. Το δόγμα της “επιβίωσης” του Ισραήλ 
παραμένει αναλοίωτο όσον αφορά τους κύριους πυλώνες του. Το Ισραήλ εν 
ολίγοις δεν θα πάψει να κινδυνεύει ακόμη και αν «κοινωνικοποιηθεί» το Ιράν, 
εφόσον η Τουρκία φιλοδοξεί να εκμεταλλευτεί το κενό του Ιράν και να αναδειχθεί 
αυτή σε περιφερειακή δύναμη και επίδοξο προστάτη του ισλαμικού κόσμου78.  
 
Στο μεταξύ, οι τουρκικές και οι αμερικανικές υπηρεσίες ήταν και θα είναι 
απαραίτητες για το Ισραήλ, παρόλο την επιδείνωση των τουρκο-ισραιλινών 
σχέσεων  (αν και οι εμπορικές και οι οικονομικές σχέσεις δεν έχουν επηρεαστεί 
ιδιαίτερα). Το Ισραήλ έχει επιλέξει τους συμμάχους του στην περιοχή, με πιο 
βασικούς τους Κούρδους με τους οποίους διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις. Έχει 
δημιουργήσει ακόμη μια ισχυρή συμμαχία με την ηγέτιδα δύναμη του σουνιτικού 
κόσμου, τη Σαουδική Αραβία, μαζί με την Αίγυπτο και τα ΗΑΕ, που εκτός από 
τα οικονομικά συμφέροντα, τους συνδέει και η κοινή αντι - ιρανική τους ατζέντα.  
Πλέον αυτών, έχει αποκτήσει και το πολύτιμο στρατηγικό βάθος που 
αναζητούσε εκ δυσμάς, με τη  συμφωνία Ελλάδος – Ισραήλ που υπογράφηκε το 

75 Στο ίδιο.  
76 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
77 Στο ίδιο.   
78 Στο ίδιο. 
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201179. Τα υποψήφια κράτη-σύμμαχοι του Ισραήλ, αλλάζουν κατά καιρούς 
ανάλογα με τη διαμορφούμενη γεωπολιτική κατάσταση και τους νέους 
συσχετισμούς ισχύος που δημιουργούνται80.  
 
2.6 Η στροφή της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ ως παράγοντας 
ανασφάλειας για το Ισραήλ 
 
Το Ισραήλ για αρκετές δεκαετίες ήταν το «προκεχωρημένο φυλάκιο» των ΗΠΑ 
στη Μέση Ανατολή, περιοχή η οποία αποτελούσε το επίκεντρο των 
γεωστρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ.  Η εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα στην 
προεδρία των Η.Π.Α, σηματοδότησε μια στροφή στην εξωτερική πολιτική μετά 
το 2007.81 Οι Η.Π.Α έχουν αρχίσει να υιοθετούν περισσότερο την έμμεση 
προσέγγιση σε σχέση με την άμεση82. Οι λόγοι που υπαγορεύουν αυτή την 
αλλαγή είναι και εσωτερικοί και συστημικοί.  
 
Οι εσωτερικοί σχετίζονται με την ανάγκη διάσωσης της αμερικανικής οικονομίας 
η οποία επηρεάζει άμεσα την εξωτερική και αμυντική πολιτική των Η.Π.Α. Η 
πρωτοκαθεδρία των Η.Π.Α στον στρατιωτικό τομέα δίνει το πλεονέκτημα να 
χρησιμοποιεί την αποτρεπτική της φήμη χωρίς να χρειάζεται να κάνει χρήση 
ένοπλης βίας, η οποία συνεπάγεται οικονομική αφαίμαξη του κράτους. Ο 
συστημικός λόγος που υπαγορεύει στις Η.Π.Α έναν «οικονομικότερο» τρόπο 
διατήρησης της ηγεμονικής θέσης τους στο διεθνές σύστημα, είναι ο σταδιακός 
σχηματισμός ενός ασταθούς πολυπολικού συστήματος και η προσπάθεια της 
Κίνας για επίτευξη περιφερειακής ηγεμονίας στην ανατολική Ασία83.  
 
Η εξέλιξη αυτή εξανάγκασε τις Η.Π.Α να εστιάσουν σε αυτήν την περιοχή και να 
μην αναλώνουν πολύτιμο γεωπολιτικό και οικονομικό δυναμικό σε άλλες 
περιοχές (εν προκειμένω στη Μέση Ανατολή). Επίσης η Μέση Ανατολή 

79 «ΑΜΥΝΑ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ», “Σχέσεις Τουρκίας - Ισραήλ: Η αγάπη που έγινε μίσος”. 
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/186187/amyna--diplomatia/2017/scheseis-tourkias--israil-i-
agapi-pou-egine-misos-b-meros.html, 18 Ιανουαρίου 2018, 00:03. 
80 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
81 ‘’Will U.S. Choose the Right Side in the Eastern Mediterranean?’’ Πηγή 
:https://www.realclearworld.com/articles/2013/07/03/. 
82 Δύο από  τις  βασικές έννοιες  της  στρατηγικής σκέψης, είναι  η στρατηγική της άμεσης και 
της έμμεσης προσέγγισης. Με την έννοια της άμεσης προσέγγισης,  νοείται η  κατεύθυνση  της  
πολεμικής προσπάθειας  εναντίον  του  κέντρου  βάρους,  του  ισχυρότερου  δηλαδή σημείου 
της αντίπαλης πολεμικής προσπάθειας (παρενθετικά πρέπει να σημειωθεί ότι το κέντρο βάρος 
είναι το κέντρο δύναμης και το κέντρο κίνησης, που σχηματίζεται από μόνο του  και από το 
οποίο εξαρτάται η ισχύς ενός στρατεύματος). Αντίστοιχα ως έμμεση προσέγγιση, νοείται η 
παράκαμψη  των  ισχυρών  εχθρικών  σημείων  και  η  αποφυγή  της κατατριβής  των  φίλιων 
δυνάμεων. Συγχρόνως,  σε  επίπεδο  υψηλής στρατηγικής  η  άμεση  προσέγγιση  συνίσταται  
στην  κατεύθυνση  της πολεμικής προσπάθειας πρωτίστως εναντίον του κύριου αντιπάλου, ενώ 
η έμμεση προσέγγιση συνίσταται στην παράκαμψη του κύριου αντιπάλου και  στην κατεύθυνση  
της πολεμικής  προσπάθειας  εναντίον  των δευτερευόντων  αντιπάλων (γραμμή  της  ήσσονος  
αντιστάσεως), αναβάλλοντας  το  καίριο  πλήγμα  για  εύθετο  χρόνο. Παράλληλα κρίνεται  
σκόπιμο  να  σημειωθεί, ότι η στρατηγική  της άμεσης προσέγγισης έχει συνδεθεί με τον 
Κλαουζεβιτς, ενώ η στρατηγική της έμμεσης προσέγγισης, με τους Σουν Τσου και Λίντελ Χαρτ. 
Πηγή από: Κωνσταντίνος Κολιόπουλος, ‘’Η στρατηγική σκέψη από την αρχαιότητα μέχρι 
σήμερα’’, Ποιότητα, Αθήνα, 2010, σελ. 19. 
83 Δρίβας Αλέξανδρος,  “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
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θεωρήθηκε από τους Αμερικανούς ως «γόρδιος δεσμός» ο οποίος δημιούργησε 
πολλά προβλήματα στην αμερικανική οικονομία και κοινωνία. Η τάση για 
σταδιακή απεμπλοκή από τη Μέση Ανατολή είναι εμφανής. Από τη στρατιωτική 
παρέμβαση στη Λιβύη84, την κρίση της Συρίας και την προσπάθεια εξεύρεσης 
διπλωματικής λύσης στο θέμα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, μέχρι και 
την επιδίωξη για οριστική απεμπλοκή από το Ιράκ και το Αφγανιστάν.  
 
Η Ουάσινγκτον αποδεικνύει με τη διεθνή συμπεριφορά της πως η Μέση 
Ανατολή δεν είναι πλέον η περιοχή της απόλυτης προτεραιότητας γι’ αυτήν. 
Αυτή η αλλαγή  στην εξωτερική  πολιτική των ΗΠΑ, επηρέασε καθοριστικά την 
ισραηλινή υψηλή στρατηγική85. Μια ένδειξη της αυξανόμενης ανησυχίας του 
Ισραήλ σε σχέση με την πολιτική των Η.Π.Α ήταν η ήττα που υπέστη το 
πανίσχυρο ισραηλινό λόμπι (AIPAC)86 όταν απαίτησε τη λήψη νέων μέτρων 
κατά του Ιράν. Το αίτημα απορρίφθηκε επί προεδρίας Μπάρακ Ομπάμα ο 
οποίος είχε αποφασίσει να δώσει «χώρο στη διπλωματία» όσον αφορά τις 
διμερείς σχέσεις με το Ιράν σε αντίθεση με τον Ντόναλντ Τράμπ που ακολουθεί 
μια πιο “σκληρή” γραμμή87.  
 
 2.7  Οι εναλλακτικές συμμαχίες  του Ισραήλ 
 
Πιθανή έλλειψη εξωτερικής εξισορρόπησης, θα καταστήσει το Ισραήλ 
απομονωμένο από το διεθνές σύστημα ασφαλείας. Γι αυτόν το λόγο όπως θα 
δούμε στη συνέχεα, το Ισραήλ έχει συνάψει μια σειρά από στρατηγικές και 
στοχευμένες συμμαχίες. Ο απομονωτισμός σημαίνει  αύξηση της αυτοβοήθειας  
και κίνδυνο για την επιβίωση του ισραηλινού κράτους. Η αύξηση της 
αυτοβοήθειας συνεπάγεται αύξηση των εξοπλιστικών δαπανών. Το δίλημμα 
ασφάλειας που βιώνει το κράτος, το εξωθεί να γίνει πιο επιθετικό προκειμένου 
να αντισταθμίσει τους κινδύνους. Η  διπλωματία και η επίκληση του διεθνούς 
δικαίου παραμερίζονται και η προσφυγή σε τακτικές προληπτικών πολέμων 

84  Οι ΗΠΑ αρχικά πρωτοστάτησαν σε μια συμμαχία αεροπορικών και πυραυλικών επιθέσεων 
κατά των δυνάμεων του Καντάφι.  Στη συνέχεια όμως, οι ΗΠΑ συμμετείχαν στις στρατιωτικές 
επιχειρήσεις,  κυρίως με τη συλλογή και ανάλυση πληροφοριών, ανεφοδιάζοντας τα αεροσκάφη 
του ΝΑΤΟ και των συμμάχων και συμβάλλοντας  σε άλλες υψηλής τεχνολογίας στρατιωτικές 
ενέργειες, όπως οι ηλεκτρονικές παρεμβολές. Eπίσης η επέμβαση στη Λιβύη κατέδειξε τη 
μεγάλη εξάρτηση των μελών της συμμαχίας από τις ΗΠΑ και υπογράμμισε το “κόστος” μιας 
δεκαετούς περιόδου ανεπαρκών επενδύσεων της Ευρώπης στον τομέα της άμυνας. Κάποιοι 
σχολιαστές, όπως η Anne Applebaum, έχουν εκφράσει φόβους ότι η απουσία ενός σημαντικού 
αριθμού μελών του ΝΑΤΟ από την αποστολή στη Λιβύη, σηματοδότησε μια έλλειψη 
αλληλεγγύης ή, χειρότερα, την ανάδυση μιας συμμαχίας δύο επιπέδων, στην οποία ορισμένα 
μέλη επικεντρώνονται σε ανθρωπιστικές και ειρηνευτικές αποστολές και άλλα φέρουν το βάρος 
της μάχης. Πηγή: “Τα κέρδη του ΝΑΤΟ στη Λιβύη. Ο σωστός τρόπος για να γίνει μια 
παρέμβαση” By Ivo H. Daalder και James G. Stavridis,16/05/2012, 
https://www.foreignaffairs.gr/articles/68790/ivo-h-daalder-kai-james-g-stavridis/ta-kerdi-toy-nato-
sti-libyi?page=show. 
85 Δρίβας Αλέξανδρος,  “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
86 “Ηττα στο Κογκρέσο για το πανίσχυρο φιλοϊσραηλινό λόμπι” Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr/752149/ 05.02.2014.  
87 Μολονότι, οι δωρεές έχουν αγγίξει επίπεδα ρεκόρ για το AIPAC (που εξασφάλισε αμερικανική 
βοήθεια προς το Ισραήλ, ύψους 3,1 δις δολαρίων), στο καίριο ζήτημα για τα ισραηλινά 
συμφέροντα η προσπάθεια πίεσης δεν καρποφόρησε. 
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γίνονται πιο προσφιλείς μέθοδοι, καθώς οι συγκρούσεις εκλαμβάνονται ως 
παίγνια μηδενικών αθροισμάτων88. 
 
Κατόπιν των παραπάνω, η επιθετικότητα του Ισραήλ είναι αντιστρόφως 
ανάλογη με την ασφάλεια που θεωρεί ότι απολαμβάνει. Οι σχέσεις με την 
Τουρκία και τις Η.Π.Α δημιουργούν ανασφάλεια στο Ισραήλ και αυτή είναι η 
βασική αιτία που ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε προειδοποιήσει τον Μπάρακ 
Ομπάμα ότι αν δεν βρεθεί διπλωματική λύση που θα εγγυάται την επιβίωση του 
Ισραήλ στο ζήτημα με το Ιράν, θα εξετάσει το σενάριο της μονομερούς επίθεσης 
εναντίον του Ιράν89. 
 
2.8  Οι σχέσεις Ισραήλ - Ρωσίας. 
 
Οι σχέσεις Ισραήλ - Ρωσίας παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Όταν το 
Ισραήλ ήταν στενός στρατηγικός εταίρος των Η.Π.Α αντιμετωπιζόταν από τη 
Ρωσία με καχυποψία (μαζί με την Τουρκία), επειδή εξυπηρετούσε τα 
αμερικανικά συμφέροντα. Η Σοβιετική Ένωση, στην προσπάθειά της να 
προασπίσει τα γεωστρατηγικά της συμφέροντα, είχε υιοθετήσει μια φιλοαραβική 
πολιτική, μολονότι ήταν από τα πρώτα κράτη που αναγνώρισαν το κράτος του 
Ισραήλ. Μετά τον πόλεμο των έξι ημερών οι σχέσεις τους θα λέγαμε ότι έγιναν 
σχεδόν εχθρικές.  Κατά τη δεκαετία του 1990 υπήρξε μια βελτίωση στις 
οικονομικές σχέσεις των δύο κρατών  αλλά σε διπλωματικό επίπεδο οι σχέσεις 
παρέμειναν σε χαμηλό επίπεδο, καθώς η Ρωσία συνέχιζε να παρέχει 
οικονομική, διπλωματική και στρατιωτική υποστήριξη στις αραβικές χώρες  και 
στους Παλαιστίνιους90. 
 
Η εποχή Πούτιν στη Ρωσία σηματοδότησε σημαντικές αλλαγές στη ρωσική 
πολιτική.91 Η κυβέρνηση που διαδέχτηκε την αντίστοιχη του Γιέλτσιν, έθεσε ως 
στόχο την αποτίναξη της κομμουνιστικής ιδεολογίας και την υιοθέτηση μιας πιο 
εξωστρεφούς πολιτικής. Επίσης η αύξηση της δράσης ισλαμικών 
τρομοκρατικών οργανώσεων, (ομάδες Τσετσένων αυτονομιστών) στο μαλακό 
υπογάστριο της Ρωσίας στον Καύκασο, έκανε τη Ρωσία πιο επιφυλακτική με τα 
αραβικά κράτη σε σύγκριση με το παρελθόν.  
 
Επιπλέον, οι ισραηλινές υπηρεσίες πληροφοριών αντάλλασαν στοιχεία με τη 
Μόσχα που αφορούσαν τους Τσετσένους και τη διασύνδεση αυτών  με την 
οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO). Παρόλα αυτά το 
μεγάλο «αγκάθι» στις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ εξακολουθεί να 
παραμένει μέχρι σήμερα οι στενές σχέσεις της Ρωσίας με τη Συρία και ιδιαίτερα 
με το Ιράν. Μετά το 1991 οι διμερείς τους σχέσεις βελτιώνονται  ειδικά σε 
θέματα που αφορούν την οικονομία, τον τουρισμό, τη στρατιωτική τεχνολογία 
και την επιστήμη. Παρά το γεγονός ότι ένα εκατομμύριο Ρωσο-Εβραίοι 
κατοικούν στο Ισραήλ και οι δύο χώρες σε ζητήματα χαμηλής πολιτικής έχουν 

88 Κουσκουβέλης Ηλίας, «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, ΚΡΙΣΗ, ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ», Εκδόσεις 
Παπαζήση,  σελ. 58 – 69. 
89 Δρίβας Αλέξανδρος,  “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
90 Στο ίδιο.  
91 “ Russia’s meteoric Mideast rise, and what it means for Israel”, Πηγή : https://www.jns.org/. 
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αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς, τα στρατηγικά τους συμφέροντα αποκλίνουν σε 
αρκετές περιπτώσεις92. 
 
Αν θέλει κανείς να εξετάσει σε βάθος τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ, θα 
πρέπει να ανατρέξει στις ρωσο-συριακές, στις ρωσο-παλαιστινιακές και στις 
ρωσο-ιρανικές σχέσεις. O Isi Leibler στο βιβλίο του « Jewish religious 
extremism: A threat to the future of the Jewish people» θεωρεί πως η Ρωσία και 
το Ισραήλ δεν μπορούν να θεωρηθούν σύμμαχοι. Σχετικά με τον πόλεμο στη 
Συρία, οι παραδοσιακοί δεσμοί του καθεστώτος Άσαντ με το Ιράν και τη Ρωσία 
είναι ένας σοβαρός λόγος αύξησης της ανησυχίας του Ισραήλ. 
 
Από τη διαμεσολάβηση του Χένρι Κίσσινγκερ το 1974 έχουν καθοριστεί οι 
κόκκινες γραμμές των σχέσεων μεταξύ Συρίας και Ισραήλ93. Παρά την 
εχθρότητα  στις σχέσεις των δύο κρατών, το Ισραήλ επενδύει στη σταθερότητα 
και  αντιτίθεται σε πιθανά σενάρια ανατροπής του Άσαντ. Επομένως το ζήτημα 
της Συρίας μολονότι υπαρκτό, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί εξαιρετικά 
ακανθώδες για τις σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ισραήλ. Το παλαιστινιακό είναι 
ακόμη ένα ζήτημα για το οποίο οι δύο χώρες απομακρύνονται. Ωστόσο όπως 
υποστηρίζει ο Liebler, το ότι η Ρωσία ψηφίζει υπέρ των Παλαιστινίων στον 
Ο.Η.Ε δεν είναι το ίδιο σημαντικό με το γεγονός ότι στηρίζει το Ιράν. Οι 
συναντήσεις  μεταξύ Πούτιν και Νετανιάχου το προσεχές διάστημα ανέδειξαν 
την πρόθεση της Ρωσίας να καθησυχάσει το Ισραήλ. «Η Ρωσία δε θα 
υποστήριζε ενέργειες οι οποίες απειλούν το Ισραήλ» είχε δηλώσει  ο Ρώσος 
πρόεδρος.  
 
Η επανεμφάνιση της ρωσικής ισχύος στη Μέση Ανατολή, πιθανόν να 
μετατρέψει τη Μόσχα σε έναν εν δυνάμει ή κατά συνθήκη σύμμαχο του Ισραήλ. 
Η Ρωσία διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Ιράν και με τη Συρία. Οι δύο χώρες 
δύσκολα θα στραφούν μονομερώς απειλητικά κατά του Ισραήλ, σε περίπτωση 
που η Ρωσία δεν δώσει την συγκατάθεσή της.  Επιπρόσθετα η Ρωσία μπορεί 
να  καλύψει το κενό των Η.Π.Α και της Τουρκίας καθώς είναι η εγγύτερη μη 
αραβική πυρηνική δύναμη και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει προβλήματα με τη 
ριζοσπαστικοποίηση του πολιτικού ισλάμ.  Άλλωστε, τα διαδοχικά τρομοκρατικά 
χτυπήματα στη Ρωσία94 που έλαβαν χώρα μεταξύ 2010 – 2016, πιθανολογείται 

92“ Putin's Pro-Israel Policy ” Πηγή: https://www.meforum.org/articles/2005/.  
93 Μετά την απεμπλοκή από το Βιετνάμ, ο Κίσινγκερ θα επικεντρωθεί στο υποσύστημα της 
Μέσης Ανατολής, όπου αξιοποιώντας την «Πολιτική της Ύφεσης» θα προσπαθήσει να συμβάλει 
στην έναρξη των διαδικασιών για την ειρήνη στην αραβοϊσραηλινή διένεξη με στόχο την 
εδραίωση της περιφερειακής ισορροπίας, την προστασία του Ισραήλ και την αναχαίτιση της 
σοβιετικής απειλής στην περιοχή.Κέντρο Μελέτης Μεσογειακής - μεσανατολικής πολιτικής και 
πολιτισμού, «Η Στρατηγική του Χένρι Κίσινγκερ στη Μέση Ανατολή». Πηγή: 
http://kemmep.gr/index.php/. 
94 Μόσχα, Μάρτιος 2010. Τουλάχιστον 40 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100 
τραυματίστηκαν από διπλή βομβιστική επίθεση στο μετρό της Μόσχας. Τον Ιανουάριο του 2011 
ο τρόμος επιστρέφει στη ρωσική πρωτεύουσα. Περισσότεροι από 30 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και περισσότεροι από 100 τραυματίστηκαν από βομβιστική επίθεση στο αεροδρόμιο της 
Μόσχας Ντομοντέντοβο. Δράστης της επίθεσης ένας καμικάζι από το Βόρειο Καύκασο. Το 
2013, 33 άνθρωποι σκοτώθηκαν από δύο επιθέσεις αυτοκτονίας στο Βόλγκογκραντ. Η επίθεση 
σημειώθηκε στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης. Τον Φεβρουάριο του 2016, η 
Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφάλειας ανακοίνωσε τη σύλληψη 10 τρομοκρατών από την 
κεντρική Ασία που συνδέονται με το Ισλαμικό Κράτος. Οι συλληφθέντες σχεδίαζαν να 
πραγματοποιήσουν επιθέσεις με πυροβόλα όπλα και εκρηκτικά στη Μόσχα και την Αγία 
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ότι έφεραν ξανά κοντά τις δύο χώρες στους τομείς της ανταλλαγής 
πληροφοριών.  
 
Αναφορικά με τα ενεργειακά θέματα, σε περίπτωση που το Ισραήλ γίνει 
παραγωγός φυσικού αερίου, η Ρωσία θα γίνει ακόμη πιο απαραίτητη λόγω της 
ύπαρξης του ρωσικού στόλου στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ενδεχόμενη είσοδος 
του Ισραήλ στον ενεργειακό χάρτη της περιοχής, μολονότι θα διαφοροποιήσει 
τη διεθνή αγορά ενέργειας  και μπορεί να μειώσει το μερίδιο της πανίσχυρης 
Gazprom, δεν είναι πλήρως ανταγωνιστική με τα ρωσικά συμφέροντα. 
Αξιωματούχοι του Ισραήλ κάλεσαν τη Gazprom για συνομιλίες σχετικές με τα 
πλοία που θα μεταφέρουν ισραηλινό υγροποιημένο αέριο (LNG). Η ρωσική 
τεχνογνωσία σε θέματα που αφορούν την ενέργεια θα αποδειχθεί πολύ χρήσιμη 
για το Ισραήλ95. 
 
 Ισραηλινοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η προσπάθεια προσέγγισης μεταξύ 
Ρωσίας και Ισραήλ δεν αποσκοπεί στην υποκατάσταση των αμερικανο-
ισραηλινών σχέσεων. Άλλωστε, η ρεαλιστική προσέγγιση θεωρεί δεδομένη την 
αναρχία που επικρατεί στο διεθνές σύστημα. Επιπρόσθετα, οι συμμαχίες έχουν 
προσωρινό χαρακτήρα και λαμβάνουν χώρα μόνο όταν δύο ή περισσότερα 
κράτη θεωρήσουν ότι τα συμφέροντά τους είναι σε σύγκλιση τη δεδομένη 
χρονική στιγμή.  Για το αν η Ρωσία δυνητικά θα μπορέσει να υποκαταστήσει την 
κραταιά στρατηγική σχέση μεταξύ Ισραήλ και Η.Π.Α, εξαρτάται κατά κύριο λόγο 
από την αμερικάνικη ατζέντα για  την ευρύτερη Μέση Ανατολή και την πολιτική 
βούληση της Ρωσίας να αναπληρώσει το κενό που θα αφήσει μια πιθανή 
αμερικανική απομάκρυνση από την περιοχή.96 
 
2.9  Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία 
 
Οι σχέσεις μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον διαχρονικά. Η Σαουδική Αραβία μετά τον Β’ ΠΠ ακολουθεί μια 
αντιφατική εξωτερική πολιτική.  Μέχρι και την ιρανική επανάσταση του 1979, η 
Σαουδική Αραβία, το Ιράν, η Τουρκία και το Ισραήλ, αποτελούσαν βασικούς  
πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των Η.Π.Α. Έτσι οι Η.Π.Α ασκούσαν έλεγχο 
στο γεωπολιτικό τόξο της Ευρασίας, (rimland)97 αποτρέποντας τη Σοβιετική 

Πετρουπολη. Πηγή: https://gr.euronews.com/2017/04/03/russia-s-transport-system-a-target-for-
terrorism. 
95 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή:  http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
96 Στο ίδιο. 
97 Στις απαρχές του 20 ου αιώνα γεννήθηκαν και αναπτύχθηκαν αρχές και ιδέες γεωπολιτικής 
σημασίας που μέχρι και σήμερα φαντάζουν επίκαιρες, αναλόγως την οπτική σκοπιά που τις 
μελετά κανείς. Οι δύο από τις γνωστότερες θεωρίες είναι από την μία του Mackinder 
("Heartland" ) και από την άλλη του  Spykman ("World Island Rimland"). Και οι δύο θεωρίες 
είχαν σαν κεντρική σκέψη πως η σημερινή Ευρώπη και Ασία αποτελούν ένα τεράστιο νησί  και 
όποιος καταφέρει να το «υποτάξει» θα είναι και ο παγκόσμιος «αστυφύλαξ», ο κυρίαρχος της 
υφηλίου. Ο Nicholas Spykman είχε μια διορατική κοσμοθεωρία που λίγοι άνδρες θα μπορούσαν 
να είχαν αναπτύξει. Η θεωρία του για το “World Island” Rimland ενισχύει τη γεωπολιτική μας 
κατανόηση τόσο για ιστορικά γεγονότα όσο και για μελλοντικά παγκόσμια γεγονότα. Ο Spykman 
εξέτασε τους γεωπολιτικούς παράγοντες που επηρέαζαν τη συμπεριφορά και ασφάλεια των 
μεγάλων δυνάμεων. Ανέφερε πως η γεωγραφία μιας χώρας είναι η πεμπτουσία της 
γεωπολιτικής και ανέλυσε σε βάθος τις γεωπολιτικές επιδράσεις του Μεγέθους και της 
Τοποθεσίας. Επηρεάστηκε τόσο από τη θεωρία των Mackinder και Mahan και ήταν από τους 
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Ένωση να επιτηρεί τους κρίσιμους θαλάσσιους διαδρόμους. Το Ισραήλ 
επεδείκνυε έντονο ενδιαφέρον για την πολιτική της Σαουδικής Αραβίας η οποία 
έχοντας υπό τον έλεγχό της τους δύο ιερότερους τόπους του Ισλάμ (Μέκκα και 
Μεδίνα) ασκούσε ιδιαίτερη επιρροή στο σύνολο του αραβικού και 
μουσουλμανικού κόσμου98. 
 
 Μετά την άνοδο του Νάσερ στην Αίγυπτο στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η 
Σαουδική Αραβία ανησυχούσε από την άνοδο της Αιγύπτου και την εξέλιξή της 
σε ηγέτιδα δύναμη του αραβικού κόσμου. Ο νασερισμός είχε έντονα αντι-
αποικιοκρατικά και αντιδυτικά χαρακτηριστικά. Ο Νάσερ ταυτίστηκε με τον 
παναραβισμό (αραβικό εθνικισμό) και κατέκρινε τη στάση της Σαουδικής 
Αραβίας στο θέμα της ειδικής  σχέσης  που είχε αναπτύξει με τις  Η.Π.Α. 
 
Η σύγκλιση των συμφερόντων μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ, 
επιβεβαίωσε ένα από τα αρχαιότερα δόγματα της στρατηγικής και της 
εξωτερικής πολιτικής,99  «ο εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Η ισλαμική 
επανάσταση του 1979 συνέβαλλε στην προσέγγιση των δύο κρατών. Η 
Σαουδική Αραβία δαιμονοποιήθηκε από τον Χομεϊνί ως «προδοτικό κράτος» για 
τον αραβικό κόσμο και «σατανικός σύμμαχος των Η.Π.Α». Το Βασίλειο 
ισχυρίζονταν ότι το Ιράν χρησιμοποιούσε εργαλειακά το καθεστώς Χομεϊνί για 
να διεισδύσει πολιτικά στις μοναρχίες της Αραβικής Χερσονήσου όπου 
υπάρχουν σιιτικές μειονότητες. Δημοσιεύματα της Sunday Times παρείχαν 
πληροφορίες που ήθελαν το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να έχουν στενές 
στρατιωτικές σχέσεις από τότε που το Ιράν άρχισε να γίνεται απειλητικό100.  
 
Η σύσφιξη των σχέσεών Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας  εδράζεται σε καθαρά 
ρεαλιστική βάση και έγινε για τους εξής λόγους:  
 

• Η Σαουδική Αραβία θεωρεί ότι διατρέχει τον ίδιο υπαρξιακό κίνδυνο με το 
Ισραήλ σε περίπτωση που το Ιράν επιτύχει την κατοχή πυρηνικών 
όπλων. 
 

• Το Ισραήλ χρειάζεται στρατηγικό βάθος εξ ανατολών προκειμένου να 
προβάλλει με αξιοπιστία την πυρηνική απειλή του εναντίον του Ιράν σε 
περίπτωση ναυαγείου της διπλωματικής οδού. 

  
• Η Τουρκία δεν εκλαμβάνεται ως αξιόπιστος στρατηγικός εταίρος για το 

Ισραήλ, λόγω του καιροσκοπισμού που την δικρίνει στην άσκηση της 
εξωτερικής της πολιτικής.   

 

πρωτοπόρους που διατύπωσαν την ανάγκη ενοποίησης της Ευρώπης προπολεμικά. Πηγή: 
http://iknowgr.blogspot.com/2015/11/rimland.html. 
98 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή:  http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
99 “Saudi Arabia and Israel - Let's Not Get Carried Away”,Πηγή: 
http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/. 
100 Μάλιστα το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία και τα Η.Α.Ε, ήρθαν σε συμφωνία (σύμφωνα με 
Telegraph και Sunday Times) για ανταλλαγή πληροφοριών, κοινή χρήση σταθμού ραντάρ και 
αντιπυραυλική άμυνα. 
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• Το Ισραήλ και η Σαουδική Αραβία αισθάνονται ανασφάλεια από την 
αμηχανία και τις αμφιταλαντεύσεις101 των ΗΠΑ σχετικά με το πυρηνικό 
πρόγραμμα του Ιράν. 

 
Ωστόσο, αυτή η συγκυριακή βελτίωση των διμερών σχέσεων δεν μπορεί να 
εξελιχθεί άμεσα σε «στρατηγική σχέση» για τους παρακάτω λόγους: 1. Η 
Σαουδική Αραβία προσπαθεί να διατηρήσει - και να διευρύνει - τον 
προεξάρχοντα ρόλο και την επιρροή που ασκεί στα αραβικά και μουσουλμανικά 
έθνη - κράτη.   Είναι γεγονός ότι  τα κράτη αυτά  δεν θα  επιδοκίμαζαν μια ειδική 
σχέση μεταξύ του Βασιλείου και του Ισραήλ. 2. Η διάρκεια μιας υποτιθέμενης 
στρατηγικής σχέσης δε θα είναι μεγάλη σε περίπτωση που το ιρανικό ζήτημα 
επιλυθεί δηπλωματικά. 3. Οι Η.Π.Α πιθανόν να υπονομεύσουν την δημιουργία 
ενός ισχυρού άξονα μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας, ειδικά αν στηρίζεται 
στην καχυποψία των δύο κρατών απέναντι στις Η.Π.Α.102 
 
Σε κάθε περίπτωση το στρατηγικό δόγμα του Ισραήλ, επιτρέπει 
βραχυπρόθεσμες συμμαχίες με κράτη τα οποία έχουν κοινά ζωτικά συμφέροντα 
με αυτό. Η προοπτική στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών σηματοδοτεί 
την ιρανική περικύκλωση και λειτουργεί αποτρεπτικά στις ηγεμονικές και 
αναθεωρητικές βλέψεις του Ιράν, προκειμένου αυτό να εμμείνει σε έναν 
εποικοδομιτικό διάλογο με τις Μεγ. Δυνάμεις και να  εγκαταλείψει τις βλεψεις 
του για ανάπτυξη πυρηνικής κεφαλής, με αντάλλαγμα την άρση ή τον 
περιορισμό των εμπορικών - οικονομικών κυρώσεων που του έχουν 
επιβληθεί103. 
 
 Προς επίρρωση των ανωτέρω περί συγκυριακών συμμαχιών, από τη μελέτη 
της ιστορικής διαδρομής του Ισραήλ και του Ιράν, διαπιστώνουμε ότι το Ισραήλ 
έχει πολύ περισσότερα κοινά με το Ιράν παρά με τη Σαουδική Αραβία. Το Ιράν 
βασίζεται στην κληρονομιά ενός αρχαίου πολιτισμού της Μέσης Ανατολής, 
όπως και το Ισραήλ. Παρά τον εξτρεμιστικό χαρακτήρα του ιρανικού 
καθεστώτος, τα επίπεδα του αντισημιτισμού στο Ιράν είναι από τα χαμηλότερα 
στην περιοχή. Η θεοκρατική - επαναστατική  φύση του σημερινού καθεστώτος 
του Ιράν είναι σε αντίθεση με την ιστορία του. Το Ιράν έχει μια πιο κοινή 
πολιτισμική κληρονομιά με το Ισραήλ όσον αφορά τη διατήρηση της 
πολυμορφίας στην περιοχή.  Αξίζει να αναφερθεί ότι το Ισραήλ ίσως ήθελε έναν 
σύμμαχο όπως το Ιράν (την εποχή 1964 – 1975), αλλά λόγω της ισλαμικής 
επανάστασης του 1979 και της αντι – εβραϊκής ατζέντας που προέβαλε ο 
Αγιατολάχ Χομεϊνί, το εβραϊκό κράτος προσέγγισε την ουαχαμπιστική – 
σαλαφιστική Σαουδική Αραβία. Προς το παρόν αυτή η σχέση μπορεί να 

101 Η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται  να θέσει σε ισχύ κυρώσεις κατά του Ιράν που είχαν αρθεί μετά τη 
συμφωνία του 2015, η οποία φέρει επίσης την υπογραφή της Γερμανίας, της Γαλλίας, της 
Βρετανίας, της Κίνας και της Ρωσίας. Και οι πέντε αυτές χώρες διαφώνησαν με την απόφαση 
των ΗΠΑ και έχουν προειδοποιήσει τον Τραμπ ότι η στάση του θα οδηγήσει σε κλιμάκωση της 
έντασης στη Μέση Ανατολή. Όμως προς έκπληξη όλων, ύστερα από μήνες υψηλών τόνων, 
απειλών και προαναγγελίας κυρώσεων κατά της Τεχεράνης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει 
έτοιμος να συναντηθεί με τον Ιρανό ομόλογό του, Χασάν Ρουχανί και μάλιστα «χωρίς 
προϋποθέσεις» και «οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσουν». 
102 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
103 Στο ίδιο. 
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λειτουργήσει. Αλλά μια μακροπρόθεσμη στρατηγική επιτάσσει την  οικοδόμηση 
σχέσεων με χώρες - ορθολογικούς δρώντες. 
 
2.10   Ισραήλ - Ελλάδα - Κύπρος 
 
 Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας έχουν αναβαθμιστεί σημαντικά 
τελευταία σε όλους τους τομείς, αλλά  δεν ήταν πάντα έτσι. Ο Μοσέ Κατσάβ το 
2006 ήταν ο πρώτος αρχηγός κράτους του Ισραήλ που επισκέφτηκε επίσημα 
την Ελλάδα, σε μια περίοδο που το Ισραήλ διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με 
την Τουρκία.104 Αυτή η επίσκεψη ήταν το εφαλτήριο για τη  σταδιακή βελτίωση 
των διμερών σχέσεων μέχρι τις μέρες μας. Η όψιμη ανγνώριση του Ισραήλ  
(μόλις το 1991) από την Ελλάδα ήταν η βασική αιτία για τις “παγωμένες 
σχέσεις” μεταξύ των δύο χωρών105. 
 
Τα σαραντα τρία χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι η Ελλάδα να αναγνωρίσει το 
κράτος του Ισραήλ είχαν ως αποτέλεσμα οι σχέσεις των δύο χωρών να 
διακρίνονται από μια  «συγκαλυμμένη εχθρότητα». Η αναγνώριση του Ισραήλ 
από την Ελλάδα σηματοδότησε τον επανακαθορισμό των σχέσεων μεταξύ των 
δύο χωρών οι οποίες έχουν αφήσει πολύ βαθιά  το  πολιτισμικό και θρησκευτικό 
τους αποτύπωμα στο βάθος των αιώνων. Οι λήπτες αποφάσεων του Ισραήλ 
είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν υπόψη τους γεωπολιτικούς παράγοντες στη 
διαδικασία λήψης σημαντικών αποφάσεων. Η αναθέρμανση των σχέσεων 
μεταξύ των δύο χωρών υπαγορεύεται και σχετίζετα άμεσα με την αλλαγή του 
περιφερειακού συστήματος ισορροπίας ισχύος.  Μετά το 2011 τρία σημαντικά 
γεγονότα στο μεσανατολικό υποσύστημα  καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την 
εξωτερική πολιτική του Ισραήλ. Ο πόλεμος στη Συρία ως επακόλουθο της 
Αραβικής Άνοιξης, η υποβάθμιση των σχέσεων Ισραήλ - Τουρκίας και τα 
κοιτάσματα φυσικού αερίου που διαθέτουν στο υπέδαφός τους το Ισραήλ, η 
Ελλάδα και η Κύπρος σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες. 
 
 H ενδεχόμενη κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου «East Med», μια 
σύμπραξη μεταξύ Ισραήλ, Ελλάδας, Κύπρου και Ιταλίας παρέχει την 
δυνατότητα συνεκμετάλλευσης των κοιτασμάτων “Λεβιάθαν” και “Αφροδίτης”. Ο 
αγωγός  κατά τη γνώμη μου εφόσον κατασκευαστεί θα εξυπηρετεί πολιτικούς 
λόγους (καθότι το κόστος του είναι μεγάλο) στο πλαίσιο της ενεργειακής 
απεξάρτησης της ΕΕ από τη Ρωσία που εξακολουθεί να παραμένει ο κύριος 
πάροχος φυσικού αερίου για την Ευρώπη. Οι Ισραηλινοί θα επιθυμούσαν έναν 

104 Φώλα Δέσποινα, “Το Αμυντικό Δόγμα του Ισραήλ και οι Γεωπολιτικές του Προεκτάσεις στη 
Νοτιοανατολική Μεσόγειο”, σελ. 567: Το Ισραήλ προσέφερε στην Τουρκία ένα συγκριτικό 
πλεονέκτημα στον τομέα των εξοπλισμών. Προτού τεθεί σε ισχύ η συμμαχία Τουρκίας και 
Ισραήλ, η Ελλάδα και η Τουρκία ήταν σε στρατιωτική ισορροπία την οποία διατηρούσαν οι ΗΠΑ. 
Μετά την συμμαχία, οι Τούρκοι αποκτούσαν πρόσβαση στο προηγμένο τεχνολογικά  
οπλοστάσιο του Ισραήλ και ανά πάσα στιγμή μπορούσαν αιφνιδιαστικά να  ανατρέψουν την 
ελληνοτουρκική στρατιωτική ισορροπία υπέρ τους. Αποτέλεσμα της τουρκοισραηλινής 
συνεργασίας ήταν η αναβάθμιση του τουρκικού στρατού και ιδιαίτερα της τουρκικής πολεμικής 
αεροπορίας που  εκπαιδευόταν μαζί με την αντίστοιχη ισραηλινή, μία από τις κορυφαίες του 
κόσμου.  
105 Δρίβας Αλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”, Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
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αγωγό που να καταλήγει στην κεντρική Ευρώπη μέσω Τουρκίας που είναι πιο 
οικονομικός ή εναλλακτικά τη μεταφορά του σε υγροποιημένη μορφή ( LNG)106.  
 
 Το Ισραήλ είναι επιφυλακτικό στην κατασκευή ενός αγωγού φυσικού αερίου, 
καθότι ένας αγωγός θα ήταν δεσμευτικός για το Ισραήλ και θα υπαγόρευε σε 
μεγάλο βαθμό τις στρατηγικές του επιλογές. Το κράτος του Ισραήλ συστάθηκε 
σε ένα εξαιρετικά ρευστό και εχθρικό περιβάλλον γι’ αυτό. Κατά συνέπεια οι 
μακροχρόνιες δεσμεύσεις ειδικά αν αυτές πρόκειται να συναφθούν με τις χώρες 
που είναι στον ευρύτερο περίγυρό του, δύνανται μακροπρόθεσμα να μη 
ταυτίζονται με τις στρατηγικές βλέψεις του κράτους. Η αποφυγή δεσμεύσεων 
είναι θεμελειώδης αρχή για την ισραηλινή εξωτερική πολιτική. Ειδικά σε θέματα 
όπως η ενεργειακή ασφάλεια, η Ιερουσαλήμ προσδίδει ιδιαίτερη σημασία. Ο 
Άλμπερτ Αϊνστάιν είχε πει πως «Η ζωή είναι σαν το ποδήλατο». Για να 
βρίσκεσαι σε ισορροπία πρέπει να κινείσαι συνεχώς». Η φράση αυτή φαίνεται 
να βρίσκεται στον πυρήνα της υψηλής στρατηγικής του Ισραήλ107.  
 
Η Ελλάδα πληροί ορισμένα σημαντικά κριτήρια ώστε το Ισραήλ να την εντάξει 
στη στρατηγική εξίσωση της εξωτερικής του εξισορρόπησης. Δεν είναι χώρα 
αραβική ούτε μουσουλμανική. Αντίθετα είναι μια δυτική δημοκρατία που ακόμη 
και στην επαχθή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει, είναι ενεργό μέλος 
των ευρω-ατλαντικών θεσμών και παρουσιάζει σταθερότητα. Επιπρόσθετα η 
Ελλάδα δεν έχει «ηγεμονικές βλέψεις» στην Ανατολική Μεσόγειο και αναζητά 
ισχυρούς συμμάχους στην περιοχή της όπως είναι το Ισραήλ. Τέλος η Ελλάδα 
τηρουμένων των αναλογιών έκτασης-πληθυσμού διατηρεί μια αξιόμαχη 
στρατιωτική δύναμη108.  
 
Είναι ενδιαφέρον να δούμε εάν η προσέγγιση μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας  
εδράζεται σε μια μακρόπνοη στρατηγική προοπτική ή έχει σχέση με την  
επιδείνωση των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων κατά την ίδια περίοδο109. 
Παραπάνω αναφέρθηκαν οι λόγοι για τους οποίους το Ισραήλ προτιμά λιγότερο 
δεσμευτικές συμμαχίες. Η Τουρκία υπήρξε κάποτε για το Ισραήλ ο ιδεώδης 
σύμμαχος στην περιοχή, σε ένα διπολικό όμως διεθνές σύστημα.                              
Το νεο – οθωμανικό αφήγημα του προέδρου της Τουρκίας  και η “εργαλειακή” 
χρήση του Ισλάμ, για την ώρα απομακρύνει  το Ισραήλ από τη γεωπολιτική του 
εξάρτηση από την Άγκυρα110. 
 

106 Το  τελικό κόστος του αγωγού είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εξετάζεται επίσης η σκέψη της 
συμπίεσης του φυσικού αερίου για δημιουργία σταθμού υγροποίησης στην Κύπρο και 
σύμπραξη μεταξύ Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας. Η μεταφορά του φυσικού αερίου με τη μορφή 
LNG, εξασφαλίζει ελαστικό τρόπο εξαγωγών είτε στην Ασία είτε στην Ευρώπη, ακολουθώντας 
τις εκάστοτε πιο συμφέρουσες τιμές πώλησης. Από την άλλη πλευρά εξασφαλίζει το έδαφος του 
Ισραήλ από το να γίνει στόχος εχθρικών ως προς αυτό κρατών. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος 
για τον οποίο στο Ισραήλ υπήρχε δίλημμα ως προς τον τρόπο αξιοποίησης του φυσικού αερίου 
(εσωτερική κατανάλωση και ενεργειακή αυτονομία ή εσωτερική κατανάλωση και εξαγωγές). 
107 Δρίβας Αλέξανδρος,  “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”. Πηγή:http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
108 Στο ίδιο. 
109 “Ελλάδα και Ισραήλ, χώρες δίχως αδέλφια,”. Πηγή:http://www.kathimerini.gr/242793/. 
110 Δρίβας Αλέξανδρος,  “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”. Πηγή:http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html. 
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Η αναθέρμανση των σχέσεων Αθήνας - Ιερουσαλήμ έχει στρατηγική προοπτική, 
όμως αυτό δε σημαίνει ότι στο τέλος θα υλοποιηθεί πραγματικά. Υπάρχει 
συσχετισμός της επιδείνωσης των σχέσεων Ισραήλ-Τουρκίας με την ελληνο-
ισραηλινή προσέγγιση, όμως δεν μπορεί να λάβει χώρα μόνο στο επίπεδο «ο 
εχθρός του εχθρού μου είναι φίλος μου». Όσο το Ιράν εξακολουθεί να είναι η 
κυριότερη εξ ανατολών απειλή για το Ισραήλ, η Τουρκία θα παραμένει 
σημαντική για το ανατολικό γεωστρατηγικό βάθος του Ισραήλ111. Η υποβάθμιση 
των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων (που ξεκίνησε το 2010 με το στολίσκο για τη 
Γάζα και το πλοίο Mavi Marmara112)  πιθανόν να  οφείλεται στην κυβέρνηση του 
ΑΚΡ και στην πολιτική Ερντογάν-Νταβούτογλου. Μια ενδεχόμενη αλλαγή 
ηγεσίας στην Τουρκία ή μια στραφή της εξωτερικής της πολιτικής προς μια πιο 
κοσμική και μετριοπαθή κατεύθυνση, πιθανό να  αναγκάσει το Ισραήλ να 
αναθεωρήσει την στάση του προς την Τουρκία, εις βάρος των 
ελληνοκυπριακών συμφερόντων.  
 
 Άλλωστε, η αναβάθμιση των ελληνο-ισραηλινών σχέσεων δεν αποκλείει τη 
βελτίωση των αντίστοιχων τουρκο-ισραηλινών. Μια περιφερειακή συνεργασία 
μεταξύ Ισραήλ-Ελλάδας-Κύπρου και Τουρκίας υπό την αιγίδα του Ισραήλ, θα 
παρείχε τη μεγαλύτερη δυνατή νομιμοποίηση στις θέσεις του Ισραήλ σε 
πληθώρα ζητημάτων. Συμπερασματικά, η “ελληνική στροφή” του Ισραήλ 
μολονότι επηρεάζεται από τη διάρρηξη των τουρκο-ισραηλινών σχέσεων δεν 
καθορίζεται αποκλειστικά από αυτό.  H επέκταση της συνεργασίας των δύο 
χωρών θα εξαρτηθεί από τη βούληση των δύο κρατών (εσωτερική πολιτική 
κατάσταση)  αλλά κυρίως από συστημικούς παράγοντες που αφορούν τις 
εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο αλλά και τους έντονους γεωπολιτικούς 
κραδασμούς που προκάλεσε και θα προκαλέσει στο μέλλον ο πόλεμος στη 
Συρία113.  
 
 Εξεραιτικά ενδιαφέρον για τα εθνικά μας συμφέροντα αποτελούν οι στενές 
σχέσεις Ισραήλ – Κύπρου την τελευταία πενταετία. Από την αρχή της ύπαρξης 
του Ισραήλ ως κράτους, η Κύπρος ήταν σημαντικός πυλώνας για την 
περιφερειακή πολιτική του πρώτου. Η Κύπρος, παρά τις καλές σχέσεις που 
διατηρούσε με τον αραβικό κόσμο δεν ‘’έκοψε’’ τις γέφυρες  με το Ισραήλ όπως 
η Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου οι στενές σχέσεις Ισραήλ - 
Τουρκίας επηρέασαν αρνητικά τις σχέσεις του Ισραήλ με την Κύπρο. Η 
γειτνίαση των ΑΟΖ της  Κύπρου και του Ισραήλ, παρέχει σημαντικό γεωπολιτικό 
πλεονέκτημα προς αξιοποίηση.  
 
 Ανεξάρτητα με το αν το Ισραήλ και η Κύπρος γίνουν τελικά ενεργειακοί 
συνέταιροι, το Ισραήλ έχει κάθε λόγο να αναβαθμίζει όλο και περισσότερο τις 

111 Στο ίδιο. 
112 Την 31 Μαΐου 2010 οι ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν μετά από προειδοποιήσεις, σε 
νηοπομπή του διεθνούς κινήματος Free Gaza. Σκοπός της νηοπομπής ήταν να σπάσει τον 
ναυτικό, αποκλεισμό μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια στους Παλαιστινίους της Λωρίδας 
της Γάζας. Από τη συμπλοκή που έλαβε χώρα στο πλοίο “Mavi Marmara” τούρκικου νηολογίου 
σκοτώθηκαν 9 ακτιβιστές στην πλειοψηφία τους Τούρκοι πολίτες.  
113 Δρίβας Aλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”. Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html.   
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σχέσεις του με την Κύπρο λόγω της τεράστιας γωπολιτικής αξίας της.114 Η 
Κύπρος έχει καλή σχέση με το Λίβανο115 που συγκαταλέγεται στους εχθρούς 
του Ισραήλ. Ο Λίβανος πρόκειται να ξεκινήσει γεωτρήσεις εντός της δικής του 
ΑΟΖ ενώ παράλληλα δεν αναγνωρίζει την ισραηλινή ΑΟΖ116. Παράλληλα, η 
πολιτικοστρατιωτική οργάνωση Χεζμπολάχ είναι το ‘’προκεχωρημένο φυλάκιο’’ 
του Ιράν  στο Λίβανο117.  
 
 Σε περίπτωση που οι δύο χώρες εμβαθύνουν την υφιστάμενη στρατιωτική τους 
συνεργασία, το Ισραήλ θα μπορεί να αξιοποιήσει στρατιωτικές βάσεις της 
Κύπρου ή το έδαφός της σε μια ενδεχόμενη προσωρινή σύμπτυξη - 
απαγκίστρωση των  δυνάμεών του, μιλώντας με όρους «τακτικής χερσαίων 
δυνάμεων». Με αυτόν τον τρόπο εξισορροπεί πιθανές  απειλές από Λίβανο, 
Συρία, Τουρκία, Αίγυπτο και αποκτά θαλάσσιο και ταυτόχρονα δυτικό 
γεωστρατηγικό βάθος. Επιπλέον, η προσέγγιση της Κύπρου από το Ισραήλ 
αφήνει ανοιχτό δίαυλο για μια ενεργειακή σύμπραξη που δε θα αποκλείει τα 
μετριοπαθή αραβικά κράτη (Λίβανο, Αίγυπτο, Συρία). Παράλληλα, το Ισραήλ 
στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα στην Τουρκία ότι δεν είναι εξαρτημένο γεωπολιτικά 
από αυτήν. Η συνεργασία του Ισραήλ με ‘’εχθρούς’’ της Άγκυρας  
αντικατοπτρίζει τη βούληση του Ισραήλ να ‘’εκβιάσει’’ την Τουρκία στο να 
επαναπροσδιορίσει την εξωτερική της πολιτική ώστε να μην είναι τόσο επιθετική 
απέναντί του118.  
 
 2.11   Ο ορυκτός πλούτος του Ισραήλ ως πάροχος εθνικής ασφάλειας 
 
Οι ρεαλιστικές θεωρήσεις δίνουν μεγάλη βαρύτητα στην υλική βάση της ισχύος.  
Εκτός από τα προφανή οικονομικά οφέλη που εξασφάλισε το Ισραήλ με την 
είσοδό του στον ενεργειακό χάρτη της Μεσογείου, απέκτησε τα παρακάτω  
γεωστρατηγικά πλεονεκτήματα. 
       

• Ενεργειακή αυτονομία, η οποία σε περίοδο πολέμου μετατρέπεται σε 
καθοριστικό στρατηγικό και κατ’ επέκταση τακτικό πλεονέκτημα. 

 
• Σε περίπτωση εξαγωγής του φυσικού αερίου, το Ισραήλ προάγει τη 

διαφοροποίηση της παγκόσμιας αγοράς φυσικού αερίου. Χώρες οι 
οποίες μελλοντικά δεν θα είναι εις θέση να προμηθευτούν ρωσικό αέριο 
μπορούν να στραφούν στο Ισραήλ. Αυτό προσδίδει συγκριτικό 
πλεονέκτημα στο Ισραήλ σε περίπτωση που πιθανοί αγοραστές 
ισραηλινού αερίου είναι αραβικά κράτη. Τότε αυτά θα επιδιώξουν να 

114  Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων, Ελλάδα, “Κύπρος και Ισραήλ, Μεσοπρόθεσμες Ευκαιρίες και 
Απειλές για την Ελληνική Εξωτερική Πολιτική”. Πηγή:http://www.idis.gr/wp-
content/uploads/Briefing-Book.pdf. 
115 “Η επιβίωση του Λιβάνου εξαρτάται από την Κύπρο’’. Πηγή: https://www.voria.gr/article/i-
epiviosi-tou-livanou-exartate-ke-apo-tin-kipro, 01/12/2017 03:33. 
116 “Ένταση μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου για τις έρευνες για υδρογονάνθρακες στα θαλάσσια 
σύνορα”.Πηγή:https://www.huffingtonpost.gr/entry/entase-metaxe-israel-kai-livanoe-yia-tis-
ereenes-yia-edroyonanthrakes-sta-thalassia-senora_gr_5a720eb0e4b09a544b5608e1, 
31/01/2018 20:47 EET. 
117 Δρίβας Aλέξανδρος, “Η εξέλιξη της εξωτερικής εξισορρόπησης του Ισραήλ. Μια νέα 
περιφερειακή πολιτική”. Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/blog-post_89.html.   
118 Στο ίδιο.  
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εξoμαλύνουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ, αναθεωρώντας απειλητικές 
στάσεις και ρητορικές εναντίον του119. 

 
• Ως παραγωγός και διανομέας φυσικού αερίου το Ισραήλ θα  

απολαμβάνει ένα διεθνές πλέγμα ασφάλειας. Σε ενδεχόμενη επίθεση 
κατά του Ισραήλ, εκτός της εθνικής ασφάλειας του ιδίου, θα 
διακυβεύονται και τα τεράστια οικονομικά συμφέροντα των ενεργειακών 
κολοσσών με τους οποίες συνεργάζεται. 
 

2.12  Ευκαιρία για γεωπολιτική κηδεμονία του Ισραήλ στη Μέση  Ανατολή     
 
Η περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ παραμένει αναγκαία για την επιβίωση και 
την ασφάλεια του κράτους και καθορίζεται περισσότερο από τη διάδρασή του με 
το διεθνές σύστημα. Οι παράγοντες που καθόρισαν σε μεγάλο βαθμό την 
περιφερειακή πολιτική του Ισραήλ μέχρι και τις αρχές του 21ου αιώνα ήταν οι 
Η.Π.Α και η Τουρκία και η τριγωνική σχέση μεταξύ τους. 
 
Ο επαναπροσδιορισμός της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής μετά το 2002  με 
την υιοθέτηση μιας νεο-οθωμανικής ατζέντας, υποβάθμισε τις τουρκο- 
ισραηλινές σχέσεις  σε  τέτοιο βαθμό που το 2010-2011 να θεωρούνται 
εχθρικές. Επίσης οι Η.Π.Α από την πρώτη θητεία του Μπαράκ Ομπάμα, 
επιθυμούν τη σταδιακή αποχώρηση των Η.Π.Α από τη Μέση Ανατολή, 
αυξάνοντας το δίλημμα ασφαλέιας του Ισραήλ το οποίο είχε επενδύσει  
γεωπολιτικά  σε αυτήν την τριμερή στρατηγική σχέση για την μεγιστοποίηση της 
ασφάλειάς του. Για αυτόν το λόγο έγινε και η προσέγγιση με τη Ρωσία, 
Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Ελλάδα, Κύπρο και τους Κούρδους όπως θα δούμε 
στη συνέχεια, αναλύοντας τη συριακή κρίση. 
 
 Στην ευκαιρία του Ισραήλ να κάνει ειρήνη με το παρελθόν του και να καταστεί ο 
αδιαμφισβήτητος ηγέτης της Μέσης Ανατολής, αναφέρεται ο γνωστός 
παρουσιαστής του CNN, Φαρίντ Ζακαρία, στην Washington Post. Η μεγαλύτερη 
πρόκληση εντοπίζεται στην εκμετάλλευση των αναδυόμενων ευκαιριών στο 
ευμετάβλητο περιβάλλον της Μέσης Ανατολής120. 
 
Εκ πρώτης όψεως, η υπάρχουσα κατάσταση στην περιοχή δε φαίνεται να 
εξυπηρετεί τα γεωπολιτικά συμφέροντα του Ισραήλ. Η Μέση Ανατολή  
ταλανίζεται από πολιτική αναρχία εξαιτίας του ισλαμικού εξτρεμισμού ο οποίος 
έχει αποσαθρώσει τα περισσότερα κράτη στην περιοχή. Παράλληλα, υπάρχουν 
ακόμα ενεργοί θύλακες της  Χεζμπολάχ και της Χαμάς οι οποίοι υποσκάπτουν 
την εύθραυστη γεωπολιτική  ισορροπία στον μεσανατολικό χάρτη, ενώ  
ανοιχτός παραμένει ακόμα ο κίνδυνος ενός πυρηνικού Ιράν. Επιπλέον, ο 
έκδηλος αντισημιτισμός σε πολλές κοινωνίες του κόσμου προστίθεται στον 
κατάλογο των κινδύνων που καλείται να αντιμετωπίσει το Ισραήλ121. 
 
Παρόλα αυτά, μια πιο εξονυχιστική ματιά στο παρασκήνιο, καταδεικνύει τη 
μεταστροφή του γεωπολιτικού κλίματος προς όφελος του Ισραήλ. Καταρχήν, η 
αραβική απειλή για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει σχεδόν εκμηδενιστεί         

119 Στο ίδιο.   
120 «Η ευκαιρία του Ισραήλ». Πηγή:http://www.antinews.gr/action.read/. 
121 Στο ίδιο. 
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(τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες). Από τις απαρχές της ίδρυσής του, 
το Ισραήλ προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο μιας συντονισμένης αραβικής 
εισβολής στην επικράτειά του. Ωστόσο, οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ιράκ είναι 
φανερά αποδυναμωμένες, η Συρία μαστίζεται από τον αιματηρό εμφύλιο 
πόλεμο και οι ένοπλες δυνάμεις της Αιγύπτου βρίσκονται σε φάση 
αναδιοργάνωσης, την ώρα που ο ισραηλινός στρατός αναβαθμίζεται και 
εξοπλίζεται με ραγδαίους ρυθμούς.  
 
Πάνω από όλα όμως, η Αίγυπτος, η Σαουδική Αραβία και τα μικρότερα Βασίλεια 
του Περσικού Κόλπου έχουν επισυνάψει μια ιδιότυπη συμφωνία “κυριών” με το 
Ισραήλ απέναντι στην κοινή απειλή του Ιράν. Τέλος, στο πρόσωπο του 
Aιγύπτιου προέδρου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι, το Ισραήλ βλέπει τον πιο στενό 
σύμμαχο και σφοδρό πολέμιο της Χαμάς στην ιστορία της γειτονικής χώρας122. 
Πλέον των ανωτέρω, οι διαφαινόμενοι εχθροί του Ισραήλ, η Συρία, ο Λίβανος 
και το Ιράν έχουν διοχετεύσει σχεδόν όλους τους πόρους τους στη διάσωση του 
καθεστώτος του προέδρου Μπασάρ αλ-Άσαντ και έχουν εγκλωβιστεί προς το 
παρόν στον φαύλο κύκλο της συριακής κρίσης, γεγονός το οποίο εξυπηρετεί 
την περαιτέρω γεωπολιτική κηδεμονία του Ισραήλ στη Μέση Ανατολή123.  
 
Η ύπαρξη αντικειμενικών απειλών - κινδύνων,  οδήγησε το Ισραήλ να αναπτύξει 
διάφορους μηχανισμούς άμυνας όπως είδαμε στην προηγούμενη ενότητα, οι 
οποίοι του έχουν εξασφαλίσει διαχρονικά τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η 
χώρα στη  Μέση Ανατολή.  Ίσως λοιπόν τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για το 
Ισραήλ να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή για αυτό συγκυρία, να έρθει σε ειρήνη με 
όλους τους γείτονές του και να αναδειχθεί στον αδιαμφισβήτητο ηγέτη της 
Μέσης Ανατολής124. 
 

122 Στο ίδιο. 
123 «Η ευκαιρία του Ισραήλ». Πηγή: http://www.antinews.gr/action.read/. 
124 Στο ίδιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
 
3.1  Ιδιαιτερότητες  του καθεστώτος του Ιράν 
 
Στο  Ιράν υπάρχει ένα ιδιότυπο θεοκρατικό καθεστώς  που εγκαδιδρύθηκε με 
την ισλαμική επανάσταση του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1979, ένας συγκερασμός 
θρησκευτικού και κοσμικού στοιχείου που διακατέχει την πολιτική ζωή του Ιράν. 
Για να κατανοήσουμε καλύτερα την ιρανική κοινωνία  πρέπει να εστιάσουμε 
στην επιρροή που ασκεί σ’αυτήν η κορανική παιδεία, το σιιτικό δόγμα και οι 
ερμηνίες του, καθότι το Ισλάμ και κατ’ επέκταση ο σιισμός δεν είναι απλά μια 
θρησκεία· είναι μια κοσμοθεωρία,  ένα κοινωνικό φαινόμενο, τρόπος ζωής. 
Είναι άσκηση πολιτικής, καθότι και ο Μωάμεθ (εκτός των άλλων)  ασκούσε 
πολιτική εξουσία, διαχειριζόταν κράτος και στη συνέχεια αυτοκρατορία. Είναι 
τέλος  ιδεολογία με την έκφραση του πολιτικού ισλάμ που γνωρίζει άνθηση στις 
μέρες μας. Το Ισλάμ λοιπόν καθορίζει εν πολλοίς τη ζωή εκατομμυρίων  
μουσουλμάνων και των δύο δογμάτων, με προεξάρχοντα το ρόλο της “σαρίας” 
του αποκαλούμενου ισλαμικού νόμου. 
 
Η Περσία, (το  Ιράν όπως μετονομάστηκε το 1935) συγκαταλέγεται μεταξύ των 
ιστορικότερων και σπουδαιότερων εθνών του κόσμου. Οι Πέρσες δεν είναι 
Άραβες και ήταν ειδολολάτρες. Εξισλαμίστηκαν με τη ραγδαία εξάπλωση του 
Ισλάμ σε Μέση Ανατολή και Αφρική, όμως διατήρησαν τις πέρσικες καταβολές 
τους και τα πολιτισμικά τους στοιχεία κάτι το οποίο στην ουσία διαμόρφωσε το 
σιιτικό δόγμα και τη διαφοροποίησή του με το αραβοκρατούμενο σουνιτικό 
δόγμα. 
 
Το Ιράν λόγω της τεράστιας γεωπολιτκής του θέσης καθότι βρέχεται από τον 
Περσικό Κόλπο,  την Κασπία Θάλασσα, ελέγχει τα στενά του Ορμούζ και λόγω 
των τεράστιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου και πετρελαίου που διαθέτει, 
αποτέλεσε το μήλο της έριδος και πεδίο ανταγωνισμού για τις Μεγ. Δυνάμεις, 
για τις οποίες αποτελούσε διαχρονικά μια περιοχή ζωτικών στρατηγικών 
συμφερόντων στο πλαίσιο της αποικιακής πολιτικής που εφάρμοζαν. Οι 
Βρετανοί οι οποίοι ασκούσαν την εντολή στο Ιράν από τη λήξη του Α΄ ΠΠ, 
εκμεταλλεύονταν το πετρέλαιο του Ιράν εις βάρος του ιρανικού πληθυσμού που 
ζούσε στην ανέχεια. Το Ιράν όμως αντέδρασε και ο πρόεδρος Μοσαντέκ το 
1953 εθνικοποίησε τα πετρέλαια, με τους Βρετανούς να απαντούν με  επιβολή 
εμπορικού αποκλεισμού στο Ιράν, βυθίζοντας την οικονομία του. 
 
 Η αποικιοκρατική πολιτική της Βρετανίας, η διαφθορά και αυταρχικότητα του 
φιλοδυτικού (και κατά άλλους υποχείριου των ΗΠΑ) κακαθεστώτος του Σάχη 
Ρεζά Παχλαβί που αντικατέστησε τον Μοσαντέκ, δημιούργησαν τις κατάλληλες 
συνθήκες για τη διάδοση των κηρυγμάτων του χαρισματικού σιίτη κληρικού 
Αγιατολάχ Χομεϊνί. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην εκδίωξη του Σάχη και στην 
εδραίωση της ισλαμικής επανάστασης και του θεοκρατικού καθεστώτος. Ο 
Χομεϊνί αυτοαποκαλέστηκε “Οδηγός της επανάστασης” και ανώτατος 
πνευματικός ηγέτης της Ισλαμικής  Δημοκρατίας. Αυτό το γεγονός  και ιδιαίτερα  
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η ομηρεία στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τεχεράνη, άλλαξε άρδην την πολιτική 
των ΗΠΑ έναντι του Ιράν που είχε ως αποτέλεσμα την υποστήριξη του Ιράκ 
στον οκταετή πόλεμο Ιράν – Ιράκ παρόλο που το μπααθικό καθεστώς του 
Σαντάμ Χουσείν ήταν σύμμαχος της Σοβιετικής Ένωσης. 
 
Η επικράτηση της ισλαμικής επανάστασης προκάλεσε ανησυχία στο σουνιτικό 
ισλάμ και εδραιώθηκε λόγω ενός “δυισμού”, μιας ευφυούς συνύπαρξης μεταξύ 
κοσμικού κράτους (που περιείχε στοιχεία δυτικού πολιτισμού στην πολιτική 
οργάνωση, όπως Κοινοβούλιο, Σύνταγμα, εκλογικό αντιπροσωπευτικό 
σύστημα) και επιταγών του κορανίου και του θρησκευτικού νόμου. Ο Οδηγός  
της Επανάστασης είναι ο  ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης, αντιπροσωπεύει το 
Θεό και τον προφήτη Μωάμεθ στη γη. Έχει δικαίωμα να κάνει αναστολή του 
Συντάγματος, διοικεί τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις, ασκεί έλεγχο στο  
υπουργείο πληροφοριών  και είναι ο εκφραστής της  εξωτερικής  πολιτικής της 
χώρας.  Αντίθετα,  ο  πρόεδρος  της  χώρας, ο  οποίος  έχει  εκλεγεί  
δημοκρατικά  όπως  προβλέπει   το  Σύνταγμα  του  Ιράν,  δεν διαθέτει 
πραγματική ελευθερία δράσης. Ο πρόεδρος της χώρας δεν έχει τον τελικό λόγο 
στις ιρανικές υποθέσεις. Ο ρόλος αυτός έχει δοθεί στον Οδηγό, που στην ουσία 
είναι και ο πραγματικός ηγέτης του Ιράν. 
 
Υπήρχαν διακυμάνσεις στις ηγεσίες του Ιράν από μετριοπαθείς ηγεσίες όπως 
του Χαταμί (1997-2005)  έως πιο ακραίες όπως του Αχμαντινετζάντ (2005 - 
2013), αλλά με την πάροδο του χρόνου το Ιράν δείχνει να θέλει να στραφεί 
προς μια πιο κοσμική κατεύθυνση, να επιδεικνύει διστακτικά μια εξωστρέφεια 
και να θέλει να αφήσει πίσω τον απομονωτισμό όπως καταδεικνύεται και από 
τις διαπραγματεύσεις που θέλει να κάνει με τις Μεγ. Δυνάμεις σχετικά με το 
πυρηνικό του πρόγραμμα και να επανεκιννήσει την εγκλωβισμένη οικονομία 
του, λόγω των επαχθών κυρώσεων που του έχουν επιβληθεί από τη διεθνή 
κοινότητα125. 
 
3.2  Η διαμόρφωση της ιρανικής πολιτικής μετά την ισλαμική επανάσταση 
του 1979  
 
Ο πόλεμος μεταξύ Ιράν – Ιράκ κατέδειξε το πείσμα, την αποφασιστικότητα και 
το πολεμικό ήθος των Περσών126 παρά την αποδεδειγμένη κατωτερότητα του 
στρατιωτικού υλικού σε σχέση με το Ιράκ. Καταδείχθηκε επίσης η  επικράτηση 
της εθνικής τους ταυτότητας έναντι της θρησκευτικής, πράγμα το οποίο 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι σιίτες του Ιράκ επί οκτώ χρόνια πολέμησαν 
εναντίον των ομοθρήσκων τους σιιτών στο Ιράν. Αντίστοιχη ήταν και η στάση 
των Ιρανών οι οποίοι πολέμησαν σκληρά για να αποκρούσουν την επίθεση του 
Ιράκ. 
 
Το τέλος του Ψυχρού πολέμου και του διπολισμού, συμπίπτει πρακτικά με το 
τέλος του  πολέμου Ιράκ - Ιράν, από τον οποίο ουσιαστικά και σε βάθος χρόνου 

125 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», σελ. 6. 
126 Ο Αγιατολάχ Χομεϊνί τον είχε χαρακτηρίσει «ευλογία», αφού επέτρεψε στο καθεστώς να 
ριζοσπαστικοποιηθεί ιδεολογικά και να εξουδετερώσει όλους τους εσωτερικούς του εχθρούς, 
είτε ήταν λαϊκοί είτε μαρξιστές, φιλελεύθεροι ή μετριοπαθείς θρήσκοι. 
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νικητής είναι το Ιράν 127, αφού ο βασικός του αντίπαλος το Ιράκ σταθερά πλέον 
χάνει τη δύναμή του αλλά και τη διεθνή υποστήριξη που είχε. Από τη δεκαετία 
του ’90 λοιπόν, το Ιράν αρχίζει να θέτει σε εφαρμογή το πυρηνικό του 
πρόγραμμα, το  οποίο  ήταν  κληρονομιά  από  την  εποχή  του  Σάχη.  Ήδη 
πριν  από  το  1979,  ο  Σάχης είχε διαμορφώσει ένα πλάνο για την κατασκευή 
δώδεκα πυρηνικών εργοστασίων επενδύοντας είκοσι δισεκατομμύρια δολάρια. 
Παράλληλα, το Ιράν αποκτά στενότερες σχέσεις με δύο άλλες ισλαμικές 
οργανώσεις, οι οποίες επρόκειτο να διαδραματίσουν πολύ σημαντικό ρόλο στη 
Μέση Ανατολή, τη σιιτική λιβανική Χεζμπολάχ και τη σουνιτική παλαιστινιακή 
Χαμάς128. 
 
Η μελέτη του πολέμου Ιράν-Ιράκ δείχνει ότι το ιρανικό καθεστώς κινείται με 
βάση τη λογική, αποδέχεται δηλαδή έναν συμβιβασμό όταν κρίνει πως είναι 
προς το συμφέρον του (όταν υπάρχει οικονομική στενότητα ή όταν υπάρχει μια 
σοβαρή εξωτερική στρατιωτική απειλή). Έτσι, κάνοντας μια αναγωγή στη 
σημερινή διεθνοπολιτική κατάσταση, το καθεστώς συνειδητοποίησε ότι μάλλον 
το συμφέρει να διαπραγματευθεί με τις Δυτικές Δυνάμεις για να σώσει την 
οικονομία του και να αποτρέψει μια κοινωνική έκρηξη και την επαναφορά στον 
στείρο απομονωτισμό.129 
 
Το  Ιράν μπορεί  να επηρεάσει τις εξελίξεις  στην ταραγμένη  περιοχή  της 
Μέσης Ανατολής αλλά και στην παγκόσμια οικονομία, καθώς ένα σημαντικό 
μέρος των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου διέρχονται από τα 
Στενά του Ορμούζ τα οποία ελέγχονται από το Ιράν και συγκεκριμένα από τους  
Φρουρούς της Επανάστασης. Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (Sepāh) 
είναι οι θεματοφύλακες του θεοκρατικού καθεστώτος, αποτελούν ένα πανίσχυρο 
πυλώνα για το σύγχρονο Ιράν και θεωρούνται ως η ελίτ της ιρανικής κοινωνίας. 
Δημιουργήθηκαν αμέσως μετά την ισλαμική επανάσταση  του 1979, η οποία 
ανέτρεψε τον σάχη Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, με αρχικό σκοπό την καταστολή 
και εξάλειψη των «αντεπαναστατικών στοιχείων». Ο Αγιατολάχ Χομεϊνί 
μερίμνησε ώστε να μην έχει την ίδια μοίρα με τον εθνικιστή πρωθυπουργό 
Μοχάμεντ Μοσαντέκ, ο οποίος ανατράπηκε το 1953 από φιλοδυτικό 
στρατιωτικό πραξικόπημα, γι’αυτό και δημιούργησε τους Φρουρούς της 
Επανάστασης ως δικλείδα ασφαλείας έναντι του - αμφιβόλου εμπιστοσύνης 
τότε - στρατού. Η συμμετοχή τους στον πόλεμο μεταξύ Ιράν και Ιράκ (1980-
1988) ήταν καταλυτική και έκτοτε απολαμβάνουν μεγάλου κύρους στην ιρανική 
κοινωνία130. 
 
Οι Φρουροί κατά τη διάρκεια της προεδρίας του μεταρρυθμιστή Μοχαμάντ 
Χαταμί (1997-2005) άρχισαν να εγκαθιστούν ένα βαθύ κράτος με δομές 
παράλληλες με τις κρατικές ως αντίδραση στις πολιτικές φιλελευθεροποίησης 

127 Η νίκη του Ιράκ  ήταν «πύρρεια». Εκτός του ότι αποδυνάμωσε το καθεστώς του, τον οδήγησε 
να εισβάλει το 1990 στο Κουβέιτ, γεγονός που ήταν η αρχή του τέλους του ιδιότυπου μπααθικού 
σοσιαλιστικού καθεστώτος. Η ειρωνεία της ιστορίας είναι ότι με τον τρίτο πόλεμο του Κόλπου το 
2003, ο Τζορτζ Μπους πρόσφερε στους Ιρανούς τη νίκη που ονειρεύονταν επί οκτώ χρόνια. 
128 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», σελ. 13. 
129 Καρβουνόπουλος Π., “Ο φονικός πόλεμος Ιράν-Ιράκ και τι προκάλεσε”, 
Πηγή:https://www.militaire.gr/.22/09/2017,00:02. 
130 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», σελ. 15. 
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του τελευταίου. Η πολιτική τους επιρροή αυξήθηκε κατακόρυφα με την εκλογή 
του ριζοσπάστη συντηρητικού Μαχμούτ Αχμαντινετζάντ ως προέδρου το 2005 ο 
οποίος παραχώρησε δεκατέσσερα από τα εικοσιένα υπουργεία της κυβέρνησής 
του σε πρώην Φρουρούς. Ο ανώτατος ηγέτης της χώρας Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ 
κάλεσε τους Φρουρούς να μείνουν εκτός πολιτικής και να περιοριστούν στα 
συνταγματικά τους καθήκοντα. Οι Φρουροί επίσης έχουν αναπτύξει σταδιακά 
ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς της ιρανικής 
οικονομίας.131 Επιπρόσθετα,  το  Ιράν προκειμένου να εξασφαλίσει την 
επιβίωσή του  αυξάνει  με  πολύ  γρήγορους  ρυθμούς  την  αποτρεπτική  του 
ικανότητά  μέσω  της  απόκτησης  πυραύλων  και  σύγχρονων  οπλικών  
συστημάτων που προμηθεύεται κατά κύριο λόγο από τη Ρωσία και την Κίνα.  
 
Η ισλαμική επανάσταση προκάλεσε αναστάτωση στο σύνολο του 
μουσουλμανικού αλλά  και  του  δυτικού  κόσμου,  καθώς εμφανίζεται  στο  
προσκήνιο  για  πρώτη  φορά  στη σύγχρονη  ιστορία,  μία  ενιαία  ιδεολογική,  
πολιτική  και  θρησκευτική  εξουσία,  η  οποία καταλαμβάνει  με  επαναστατικό  
τρόπο  τη  διακυβέρνηση  μιάς  μεγάλης  και  σημαντικής χώρας όπως το Ιράν. 
Το σιίτικο Ισλάμ, βγήκε από την αφάνεια, έδειξε τη δύναμή του και  ανέδειξε  το  
πολιτικό  Ισλάμ.  Ο  θρίαμβος  του  Χομεϊνί  και  η  επικράτηση  της  «ισλαμικής  
επανάστασης» συγκλόνισε τους απανταχού σιίτες και ανησύχησε τους σουνίτες, 
οι οποίοι ένιωσαν ότι χάνουν την πρωτοκαθεδρία στο Ισλάμ. Το θέλγητρο της 
ιρανικής επανάστασης  ήταν τόσο δυνατό, ώστε νεαροί σουνίτες συμμάχησαν 
με το σιισμό. Αλλά και στη Δύση, έχει γίνει πλήθος αναλύσεων είτε στα μέσα 
ενημέρωσης είτε σε ακαδημαϊκές μελέτες σχετικά με τα  χαρακτηριστικά  του  
ιρανικού  πολιτικού  συστήματος,  το  οποίο  οι  Δυτικοί  θεωρούν τουλάχιστον 
στα πρώτα χρόνια, μάλλον θνησιγενές. Όμως διάφοροι εσωτερικοί ή εξωτερικοί 
παράγοντες διέψευσαν τις προβλέψεις αυτές. 
 
Όσον  αφορά  τους  εσωτερικούς  παράγοντες  που  συνέβαλαν  στην  
εδραίωση  του καθεστώτος,  σημαντικό  ρόλο  διαδραματίζει  η  επιτυχής 
σύζευξη θεσμών δυτικού τύπου, όπως το Σύνταγμα, η διάκριση των εξουσιών 
και το Κοινοβούλιο, με την ισλαμική παράδοση. Έτσι η ισλαμική δημοκρατία του 
Ιράν εμφορείται από δύο αρχές, η μία  είναι  η  δημοκρατία  και  η  άλλη  είναι  
θρησκεία του  Ισλάμ132. Ωστόσο, στην ιστορία  του  Ιράν είναι διάχυτη η  
«διπολικότητα»  της  εξουσίας  που κινείται  ανάμεσα  στο  κοσμικό  και  το  
θρησκευτικό,  το  δημοκρατικό  και  το αυταρχικό μοντέλο. Η κατάσταση αυτή 
όμως φαίνεται να χαρακτηρίζει την πολιτική ιστορία του Ιράν ήδη από τον 19ο 

131  Οι Φρουροί έχουν αναπτύξει σταδιακά ένα τεράστιο δίκτυο επιχειρήσεων σε όλους τους 
τομείς της ιρανικής οικονομίας. Εκτιμάται ότι συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με 100 επιχειρήσεις. 
Σύμφωνα με αναλυτές, έχουν στα χέρια τους το 1/3 της ιρανικής οικονομίας. Η οικονομική τους 
δραστηριοποίηση εγκαινιάστηκε μετά τον πόλεμο με το Ιράκ, όταν ο τότε πρόεδρος Ακμπάρ 
Χασεμί Ραφσαντζανί προέτρεψε τους Φρουρούς να αναλάβουν την ανοικοδόμηση της χώρας. 
132 Στο  πρώτο  άρθρο  του Συντάγματος αναφέρεται ότι: «Η κυβέρνηση του Ιράν είναι μια 
ισλαμική δημοκρατία που το ιρανικό  έθνος,  στη  βάση  της  πίστης  του  στην  κυβέρνηση  
δικαίου  και  δικαιοσύνης  του Κορανίου,  υιοθέτησε  με δημοψήφισμα...».  Φαίνεται  ότι  το  
πολιτικό  σύστημα  συνδέει  το θρησκευτικό  δεσποτισμό,  του  οποίου  η  εξουσία  πηγάζει  από  
το  Θεό  με  ένα  εκλογικό μοντέλο το οποίο στηρίζεται στην  αντιπροσωπευτικότητα, γίνεται 
δηλ. ένας συμβιβασμός μεταξύ του κοσμικού και του ιερού στοιχείου. Πηγή: Azadech Kian 
Thiebant, σελ. 52 .        
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αιώνα, αφού όπως  αποκαλύπτεται από την ιστορική μελέτη, οι περισσότεροι 
ηγέτες της χώρας ήταν ταυτόχρονα παντοδύναμοι και ανίσχυροι.133  
 
Η ιρανική επανάσταση επρόκειτο να γνωρίσει μια καινούργια ώθηση όταν το 
1997 εκλέχτηκε  ως  πρόεδρος  ο  Μουχάμαντ  Χαταμί  ο  οποίος  εμφανίζεται  
ως  εκπρόσωπος της μεταρρυθμιστικής τάσης134η  οποία δεν αμφισβητεί την 
ουσία του θεοκρατικού καθεστώτος, αλλά φαίνεται να είναι περισσότερο 
ανεκτική στην  εφαρμογή  του  ισλαμικού  νόμου.  Ίσως  διότι οι μεταρρυθμιστές 
επιθυμούν  να  έχουν  διαπιστευτήρια εσωτερικής νομιμότητας. Επίσης στη 
Δύση γίνεται αντιληπτό ότι από την πλευρά του Ιράν υπάρχει περισσότερη 
διάθεση για διάλογο και μεγαλύτερη κατανόηση. 
 
 Όσον αφορά τους εξωτερικούς παράγοντες, το Ιράν έχοντας συνειδητοποιήσει 
τις δυνατότητές του ως χώρα, γνωρίζοντας τη γεωστρατηγική του σημασία και 
έχοντας ν’ αντιμετωπίσει ένα εχθρικό περιβάλλον, είτε πρόκειται για σουνιτικές 
χώρες είτε για χώρες που  ελέγχονται  ή  υποστηρίζονται  από  τις  ΗΠΑ,  με  τις  
οποίες  βρίσκονται  σε  διαρκή αντιπαλότητα, διαμορφώνει μια τέτοιου είδους 
εξωτερική πολιτική η οποία θεωρείται από τους Δυτικούς ως δύστροπη, 
αδιάλλακτη, ενώ για ορισμένους αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο για την 
ασφάλεια στη Μέση Ανατολή και για την ασφάλεια της ίδιας της Δύσης. Σε 
αυτήν την τελευταία περίπτωση οι αιτιάσεις εναντίον του Ιράν εστιάζονται στο 
ότι απειλεί ευθέως το Ισραήλ, αναπτύσσει πυρηνικό οπλοστάσιο, ότι απειλεί με 
πετρελαϊκό αποκλεισμό και βεβαίως ότι υποθάλπει την ισλαμική τρομοκρατία. 
 
 3.3   Το αμυντικό δόγμα του Ιράν 
 
 Τα βασικά στοιχεία της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής συνοψίζονται στα 
παρακάτω: 
 

•  Προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της ενεργειακής του ισχύος και 
της γεωστρατηγικής του θέσης, καθώς ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από 
όπου διέρχεται ένα σημαντικό μέρος των παγκοσμίων θαλασσίων 
μεταφορών πετρελαίου135 . 

 
•  Δύσκολες έως κακές σχέσεις με γειτονικές αραβικές χώρες, όπως με τα 

μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου ( GCC) 
 

133  Rodger Howard, «ΙΡΑΝ και κρίση»  σελ. 140 -146. 
134 Σε μια διάλεξη αφιερωμένη στο δυτικό πολιτισμό ο πρόεδρος Χαταμί είπε «Εμείς οι 
μουσουλμάνοι είχαμε κάποια εποχή το δικό μας πολιτισμό και παίζαμε ένα σημαντικό ρόλο στην 
ιστορία της ανθρωπότητας. Τώρα έχουμε χάσει αυτή τη θέση και αυτόν τον ρόλο, ενώ μάλιστα 
θα ευχόμαστε να τα ξαναβρούμε και να σφυρηλατήσουμε ένα μέλλον διαφορετικό από τη 
σημερινή και τη χτεσινή μας κατάσταση. Ο σημερινός κόσμος δεσπόζεται από τη σκέψη, την 
ηθική και τις τέχνες της Δύσης. Η επιρροή τους ξεπερνά πολύ τα γεωγραφικά της σύνορα. Η 
Δύση έχει χορτάσει τον άνθρωπο με τεράστια επιτεύγματα, ενώ του δημιουργεί νέα 
προβλήματα. Η σοβαρότητα των δικών μας προβλημάτων οφείλεται στο γεγονός ότι η 
προσωπική και κοινωνική μας ζωή επηρεάζεται έντονα, από τη μια μεριά από τη Δύση και από  
την  άλλη,  από  τη  δική  μας  πνευματική  καλλιέργεια  που  ανήκει  σ’  έναν  πολιτισμό 
ξεπερασμένο εδώ και αιώνες». Πηγή : Αλ-Χαγιάτ, 28 Μαΐου 1997.   
135 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 204, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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•  Προσπάθεια αλματώδους αύξησης  της αποτρεπτικής του ικανότητας 
και της περιφερειακής του επιρροής, καθώς η Τεχεράνη δεν έχει 
εγκαταλείψει τον πάγιο περσικό/ιρανικό στόχο ανάδειξής της σε κυρίαρχη 
περιφερειακή δύναμη στην περιοχή του Κόλπου, μέσω της απόκτησης 
πυρηνικών όπλων , εξέλιξη που χρήζει ξεχωριστής ανάλυσης. 

 
•  Σημαντικός ρόλος στο Λίβανο, μέσω της στρατιωτικής και οικονομικής 

στήριξης της Χεζμπολάχ, τόσο αμυντικά, αντιδρώντας στην πίεση των 
ΗΠΑ και του Ισραήλ όσο και σ' ένα επιθετικό ρόλο για την αύξηση της 
ιρανικής επιρροής στην ευρύτερη περιοχή.  

 
Η περιφερειακή πολιτική του Ιράν υπέστη μεταβολές λόγω ορισμένων 
εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Οι εσωτερικοί παράγοντες ( δεύτερο 
επίπεδο ανάλυσης του Κenneth Waltz)  που διαμορφώνουν ως ένα βαθμό τις 
περιφερειακές στρατηγικές της χώρας, επηρεάζονται από την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική.   
 
Οι  ιρανικές προεδρικές εκλογές το 2013  άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο για τις 
στρατηγικές εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Η μετριοπαθής προσέγγιση του 
προέδρου Ρουχανί μετατόπησε τη στάση της χώρας προς τη Δύση, ιδιαίτερα 
όσον αφορά το πυρηνικό της πρόγραμμα, ενώ η περιφερειακή στρατηγική του 
Ιράν παραμένει σε γενικές γραμμές αμετάβλητη. Το Ιράν έχει καταβάλει μεγάλες 
προσπάθειες για να περιορίσει την επιρροή των ΗΠΑ στην περιοχή και έχει 
επιδείξει υψηλό βαθμό φιλοδοξίας στη διατήρηση μιας ηγετικής θέσης ως η 
κατεξοχήν σιιτική χώρα, επιδιώκοντας ταυτόχρονα να εξισορροπήσει την 
επιρροή της Σαουδικής Αραβίας σε διαπεριφερειακό επίπεδο.  
 
Σε παράλληλη τροχιά, το αμυντικό δόγμα του Ιράν έχει διαμορφωθεί στη βάση 
της εμπειρίας που αποκτήθηκε κατά τον οκταετή ιρανο - ιρακινό πόλεμο που 
διεξήχθη την περίοδο 1980-1988, τον πρώτο και δεύτερο πόλεμο στον Κόλπο  
το 1990 και 2003 αντίστοιχα, καθώς και τη στρατιωτική αντιπαράθεση του 
Ισραήλ με τον Λίβανο το 2006. Στη βάση της αποκτηθείσας εμπειρίας, η 
αποτρεπτική ικανότητα του Ιράν διαφοροποιήθηκε από τη συμβατική λογική, με 
δεδομένο ότι δεν στηρίζεται στην αριθμητική υπεροχή των στρατιωτικών 
δυνάμεων που διαθέτει, αλλά σε δύο διαφορετικούς πυλώνες.  
 
Τον πρώτο πυλώνα αποτροπής αποτελεί το πρόγραμμα βαλλιστικών 
πυραύλων του Ιράν136 έχοντας αναπτύξει διαφορετικές παραλλαγές πυραύλων 
με εμβέλεια που φθάνει χώρες της περιοχής συμπεριλαμβανομένου  του 
Ισραήλ137. Ο δεύτερος πυλώνας αποτρεπτικής ισχύος του Ιράν είναι η 
διεξαγωγή πολεμικών δραστηριοτήτων εντός της επικράτειας μεσανατολικών 
χωρών δια πληρεξουσίων είτε πρόκειται για οργανώσεις όπως η σιιτική 
Χεζμπολάχ, είτε πρόκειται για μισθοφόρους και παραστρατιωτικές οργανώσεις.  

136  Moshe Bahar, “Unparallel Universes: Iran and Israel’s One- state Solution”. Πηγή: Global 
Society, https://www.tandfonline.com/loi/cgsj20, 11 July 2011. 
137 Συγκεκριμένα, η πυραυλική σειρά Shahab συνιστά τη ραχοκοκαλιά των ιρανικών 
βαλλιστικών πυραυλικών δυνατοτήτων με τον Shahab-1ο οποίος βασίζεται στον σοβιετικό 
πύραυλο Scud-B να έχει εμβέλεια 285-330 χλμ, τον Shahab-2 που βασίστηκε στον πύραυλο 
Scud-C να έχει εμβέλεια 500 χλμ και τον Shahab-3 μεσαίου βεληνεκούς να απειλεί κράτη-
στόχους, όπως το Ισραήλ, καθώς διαθέτει εμβέλεια 1.300 χλμ. 
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Αναγνωρίζοντας τις ελάχιστες πιθανότητες να υπερισχύσει στρατιωτικά με 
συμβατικό τρόπο έναντι χωρών όπως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ, το Ιράν έχει 
επιλέξει ένα μοντέλο εχθροπραξιών φθοράς μέσω πληρεξουσίων, με σκοπό να 
επιφέρει ήττα στο ψυχολογικό επίπεδο του αντιπάλου προκαλώντας απροθυμία 
του τελευταίου να πολεμήσει. Η εν λόγω ιρανική στρατηγική αποτροπής 
εφαρμότηκε πιστά καθόλη τη διάρκεια της πολεμικής κρίσης στη Συρία138 . 
 
3.4   Eσωτερική πολιτική κατάσταση του Ιράν 
 
 Το τελευταίο χρονικό διάστημα λαμβάνουν χώρα διαδηλώσεις σε σειρά 
ιρανικών πόλεων που εξέπληξαν την πλειονότητα των ειδικών σχετικά με το 
Ιράν και τη Μέση Ανατολή. Παρότι αρχικώς τα αιτήματα ήταν οικονομικά, πολύ 
γρήγορα μετατράπηκαν σε πολιτικά, εκπέμποντας μεγάλο θυμό και αγανάκτηση 
για τη δύσκολη καθημερινότητα. Η απουσία του Ιράν τα τελευταία χρόνια από 
τον κατάλογο των χωρών της Μέσης Ανατολής όπου σημειώθηκαν εξεγέρσεις 
δεν σήμαινε βεβαίως ότι το καθεστώς της «ισλαμικής δημοκρατίας» 
απελάμβανε απολύτου λαϊκής αποδοχής139.  Άλλωστε μείζονες και αιματηρές 
διαδηλώσεις είχαν λάβει χώρα και το 2009, όταν αμφισβητήθηκε το αποτέλεσμα 
των προεδρικών εκλογών και η νίκη του συντηρητικού Αχμαντινετζάντ επί του 
μετριοπαθούς Μουσαβί. Τους εχθρούς της Ισλαμικής Δημοκρατίας κατηγόρησε 
ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ για την τεταμένη 
κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του Ιράν με τουλάχιστον είκοσι δύο 
ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους σε διαδηλώσεις.140   
 
Η εκλογή του  Ρουχανί το 2013 και η επανεκλογή του το 2017, λειτούργησε 
κατευναστικά για τις αντικαθεστωτικές ομάδες εντός της ιρανικής κοινωνίας. Οι 
μεταρρυθμίσεις του Ρουχανί έφεραν νέες πολιτικές ισορροπίες. Η συμφωνία του 
Ιράν με τις μεγάλες δυνάμεις πάνω στο πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας, ήταν 
μια προσωπική επιτυχία του Ρουχανί που από την πρώτη στιγμή της εκλογής 
του, είχε θέσει ως στόχο την εξομάλυνση των σχέσεων με τη Δύση και τη 
«φιλελευθεροποίηση» του καθεστώτος.  Από την άλλη όμως, η κυβέρνησή του 
δεν κατάφερε να ενισχύσει τη νομιμοποίηση της ισλαμικής δημοκρατίας και να 
βελτιώσει την αποτελεσματικότητα της κρατικής μηχανής. 
 

138 Δήμου Αντωνία, “Ισραήλ και Ιράν στην Παγίδα του Θουκυδίδη”.                
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/217986/apopsi/arthra/israil-kai-iran-stin-pagida-tou 
thoukudidi.html, 31 Αυγούστου 2018, 00:03. 
139 Γρηγοριάδης Ιωάννης, “Τι συμβαίνει στο Ιράν”, Πηγή:  
http://www.tanea.gr/2018/02/02/opinions/ti-symbainei-sto-iran/,2 Φεβρουαρίου 2018, 00:06. 
140 Τις τελευταίες ημέρες, οι εχθροί του Ιράν χρησιμοποίησαν διαφορετικά εργαλεία, όπως 
χρήματα, όπλα, πολιτική και συσκευές συλλογής πληροφοριών για να δημιουργήσουν 
προβλήματα στην Ισλαμική Δημοκρατία", ανέφερε ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ στην επίσημη 
ιστοσελίδα του. Πρόκειται για τις μαζικότερες διαδηλώσεις στο Ιράν από την «Πράσινη 
Επανάσταση» του 2009, που έχουν προκαλέσει το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων αλλά και 
την εντονότατη αντίδραση της κυβέρνησης της χώρας. Οι αρχές έχουν προβεί σε 450 
συλλήψεις. Οι πολίτες που έχουν ξεχυθεί στους δρόμους  διαμαρτύρονται όχι μόνο για την 
κυβερνητική πολιτική που ακολουθεί ο Ρουχανί αλλά και κατά του ανώτατου θρησκευτικού 
ηγέτη Χαμενεΐ, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί στην πρόσφατη ιστορία του Ιράν, όπως 
επισημαίνει το γερμανικό περιοδικό “Focus”. Πηγή: “Oι Ιρανοί επαναστατούν κατά των 
μουλάδων”:https://www.protothema.gr/world/article/746414/oi-iranoi-epanastatoun-kata-ton-
mouladon-/. 
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Οι συνθήκες οι οποίες συνέβαλαν στην αποδυνάμωση των αυταρχικών 
καθεστώτων στη Συρία, τη Λιβύη, την Τυνησία και την Υεμένη, ισχύουν και στο 
Ιράν. Η αύξηση του πληθυσμού και ιδίως του αριθμού των νέων σε σχέση με 
τον υπόλοιπο πληθυσμό, η πρόσβαση στο διαδίκτυο και σε διεθνή μέσα 
ενημέρωσης, εξασθένησαν τον έλεγχο του καθεστώτος επί της ιρανικής 
κοινωνίας. Παράλληλα, η αδυναμία του καθεστώτος να συμβάλει στην 
ανάπτυξη της οικονομίας είναι πλέον κραυγαλέα. Τούτο μετατρέπει την 
οικονομική κατάσταση αλλά και την κοινωνική ειρήνη της χώρας σε έρμαιο των 
διεθνών τιμών ενέργειας141.  
 
Το φαινόμενο του «κράτους εισοδηματία» (rentier state) με τις 
κοινωνικοοικονομικές του προεκτάσεις έχει μελετηθεί σε όλες τις 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Κόλπου. Σε αυτές τις χώρες το «κοινωνικό 
συμβόλαιο» προϋπέθετε γενναιόδωρες κρατικές παροχές προς τους πολίτες σε 
αντάλλαγμα για την κοινωνική ειρήνη, παρά την απουσία δημοκρατικών 
δικαιωμάτων. Τούτο όμως προϋπέθετε υψηλές τιμές αργού πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Η μείωση των διεθνών τιμών ενεργείας τα τελευταία χρόνια 
σημαίνει ότι η δυνατότητα των κυβερνήσεων να εξευμενίσουν με παροχές τα 
μεσαία και κατώτερα κοινωνικά στρώματα έχει περιορισθεί δραστικώς. Είναι 
χαρακτηριστική στις διαδηλώσεις η αυξημένη συμμετοχή όχι της μεσαίας τάξης, 
αλλά των φτωχότερων πολιτών οι οποίοι καταβάλλουν και δυσανάλογο τίμημα  
στον τομέα της οικονομίας142. 
 
Στο επίκεντρο των διαμαρτυριών εντάσσεται ορισμένες φορές και η ιρανική 
πολιτική στο Μεσανατολικό. Πολλοί Ιρανοί δεν φαίνεται να δείχνουν πλέον 
κατανόηση για την εχθρική πολιτική της Τεχεράνης έναντι του Ισραήλ, ούτε για 
την άνευ όρων στήριξη αραβικών κρατών και εθνοτήτων όπως της Παλαιστίνης, 
της Συρίας και του Λιβάνου. Πολλοί διαδηλωτές υποστηρίζουν ότι τα χρήματα 
που δαπανώνται για τη στήριξη των εν λόγω χωρών θα πρέπει να επενδυθούν 
στο ίδιο το Ιράν. Άλλοι πάλι φαίνεται να αμφισβητούν πλέον ανοιχτά ακόμη και 
την "παραδοσιακή" εχθρότητα προς τις ΗΠΑ143. 
 
Η Τεχεράνη προσπαθεί να υποβαθμίσει τις διαδηλώσεις ως "συνομωσία των 
εχθρών" του Ιράν. Υπάρχουν όμως πολιτικοί που αξιολογούν τα γεγονότα από 
μια πολύ διαφορετική και πιο ρεαλιστική σκοπιά. Ο βουλευτής Αλί 
Τζαφαρσάντεχ διακρίνει στις διαμαρτυρίες των πολιτών ένα μήνυμα το οποίο  
θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από την κάθε κυβέρνηση. Με την 
ανάγνωση αυτή συμφωνεί ο επίσης φιλομεταρρυθμιστής πολιτικός Μαχμούντ 
Σαντέχι ο οποίος δήλωσε ότι «πρέπει να απαντήσουμε στις αγωνίες των 
ανθρώπων και να μην κρυβόμαστε πίσω από θεωρίες συνομωσίας»144   
 
Η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό δεν μετριάζεται από την κατά γενική ομολογία 
επιτυχή ιρανική εξωτερική πολιτική. Οι διαδοχικές διπλωματικές και 

141 Γρηγοριάδης Ιωάννης, “Τι συμβαίνει στο Ιράν”, Πηγή:  
http://www.tanea.gr/2018/02/02/opinions/ti-symbainei-sto-iran/, 2 Φεβρουαρίου 2018, 00:06. 
142  Στο ίδιο. 
143  Στο ίδιο. 
144 “Ιράν: Μεταρρυθμίσεις ή ανατροπή του καθεστώτος;” Πηγή: 
http://www.capital.gr/diethni/3264120/iran-metarruthmiseis-i-anatropi-tou-kathestotos, 01-Ιαν-
2018, 19:18. 

                                                 

http://www.tanea.gr/2018/02/02/opinions/ti-symbainei-sto-iran/


-45- 
 

στρατιωτικές επιτυχίες και η ενίσχυση της ιρανικής επιρροής παρά την 
αμερικανική και ισραηλινή αντίδραση, σε Ιράκ, Λίβανο, Παλαιστίνη, Συρία και 
Υεμένη, δεν φαίνεται να απασχολούν ιδιαιτέρως τους ιρανούς διαδηλωτές. Η 
διάθεση σημαντικών οικονομικών πόρων για την προώθηση της ιρανικής 
επιρροής στην αραβική Μέση Ανατολή, βρίσκει αντίθετα μεγάλα τμήματα της 
ιρανικής  κοινής γνώμης, που διαπιστώνουν την αδυναμία του καθεστώτος να 
ανταποκριθεί στις στοιχειώδεις προσδοκίες τους και διαφωνούν με αυτήν την 
ιεράρχηση προτεραιοτήτων145 . 
 
Οι Αρχές στην Τεχεράνη βεβαίως έχουν έναν ανέλπιστο σύμμαχο πέραν του 
Ατλαντικού. Η εξωτερική πολιτική του προέδρου Τραμπ στη Μέση Ανατολή 
επιβεβαίωσε τις πλέον απαισιόδοξες των εκτιμήσεων και ενισχύει τον 
αντιαμερικανισμό σε όλη τη Μέση Ανατολή. Οπως η πρόσφατη απόφαση 
μεταφοράς της πρεσβείας των ΗΠΑ από το Τελ Αβίβ στην Ιερουσαλήμ 
συσπείρωσε το σύνολο της ιρανικής κοινωνίας, έτσι και οι δηλώσεις 
υποστηρίξεως των διαδηλώσεων και η υπόσχεση αμερικανικής βοηθείας, 
εκθέτουν τους υποστηρικτές των οικονομικών και δημοκρατικών 
μεταρρυθμίσεων ενώπιον της ιρανικής κοινής γνώμης146. 
 
3.5   Το ιρανικό “μείγμα” θεοκρατισμού και εθνικισμού 
 
Στη διάρκεια της σύγχρονης ιστορίας του το Ιράν δεν σταμάτησε να εκπλήσσει                                  
τη διεθνή  κοινότητα.  Ήδη  από  τις  αρχές  του  20ού  αιώνα  είναι  η  πρώτη  
χώρα  της  Μέσης Ανατολής  που  υιοθετεί  σύνταγμα  το  1906.  Το 1979  η 
διεθνής κοινότητα βλέπει το ξέσπασμα μιας θρησκευτικής επανάστασης και την 
εγκαθίδρυση της πρώτης ισλαμικής δημοκρατίας. Ίσως η επόμενη μεγάλη 
έκπληξη να προέλθει από τους νέους του Ιράν. Ο πληθυσμός της χώρας 
αποτελείται στην πλειοψηφία του από νέους που είναι μορφωμένοι και των 
οποίων οι συμπεριφορές διαφέρουν ριζικά από τις συμπεριφορές και τις 
αντιλήψεις αυτών που ελέγχουν την πολιτική εξουσία. Πολλοί σημερινοί νέοι του 
Ιράν δεν είχαν γεννηθεί όταν ξέσπασε η ισλαμική επανάσταση και  επομένως  
δεν  γνωρίζουν  άλλο  πολιτικο-κοινωνικό  μοντέλο  οργάνωσης. Παράλληλα 
έχουν επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από το δυτικό τρόπο ζωής, ο οποίος 
διαδίδεται μέσω του διαδικτύου ή της δορυφορικής τηλεόρασης και ο οποίος 
δημιουργεί μία άλλη δυναμική σε ευρεία στρώματα του ιρανικού λαού. 
 
 Επίσης  ένα  βασικό πρόβλημα στην πολιτική ζωή του Ιράν είναι η έλλειψη 
ανοιχτών δημοκρατικών διεργασιών. Υπάρχει μια διαρκής κρυμμένη διαμάχη 
για την εξουσία. Στη διαμάχη αυτή ρόλο παίζουν οι κληρικοί, οι συντηρητικοί, οι 
μετριοπαθείς θιασώτες του καθεστώτος και ο στρατός. Αυτή  η  κρυμμένη  
διαμάχη  εμποδίζει  το  έργο  της  κάθε  κυβέρνησης,  όπως  έγινε  όταν 
πρόεδρος της χώρας εκλέχθηκε ο μετριοπαθής Χαταμί147. Το πρόγραμμα των 

145Γρηγοριάδης Ιωάννης, «Τι συμβαίνει στο Ιράν». 
Πηγή:http://www.tanea.gr/2018/02/02/opinions/ti-symbainei-sto-iran/2Φεβρουαρίου 2018,  
00:06. 
146  Στο ίδιο. 
147 Η θέση αυτή  προκάλεσε  την  κλιμακούμενη αμφισβήτηση  και  την απόρριψη της  πολιτικής 
Χαταμί. Πράγματι ο περιορισμός του ρόλου της θρησκείας στο πολιτικό σύστημα  και  τη 
διακυβέρνηση  της  χώρας,  συναντά  πολλές  δυσκολίες  από  το  Σύνταγμα  του  Ιράν.  Ο 
θρησκευτικός κανόνας επικρατεί όχι μόνο εξαιτίας των επίσημα διακηρυγμένων κρατικών αξιών, 
αλλά διότι  σύμφωνα  με  την  πολιτική  ηγεσία  της  χώρας ενυπάρχουν  μέσα  στο «κοι   

                                                 



-46- 
 

μεταρρυθμίσεών του, περιελάμβανε μέτρα για το σεβασμό των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, την ελευθερία έκφρασης και σκέψης, την ελευθερία του τύπου, το 
χωρισμό θρησκείας και κράτους και μεταρρυθμίσεις σε κατεστημένους θεσμούς 
όπως η ιδέα εθνικού δημοψηφίσματος για το θεσμό του Οδηγού.  
 
Το Ιράν στο πλαίσιο της άσκησης της εξωτερικής του πολιτικής τα τελευταία 
περίπου τριάντα χρόνια παρουσιάζει ιδιαιτερότητες. Βασική ιδιαιτερότητα είναι η 
χρήση της θρησκείας.  Η υπενθύμιση της παρουσίας του σιισμού ως ενός 
άλλου Ισλάμ που δε συνδέθηκε με δυτικά καθεστώτα, μπορούσε να το κάνει 
περισσότερο αποδεκτό στους λαούς της Μέσης Ανατολής. Ένας στόχος του 
λοιπόν ήταν η εξαγωγή της Ισλαμικής Επανάστασης  σε  άλλες μουσουλμανικές 
χώρες. Επίσης στο Ιράν καλλιεργήθηκε ένα ιδιότυπο μείγμα θεοκρατισμού και 
εθνικισμού, έτσι ώστε όχι μόνο το καθεστώς αλλά και οι περισσότεροι Ιρανοί να 
υιοθετούν το δόγμα της στρατιωτικής ισχυροποίησης απέναντι στο Ισραήλ και 
σε κάθε άλλο εχθρικό κράτος που μπορεί να τους απειλήσει. Το δόγμα όμως 
αυτό εκτρέπει οικονομικά κονδύλια, τα οποία θα μπορούσαν να διατεθούν σε 
κοινωνικά προγράμματα. Αντί αυτού διατίθενται για την αγορά εξοπλισμών σε 
μια λογική «μηδενικού αθροίσματος». Επομένως, η εξωτερική πολιτική του 
ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν αποτελεί ένα μείγμα θρησκειακών ιδεών και 
εθνικιστικών ιδεολογιών148. 
 
3.6    Αντίθετες τάσεις και διλήμματα στην εξωτερική πολιτική του Ιράν 
 
 Ένα ερώτημα που πιστεύω πρέπει να μας απασχολήσει είναι εάν  η εγχώρια 
πολιτική κατάσταση και εκείνοι που λαμβάνουν τις αποφάσεις στο Ιράν              
(δεύτερο επίπεδο ανάλυσης του Kenneth Waltz στο έργο του «Ο άνθρωπος, το 
κράτος και ο πόλεμος») επηρεάζουν την εξωτερική συμπεριφορά του Ιράν  
περισσότερο σε σχέση με το Ισραήλ ή άλλες χώρες, κάτι το οποίο θα 
επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στη συνέχεια.  
 
Δύο βασικά ζεύγη αντίθετων τάσεων στηρίζουν σχεδόν όλες τις προοπτικές της 
εξωτερικής πολιτικής στο Ιράν. Το πρώτο είναι μεταξύ της ολοκληρωτικής 
απόρριψης της τρέχουσας διεθνούς τάξης από το Ιράν και της επιθυμίας του να 
βελτιώσει τη θέση του εντός αυτής της τάξης. Το δεύτερο είναι μεταξύ της 
αίσθησης της σημαντικότητας της χώρας ως περιφερειακού και παγκόσμιου 
παίκτη και της παρόρμησής της να τονίζει τις ιρανικές ανασφάλειες και τη 
στρατηγική του “μοναξιά”. Η μοναδική κατευθυντήρια αρχή της ιρανικής 
εξωτερικής πολιτικής που σε καμία περίπτωση δεν τίθεται προς συζήτηση είναι 
ο εθνικισμός, ειδικά η έμφαση στην εθνική κυριαρχία απέναντι στην παγκόσμια 
αλαζονεία149. Υπάρχει μια συναίνεση όσον αφορά τους γενικούς στόχους της 
ιρανικής εξωτερικής πολιτικής: την ενίσχυση του ρόλου του Ιράν στη Μέση 
Ανατολή και τη διατήρηση της ισλαμικής ταυτότητας της χώρας, παρά την 
αντίδραση των παγκόσμιων δυνάμεων. Εκεί που υπάρχει χώρος για συζήτηση 

νωνικό  γίγνεσθαι»  των  Ιρανών.  Εάν  στο  μέλλον  οι  Ιρανοί  νομοθέτες  θελήσουν  να κάνουν  
αλλαγές,  αυτές  θα  πρέπει  να  εκφράζουν  βαθειά  τη  συνείδηση  του  ιρανικού  λαού. 
148 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», σελ. 7. 
149Worldviews-Aspiring-Powers-DomesticForeign/dp/0199937494, 
Πηγή: https://www.amazon.com/. 
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είναι πάνω στο πεδίο εφαρμογής της εξωτερικής πολιτικής του Ιράν και στα 
μέσα με τα οποία θα μπορούσε να επιτύχει αυτούς τους στόχους.  
 
 
3.7  Οι τρεις σχολές σκέψεις του Ιράν  
 
 Το Ιράν παρουσιάζει εν πολοίς δείγματα επαναστατικότητας και επιθετικού 
ρεαλισμού στην ενάσκηση της εξωτερικής πολιτικής. Η θρησκεία και ο ανώτατος 
πνευματικός ηγέτης παίζουν καθοριστικό ρόλο, αλλά υπάρχει διακύμανση 
ανάλογα της ηγεσίας, ακραίας ή πιο μετριοπαθούς που θέλει μεταρρυθμίσεις.  
Το Ιράν πιστεύω ότι κατά βάθος είναι μια προοδευτική και εξαιρετικά 
μορφωμένη κοινωνία και αν δεν υπήρχε ο δογματισμός που εκφράζεται από το 
πολιτικό ισλάμ μέσω του ακραιφνούς και ριζοσπαστικού Ιερατείου, δεν θα 
διακρινόταν από τάσεις απομονωτισμού150. Θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς, 
ότι τα ανοίγματα που  παρατηρούντα συχνά από τους πολιτικούς αρχηγούς του 
Ιράν προς τη Δύση και οι τάσεις προς έναν πιο κοσμικό προσανατολισμό, 
οφείλονται στο ότι μέσα στο πέρσικο DNA ενυπάρχουν στοιχεία κοσμικότητας 
και πνευματικού πλουραλισμού που εκπορεύονται από μια μακρά και σπουδαία 
πολιτισμική παράδοση. Οι διαμορφωτές των κυρίαρχων τάσεων της ιρανικής 
εξωτερικής πολιτικής μπορούμε να θεωρήσουμε ότι χωρίζονται  σε τρεις 
μεγάλες σχολές:  
 

• Ισλαμιστές ιδεαλιστές. 
 

• Οπαδοί της περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος (οι οποίοι χωρίζονται 
σε επιθετικούς και αμυντικούς).  

 
• Οπαδοί της παγκόσμιας εξισορρόπησης ισχύος. 

 
 Ισλαμιστές ιδεαλιστές: Φιλοδοξία τους είναι το Ιράν να γεφυρώσει το χάσμα 
μεταξύ των σιιτών και των σουνιτών και να προωθήσουν την ισλαμική ενότητα. 
Ο ισλαμικός ιδεαλισμός συχνά συνδέεται με την ιδέα της εξαγωγής της 
ισλαμικής επανάστασης. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το παρακλάδι του 
ιδεαλισμού συνεχίζεται μέχρι σήμερα και δεν είναι πλέον τόσο επικεντρωμένο 
στην εξαγωγή της επανάστασης, αλλά χαρακτηρίζεται από εκκλήσεις για 
πανισλαμική ενότητα και διάλογο μεταξύ του μουσουλμανικού και του μη-
μουσουλμανικού κόσμου. Με όρους άμεσων επιπτώσεων επί της εξωτερικής 
πολιτικής, αυτή η σχολή υποστηρίζει ότι το Ιράν θα πρέπει να καθορίσει τα 
συμφέροντά του σε συντονισμό με τις ισλαμικές χώρες, μέσω ενώσεων όπως ο 
Οργανισμός της Ισλαμικής Συνεργασίας (Organization of the Islamic 
Cooperation, OIC)151. 
 
Σχολή της περιφερειακής εξισορρόπησης ισχύος:  Όπως και οι ρεαλιστές της 
εξωτερικής πολιτικής, δίνουν έμφαση στην εδαφική ακεραιότητα και την 
ασφάλεια της χώρας τους. Διαθέτει ένα επιθετικό σκέλος το οποίο πιστεύει ότι η  

150 Farideh Farhi και Saideh Lotfian, “Η ιρανική εξωτερική πολιτική μετά τις εκλογές. Το 
εναρκτήριο λάκτισμα μεταξύ Ρεαλιστών και Ισλαμιστών Ιδεαλιστών’’. Πηγή: 
https://www.foreignaffairs.gr/articles/69361/farideh-farhi-kai-saideh-lotfian/i-iraniki-eksoteriki-
politiki-meta-tis-ekloges?page=show, 20/06/2013. 
151 Στο ίδιο. 
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ασφάλεια διασφαλίζετα με τη μεγιστοποίηση της ισχύος του Ιράν, όσο και ένα 
αμυντικό, που θα προτιμούσε να επικεντρωθεί στη διατήρηση του status quo. 
Σύμφωνα με την επιθετική εκδοχή, καλούν το Ιράν να επισημάνει τις 
αμερικανικές αποτυχίες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, επιδεικνύοντας την 
ιρανική ισχύ σε μέρη όπως ο Λίβανος, το Ιράκ, η Συρία, το Αφγανιστάν, η 
Παλαιστίνη και ακόμη και στην αγορά πετρελαίου. Οι αμυντικοί εξισορροπιστές 
βλέπουν επίσης τις ΗΠΑ ως μια παρακμάζουσα δύναμη, αλλά υποστηρίζουν ότι 
οι επιθετικοί εξισορροπιστές αφήνουν αναπάντητο το ερώτημα αν η αμερικανική 
δύναμη θα βλάψει ανεπανόρθωτα το Ιράν πριν τελικά απομειωθεί. 
Κατηγορώντας το επιθετικό στρατόπεδο ότι ακολουθεί ιδιαίτερα τυχοδιωκτική 
εξωτερική πολιτική, οι αμυντικοί εξισορροπιστές δεν βλέπουν την κατάσταση 
ασφαλείας του Ιράν ως παίγνιο μηδενικού αθροίσματος εναντίον των ΗΠΑ. 
Βλέπουν την ασφάλεια με μια ευρύτερη έννοια152, συμπεριλαμβάνοντας σε 
αυτήν την εγχώρια σταθερότητα, την οικονομική ασφάλεια και την ανάπτυξη153. 
 
 Παγκόσμιοι εξισορροπιστές: Αυτό που διακρίνει αυτό το παρακλάδι είναι η 
σχεδόν απόλυτη έμφασή του στη σχέση του Ιράν με τις ΗΠΑ, και όχι στην 
περιφερειακή κατάσταση της χώρας. Μέσα σε αυτή την ομάδα, υπάρχουν 
διαφωνούντες οι οποίοι πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ δεν είναι σε θέση για ιδεολογικούς 
και γεωπολιτικούς λόγους να συμβιβαστούν με την ύπαρξη μιας Ισλαμικής 
Δημοκρατίας ανεξάρτητης και ικανής να ασκήσει επιρροή. Ως εκ τούτου, 
θεωρούν ότι η επιβίωση της χώρας τους εξαρτάται από την αντίδρασή τους στις 
πολιτικές της Ουάσιγκτον154.  
 
Με άλλα λόγια, αν και όλοι οι Ιρανοί πολιτικοί πιστεύουν ότι το Ιράν πρέπει να 
επιδιώξει την ασφάλεια και έναν μεγαλύτερο ρόλο στις περιφερειακές και 
παγκόσμιες υποθέσεις, διαφωνούν για το αν αυτοί οι στόχοι επιτυγχάνονται 
καλύτερα μέσω της ενσωμάτωσης στο διεθνές σύστημα ή της αντίστασης. Κατά 
τα τελευταία χρόνια, οι διεθνείς πιέσεις και απειλές είχαν περιθωριοποιήσει όλο 
και περισσότερο τις αμυντικές και συμβιβαστικές προοπτικές, ενισχύοντας 
εκείνους (και από τις τρεις σχολές σκέψης) που θα κρατούσαν μάλλον μια πιο 
επιθετική στάση προς την Δύση. Στις διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά για 
παράδειγμα, οι αξιωματούχοι είχαν επικρίνει ευθέως τις συνομιλίες που είχαν 
ήδη ξεκινήσει οι μεταρρυθμιστικές κυβερνήσεις με τα ευρωπαϊκά κράτη. Μια 
τέτοια πολιτική κατευνασμού υποστήριξαν, απλώς θα αυξάνει τις δυτικές 
απαιτήσεις από το Ιράν και όχι το αντίθετο155. 
 

152 Αυτή την προσέγγιση ανανέωσε το έγγραφο της «20ετούς Έκθεσης για το Ιράν», το οποίο 
παρήχθη από την κυβέρνηση το 2005. Το ενημερωτικό αυτό έγγραφο, το οποίο εξακολουθεί να 
είναι το πλαίσιο για τη σχεδιαζόμενη οικονομική ανάπτυξη του Ιράν, περιγράφει τη φιλοδοξία της 
χώρας να γίνει μια πλήρως ανεπτυγμένη χώρα, ανερχόμενη στην «πρώτη κατηγορία της 
οικονομικής, επιστημονικής και τεχνολογικής προόδου» μεταξύ των 28 εθνών στη Μέση 
Ανατολή και τη νοτιοανατολική Ασία και να συμμετάσχει σε μια αποτελεσματική και 
εποικοδομητική συνεργασία με την υπόλοιπη παγκόσμια κοινότητα. Οι αμυντικοί 
εξισορροπιστές πιστεύουν ότι με δεδομένη την τρέχουσα διεθνή οικονομική ανάσχεση του Ιράν, 
μια επιθετική στάση θα καταστήσει αυτούς τους στόχους αδύνατους. 
153 Farideh Farhi και Saideh Lotfian, “Η ιρανική εξωτερική πολιτική μετά τις εκλογές. Το 
εναρκτήριο λάκτισμα μεταξύ Ρεαλιστών και Ισλαμιστών Ιδεαλιστών’’,Πηγή: 
https://www.foreignaffairs.gr/articles/69361/farideh-farhi-kai-saideh-lotfian/i-iraniki-eksoteriki-
politiki-meta-tis-ekloges?page=show, 20/06/2013. 
154  Στο ίδιο. 
155  Στο ίδιο. 
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Επικρίσεις έχουν δεχθεί και αυτοί που τάσσονται υπέρ μιας συγκρουσιακής ή 
επιθετικής εξωτερικής πολιτικής.  Συγκεκριμένα η προσέγγισή τους ότι το Ιράν 
παρ’ όλο που έδειχνε ακλόνητο στην αντιμετώπιση των εξωτερικών πιέσεων, 
τελικά απομόνωσε τη χώρα,  την οδήγησε σε ένα άγριο καθεστώς κυρώσεων 
και την εμπόδισε να επιτύχει περιφερειακή υπεροχή ως μια τεχνολογική και 
οικονομική δύναμη. Με λίγα λόγια, ακόμη και αν συνεχώς  διαλλακτικές ομάδες  
αναλαμβάνουν την ευθύνη στην Τεχεράνη, χρειάζεται να πείσουν ότι οι 
προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν με τις ΗΠΑ, θα βελτιώσουν την 
ασφάλεια της Ισλαμικής Δημοκρατίας σε όλες τις διαστάσεις της. Και αυτό θα 
συμβεί μόνο αν οι ΗΠΑ φανούν πρόθυμες να χαλαρώσουν το καθεστώς των 
κυρώσεων. Αν όχι, τα πιο επιθετικά παρακλάδια στους κόλπους της ιρανικής 
εξωτερικής πολιτικής θα διατηρούν «το πάνω χέρι» για τα επόμενα χρόνια156. 
 
3.8    Κατανοώντας την ιρανική εξωτερική πολιτική  
 
Η ανάλυση των βαθιών πολιτιστικών και ψυχολογικών συνθηκών της 
εξωτερικής πολιτικής του Ιράν είναι το κλειδί για τη δημιουργία  
αποτελεσματικών πολιτικών απέναντί του. Ένας παράδοξος συνδυασμός 
υπερηφάνειας και μια αίσθηση θυματοποίησης, δημιούργησαν μια έντονη 
αίσθηση ανεξαρτησίας και μια κουλτούρα αντίστασης εναντίον  οποιαδήποτε 
ξένης κυριαρχίας στον ιρανικό λαό. Η ιρανική εξωτερική πολιτική έχει τις ρίζες 
της σε αυτά τα ευρέως διαδεδομένα συναισθήματα157.  
 
Οι Ιρανοί αισθάνονται ότι έχουν καταπιεστεί από ξένες δυνάμεις καθ 'όλη τη 
διάρκεια της ιστορίας τους. Θυμούνται ότι οι βρετανικές και ρωσικές 
αυτοκρατορίες, τους εκμεταλλεύτηκαν οικονομικά, υποτάσσοντάς τους πολιτικά 
με την εισβολή και κατάληψη της χώρας τους σε δύο Παγκόσμιους Πολέμους.  
Η αμερικανική ανατροπή του Μοσαντέκ είχε χαραχθεί στην ιρανική ψυχή όπως 
βέβαια η ιρανική κατοχή αμερικανών ομήρων το 1979 χαράκτηκε στην 
αμερικανική συνείδηση. Οι σχέσεις του Ιράν με τις ΗΠΑ έχουν διαμορφωθεί όχι 
μόνο από ένα αμοιβαίο ψυχολογικό τραύμα αλλά και από τη συλλογική μνήμη  
εβδομήντα χρόνων φιλικών σχέσεων Ιράν-ΗΠΑ. Οι ισχυρές Δυνάμεις που 
διαμορφώνουν το νέο διεθνές σύστημα είναι χρήσιμο να αντιληφθούν το έντονο 
αίσθημα ανεξαρτησίας και αντίστασης που διακατέχει τον ιρανικό λαό, 
ανεξάρτητα από πολιτικές και ιδεολογικές διαφορές158. 
 
 Οι ΗΠΑ ίσως θα πρέπει να αναγνωρίσουν κατηγορηματικά τη νομιμότητα της 
Ιρανικής Επανάστασης. Θα πρέπει επίσης να εκτιμήσουν ρεαλιστικά την 
προβολή ισχύος του Ιράν στη Μέση Ανατολή, ιδιαίτερα στον Περσικό Κόλπο, 
όπου το Ιράν αναζητά την αναγνώριση του ρόλου του ως σημαντικού παίκτη. 
Επίσης, η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να επανεξετάσει την εξάρτησή της 
από μια τριαντακονταετή πολιτικη κυρώσεων εναντίον της ισλαμικής 

156 Farideh Farhi και Saideh Lotfian, “Η ιρανική εξωτερική πολιτική μετά τις εκλογές. Το 
εναρκτήριο λάκτισμα μεταξύ Ρεαλιστών και Ισλαμιστών Ιδεαλιστών’’. Πηγή: 
https://www.foreignaffairs.gr/articles/69361/farideh-farhi-kai-saideh-lotfian/i-iraniki-eksoteriki-
politiki-meta-tis-ekloges?page=show, 20/06/2013. 
157 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy, σελ. 5. 
158 Ariane M. Tabatabai. Πηγή:https://www.foreignaffairs.gr/articles/71589/ariane-m-
tabatabai/giati-oi-diadiloseis-den-tha-allaksoyn-tin-eksoteriki-politiki-t, riane, 07/01/2018. 
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δημοκρατίας, οι οποίες δεν έχουν αποδυναμώσει το καθεστώς, αλλά έχουν 
βλάψει σοβαρά τον ιρανικό λαό. Τέλος, ίσως πρέπει να αποκηρύξουν δηλώσεις 
όπως αυτές περί αξόνων του κακού, κλπ.  Ο πρόεδρος Μπους είχε ανφερθεί 
πρώτος σε «άξονα του κακού» κατατάσσοντας σε αυτόν το Ιράκ, τη Β. Κορέα 
και το Ιράν. Πρόκειται για χώρες που παρουσίαζαν τέσσερα κοινά σημεία και 
αντιτάσσονταν στα δυτικά ιδεώδη: 
 

• Υπόθαλψη της τρομοκρατίας. 
• Εμπλοκή στην κατασκευή και αγοραπωλησία όπλων μαζικής 

καταστροφής. 
• Εκφράζουν αντιδυτική και αντιαμερικανική προπαγάνδα. 
• Διέπονται από ολοκληρωτικά και αυταρχικά καθεστώτα. 

 
 3.9    Είναι το Ιράν επαναστατικό κράτος; 
 
Από τις ημέρες του Σάχη, οι Ιρανοί ηγέτες έχουν πιστέψει ότι το μέγεθος του 
Ιράν, η ιστορική σημασία του και η αυτοπεποίθηση της πολιτιστικής 
ανωτερότητας που το διακρίνει,  του αξίζει να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην 
περιοχή. Ισραηλινοί αναλυτές εκτιμούν ότι είναι αμφίβολο εάν το ιρανικό 
καθεστώς θα χρησιμοποιήσει την πυρηνική του ικανότητα κατά του Ισραήλ. Ένα 
ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι το κατά πόσο οι αποτρεπτική δυνατότητα του 
Ιράν θα επαρκέσει ώστε να εξασφαλιστεί η (αυτο)συγκράτησή του. Το ερώτημα 
αν το Ιράν είναι μια ‘’αυτοκρατορική δύναμη’’ ή ένα επαναστατικό κράτος είναι 
ιδιαίτερα σημαντικό159. 
 
Υπάρχουν δύο σχολές σκέψης σ' αυτό το ζήτημα. Από τη μια, παρατηρητές της 
ιρανικής στρατηγικής κουλτούρας εκτιμούν ( με μια δόση επιφύλαξης πάντοτε ) 
ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Ιράν περιορίζονται στην αυτοάμυνα και την 
επιβίωση του καθεστώτος. Σύμφωνα με μελέτη του Chatham House. « η ιρανική 
περιφερειακή εξωτερική πολιτική, που συχνά παρουσιάζεται ως 
αποσταθεροποιητική,  είναι στην πραγματικότητα αξιοσημείωτα ρεαλιστική και 
επιδιώκει την αποφυγή της σύγκρουσης». Από την άλλη πλευρά υπάρχουν και 
εκείνοι που θεωρούν το Ιράν ως  ένα φύσει επαναστατικό κράτος.   
 
Ειδικότερα για τον βασικό περιφερειακό “εχθρό” που είναι το Ισραήλ, οι απόψεις 
του Ιράν επικεντρώνονται στο ότι το Ισραήλ αποτελεί ένα διαρκή  
αναβαθμισμένο κίνδυνο για τους εξής λόγους: 
 

• Το Ισραήλ αποτελεί τμήμα ενός ιδεολογικού και θρησκευτικού « εχθρικού  
στρατοπέδου». 

 
• Το Ισραήλ διατηρεί τον πληθυσμό του σε στρατιωτική ετοιμότητα. 

 
• Το Ισραήλ μπορεί να προβεί σε άμεση κινητοποίηση των ενόπλων 

δυνάμεών του και δεν φείδεται χρήσης στρατιωτικής ισχύος. 
 

159 Daniel Byman, Shahram Chubin, Anoushiravan Ehteshami, Jerrold D. Green, “Iran's Security 
Policy in the Post-Revolutionary Era”.  
Πηγή: https:://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/MR1320/MR1320.ch2. 
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• Το Ισραήλ είναι μια πυρηνική δύναμη. 
 

• Το Ισραήλ δεν έχει κυρώσει τη Συνθήκη περί μη Διασποράς των 
Πυρηνικών Όπλων, όπως και καμία από τις σχετικές αποφάσεις του 
ΟΗΕ (Entessar. 2004)160. 
 

 3.10 Η εξωτερική συμπεριφορά του Ιράν ως αποτέλεσμα της 
ανασφάλειάς του 

 
Μια επισήμανση που αξίζει αναφοράς, αφορά στο αίσθημα ανασφάλειας του 
ίδιου του Ιράν, λόγω του ότι περιβάλλεται από εχθρικά κράτη που κατέχουν 
πυρηνικές δυνατότητες.  Εδώ παρατηρούνται θα λέγαμε κάποιες ομοιότητες με 
την υπαρξιακή αβεβαιότητα και ανασφάλεια του Ισραήλ. Στο παρελθόν το Ιράν 
είχε υποστεί επιθέσεις με όπλα μαζικής καταστροφής από το μπααθικό 
καθεστώς του Ιράκ (πόλεμοι του 1981 – 88 και 1991 με χημικά) με οδυνηρές 
συνέπειες για τους πολίτες και την ασφάλειά του. Η ένταση της ανασφάλειας 
του Ιράν επιτείνεται με την αστάθεια που επικρατεί στο Αφγανιστάν, στο Ιράκ, 
αλλά και στις διαρκείς εσωτερικές αντιπαραθέσεις στο εσωτερικό του Πακιστάν. 
Πρόκειται για έναν φαύλο κύκλο ο οποίος γεννά διαρκώς νέα ζητήματα 
ασφάλειας161.  Παρά το γεγονός της διατήρησης ομαλών σχέσεων του Ιράν με 
το σύνολο των γειτονικών κρατών, οι σχέσεις αυτές δεν θεωρούνται θερμές 
αλλά συντηρούν μορφές αναγκαστικής συνύπαρξης.  
 
 Η ευθυγράμμιση των συμφερόντων των ΗΠΑ με το Ισραήλ και η ενεργή 
στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή μετά τον πόλεμο του 
Ιράκ, (αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική 
Αραβία) αυξάνει ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια του Ιράν. Οι διαδοχικές 
ηγεσίες του Ιράν αντιλαμβάνονται τις περιφερειακές εντάσεις ως ζητήματα 
εθνικής ασφάλειας, τις οποίες οφείλουν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα, ειδικότερα 
εφόσον μεταξύ των αντιπάλων συγκαταλέγεται το Ισραήλ, ένας 
αναβαθμισμένος κίνδυνος και ο σημαντικότερος περιφερειακός «εχθρός»162. 
Μια άλλη διάσταση της διάχυσης των κινδύνων και της ανασφάλειας του Ιράν, 
αποτελούν και οι πυρηνικές δυνατότητες της Ινδίας και του Πακιστάν, σε 
συνδυασμό με την εσωτερική ένταση που επικρατεί στο Αφγανιστάν και στο 
Ιράκ.163 
 
Εκτιμώντας την πολιτική του Ιράν, εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς την 
επιθυμία του να αναδειχθεί ως ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, πράγμα που 
αποτελεί μια σταθερή παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης. 
Ωστόσο, εξ ίσου έντονη και καθοριστική για την ιρανική εξωτερική πολιτική είναι 

160 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 252 – 257, Εκδόσεις Παπαζήση. 
161 Στο ίδιο. 
162 Στο ίδιο. 
163 Η πολιτική του Πακιστάν αποτελεί μια πηγή αυξημένης ανησυχίας, κυρίως με την πολιτική 
του τέως προέδρου Περβέζ Μουσάραφ και των σχέσεων που καλλιεργούσε με τις ΗΠΑ ή των 
επικριτικών απόψεών του για την ανάπτυξη πυρηνικών από το Ιράν, καθώς και για την 
επεκτατική του διάθεση στο σύνολο της περιοχής. 
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και η παράμετρος της ανασφάλειας που διακρίνει τη χώρα, όσον αφορά την 
επιβίωσή της σε ένα εχθρικό περιβάλλον164.  
 
Η διαρκής επιδίωξη των ΗΠΑ να διατηρήσουν την παγκόσμια ηγεμονία με 
σημαία τον εκδημοκρατισμό, τις “ανθρωπιστικές” επεμβάσεις και τις 
σταυροφορίες εναντίον της διεθνούς τρομοκρατίας, δημιουργεί σειρά 
αλυσιδωτών αντιδράσεων σε περιφερειακές δυνάμεις που εγκυμονούν 
κινδύνους για την παγκόσμια ειρήνη. Έτσι, εάν η ασφάλεια του ενός κράτους 
ισοδυναμεί με ανασφάλεια των γειτόνων του, τότε η ισορροπία της ευρύτερης 
Μέσης Ανατολής βρίσκεται στη δίνη νέων εξελίξεων.  
 
 3.11   Επιλογές διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση του Ιράν  
 
Την 19 Φεβρουαρίου 2018 ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, 
δήλωσε ότι «στην εξωτερική πολιτική η πρώτη προτεραιότητα για μας σήμερα 
βασίζεται στην προτίμηση της Ανατολής έναντι της Δύσης». Η παραδοχή 
συνιστά αλλαγή σε σχέση με το σύνθημα της ισλαμικής επανάστασης του 1979 
«Ούτε Δύση, ούτε Ανατολή». Αναλυτές εκτιμούν ότι παρά την εμφανή στροφή 
του Ιράν προς τη Ρωσία και την Κίνα δεν αλλάζει η βασική στρατηγική της 
Τεχεράνης για ανεξαρτησία ακόμη και από «φίλιες» διεθνείς δυνάμεις. Φαίνεται 
ωστόσο ότι η προσπάθεια για ύφεση με τις ΗΠΑ που άρχισε με την «πυρηνική» 
συμφωνία του 2015 δεν έχει πια θελκτικότητα ως στρατηγική επιλογή165. 
 
Οι φόβοι ότι το τρίγωνο Ρωσίας, Ιράν και Κίνας, μπορεί να αυξήσει τη 
στρατιωτική ισχύ προκαλεί κύματα ανησυχίας στην Ουάσιγκτον. Οι τρεις  χώρες  
δημιουργούν σύμφωνα με έμπειρους αμυντικούς αναλυτές την «ανατολική 
δύναμη”, ενώ αναμένουν και την Ινδία να ενταχθεί στην υπόψη ομάδα, 
δημιουργώντας έναν ισχυρότατο από κάθε άποψη συνασπισμό. Επίσης το 
2006 υπεγράφη μεταξύ Τεχεράνης και Πεκίνου, συμφωνία που αφορά τη 
διεξαγωγή κοινών στρατιωτικών ασκήσεων αποτελώντας  ένα  ακόμη βήμα για 
τη μεγαλύτερη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο εθνών. 
 
Σήμερα, βασική επιδίωξη της ιρανικής εξωτερικής πολιτικής αποτελεί η 
προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της ενεργειακής ισχύος και της 
γεωστρατηγικής θέσης (καθώς ελέγχει τα Στενά του Ορμούζ, από όπου 
διέρχεται ένα σημαντικό μέρος των παγκοσμίων θαλάσσιων μεταφορών 
πετρελαίου), με ταυτόχρονη απόπειρα  αύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας 
μέσω της απόκτησης πυρηνικών όπλων. Εμπόδιο στις περιφερειακές 
φιλοδοξίες του Ιράν αποτελούν ο ιστορικός ανταγωνισμός με τον αραβικό κόσμο 
και το σχίσμα σουνιτών/σιιτών, ενώ θα πρέπει να τονιστεί ότι το εσωτερικό 
πολιτικό σκηνικό χαρακτηρίζεται από ρευστές πολιτικές ισορροπίες μεταξύ 
μετριοπαθών - μεταρρυθμιστικών δυνάμεων και σκληροπυρηνικών κληρικών.  
 
Μια χώρα με τη γεωστρατηγική και γεωοικονομική σημασία του Ιράν που 
μάλιστα επιχειρεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αποτελεί ένα ζήτημα που 
πρέπει να προβληματίσει τη διεθνή κοινότητα. Διαφαίνονται τρεις επιλογές. 

164 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 252 – 257, Εκδόσεις Παπαζήση. 
165 “Η στρατηγική πρόκληση του Ιράν”. Πηγή:http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=197744, 
13/04/2007,00:00. 
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Ανατροπή του καθεστώτος, άσκηση πίεσης με πολιτικά, οικονομικά ή 
στρατιωτικά μέσα με στόχο την ανάσχεση του ρόλου της Τεχεράνης, ή τέλος 
χτίσιμο γεφυρών στο πλαίσιο μιας προσπάθειας επανένταξης του Ιράν στο 
περιφερειακό και διεθνές σύστημα ασφαλείας. Οι δύο πρώτες επιλογές 
φαντάζουν  ατελέσφορες  καθότι πιθανόν να συσπείρωναν τον ιρανικό λαό 
γύρω από τη σκληροπυρηνική πτέρυγα του Ιράν. Η τρίτη επιλογή απαιτεί την 
υπέρβαση διανοητικών αγκυλώσεων και πολιτικό θάρρος (και από τις δύο 
πλευρές), λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς, χτίσιμο συμμαχιών, αποφυγή 
μαξιμαλιστικών επιδιώξεων και ισχυρή ηγεσία166 . 
 
 3.12   Πως το Ιράν καταφέρνει  να ισχυροποιεί τη θέση του στο Διεθνές 
Σύστημα  
 
Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν κινδυνεύει να υποστεί  βομβαρδισμούς  των 
πυρηνικών της εγκαταστάσεων από τον ισραηλινό και τον αμερικανικό στρατό, 
καθώς οι Δυτικοί και κυρίως οι ΗΠΑ υποψιάζονται ότι θέλει να αποκτήσει 
πυρηνικά όπλα, με το πρόσχημα ενός πυρηνικού προγράμματος μόνο για 
ειρηνικούς σκοπούς. Mετά την 11η Σεπτεμβρίου 2001, ο αμερικανικός  στρατός 
έχει περικυκλώσει το Ιράν από τη δύση (Ιράκ, Τουρκία) , από τον νότο 
(Περσικός  κόλπος και Κατάρ , Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία), από την 
ανατολή (Αφγανιστάν, Πακιστάν) και  από το βορρά (Αζερμπαίτζάν). Τελικά 
όμως η εφαρμογή  κυρώσεων κατά  του Ιράν θα καταλήξει στην ανατροπή του 
ισλαμικού καθεστώτος  ή στην ενδυνάμωσή του;  
 
Πράγματι  το ερώτημα που μπορεί να τεθεί είναι γιατί, παρά την αυξανόμενη 
απώλεια της νομιμότητας στο εσωτερικό της χώρας και με ορκισμένους 
εχθρούς που επιβουλεύονται τη γεωπολιτική του θέση, το ισλαμικό καθεστώς 
του Ιράν καταφέρνει να διατηρείται στην εξουσία και μάλιστα να ισχυροποιείται.  
Οι προβλέψεις σχετικά με την άμεση ανατροπή του καθεστώτος είχαν 
πολλαπλασιαστεί μετά από το θάνατο του Αγιατολάχ Χομεϊνί το 1989. Με ποια 
μέσα το ισλαμικό καθεστώς κατάφερε να ριζώσει; Οι αιτίες αυτής της 
ισχυροποίησης είναι πολλαπλές και θα τις δούμε στις ενότητες που 
ακολουθούν. 
 
3.13  Το Ιράν στο Διεθνές Σύστημα. Οι σχέσεις του Ιράν με τις Μεγάλες 
Δυνάμεις  
 
Η αντιπαράθεση τριών δεκαετιών μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων  δυνάμεων 
κοστίζει ακριβά για την παγκόσμια πολιτική. Οι "μεγάλες δυνάμεις" συνήθως 
υποδηλώνουν πέντε μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας (ΗΠΑ, Κίνα, 
Ρωσία, Ηνωμένο Βασίλειο και Γαλλία) καθώς και την Ινδία, την Ιαπωνία και τη 
Γερμανία. Η κύρια πρόκληση στις σχέσεις του Ιράν με τις εν λόγω χώρες είναι 
ότι οι μεγάλες δυνάμεις ουσιαστικά δεν έχουν σωστή αντίληψη για την  εθνική 
ασφάλεια και τις στρατηγικές προσεγγίσεις του Ιράν. Στον αντίποδα, το Ιράν 
δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις νέες εξελίξεις τόσο σε περιφερειακό όσο 
και σε διεθνές επίπεδο167. Ως εκ τούτου, το ζήτημα αυτό απαιτεί προσοχή από 

166 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 224 – 225, Εκδόσεις Παπαζήση. 
167 “Iran_and_Great_Powers_Struggle”. Πηγή: http://www.iran review.org/content/Documents/. 
htm, April 2, 2011. 
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πλευράς διεθνούς πολιτικής επειδή η συνέχιση των προκλήσεων μεταξύ του 
Ιράν και των Μεγάλων Δυνάμεων θα προωθήσει περαιτέρω το ιρανικό μοντέλο 
ανεξαρτησίας και ανάπτυξης για άλλες κρατικές οντότητες ή εθνοτικές ομάδες 
που αναζητούν ανεξαρτησία σε ολόκληρο τον κόσμο, κάτι το οποίο 
παρατηρείται τώρα στη Μέση Ανατολή με το υπό διαμόρφωση  Κουρδιστάν.  
 
Αναμφίβολα η επέκταση του ανθεκτικού πνεύματος του Ιράν μέσω του διεθνούς 
συστήματος θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στα συμφέροντα των μεγάλων 
δυνάμεων, του Ισραήλ που εξετάζεται ως το αντίπαλο δέος στο παρόν πόνημα 
και άλλων σημαντικών διεθνών παραγόντων. Από την άλλη πλευρά  τίθεται το 
ερώτημα εαν μια βιώσιμη αλληλεπίδραση, μια γεναία (όχι κατά βάσει ειλικρινής) 
προσέγγιση μεταξύ των μεγάλων παιχτών του διεθνούς συστήματος και του 
Ιράν θα είχε μακροπρόθεσμα εποικοδομητικά αποτελέσματα για τη διεθνή 
πολιτική. Οι ΗΠΑ σε μια προσπάθεια να κρατήσουν τους Ιρανούς υπό έλεγχο 
και να διατηρήσουν τα συμφέροντά τους στη Μέση Ανατολή, απείλησαν ή 
χρησιμοποίησαν πληθώρα επιλογών συμπεριλαμβανομένων πιθανών 
στρατιωτικών επιθέσεων, διπλωματικής απομόνωσης και οικονομικών 
κυρώσεων.  Παρ 'όλα αυτά το Ιράν φαίνεται να έχει γίνει πιο ισχυρό τα τελευταία 
χρόνια και μάλιστα έχει επεκτείνει τη σφαίρα επιρροής του στην περιοχή του 
Κόλπου και στο Λίβανο. Ένα από τα πλεονεκτήματα του Ιράν ήταν η 
στρατιωτική του ανάπτυξη κατά την τελευταία δεκαετία168. 
 
Ο Πρόεδρος Χασάν Ρουχανί σύμφωνα με μια βρετανική έκθεση του 2015, 
έδωσε στους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC) ετήσιο προϋπολογισμό για 
επιχειρήσεις κυβερνοχώρου ύψους περίπου 19,8 εκατομμυρίων δολαρίων. Ο 
ιρανικός στρατιωτικός εξοπλισμός είναι πλέον ένας αυξανόμενος παράγοντας 
στις περιφερειακές αγορές όπλων στο Ιράκ, τη Συρία και το Λίβανο. Οι δυνάμεις 
του IRGC είναι πλέον σε θέση να κάνουν επίδειξη σκληρής ισχύος στη Μέση 
Ανατολή, στέλνοντας στρατιωτικούς συμβούλους και εθελοντές στις 
κυβερνήσεις του Ιράκ, της Συρίας και σε ομάδες πολιτοφυλακών. Η Τεχεράνη 
έχει κατασκευάσει και δοκιμάσει με επιτυχία βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλης 
εμβέλειας και μη επανδρωμένα οχήματα, εκτός από τα εγχώρια 
κατασκευασμένα υποβρύχια. Σύμφωνα με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, το 
Ιράν κατασκευάζει επίσης πυραυλικές εγκαταστάσεις στη Συρία και το 
Λίβανο169. 
 
Η στρατηγική του Ιράν για αύξηση των φορτίων ισχύος του στο υποσύστημα 
της Μέσης Ανατολής έχει επικεντρωθεί στην προώθηση της διασυνοριακής 
αλληλεγγύης των Σιιτών και στην ανάπτυξη αυτού που ονομάζει ο Ανώτατος 
ηγέτης Aλί Χαμενέι «οικονομία αντίστασης» (resistance economy).170 Η 
οικονομία αντίστασης είναι η στρατηγική του Ιράν για επιβίωση σε ένα εχθρικό 
παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον. Σχεδιασμένο για να αντιμετωπίσει τις 
διαβρωτικές επιπτώσεις των κυρώσεων των ΗΠΑ και της ΕΕ, επιδιώκει να 
μειώσει τις τρωτές καταστάσεις του Ιράν σε παγκόσμιες και περιφερειακές 

168 “Iran_and_Great_Powers_Struggle”. Πηγή: http://www.iran review.org/content/Documents/. 
htm, April 2, 2011.  
169  Στο ίδιο. 
170 Mohammed  Nuruzzaman, “The rise of Iran: How Tehran has become pivotal to the future of 
the Middle East”. Πηγή: http://theconversation.com/the-rise-and-rise-of-iran-how-tehran-has-
become-pivotal-to-the-future-of-the-middle-east-83160. 
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οικονομικές κρίσεις,  βελτιώνοντας παράλληλα τη βιομηχανική παραγωγή και 
την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα. Ένας άλλος μεγάλος στόχος είναι η μείωση 
της εξάρτησης από το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο που αποτελεί την κύρια 
πηγή εσόδων του Ιράν μέχρι τώρα171. 
 
Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες η Τεχεράνη προκαλεί άμεσα τις ελπίδες της 
Αμερικής να δημιουργήσει μια φιλοαμερικανική περιφερειακή τάξη, να 
διατηρήσει ασφαλή πρόσβαση στο πετρέλαιο του Κόλπου και να υπερασπιστεί 
τους παραδοσιακούς της αραβικούς συμμάχους. Το Ιράν θέλει από τις ΗΠΑ να 
περιορίσουν τουλάχιστον την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή. Θεωρεί την 
αμερικανική στρατιωτική και ναυτική παρουσία στον Κόλπο προσβλητική και 
απαράδεκτη. Αυτό αποτελεί βασική αιτία ανησυχίας για τα αραβικά κράτη - 
συμμάχους των ΗΠΑ που εξαρτούν σε μεγάλο βαθμό την εθνική τους ασφάλεια 
από τις στρατιωτικές προμήθειες των ΗΠΑ και τη συνεργασία μαζί τους. 
Πράγματι η αυξανόμενη επιρροή του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή 
ενδιαφέροντος, κάνει το Ισραήλ και τη Σαουδική Αραβία να επιδεικνύουν μια 
νευρική συμπεριφορά. 
 
3.14  Σχέσεις  του Ιράν με τη Χεζμπολάχ και ο ρόλος των Φρουρών της 
Επανάστασης 
 
Είναι σχεδόν βέβαιο ότι το Ιράν στην αντιπαράθεση και στον ανταγωνισμό 
περιφερειακής ισχύος με το Ισραήλ θα επιδιώξει να  εδραιώσει τη στρατιωτική 
παρουσία του, τόσο στη Συρία όσο και σε ολόκληρη την περιοχή. Η στρατιωτική 
επιρροή του Ιράν έχει ήδη διεισδύει στο Λίβανο172 μέσω της Χεζμπολάχ, στο 
Ιράκ μέσω σιιτικών πολιτοφυλακών και στη Συρία όπου οι Φρουροί της 
Επανάστασης (IRGC) έχουν πλέον εδραιώσει την παρουσία τους. Οι Ιρανοί 
γνωρίζουν πολύ καλά ότι η μεταπολεμική Συρία είναι από πολλές απόψεις ένας 
ανοιχτός και εκμεταλλεύσιμος χώρος. Και είναι πρόθυμοι να επενδύσουν εκεί 
σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για να επιτύχουν τους 
στόχους τους. 173  
 
Η Τεχεράνη βάσει του ρεαλιστικού δόγματος δεν έχει καμία πρόθεση να 
υποχωρήσει από τη Συρία χωρίς να αποκομίσει στρατηγικά οφέλη. Από την 
άλλη πλευρά, το Ισραήλ κατέστησε σαφές ότι θα αντιταχθεί με κάθε κόστος 
στην ιρανική εδραίωση στη Συρία κάτι που πιθανόν συνεπάγεται περαιτέρω 
γύρους συγκρούσεων. Το επιστημονικό ερώτημα που τίθεται από διεθνολογικής 
άποψης είναι εαν υπάρχουν προϋποθέσεις πρόκλησης μιας πολεμικής 
σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Τέτοιου είδος συγκρούσεις θεωρώ ότι είναι 
δύσκολο να κλιμακωθούν σε έναν γενικευμένο πόλεμο, τουλάχιστον υπό τις 
παρούσες συνθήκες. Πρώτον γιατί το Ιράν και το Ισραήλ δεν μοιράζονται 
σύνορα. Είναι δύσκολο να δούμε πώς οι σημερινές εχθροπραξίες θα 
μπορούσαν να εξελιχθούν σε μια ευρεία αντιπαράθεση που περιλαμβάνει τη 

171  Στο ίδιο. 
172 «Ισραήλ: Η Χεζμπολάχ “ελέγχει” τον στρατό του Λιβάνου».Πηγή: 
http://www.onalert.gr/stories/israil 11.10.2017, 08:53. 
173 Σύμφωνα με ισραηλινούς αξιωματούχους, υπάρχουν σήμερα περισσότεροι από 2.000 
σύμβουλοι του IRGC στη Συρία, περίπου 10.000 μέλη σιιτικών πολιτοφυλακών  από το 
Πακιστάν και το Αφγανιστάν (με υποσχέσεις ιθαγένειας και δώρηση  οικόπεδων στο Ιράν) και 
περίπου 8.000 μαχητές της Χεζμπολάχ. 
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διεκδίκηση εδάφους. Από την άλλη όμως το Ιράν μέχρι στιγμής έχει 
ενεργοποιήσει τον “πληρεξούσιό”174 του τη Χεζμπολάχ στο Λίβανο, που 
μοιράζεται σύνορα με το Ισραήλ. Σε αυτή την περίπτωση τα πράγματα 
φαντάζουν εντελώς διαφορετικά, ειδικά λόγω του εξαιρετικού οπλοστασίου που 
διαθέτει η Χεζμπολάχ. 
 
Σε αυτό το σημείο θα ξεφύγω από την πολιτική διάσταση της εν λόγω διαμάχης 
και θα παραθέσω ορισμένα στοιχεία που αφορούν στο τακτικό επίπεδο σχετικά 
με τη δράση της Χεζμπολάχ που όμως επέδρασαν καθοριστικά στη 
διαμόρφωση του συριακού μετεμφυλιακού τοπίου. Ως  πολιτική και στρατιωτική 
οργάνωση, η Χεζμπολάχ αντιλαμβάνεται ότι περιβάλλεται από εχθρούς όπως 
το Ισραήλ και οι ριζοσπαστικοί σουνίτες ισλαμιστές. Κάθε Ταξιαρχία175 της 
Χεζμπολάχ στο νότιο Λίβανο έχει επιφορτιστεί με έναν τομέα στο βόρειο Ισραήλ 
που υποτίθεται ότι πρέπει να καταλάβει, βάση του επιχειρησιακού της 
σχεδίου176.  
 
Πριν από τον πόλεμο είχε δοθεί έμφαση σε αμυντικές επιχειρήσεις σε αστικό 
περιβάλλον (κατοικημένες περιοχές) με μικρές  και ευέλικτες μονάδες οι οποίες  
προκαλούσαν απώλειες σε έμψυχο δυναμικό αλλά και σε εξοπλισμό του 
ισραηλινού στρατού, ενώ παράλληλα εκτόξευαν ρουκέτες μικρής και μεσαίας 
εμβέλειας προς το Ισραήλ. Στη Συρία, η Χεζμπολάχ συνειδητοποίησε ότι 
έπρεπε να είναι σε θέση να διεξάγει μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις 
και όχι ανταρτοπόλεμο. Ως εκ τούτου επανεξέτασε το στρατιωτικό εκπαιδευτικό 
της σύστημα, αύξησε το οπλοστάσιο των πυραύλων της και προμηθεύτηκε 
περισσότερα βαριά όπλα177. 
 
Η Χεζμπολάχ έγινε ένας από τους παράγοντες που  άλλαξαν την πορεία του 
πολέμου στη Συρία από την ώρα που τα στρατεύματά της  ήταν εις θέση να 
επιχειρήσουν στις πόλεις. Ο συριακός στρατός όταν ξέσπασε ο εμφύλιος 
πόλεμος είχε απαρχαιωμένη δομή και είχε ουσιαστικά να πολεμήσει από το 
1982. Ως εκ τούτου δεν είχε κανέναν διοικητή με εμπειρία αστικού πολέμου. Η 
Χεζμπολάχ από την άλλη πλευρά αγωνιζόταν συνεχώς ενάντια στο Ισραήλ από 
τη στιγμή της δημιουργίας της.178  Οι γενιές των διοικητών της, είχαν βελτιώσει 
τις δεξιότητές τους μέσα από τις συγκρούσεις και μάχες με τον ισραηλινό 

174 Λίτσας Σπυρίδων, «ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Μια Θεωρητική Προσέγγιση» 
(Ανορθόδοξος – Ασύμμετρος πόλεμος),  σελ. 306 - 315, Εκδόσεις Ποιότητα. 
175 Η ειδική εκπαίδευση σε κάθε Ταξιαρχία λαμβάνει υπόψη της την τοπική γεωγραφία της 
περιοχής που δραστηριοποιείται. Επίσης υπάρχει σε μεγάλη κλίμακα ένα δίκτυο υπόγειων 
σηράγγων και αποθηκών. Χρησιμοποιώντας τις σήραγγες η οργάνωση μπορεί να συγκεντρώσει 
μεγάλο αριθμό στρατευμάτων στον απαραίτητο τομέα επίθεσης χωρίς να εντοπιστεί και να 
δεχθεί επίθεση από τον αέρα. 
176 “Η στρατιωτική δύναμη της Χεζμπολάχ και ο πόλεμος στο Ισραήλ”. Πηγή: 
http://bankingnews.gr/ 10/11/2017. 
177  Στο ίδιο. 
178 Η Χεζμπολάχ ιδρύθηκε μετά την ισραηλινή στρατιωτική εισβολή στον νότιο Λίβανο το 1982. 
Η δράση της στράφηκε σχεδόν αποκλειστικά κατά των ισραηλινών κατοχικών στρατευμάτων. 
Απέφυγε τις επιθέσεις ακόμα και έναντι των χριστιανών Μαρωνιτών, των παραδοσιακών 
συμμάχων του Ισραήλ. Η αποχώρηση των Ισραηλινών από τον Λίβανο το 2000 πιστώθηκε στη 
σιιτική οργάνωση. Από τότε, για πολλούς Λιβανέζους είναι μία «δύναμη αντίστασης», όχι μία 
παραστρατιωτική οργάνωση των σιιτών. Γι’ αυτό δεν έχει αφοπλιστεί σε αντίθεση με τις άλλες 
παραστρατιωτικές ομάδες. Πηγή: https://slpress.gr/diethni/chezmpola-stratigiko-agkathi-sta-
plevra-tou-israil. 
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στρατό προκαλώντας του σοβαρές απώλειες με αποκορύφωμα τον πόλεμο των 
33 ημερών179 στο Λίβανο το 2006. 
Το Ισραήλ τότε αναγκάστηκε να υποχωρήσει από το νότιο Λίβανο και η φήμη 
της Χεζμπολάχ εκτοξεύτηκε ανάμεσα στο μουσουλμανικό κόσμο. Η στρατιωτική 
διοίκηση του Ισραήλ ανησυχεί για τις επιχειρήσεις της Χεζμπολάχ στη Συρία, 
δεδομένου ότι η παραστρατιωτική της πτέρυγα θα είναι πλέον σε θέση να 
προβαίνει σε επιθετικές επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν βαρύ και σύγχρονο 
οπλισμό. Το γεγονός ότι η Χεζμπολάχ έχει αρχίζει να θυμίζει τακτικό στρατό 
επιβεβαιώνεται και από την επανεξέταση της προσέγγισης του ισραηλινού 
στρατού για την καταπολέμησή της. Ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται για 
την καταπολέμηση μεγάλων στρατιωτικών σχηματισμών, μέχρι μιας Ταξιαρχίας, 
των οποίων η αποστολή θα είναι η εισβολή στο Ισραήλ και η κατάληψη χωριών 
ή στρατιωτικών βάσεων.  
 
Σύμφωνα με τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες, η Χεζμπολάχ έχει ένα μεγάλο 
δίκτυο πρακτόρων μέσα στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) και τη 
στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών  του Ισραήλ. Η άποψη αυτή τεκμηριώνεται 
από την παρουσία χαρτών, εγχειριδίων και εγγράφων του Ισραηλινού 
Υπουργείου Άμυνας με περιορισμένη πρόσβαση στα χέρια της Χεζμπολάχ. Οι 
επιτυχίες των κατασκοπευτικών μονάδων της Χεζμπολάχ βασίζονται σε μεγάλο 
βαθμό στην εκμετάλλευση οικογενειακών και εγκληματικών δεσμών μεταξύ 
ισραηλινών και λιβανέζων και στην στενή συνεργασία μεταξύ των ενόπλων 
σχηματισμών της Χεζμπολάχ και της Παλαιστινιακής Χαμάς.180 
 
Η Χεζμπολάχ επίσης δίνει ιδιαίτερη σημασία στα μέσα ενημέρωσης. Διαθέτει 
δορυφορικό τηλεοπτικό κανάλι (al-Manar), τέσσερις ραδιοφωνικούς σταθμούς 
και πέντε εφημερίδες. Χωρίς καμιά αμφιβολία η εικόνα της Χεζμπολάχ 
διαμορφώθηκε σε μεγάλο βαθμό από το Αl-Manar181, το οποίο μεταδίδει από το 
1991 και έχει μεταφερθεί σε δορυφόρο το 2000. Παρόλο που η Χεζμπολάχ είναι 
γνωστή στα δυτικά μέσα ενημέρωσης ως τρομοκρατική οργάνωση, επιδιώκει να 
αποτινάξει αυτόν τον χαρακτηρισμό με την πολύπλευρη πτυχή των 
δραστηριοτήτων της. Εκτός από τις μάχες στη Συρία και το Ισραήλ, αποτελεί 
μέρος του κοινοβουλίου του Λιβάνου και παρέχει εκπαίδευση και ιατρικές 
υπηρεσίες στους πολίτες. Την περίοδο 2000-2010 η Χεζμπολάχ δαπάνησε 
πολλά εκατομμύρια δολάρια για ανθρωπιστικές δράσεις στο Λίβανο. 
 

179 «Υπήρξαν ανεπαρκή  στρατιωτικά σχέδια, αναποτελεσματικότητα των μυστικών υπηρεσιών, 
σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ κυβέρνησης και στρατιωτικών επιτελών, συνεχείς διενέξεις μεταξύ 
υπουργών καθώς και εμφανές ρήγμα στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Όμως για πρώτη 
φορά το Ισραήλ έζησε μια επίθεση κατά του άμαχου πληθυσμού παρά τους πολέμους που 
διεξήγαγε από το 1948 μέχρι σήμερα. Οι τελευταίες 33 ημέρες του  πολέμου απέδειξαν ότι οι 
ισχυρές ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν είναι εις θέσιν να νικήσουν μερικές χιλιάδες αγωνιστές 
της Χεζμπολάχ. Πρόκειται για τον ίδιο στρατό που νίκησε επανειλημμένα από το 1949 τον 
στρατό της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και της Συρίας σε λιγότερες ημέρες» σχολιάζει ο Ισραηλινός 
ειρηνιστής Ούρι Αβνέρι στη γερμανική εφημερίδα Deutsche Welle. Πηγή: 
https://www.dw.com/el/. 
180 Το Ισραήλ είχε απευθύνει έκκληση στα Ηνωμένα Έθνη να παρέμβουν στο νότιο Λίβανο, 
ισχυριζόμενο ότι η παλαιστινιακή τρομοκρατική ομάδα Χαμάς συνεργάζεται με τη Χεζμπολάχ για 
τη δημιουργία πυραυλικών εργοστασίων και στρατοπέδων για την εκπαίδευση χιλιάδων 
παλαιστίνιων μαχητών εκεί. 
181 Ο Αλ Μανάρ , (αγγλικά : ο φάρος ) είναι ένας λιβανικός δορυφορικός τηλεοπτικός σταθμός 
που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ  και εκπέμπει από τη Βηρυτό του Λιβάνου. 
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Η Χεζμπολάχ λόγω του σιιτικού κοινού παρονομαστή,  είναι εκ των πραγμάτων 
ο πολιτικός-στρατιωτικός βραχίονας της Τεχεράνης στο Λίβανο. Το Ιράν 
εξοπλίζει και χρηματοδοτεί την οργάνωση από τη δεκαετία του 1980182, με το 
Ισραήλ να τη θεωρεί πρωταρχική απειλή για την ασφάλειά του. Αρχικά ήταν 
δημοφιλής μόνο στις φτωχές τάξεις των σιιτών. Με τον χρόνο όμως κατάφερε 
να αποκτήσει ερείσματα σε όλη τη χώρα, η οποία είναι ένα πολύπλοκο μωσαϊκό 
αντιπαρατιθέμενων θρησκευτικών δογμάτων183. Το Ισραήλ είχε προσπαθήσει 
και παλαιότερα να εξουδετερώσει την οργάνωση με την εισβολή στον Λίβανο το 
2006. Όμως αναγκάστηκε να υποχωρήσει μόλις συνειδητοποίησε ότι θα 
πλήρωνε βαρύ φόρο αίματος.  
 
Πρέπει να σημειώσουμε πως από τότε, η Χεζμπολάχ αποφεύγει τις 
στρατιωτικές προκλήσεις έναντι του Ισραήλ. Επίσης το Ισραήλ αν και 
πραγματοποιεί συχνά αεροπορικές επιθέσεις έναντι στόχων του Ιράν στη Συρία, 
αποφεύγει να στοχεύει βάσεις της Χεζμπολάχ στο Λίβανο. Από την πλευρά της 
και η Χεζμπολάχ εάν εκτοξεύσει πυραυλική επίθεση κατά του Ισραήλ από τον 
Λίβανο, θα ακολουθήσουν με βεβαιότητα σκληρά αντίποινα από την ισραηλινή 
αεροπορία. Τα αντίποινα θα προκαλέσουν τη δυσαρέσκεια πολλών Λιβανέζων 
για την οργάνωση (όπως είχε συμβεί  με την αντάρτικη δράση των Παλαιστινίων 
Φενταγίν184) και δε θέλει να διακινδυνευσει την συμμετοχή της στην κυβέρνηση 
της χώρας. 
 
Ο  Λίβανος  και  η  Παλαιστίνη  είναι  το  πεδίο  δράσης  και  προώθησης  του 
επιδιωκόμενου  στόχου  για  το  Ιράν,  να  έχει  δηλαδή  ενεργό  ρόλο  στη  
Μέση  Ανατολή.  Η Τεχεράνη χρησιμοποιεί την επιρροή της στη Χεζμπολάχ και 
τη Χαμάς για να επεμβαίνει ή να ενισχύει τον περιφερειακό της ρόλο, μέσα από 
ένα ιδεολογικό – πολιτικό σχήμα το οποίο από τη μία μεριά στηρίζεται στη 
θρησκεία και από την άλλη στον εθνικισμό. Μάλιστα, ορισμένοι παρατηρητές 
φτάνουν να πιστεύουν ότι το καθεστώς της Τεχεράνης δεν επιθυμεί την ειρήνη 
ανάμεσα στους Άραβες και στο Ισραήλ. Ο λόγος είναι ότι η διατήρηση και η 
ενίσχυση της κρίσης και των προβλημάτων στην περιοχή ισχυροποιεί 
αναπόφευκτα το ρόλο και των δύο οργανώσεων της Χεζμπολάχ και της Χαμάς, 
πράγμα που στέλνει ένα σαφές και κάποιες φορές ηχηρό μήνυμα στις ΗΠΑ για 
την επιρροή του Ιράν στην περιοχή. Σύμφωνα πάντα με την ίδια άποψη, η 
διατήρηση της κρίσης αποσπά κατά κάποιο τρόπο την προσοχή των  διεθνών  
παρατηρητών,  με  αποτέλεσμα  το  Ιράν  να  προχωρά  με  γοργά  βήματα  το 
πυρηνικό  του  πρόγραμμα185.  

182 “Η λογική που οδηγεί το Ιράν να δίνει όπλα σε Χαμάς–Χεζμπολάχ”. 
Πηγή:https://www.defence-point.gr/news/, 19/07/2014, 00:18. 
183 Ο πληθυσμός του Λιβάνου σύμφωνα με τη μέση εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών για το 
2015, είναι 5.851.000 κάτοικοι, εκ των οποίων το 54% είναι μουσουλμάνοι (διαφόρων 
δογμάτων), το 40,4% χριστιανοί (επίσης πολλών διαφορετικών δογμάτων) και 5,6% Δρούζοι. 
Επίσημα αναγνωρίζονται 17 διαφορετικά θρησκευτικά δόγματα. 
184 “Φενταγίν” είναι η ονομασία μελών παραστρατιωτικών ομάδων στη Μέση Ανατολή 
αποτελούμενων από Άραβες Παλαιστίνιους αντάρτες που ενεργούν επιθέσεις εναντίον του 
Ισραήλ. Φενταγίν στα αραβικά σημαίνει «αυτός που είναι έτοιμος να θυσιαστεί». Τον όρο 
χρησιμοποίησε για πρώτη φορά το 1955 ο πρόεδρος της Αιγύπτου Νάσερ. Οι πρώτες μονάδες 
Φενταγίν δημιουργήθηκαν στην Αίγυπτο και έδρασαν στους πολέμους τους '67 και του '73 
εναντίον του Ισραήλ. 
185 “Η λογική που οδηγεί το Ιράν να δίνει όπλα σε Χαμάς–Χεζμπολάχ”. 
Πηγή:https://www.defence-point.gr/news/, 19/07/2014, 00:18. 
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Στην  πραγματικότητα  όμως,  ούτε  η  Χεζμπολάχ  ούτε  η  Χαμάς είναι  
δημιουργήματα της Τεχεράνης. Αντίθετα μπορούν να θεωρηθούν ως  
αποτέλεσμα της άστοχης ισραηλινής και αμερικανικής επεκτατικής πολιτικής  
στην  περιοχή.  Παράλληλα  η  ιρανική υποστήριξη καλύπτει κενά και ανάγκες 
που αρνούνται να καλύψουν με εύσχημο ίσως τρόπο τα αραβικά κράτη τη 
στιγμή που οι τοπικές συγκρούσεις συνεχίζονται. Φαίνεται λοιπόν ότι  όσο η 
αναμέτρηση του Ισραήλ με τη σιιτική οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου  και  τη  
σουνιτική  Χαμάς  στη  Λωρίδα  της  Γάζας  παραμένει  ανοιχτή, τόσο 
προωθείται και η ιρανική πολιτική στην περιοχή186. 
 
3.15   Σχέσεις του Ιράν με Παλαιστίνη, Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ 
 
Κορυφαίος αξιωματούχος της Χαμάς ανέφερε σε συνέντευξή του ότι οι σχέσεις 
Χαμάς-Ιράν ήταν οι στενότερες από τότε που ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη 
Συρία το 2011187. Αυτή η «προσέγγιση» εκδηλώθηκε από τον αυξανόμενο 
αριθμό επισκέψεων των αντιπροσωπειών της Χαμάς στο Ιράν και από δημόσιες 
δηλώσεις υψηλόβαθμων αξιωματούχων της Χαμάς σχετικά με τη σημασία της 
στρατιωτικής υποστήριξης του Ιράν. Η δήλωση αυτή ανέφερε επίσης ότι «η 
δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τράμπ και η αναγνώριση από την 
Αμερική της Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσας του Ισραήλ παρείχε στο Ιράν μια 
ακόμη ευκαιρία να τονίσει την υποστήριξή του προς τους Παλαιστινίους και τη  
Χαμάς, καθώς και την ενθάρρυνση μιας νέας «Ιντιφάντα»188 κατά του Ισραήλ. 
Παρόλα αυτά ορισμένοι κάτοικοι της Γάζας  ως σουνίτες, επικρίνουν τη Χαμάς 
για τη συνεργασία με το Ιράν, την καρδιά τoυ σιιτικού αντίπαλου δόγματος. 
 
 Επιπλέον η Παλαιστινιακή  Αρχή επικρίνει σθεναρά τη συνεργασία της Χαμάς 
με το Ιράν και δεν επιτρέπει ξένες παρεμβάσεις στις παλαιστινιακές υποθέσεις. 
Λόγω της εμπόλεμης κατάστασης μεταξύ του Ισραήλ και της σουνιτικής Χαμάς 
που ασκεί τον πλήρη έλεγχο στη λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ και οι 
υποστηρικτές του, χαρακτηρίζουν τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ) 189 
όχι ως  δάκτυλο και ¨μακρύ χέρι¨ του Ιράν όπως η σιίτικη Χεσμπολάχ αλλά  δύο 
άκρως υπολογίσιμους (έστω και κατά συνθήκη) συμμάχους του Ιράν αφού 
πολεμάνε το Ισραήλ . Ορισμένοι Πέρσες εμπειρογνώμονες πάντως ισχυρίζονται 

186  Στο ίδιο. 
187 ¨Hamas and Iran closest they’ve been since Syrian war¨, Πηγή: https://www.jpost.com/,  
Yonah Jeremy BobMarch 28, 2018, 21:09. 
188 Ο Αραβικός όρος “Ιντιφάντα” υποδηλώνει αφύπνιση ή εξέγερση και χρησιμοποιήθηκε για 
πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του 1987 εναντίον του Ισραήλ. Στην παλαιστινιακή 
ιστορική αφήγηση συναντάται επίσης με την έννοια του "ταρακουνήματος ή της αφύπνισης" του 
κόσμου και του Ισραήλ σε όλες τις αδικίες που υπέστησαν οι Παλαιστίνιοι εξαιτίας της 
ισραηλινής "κατοχής". 
189 Η Xαμάς και το PIJ απασχολούν διαφορετικές τακτικές αλλά μοιράζονται τον ίδιο στόχο να 
αντικαταστήσουν το Ισραήλ με ένα ισλαμικό κράτος.   H Χαμάς  έχει οπαδούς τόσο στη Γάζα 
όσο και στη Δυτική Όχθη.  Tο PIJ είναι  πιο μαχητική παράταξη, δραστηριοποιείται κυρίως στη 
Γάζα αλλά διατηρεί και θύλακες  στη Δυτική Όχθη. Η χρηματοδότηση από το Ιράν ποικίλλει 
ανάλογα με το πόσο οι δηλώσεις και οι δράσεις των δύο κινημάτων αντανακλούν τα 
περιφερειακά συμφέροντά του. Το PIJ αντικατοπτρίζει συχνότερα τις θέσεις της Τεχεράνης. Ως 
κυρίαρχα σιιτική χώρα το Ιράν έχει αναπτύξει δεσμούς με τη Χαμάς και την PIJ - και τα δύο είναι 
σουνιτικά κινήματα - για να γεφυρώσει το θρησκευτικό χάσμα και να το εμπορευθεί ως 
πανισλαμική δύναμη. Πηγή: Daniel Levin, United States Institute of Peace, “Iran, Hamas and 
Palestinian Islamic Jihad”: http://iranprimer.usip.org/blog/2018/jul/09/. 
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ότι το  Ιράν δεν ασκεί μεγάλη επιρροή στα ενδοπαλαιστινιακά ζητήματα και κατ’ 
επέκταση στη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ παρά την εκτεταμένη και συνεχή 
χρηματοδότηση που απολαμβάνουν οι δύο οργανώσεις από την Ισλαμική 
Δημοκρατία.190  
 
 3.16   Το Ιράν και η Τουρκία  
 
Η σοβαρότερη κρίση στις σχέσεις μεταξύ Τουρκίας και Ιράν, προκλήθηκε από 
την ισλαμική επανάσταση το 1979, η οποία άλλαξε άρδην τις προτεραιότητες 
και τις συμμαχίες του Ιράν. Το μετεπαναστατικό Ιράν επιχείρησε να επηρεάσει 
τις ομάδες των Σιιτών σε άλλα κράτη έτσι ώστε να διαδώσουν την ισλαμική 
επανάσταση σ' όλη τη Μέση Ανατολή και διέκοψε τους άλλοτε φιλικούς δεσμούς 
του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. 
 
Οι εξελίξεις αυτές, όπως ήταν φυσικό, μεγιστοποίησαν τη σημασία της                
«ιρανικής απειλής» για την Τουρκία. Όταν κατέρρευσε η ΕΣΣΔ, το Ιράν βρέθηκε 
σε πολύ δύσκολη θέση, διότι αποτελούσε μία από τις λίγες προκλήσεις που 
αντιμετώπιζε η μοναδική πια υπερδύναμη. Οι ΗΠΑ δεν προκάλεσαν απλώς το 
Ιράν, αλλά άρχισαν να προβάλλουν την Τουρκία και το «τουρκικό μοντέλο» σαν 
μια κοσμική, σύγχρονη μουσουλμανική χώρα ενάντια στο ισλαμικό καθεστώς 
του Ιράν, ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο του Κόλπου εναντίον του Ιράκ το 1991. Η 
Ουάσιγκτον ασκούσε επίσης πιέσεις στο Ιράν (και το Ιράκ) με την υιοθέτηση της 
πολιτικής της «διπλής ανάσχεσης»191. Αυτές οι εξελίξεις οδήγησαν το Ιράν στην 
επιδίωξη καλύτερων σχέσεων με τη Ρωσία. 
 
Η μεγάλη έκταση και το μέγεθος του πληθυσμού και των δύο χωρών (Tουρκία 
και Ιράν) τους επέτρεψε την άσκηση επιρροής στη Μέση Ανατολή, την Κεντρική 
Ασία και τον Καύκασο. Και οι δύο θεωρούνται  πέρασμα προς την κεντρική Ασία 
και τον Καύκασο και μείζονες παράγοντες στη Μέση Ανατολή. Όπως είδαμε 
υπάρχει μια εγγενής και διαχρονική αντιπαλότητα μεταξύ της Τουρκίας και του 
Ιράν. Οι συνιστώσες που διαμόρφωσαν τη σχέση τους αφορούν σε 
γεωπολιτικούς, πολιτικούς, ιδεολογικούς, πολιτιστικούς και οικονομικούς – 
ενεργειακούς nαράγοντες. Οι δύο χώρες ανταγωνίστηκαν για την ηγεσία  του 
μουσουλμανικού κόσμου από τις αρχές του εικοστού αιώνα και ο ανταγωνισμός 
αυτός συνεχίζεται ακόμη και σήμερα σε περιφερειακό επίπεδο192. 
 

190 Council on Foreign Affairs, «Iran Supports Hamas, but  Hamas Is No Iranian “Puppet”. Πηγή: 
https://www.cfr.org/interview/. 
191 Στις 12 Μαρτίου 1947, ο Αμερικανός πρόεδρος Χάρι Τρούμαν παρουσιάζει το δόγμα του  -
Δόγμα Τρούμαν- στο Κογρέσο για την καταπολέμηση του Κομουνισμού. Για την Ελλάδα αυτό 
στην ουσία σημαίνει αποχώρηση των βρετανικών δυνάμεων και ένταξη της χώρας στην 
αμερικανική σφαίρα επιρροής, καθώς επίσης και την έναρξη της αμερικανικής στρατιωτικής και 
οικονομικής βοήθειας.Για την ιστορία, το Δόγμα Τρούμαν αποτέλεσε την αρχή του Ψυχρού 
πολέμου.  Το Δόγμα Τρούμαν είχε ως αποτέλεσμα τη μεταβολή της εξωτερικής πολιτικής των 
ΗΠΑ από τη λεγόμενη πολιτική του κατευνασμού σ' αυτό που ο διπλωμάτης Τζορτζ Κένναν 
αποκάλεσε «Θεωρία της Ανάσχεσης». Με το Δόγμα Τρούμαν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα 
υποστήριζαν την Ελλάδα και την Τουρκία οικονομικά και στρατιωτικά για να αποτρέψουν την 
άνοδο της ισχύος της Σοβιετικής σφαίρας. Οι ιστορικοί συχνά την θεωρούν ως την έναρξη του 
Ψυχρού Πολέμου, και την έναρξη της πολιτικής της "Συγκράτησης" ("Containment"), δηλαδή της 
ανάσχεσης της Σοβιετικής επέκτασης. 
192 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 322, Εκδόσεις Παπαζήση. 
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Η πορεία επίσης των σχέσεων Ιράν-Τουρκίας κατά κάποιο τρόπο αντανακλά τα 
τελευταία τριάντα χρόνια δύο ευρύτερες παγκόσμιες μεταβολές193. Η πρώτη 
είναι η μείωση του παράγοντα της ασφάλειας (desecuratization) σε όφελος της 
οικονομικής συνεργασίας και η δεύτερη είναι η αυξανόμενη σημασία της 
περιφερειακής συνεργασίας ως αποτέλσμα της ανάδυσης ενός πολυπολικού 
κόσμου194. Η πρόοδος στις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις θα 
συμβάλει αυτόματα στις προσπάθειες ανάπτυξης μίας περιφερειακής 
οικονομικής συνεργασίας. Πράγματι τα τελευταία χρόνια οι εμπορικές 
συναλλαγές της Τουρκίας με το Ιράν έχουν αυξηθεί με ραγδαίους ρυθμούς. 
 
  Εκτός της  γεωπολιτικής διάστασης της διαμάχης μεταξύ της Τουρκίας και του 
Ιράν, υπάρχει και η θρησκευτική διάσταση για την επικράτηση των δύο 
δογμάτων του Σιιτισμού και του Σουνιτισμού. Η Τουρκία του Ερντογάν δεν 
φοβάται απλά και μόνο την ίδρυση του Κουρδικού κράτους της Ροζάβας, 
δηλαδή της βόρειας Συρίας, κράτος το οποίο θα μπορούσε να ενωθεί με το 
αυτόνομο ιρακινό Κουρδιστάν. Η Τουρκία φοβάται  εξίσου την επικράτηση των 
Αλαουιτών, της θρησκευτικής κοινότητας παρακλάδι των Αλεβιτών στην οποία 
ανήκει και ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ το καθεστώς του οποίου διατηρεί 
άριστες σχέσεις με το Ιράν. Βέβαια, υπάρχει και μια κοινή ανησυχία που 
μοιράζονται η Τουρκία και το  Ιράν και αυτή δεν είναι άλλη από την  δημιουργία 
ενός μεγάλου Κουρδιστάν, καθότι τυχόν ανεξαρτησία των Κούρδων του Ιράκ και 
της Συρίας, πιθανόν να πυροδοτήσει παρόμοιες αυτονομιστικές τάσεις σε 
Τουρκία και Ιράν όπου ζουν μεγάλοι κούρδικοι πληθυσμοί. 
 
Τα τελευταία τρία χρόνια με την κλιμάκωση του πολέμου στη Συρία αλλά και το 
κυνήγι των οπαδών του Γκιουλέν έχει παραγνωρισθεί ο παράγοντας Αλεβίτες 
στην Τουρκία. Οι περίπου 15 εκατομμύρια Αλεβίτες αποτελούσαν μέχρι το 2013 
τον μεγαλύτερο φόβο του ερντογανικού σουνιτικού καθεστώτος. Οι Αλεβίτες 
αποτελούν σιιτκό παρακλάδι, αν και αυτός ο ορισμός τους αδικεί, εφόσον 
πρόκειται για μουσουλμάνους με πολύ περισσότερη κοσμικότητα και ελευθερία 
πνεύματος ακόμα και από τους σιίτες οι οποίοι θεωρούνται μεν ως πολύ πιο 
κοσμικοί και διαλλακτικοί από τους σουνίτες αλλά δεν έχουν αποφύγει 
ακρότητες όπως η θεοκρατία στο Ιράν195 . 
 
Σουνιτικά κράτη είναι η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Η.Α.Ε, το Κουβέιτ, το 
μισό Ιράκ, μικρό μέρος της Υεμένης και η Αίγυπτος. Το μόνο κράτος με σιιτική 
πλειοψηφία είναι το Ιράν το οποίο βέβαια κυβερνάται από το θεοκρατικό 
καθεστώς. Η Συρία πριν από τον πόλεμο ήταν μια χώρα με περίπου είκοσι 
εκατομμύρια πληθυσμού ο οποίος στην πλειοψηφία του ανήκε στο σουνιτικό 
δόγμα. Ωστόσο η οικογένεια Άσαντ η οποία κυβερνάει την χώρα από τη 
δεκαετία του ΄70 ανήκει στο αλαουιτικό δόγμα το οποίο θα μπορούσε να 
κατηγοριοποιηθεί ως συγγενές με το αλεβιτικό δόγμα, το οποίο με τη σειρά του 
θεωρείται ως πιο φιλικά προσκείμενο με τον σιιτισμό και θανάσιμο εχθρό του 
σουνιτισμού. Αλαουίτες της Συρίας και Αλεβίτες της Τουρκίας έχουν 

193https://www.amazon.com/Turkey-Iran-Relations-1979-2004-Revolution 
Geopolitics/dp/1568591144. 
194 Elliot Hen-Tov, «Understanding Iran's New Authoritarianism», Pages 163-179, Published 
online: 05 Jan 2010. 
195 “Ο εκ νέου διαμοιρασμός της Μ. Ανατολής και γιατί το Ιράν αποτελεί τον μεγαλύτερο κίνδυνο 
για τα συμφέροντα των ΗΠΑ”. Πηγή: https://prodromikos.wordpress.com/, 17 Δεκεμβρίου, 2016. 

                                                 

https://www.amazon.com/Turkey-Iran-Relations-1979-2004-Revolution


-62- 
 

στενότατους δογματικούς δεσμούς. Οι Αλεβίτες της Τουρκίας και ειδικά στην 
εποχή Ερντογάν από το 2003 και εντεύθεν, έχουν υποστεί διωγμούς196 
ανάλογους με αυτούς που βλέπουμε τελευταία να υπόκεινται οι “δήθεν” οπαδοί 
του Γκιουλέν. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

196 «Αλεβίτες: Η επόμενη ωρολογιακή "βόμβα" στα θεμέλια της Τουρκίας μετά τους Κούρδους;». 
Πηγή: https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/toyrkia/316667_alevites-i-epomeni-orologiaki-
vomva-sta-themelia-tis-toyrkias-meta,08/08/2015 - 10:10.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο : ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ 
 
4.1  Εισαγωγή  
 
Το κενό ισχύος που εμφανίστηκε και διευρύνθηκε στη Συρία έπειτα από την 
έναρξη της κρίσης τον Μάρτιο του 2011, λειτούργησε ως πόλος έλξης για τους 
περιφερειακούς δρώντες του υποσυστήματος της Μέσης Ανατολής, οι οποίοι 
την εκμεταλλεύτηκαν με σκοπό να εκπληρώσουν τις επιδιώξεις τους, είτε 
επρόκειτο για κρατικές, ή  διάφορες πολιτικοστρατιωτές οντότητες. Μετά το 
2012 η κρίση στη Συρία ξεπέρασε το μέγεθος μια εγχώριας διαμάχης και 
μετατράπηκε σε ένα θέατρο πολέμου με περιφερειακές προεκτάσεις. Ο 
πόλεμος στη Συρία ανακατένειμε τους συσχετισμούς ισχύος σε περιφερειακό 
αλλά και σε διεθνές επίπεδο, με τα τεράστια ενεργειακά και οικονομικά 
συμφέροντα των  κύριων παγκόσμιων δρώντων να υποδαυλίζουν περαιτέρω 
την διαμάχη μεταξύ  σουνιτικού και σιιτικού Ισλάμ.  
 
Η  συριακή κρίση ανέδειξε δύο  ανταγωνιστικά υποσυστήματα. Από τη μια 
πλευρά το Ιράν, η Ρωσία και η σιιτική Χεζμπολάχ, ως σύμμαχοι του καθεστώτος  
Άσαντ και από την άλλη η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος, η Τουρκία, το Κατάρ, 
τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και οι μεγάλες δυνάμεις ΗΠΑ, Γαλλία, Μεγάλη 
Βρετανία, ως υποστηρικτές της αντιπολίτευσης και των αντικαθεστωτικών 
ομάδων.197 Η εμπλοκή  πολλών κρατικών και μη κρατικών οντοτήτων στη 
συριακή διαμάχη αποτέλεσε την κύρια αιτία διεύρυνσης της κρίσης, 
παρατήρηση που σύμφωνα με το International Crisis Group εκφράστηκε από 
Αμερικανό αξιωματούχο με τη φράση: «Η κρίση στη Συρία έχει μεταλλαχθεί από 
έναν συριακό πόλεμο με περιφερειακές επιπτώσεις σε έναν περιφερειακό 
πόλεμο με συριακό επίκεντρο198». 
 
4.2   Αλλαγή της μορφής των πολέμων 
 
Μια πραγματικότητα είναι ότι το είδος των πολέμων έχει υποστεί δραματικές 
αλλαγές στις μέρες μας. Μήπως χρειάζεται να επαναπροσδιορίσουμε το τι 
σημαίνει «πόλεμος»; Φαίνεται ότι μετά τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου του 
2001, ο νέος τύπος  πολέμων δια πληρεξουσίων υιοθετείται πλέον όχι μόνο 
από τρομοκράτες και ομάδες εξτρεμιστών, αλλά ακόμα και από τα πιο ισχυρά 
κράτη. Ίσως πράγματι ο όρος «πόλεμος» χρειάζεται να επαναπροσδιοριστεί, με 
την έννοια ότι δεν διεξάγεται απευθείας από τα κράτη, ή τα ίδια τα κράτη 
προσομοιώνουν μεθόδους που χρησιμοποιούνται από παραστρατιωτικές 
ομάδες, αποφεύγοντας μια άμεση σύγκρουση σε πλήρη κλίμακα και σε ανοιχτό 
πεδίο. Επιπλέον, δεν είναι καθόλου εύκολο να προσδιορίσει κανείς σήμερα τη 
νίκη και την ήττα σε έναν πόλεμο, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτό 
είναι κάτι που έχει εντελώς δευτερεύουσα σημασία. Μετά την αμερικανική 
εισβολή το 2003 στο Ιράκ, συναντάμε όλο και πιο συχνά αυτό το είδος του 
πολέμου. 

197 “Syria’s Metastasing Conflicts”, Middle East Reports, International Crisis Group No. 143, 
June 27, 2013. 
198 https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-
hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria.  
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 Η επίσημη θέση της Δύσης για τον πόλεμο στη Συρία είναι ότι ο πόλεμος 
προκλήθηκε από το βάρβαρο καθεστώς Άσαντ κατά τη διάρκεια της Αραβικής 
Άνοιξης.  Η πραγματικότητα είναι ότι πρόκειται για έναν ακόμα “proxy” πόλεμο 
της Δύσης κατά της ρωσικής επιρροής στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και του 
Ιράν, στοχεύοντας στην ανατροπή του πιο ισχυρού τους συμμάχου στην 
περιοχή.   
 
Φαίνεται ότι οι άμεσοι πόλεμοι μεταξύ εθνών είναι εξαιρετικά δαπανηροί και μη 
αποδοτικοί στις μέρες μας. Το αυξανόμενα πολύπλοκο περιβάλλον στον νέο 
πολυ-πολικό κόσμο είναι ακατάλληλο για συγκρούσεις μεγάλης κλίμακας. Ο 
συνεχής εξοπλισμός ακόμα και των περιφερειακών δυνάμεων που έχουν 
περιορισμένη ισχύ, είναι άλλος ένας αποτρεπτικός παράγοντας απέναντι σε 
τέτοιου είδους συγκρούσεις. Σύμφωνα με τη νέα αντίληψη, η νίκη σε έναν 
πόλεμο είναι ελάσσονος σημασίας. Αυτό που μετράει είναι η επίτευξη 
συγκεκριμένων στόχων. Οι ΗΠΑ πρωτοπόρησαν σε αυτή τη νέα στρατηγική 
μετά το τέλος του Β’ ΠΠ. Κατάφεραν να πετύχουν συγκεκριμένους στόχους και 
να αυξήσουν σημαντικά την παγκόσμια επιρροή τους χωρίς ουσιαστικά να 
κερδίσουν κανένα πόλεμο από τότε! 
 
Εδώ και αρκετά χρόνια το Ισραήλ και το Ιράν υπό την κάλυψη του εμφυλίου 
πολέμου στη Συρία διεξάγουν έναν σκιώδη πόλεμο199. Το Ιράν εκμεταλλεύτηκε 
τη χαοτική κατάσταση που προκλήθηκε από τον πόλεμο για να εδραιώσει την 
εκεί στρατιωτική του παρουσία δημιουργώντας ένα προγεφύρωμα σε ένα 
κράτος που μοιράζεται κοινά σύνορα με το Ισραήλ. Έχει συγκροτήσει και 
εκπαιδεύσει σιιτικές πολιτοφυλακές με χιλιάδες πολεμιστές με ειδικούς 
συμβούλους  προερχόμενους από τους Φρουρούς της Επανάστασης. Το Ιράν 
εξακολουθεί να εκπαιδεύει και να εξοπλίζει τους μαχητές, ενισχύοντας 
παράλληλα τους δεσμούς με τους σιίτες του Ιράκ και τη σιιτική  Χεζμπολάχ στο 
Λίβανο, με την ελπίδα να οικοδομήσει ένα ενιαίο μέτωπο σε ενδεχόμενη νέα 
πολεμική αναμέτρηση200. Προς το παρόν το καθεστώς Άσαντ λόγω της ρωσικής 
ανάμειξης δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο παρά τους εναπομείναντες θύλακες 
ανταρτών. Με αυτόν τον τρόπο, το Ιράν αποφεύγει την κατατριβή των 
δυνάμεών του στις επιχειρήσεις εναντίον των σουνιτών αντικαθεστωτικών και 
εστιάζει απερίσπαστο στην πρόκληση οσο το δυνατόν μεγαλύτερης φθοράς στο 
Ισραήλ. 
 
Το Ισραήλ θεωρεί ότι οι Φρουροί της Επανάστασης θα επιδιώξουν να επιτεθούν 
εναντίον του, κάνοντας λόγο για σφοδρή απάντηση σε ενδεχόμενο ιρανικό 
πλήγμα201. Το ερώτημα είναι εαν θα επιχειρήσει έναν πόλεμο εναντίον του Ιράν   

199 Σύμφωνα με τον Martin S. Indyk πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Ισραήλ,  « δεν είναι ένας 
πόλεμος διαμεσολάβισης ή πόλεμος δια αντιπροσώπων όπως αποκαλείται τελευταία. Είναι 
ένας άμεσος πόλεμος και αυτό τον καθιστά ιδιαίτερα επικίνδυνο. Το Ισραήλ και το Ιράν 
βρίσκονται σε ψυχρό πόλεμο εδώ και  20 χρόνια, αλλά τώρα οι δυνατότητες κλιμάκωσης είναι 
πολύ μεγαλύτερες από πριν». 
200  RAND Corporation, «A Brief History of Israeli-Iranian Cooperation and Confrontation», σελ. 
10 – 12. 
201 Το Ισραήλ προετοιμάζεται για μια ενδεχόμενη ομοβροντία πυραύλων από το Ιράν ή μια 
επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη από τη Συρία. Δημοσίευμα των New York Times  
επιβεβαιώνει πως πίσω από την πυραυλική επίθεση της 9ης Απριλίου στην αεροπορική βάση 
Τ4 στη Συρία στην περιφέρεια  Χομς κρύβεται το Ισραήλ . Σύμφωνα με άρθρο του γνωστού 
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προκειμένου να εξουδετερώσει εν τη γεννέσει του το προγεφύρωμα του Ιράν 
στη Συρία202. Το Ιράν πάντως δεν σκοπεύει να εγκαταλείψει τις ηγεμονικές 
βλέψεις του στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αντιπαράθεσής του με το 
μεγάλο σουνιτικό “εχθρό” τη Σαουδική Αραβία203 και τις άλλες δύο 
ανταγωνίστριες δυνάμεις για την πρωτοκαθεδρία στην περιοχή, την Αίγυπτο και 
την Τουρκία. 
 
 4.3   Εξέλιξη των σχέσεων Ισραήλ – Ιράν μετά τον πόλεμο στη Συρία 
 
 Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η μέχρι τώρα διαμορφωθείσα κατάσταση στη 
Συρία μπορεί να οδηγήσει σε ένοπλη αντιπαράθεση μεταξύ Ισραήλ-Ιράν στο 
εγγύς μέλλον και αν οι δύο αντίπαλοι έχουν στρατηγικό όφελος να λύσουν τις 
διαφορές τους στο συριακό μέτωπο. Μέσω της Συρίας, το Ιράν διατηρεί ανοιχτό 
δίαυλο με τους “πληρεξουσίους” του, που επιδίδονται σε μάχες φθοράς με το 
Ισραήλ, απορροφώντας την επιθετικότητά του αναντίον του Ιράν. Η εμπλοκή 
του Ισραήλ σε ένα διαρκή πόλεμο χαμηλής εντάσεως με αυτές τις πολιτικο – 
στρατιωτικές οντότητες προσδίδει τα παρακάτω πλεονεκτήματα στο Ιράν: 
 

• Προξενεί φόβο και ανασφάλεια στον πληθυσμό του Ισραήλ. 
 

• Αποσπά την προσοχή του Ισραήλ από το πυρηνικό πρόγραμμα του 
Ιράν. 

 
• Δεσμεύει σημαντικό αριθμό ισραηλινών δυνάμεων για την αντιμετώπιση 

αυτών των ομάδων σχεδόν σε καθημερινή βάση. 
 

• Προσδίδει ζωτικό στρατηγικό χώρο στο Ιράν. Για τους στρατιωτικούς 
κύκλους του Ιράν, η Συρία αποτελεί την 35η επαρχία του. 

 
• Του επιτρέπει να ενισχύει ευκολότερα τη Χεζμπολάχ ώστε να επηρεάζει 

άμεσα τις εξελίξεις στο Λίβανο, τόσο σε πολιτικό όσο και στρατιωτικό 
επίπεδο. 

 
Το Ιράν εκμεταλλεύτηκε όχι μόνο την ευκαιρία που του παρουσιάστηκε  με τον 
συριακό εμφύλιο, αλλά και τις γενικότερες διεθνείς εξελίξεις στην                      
περιοχή, για να βρεθεί ακόμη πιο κοντά στο Ισραήλ. Οι κυριότερες εξ αυτών 
είναι: 
 

• Η εισβολή των ΗΠΑ στο Ιράκ το 2003 και η καταστροφή των ιρακινών 
ενόπλων δυνάμεων. Στην ουσία η Αμερική εξουδετέρωσε τον ισχυρότερο 
ανταγωνιστή του Ιράν στην περιοχή, με αποτέλεσμα το Ιράν να 
εξοικονομήσει πόρους και δυνάμεις για επέμβαση στην Συρία. 

 

Αμερικανού αναλυτή Τhοmas Friedman, το χτύπημα αυτό αποτελεί την πρώτη επίθεση του Τελ 
Αβίβ σε «ζωντανούς» ιρανικούς στόχους. Οι επτά νεκροί μετά το χτύπημα δεν λογαριάζονται ως 
«παράπλευρες απώλειες» καθώς ήταν μέλη της Δύναμης Κουντς (Quds), δηλαδή μιας από τις 
πτέρυγες των Φρουρών της Επανάστασης. 
202 “Ισραήλ ενατίον Ιράν στο μέτωπο της Συρίας”. Πηγή: 
http://www.sigmalive.com/simerini/world/503135/,02/08/2018. 
203 Στο ίδιο. 
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• Η εξάλειψη των δυνάμεων του λεγομένου Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ), που 
αποτελούσαν τροχοπέδη στην εξάπλωση των σιϊτικών δυνάμεων του 
Ιράν προς τη Δύση. 

 
• Η υπογραφή της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, (Joint 

Comprehensive Plan of Action – JCPOA), που είχε ως αποτέλεσμα την 
άρση μεγάλου μέρους των οικονομικών και εμπορικών κυρώσεων που 
είχαν επιβληθεί στο Ιράν από τη διεθνή κοινότητα. 

 
• Η ανοχή της Ρωσίας στις δράσεις του Ιράν στη Συρία, στο βαθμό που 

αυτές δεν επηρεάζουν αρνητικά τις σχέσεις της Ρωσίας με το Ισραήλ. 
 
Ο μεγαλύτερος φόβος για το Ισραήλ είναι το ξέσπασμα ενός πολέμου σε χρόνο 
που θα επιλέξουν οι φιλοϊρανικές δυνάμεις που σταθμεύουν στη Συρία μέσω 
των υψιπέδων του Γκολάν, σενάριο που εφόσον υλοποιηθεί θα δώσει τη 
δυνατότητα και στη Χεζμπολάχ να του επιτεθεί από τον Λίβανο και να 
υποχρεώσει το Ισραήλ σε έναν διμέτωπο αγώνα. Ένας άλλος κίνδυνος για το 
Ισραήλ είναι η μόνιμη παρουσία του Ιράν στη Συρία μέσω της ανάπτυξης 
χερσαίων βάσεων στο έδαφός της. Τότε η ανασφάλεια του Ισραήλ θα αυξηθεί 
δραματικά, αφού το μέγεθος της απειλής μεγαλώνει όταν μικραίνουν οι 
αποστάσεις. Τέλος το Ισραήλ φοβάται πιθανή συμφωνία μεταξύ Ασαντ και Ιράν 
για παραχώρηση χώρου δημιουργίας ναυτικής βάσεως στη Μεσόγειο, κάτι που 
αν υλοποιηθεί, θα θέσει σε κίνδυνο το δίκτυο εγκαταστάσεων παραγωγής και 
διανομής φυσικού αερίου του Ισραήλ204. 
 
Το Ιράν εκμεταλλεύτηκε την έμφαση της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ επί 
προεδρίας Ομπάμα στον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματος και 
βρήκε την ευκαιρία να κάνει αισθητή την παρουσία του στη Συρία μέσω των 
συμβατικών του δυνάμεων, με αποτέλεσμα να αυξηθεί η απειλή για το Ισραήλ. 
Το Ιράν έχει συμφέρον να μην επιτρέψει τις αντι-σιϊτικές δυνάμεις να 
επικρατήσουν στη Συρία. Το Ισραήλ στερούμενο του απαραίτητου στρατηγικού 
βάθους, θεωρεί ορθολογική επιλογή να εμπλακεί με το Ιράν στο έδαφος της 
Συρίας ώστε να μην φθείρει την ενδοχώρα του, κάτι το οποίο καθιστά μια 
ένοπλη σύγκρουση χαμηλής εντάσεως με το Ιράν πιθανή, εφόσον το Ισραήλ 
δεν θέλει να προσθέσει δίπλα του  ένα ακόμη εχθρικό κράτος205. 
 
 Το Ισραήλ δεν διστάζει να δημιουργεί «ανίερες συμμαχίες» με πρώην 
ορκισμένους εχθρούς του όπως η Σαουδική Αραβία, η Αίγυπτος και οι χώρες 
του Κόλπου ή ακόμα και το Ισλαμικό Κράτος, με σκοπό την επίτευξη των 
εθνικών του αντικειμενικών σκοπών206. Η  Συρία παρέχει στο Ιράν μια ζωτική 
πύλη πρόσβασης στη Μεσόγειο Θάλασσα και τον στρατηγικό διάδρομο που 
οδηγεί στην περιοχή επίτευξης των περιφερειακών του φιλοδοξιών. 
Επιπρόσθετα, το Ιράν μέσω της Συρίας  ελέγχει και υποστηρίζει τους «πελάτες» 
του κυρίως τη Χεζμπολάχ, τη Χαμάς και άλλες εξτρεμιστικές οργανώσεις που 
διευκολύνουν και ανταποκρίνονται στην πολιτική της Τεχεράνης. 

204   Ματζάκος Ανδρέας,  “Η Συνεχιζόμενη Παρουσία του Ιράν στη Συρία, Αυξάνει την Ανησυχία 
του Ισραήλ”. Πηγή: file:///C:/Users/user/Desktop/. 
205 Στο ίδιο. 
206 “Israeli Collaboration with ISIS”.Πηγή:http://www.defenddemocracy.press/israeli-
collaboration-with-isis/,26/04/2017. 
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Σύμφωνα με τον Christopher Phillips207 (καθηγητή διεθνών σχέσεων στο 
πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου), ο πόλεμος της Συρίας οφείλεται 
κυρίως σε περιφερειακούς - συστημικούς παράγοντες και ιδιαίτερα από το κενό 
που δημιουργήθηκε  στη Μέση Ανατολή λόγω της σταδιακής απαγκίστρωσης 
των ΗΠΑ από αυτήν την περιοχή και την επικέντρωση της εξωτερικής τους 
πολιτικής  στην Κίνα και στη νοτιοανατολική Ασία. Το γεγονός αυτό προκάλεσε 
μια νέα “περιφερειακή τάξη” στην οποία έξι διεθνείς δρώντες - οι ΗΠΑ, η Ρωσία, 
το Ιράν, η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Κατάρ – ανταγωνίζονται  για την 
αύξηση της επιρροής τους στο συριακό μέτωπο. Τον ρόλο του κάθε παράγοντα 
θα τον αναλύσουμε στη συνέχεια, θα βγάλουμε  συμπεράσματα και θα 
προβούμε σε εκτιμήσεις για το πως μπορεί να διαμορφωθεί η γεωπολιτική 
σκακιέρα  στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. 
 
Στις αρχές του 2013, οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις είχαν απωλέσει 
σημαντικό έδαφος  ( Χαλέπι, Ράκα,) θέτοντας σε κίνδυνο το καθεστώς  Άσαντ.   
Ενδεχόμενη ανατροπή του  Άσαντ θα μείωνε αισθητά την ιρανική προβολή 
ισχύος στην περιοχή. Συνεπώς, προς βορρά θα ενισχύετο ο περιφερειακός 
ρόλος τής Τουρκίας, ενώ θα επέτρεπε στα σουνιτικά κράτη τού Κόλπου και 
κυρίως στη Σαουδική Αραβία να χρησιμοποιήσουν τα συριακά εδάφη για τη 
δική τους αμφίπλευρη προβολή ισχύος επί του Λιβάνου και του Ιράκ, 
ενισχύοντας το σουνιτικό στοιχείο έναντι του σιιτικού στις δύο αυτές χώρες. Η 
Συρία κατέχει κεντρικό ρόλο στους γεωστρατηγικούς σχεδιασμούς τού Ιράν. Το 
κοσμικό μπααθικό καθεστώς τού Χάφεζ αλ Άσαντ (πατέρα τού σημερινού 
προέδρου) ήταν το πρώτο που αναγνώρισε το 1979 την Ισλαμική Δημοκρατία. 
Πρόκειται περί στρατηγικής συνεργασίας τριάντα ετών στηριζόμενη 
περισσότερο επί γεωστρατηγικών συμφερόντων και όχι τόσο σε θρησκευτικά ή 
ιδεολογικά θεμέλια.208  209 
 
Επιπλέον, μετά την αμερικανική επέμβαση στο Ιράκ το 2003 και τη διάλυση του 
μπααθικού καθεστώτος (με σουνιτικό πολιτιστικό υπόβαθρο) του Σαντάμ 
Χουσεΐν, το Ιράν αύξησε την επιρροή του επί της εύθραυστης κυβερνήσεως της 
Βαγδάτης. Αυτό επέτρεψε στο Ιράν τη δημιουργία ενός  “σιιτικού τόξου”  που 
ξεκινά από την Τεχεράνη, διατρέχει το Ιράκ (κυβέρνηση του σιίτη Νούρι αλ 
Μαλίκι), τη Συρία (καθεστώς τού Αλαουίτη Μπασάρ αλ Άσαντ) και καταλήγει στο 
Λίβανο (σιιτική οργάνωση Χεζμπολά). Συνεπώς η Συρία με την ιδιαίτερη 
γεωπολιτική σπουδαιότητα και γεωγραφική της θέση, αποτελεί το κέντρο 
βάρους των ιρανικών ηγεμονικών βλέψεων210.  
 
Η ενδυνάμωση του σιιτικού Ισλάμ στην περιοχή επηρρέασε όπως είναι φυσικό 
και την εσωτερική πολιτική κατάσταση των κρατών. Αποτέλεσμα αυτής της 
εξέλιξης είναι η ύπαρξη σιιτικών  ομάδων που ελέγχουν τις κυβερνήσεις του 

207 “The Battle for Syria International Rivalry in the New Middle East”. Πηγή: 
https://yalebooks.yale.edu/book/9780300217179/battle-syria. 
208 Λίτσας Σπυρίδων, “Η Αραβική Άνοιξη και η Νέα Περιφερειακή Σκακιέρα”. Πηγή: 
https://piotita.gr/, 12/12/2017. 
209  Μάζης Ιωάννης,  “Οι γεωστρατηγικοί ενδοϊσλαμικοί ανταγωνισμοί στο σύστημα Συρίας-
Λιβάνου”. Πηγή: http://www.foreignaffairs.gr/articles/69782/, 25/04/2014. 
210 Μάζης Ιωάννης, “Νέα πλήγματα στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής”. Πηγή: 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/. 
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Ιράν, του Ιράκ και της Συρίας ενώ ασκούν πλέον σημαντική επιρροή στο 
Λίβανο, στο Πακιστάν, έχουν πολιτική δύναμη στο Αφγανιστάν211 κι’ έχουν 
πάψει να βρίσκονται στο περιθώριο στα Αραβικά Εμιράτα και σε περιοχές της 
Βόρειας Αφρικής (Μαγκρέμπ)212. Η εξέλιξη αυτή ανησυχεί τη σουνιτική 
Σαουδική Αραβία, την Ιορδανία, κάποιες μειονοτικές κυβερνήσεις στον Περσικό 
Κόλπο (Μπαχρέιν, Υεμένη)213 και βέβαια το Ισραήλ που αντιδρά με σφοδρότητα 
σε ενδεχόμενη  αύξηση της ιρανικής  επιρροής επί του μουσουλμανικού κόσμου 
στη Μέση Ανατολή214. 
 
Η ενεργοποίηση του σιιτικού παράγοντα τέθηκε υπό το συντονισμό των 
«Φρουρών τής Επανάστασης», έχοντας ως κύρια αιχμή του δόρατος τις 
Μονάδες τής Χεζμπολάχ η οποία έχει πλέον μετεξελιχθεί  από παραστρατιωτική 
οργάνωση σε τακτικό στρατό με διακριτή οργάνωση και δομή. Η Χεζμπολάχ  
εκμεταλλεύτηκε την εμπειρία της στις τακτικές ασύμμετρου πολέμου και την 
εκπαίδευσή της σε μάχες εντός αστικού περιβάλλοντος και κατάφερε να 
μετατοπίσει την ισορροπία αυτής της κρίσιμης σύγκρουσης προς όφελος του 
καθεστώτος Άσαντ215. 
 
Παρά την αιματηρή καταστολή που ασκεί η συριακή κυβέρνηση απέναντι στις 
αντικαθεστωτικές δυνάμεις, το Ιράν αδιαφορώντας για τη διεθνή του εικόνα 
στηρίζει την Δαμασκό και υιοθετεί πλήρως τις θέσεις της σχετικά με τους 
εξεγερμένους, ισχυριζόμενο ότι οι ενέργειές τους υποκινούνται  από δυτικά 
κέντρα εξουσίας. Αυτή η ιρανική στήριξη προς τη Συρία εδράζεται επίσης και 
στη δυνατότητα που αποκτούν αυτά τα δuο κράτη συμπράττοντας, να 
εξισορροπήσουν τη δυτική επιρροή και τις πιέσεις που τους ασκούνται216 και 
στο γεγονός ότι το Ιράν φοβάται αντίστοιχες εξελίξεις και στο δικό του έδαφος 
(βλέπε κουρδικό ζήτημα)217.  

211 Το Πακιστάν, που θεωρείται ο κύριος υποστηρικτής των Αφγανών Ταλιμπάν, κατηγορείται 
ότι παίζει διπλό παιχνίδι. Αλλά Αφγανοί και δυτικοί αξιωματούχοι καθώς και πηγές των 
Ταλιμπάν έχουν μιλήσει για μυστικές σχέσεις των Ταλιμπάν με το Ιράν τα τελευταία χρόνια. Και 
πρόσφατα προέκυψε ότι οι σχέσεις της Ρωσίας με τους Ταλιμπάν έχουν γίνει επίσης πιο 
θερμές. 
212 Μαγκρέμπ ονομάζεται η περιοχή της Βόρειας Αφρικής που περιλαμβάνει το Μαρόκο, την 
Αλγερία και την Τυνησία. Με τον όρο Μεγάλο Μαγκρέμπ περιλαμβάνονται επιπλέον οι περιοχές 
της Δυτικής Σαχάρας, Μαυριτανίας και της Λιβύης. Η ονομασία Μαγκρέμπ προέρχεται από την 
αραβική λέξη γκαρίμπ (gharib) που σημαίνει "πηγαίνοντας προς το άγνωστο" που αποτελούσε 
το σύνθημα των Αράβων κατακτητών κινούμενοι δυτικά στα βόρεια παράλια της Αφρικής. 
213 Το να εξεγερθούν οι σιίτες του Μπαχρέιν, ενός νησιού πολύ κοντά στις ακτές της Σαουδικής 
Αραβίας στον Κόλπο, αποτελεί απόλυτη κόκκινη γραμμή για το Ριάντ. Η σιιτική μειονότητα της 
Σαουδικής Αραβίας κυμαίνεται μεν μόνο γύρω στο 15%, όμως σχεδόν αποκλειστικά σιίτες ζουν 
στην περιοχή που έχει τα μεγαλύτερα ενεργειακά αποθέματα. 
Οι Σαουδάραβες είναι κατηγορηματικά αντίθετοι και με τους αντάρτες Χούτι της Υεμένης επειδή 
είναι Σιίτες, υποστηρικτές της αίρεσης Ζαΐντι των σιιτών του Ισλάμ. Φοβούνται ότι η 
«επανάσταση» των Χούτι «θα μπορούσε να εξαπλωθεί ως τα νότια σύνορά» και να 
ενθαρρύνουν τους δικούς τους ανήσυχους μειονοτικούς Σιίτες. 
214 Ανδριανόπουλος Ανδρέας, “ Η γεωοικονομική διάσταση της συμφωνίας με το Ιράν”, 
Πηγή:https://www.acg.edu/ckeditor_assets/attachments/729/thegeoeconomicalaspectoftheirana
greement.pdf. 
215 Μάζης Ιωάννης, “Νέα πλήγματα στην ασφάλεια της Μέσης Ανατολής”. Πηγή: 
http://www.foreignaffairs.gr/articles/. 
216 Brandon Friedman, Center for Iranian Studies - Tel Aviv University, «The Principles and 
Practice of Iran’s Post-Revolutionary Foreign Policy», σελ. 4. 
217 Στο ίδιο. 
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 4.4   Η ισραηλο-αραβική προσέγγιση 
 
Οι αλλαγές που συμβαίνουν στην περιοχή είναι σαρωτικές και ίσως αυτό που 
διαδραματίζεται είναι η κατάρρευση της συμφωνίας Σάικς-Πικό (κατα την οποία 
Βρετανία και Γαλλία χάραξαν τα σύνορα στην περιοχή πριν από έναν αιώνα) και 
πως το ζητούμενο είναι η σταθερότητα και όχι η δημοκρατία, όπως πίστεψαν οι 
Αμερικανοί (επί προεδρίας Ομπάμα) μετά το ξέσπασμα της αποκαλούμενης 
Αραβικής Ανοιξης218. 
 
Αυτή την εκτίμηση τη συμμερίζονται και οι αραβικές μοναρχίες με 
προεξάρχουσα την Σαουδική Αραβία, που έχουν επιπλέον ως κοινό στρατηγικό 
συμφέρον με το κράτος του Ισραήλ την ανάσχεση της ιρανικής επέκτασης. «Δεν 
θα ανεχτούμε την παρουσία των ιρανικών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ τόσο 
κοντά, δίπλα από τα σύνορά μας» διαμηνύει ο εκπρόσωπος του ισραηλινού 
υπουργείου Εξωτερικών  Εμανουέλ Νασόν. Και συνεχίζοντας, «τώρα οι 
αραβικές μοναρχίες συνομιλούν και συνεργάζονται με το Τελ Αβίβ, το 
Παλαιστινιακό έχει παραγκωνιστεί από το δράμα της Συρίας και όλα τα 
βλέμματα είναι στραμμένα στην Τεχεράνη. Στη Μέση Ανατολή ο καθένας βλέπει 
τα πράγματα από τη γωνία που τον συμφέρει. Σε αυτή τη ‘’δύσκολη γειτονιά’’ 
δεν υπάρχουν σταθερές συμμαχίες βασισμένες σε αξίες και αρχές. Υπάρχουν 
μόνο συμφέροντα, ετερόκλητες ad hoc συμφωνίες και ένας διαρκής αγώνας για 
επιβίωση, που αποτελεί αυτοσκοπό»219.  
 
Η προθυμία του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας να χρησιμοποιήσουν άλλες 
χώρες της Μέσης Ανατολής για τη διεξαγωγή «πολέμου δια αντιπροσώπων», 
απειλεί να φέρει τον κόσμο πιο κοντά στο χείλος ενός ισλαμικού Ψυχρού 
Πολέμου. Το Ιράν και η Σαουδική Αραβία μάχονται για την κυριαρχία στον 
Περσικό Κόλπο και τον έλεγχο της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου. Οι 
Σαουδάραβες ως χώρα γενέτειρα του Ισλάμ και της αραβικής γλώσσας, και οι 
Ιρανοί με το αίσθημα της πολιτιστικής και ιστορικής υπεροχής, συνεχίζουν μια 
αντιπαράθεση που δεν φαίνεται να τερματίζεται σύντομα220. 
 
 4.5   Ο “πόλεμος” των αγωγών και η σχέση του με τον συριακό εμφύλιο. 
 
Λίγο πριν την έναρξη του πολέμου στη Συρία, οι Times της Τεχεράνης 
δημοσίευσαν ένα ρεπορτάζ που τιτλοφορούταν «Ιράν, Ιράκ και Συρία 
υπογράφουν μεγάλη συμφωνία για αγωγούς». Το ρεπορτάζ έκανε λόγο για 
εξαγωγή μεγάλης ποσότητας ιρανικού φυσικού αερίου στην Ευρώπη μέσω ενός 
αγωγού που θα διέσχιζε  Ιράκ, Συρία, Λίβανο , Μεσόγειο Θάλασσα, Ελλάδα και 
από εκεί θα κατέληγε στα ενεργοβόρα ευρωπαϊκά κράτη221. Με 120 μίλια 

218 Ζηργάνος Νικόλας, “Από τα υψώματα του Γκολάν το Ισραήλ βλέπει τη Δαμασκό και φοβάται 
την Τεχεράνη”.Πηγή: https://commonality.gr/apo-ta-ypsomata-tou-gkolan-israil-vlepi-ti-damasko-
ke-fovate-tin-techerani/, Νοέμβριος 2017. 
219 Στο ίδιο. 
220 Μικέλης Κυριάκος, Ινστιτούτο Διεθνών  Οικονομικών Σχέσεων ( Institute of International 
Economic Relations), «Regional Powerhood and the Eastern Mediterranean», σελ. 11, 
Oκτώβριος 2017. 
221 Ο αγωγός των 6000 χιλιομέτρων θα κόστιζε 10 δισ. ευρώ και θα μπορούσε να μεταφέρει 100 
με 120 εκατομμύρια κυβικά πόδια αέριο την ημέρα. Το project αναμενόταν να ολοκληρωθεί στα 
μέσα του 2018. Κάτι βέβαια που δεν συνέβη ποτέ, καθώς η Αμερική έχει επιβάλλει κυρώσεις σε 
Ιράκ και Συρία. Τον Ιούλιο του 2013, οι ηγέτες της Συρίας, του Ιράν και του Ιράκ συναντήθηκαν 
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ακτογραμμής στη Μεσόγειο, η Συρία μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο για τις 
πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του Κόλπου και της Μέσης Ανατολής που 
επιδιώκουν να εξάγουν το πετρέλαιο και το άεριό τους στην ευρωπαϊκή αγορά. 
 
 Η Συρία συμμετείχε βέβαια και σε έναν αγωγό δυτικών συμφερόντων γνωστός 
ως Αραβικός  Αγωγός Αερίου που θα κατέληγε στις ευρωπαϊκές αγορές μέσω  
Σαουδικής Αραβίας, Ιορδανίας, Συρίας και Τουρκίας, παρακάμπτοντας  τη 
Ρωσία. Οι μεγάλοι παίκτες αυτού του αγωγού ήταν μεταξύ άλλων η Σαουδική 
Αραβία και το Κατάρ222.  Ίσως το μεγάλο λάθος του  Άσαντ ήταν να απορρίψει 
τον εν λόγω αγωγό για να προκρίνει εκείνον στον οποίο συμφώνησε με Ιράν και 
Ιράκ, τον επονομαζόμενο και «Ισλαμικό Αγωγό» που ήταν όμως ευθέως 
ανταγωνιστικός με εκείνον του Αραβικού Κόσμου223. Ο στόχος του Άσαντ ήταν 
πιθανότατα να προασπίσει τα συμφέροντα των Ρώσων συμμάχων του, οι 
οποίοι κατέχουν σχεδόν το μονοπωλιο της προμήθειας φυσικού αερίου στην 
Ευρώπη. 
 
Οι περισσότεροι Άραβες αντιμετωπίζουν τον «Ισλαμικό Αγωγό» σαν έναν 
αγωγό που θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Σιιτών. Άλλωστε ξεκινά από το 
σιιτικό Ιράν, περνά από το σιιτικό Ιράκ και καταλήγει στη σιιτοκρατούμενη Συρία. 
Γι αυτό τα σουνιτικά κράτη του Κόλπου είχαν τόσο οικονομικούς (κυρίως) και 
δευτερευόντως θρησκευτικούς λόγους να αποτρέψουν μια τέτοια εξέλιξη.  Τα 
κράτη του Κόλπου είχαν αντιταχθεί στην κατασκευή του ‘’ισλαμικού αγωγού’’ και 
χρηματοδότησαν και εξόπλισαν ‘’αντικαθεστωτικούς’’ εντός της Συρίας για να 
υπονομεύσουν την κατασκευή του. Πρωταρχικός στόχος τους ήταν να 
ανατραπεί το καθεστώς Άσαντ, όμως οι ελπίδες τους αυτές δεν έγιναν πράξη, 
καθώς ο Άσαντ παραμένει ισχυρός την ώρα που οι δυνάμεις του με τη βοήθεια 
των Ρώσων συμμάχων του κερδίζουν συνεχώς έδαφος στη Συρία224. 
 
Ενάντια στον Άσαντ, στράφηκαν αρκετοί ισχυροί παίκτες της Μέσης Ανατολής 
όπως το Ισραήλ, η Ιορδανία, η Τουρκία, το Κατάρ και σημαντικότερη όλων η 
Σαουδική Αραβία. Και η Αλ Κάιντα ήταν εναντίον του Άσαντ και είχε ενταχθεί 
στις αντικυβερνητικές δυνάμεις, με σκοπό να τον ανατρέψει, ώστε να 
εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς φιλικό προς τη Σαουδική Αραβία και φιλικό στις 
Δυτικές κυβερνήσεις. Για να πετύχουν το στόχο τους αυτόν, οι δυτικές 
στρατιωτικές δυνάμεις αναζητούσαν μια αφορμή για την επέμβασή τους στη 
Συρία.  Και αυτό χρειαζόταν μια εκ των προτέρων δικαιολόγηση που ίσως ήταν 
η υποτιθέμενη επίθεση με χημικά αέρια εναντίον αμάχων στη Γούτα της 
Δαμασκού τον Αύγουστο του 2013 η πραγματοποίηση της οποίας αμφισβητείται 
μέχρι σήμερα225.  

για να υπογράψουν μια κατ' αρχήν συμφωνία για τον αγωγό με σκοπό η συμφωνία να έχει 
ολοκληρωθεί στο τέλος εκείνου του έτους. 
222  Μάζης Ιωάννης, «Γεωπολιτική Ανάλυση της Συριακής Κρίσης και Γεωστρατηγικές της 
Δυναμικής στην Ευρύτερη Μέση Ανατολή», σελ. 104. 
223 “Τα δυο προβλήματα του ισχυρισμού για την επίθεση με χημικά στη Ντούμα”, Πηγή: 
https://www.reader.gr/specials/ti-symvainei-edo-kai-7-hronia-sti-syria,15/04/18. 
224 Στο ίδιο. 
225 Σύμφωνα με τους Δυτικούς οι οποίοι ελέγχουν και τη σχετική ειδησεογραφία που φτάνει στην 
Ευρώπη, είναι βέβαιο πως η επίθεση με χημικά στη Ντούμα προήλθε από τις δυνάμεις του 
Άσαντ. Το 2013 και ενώ ο πόλεμος βρισκόταν σε πολύ χειρότερο σημείο για την πλευρά του 
Άσαντ, ο Σύρος πρόεδρος συμφώνησε στην καταστροφή του χημικού του οπλοστασίου, 
θέλοντας να αφαιρέσει επιχειρήματα από τους Δυτικούς για μια εις βάρος του επέμβαση. Το 
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4.6 Η μεσολάβηση ΗΠΑ – Ρωσίας για τη διάσωση του καθεστώτος  Άσαντ. 
 
 Μετά την  ανωτέρω  (αμφισβητούμενη)  χημική επίθεση στη Γούτα, περιοχή 
διεκδικουμένη από τις αντικαθεστωτικές δυνάμεις, η Ουάσιγκτον προώθησε την 
επιλογή ενός πυραυλικού πλήγματος κατά του καθεστώτος Άσαντ, επιλογή που 
υποστηρίχθηκε ενθέρμως από τη Γαλλία, τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. 
Παρά τις διαφορετικές στρατηγικές προτεραιότητες και πολιτικές ιδεολογίες,  η 
Σαουδική Αραβία και η Τουρκία στόχευαν στον  κοινό στόχο της πτώσης τού 
καθεστώτος Άσαντ και την αντικατάστασή του από άλλο φιλικό προς αυτές 
σουνιτικό καθεστώς. Αυτό θα έδινε την ευκαιρία στην ισλαμική κυβέρνηση 
Ερντογάν να επιχειρήσει να προβάλει για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες την 
τουρκική ισχύ στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής. Για τη Σαουδική Αραβία η 
πτώση τού  Άσαντ θα αποτελούσε μοναδική γεωστρατηγική ευκαιρία ώστε να 
επιφέρει ένα σημαντικό πλήγμα στην αυξανόμενη κατά την τελευταία δεκαετία 
ιρανική επιρροή στη Μέση Ανατολή226. 
 
Η αμερικανο-ρωσική συμφωνία όμως για μη εκδήλωση της πυραυλικής 
επίθεσης227 αλλά αντί για αυτό η καταστροφή τού ‘’χημικού οπλοστασίου’’ τής 
Συρίας που επικυρώθηκε και με Ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας τού ΟΗΕ,  
αποτέλεσε σημαντική γεωστρατηγική  ήττα  για την Τουρκία, αλλά κυρίως για τη 
Σαουδική Αραβία η οποία είχε θέσει ως στρατηγικό στόχο την εκδίωξη τού 
Άσαντ και τον περιορισμό της δράσης της Χεζμπολάχ, που αποτελεί στρατηγικό 
εταίρο τού Ιράν αλλά και το πλέον επιτυχημένο παράδειγμα εξαγωγής τής 
ιρανικής επανάστασης. Κατά συνέπεια σε περίπτωση πτώσης του Άσαντ στη 
Δαμασκό, η Χεζμπολάχ στο Λίβανο θα βρεθεί γεωγραφικά και γεωπολιτικά 
απομονωμένη228. 
 
Επιπρόσθετα, η ανωτέρω αμερικανο – ρωσική προσέγγιση που συνέβαλλε 
στην αποτροπή μιας γενικευμένης ανάφλεξης, σηματοδότησε και την έναρξη 
των διαπραγματεύσεων των Έξι Δυνάμεων (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Αγγλία 
και Γερμανία) με το Ιράν σχετικά με το  πυρηνικό του πρόγραμμα. Η  συμφωνία 
των Έξι Δυνάμεων με το Ιράν τον Νοέμβριο του 2013, ανέτρεψε γεωπολιτικά 

2015, Επιτροπή του ΟΗΕ ανακάλυψε ίχνη χημικών όπλων σε στρατιωτική περιοχή που δεν είχε 
καταληφθεί από τις δυνάμεις του Άσαντ, κάτι που σημαίνει πως οι αντικαθεστωτικοί 
διατηρούσαν χημικά όπλα. Άλλωστε, από το 2013 κιόλας, ένα από τα γνωστά μέλη της 
Επιτροπής του ΟΗΕ, η Κάρλα ντελ Πόντε είχε αποκαλύψει σε συνέντευξή της στο BBC, πως 
υπήρξε επίθεση με χημικά όπλα από τους αντικαθεστωτικούς. Το δεύτερο προβληματικό μέρος 
του αφηγήματος των Δυτικών είναι το εξής: Πως ωφελείται ο Άσαντ από μια επίθεση με χημικά 
εναντίον αμάχων; Η απάντηση είναι προφανής. Δεν ωφελείται. Η Ντούμα είναι μια μικρή πόλη 
της Γούτα. Επρόκειτο για τον τελευταίο θύλακα των «αντικαθεστωτικών» δυνάμεων που 
νομοτελειακά -όπως συνέβη- θα έπεφτε. Αυτή η αλήθεια μοιάζει ιδιαίτερα ενοχλητική για τα 
δυτικά ΜΜΕ. 
226  Μάζης Ιωάννης,  “Οι γεωστρατηγικοί ενδοϊσλαμικοί ανταγωνισμοί στο σύστημα Συρίας-
Λιβάνου”.  Πηγή: http://www.foreignaffairs.gr/articles/69782/  25/04/2014. 
227 Η ακύρωση του δυτικού πυραυλικού χτυπήματος εκτός από τη σταθεροποίηση του φιλο-
σιιτικού καθεστώτος Άσαντ, είχε ως συνέπεια την αύξηση του ρήγματος εντός τού συριακού 
αντικαθεστωτικού στρατοπέδου και την αυξημένη τρομοκρατική δράση σουνιτικών 
εξτρεμιστικών οργανώσεων που είτε συνεδέονταν με την Αλ Κάιντα, είτε ενεργούν κατά τα 
πρότυπά της.  Δημιουργήθηκαν έτσι νέες ισλαμιστικές ομάδες με εξτρεμιστική ιδεολογία και 
δράση στα πρότυπα της Αλ Κάιντα. Οι δύο πιο ισχυρές οργανώσεις είναι το «Μέτωπο αλ 
Νούσρα»  και το «Ισλαμικό Κράτος  στο Ιράκ και τη Λεβαντίνη». 
228 Μάζης Ιωάννης,  “Οι γεωστρατηγικοί ενδοϊσλαμικοί ανταγωνισμοί στο σύστημα Συρίας-
Λιβάνου”.  Πηγή: http://www.foreignaffairs.gr/articles/69782/  25/04/2014. 
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δεδομένα τριών δεκαετιών και προέβλεπε την ελάφρυνση των κυρώσεων της 
Δύσης επί του ιρανικού καθεστώτος, με αντάλλαγμα τον περιορισμό του 
ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. 
 
Η αύξηση της ιρανικής επιρροής στο υποσύστημα της Μέσης Ανατολής229, 
ενεργοποίησε τις γεωπολιτικές ανησυχίες της  Σαουδικής Αραβίας, εξαιτίας της 
αυξημένης ιρανικής – σιιτικής διείσδυσης στα σουνιτικά καθεστώτα του Κόλπου.    
Επίσης μια πιθανή διπλωματική συνδιαλλαγή μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα σήμανε 
τη γεωπολιτική υποχώρηση της Σαουδικής Αραβίας, προς όφελος του Ιράν, ως 
αντάλλαγμα για την ακύρωση του πυρηνικού του προγράμματος.  
 
Βέβαια, αυτές οι ανησυχίες του Ισραήλ και της Σαουδικής Αραβίας ήταν πιο 
έντονες επί προέδρου  Μπαράκ  Ομπάμα, διότι με την αλλάγή ηγεσίας στις 
ΗΠΑ και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ (λόγω και των αυξημένων πιέσεων 
του εβραϊκού λόμπυ στις ΗΠΑ) άλλαξαν τα δεδομένα. Όμως η ΕΕ και το “big 
three” (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) επενδύουν στην μη ακύρωση της συμφωνίας, 
καθότι διακυβεύονται τεράστια οικονομικά συμφέροντα ευρωπαΙκών εταιρειών 
που έχουν υπογράψει ενεργειακά και λοιπής φύσεως συμβόλαια με την 
Ισλαμική Δημοκρατία230. 
 
 Η Ρωσία έχει δώσει περιθώρια για δράση εναντίον των στρατιωτικών 
συμφερόντων του Ιράν και φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για την 
εξισορρόπηση των ανταγωνιστικών συμμαχιών παρά για τα συμφέροντα του 
Ιράν. Η Ρωσία δεν σκοπεύει να αποσύρει τις δυνάμεις της από τη Συρία εφόσον 
η ένταση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν ενδέχεται να απειλήσει τη σταθερότητα του 
καθεστώτος Άσαντ231. Η σημαντική ρωσική και ιρανική υποστήριξη επέτρεψε 
στον Άσαντ να ελέγξει και πάλι μεγάλο μέρος της συριακής επικράτειας. Όμως, 
η Ιρανική κυρίως εμπλοκή στη Συρία – όπως και στο Ιράκ – έχει προκαλέσει 
αντιδράσεις στο Ισραήλ, στις ΗΠΑ και στη Σαουδική Αραβία232.  
 
Η απουσία αμερικανικών δυνάμεων προκαλεί ένα αφόρητο δίλημμα στο Ισραήλ. 
Είτε να αποδεχθεί μια μόνιμη ιρανική στρατιωτική παρουσία στα σύνορά του – 
πράγμα που μπορεί να «αποθρασύνει» τη Χεζμπολάx στο Λίβανο – είτε να 
αναλάβει το ρίσκο μιας μονομερούς επιχείρησης για να εξαλείψει τις όποιες 
ηγεμονικές φιλοδοξίες του Ιράν. Αν οι ΗΠΑ παραμείνουν αδρανείς, τότε η 
πρωτοβουλία ανήκει στη Ρωσία η οποία δείχνει να αξιολογεί την προσέγγιση με 
το Ιράν ως περισσότερο σημαντική από ότι με το Ισραήλ. Το Ισραήλ δύσκολα 
θα προχωρήσει σε κλιμάκωση της εμπλοκής του χωρίς την ανοχή της Μόσχας 
και την ενεργή υποστήριξη της Ουάσιγκτον. Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να έχει 
εξασφαλίσει κανένα από τα δύο. 
 

229 Black Ian, «Saudi Arabia to spend millions to create Army of Islam», The Guardian, 
November 7, 2013. 
230 Μάζης Ιωάννης,  “Οι γεωστρατηγικοί ενδοϊσλαμικοί ανταγωνισμοί στο σύστημα Συρίας-
Λιβάνου”.  Πηγή: http://www.foreignaffairs.gr/articles/69782/  25/04/2014. 
231 “Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria”. Πηγή: 
https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/182-israel-
hizbollah-and-iran-preventing-another-war-syria. 
232 “Απέναντι στην αμερικανική ισχύ, η Μόσχα δεν μπορεί παρά διπλωματικούς λεονταρισμούς”. 
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/199645/apopsi/sunenteuxeis/kostas-yfantis-apenanti-stin-
amerikaniki-ischu-i-moscha-den-mporei-para-diplomatikous-leontarismous.html. 
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4.7   Η επόμενη μέρα στη Συρία 
 
 Το Ισραήλ είναι προφανές ότι επιδιώκει να έχει ενεργό ρόλο στις συνθήκες 
διαμόρφωσης της μεταπολεμικής Συρίας. Η στενή παρακολούθηση του 
συσχετισμού δυνάμεων ανάμεσα στη Ρωσία, το Ιράν και την Τουρκία 
εξυπηρετεί τα παραπάνω συμφέροντα233. Αν μια μεταπολεμική ενωμένη Συρία 
εναντιωθεί στο Ιράν, τότε το Ισραήλ θα την υποστηρίξει. Αν όμως το Ιράν 
αναμειχθεί στα εσωτερικά της Συρίας τότε το Ισραήλ δεν θα ενδιαφερθεί για τη 
διατήρηση της ενότητας στη γείτονα χώρα. 234 
 
Ο τελικός στόχος της Ρωσίας στη Συρία είναι η αποδυνάμωση της επιρροής 
των ΗΠΑ στη Συρία και στη Μέση Ανατολή ευρύτερα. Η Συρία είναι 
παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας και ιστορικά η Σοβιετική Ένωση 
ενδιαφέρθηκε για την πρόσβαση στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω του άφθονου 
ορυκτού της πλούτου235. Η προβολή σκληρής ισχύος της Ρωσίας στη Μέση 
Ανατολή σηματοδοτεί την επανεμφάνισή της ως περιφερειακού και διεθνούς 
δρώντα. Η εμπλοκή του Πούτιν στη Συρία διέσωσε το καθεστώς Άσαντ και 
απέτρεψε το ενδεχόμενο ενός «σεναρίου Λιβύης» όπου η αλλαγή καθεστώτος 
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ενός υβριδικού πολέμου236  237.  
 
Η Ρωσία σέβεται το Ισραήλ γιατί γνωρίζει ότι δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει 
την ισχύ του αν δεχθεί οποιαδήποτε πρόκληση κατά του status quo. Ο 
αμοιβαίος σεβασμός στις κόκκινες γραμμές, καθιστά τις σχέσεις Ισραήλ-Ρωσίας 
περισσότερο αποδοτικές238. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Iνστιτούτου 
Στρατηγικής ανάλυσης (ΙNSS),  «Ρωσία και Ισραήλ προβλέπουν ότι η 
μεταπολεμική Συρία θα διαιρεθεί σε ομόσπονδα τμήματα, τα οποία θα 
διατηρήσουν κάποιου είδους αυτονομία αλλά η αβεβαιότητα για τη 

233 “Aυτή είναι η νέα Μέση Ανατολή: Οι προβλέψεις του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα στη 
Συρία”, Πηγή :https://www.huffingtonpost.gr/2017/11/02/. 
234 Chulov Martin, «Syria’s war more complex than ever». Πηγή: The Guardian, September 19, 
2013. 
235 Το Κρεμλίνο υποστήριξε κυβερνήσεις αραβο-εθνικιστικές με  σοσιαλιστικό προσανατολισμό 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στην Αίγυπτο, τη Λιβύη και το Ιράκ. Οι φιλοδυτικές κυβερνήσεις 
του Ισραήλ, της Τουρκίας, του Ιράν (πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979), της 
Ιορδανίας, του Μαρόκου, της Τυνησίας και της Σαουδικής Αραβίας αποτελούσαν το μπλοκ των 
ΗΠΑ. Οι υπερδυνάμεις κατέτμησαν έτσι τη Μέση Ανατολή σε συμμάχους και αντιπάλους στο 
πλαίσιο ενός παγκόσμιου πόλεμου  πληρεξούσιων και διαμεσολάβησης. 
236  Υβριδικός πόλεμος είναι μία στρατιωτική στρατηγική η οποία συνδυάζει στοιχεία συμβατικών 
επιχειρήσεων, μη συμβατικού πολέμου, όπως επίσης και κυβερνοπολέμου. Περιλαμβάνει τον 
εκφοβισμό πολιτών, την παραπληροφόρηση, την προπαγάνδα, τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων 
για τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Σκοπός είναι η αποδιοργάνωση του αντίπαλου κράτους, 
η δημιουργία πανικού, με σκοπό να εκμεταλλευτεί κενά στην άμυνα της χώρας, ώστε να 
επιτευχθεί αποσταθεροποίηση της κυβέρνησης και του κράτους. Ο υβριδικός πόλεμος 
εφαρμόζεται εδώ και πολλές δεκαετίες κυρίως από τις μεγάλες δυνάμεις, όπως οι ΗΠΑ και η 
Ρωσία, που αποσταθεροποιεί κράτη, χρηματοδοτώντας αντικαθεστωτικούς σε ξένα καθεστώτα. 
Πηγή: http://www.e-daily.gr/themata/106264/ti-einai-o-yvridikos-polemos-poy-fovoyntai-oloi-pics 
237 “ Συλλογική Ανάλυση, η Κρίση της Συρίας”, Πηγή:https://www.elisme.gr/en/2013-01-07/. 
238 Σε αυτό το πλαίσιο διεξάγεται ανάμεσα στη Μόσχα και την Ιερουσαλήμ ένας συνεχής 
διάλογος. Εντός του 2017 ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου συναντήθηκε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν 
πέντε φορές. Κάτι που άρχισε ως δίαυλος επικοινωνίας με τη μορφή ενός τακτικού συντονισμού 
πτήσεων και στρατιωτικών επιχειρήσεων, έχει αναβαθμιστεί σε διάλογο για θέματα 
μακροπρόθεσμων στόχων και συμφερόντων. 
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μακροπρόθεσμη επιβίωση ενός ομόσπονδου συστήματος αποτελεί σημαντικό 
ρίσκο»239. 
 
 Οι ΗΠΑ παρά το γεγονός ότι δεν αποσύρουν τις δυνάμεις τους από τη Συρία, 
έχουν παραχωρήσει γεωπολιτικό έδαφος στη Ρωσία και της έχουν εκχωρήσει 
την πρωτοβουλία των κινήσεων στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, δεδομένου και 
της επιδίωξής τους να απαγκιστρωθούν σταδιακά από τη Μέση Ανατολή. Με 
λίγα λόγια οι ΗΠΑ προτάσσουν τη σταθερότητα εις βάρος της δημοκρατίας 
έστω και με αυταρχικούς ηγέτες όπως ο Άσαντ, παρά την αστάθεια και τη 
διαδραμάτιση  κυρίαρχου ρόλου από εξτρεμιστικές ισλαμιστικές οντότητες. 
 
 
 4.8   Οι διεθνείς μεταβολές που επέφερε η συριακή κρίση 
 
Η Σαουδική Αραβία στοχεύει στο Ιράν και αντιστρόφως, όχι μόνο για 
περιφερειακή κυριαρχία ή θρησκευτικά αντίποινα, αλλά επειδή συγκρούονται 
δύο διαφορετικοί στρατηγικοί προσανατολισμοί σχετικά με το μέλλον της Μέσης 
Ανατολής. Η «Αραβική Άνοιξη» ανασχημάτισε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή και 
επηρέασε επίσης τα μη αραβικά κράτη της ανατολικής Μεσογείου (δηλαδή την 
Ελλάδα και το Ισραήλ). Η πολιτική αστάθεια της περιοχής αναμένεται να 
αυξηθεί. Επομένως είναι ζωτικής σημασίας για τα κράτη υπέρ του status quo να 
εδραιώσουν τη συνεργασία τους και να προετοιμαστούν για δύσκολες εποχές. 
Η «Αραβική Άνοιξη» θα συνεχίσει να έχει απρόβλεπτα αποτελέσματα, είτε μέσω 
της ανόδου μιας τέταρτης γενιάς τζιχάντ, είτε μέσω των ηγεμονικών φιλοδοξιών 
των κρατών που στοχεύουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις γεωστρατηγικές 
αλλαγές που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο  . 
 
Οι αραβικές εξεγέρσεις που σύμφωνα με τους δυτικούς ορισμούς ονομάστηκαν 
«Αραβική Άνοιξη», μπορεί για πολλούς λόγους να μη απέδωσαν τα 
αναμενόμενα αποτελέσματα στη βελτίωση των οικονομικών, πολιτικών και 
κοινωνικών συνθηκών στους ενδιαφερόμενους λαούς. Όμως, αποσαφήνισαν 
πολλά “γκρίζα” σημεία που σχετίζονται με τις δομές και τις πολιτικές του 
διεθνούς συστήματος που ήδη είχαν διαμορφωθεί στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής μετά το τέλος του Ανατολικού ζητήματος το 1918 και καθιερώθηκαν 
επίσημα μετά το τέλος του B΄ ΠΠ240. 

239  «Aυτή είναι η νέα Μέση Ανατολή: Οι προβλέψεις του Ισραήλ για την επόμενη ημέρα στη 
Συρία, οι “μαγικές σχέσεις” με τη Ρωσία και ο ρόλος του Ιράν». 
Πηγή:https://www.huffingtonpost.gr/2017/11/02/diethnes-antapokrisi-ayti-einai-i-nea-mesi-
anatoli-israel-syria_n_18447398.html, 02/11/2017 11:31 EET. 
240 Άλλος ένας proxy πόλεμος της Δύσης μέσω της Αραβικής Άνοιξης προκειμένου να ανατρέψει 
ένα ανεπιθύμητο καθεστώς ήταν ο πόλεμος στη Λιβύη, ο οποίος έφερε το απόλυτο χάος στη 
χώρα και επέκτεινε το τόξο του ισλαμικού εξτρεμισμού σε όλη τη Βόρεια Αφρική, έως το Ιράκ και 
την Συρία. Ο πόλεμος στη Λιβύη παρόλο που μπορεί να θεωρηθεί ως ένας προληπτικός 
πόλεμος αποσταθεροποίησης καθεστώτων που θα μπορούσε να προσφέρει στη Ρωσία την 
ευκαιρία να επεκταθεί γεωπολιτικά στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, ορισμένοι αναλυτές 
θεωρούν ότι πρόκειται για προληπτική ενέργεια κατά του Κινεζικού οικονομικού επεκτατισμού 
σε όλη την Αφρικανική ήπειρο. Ο Eric Draitser της ιστοσελίδας StopImperialism.org, σε 
πρόσφατη ανάλυσή του, τόνισε ότι η περίπτωση της Λιβύης πρέπει να κατανοηθεί ως μια από 
τις βασικές αφετηρίες για την ευρύτερη αποσταθεροποίηση της Βορείου και Δυτικής Αφρικής, 
προκειμένου να αποδυναμωθεί η παρουσία της Κίνας που θα μπορούσε να προσφέρει ένα 
εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης. Οι χώρες αυτές κατανοούν ότι είναι δέσμιες του χρέους και του 
Δυτικού κεφαλαίου και βλέπουν στην Κίνα έναν εναλλακτικό δρόμο ανάπτυξης. Αυτό 
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Έτσι, η συριακή κρίση προκάλεσε μεταβολές στο διεθνές σύστημα. Χάρισε στη 
Ρωσία του Πούτιν τη χρυσή ευκαιρία να φτάσει στα ζεστά νερά της Μεσογείου 
για πρώτη φορά μετά το τέλος του Β' ΠΠ, αν και τα ηνία διαχείρισης της κρίσης 
αυτής ήταν στα χέρια των Αμερικάνων μέχρι το τέλος του 2013. Παρόλο που οι 
Ρώσοι στρατιωτικά και επιχειρησιακά δεν έχουν ανταγωνιστές στη Συρία, η 
συριακή κρίση αποκάλυψε σημάδια αδυναμίας των ρωσικών ένοπλων 
δυνάμεων. Αυτή η πραγματικότητα τεκμηριώνεται κυρίως από τα αδικαιολόγητα 
ατυχήματα στον ισχυρό στρατιωτικό εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Για 
παράδειγμα η πτώση δύο μαχητικών αεροσκαφών στη θάλασσα της Μεσογείου 
μέσα σε ένα μήνα επειδή δεν κατάφεραν να προσγειωθούν στο γερασμένο 
ρωσικό αεροπλανοφόρο Κουζνέτσοφ, μας δίνει μια πιο ρεαλιστική εικόνα των 
πραγμάτων. 
 
Ο αγώνας των Σύριων για εκδημοκρατισμό, μετατράπηκε σε ενδοθρησκευτική 
διαμάχη μεταξύ σιιτών και σουνιτών, γεγονός που λειτουργεί υπέρ της Δύσης. 
Έτσι η αύξηση της επιρροής του σιιτικού Ιράν στη Συρία έχει φτάσει σε 
ανησυχητικό σημείο για την πλειοψηφία του σουνιτικού στοιχείου της χώρας. Η 
συριακή κρίση έδειξε ολοφάνερα ότι οι πλούσιες μοναρχίες του Κόλπου δεν θα 
στήριζαν ποτέ τον αγώνα των Σύριων για εκδημοκρατισμό. Αντιθέτως 
μετάφεραν το μέτωπο της σύγκρουσης με τον ιστορικό τους εχθρό (Ιράν) μέσα 
στο συριακό έδαφος. 
 
Η εμφάνιση του Ισλαμικού Κράτους δεν ήταν τυχαίο γεγονός, διότι όλα τα μέρη 
της σύγκρουσης στη Συρία ωφελήθηκαν από την ανάπτυξη του ΙSIS, πλην του 
συριακού λαού και πολιτισμού. Ο Άσαντ χωρίς τους Τζιχαντιστές θα είχε 
καταρρεύσει, γιατί η παγκόσμια κοινή γνώμη προσανατολίστηκε στην 
προτεραιότητα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και όχι στον αγώνα των 
Σύριων. Επίσης η Τουρκία ήθελε να χρησιμοποιήσει τους ακραίους φανατικούς 
τζιχαντιστές για να πετύχει πολιτικά οφέλη εις βάρος των Κούρδων. Είναι 
ενδιαφέρον να ερευνηθεί πως οι Αμερικάνοι που μέσα σε ένα μήνα 
κατατρόπωσαν τον ισχυρό στρατό του Σαντάμ Χουσέιν, δεν κατάφεραν μέσα σε  
δυο χρόνια περίπου να δώσουν τέλος στο ΙSIS και μάλιστα κάνουν λόγο για 
πολλά χρόνια και πολλά δισ. δολάρια, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της 
οριστικής  εξάλειψής του, δηλαδή σαν ο πόλεμος αυτός να έχει μετατραπεί σε  
μια μακροχρόνια «επένδυση»241. 
 
4.9   Εφαρμογή των θεωρήσεων των διεθνών σχέσεων στις σχέσεις Ιράν -  
Ισραήλ 
 
Έχοντας αναλύσει τη συμπεριφορά και τις στρατηγικές των κρατών που 
συμμετείχαν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στη συριακή κρίση, αλλά και τις 

προσπαθούν να αποτρέψουν οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους και η τρομοκρατία είναι ένας τρόπος 
για να το πετύχουν. Η τρομοκρατική οργάνωση Boko Haram που σπέρνει τη φρίκη κυρίως σε 
χώρες της Δυτικής Αφρικής, ταιριάζει απόλυτα σε ένα τέτοιο σενάριο. 
241 Σε αυτό το σημείο, οφείλουμε να επισημάνουμε και την ύπαρξη αντικειμενικών δυσκολιών (σε 
τακτικό κυρίως επίπεδο)  που αφορούν στη σύγκρουση  των Δυτικών δυνάμεων με το Ισλαμικό 
Κράτος, όπως συνέβη για παράδειγμα κατά τις  πολιορκίες του Χαλεπίου και της Μοσούλης, 
όπου ο αγώνας διεξήχθη σε αστικό περιβάλλον, με τις ιδιαιτερότητες που αυτό έχει και  τους  
αυξημένους κινδύνους που εγκυμονεί   για την ασφάλεια των στρατευμάτων. 
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σχέσεις Ιράν και Ισραήλ με ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα και  άλλες περιφερειακές (ή εν 
δυνάμει περιφερειακές) δυνάμεις, θα επιχειρήσουμε να καταλήξουμε σε 
συμπεράσματα, βασιζόμενοι κυρίως στη ρεαλιστική θεώρηση και την τυπολογία 
του  John Mearsheimer242.  Αυτή τη φορά όμως σε ένα περιφερειακό – 
υποσυστημικό  πεδίο (Μέση Ανατολή – Ανατολική Μεσόγειος) και όχι σε 
πλανητικό επίπεδο  όπου ο καταξιωμένος διεθνολόγος  αναφέρεται στο έργο 
του «Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων». Πρόκειται 
περισσότερο για πιθανές ευκαιριακές ή και μεσοπρόθεσμες συγκλίσεις και 
“συναλλαγές” του Ισραήλ, του Ιράν και  των λοιπών κύριων δρώντων στην 
ευρύτερη περιοχή, που αποσκοπούν στην αποκόμιση πρόσκαιρων οφελών στο 
πλαίσιο των ευρύτερων  στρατηγικών τους σχεδιασμών. 
 
Το Ισραήλ και οι ΗΠΑ πέραν των πάγιων στρατηγικών τους δογμάτων θα 
λέγαμε ότι επιδίδονται στις παρακάτω τακτικές οι οποίες συμβάλλουν στην 
εκπλήρωση των εθνικών τους αντικειμενικών σκοπών. 
 

• Πειθαναγκασμός (Εκβιασμός): Απειλή χρήσης βίας.  Εφόσον το Ιράν δεν 
σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου και δεν εγκαταλείψει τις 
προσπάθειες για απόκτηση πυρηνικού όπλου, θα υποστεί συντονισμένο 
βομβαρδισμό από ΗΠΑ και Ισραήλ και επιπλέον επώδεινες οικονομικές 
κυρώσεις.  

 
• Πολιτικοοικονομικές μεθοδεύσεις μεγιστοποίησης του ελεγχόμενου 

πλούτου και των αναπτυξιακών πόρων: Όπως γνωρίζουμε η οικονομική 
δύναμη είναι η βάση της στρατιωτικής δύναμης. Οι ΗΠΑ αυτό το 
πετυχαίνουν με την έντονη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση 
Ανατολή με τον 5ο Στόλο, με σκοπό να εξασφαλίσουν την απρόσκοπτη 
ροή του πετρελαίου και του φυσικού αερίου προς τη Δύση. 

 
• Παρεμπόδιση άλλων μεγάλων δυνάμεων από το να έχουν πρόσβαση σε 

πλουτοπαραγωγικούς πόρους: Αυτή η στρατηγική υλοποιείται κατά 
κάποιο τρόπο με το επαχθές καθεστώς των κυρώσεων που έχει 
επιβάλλει η διεθνής κοινότητα και κυρίως οι ΗΠΑ (συνεπικουρούμενες 
από το Ισραήλ) στο Ιράν. Μέσω του εμπορικού αποκλεισμού και της 
οικονομικής αφαίμαξης, ασκείται πίεση στον πληθυσμό με απώτερο 
σκοπό την ανατροπή του καθεστώτος και άλλα πολιτικά οφέλη. 

 
• Απόκτηση ισχύος ευθέως με δικό τους παρεμβατικό πόλεμο εάν άλλες 

μέθοδοι καταστούν ατελέσφορες ή εξαιρετικά δύσκολες και αβέβαιες ως 
προς την εκπλήρωση των σκοπών. Αυτό ισχύει για το Ισραήλ που 
σχεδιάζει να επέμβει εναντίον του Ιράν μονομερώς, σε περίπτωση που 
ναυαγήσουν οι διαπραγματεύσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα της 
ισλαμικής δημοκρατίας. 

 
• Διείσδυση για αποδυνάμωση του φρονήματος άλλων κοινωνιών και της 

πίστης των πολιτών στην εθνική ανεξαρτησία, στους εθνικούς σκοπούς 
και ιδέες.  Αυτή την τακτική είναι πιθανό να την εφαρμόζουν το Ισραήλ 

242 John J. Mearsheimer, «H Tραγωδία της Πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων» ( Στρατηγικές 
Επιβίωσης Κρατών),  σελ. 291 – 348, Εκδόσεις Ποιότητα. 
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και οι ΗΠΑ (μέσω των μυστικών τους υπηρεσιών ή έμμισθων 
πολιτοφυλάκων), με τη χρήση ψυχολογικών επιχειρήσεων εναντίον του 
Ιράν, με την υποκίνηση διαδηλώσεων και ταραχών μέσω κυρίως της 
κουρδικής αντιπολίτευσης, όπως συνέβη  με το ‘’πράσινο κίνημα’’ του 
2009 και τις αιματηρές διαδηλώσεις του 2017243.   

 
Η Σαουδική Αραβία 
 

• Μεταφορά βαρών: Προσπάθεια ανάληψης αναχαίτισης του αντιπάλου 
από τρίτο κράτος όχι κατ’ ανάγκη «σύμμαχο», ενώ το ίδιο φαινομενικά 
παραμένει θεατής. Η Σαουδική Αραβία φαίνεται ότι καταφεύγει σε αυτήν 
τη στρατηγική, περιμένοντας από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ να αναχαιτίσουν 
το Ιράν, τον ιδεολογικοθρησκευτικό της αντίπαλο και εκκολαπτόμενη 
μεγάλη περιφερειακή δύναμη, ενώ αυτή παραμένει στο περιθώριο. Ένας 
άλλος λόγος που η Σαουδική Αραβία εφαρμόζει αυτή τη στρατηγική είναι 
το γεγονός ότι παρά τον ικανό αριθμό ενόπλων δυνάμεων που διαθέτει 
σε προσωπικό και μέσα, στερείται επιχειρησιακής εκπαίδευσης, 
πολεμικής πείρας και πολεμικού ήθους, στοιχεία τα οποία διαθέτει το 
Ιράν (πόλεμος Ιράν – Ιράκ, σύγκρουση με το Ισραήλ μέσω της 
Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης στο Λίβανο και στη 
Συρία). Ενδεικτικό είναι το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία δεν είναι ικανή 
να αντιμετωπίσει μόνη της αποτελεσματικα τους αντάρτες Χούτι στην 
Υεμένη (οι οποίοι χρηματοδοτούνται και προμηθεύονται εξοπλισμό από 
το Ιράν) αλλά έχει προσλάβει μισθοφόρους και παραστρατιωτικές 
ομάδες. 

 
• Πρόκληση πολέμου για κατατριβή τρίτων: Εξασθένιση «εχθρών» ή και 

«φίλων» με πρόκληση μακροχρόνιων συρράξεων ή με επιλεκτικά 
χτυπήματα (με ή χωρίς την κάλυψη του ΟΗΕ), με σκοπό  να τους 
προκαλέσει όσο το δυνατό μεγαλύτερη κατατριβή. Την στρατηγική αυτή 
ακολουθεί η Σαουδική Αραβία απέναντι στο Ισραήλ με το οποίο έχει 
συνάψει τελευταία μια ιδιότυπη “λυκοφιλία”, αλλά στην ουσία επιδιώκει τη 
φθορά και αποδυνάμωσή του, μέσα από μια σύγκρουση με το Ιράν. Και 
αυτό διότι οι δύο χώρες ήταν ανέκαθεν ιστορικοί εχροί και η πρόσφατη  
προσέγγισή τους φαντάζει συγκυριακή λόγω του διλήμματος ασφαλείας 
που αισθάνονται και οι δύο, εξαιτίας της ενδυνάμωσης του Ιράν. Επίσης 
ο πόλεμος Ιράν-Ιράκ είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα «πρόκλησης 

243 Το Ιράν έχει μακρά ιστορία ανάμειξης ξένων χωρών στις εσωτερικές του υποθέσεις. Σε αυτή 
την εξαιρετικά ασταθή περίοδο για την πολιτική κατάσταση στο Ιράν –και σε μια ανήσυχη και 
αιματηρή περίοδο για τη Μέση Ανατολή– ο ρόλος των εξωτερικών δυνάμεων δεν μπορεί να 
αγνοηθεί. Παρ’ όλα αυτά θα ήταν αφελές να θεωρήσουμε ότι πλευρές, όπως η Σαουδική 
Αραβία, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, καθώς και οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις που αυτές οι χώρες 
υποστηρίζουν, δεν έχουν ήδη ή δεν στοχεύουν να εμπλακούν σε όσα διαδραματίζονται στο 
Ιράν,  προκειμένου να στρέψουν τις εξελίξεις προς όφελος των βλέψεών τους. Εν τω μεταξύ, 
υπάρχει το πρόβλημα των παραποιημένων φωτογραφιών και βίντεο, που έχουν τραβηχτεί σε 
παλιότερες διαδηλώσεις, αλλά μεταδίδονται ως εικόνες των τωρινών διαδηλώσεων. Για 
παράδειγμα, εικόνες από τις διαδηλώσεις στο Μπαχρέιν του 2011 έγιναν viral στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ως πλάνα από την Τεχεράνη, ενώ φωτογραφίες πληγωμένων ή νεκρών 
διαδηλωτών από την Αίγυπτο παρουσιάζονται ως εικόνες από το Ιράν. Πηγή: “Η σύνθετη 
πραγματικότητα πίσω από τις διαδηλώσεις του Ιράν”, January 9, 2018: http://pass-world.gr/h-
syntheti-pragmatikotita-pisw-apo-tis-diadilwseis-tou-iran/. 
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πολέμου για κατατριβή τρίτων»  γιατί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ βοηθούσαν 
είτε φανερά είται κεκαλυμμένα πότε το Ιράκ (γιατί πολεμούσε το Ιράν που 
ήταν σύμμαχος με Ρωσία και Συρία) και πότε το Ιράν όταν κινδύνευε να 
ηττηθεί (γιατί δεν ήθελαν ένα Ιράκ να αναδειχθεί σε περιφερειακή μεγάλη 
δύναμη και να απειλεί  το Ισραήλ)244 
 

Το Ισραήλ και το Ιράν 
 

• Εξισορρόπηση: Δέσμευση αναχαίτισης επιτιθέμενου αντιπάλου κατόπιν 
διακρατικής συμμαχίας και εμπράκτων μέτρων και δεσμεύσεων. Αυτό 
έχει υλοποιηθεί και από το Ιράν και από το Ισραήλ. Το Ιράν διατηρεί  
καλές σχέσεις  με τη Συρία (αλαουίτικο καθεστώς Άσαντ), το Ιράκ με 
σημαντικό σιιτικό πληθυσμό, το Λίβανο (Χεζμπολάχ), την Παλαιστίνη 
(Χαμάς, άν και σουνίτες), το Πακιστάν, το Αγφανιστάν. Επίσης διατηρεί 
στενές σχέσεις με την Κίνα, τη Ρωσία και την Τουρκία. Το  Ισραήλ από 
την άλλη, έχει συνάψει συμμαχία (έστω και κατά συνθήκη) με  Αίγυπτο, 
Σαουδ. Αραβία,  Κούρδους, Ελλάδα και Κύπρο. 

 
Την Ελλάδα ενδιαφέρουν ασφαλώς τα στρατηγικά υποσυστήματα των 
Βαλκανίων, του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι ζωτικό να 
διαγνώσουμε τις τάσεις όχι μόνο της αμερικανικής στρατηγικής αλλά και τον 
τρόπο που θα κινηθεί η Κίνα και η Ρωσία. Τι κάνει μια μεγάλη δύναμη, είναι 
διαχρονικά το επίμαχο ερώτημα245. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

244 Λίτσας Σπυρίδων, «ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, Μια Θεωρητική Προσέγγιση» ( Δόγμα 
κατατριβής τρίτων),  σελ 132 – 138, Εκδόσεις Ποιότητα. 
245 Ήφαιστος Π., “Ρωσία, Τουρκία, ΗΠΑ, Ρευστά, εφήμερα, πάγια και μονιμότερα κριτήρια και 
παράγοντες”, Εκδόσεις Ποιότητα. Πηγή :https://piotita.gr/,11/03/2017. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο :  ΤΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΙΡΑΝ 
 
5.1   Τα  εσωτερικά «οφέλη» του  καθεστώτος από την κατοχή  πυρηνικών  
όπλων 
 
Η ‘’εσωτερική διάσταση’’ των πυρηνικών είναι επίσης πολύ σημαντική όσον 
αφορά το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. Σύμφωνα με τον 
Amin Tarzi διευθυντή ανατολικών σπουδών στο πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια των 
ΗΠΑ, πέραν της αντιμετώπισης απειλών και της αύξησης της επιρροής μιας 
χώρας, τα πυρηνικά όπλα έχουν και εσωτερικά «οφέλη» για το καθεστώς. 
Ακολουθώντας το παράδειγμα της Ινδίας και του Πακιστάν, το ιρανικό καθεστώς 
ενδιαφέρεται να αξιοποιήσει ένα πρόγραμμα υψηλής τεχνολογίας για να 
αναβαθμίσει τη διεθνή του εικόνα και να προβάλει την πυρηνική τεχνολογία ως 
υποκατάστατο για την έλλειψη προόδου στους περισσότερους τομείς της 
οικονομίας246. 
 
 Σύμφωνα με τον Ray Takeyh ειδικού αναλυτή για το μεσανατολικό ζήτημα και 
πρώην αξιωματούχο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ, υπάρχει 
εντυπωσιακή ομοιότητα της «πυρηνικής συζήτησης» στο Ιράν με τις αντίστοιχες 
σε Κίνα, Ινδία και Πακιστάν πριν οι χώρες αυτές εισέλθουν στη λέσχη των 
πυρηνικών δυνάμεων. Η ιστορία δείχνει ότι καθώς ένα κράτος ξεκινά το 
πυρηνικό του πρόγραμμα, δημιουργούνται πολιτικές και γραφειοκρατικές 
ομάδες συμφερόντων και εθνικιστικές πιέσεις που συμβάλλουν στην αύξηση 
της υποστήριξης για πυρηνικοποίηση. Όπως παρατηρούν αρκετοί ειδικοί σε 
θέματα ιρανικής  πολιτικής, η εσωτερική πολιτική σκηνή στο Ιράν είναι 
εξαιρετικά σύνθετη και οι δρώντες έχουν πολλαπλές ημερήσιες διατάξεις και 
επιδιώξεις. Αρκετά κέντρα ισχύος εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση της  ιρανικής εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής247. 
 
Στο σύστημα λήψης αποφάσεων του Ιράν υπάρχουν τρία ανταγωνιστικά 
στοιχεία: ισλαμική ιδεολογία, εθνικά συμφέροντα και διαμάχες φατριών, στοιχεία 
που βρίσκονται σε συνεχή ανταγωνισμό και σύγκρουση. Αυτή η ασταθής 
εσωτερική ισορροπία αποτελεί ίσως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τη 
βελτίωση των σχέσεων του Ιράν με τη Δύση καθώς είναι αμφίβολο εάν 
οποιοδήποτε κέντρο εξουσίας στο Ιράν είναι αρκετά ισχυρό για να επιβάλλει μια 
απόφαση για το πάγωμα της διαδικασίας εμπλουτισμού ουρανίου ή για την 
έναρξη σοβαρών διαπραγματεύσεων με τη Δύση248. 
 
Η σταδιακή ανάδειξη μιας νέας γενιάς ηγετών οι περισσότεροι εκ των οποίων 
είναι κοσμικοί και όχι θρησκευτικοί, μπορεί να περιπλέξει ακόμα περισσότερο τα 
πράγματα τουλάχιστον κατά την διάρκεια της μεταβατικής περιόδου. Ένα άλλο 
σημαντικό ζήτημα είναι κατά πόσον η ιρανική ηγεσία έχει λάβει μια στρατηγική 
απόφαση για τον τελικό στόχο του πυρηνικού προγράμματος της χώρας και 
εδώ η απάντηση είναι κάθε άλλο παρά σαφής249. 

246 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος. «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 210 – 213, Εκδόσεις Παπαζήση. 
247 Στο ίδιο. 
248 Στο ίδιο. 
249 Στο ίδιο. 
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 Η πρόσφατη απόφαση των ΗΠΑ να αποχωρήσουν από τη διεθνή συμφωνία 
για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, γνωστή και ως Κοινό Ολοκληρωμένο 
Σχέδιο Δράσης (Joint Comprehensive Plan of Action – JCPOA), προκάλεσε 
κλυδωνισμούς στο διεθνές σύστημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τράμπ είχε 
αποκαλέσει  «καταστροφική» τη διεθνή συμφωνία αναφέροντας ότι υποτίθεται  
θα προστάτευε την Ουάσινγκτον και τους συμμάχους της, όμως επέτρεψε στο 
Ιράν να συνεχίσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, τονίζοντας ότι διαθέτει 
«αποδείξεις» ότι το Ιράν επιχειρεί να εξαπατήσει τη διεθνή κοινότητα, ενώ 
προανείγγειλε και την επαναφορά των κυρώσεων για το Ιράν μετά από μια 
μεταβατική περίοδο. Το Ισραήλ είναι μία από τις ελάχιστες μέχρι στιγμής χώρες 
που υποστήριξε ενθέρμως την απόφαση Τραμπ. Κι αυτό γιατί «βλέπει» το Ιράν 
ως απειλή όχι μόνο λόγω του πυρηνικού του προγράμματος, αλλά και λόγω της  
αυξανόμενης εμπλοκής του στον εμφύλιο της Συρίας και στα εσωτερικά του 
Λιβάνου, δύο χώρες με τις οποίες το Ισραήλ έχει κοινά σύνορα. 
 
Η σταδιακή ενίσχυση του Ιράν τα τελευταία χρόνια συνέβη μετά τη συμφωνία 
για το πυρηνικό πρόγραμμα του 2015, όταν ανεστάλησαν πολλές 
δυσβάσταχτες οικονομικές κυρώσεις στη χώρα και παράλληλα εξαιτίας της 
στρατιωτικής συμμετοχής του στον πόλεμο κατά των τζιχαντιστών στο Ιράκ και 
τη Συρία. Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις ήταν αναμενόμενο να 
συμπαραταχθούν Ουάσινγκτον, Ιεροσόλυμα και Ριάντ με στόχο να 
αναχαιτίσουν την ιρανική επέκταση.  Θεωρώντας ότι η συμφωνία  ευνοεί το 
Ιράν, αποφάσισαν να την ακυρώσουν με την αποχώρηση των ΗΠΑ και 
επαναφορά των προ του 2015 αμερικανικών κυρώσεων όχι μόνο κατά του Ιράν 
αλλά και των ξένων εταιρειών που συνεργάζονται μαζί του. Ο στόχος είναι 
προφανής σύμφωνα με πολλούς διεθνολόγους αναλυτές. Να καταρρεύσει η 
ιρανική οικονομία, να προκληθεί κοινωνική εξέγερση -με την υποστήριξη της 
Δύσης- και να ανατραπεί η θεοκρατική ισλαμιστική κυβέρνηση250 . 
 
«Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι « οι κυρώσεις θα 
στοχεύουν σε κρίσιμους τομείς της ιρανικής οικονομίας και οι γερμανικές, 
γαλλικές και λοιπές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο Ιράν 
θα πρέπει να σταματήσουν άμεσα τις δραστηριότητές τους» , στέλνοντας κατ’ 
αυτόν τον τρόπο τελεσίγραφο όχι μόνο στην καγκελάριο Μέρκελ αλλά και στους 
υπόλοιπους δυτικούς ηγέτες για το ποιος είναι ο ρυθμιστής των εξελίξεων και το 
‘’μεγάλο αφεντικό’’ Η αντίδραση της Γερμανίδας καγκελαρίου απέναντι στην 
αμερικανική ηγεμονία ήταν μάλλον αμήχανη καθώς δήλωσε ότι «Οι καιροί κατά 
τους οποίους μπορούσαμε να υπολογίζουμε στις ΗΠΑ για την προστασία μας 
έχουν παρέλθει», προσθέτοντας ότι «η Ευρώπη πρέπει να πάρει την τύχη της 
στα χέρια της».251 
 
 
 

250 “Αυτός είναι ο λόγος που το καθεστώς του Ιράν πρέπει να ανατραπεί”. 
Πηγή:https://www.tribune.gr/blog/news/article/465475/aytos-einai-o-logos-poy-to-islamistiko-
kathestos-toy-iran-prepei-na-anatrapei-to-israil-se-dagkana-thanatoy.html, 13 Μαΐου 2018, 
12:37. 
251  Στο ίδιο. 
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 5.2   Το ιστορικό της συμφωνίας 
 
Την 14 Ιουλίου 2015  μετά από παρατεταμένες και επίπονες διαπραγματεύσεις 
επισφραγίστηκε η  για πολλούς «ιστορική» συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν. 
Η αποκαλούμενη «Συμφωνία της Βιέννης» είναι αυτό που στη διεθνή 
διπλωματία αποκαλείται  “win-win” δηλαδή κερδοφόρα και ικανοποιητική για 
όλες τις συνυπογράφουσες πλευρές και συνομολογήθηκε ανάμεσα στις έξι 
μεγάλες δυνάμεις (ΗΠΑ, Ρωσία, Κίνα, Mεγ. Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία) και του 
Ιράν. 
 
Η συμφωνία προβλέπει δραστική αποκλιμάκωση του ιρανικού πυρηνικού 
προγράμματος για τα επόμενα δεκαπέντε χρόνια, υπό αυστηρή διεθνή 
επίβλεψη. 
 
Τα κύρια σημεία της συμφωνίας είναι τα παρακάτω: 
 

• Περιορισμός του εμπλουτισμού ουρανίου. Κύριος στόχος είναι η 
εφαρμογή αυστηρών περιορισμών ώστε να διασφαλισθεί ότι το 
«Breakout», ( ο χρόνος που χρειάζεται για τον εμπλουτισμό ουρανίου με 
σκοπό την κατασκευή ατομικού όπλου) θα είναι τουλάχιστον ένα έτος επί 
μία δεκαετία. 

 
• Εφαρμογή καθεστώτος εξονυχιστικών επιθεωρήσεων κατά τη διάρκεια 

ισχύος της συμφωνίας. 
 

• Άρση των κυρώσεων. Οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τις ΗΠΑ και 
την ΕΕ στον χρηματοπιστωτικό τομέα και στους τομείς της ενέργειας και 
των μεταφορών θα αρθούν με την προϋπόθεση εφαρμογής της 
συμφωνίας από το Ιράν. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθηθεί και για την 
άρση των κυρώσεων του ΟΗΕ. 

 
• Εμπάργκο επί των όπλων-πυραυλικού προγράμματος. Οι κυρώσεις που 

αφορούν το πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων και την προμήθεια 
επιθετικών οπλικών συστημάτων διατηρούνται. Η απαγόρευση 
μεταφοράς “ευαίσθητων” υλικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο 
ιρανικό βαλλιστικό πρόγραμμα παραμένει σε ισχύ για οκτώ χρόνια. 

 
• Περιορισμός παραγωγής πλουτωνίου. Η συμφωνία προβλέπει ότι ο 

αντιδραστήρας βαρέος ύδατος του Αράκ, θα τροποποιηθεί ώστε να μην 
έχει την ικανότητα παραγωγής πυρηνικού καυσίμου για στρατιωτικούς 
σκοπούς. 
 

Αφού διευθετήθηκε προσωρινά η διαμάχη με τη Βόρεια Κορέα, το δόγμα 
Τραμπ- που έχει να κάνει κυρίως με την αποδόμηση του προγράμματος 
Ομπάμα-, εφαρμόζεται στην πράξη μετά την  αποχώρηση των ΗΠΑ από τη 
συμφωνία για τον έλεγχο του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος και την 
διαφαινόμενη διαμάχη με την ΕΕ, βάζοντας και την συμβολική σφραγίδα της 
κρίσης στις σχέσεις ΗΠΑ και ΕΕ. Αποφασισμένος να αλλάξει τα δεδομένα στις 
σχέσεις του με τη Ρωσία και την Κίνα, ο νέος Αμερικανός πρόεδρος δείχνει πως 
θέλει να παραμείνει  συνεπής στις προεκλογικές του δεσμεύσεις. 
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 Πάντως το έδαφος για την αλλαγή της αμερικανικής στάσης είχε ανοίξει ήδη 
από το Ισραήλ με τις επαναλαμβανόμενες αεροπορικές του επιθέσεις σε 
ιρανικές στρατιωτικές βάσεις στην Συρία αλλά και την τελευταία παράθεση 
στοιχείων από τον ίδιο τον πρωθυπουργό του Ισραήλ για το ιρανικό πυρηνικό 
πρόγραμμα252. Το Ισραήλ είναι το μόνο κράτος που επιδοκίμασε την 
αποχώρηση των ΗΠΑ από την συμφωνία για τον έλεγχο του πυρηνικού 
προγράμματος του Ιράν. 
 
Πώς θα αντιδράσει όμως και η ίδια η ΕΕ στην απόφαση αυτή των ΗΠΑ που την 
θίγει άμεσα; Πώς διαφαίνονται οι διμερείς τους σχέσεις στο εγγύς μέλλον; Αν 
κάτι θα αλλάξει σύντομα είναι ο κώδικας συνεννόησης των Ευρωπαίων με τις 
ΗΠΑ. Στην περίπτωση που τα ευρωπαϊκά κράτη θέσουν βέτο (που βέβαια δεν 
εμποδίζει σε τίποτε την αποχώρηση των ΗΠΑ) αν γίνουν πράξη οι απειλές για 
αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος των εταιρειών εκείνων που παραμένουν στο 
Ιράν, οι σχέσεις  περιπλέκονται περισσότερο. Βέβαια,  ο Αμερικάνος πρόεδρος 
έχει φροντίσει να εξασφαλίσει υπογείως τη συγκατάθεση του Γάλλου προέδρου 
Μακρόν που πρόσφατα επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο όπου εξήγγειλε 
πρωτοβουλίες για επανεξέταση των όρων της συμφωνίας253 επιτήρησης του 
ιρανικού πυρηνικού προγράμματος. 
 
Μήπως προβλέπεται λοιπόν κάποιας μορφής αναπροσαρμογή των γαλλο-
γερμανικών σχέσεων με δεδομένο ότι η Μέρκελ δεν διατίθεται μέχρι στιγμής να 
συμφωνήσει σε επανεξέταση των όρων της συμφωνίας για το Ιράν; Όμως 
σίγουρα ο Μακρόν δεν επισκέφθηκε τυχαία τις ΗΠΑ. Το δόγμα Τραμπ προκαλεί 
δυνατούς κραδασμούς στη διεθνή ασφάλεια. Οι ΗΠΑ φαίνεται να επιζητούν 
διακαώς την αλλαγή του ιρανικού καθεστώτος κάτι που έκαναν και την εποχή 
των αναταραχών στη Συρία με την έκρηξη της Αραβικής Άνοιξης. Αναμένοντας  
λοιπόν τη χάραξη του νέου στρατηγικού χάρτη από την πλευρά των 
Αμερικανών αλλά και τις αντιδράσεις των Ρώσων που σε καμία περίπτωση δεν 
θέλουν τις ΗΠΑ ένα βήμα από τις βάσεις τους στην Συρία, το νέο status quo  
στην Ανατολική Μεσόγειο, συνεπάγεται αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα που 
επιφέρουν νέες συμμαχίες και έριδες254 . 
 

252 “What Netanyahu’s dramatic speech about Iran’s nuclear program revealed  and concealed”. 
Πηγή:https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2018/05/04/what-netanyahus-
dramatic-speech-about-irans-nuclear-program-both-revealed-and-concealed/? 
253 Η πρόταση που έκανε ο Γάλλος Πρόεδρος στον ομόλογό του κατά την τριήμερη επίσημη 
επίσκεψή του στις ΗΠΑ ήταν να παραμείνει σε ισχύ η αρχική συμφωνία και να μετατραπεί στον 
πρώτο από τους "τέσσερις πυλώνες" μιας μελλοντικής. Οι άλλοι τρεις "πυλώνες" αφορούν το τι 
θα γίνει μετά το 2015, όταν εκπνέει η ισχύς διατάξεων του ΚΟΣΔ που αφορούν ορισμένες 
ιρανικές πυρηνικές δραστηριότητες, το ιρανικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη βαλλιστικών 
πυραύλων, και τον "αποσταθεροποιητικό" κατά την Ουάσινγκτον και το Παρίσι ρόλο της 
Τεχεράνης στη  Μέση Ανατολή. «Για εμένα αυτό είναι πρόοδος» αφού «αποτρέπει το να 
πέσουμε στο εντελώς άγνωστο αν η αμερικανική απόφαση είναι μια σκληρή έξοδος», έκρινε ο 
Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος διευκρίνισε ότι η πρόταση που έκανε στον Τραμπ προέκυψε 
κατόπιν συντονισμού "με τους ευρωπαίους εταίρους μας", δεν ήταν απλά προσωπική του 
πρωτοβουλία. Πηγή: http://politis.com.cy/article/makron-i-ipa-mallon-fevgoun-apo-ti-simfonia-
gia-to-iran. 
254 “Κρίση με Ιράν και δόγμα Τραμπ”. Πηγή:http://www.dimokratis.gr/index.php?article=2018-5-
1. 
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Παρά την υπογραφή της συμφωνίας των «έξι» με το Ιράν, το Ισραήλ ισχυρίζεται 
ότι το Ιράν κινείται υπογείως. Από τη μια πλευρά τηρεί απαρέγκλιτα όλα όσα 
ορίζει η συμφωνία αλλά από την άλλη ακολουθεί μια άκρως εξτρεμιστική 
πολιτική χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ενώ αναπτύσσει με εξωφρενικούς 
ρυθμούς, ό,τι δεν εμπίπτει στους ελεγκτικούς όρους της συμφωνίας (π.χ 
πυραυλική δραστηριότητα, στρατιωτικοποίηση και τεχνογνωσία για την 
κατασκευή πυρηνικής βόμβας).  Αλλά ακόμα και αν οι ΗΠΑ  αποχωρήσουν 
οριστικά από τη συμφωνία, το Ιράν δεν έχει απολύτως κανένα συμφέρον 
αποχώρησης. 
 
  Ο πρώην αμερικανός πρόεδρος  Μπαράκ Ομπάμα, σε διάγγελμα που 
εκφώνησε από το Λευκό Οίκο, είχε χαρακτηρίσει τη συμφωνία «Καλή 
συμφωνία», η οποία όπως είπε αν εφαρμοστεί πλήρως, θα μπορούσε να 
εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Αντίστοιχα θετικές 
υπήρξαν και οι δηλώσεις της επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας 
Φεντερίκα Μογκερίνι, του υπουργείου Εξωτερικών της Γερμανίας αλλά και της 
ιρανικής ηγεσίας255.  
 
Αντίθετα, επιφυλακτική στάση τηρεί μέχρι τώρα η Σαουδική Αραβία ενώ έντονες 
είναι οι ανησυχίες του Ισραήλ το οποίο ισχυρίζεται ότι μια συμφωνία που 
βασίζεται σε αυτό το πλαίσιο συνιστά απειλή για την ύπαρξη του Ισραήλ και 
πρέπει να διατηρηθεί η πίεση στο Ιράν μέχρι να αλλάξουν οι όροι της 
συμφωνίας. Οι θετικές ή αρνητικές αντιδράσεις των ενδιαφερομένων μερών, 
αντανακλούν τα συμφέροντα, θέσεις και ανησυχίες κάθε διεθνή δρώντα, στο 
παιχνίδι ισορροπίας και επιρροής που διεξάγεται στην ευρύτερη περιοχή της 
Μέσης Ανατολής256. 
 
Η συμφωνία ήρθε στο προσκήνιο σε μια περίοδο έντονης αναταραχής στη 
Μέση Ανατολή και στη Βόρειο Αφρική με φαινόμενα όπως η έξαρση της 
εξτρεμιστικής ισλαμικής τρομοκρατίας, η κατάρρευση κρατών και η 
αναζωπύρωση του  ανταγωνισμού μεταξύ σιιτισμού και σουνιτισμού για 
κυριαρχία. Η ολοκλήρωση της συμφωνίας, εκτός από τη  βελτίωση των 
οικονομικών δεδομένων του Ιράν, θα επιτρέψει την μετά από πολλά χρόνια 
επάνοδο της χώρας στο διεθνές σύστημα και τη σταδιακή αποτίναξη του όρου 
«κράτος παρίας». Η προοπτική αυτή ανησυχεί την ανταγωνίστρια σουνιτική 
Σαουδική Αραβία.  Οι προϋπάρχουσες εθνοτικές διαφορές Αράβων και Περσών 
δεν επισκιάστηκαν από την εδώ και αιώνες  κυριαρχία  του Ισλάμ στην 
περιοχή.257  
 
Η αραβική ισλαμική επέλαση του 7ου αιώνα στη Μέση Ανατολή και Αφρική 
σήμανε και την παρακμή της  χιλιετούς περσικής αυτοκρατορίας και καθιέρωσε  
τη νέα θρησκεία. Δεν κατάφερε όμως να καταπνίξει την εθνοτική αυτογνωσία 
των Περσών (Ιρανών) ούτε να μειώσει τις φιλοδοξίες  για την επανασύσταση 
της αυτοκρατορίας τους και τη διαδραμάτιση ενός πρωτεύοντα ρόλου στην 
περιοχή. Αυτή η υποβόσκουσα αντιπαλότητα έλαβε καινούργια μορφή με τη 

255 “Επιδιώξεις, Ανησυχίες και Πιθανές Συνέπειες από τη Συμφωνία Πλαίσιο για το Πυρηνικό 
Πρόγραμμα του Ιράν”. Πηγή: https://www.elisme.gr/gr/2013-01-07-19-11-53/item/2015-04-05-
maghreb. 
256 Στο ίδιο. 
257 Στο ίδιο. 

                                                 

https://www.elisme.gr/gr/2013-01-07-19-11-53/item/2015-04-05-maghreb
https://www.elisme.gr/gr/2013-01-07-19-11-53/item/2015-04-05-maghreb


-84- 
 

διάσπαση της νέας θρησκείας στο σουνιτικό και σιιτικό δόγμα. Η θρησκευτική 
αυτή διαμάχη, πέραν των θεολογικών διαφορών, αντικατοπτρίζει τη σύγκρουση  
μεταξύ  δύο εθνοτήτων και πολιτιστικών ταυτοτήτων, της αραβικής και της 
περσικής.  Αυτός ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να υφίσταται και σήμερα, 
οδηγώντας τη Σαουδική Αραβία να προσφέρει μυστικά τη συνδρομή της στο 
«σιωνιστικό» αντίπαλο (Ισραήλ) και να τον διευκολύνει να πλήξει τις πυρηνικές 
εγκαταστάσεις του ομόθρησκου ισλαμικού Ιράν258. 
 
 Οι Δυτικές δυνάμεις θέλοντας να αποφύγουν έναν αδιέξοδο πόλεμο  στη Μέση 
Ανατολή, εκτιμώντας ως αμφίβολη την επιτυχία μιας επίθεσης εναντίον των 
πυρηνικών εγκαταστάσεων – δυνατοτήτων του Ιράν,  (συνυπολογίζοντας το 
υψηλό κόστος ενός τόσο τολμηρού εγχειρήματος), και ίσως διαβλέποντας σε 
τελική ανάλυση, την αναπόφευκτη απόκτηση πυρηνικών όπλων από το Ιράν, 
προτίμησαν τη ρεαλιστική λύση της προσέγγισης και του κέρδους χρόνου, υπό 
τη βάσιμη ελπίδα της επαναφοράς του Ιράν στη διεθνή «κανονικότητα» και την 
εκ μέρους του ανάληψη εξισορροπητικού ρόλου έναντι του σουνιτικού στοιχείου 
και ειδικά έναντι των ακραίων τάσεών του. Αντίστοιχη ρηξικέλευθη επιδίωξη (σε 
άλλη κλίμακα) υπήρξε και με την επιτυχημένη προσέγγιση ΗΠΑ-Κίνας στις 
αρχές της δεκαετίας του 1970,259 η οποία οδήγησε στην επάνοδο της Κίνας στη 
διεθνή κοινότητα αλλά και στη καλύτερη λειτουργία του παγκόσμιου συστήματος 
ισορροπίας260. 
 
 Η υποκίνηση του Ιράκ κατά του θεοκρατικού Ιράν τη δεκαετία του 1980,  υπό 
μια αντίστροφη φορά και διαφορετική προσέγγιση, ίσως να φαίνεται δελεαστικό 
καθώς η ρήση «ο εχθρός του εχθρού μου είναι δικός μου φίλος» διαθέτει 
σπέρματα αλήθειας.  Χωρίς αμφιβολία  το σιϊτικό Ιράν αποτελεί το αντίπαλο 
δέος της σουνιτικής Σαουδικής Αραβίας, χώρας θεοκρατικής και 
αποσταθεροποιητικής καθώς και σταθερού χρηματοδότη κάθε ακραίας 
ισλαμιστικής σουνιτικής οργάνωσης παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της 
«Αλ Κάϊντα» και του «Ισλαμικού Κράτους». Οι δυτικές δυνάμεις όμως έπρεπε 
να έχουν διδαχθεί από τα διδάγματα του  πρόσφατου παρελθόντος στη 
συγκεκριμένη περιοχή, ότι η τακτική της «ενίσχυσης του εχθρού του εχθρού 
μου» αποδείχθηκε αναποτελεσματική. Και αυτό καθόσον οι πολιτικές οντότητες, 
ομάδες και τα καθεστώτα που υποστήριξαν ξέφυγαν από κάθε έλεγχο και 
εξελίχθησαν σε θιασώτες του πλέον ακραίου θρησκευτικού φονταμενταλισμού 
και αντιαμερικανισμού261. 
 

258 Στο ίδιο. 
259 Ο Ρίτσαρντ Νίξον ως πρόεδρος χρησιμοποίησε ως υπουργό εξωτερικών τον Χένρυ 
Κίσσινγκερ. Μαζί του κατέστρωσε τη νέα αμερικανική εξωτερική πολιτική κατά της ΕΣΣΔ και την 
προσέγγιση με την Κίνα. Συγκεκριμένα τη δεκαετία του ’70 και εν καιρώ Ψυχρού Πόλεμου, το 
δίδυμο Νίξον-Κίσσινγκερ συνέλαβε την ιδέα μιας συμμαχίας των ΗΠΑ-Κίνας, με στόχο την τότε 
ΕΣΣΔ. Σε αυτή την κατεύθυνση βοήθησε σημαντικά και το γεγονός πως εκείνη την  περίοδο η 
ΕΣΣΔ και η Κίνα βρισκόταν ήδη στα «μαχαίρια», λόγω των έντονων ιδεολογικών διαφορών τους 
για τον κομμουνισμό από το 1957 (στην πραγματικότητα όμως λόγω ανταγωνισμού τους για την 
ιδεολογική ηγεμονία και εθνικιστικών διαφορών), αλλά και των μεταξύ τους συνοριακών 
στρατιωτικών επεισοδίων στον ποταμό Ουσούρι το 1969. Πηγή: https://www.triklopodia.gr/. 
260 “Επιδιώξεις, Ανησυχίες και Πιθανές Συνέπειες από την Συμφωνία Πλαίσιο για το Πυρηνικό 
Πρόγραμμα του Ιράν”. Πηγή: https://www.elisme.gr/gr/2013-01-07-19-11-53/item/2015-04-05-
maghreb. 
261  Στο ίδιο. 
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Υπάρχει ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα να διανυθεί (Ισραήλ, Γερουσία ΗΠΑ, 
σκληροπυρηνικοί αμφοτέρων των πλευρών) για την ολοκλήρωση της 
ελπιδοφόρας συμφωνίας.  Δύσκολος φαντάζει και ο δρόμος της επανόδου του 
Ιράν στην κανονικότητα. Αναμφίβολα θετική είναι η προς το παρόν υφιστάμενη 
ισορροπία σουνιτικού και σιϊτικού Ισλάμ στη Μέση Ανατολή, ακόμη και η 
ελεγχόμενη αντιπαράθεση τους σε λογικά πλαίσια που πιθανόν να εξαντλήσει 
την ορμητικότητα των ακραίων εξτρεμιστικών στοιχείων και να τα αποτρέψει 
από διάφορες “αναθεωρητικές” εξορμήσεις262.  
 
 Η οποιαδήποτε συμφωνία που θα έρθει, πιστεύω ότι δεν θα αποτρέψει τελικά 
το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα στο μέλλον, απλά θα 
καθυστερήσει αυτό το γεγονός για άγνωστο χρονικό διάστημα. Το Ιράν 
πιθανότατα θα καταστεί πυρηνική δύναμη και ερωτηματικό παραμένει εάν θα 
συμπαρασύρει στον πυρηνικό ανταγωνισμό και τις ανταγωνίστριες γειτονικές 
χώρες (Σαουδική Αραβία, Τουρκία). Ας ελπίσουμε όμως ότι η χρονική 
καθυστέρηση, θα καταστήσει τα κράτη αυτά πιο υπεύθυνα, πιο σταθερά και 
λιγότερο «ιεραποστολικά»263.  
 
Οι υπέρμαχοι της συμφωνίας μιλούν για κοσμογονικές αλλαγές που θα 
συμβάλλουν στην μακροπρόθεσμη ειρήνευση της περιοχής, ενώ οι πολέμιοί της 
δεν διστάζουν να τη συγκρίνουν με τη Συμφωνία του Μονάχου το 1938, του 
«Κατευνασμού» του Χίτλερ που είχε σαν αποτέλεσμα τον διαμελισμό της 
Τσεχοσλοβακίας και την αποθράσυνση του Γερμανού δικτάτορα. Όπως θα 
δείξουμε με την ανάλυσή μας, οι παραπάνω δυο απόψεις είναι ακραίες, και η 
αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση, αφού η Τεχεράνη εξέρχεται του «Σχεδίου 
Δράσης» σαφώς αναβαθμισμένη, αλλά και η Δύση  μεταθέτει κατά τουλάχιστον 
δέκα έτη την πιθανότητα της μετατροπής του Ιράν σε πυρηνική δύναμη264. Το 
κρίσιμο σημείο εδώ είναι, όταν το Ιράν αποκτήσει τη βόμβα, να έχει ήδη 
ενταχθεί στην κανονικότητα και να έχει ήδη εξορθολογιστεί. Και σ΄αυτό μπορεί 
να συμβάλλει η  διεθνής πυρηνική συμφωνία μέσα από τη διπλωματία και τις 
διαπραγματεύσεις. 
 
 Για την απάντηση στο ενδιαφέρον ερώτημα για το πόσο κοντά βρισκόταν το 
Ιράν στην απόκτηση πυρηνικού οπλοστασίου, θα πρέπει να εξηγήσουμε με 
ποιο τρόπο θα μπορούσε να επιτύχει αυτόν τον στόχο. Θα χρειάζονταν να 
παράγει το κατάλληλο πυρηνικό υλικό (ποιοτικά και ποσοτικά), να μπορεί να 
σχεδιάσει πυρηνικές κεφαλές και να αποκτήσει ή να παράγει βαλλιστικούς 
πυραύλους για να τις χρησιμοποιήσει. Το πιο δύσκολο από τα παραπάνω 
βήματα είναι η παραγωγή κατάλληλης ποσότητας υψηλά εμπλουτισμένου 
ουρανίου ή πλουτωνίου. Το Ιράν διαθέτει τρεις μονάδες φυγοκέντρησης (δύο 
στη Νατάνζ και έναν στο Φόρντοου), οι οποίες εμπλουτίζουν ουράνιο. Το 
χαμηλά εμπλουτισμένο ουράνιο δεν είναι ανησυχητικό, αλλά το υψηλά 
εμπλουτισμένο ουράνιο είναι εκμεταλλεύσιμο για στρατιωτικούς σκοπούς. 
Επίσης διαθέτει τον αντιδραστήρα βαρέως ύδατος στο Αράκ, του οποίου τα 

262  Στο ίδιο. 
263  Στο ίδιο. 
264 Στο ίδιο. 
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χρησιμοποιημένα καύσιμα περιέχουν πλουτώνιο, που δυνητικά θα μπορούσε 
να διαχωριστεί και να χρησιμοποιηθεί σε πυρηνικά όπλα265. 
 
Όπως είναι λογικό, η Δύση προσπάθησε και πέτυχε με τη συμφωνία την 
απομάκρυνση του Ιράν από το επικίνδυνο (ποιοτικά και ποσοτικά) 
εμπλουτισμένο ουράνιο και πλουτώνιο. Το πρώτο σημαντικό επίτευγμα είναι ότι 
η Τεχεράνη θα χάσει το 98% από τους δώδεκα διαθέσιμους τόνους 
εμπλουτισμένου ουρανίου για μια δεκαπενταετία και τα δυο τρίτα των συσκευών 
φυγοκέντρησης που διαθέτει. Από την άλλη πλευρά, οι περιορισμένες 
δυνατότητες εμπλουτισμού ουρανίου διατηρούνται και μάλιστα δίνεται 
περιθώριο επέκτασής τους με παρέλευση δεκαετίας. Ο ανασχεδιασμός του 
αντιδραστήρα βαρέως ύδατος του Αράκ καθιστά απαγορευτική την παραγωγή 
μεγάλων ποσοτήτων πλουτωνίου, ενώ το χρησιμοποιημένο καύσιμο θα 
εξάγεται από την χώρα για να μην είναι εκμεταλλεύσιμο για στρατιωτικούς 
σκοπούς. Φυσικά υπάρχει πρόβλεψη και για την απαγόρευση δημιουργίας 
έτερου αντιδραστήρα βαρέως ύδατος. Την τήρηση των ανωτέρω και άλλων 
επιμέρους λεπτομερών προβλέψεων, θα επιβλέψει ενδελεχώς η Διεθνής 
Οργάνωση Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ), η οποία ιδιαίτερα στη Νατάνζ θα έχει 
πρόσβαση σε καθημερινή βάση266. 
 
Μπορεί βέβαια κάποιος να θέσει το ερώτημα των «κρυφών» εγκαταστάσεων 
και η αλήθεια είναι ότι η Τεχεράνη δεν διακρίνεται για την αξιοπιστία της ως 
προς τους επιθεωρητές της ΙΑΕΑ. Όμως το καθεστώς των συχνών 
επιθεωρήσεων, παράλληλα με τις μυστικές υπηρεσίες και τη δράση τους (που 
σε αυτήν την περίπτωση θα είναι ευκολότερη), καθιστά πιο δύσκολη για το Ιράν 
την λειτουργία μυστικών εγκαταστάσεων. Αν το Ιράν παρανομήσει, η Διεθνής 
Κοινότητα - ή μονομερώς οποιοδήποτε μέρος της – δύναται να προβεί σε 
στρατιωτική επίθεση. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας αν 
οι ΗΠΑ εκτιμήσουν ότι το Ιράν δεν συμμορφώνεται και δεν εφαρμόζει την 
συμφωνία, μπορούν να επιβάλλουν εκ νέου κυρώσεις άμεσα, και καμία άλλη 
δύναμη (όπως η Ρωσία και η Κίνα) δεν θα έχουν δικαίωμα αρνησικυρίας267.  
 
Συνεπώς, αν το Ιράν ενδιάμεσα ή στο τέλος της συμφωνίας αποφασίσει να γίνει 
πυρηνική δύναμη, η περίπτωση στρατιωτικής επέμβασης όχι μόνο θα είναι στο 
τραπέζι, αλλά θα είναι και ευκολότερη, εφόσον οι πυρηνικές  υποδομές της 
χώρας θα είναι γνωστές σε ιδιαίτερο βάθος. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι 
ακόμα και σε επίσημες ισραηλινές μελέτες [ενός Ισραήλ που αντιτίθενται στη 
συμφωνία] γίνεται αποδεκτό ότι με τα προαναφερθέντα μέτρα η δυνατότητα 
κατασκευής πυρηνικού οπλοστασίου καθίσταται αδύνατη για την επόμενη 
δεκαετία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο  τέως πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ 
Ομπάμα απέφυγε να συρθεί σε έναν κοστοβόρο και αμφιβόλου έκβασης 
πόλεμο για χάρη του Ισραήλ268. 
 

265 Κυριακίδης Κλεάνθης, “Ιράν: Ευκαιρία ειρήνευσης ή κίνδυνος κατευνασμού; Η ταυτότητα της 
συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία”. Πηγή: https://foreignaffairs.gr/articles/70644/kleanthis-
kyriakidis/iran-eykairia-eirineysis-i-kindynos-kateynasmoy?page=show.  
266 Στο ίδιο. 
267 Στο ίδιο. 
268 Στο ίδιο. 
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Το Ιράν είναι αναμφίβολα ο μεγάλος κερδισμένος της συμφωνίας. Πέραν της 
σπουδαιότητας της χρήσης πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς, θα 
ενισχύσει σημαντικά την πληγείσα από τις οικονομικές κυρώσεις οικονομία του, 
θα ισχυροποιήσει τη θέση και το κύρος του στην περιοχή, και θα φέρει πιο 
κοντά τους «δορυφόρους» του, το κυρίως σιϊτικό Ιράκ και την υπό αλαουιτική 
εξουσία Συρία. Επίσης θα αναβαθμιστεί σημαντικά στις χώρες που οι φιλο-
Ιρανοί είτε συμμετέχουν στην εξουσία, είτε έχουν ισχύ όπως ο Λίβανος και η 
Υεμένη269.  
 
5.3   Το δόγμα “Begin”  
 
Το δόγμα ‘’Begin’’ είναι ο κοινός όρος για το προληπτικό  χτύπημα του Ισραήλ, 
μια πολιτική για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων όσον αφορά την 
ικανότητα των εχθρών του να κατέχουν όπλα μαζικής καταστροφής (WMD), 
ιδίως πυρηνικά όπλα. Η απαρχή του εν λόγω δόγματος μπορεί να εντοπιστεί 
στην επιχείρηση “Damocles” στις αρχές της δεκαετίας του 1960 με τη 
συνδυασμένη χρήση μυστικών και διπλωματικών επιχειρήσεων κατά του 
πυρηνικού προγράμματος του Ιράκ από την κυβέρνηση Γιτζάκ Ράμπιν. 
 
Το ίδιο  δόγμα διατύπωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Menachem Begin τον 
Ιούνιο του 1981, μετά την επίθεση του Ισραήλ στον πυρηνικό αντιδραστήρα του 
Ιράκ στο Osirak κατά την επιχείρηση “Opera”. Το δόγμα παραμένει 
χαρακτηριστικό του ισραηλινού σχεδιασμού ασφάλειας.  Η αρχική κυβερνητική 
δήλωση για το περιστατικό ανέφερε: «Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπουμε 
στον εχθρό να αναπτύξει όπλα μαζικής καταστροφής εναντίον του Ισραήλ. Θα 
υπερασπιστούμε τους πολίτες του Ισραήλ εγκαίρως και με όλα τα διαθέσιμα 
μέσα».270  
 
Αμέσως μετά την επίθεση  ο πρωθυπουργός Begin ανέλαβε την πλήρη ευθύνη 
για την επιχείρηση, εξάροντας την υποδειγματική και ακριβή εκτέλεση της 
επιχείρησης και δικαιολογώντας το χτύπημα επικαλούμενος τόσο ηθικούς όσο 
και νομικούς λόγους. Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στο χτύπημα ως πράξη 
"πρόβλεψης αυτοάμυνας ". Το μήνυμα Begin271 είπε, ότι η επιδρομή στο Osirak 
δεν ήταν μια εφάπαξ επιχείρηση, αλλά μάλλον μια μακροπρόθεσμη εθνική 
δέσμευση.272  
 
Το δόγμα Begin έχει επίσης χρησιμοποιηθεί και το 2009, από τον Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου, όσον αφορά  την πυρηνική  ικανότητα της Τεχεράνης η οποία έθιγε 

269 Στο ίδιο. 
270 Στο ίδιο. 
271 Τελείωσε τη συνέντευξη Τύπου με αυτά τα λόγια:  «Εμείς επιλέξαμε αυτή τη στιγμή: όχι 
αργότερα, γιατί αργότερα μπορεί να είναι πολύ αργά, ίσως για πάντα. Kαι αν βρισκόμασταν 
αδρανείς δύο, τρία χρόνια και τα τέσσερα χρόνια περισσότερο, ο Σαντάμ Χουσεΐν θα είχε 
παραγάγει  τρεις, πέντε βόμβες ... Στη συνέχεια, αυτή η χώρα και αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν 
χαθεί, μετά το Ολοκαύτωμα. Ένα άλλο Ολοκαύτωμα θα συνέβαινε στην ιστορία του εβραϊκού 
λαού. Πείτε σε οποιονδήποτε συναντάτε , ότι θα υπερασπιστούμε τον λαό μας με όλα τα μέσα 
που έχουμε στη διάθεσή μας και δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν εχθρό να αναπτύξει όπλα 
μαζικής καταστροφής εναντίον μας». 
272  Κυριακίδης Κλεάνθης, “Ιράν: Ευκαιρία ειρήνευσης ή κίνδυνος κατευνασμού; Η ταυτότητα της 
συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία”. Πηγή: https://foreignaffairs.gr/articles/70644/kleanthis-
kyriakidis/iran-eykairia-eirineysis-i-kindynos-kateynasmoy?page=show. 
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ανοιχτά το ζήτημα ασφάλειας του Ισραήλ. Ο Nετανιάχου επανειλημμένα 
αναφέρθηκε  σε ένα πυρηνικό Ιράν, ως απαράδεκτη και υπαρξιακή απειλή για 
το Ισραήλ.  Καθώς σχεδόν όλοι οι Ισραηλινοί συμφωνούν με την αποτροπή της 
πυρηνικοποίησης του Ιράν, υπάρχει μια συνεχής συζήτηση μεταξύ των 
Ισραηλινών διαμορφωτών πολιτικής, σχετικά με τον καλύτερο τρόπο επίτευξης 
αυτού του στόχου.  Το Ισραήλ ενώ ήταν θετικό στο να επιτρέψει στις ΗΠΑ και 
την Ευρώπη να εφαρμόσουν οικονομικές κυρώσεις και να επιδιώξουν 
διπλωματικές λύσεις, ταυτόχρονα διεξήγε συγκεκαλυμμένες επιχειρήσεις, όπως  
εμφύτευση ιών υπολογιστών και δολοφονίες σημαντικών ιρανών επιστημόνων, 
με σκοπό την παγίδευση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν273.  
 
Το Ισραήλ αισθάνεται ισχυρό και ευημερούν, αλλά μήπως είναι υπερβολικά 
σίγουρο όπως ήταν πριν από τον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ το 1973, όπου ήταν 
τυφλό από αλαζονεία; Είναι ένα μάθημα που δεν έχει ξεχάσει.  Η νοημοσύνη 
μας, τόσο η στρατηγική όσο και η τακτική, είναι πολύ πιο επαγγελματική σήμερα 
από ποτέ. Άλλωστε ένας απαισιόδοξος είναι ένας αισιόδοξος με εμπειρία274. 
 
5.4   Σχέδια για βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν 
 
Είναι γνωστό, ότι εδώ και χρόνια, το Ισραήλ επεξεργαζόταν ένα σχέδιο δράσης 
για μονομερή επίθεση εναντίον του Ιράν. Αυτό περιλαμβάνει στοχευμένους 
βομβαρδισμούς ακριβείας εναντίον των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν 
από αεροσκάφη, τα οποία όμως θα πρέπει να ανεφοδιάζονται από ιπτάμενα 
τάνκερ. Οι στόχοι αυτοί βρίσκονται στη Νατάνζ, το Φόρντοου, το Αράκ και το 
Eσφαχάν. Προς επίτευξη των σχεδιασμών για βομβαρδισμό στόχων εντός του 
Ιράν, η στρατιωτική ηγεσία του Ισραήλ είχε εξετάσει σχέδια για ένα τέτοιο 
χτύπημα, είτε από μόνο του είτε σε συνεργασία με τις ΗΠΑ, κάτι που μετά την 
απόφαση Τραμπ για αποχώρηση από τη συμφωνία JCPOA, φαντάζει να το 
εξετάζει ως επιλογή. Βέβαια μια «μονομερής» επίθεση δεν αποτελεί την πρώτη 
επιλογή του Ισραήλ. Αντίθετα μια επίθεση μαζί με τις ΗΠΑ, θα είχε καλύτερα 
αποτελέσματα καθώς θα υπάρχουν μεγαλύτερες στρατιωτικές επιλογές, αλλά 
και καλύτερη ανταπόκριση σε τυχόν αντίποινα από πλευράς Ιράν275. 
 
Να σημειώσουμε εδώ, πως κράτη όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα και ίσως το Ομάν και το Μπαρχέιν, δεν θα ήταν αντίθετα σε 
μια ισραηλινή προσβολή κατά πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν. Είναι 
γνωστή η αντιπαλότητα του σουνιτικού σαουδαραβικού καθεστώτος με το 
σιιτικό Ιράν και η διαμάχη των δύο χωρών για έλεγχο της Αραβικής 
Χερσονήσου, ενώ είναι και εμφανής η σύγκρουση που υπάρχει στην Υεμένη, τη 
Συρία, αλλά και το Ιράκ, όπου το Ιράν υποστηρίζει του εκεί σιίτες. Αυτό βέβαια, 
δεν σημαίνει ότι το Ριάντ θα ‘’ χειροκροτήσει’’ ένα χτύπημα του Ισραήλ στο 
Ιράν276. 
 

273 Στο ίδιο. 
274 Στο ίδιο. 
275 Kelly  John,  Lotan  Gilad,  Zeitzoff  Thomas,  Journal of Peace Research, “ Using social 
media to measure foreign policy dynamics: An empirical analysis of the Iranian–Israeli 
confrontation” (2012–13). 
276 “Το Ισραήλ ανάμεσα σε σουνιτικό και σιιτικό άξονα’’ Πηγή: 
https://www.pentapostagma.gr/2018/05, Δημοσίευση: 3 Απριλίου 2015, 8:27. 
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Αναφορικά με το τι είδους χτύπημα θα πραγματοποιήσουν σε ενδεχόμενο 
πολέμου από μόνοι τους οι Ισραηλινοί, δύο είναι οι επιλογές που έχει το Τελ 
Αβίβ: Η μία αφορά στο πάρα πολύ απομακρυσμένο σενάριο που κάνει λόγο για 
εκτόξευση βαλλιστικών πυραύλων «Ιεριχώ 3» εναντίον του Ιράν. Η δεύτερη 
επιλογή που είναι και η πιθανότερη αφορά την αποστολή αεροσκαφών. Βασικό 
παράγοντα θα αποτελέσουν τα αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού, καθώς 
αυτά τα αεροσκάφη θα είναι αποφασιστικής σημασίας για την επιτυχία των 
βομβαρδισμών, αφού μόνο έτσι τα μαχητικά μπορούν να πετάξουν μέχρι τους 
στόχους και να επιστρέψουν στις βάσεις τους. Να σημειωθεί ότι τα ιπτάμενα 
τάνκερ δεν θα μπορούν να συνοδεύσουν τα ισραηλινά βομβαρδιστικά καθ’ όλη 
τη διάρκεια της πτήσης τους προς το Ιράν, αφού θα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. Σε 
περίπτωση λοιπόν που το Ισραήλ αποφασίσει αεροπορική επιδρομή κατά του 
Ιράν, οι πιλότοι του θα πρέπει να πετάξουν πάνω από 1.000 μίλια σε εχθρικό 
εναέριο χώρο, με ανεφοδιασμό στον αέρα και να βρεθούν αντιμέτωποι με την 
αντιαεροπορική άμυνα του Ιράν277. 
 
Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών, για να εξουδετερωθεί η ιρανική αντιαεροπορική 
άμυνα θα πρέπει να υπάρξει μια επιχείρηση η οποία θα προβλέπει την 
ταυτόχρονη πτήση πολλών δεκάδων αεροσκαφών. Αμερικανοί αξιωματούχοι 
και στρατιωτικοί αναλυτές του Πενταγώνου, υποστηρίζουν ότι θα πρόκειται για 
ένα εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, πολύ διαφορετικό από τις «χειρουργικές» 
επιθέσεις στον πυρηνικό αντιδραστήρα στη Συρία το 2007278 και στον 
αντιδραστήρα του Ιράκ το 1981279. 
 
Ένας υποθετικός ισραηλινός βομβαρδισμός στις ιρανικές πυρηνικές 
εγκαταστάσεις όσο επιτυχής και να είναι δεν μπορεί να κάμψει την 
αποφασιστικότητα του ιρανικού καθεστώτος για την απόκτηση πυρηνικών 

277 Κυριακίδης Κλεάνθης, “Ιράν: Ευκαιρία ειρήνευσης ή κίνδυνος κατευνασμού; Η ταυτότητα της 
συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία”. Πηγή: https://foreignaffairs.gr/articles/70644/kleanthis-
kyriakidis/iran-eykairia-eirineysis-i-kindynos-kateynasmoy?page=show. 
278 Ο ισραηλινός στρατός παραδέχθηκε σήμερα (21/3) ότι είχε πράγματι εξαπολύσει το 2007 
επίθεση που είχε καταστρέψει μια εγκατάσταση όπου υποπτευόταν πως κατασκευαζόταν 
μυστικά ένας πυρηνικός αντιδραστήρας στη γειτονική Συρία, διεξάγοντας μια επιχείρηση-
αστραπή. Δεν υπήρχε ούτως ή άλλως κάποια αμφιβολία ότι το Ισραήλ βρισκόταν πίσω από 
αυτή τη ριψοκίνδυνη επιδρομή σε εχθρικό έδαφος με στόχο την εγκατάσταση Αλ Κιμπάρ, στην 
επαρχία Ντέιρ Εζόρ (ανατολικά), τη νύχτα της 5ης προς 6η Σεπτεμβρίου 2007. Όμως αυτή είναι 
η πρώτη φορά που η χώρα ανέλαβε ανοικτά την ευθύνη για την επίθεση, δίνοντας στη 
δημοσιότητα άκρως απόρρητα έγγραφα που μόλις αποχαρακτηρίστηκαν. Η παραδοχή αυτή 
συμπίπτει με τον πολλαπλασιασμό των προειδοποιήσεων από μέρους του Ισραήλ εναντίον της 
ενίσχυσης της στρατιωτικής παρουσίας του Ιράν στην εμπόλεμη Συρία, καθώς και την απαίτησή 
του να τροποποιηθεί ή να ακυρωθεί η συμφωνία που συνήφθη το 2015 ανάμεσα στις μεγάλες 
δυνάμεις και το Ιράν για το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Αμερικανός 
πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δώσει διορία μέχρι την 12η Μαΐου στους Ευρωπαίους να 
διορθώσουν τα «τρομερά κενά» του Κοινού Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης (ΚΟΣΔ), κατά την 
επίσημη ονομασία της συμφωνίας αυτής. Πηγή : CNN Greece, “Το Ισραήλ παραδέχτηκε 
επίσημα ότι βομβάρδισε το 2007 «πυρηνικό αντιδραστήρα» στη Συρία”,  
https://www.cnn.gr/news/kosmos/story/122465/to-israil-paradextike-episima-oti-vomvardise-to-
2007-pyriniko-antidrastira-sti-syria, Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018, 09:35. 
279  Κυριακίδης Κλεάνθης, “Ιράν: Ευκαιρία ειρήνευσης ή κίνδυνος κατευνασμού; Η ταυτότητα της 
συμφωνίας με την Ισλαμική Δημοκρατία”. Πηγή: https://foreignaffairs.gr/articles/70644/kleanthis-
kyriakidis/iran-eykairia-eirineysis-i-kindynos-kateynasmoy?page=show. 
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όπλων αλλά και τη δίψα για τεχνολογική γνώση280.  Επιπλέον οι πιο αισιόδοξοι 
υποστηρικτές μιας ισραηλινής επίθεσης αναφέρουν ότι ο βομβαρδισμός θα 
καθυστερήσει το στρατιωτικό πρόγραμμα για τέσσερα ή πέντε χρόνια. Σύμφωνα 
με τους πιο απαισιόδοξους, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι ένας πιθανός 
βομβαρδισμός θα καθυστερήσει την εμφάνιση των πυρηνικών όπλων για 
περισσότερο από δύο χρόνια. Η συμφωνία, η οποία θα καθυστερήσει το ιρανικό 
πυρηνικό πρόγραμμα για 10-15 χρόνια, φαίνεται να είναι πολύ πιο 
αποτελεσματική281. 
 
Ίσως όμως οι διαπραγματεύσεις του Ιράν με τη διεθνή κοινότητα να είναι 
προκάλυμμα για κέρδος  χρόνου προκειμένου να αποκτήσει  ένα πυρηνικό 
όπλο. Οι υπηρεσίες πληροφοριών του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των ευρωπαϊκών 
χωρών διαθέτουν επαρκή πληροφόρηση ότι το Ιράν έχει ξεκινήσει ήδη την 
παραγωγή πυρηνικών όπλων282. Όπως  παρατηρεί ο George Perkoνich «η 
κάθε ιρανική κυβέρνηση, είτε σκληροπυρηνική είτε μετριοπαθής, είτε βασισμένη 
στο ιερατείο ή τεχνοκρατική, θα προωθεί αυτές τις επιδιώξεις283 ». Ο τότε 
διευθυντής της CIA. George Tenet είχε δηλώσει ότι καμία ιρανική κυβέρνηση 
ανεξαρτήτως ιδεολογικής κατεύθυνσης, δεν θα εγκαταλείψει αυτοβούλως ένα 
πυρηνικό πρόγραμμα που θεωρείται ότι εγγυάται την ασφάλεια της χώρας. 
Παρά το γενικά θετικό στρατηγικό περιβάλλον μετά το 2003, το Ιράν αισθάνθηκε 
ευάλωτο στις διεθνείς πιέσεις διότι σύμφωνα με τον Shahram Chubin284 «ως 
ένα μη αραβικό σιιτικό κράτος, το Ιράν δεν διαθέτει μια φυσική ζώνη επιρροής 
στην περιοχή. 
 
Είναι όμως σαφώς περισσότερες οι αβεβαιότητες και τα ερωτηματικά σε σχέση 
με αυτό το ζήτημα. Ενδεικτικά θα μπορούσαμε να αναφέρουμε τα εξής: (α) 
πόσο προχωρημένο είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, πόσες είναι και 
που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις αυτές; (β) ποιες είναι οι πολιτικές ισορροπίες 
μεταξύ σκληροπυρηνικών κληρικών και  μεταρρυθμιστικών δυνάμεων; (γ) σε 
ποιο βαθμό το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα είναι διαπραγματευτικό χαρτί και 
ποιο θα ήταν το πιθανό αντάλλαγμα; (δ) πως σκοπεύει η Τεχεράνη να 
διαχειριστεί την επικοινωνιακή διάσταση του θέματος. Θα διακηρύξει ανοιχτά 
την απόκτηση πυρηνικών όπλων ή θα ακολουθήσει το ισραηλινό παράδειγμα 
των «πυρηνικών όπλων στο υπόγειο», δηλαδή της εσκεμμένης ασάφειας χωρίς 
επίσημη παραδοχή;285. 
 

280  “Οι 4 διαδρομές θανάτου του Ιράν: Ο πόλεμος Ιράν-Ισραήλ και ο Τρίτος ναός του 
Σολομώντα εμπλέκουν Ελλάδα και Κύπρο”. Πηγή: https://www.pentapostagma.gr/.10 Μαΐου 
2018, 10:17. 
281 Center of Global Policy , Dealing with Iran's Nuclear Ambitions: What Future Strategy for the 
International Community?. Πηγή: http://carnegietsinghua.org/2008/03/11/dealing-with-iran-s-
nuclear-ambitions-what-future-strategy-for-international-community-event-1106. 
282 Robert J. Einhorn, “A Transatlantic Strategy on Iran’s Nuclear Program”. Πηγή: 
http://www.bits.de/public/documents/iran/04autumn_einhorn.pdf. 
283 George Perkovich, (Vice President for Studies), Carnegie Endowment for International 
Peace, “Iran Is Not an Island: A S trategy to Mobilize  the Neighbors”. 
284  Μέλος του Carnegie Endowment for International Peace και πρώην διευθυντής ερευνών του 
Geneva Centre for Security Policy της Ελβετίας. 
285 Κεφαλά Βιβή, Τσαρδανίδης Χαράλαμπος, «ΙΡΑΝ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ», σελ. 210. 
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5.5   Το πυραυλικό -  βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν 
 
Οι σημαντικές προσπάθειες του Ιράν να αποκτήσει βαλλιστικούς πυραύλους 
μεγάλου βεληνεκούς έχουν προκαλέσει επίσης περαιτέρω ερωτηματικά για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ιράν αμφισβητεί την ύπαρξη πυρηνικών 
κεφαλών σε τέτοιους πυραύλους, αυτός όμως ο ισχυρισμός καταρρίπτεται από 
πολλούς ειδήμονες στα στρατιωτικά θέματα, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα 
κόστη για την ανάπτυξη βαλλιστικών πυραύλων έχουν νόημα μόνο αν η 
πρόθεση είναι να φέρουν πυρηνικές κεφαλές286 287 
 
 Tο πυρηνικό προγράμμα του Ιράν είναι διαφορετικό από την κατασκευή και 
κατοχή πυρηνικών όπλων. Έτσι δεν θα ευσταθεί το  επιχείρημα για τους 
αδιάλλακτους του ιρανικού καθεστώτος περί “ξένης επέμβασης” στον ιρανικό 
λαό.  Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους δεν αντιτίθενται στο δικαίωμα του Ιράν να 
αναπτύξει πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς, σύμφωνα με τα όσα 
προβλέπει η Συνθήκη περί μη Διάδοσης των Πυρηνιχών Όιτλων (ΝΡτ), αλλά 
εάν αποκαλυφθεί ένα πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων, θα 
τιμωρήσουν αυστηρά το Ιράν ακόμα και με αλλαγή καθεστώτος.288 
 
Οι ΗΠΑ επίσης θα μπορούσαν να προβούν σε παραχωρήσεις και να δεχθούν 
άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ιράν σε διπλωματικό επίπεδο σε άλλα θέματα 
(Ιράκ. Αφγανιστάν, κ.λπ). Στις διαπραγματεύσεις αυτές μπορεί να εντάσσεται  
και το πυρηνικό ζήτημα. Αυτό μπορεί να αυξήσει την αυτοπεποίθηση του Ιράν 
και να μειώσει τους φόβους του, ότι θα γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από τις 
ΗΠΑ. Τέλος, μια παραδοχή των ιρανικών συμφερόντων στη Μέση Ανατολή θα 
μπορούσε να συμβάλει περαιτέρω στο να πείσει τους Ιρανούς ότι δεν είναι 
θύματα εκφοβισμού, αλλά ένας ισότιμος παίκτης στο διεθνές παιχνίδι. Επίσης 
με αυτόν τον τρόπο θα αποτρέψουν τη μετατροπή της (πολιτικής και 
στρατιωτικής) πυρηνικής τεχνολογίας στο νέο σύνθημα του ιρανικού εθνικισμού. 
Το Ιράν αναμένει να αντιμετωπιστεί ως ισότιμη δύναμη στη διεθνή σκηνή και 
είναι πολύ ευαίσθητο στις προσβολές.289  
 
5.6   Το Ιράν και η ΕΕ 
 
Το νέο σκηνικό με το Ιράν δεν αφήνει αδιάφορη την Ευρώπη, πολιτικά και 
οικονομικά για τους εξής λόγους: 
 

286 Κουσκουβέλης Ηλίας, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» ( Επιθετικοί βαλλιστικοί πύραυλοι) 
σελ.  393 - 398,  Εκδόσεις Ποιότητα. 
287 Ο Μάρτιν Ίvτικ (Martin lndyck), ο βοηθός υπουργού Εξωτερικών για τις Υποθέσεις της Μέσης 
Ανατολής, κατέθετε στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας την 28 Ιουλίου 1998, ότι το 
πυραυλικό πρόγραμμα συνδεόταν σαφώς με το πυρηνικό πρόγραμμα, άποψη την οποία 
προσυπογράφουν ανεξάρτητοι ειδικοί, όπως ο Γκάρι Μιλχόλιν (GaryMilhollin), ο οποίος 
υποστηρίζει ότι «καμιά χώρα δεν κατασκεύαζε ποτέ βαλλιστικούς πυραύλους μεγάλου 
βεληνεκούς για να μην τοποθετήσει πυρηνικό όπλο σε αυτούς. Αλλιώς δεν έχουν νόημα. Δεν 
χρησιμοποιείς πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς για να εκτοξεύσεις οτιδήποτε άλλο εκτός από 
πυρηνική κεφαλή». Πηγή: Iran Tests Ballistic Missile and Rejects ‘Threats’,  By Reuters, Sept. 
23, 2017 και https://www.nytimes.com/2017/09/23/world/middleeast/iran-missile-test.html. 
288 Chubin. S. (2006), «Iran 's Νuclear Aιnbitions», Washington D.C.: Carnegie Endov.τment for 
International Peace. 
289 https://www.foreignpolicyjournal.com/2009/02/20/prof-william-o-beeman-iranians-deny-the-
arrogant-literature-of-the-west/. 
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• Η Ευρώπη αντιλαμβάνεται ότι ως «μεγάλη δύναμη» δεν μπορεί να είναι 
απούσα από τις γεωπολιτικές διευθετήσεις της περιοχής και συμμετέχει 
μαζί με τις ΗΠΑ στις συμφωνίες που υλοποιούνται. 

 
• Το Ιράν είναι η κύρια παράμετρος της γεωπολιτικής/ενεργειακής 

εξίσωσης του άξονα Κασπία - Περσικός Κόλπος, περιοχή στην οποία η 
Ευρώπη έχει στρατηγικά συμφέροντα. 

 
• Η μεγάλη αγορά του Ιράν “διψά” για ευρωπαϊκά προϊόντα, τεχνολογία και 

επενδύσεις. 
 

• Το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για το Ιράν σχετίζεται και με την προσπάθεια 
της Ευρώπης να καλύψει έστω οριακά, ορισμένα κενά που αφήνει η 
εμφανής αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή290. 

 
5.7  Συνέπειες της απόσυρσης των ΗΠΑ από τη συμφωνία για το 
πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν 
 
H απόφαση του αμερικανού προέδρου να αποσύρει τις ΗΠΑ από τη συμφωνία 
για τα πυρηνικά του Ιράν έχει προκαλέσει μια εκτενή ανησυχία στη διεθνή 
κοινότητα, τη στιγμή που Ιράν και Ισραήλ ανταγωνίζονται ακόμη και με 
ανταλλαγή πραγματικών πυρών  (σε τακτικό επίπεδο πλέον)  στο μέτωπο της 
Συρίας. Η συμφωνία που επιτεύχθηκε με πολλούς κόπους, υπογράφηκε το 
2015 από τον Μπάρακ Ομπάμα και είχε οδηγήσει σε μια μερική τουλάχιστον 
αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Από την άλλη πλευρά όμως, 
τίθεται το επίμαχο και πολύ ενδιαφέρον προς διερεύνηση ερώτημα εαν το Ιράν 
αποπροσανατολίζει και “ρίχνει στάχτη” στα μάτια  της διεθνούς κοινότητας και  
παράλληλα μέσω υπόγειων και κεκαλυμμένων ενεργειών όπως ισχυρίζεται  ο 
πρωθυπουργός του Ισραήλ προμηθεύεται από την Κίνα291 ή την Ινδία292 υλικό 
για την κατασκευή πυρηνικού όπλου. 
 
Η Διπλωματία των πυρηνικών αποτελεί ένα σημαντικό “χαρτί” για το Ιράν το 
οποίο από ότι φαίνεται το οδηγεί στην «Ιαπωνέζικη Επιλογή», δηλαδή στην 
απόκτηση της τεχνολογίας για την κατασκευή πυρηνικών όπλων χωρίς να τα 
έχει πραγματικά, παρέχοντας ασφάλεια στη χώρα από αμερικανικές ή 
ισραηλινές απειλές χωρίς κόστος. Συνεπώς είναι πιθανή η εξεύρεση λύσης 
μέσα από τη διπλωματία αλλά με τον όρο της υιοθέτησης από την ιρανική 

290 “Ιράν: Νέο τοπίο στο εσωτερικό και στις διεθνείς σχέσεις”.Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/35965/amyna--diplomatia/2016/iran-neo-topio-sto-esoteriko-kai-
stis-diethneis-scheseis.html, 03 Μαρτίου 2016, 00:06. 
291 Η πρωτοβουλία «Μια Ζώνη - Ένας δρόμος» της χώρας βρίσκεται σε εξέλιξη και αρκετοί 
αγωγοί πετρελαίου και φυσικού αερίου που συνδέουν την Κίνα με γειτονικά κράτη στην Κεντρική 
Ασία λειτουργούν ήδη. Το Ιράν είναι μια από αυτές τις χώρες και επιθυμεί να ξαναγράψει τους 
κανόνες της σημερινής παγκόσμιας τάξης από τη στιγμή που οι κινεζικές επενδύσεις στο Ιράν 
παρουσιάζουν ανοδική πορεία. 
292 Η Ινδία  που χρειάζεται τον ορυκτό πλούτο του Αφγανιστάν και το φυσικό αέριο του Ιράν 
συνεχώς επικροτεί τον διάδρομο σύνδεσης Ινδίας-Αφγανιστάν-Ιράν «από τον πολιτισμό στο 
εμπόριο, από τις παραδόσεις έως την τεχνολογία, από τις επενδύσεις στην τεχνολογία της 
πληροφορίας, από τις υπηρεσίες στη στρατηγική και από το λαό στην πολιτική», σύμφωνα με 
τα λόγια του υπουργού εξωτερικών της Ινδίας. Πηγή: https://tvxs.gr/news/kosmos/rosia-kina-o-
gamos-poy-allazei-pagkosmio-paixnidi. 
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ηγεσία μίας πιο διαλλακτικής και ορθολογικής πολιτικής. Ο νέος πρόεδρος 
Ρουχανί παρά την επίδραση που ασκείται πάνω του από τον πνευματικό ηγέτη 
του κράτους, φαίνετα ότι επιδιώκει να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ, παρά την 
αποχώρηση αυτών από τη συμφωνία της Βιέννης.293  
 
Η εξαγγελία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ περί ακύρωσης της 
συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν συνδέεται και με τις εξελίξεις 
επί συριακού εδάφους και το σκιώδες παρασκήνιο. Οι Ισραηλινοί εκτιμούν ότι η 
συμφωνία βοηθά το Ιράν να αναπτύσσει το πυρηνικό του πρόγραμμα και εν 
τέλει να φτάσει τον πολυπόθητο στόχο της πυρηνικής κεφαλής, ο οποίος 
σύμφωνα με  ειδικούς εμπειρογνώμονες δεν έχει ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου, η 
«διάλυση» της συμφωνίας θα διατηρήσει για μεγαλύτερο διάστημα το εμπάργκο 
πώλησης όπλων στο Ιράν το οποίο περιτέχνως μετά τη συμφωνία εξοπλίζεται 
από τη Ρωσία και την Κίνα στη βάση της σταδιακής άρσης των κυρώσεων.294 
 
Επομένως το Ιράν, εκτός πυρηνικής συμφωνίας θα είναι πιο ευάλωτο και 
λιγότερο ισχυρό απ' ό,τι εντός, προσδίδοντας παράλληλα μεγαλύτερη ισχύ στο 
Ισράηλ. Βέβαια σε αυτό το παζλ σημαντικό κομμάτι είναι και η ουαχαμπιστική 
Σαουδική Αραβία, παραδοσιακός εχθρός του σιιτικού Ιράν η οποία κάνει πλέον 
άνοιγμα προς τη Δύση - άλλωστε είναι γνωστές οι στενές σχέσεις με τις ΗΠΑ 
διαχρονικά - και συντάσσεται με το Ισραήλ εναντίον του κοινού εχθρού.295 
 
Η αποχώρηση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν, δεν 
είχε ως μοναδικό θύμα την ίδια τη συμφωνία. Το μεγαλύτερο ίσως θύμα της 
αποχώρησης των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία , ήταν η επιρροή της Ευρώπης 
στη διεθνή στρατηγική σκακιέρα. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι ΗΠΑ, 
έδωσαν χρόνο στους Ευρωπαίους συμμάχους ( Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, 
Γερμανία), να πείσουν το Ιράν αλλά και τη Ρωσία και την Κίνα, ότι η συμφωνία 
παρουσίαζε σημαντικά κενά και ελλείψεις. Πιθανόν με αυτήν την κίνηση  ο 
πρόεδρος Τράμπ  προσπάθησε να δώσει χρόνο και ρόλο στους ευρωπαίους 
συμμάχους των ΗΠΑ, ώστε να αποδείξουν ότι είναι πραγματικά ένας 
στρατηγικός παίκτης στη διαμόρφωση του νέου διεθνούς συστήματος.296  
 
Εάν αντιμετώπιζε απαξιωτικά τους ευρωπαίους συμμάχους θα είχε κάνει αυτό 
που επιθυμούσε και η απόφαση για αποχώρηση θα ήταν η πρώτη που θα 
έπαιρνε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στη διεθνή σκηνή. Και δεν είναι μόνο ο χρόνος 
που έδωσε στην Ευρώπη ο Αμερικανός  πρόεδρος για να κάνει το ορθό, αλλά η 
ίδια η Ευρώπη και οι ηγέτες των ευρωπαϊκών δυνάμεων όλο αυτό το διάστημα, 
χωρίς περιστροφές παραδέχονταν ότι η συμφωνία του 2015 με το Ιράν, είχε 
σοβαρά κενά τα οποία ήταν παραπάνω από απαραίτητο να καλυφθούν, κυρίως 
στους τομείς του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων του Ιράν, της 
υποστήριξης της τρομοκρατίας από το καθεστώς των Μουλάδων της 
Τεχεράνης, και της χρηματοδότησης αλλά και στρατιωτικής υποστήριξης μιας 
επιθετικής εκστρατείας αποσταθεροποίησης και επέκτασης της επιρροής του 
Ιράν, στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. 

293 “Νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Ιράν - Κίνας”. Πηγή: https://www.news.gr/kosmos/alles-
hores/article/252326/nea-epohh-stis-dimereis-sheseis-iran-kinas.html. 
294  Στο ίδιο. 
295  Στο ίδιο. 
296  Στο ίδιο. 
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 Η μη εκμετάλλευση της ευκαιρίας από την Ευρώπη  να παίξει σημαντικό ρόλο 
στις εξελίξεις, αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της στρατηγικής ανεπάρκειας και 
της έλλειψης συνοχής στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα και μια προειδοποίηση 
κινδύνου για το ευρωπαϊκό μέλλον. Όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα που 
διέρευσε, παρά την κοινή παραδοχή περί μιας προβληματικής συμφωνίας, η 
Ευρώπη αναλώθηκε στο να προσπαθεί να διασώσει αυτή τη  συμφωνία (λόγω 
βέβαια της επένδυσης στο Ιράν πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ από γαλλικές, 
γερμανικές, ιταλικές και αγγλικές εταιρίες) δίνοντας έτσι στο Ιράν το άλλοθι αλλά 
και πολύτιμο χώρο, έτσι ώστε να μην προβληματιστεί, πόσο μάλλον να πιεστεί 
να αλλάξει πορεία.297 
 
Στο μεταξύ Ιράν και  Κίνα συμφώνησαν να επεκτείνουν τις διμερείς τους σχέσεις 
σε εμπορικό και οικονομικό επίπεδο για να προχωρήσουν σε μια συνολική 
στρατηγική σύμπραξη.  Μάλιστα ο Κινέζος πρόεδρος ήταν ο πρώτος ηγέτης 
που επισκέφτηκε το Ιράν μετά την συμφωνία της Τεχεράνης με τις έξι μεγάλες 
δυνάμεις για τον περιορισμό του πυρηνικού του προγράμματός.  Η Κίνα ήταν 
μία απ' αυτές τις έξι δυνάμεις. Το Ιράν και η Κίνα συμφώνησαν να αυξήσουν το 
εμπόριο στα 600 δισεκ. δολάρια μέσα στα δέκα επόμενα χρόνια και να 
αποκαταστήσουν στρατηγικές σχέσεις σε βάθος 25ετίας.Υπέγραψαν συμφωνίες 
στις οποίες περιλαμβάνονται η αναβίωση του αρχαίου εμπορικού δρόμου του 
μεταξιού και η συνεργασία των δύο χωρών στη χρήση της πυρηνικής ενέργειας 
για ειρηνικούς σκοπούς.298 
 
5.8   Επιπτώσεις του πυρηνικού προγράμματος για την Ελλάδα  
 
Η Ελλάδα αποδέχεται το δικαίωμα της Τεχεράνης για την ανάπτυξη    
πυρηνικής  τεχνολογίας  αποκλειστικά για ειρηνικούς  σκοπούς.  Ωστόσο,   η   
επίλυση   του   ιρανικού πυρηνικού  προβλήματος  δεν  είναι  ένα  «μακρινό 
θέμα»  που  δεν  την  επηρέασε  ή  δεν  θα  την επηρεάσει ως ένα βαθμό στο 
προσεχές μέλλον.  
  
Πρώτα  απ  όλα,  η  απόφαση  της  ΕΕ  για  επιβολή  εμπάργκο στις εξαγωγές 
πετρελαίου του Ιράν (23 Ιανουαρίου  2012)  στέρησε  την  ελληνική  αγορά 
ενέργειας από το επί πιστώσει ιρανικό πετρέλαιο, που  κάλυπτε   ένα   ποσοστό   
των  συνολικών ελληνικών εισαγωγών.  ∆εύτερον, η περίπτωση έναρξης   
ισραηλινο-ιρανικών   ή   και αμερικανο-ιρανικών  εχθροπραξιών  στην  περιοχή 
του Περσικού Κόλπου, θα είναι  αρνητική εξέλιξη  για   την   ελληνική   ναυτιλία   
καθώς είναι δυνατόν ένας αριθμός ελληνικών εμπορικών πλοίων να εγκλωβιστεί  
εντός  του  Περσικού  Κόλπου, όσο και για τη διεθνή τιμή του πετρελαίου που 
αναμένεται να σημειώσει ραγδαία αύξηση.  
 
«Σε περίπτωση   μιας   μονομερούς   ισραηλινής στρατιωτικής  ενέργειας  κατά    
των ιρανικών πυρηνικών  εγκαταστάσεων,  ποια  θα  είναι  η  θέση της 
Ελλάδας»; «Τι  θα αποφασίσει η Αθήνα, αν το Τελ Αβίβ ζητήσει κάποιου είδους 
υποστήριξη  από τις   ελληνικές   ένοπλες   δυνάμεις,   λόγω   της  υφιστάμενης    

297 Απόκης Δημήτρης,  “Η απόφαση του Τράμπ για το Ιράν απέδειξε δυστυχώς τη στρατηγική 
ανυπαρξία της Ευρώπης”. Πηγή: https://hellasjournal.com/2018/05/. 
298 “Νέα εποχή στις διμερείς σχέσεις Ιράν – Κίνας”. Πηγή: https://www.news.gr/kosmos/alles-
hores/article/252326/nea-epohh-stis-dimereis-sheseis-iran-kinas.html. 
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ελληνο-ιστραηλινής στρατιωτικής συμφωνίας»; Είναι προφανές και 
αναμενόμενο ότι η ελληνική πλευρά θα αποφύγει με κάθε τρόπο να  εμπλακεί,  
ωστόσο  σε  μια  τέτοια  περίπτωση  δεν είναι  καθόλου  απίθανο  να  υπάρξει  
δυσαρέσκεια από ισραηλινής πλευράς, με τις όποιες αρνητικές συνέπειες  στις 
ελληνο-ισραηλινές σχέσεις.  
 
5.9  Ιρανικά αντίποινα σε περίπτωση Ισραηλο – αμερικανικής προσβολής  
 
Εκτιμάται  ότι  τα  πιθανά  ιρανικά  αντίποινα  θα περιλαμβάνουν μεταξύ   άλλων   
τρομοκρατικές επιθέσεις   στο    εσωτερικό    των ΗΠΑ,  επιθέσεις  κατά  των  
πρεσβειών  των ΗΠΑ  στην  Ευρώπη  ή  και  στον  Περσικό  Κόλπο. Επίσης το 
Ιράν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις  ένοπλες  σιιτικές  οργανώσεις  του  
Ιράκ  και  του Αφγανιστάν,   προκειμένου   να   επιτεθούν   στο προσωπικό  και  
τις  εγκαταστάσεις  των  ΗΠΑ  σε αυτές τις χώρες.  Σύμφωνα με έκθεση του 
αμερικανικού υπουργείου Άμυνας  (Απρίλιος  2012)  σχετικά  με  την  ιρανική 
στρατιωτική  ισχύ,  αναφέρεται  ότι  η  δυνατότητα του  Ιράν  να  προβεί  σε  
αντίποινα  αυξάνεται.   
 
Η δυνατότητα  αυτή  έχει  ενισχυθεί  με  την  απόκτηση νέων  ταχύπλοων 
επιθετικών  σκαφών,  μικρών  υποβρυχίων και βαλλιστικών βλημάτων μικρού 
βεληνεκούς, τα οποία  θα  μπορούσαν να  στοχοποιήσουν  πλοία και  
εγκαταστάσεις  στην  περιοχή  του  Περσικού Κόλπου.  Επιπρόσθετα,  το  Ιράν  
έχει  αναπτύξει πρόσθετες ναυτικές βάσεις κατά μήκος των ακτών του  Κόλπου,  
αυξάνοντας  έτσι  την  επιχειρησιακή του  δυνατότητα  και  την  εν  δυνάμει  
απειλή  κατά της   θαλάσσιας   κυκλοφορίας   στα   Στενά   του Ορμούζ. Τα 
Στενά του Ορμούζ (μέσου εύρους 33 χιλιομέτρων) θεωρούνται  ως  ένα  από  τα  
πλέον  στρατηγικά σημεία  σε  παγκόσμιο  επίπεδο,  καθότι  είναι  το μοναδικό  
θαλάσσιο  πέρασμα  που  συνδέει  τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες του   
Κόλπου (28% της παγκόσμιας παραγωγής) με τον υπόλοιπο   κόσμο.299   
 
Κατά  καιρούς,  η  Τεχεράνη  έχει  απειλήσει  ότι  θα κλείσει  τα  στενά,  αν  
σημειωθεί  κάποιου  είδους επιθετική  ενέργεια εναντίον των  ιρανικών  
πυρηνικών εγκαταστάσεων  ή  αν  τα  εμπορικά  της  πλοία υποστούν  νηοψίες  
από   πολυεθνικές  ναυτικές δυνάμεις. Οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις διαθέτουν 
τις επιχειρησιακές δυνατότητες ναρκοθέτησης των στενών, της προσβολής  
πλοίων  (τουλάχιστον  εμπορικών) που  πλέουν  εντός  του  Περσικού  Κόλπου 
με “anti ship” βλήματα, αλλά και της καταστροφής ευαίσθητων πετρελαϊκών 
εγκαταστάσεων, που λειτουργούν στην ακτογραμμή των υπόλοιπων χωρών της 
αραβικής χερσονήσου.  
 
 Το  γεγονός  αυτό  συνιστά  έναν  από τους βασικούς λόγους που η 
Ουάσιγκτον δεν έχει αποφασίσει να   επιτεθεί   κατά   των   ιρανικών πυρηνικών   
εγκαταστάσεων.   Μάλιστα  ως   ένα βαθμό  «πιέζει»  το  Ισραήλ  ώστε  να  μη  
διεξάγει μονομερή  επιθετική  ενέργεια,  καθότι  η  αντίδραση της  Τεχεράνης   
θα  μπορούσε  να  επιφέρει σοβαρή επιδείνωση της περιφερειακής ενεργειακής 
ασφάλειας, έλλειψη υδρογονανθράκων στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά  και  
συνεπώς  να  απειλήσει  άμεσα  την παγκόσμια οικονομία. 

299 Από   τα   στενά   διέρχονται συνολικά 15,5  εκατ. βαρέλια    πετρελαίου ημερησίως    (2010)   
και  τεράστιες    ποσότητες φυσικού  αερίου,  που  αντιστοιχούν  στο  30%  των παγκόσμιων  
θαλάσσιων  μεταφορών  πετρελαίου και στο 20% των θαλάσσιων μεταφορών φυσικού αερίου.    
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 5.10   Το Ιράν ως πυρηνική δύναμη. Η πυρηνική ισορροπία θα σημάνει 
σταθερότητα; 
 
 Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον δίλημμα από διεθνολογικής άποψης είναι εαν η  
κατοχή πυρηνικών από το Ιράν θα ήταν η χειρότερη δυνατή έκβαση για την 
παγκόσμια ασφάλεια ή εάν η εξέλιξη αυτή  θα αποκαθιστούσε την πολυπόθητη 
σταθερότητα στη Μέση Ανατολή.300 
 
 Η διπλωματία σε συνδυασμό  με την επιβολή κυρώσεων είναι αμφίβολο εαν  
θα ήταν εις θέση να πείσουν το Ιράν να εγκαταλείψει το φιλόδοξο πυρηνικό του 
πρόγραμμα. Το  παρελθόν δείχνει ότι όταν ένα κράτος προσπαθεί να αποκτήσει 
πυρηνικά όπλα σπάνια αποθαρρύνεται. Η τιμωρία ενός κράτους μέσω 
οικονομικών κυρώσεων δεν εκτροχιάζει αποφασιστικά το πυρηνικό του 
πρόγραμμα. Παράδειγμα η Βόρεια Κορέα, η οποία  απέκτησε τη βόμβα παρά 
τις επιβληθείσες  κυρώσεις του ΟΗΕ. Εάν το Ιράν κρίνει ότι η επιβίωσή του και η 
εθνική του ασφάλειά  εξαρτάται από την κατοχή πυρηνικών όπλων, οι κυρώσεις  
δύσκολα θα μεταβάλλουν τη στρατηγική του. Αντίθετα η επιβολή  κυρώσεων θα 
έκανε το Ιράν να αισθάνεται ακόμα πιο ευάλωτο, εξωθώντας το να επιδιώξει την 
προστασία του με το ύστατο αποτρεπτικό όπλο301. 
 
  Ένα άλλο σενάριο, είναι το Ιράν να αποκτήσει ένα εξελιγμένο πυρηνικό 
πρόγραμμα, χωρίς να κατασκευάσει τελικά μια πραγματική βόμβα. Η Ιαπωνία 
για παράδειγμα, διατηρεί μια τεράστια πολιτική πυρηνική υποδομή. Οι ειδικοί 
πιστεύουν ότι θα μπορούσε να παραγάγει ένα πυρηνικό όπλο σε σύντομο 
χρονικό διάστημα. Μια τέτοια εναλλακτική δυνατότητα θα μπορούσε να 
ικανοποιήσει τις εγχώριες ανάγκες των πολιτικών ηγετών του Ιράν 
εξασφαλίζοντας τους σκληροπυρηνικούς ότι μπορούν να απολαμβάνουν όλα τα 
οφέλη που έχει μια πυρηνική βόμβα (όπως η αυξημένη ασφάλεια), χωρίς τα 
μειονεκτήματα (όπως η διεθνής απομόνωση και καταδίκη). Θα μπορούσε 
επίσης να κατευνάσει τις μεγάλες δυτικές δυνάμεις, αλλά θα άφηνε 
ανικανοποίητους τους Ισραηλινούς που θα συνέχιζαν τις προσπάθειες ανατροπής  
του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν μέσω σαμποτάζ και δολοφονιών – κάτι 
που θα μπορούσε να οδηγήσει το Ιράν στο συμπέρασμα ότι μια εναλλακτική 
ικανότητα είναι τελικά αποτρεπτικά ανεπαρκής και ότι μόνο ο πραγματικός 
πυρηνικός εξοπλισμός μπορεί να του παρέχει την απόλυτη ασφάλεια. 302 
 
 Οι μεγάλες δυνάμεις  ενοχλούνται κάθε φορά που μια άλλη χώρα αρχίζει να 
αναπτύσσει ένα δικό της πυρηνικό όπλο. Ωστόσο μέχρι τώρα, κάθε φορά που 
μια άλλη χώρα εντάσσεται στην πυρηνική λέσχη, τα άλλα μέλη πάντα αλλάζουν 
πλεύση και αποφασίζουν να ζήσουν με αυτή την νέα κατάσταση. Στην 
πραγματικότητα τα νέα πυρηνικά κράτη, μειώνοντας τις ανισορροπίες της  
κατανομής σκληρής (στρατιωτικής ισχύος) στο διεθνές σύστημα, προσφέρουν 
γενικά περισσότερη περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα, όχι λιγότερη. 
 

300 Kenneth N. Waltz, “Γιατί το Ιράν πρέπει να αποκτήσει την πυρηνική βόμβα. Η πυρηνική 
ισορροπία θα σημάνει σταθερότητα”. Πηγή: Foreign Affairs file:///C:/Users/user/Desktop/ 
01/10/2012. 
301 Στο ίδιο. 
302 Στο ίδιο. 
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Το περιφερειακό πυρηνικό μονοπώλιο του Ισραήλ, το οποίο έχει αποδειχθεί 
εξαιρετικά ανθεκτικό μέσα στις τελευταίες τέσσερις δεκαετίες, εκ του 
αποτελέσματος έχει προκαλέσει μεγάλη αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Σε καμία 
άλλη περιοχή του κόσμου δεν υπάρχει ένα μοναδικό, ανεξέλεγκτο πυρηνικό 
κράτος. Τίθεται λοιπόν το ερώτημα εάν αυτό που έχει συμβάλει περισσότερο 
στη σημερινή κρίση και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή είναι το πυρηνικό 
οπλοστάσιο του Ισραήλ ή η επιθυμία του Ιράν να αποκτήσει ένα αντίστοιχο 
οπλοστάσιο. Η ισχύς άλλωστε επιδιώκει να είναι ισορροπημένη. Αυτό που 
προκαλεί ενδιαφέρον στην περίπτωση του Ισραήλ είναι ότι πέρασε τόσος πολύς 
καιρός για να αναδυθεί ένας πιθανός εξισορροπιστής303. 
 
Φυσικά είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί το Ισραήλ θέλει να παραμείνει η 
μοναδική πυρηνική δύναμη στην περιοχή και γιατί είναι πρόθυμο να 
χρησιμοποιήσει βία για να εξασφαλίσει αυτό το καθεστώς. Το 1981, το Ισραήλ 
(όπως αναλύσαμε στο δόγμα «Βegin»), βομβάρδισε το Ιράκ για να αποφύγει 
μια πρόκληση στο πυρηνικό μονοπώλιό του. Έκανε το ίδιο στη Συρία το 2007 
και τώρα εξετάζει παρόμοια δράση κατά του Ιράν. Τέτοιου είδους ενέργειες 
όμως οι οποίες έχουν επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει το πυρηνικό 
προνόμιό του βραχυπρόθεσμα, προβάλλουν μία ανισορροπία που δεν είναι 
βιώσιμη σε  βάθος χρόνου. Η αποδεδειγμένη ικανότητα του Ισραήλ να χτυπήσει 
πιθανούς πυρηνικούς αντιπάλους χωρίς τον φόβο των αντιποίνων, έχει 
αναπόφευκτα κάνει  τους εχθρούς του να επιθυμούν να αναπτύξουν τα μέσα για 
να αποτρέψουν το Ισραήλ από το να κάνει πάλι τα ίδια. Με τον τρόπο αυτό, οι 
σημερινές εντάσεις εξηγούνται καλύτερα όχι ως τα πρώτα στάδια μιας σχετικά 
πρόσφατης ιρανικής πυρηνικής κρίσης, αλλά μάλλον ως το τελικό στάδιο μιας 
δεκαετούς πυρηνικής κρίσης στη Μέση Ανατολή που ίσως σταματήσει μόνο 
όταν αποκατασταθεί η ισορροπία στρατιωτικής ισχύος304. 
 
 5.11  Ένα πυρηνικό Ιράν ως παράγοντας  μείωσης της επιθετικότητάς 
του 
 
 Η πρώτη μεγάλη ανησυχία των μεγάλων δυνάμεων η οποία υποσκελίζει 
πολλές άλλες, είναι ότι το ιρανικό καθεστώς είναι εγγενώς παράλογο. Παρά το 
γεγονός ότι οι ηγέτες του Ιράν επιδίδονται σε εμπρηστική ρητορική μίσους, δεν 
εμφανίζουν καμία τάση αυτοκαταστροφής. Θα ήταν σοβαρό λάθος για τους 
πολιτικούς στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να συμπεράνουν κάτι διαφορετικό305. 
 
Όμως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ απεικονίζουν το Ιράν ως παράλογο και 
υποστηρίζουν ότι η λογική της πυρηνικής αποτροπής δεν ισχύει για την 
Ισλαμική Δημοκρατία. Το Ιράν μπορεί να εμφανίζεται αδιάλλακτο στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων και προκλητικό έναντι των κυρώσεων, αλλά έτσι 
επιδιώκει να εξασφαλίσει τη δική του προστασία. Οι ηγέτες του Ιράν δεν 
προσπάθησαν για παράδειγμα να κλείσουν τα Στενά του Ορμούζ, παρά την 
θορυβώδη ανακοίνωση προειδοποιήσεων ότι θα μπορούσαν να το πράξουν 
αφότου η ΕΕ ανακοίνωσε την εφαρμογή του προγραμματισμένου εμπάργκο επί 
του ιρανικού πετρελαίου. Το ιρανικό καθεστώς σαφώς συμπέρανε ότι δεν ήθελε 

303 Στο ίδιο. 
304 Στο ίδιο. 
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να προκαλέσει μια ταχεία και καταστροφική αμερικανική απάντηση σε μια τέτοια 
κίνηση. 
 
Παρ' όλα αυτά, ακόμη και ορισμένοι παρατηρητές και πολιτικοί οι οποίοι 
αποδέχονται ότι το ιρανικό καθεστώς εξακολουθεί να είναι ορθολογικό, 
ανησυχούν ότι ένα πυρηνικό όπλο θα το αποθρασύνει, παρέχοντας στην 
Τεχεράνη μια ασπίδα που θα της επιτρέψει να δρα πιο επιθετικά και να αυξήσει 
την υποστήριξή της στην τρομοκρατία. Ορισμένοι αναλυτές φοβούνται ακόμη ότι 
το Ιράν θα προμηθεύσει αμέσως πυρηνικά όπλα σε τρομοκράτες. Το πρόβλημα 
με αυτές τις ανησυχίες είναι ότι βρίσκονται σε αντίθεση με τα πεπραγμένα κάθε 
κράτους που κατέχει πυρηνικά όπλα, ξεκινώντας από το 1945. Η ιστορία δείχνει 
ότι όταν οι χώρες αποκτούν τη βόμβα, αισθάνονται όλο και πιο ευάλωτες και 
αποκτούν πλήρη επίγνωση ότι τα πυρηνικά όπλα τις κάνουν πιθανούς στόχους 
στα μάτια των μεγάλων δυνάμεων. Αυτή η συνειδητοποίηση αποθαρρύνει τα 
πυρηνικά κράτη από τολμηρές και επιθετικές δράσεις. Η μαοϊκή Κίνα για 
παράδειγμα, έγινε πολύ λιγότερο πολεμοχαρής μετά την απόκτηση πυρηνικών 
όπλων το 1964 και η Ινδία και το Πακιστάν έχουν γίνει πολύ πιο επιφυλακτικές 
από τη στιγμή που απέκτησαν πυρηνικά. Δεν υπάρχει σοβαρός λόγος να 
πιστεύουμε ότι το Ιράν θα ‘’σπάσει’’ αυτή την παράδοση306. 
 
Όσον αφορά τον κίνδυνο μιας μεταβίβασης πυρηνικών προς τρομοκράτες, 
καμία χώρα δεν θα μπορούσε να μεταφέρει πυρηνικά όπλα χωρίς να διατρέξει 
υψηλό κίνδυνο να αποκαλυφθεί. Οι αμερικανικές δυνατότητες παρακολούθησης 
θα αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο, όπως και η εντυπωσιακή και αυξανόμενη 
ικανότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στον εντοπισμό της πηγής του σχάσιμου 
υλικού. Επιπλέον, οι χώρες δεν μπορούν ποτέ να έχουν τον πλήρη έλεγχο ή 
ακόμη και να προβλέψουν τη συμπεριφορά των τρομοκρατικών ομάδων που 
χρηματοδοτούν. Όταν μια χώρα όπως το Ιράν αποκτά πυρηνική δυνατότητα, 
έχει κάθε λόγο να διατηρήσει τον απόλυτο έλεγχο του οπλοστασίου της. 
Άλλωστε η κατασκευή μιας βόμβας είναι δαπανηρή και επικίνδυνη. Δεν θα ήταν 
λογικό να χαρίσει το προϊόν της επένδυσης αυτής σε ομάδες που δεν μπορεί να 
εμπιστευθεί ή να διαχειριστεί.307 
 
Μια άλλη συχνά εκφρασμένη ανησυχία είναι ότι εάν το Ιράν αποκτήσει τη 
βόμβα, άλλα κράτη της περιοχής θα ακολουθήσουν το παράδειγμά του, γεγονός 
που θα οδηγήσει σε μια κούρσα πυρηνικών εξοπλισμών στη Μέση Ανατολή. 
Όμως η πυρηνική εποχή είναι τώρα σχεδόν εβδομήντα ετών και μέχρι στιγμής 
οι φόβοι περί διάδοσης έχουν αποδειχθεί αβάσιμοι. Η καθαρή έννοια του όρου 
«διάδοση» σημαίνει μια ταχεία και ανεξέλεγκτη εξάπλωση. Τίποτα τέτοιο δεν 
έχει συμβεί. Στην πραγματικότητα από το 1970 υπήρξε αισθητή επιβράδυνση 
στην εμφάνιση νέων πυρηνικών κρατών. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
πιστεύει κανείς ότι το φαινόμενο αυτό θα αλλάξει τώρα. Σε περίπτωση που το 
Ιράν γίνει η δεύτερη πυρηνική δύναμη της Μέσης Ανατολής από το 1945, αυτό 
δεν σημαίνει ότι θα σηματοδοτήσει και την έναρξη μιας πυρηνικής διολίσθησης. 
 Όταν το Ισραήλ απέκτησε τη βόμβα στη δεκαετία του 1960, ήταν σε εμπόλεμη 
κατάσταση με πολλούς από τους γείτονές του. Τα πυρηνικά όπλα του ήταν μια 

306 Kenneth N. Waltz, “Γιατί το Ιράν πρέπει να αποκτήσει την πυρηνική βόμβα. Η πυρηνική 
ισορροπία θα σημάνει σταθερότητα”. Πηγή: Foreign Affairs file:///C:/Users/user/Desktop/ 
01/10/2012. 
307  Στο ίδιο. 
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πολύ μεγαλύτερη απειλή για τον αραβικό κόσμο από όσο είναι σήμερα το 
πρόγραμμα του Ιράν. Αν ένα πυρηνικό Ισραήλ δεν προκάλεσε κούρσα 
εξοπλισμών τότε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνει τώρα ένα πυρηνικό 
Ιράν308.  
 
Βέβαια, όλα τα ανωτέρω λάμβαναν χώρα στον Ψυχρό Πόλεμο και σε ένα 
διπολικό διεθνές σύστημα κατά το οποίο τα κράτη ανάλογα σε ποιον 
συνασπισμό ήταν ενταγμένα, απολάμβαναν μια στοιχειώδη προστασία και δεν 
ανησυχούσαν τόσο για την ασφάλειά τους από την ανάδυση νέων  
περιφερειακών δυνάμεων. Επιπλέον τυχόν πυρηνικές φιλοφοξίες, ηγεμονικές 
συμπεριφορές ή τάσεις μεγιστοποίησης  της ισχύος  των κρατών, επισκιάζονταν 
και καταπνίγονταν από τις δύο υπερδυνάμεις ΗΠΑ και ΕΣΣΔ.  Σε ένα 
πολυπολικό διεθνές σύστημα όμως όπου η ισχύς κατανέμεται πιο ομοιόμορφα, 
πιθανόν να διευρύνεται το δίλημμα ασφαλείας ορισμένων κρατών, τα οποία αν 
αισθανθούν ότι απειλείται η ύπαρξή τους και δεδομένου της απουσίας μιας 
παγκόσμιας υπερδύναμης να τους προστατέψει, τους οδηγήσει στην απόκτηση 
πυρηνικού όπλου. 
 
Σε αυτό το σημείο κρίνω σκόπιμο να τεθεί ένας προβληματισμός στο επιχείρημα 
του Κenneth Waltz, περί αποκλεισμού του φαινομένου της εμφάνισης νέων 
πυρηνικών κρατών, λόγω της απόκτησης ‘’βόμβας’’ από το Ιράν.  Ο Κenneth 
Waltz,  αναφέρεται σε ένα διπολικό σύστημα που κατά τον ίδιο είναι πιο 
σταθερό από ένα πολυπολικό σύστημα όπως το αναδυόμενο σημερινό.  Η 
εμφάνιση της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας, με τη Ρωσία να έχει μεν 
οικονομικά προβλήματα αλλά να εξακολουθεί να είναι στρατιωτική υπερδύναμη 
και με τη διαφαινόμενη πρόθεση των ΗΠΑ για σταδιακή γεωπολιτική 
“αναδίπλωση”  από τη Μέση Ανατολή, ενισχύει τον ανωτέρω προβληματισμό.  
 
Δηλαδή σήμερα, λόγω της κατανομής των φορτίων ισχύος μεταξύ 
περισσότερων Μεγ. δυνάμεων, ορισμένα κράτη, έχασαν την απόλυτη 
προστασία που τους παρείχε η μια ή η άλλη υπερδύναμη. Αν ένα κράτος 
λοιπόν δεν είναι προσδεμένο στο άρμα μιας Μεγ. Δύναμης που διαθέτει 
πυρηνική δυνατότητα και επιπλέον περιστοιχίζεται  από μη φικλικά κράτη, θα 
μπει πιο εύκολα στον πειρασμό της απόκτησης του απόλυτου αποτρεπτικού 
όπλου με σκοπό να εξασφαλίσει την επιβίωσή του, απ’ ότι θα το έπραττε την 
περίοδο του Ψυχρού Πολέμου.  
 
Συμπερασματικά λοιπόν, η κατοχή πυρηνικών όπλων από το Ιράν είδαμε ότι 
υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει στην ισορροπία ισχύος στην περιοχή. 
Αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να τύχει επανεξέτασης από τη διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, είναι το ενδεχόμενο η κατοχή βόμβας από το Ιράν, να 
προκαλέσει ένα ντόμινο πυρηνικοποίησης άλλων εκκολαπτόμενων 
περιφερειακών δυνάμεων (Τουρκία, Αίγυπτος, Σαουδική Αραβία), παρά το 
γεγονός ότι δεν υπάρχει ανάλογο ιστορικό προηγούμενο από το 1960.  Σε καμία 
περίπτωση βέβαια δεν υπονοείται ότι η πρόβλψη του Κenneth Waltz  δεν θα 
επαληθευτεί. Μένει λοιπόν να αποδειχθεί αν μια πιθανή αμοιβαία πυρηνική 
αποτροπή μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, περιορίσει την επιθυμία απόκτησης της 

308  Στο ίδιο. 
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“βόμβας” από τους υπόλοιπους επίδοξους περιφερειακούς ηγεμόνες και 
εξασφαλίσει τη σταθερότητα στη  Μέση Ανατολή. 
 
5.12  Τρόπος λειτουργίας μιας πιθανής αμοιβαίας πυρηνικής αποτροπής 
μεταξύ του Ισραήλ και του Ιράν 
 
Το 1991, οι παραδοσιακοί αντίπαλοι Ινδία και Πακιστάν, υπέγραψαν μια 
συνθήκη περί μη στόχευσης των πυρηνικών υποδομών η μια εναντίον της 
άλλης. Συνειδητοποίησαν ότι πολύ πιο ανησυχητική από την πυρηνική 
αποτρεπτική ισχύ του αντιπάλου ήταν η αστάθεια που παράγεται από τις 
σχετικές προκλήσεις. Από τότε, ακόμη και σε περιόδους υψηλών εντάσεων και 
επικίνδυνων προκλήσεων, οι δύο χώρες διατήρησαν την ειρήνη. Το Ισραήλ και 
το Ιράν ίσως θα έπρεπε να εξετάσουν αυτό το προηγούμενο. Εάν το Ιράν γίνει 
πυρηνικό, το Ισραήλ και το Ιράν θα αποτρέπουν το ένα το άλλο, όπως κάνουν 
πάντα οι πυρηνικές δυνάμεις. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ένας ολοκληρωτικός 
πόλεμος ανάμεσα σε δύο πυρηνικά κράτη. Μόλις το Ιράν διασχίσει το πυρηνικό 
κατώφλι, η αποτροπή θα εφαρμοστεί, έστω και αν το ιρανικό οπλοστάσιο 
υστερεί σε σχέση με αυτό του Ισραήλ309. 
 
 Με αυτή την εξέλιξη, οι γειτονικές χώρες της περιοχής, πιθανόν να είχαν 
περιορισμένο κίνητρο να αποκτήσουν πυρηνικό όπλο,  οδηγώντας σε μια Μέση 
Ανατολή που θα είναι πιο σταθερή από ό, τι είναι σήμερα. Έτσι λοιπόν οι ΗΠΑ 
και οι σύμμαχοί τους, ίσως πρέπει να επανεξετάσουν αν θα  συνεχίσουν να 
εμποδίζουν τους Ιρανούς να αναπτύξουν ένα πυρηνικό όπλο. Η διπλωματία 
μεταξύ του Ιράν και των μεγάλων δυνάμεων θα πρέπει να συνεχιστεί, γιατί οι 
ανοικτές γραμμές επικοινωνίας κάνουν τις δυτικές χώρες να αντιμετωπίζουν με 
μεγαλύτερη σοβαρότητα ένα πυρηνικό Ιράν. «Αλλά οι σημερινές κυρώσεις στο 
Ιράν μπορεί να αποσυρθούν γιατί βλάπτουν πρωτίστως τους απλούς Ιρανούς, 
χωρίς σοβαρό λόγο. Το πιο σημαντικό είναι ότι οι πολιτικοί και οι πολίτες στον 
αραβικό κόσμο, την Ευρώπη, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ θα πρέπει αισθάνονται 
άνετα με το γεγονός ότι η ιστορία έχει δείξει πως όπου εμφανίζονται πυρηνικές 
δυνατότητες, το ίδιο κάνει και η σταθερότητα»310.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309  Kenneth N. Waltz, “Γιατί το Ιράν πρέπει να αποκτήσει την πυρηνική βόμβα. Η πυρηνική 
ισορροπία θα σημάνει σταθερότητα”. Πηγή: Foreign Affairs file:///C:/Users/user/Desktop/ 
01/10/2012. 
310  Στο ίδιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο :  ΤΟ ΚΟΥΡΔΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ 
ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΡΑΝ - ΙΣΡΑΗΛ 
 
6.1   Η στάση του Ισραήλ  απέναντι στην ίδρυση  κουρδικού κράτους 
 
Το Ισραήλ είναι η μόνη χώρα που τάσσεται ανοικτά υπέρ ενός ανεξάρτητου 
κουρδικού κράτους με την ελπίδα  ότι ένα μελλοντικό Κουρδιστάν θα ανασχέσει 
την επιρροή του Ιράν και του ριζοσπαστικού ισλάμ. O Ισραηλινός 
πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου τάχθηκε υπέρ «των νόμιμων 
προσπαθειών του κουρδικού λαού να αποκτήσει το δικό του κράτος».311 «Με 
δεδομένη την παρουσία του Ιράν στα ανατολικά και την αστάθεια στην περιοχή, 
μια κουρδική οντότητα σταθερή, ισχυρή και συγκροτημένη στο μέσο αυτού του 
“βάλτου” δεν είναι κακή ιδέα», είχε επισημάνει ο στρατηγός Γκολάν στη διάρκεια 
ομιλίας του στο Washington Institute for Near East Policy.312 Σε αυτή την ομιλία 
είχε επίσης υπενθυμίσει «την καλή συνεργασία με τον κουρδικό λαό από τις 
αρχές της δεκαετίας του 1960». 
 
Επίσης για τον Γκίντεον Σάαρ, πρώην υπουργό του κόμματος Λικούντ  «οι 
Κούρδοι ήταν και εξακολουθούν να είναι αξιόπιστοι και μακροχρόνιοι σύμμαχοι 
του Ισραήλ, διότι είναι όπως κι εμείς μειονότητα στην περιοχή». «Αρκεί να 
παρατηρήσει κανείς την κατανομή των Κούρδων σε έναν χάρτη για να 
κατανοήσει ότι μπορούν να αποτελέσουν φράγμα στην επέκταση του ακραίου 
Ισλάμ. Εξάλλου επί του πεδίου έχουν πολεμήσει αποκλειστικά κατά του 
Ισλαμικού Κράτους», πρόσθεσε313. 
 
Όταν οι Εβραίοι του Ιράκ είχαν υποστεί διωγμούς από το κυβερνών κόμμα 
Μπάαθ στις αρχές της δεκαετίας του 1970, οι Κούρδοι ήταν αυτοί που τους 
βοήθησαν να διαφύγουν.  Ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος θα μπορούσε να 
χρησιμεύσει ως «ζώνη προστασίας ενάντια σε εξτρεμιστικά στοιχεία από το 
Ιράν και αλλού όπως το Ισλαμικό Κράτος και οι ιρακινές σιιτικές πολιτοφυλακές. 
Μάλιστα η εφημερίδα Haaretz εκτιμά ότι ο Νετανιάχου τασσόμενος υπέρ ενός 
ανεξάρτητου Κουρδιστάν,  θέλησε να μιμηθεί τη στήριξη που είχε προσφέρει η 
Τουρκία του Ταγίπ Ερντογάν στην παλαιστινιακή Χαμάς314. 
 
 Η δημιουργία ενός κράτους στη Μέση Ανατολή που θα ήταν σύμμαχος για το 
Ισραήλ -δεδομένου ότι το τελευταίο αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες με τη 
διαρκώς ανοδική πορεία του Ιράν- θα μπορούσε να ωφελήσει αρκετά τη θέση 
της χώρας. Όμως οι δύο πλευρές συνδέονται και οικονομικά, καθώς το Ισραήλ 
εισάγει μεγάλο μέρος του πετρελαίου του από το ιρακινό Κουρδιστάν. 
Φημολογείται τέλος, ότι οι ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες παρείχαν -και 
παρέχουν ακόμα- οικονομική ενίσχυση, αλλά και εξοπλισμό σε ομάδες που 

311 Την 25 Σεπτεμβρίου είχε λαβει χώρα δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία του Ιρακινού 
Κουρδιστάν παρά την αντίθεση της Βαγδάτης, του Ιράν και της Τουρκίας, ακόμη και των ΗΠΑ. 
Το Ιράκ ζήτησε την αναστολή της διεξαγωγής του, ενώ ο ισχυρός αντιπρόεδρος της χώρας και 
πρώην πρωθυπουργός Νούρι αλ Μάλικι έχει επισημάνει ότι το Ιράκ δεν θα επιτρέψει τη 
δημιουργία ενός «δεύτερου Ισραήλ» στο βόρειο τμήμα της χώρας. 
312 “Aυτή είναι η νέα Μέση Ανατολή”. Πηγή: https://www.huffingtonpost.gr/2017/11/02/. 
313 Στο ίδιο. 
314 Στο ίδιο. 
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στηρίζουν την ανεξαρτησία των Κούρδων του Ιράκ, χωρίς αυτό ωστόσο να έχει 
επιβεβαιωθεί315. 
 
 Εάν δημιουργηθεί ένα ανεξάρτητο κουρδικό κράτος στα ιρακινά εδάφη, οι 
ισορροπίες θα αλλάξουν ριζικά. Καθώς οι Κούρδοι αποτελούν σημαντικό 
κομμάτι του πληθυσμού σε Συρία, Ιράν και Τουρκία, κινήσεις προς την 
ενσωμάτωση των περιοχών αυτών σε ένα ενιαίο Κουρδιστάν θα πληθαίνουν 
συνεχώς. Πρέπει να υπογραμμισθεί το γεγονός ότι η πλειονότητα των περιοχών 
διαμονής των Κούρδων είναι πλούσιες σε κοιτάσματα πετρελαίου. Αυτό θα 
αποτελέσει ένα ισχυρότατο πλήγμα στις οικονομίες των κρατών με  κουρδικούς 
πληθυσμούς, καθότι τυχόν απόσχιση κουρδικών τμημάτων θα σημάνει έλλειψη 
δυνατότητας οικονομικής εκμετάλλευσης των περιοχών αυτών και απώλεια 
τεράστιων εσόδων316. 
 
 Τεράστιο όφελος από τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Κουρδιστάν θα έχουν οι 
ΗΠΑ, ως φυσικός σύμμαχος του Ισραήλ.  Αυτό είναι απόλυτα λογικό καθώς 
μέσω μίας στενής συμμαχίας με ένα νεοσύστατο κράτος σε τόσο στρατηγική 
τοποθεσία, η χώρα θα είχε πολλαπλά οφέλη. Πέρα από το κομμάτι της 
οικονομίας και του πετρελαίου που αναφέρθηκε προηγουμένως, θα μπορεί να 
έχει άμεση πρόσβαση σε χώρες με τις οποίες οι σχέσεις είναι εύθραυστες αν όχι 
εχθρικές, όπως το Ιράν και η Συρία. Επιπλέον οι Η.Π.Α θα αποκτήσουν 
συμμάχους στην αντιπαράθεση με το αυτοαποκαλούμενο «Ισλαμικό Κράτος» 
καθώς οι κουρδικές μειονότητες έχουν συμβάλει καθοριστικά στην αναχαίτισή 
του317. 
 
Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας στη βόρεια Συρία βάσει του 
στρατηγικού σχεδιασμού της Τουρκίας με την επωνυμία ‘’Ασπίδες’’ (Ασπίδα του 
Ευφράτη, Κλάδος Ελαίας, Ασπίδα του Τίγρη) είναι δηλωτική του παγειωμένου 
στόχου της Τουρκίας για τον περιορισμό της δράσης των κουρδικών 
παραστρατιωτικών ομάδων αλλά και την υπονόμευση οποιασδήποτε κουρδικής 
πολιτικής οντότητας στην περιοχή. Πρακτικά, η Τουρκία επιδιώκει να 
διασφαλίσει τα σύνορά της από τις κουρδικές δυνάμεις όσο και από τις 
διάφορες τζιχαντιστικές ομάδες (ορισμένες από τις οποίες προηγουμένως 
ενίσχυσε στον εμφύλιο πόλεμο ενάντια στο καθεστώς Άσαντ). Την ίδια στιγμή 
το Ισραήλ υποστηρίζει επίσημα την κουρδική ανεξαρτησία. Άλλωστε όπως θα 
δούμε παρακάτω, το Ισραήλ θεωρεί ένα μελλοντικό Κουρδιστάν ως ανάχωμα 
και ανάσχεση ενάντια στην αναδυόμενη Ιρανική απειλή318.   
 
Η υποστήριξη του Ισραήλ προς ένα ανεξάρτητο Κουρδιστάν προκάλεσε 
ανησυχία σε Τουρκία και Ιράν. Ο Τούρκος πρόεδρος μάλιστα δεν δίστασε να 
καταδικάσει ευθέως τη Μοσάντ για υποκίνηση δράσεων υπέρ της κουρδικής 
ανεξαρτησίας, ενώ ο τύπος του Ιράν χαρακτήρισε τον Mασούντ Μπαρζανί 
πρόεδρο της ανεξάρτητης κουρδικής κυβέρνησης, μαριονέτα του Νετανιάχου. 
Τίθεται το ερώτημα λοιπόν εάν η προσέγγιση του Ισραήλ με το “Κουρδιστάν”  
πηγάζει από μια ειληκρινή φιλία ή μήπως αποβλέπει σε μεγάλα οικονομικά και 

315 “Aυτή είναι η νέα Μέση Ανατολή”. Πηγή: https://www.huffingtonpost.gr/2017/11/02/. 
316 “Ισραήλ - Κουρδιστάν: Φιλία κατανόησης ή συμφερόντων;” Πηγή: https://powerpolitics.eu/13 
Νοε 2017. 
317 Στο ίδιο. 
318 Στο ίδιο. 
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στρατηγικά κέρδη και χρησιμοποιεί εργαλειακά το κουρδικό ζήτημα; Είναι εν 
τέλει η φιλία αυτή μία φιλία αλληλοκατανόησης ή μία φιλία συμφερόντων; Η 
ζυγαριά κατά την γνώμη μου κλίνει προς το δεύτερο319. 
 
6.2   Iράν και “Κουρδιστάν” 
 
Πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, το καθεστώς του σάχη ήταν 
φιλικά προσκείμενο απέναντι στους Κούρδους του Ιράκ. Επίσης το Ιράν μαζί με 
το Ισραήλ και τις ΗΠΑ υποστήριξαν κουρδικές εξεγέρσεις εναντίον της 
κυβέρνησης του Αl-Bakr (προκάτοχος του Σαντάμ Χουσείν) στο Ιράκ. Εκείνη την 
εποχή η στήριξη των Κούρδων από το Ιράν εξυπηρετούσε δύο βασικούς 
σκοπούς. Πρώτον, ο σάχης ενστερνιζόταν τους φόβους των ΗΠΑ για τη 
διάδοση του κομμουνισμού στη Μέση Ανατολή και την υποστηριζόμενη από την 
Σοβιετική Ένωση κυβέρνηση του Ιράκ και δεύτερον, ο σάχης ήθελε να ελέγξει το 
Ιράκ, του οποίο οι διεκδικήσεις επί τμημάτων του ποταμού που χωρίζει τις δύο 
χώρες -τον Shatt al-Arab, είχαν προκαλέσει μακρές εντάσεις στις δύο 
πρωτεύουσες320. 
 
Η διαμάχη τελικά οδήγησε  στον πόλεμο Ιράν-Ιράκ την 22 Σεπτεμβρίου 1980. 
Κατά τη διάρκεια του πολέμου οι Κούρδοι συμπαρατάχθηκαν με το Ιράν.  Πολλά 
χρόνια αργότερα κατά τη διάρκεια της συριακής κρίσης το Ιράν και οι Κούρδοι 
θα ενώσουν πάλι τις δυνάμεις τους  εναντίον του Ισλαμικού Κράτους (ISIS) στην 
οποία οι Κούρδοι “Πεσμεργκά” πολέμησαν στο πλευρό της «Δύναμης Quds» 
των Φρουρών της Επανάστασης και τις υποστηριζόμενες από το Ιράν σιιτικές 
πολιτοφυλακές. 
 
Η συμπεριφορά και η στάση του Ιράν σχετικά με τις εξελίξεις στο κουρδικό 
ζήτημα συνοψίζεται στις δηλώσεις του  ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενέι, ο οποίος 
εξέφρασε την αντίθεσή του στην διεξαγωγή του δημοψηφίσματος στο Ιρακινό 
Κουρδιστάν το 2017 και επανέλαβε τη βούλησή του να παραμείνει το Ιράκ μία 
ενιαία και αδιαίρετη κρατική οντότητα. Οι αντιδράσεις του Ιράν στο ενδεχόμενο 
αυτοδιάθεσης του Ιρακινού Κουρδιστάν οφείλονται κυρίως στο φόβο της 
υποδαύλισης του κουρδικού αλυτρωτισμού στο εσωτερικό του Ιράν321.  
 
Τα επτά εκατομμύρια Κούρδων του βορειοδυτικού Ιράν, διατηρούν στενές 
σχέσεις με τους ομοεθνείς τους στο Ιράκ322. Το κοινό όραμα των κουρδικών 
εθνοτικών ομάδων  για τη συγκρότηση ενός ανεξάρτητου Μεγάλου Κουρδιστάν 
που θα περιλαμβάνει τμήματα από τα εδάφη τεσσάρων κρατών αποτελεί πηγή 
ανησυχίας. Στην κουρδική συνείδηση τα βορειοδυτικά εδάφη του Ιράν 
αποτελούν τμήμα της Ροτζχελάτ, δηλαδή του ανατολικού Κουρδιστάν. Παρόλα 

319 “Ισραήλ - Κουρδιστάν: Φιλία κατανόησης ή συμφερόντων;” Πηγή: https://powerpolitics.eu/13 
320 “Το Ιράν και οι Κούρδοι.Τι σημαίνει το δημοψήφισμα για την Τεχεράνη”. 
Πηγή:https://www.foreignaffairs.gr/articles/71440/, 29/09/2017. 
321 Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι την ημέρα του δημοψηφίσματος, Ιρανοί Κούρδοι 
διαδήλωσαν στους δρόμους της Σαναντά, της Μπάνε και της Μαχαμπάντ, για να εκφράσουν 
δημόσια την υποστήριξή τους στην κίνηση του Μπαρζανί. 
322 Αξίζει ναυπογραμμιστεί ότι η πλειονότητα των Κούρδων του Ιράκ διατηρεί ισχυρότερους 
δεσμούς με τους Κούρδους του Ιράν παρά με αυτούς της Τουρκίας. Χρησιμοποιούν την ίδια 
κουρδική διάλεκτο (Σορανί)  και το αραβικό-περσικό αλφάβητο, σε αντίθεση με την πλειονότητα 
των  Κούρδων της Τουρκίας, οι οποίοι ομιλούν τη διάλεκτο Κουρμάντζι και χρησιμοποιούν το 
λατινικό-τουρκικό αλφάβητο.    
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αυτά, ο φόβος της εδαφικής απομείωσης  του ιρανικού κράτους είναι μικρότερος 
σε σχέση με αυτόν που αντιμετωπίζουν το Ιράκ και η Τουρκία. Η κατάσταση 
στις ιρανικές κουρδικές επαρχίες είναι σχετικά πιο ομαλή σε σχέση με την  
Τουρκία όπου από το καλοκαίρι του 2015 μαίνεται μια σημαντική ένοπλη 
εξέγερση. Για το λόγο αυτό και υπό τις υφιστάμενες συνθήκες, η κρίση 
θεωρείται διαχειρίσιμη από το καθεστώς της Τεχεράνης323. Για το Ιράν μια 
ομοσπονδιακή κυβέρνηση του Ιράκ χωρίς ισχυρές ένοπλες δυνάμεις που θα 
ελέγχεται από τους Φρουρούς της Επανάστασης μέσω σιιτικών 
πολιτοφυλακών, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την προώθηση των 
συμφερόντων του στην ιρακινή επικράτεια. 
 
Η σοβαρότερη απειλή για την  ασφάλεια του Ιράν και την περιφερειακή του 
στρατηγική, προέρχεται από την προοπτική ενός ανεξάρτητου ιρακινού 
Κουρδιστάν που θα διατηρεί στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Είναι 
ενδιαφέρον να δούμε, εαν στο μέλλον ΗΠΑ και Ισραήλ θα υποδαυλίσουν μια 
«Κουρδική Ανοιξη» στο Ιράν που είναι δυνατόν να δρομολογήσει άλλες 
εξελίξεις. Τα πράγματα αλλάζουν στην περιοχή και οι χθεσινοί εχθροί γίνονται 
σημερινοί φίλοι324. Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι τα σύνορα της περιοχής που 
χαράχτηκαν από τις αποικιοκρατικές δυνάμεις είναι ζήτημα χρόνου να 
αλλάξουν325. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Jeffrey Goldberg σχετικά με την 
ανεξαρτησία των Κούρδων «καμία κόλλα δεν θα μπορούσε να κρατήσει 
ενωμένο αυτό το μέρος». Για το Ιράν μια χώρα πάλαι ποτέ αυτοκρατορία που 
έχει δει τα ιστορικά της εδάφη της να συρρικνώνονται επί αιώνες, το Κουρδιστάν 
δεν είναι απλά μια ανησυχητική προοπτική  αλλά  μια υπαρξιακή απειλή όπως 
αυτή που αισθάνεται το Ισραήλ απέναντι στα αραβικά κράτη που το 
περικυκλώνουν, αλλά σαφώς σε μικρότερο βαθμό.326. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

323 Έδρα Στρατηγικών Σπουδών ΓΕΕΘΑ - "ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ":   
http://www.geetha.mil.gr/media/pdf-arxeia/pamak/2017/ekthesi-septemvrios-octovrios-2017.pdf. 
324 “Το Ιράν και οι Κούρδοι Τι σημαίνει το δημοψήφισμα για την Τεχεράνη”. 
Πηγή:https://www.foreignaffairs.gr/articles/71440/, 29/09/2017. 
325 Στο ίδιο. 
326 Στο ίδιο. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο :  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ 
 
7.1   Διδασκόμενοι από την Ιστορία  
 
«Αυτοί που δεν ξέρουν ιστορία είναι καταδικασμένοι να επαναλαμβάνουν τα 
λάθη του παρελθόντος!» αλλά  «αυτοί που τη γνωρίζουν διαπράττουν νέα και 
διαφορετικά λάθη».Το ερώτημα είνα περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. 
Μπορούμε να συμβουλευτούμε ιστορικές αναλογίες στη διαμόρφωση της 
εξωτερικής πολιτικής ή απλώς τις επικαλούμαστε για να ωραιοποιήσουμε τις 
επιλογές μας;327 
 
Τον Μάρτιο του 1938 ο Αδόλφος Χίτλερ, μετά την προσάρτηση της Αυστρίας, 
επιτέθηκε εναντίον της Τσεχοσλοβακίας  με το πρόσχημα της προστασίας των 
γερμανικών πληθυσμών που κατοικούσαν στην τσεχική επαρχία της Σουδητίας.  
Η Δύση και ιδιαίτερα η Βρετανία με πρωθυπουργό τον Νέβιλ Τσάμπερλεν, δεν 
έδειξε πυγμή  απέναντι στον επικείμενο κίνδυνο και επιλέχθηκε ως στρατηγική ο 
κατευνασμός του Χίτλερ. Ο Τσάμπερλεν επικρίθηκε σκληρά για τη στάση που 
επέδειξε καθότι αυτή  ενίσχυσε την επιθυμία της Γερμανίας να κλιμακώσει την 
επιθετική της συμπεριφορά. Ετσι όταν το Σεπτέμβριο του 1939 έφθασε η σειρά 
της Πολωνίας να υποστεί τη γερμανική εισβολή, μόνο ένας γενικευμένος 
πόλεμος ήταν πλέον ικανός να ανακόψει τη ναζιστική επιχείρηση κατάκτησης 
ολόκληρης της Ευρώπης328. 
 
 Μπορούμε να διδαχθούμε πολλά από τη μελέτη και ανάλυση της ιστορίας. Οι 
διαβασμένοι ηγέτες θα αποφύγουν την επανάληψη των λαθών του 
παρελθόντος. Ο Μartin Wight  με το έργο του ‘’Tα τρία ρεύματα σκέψης’’ μπορεί 
να συμβάλλει σε μια πιο ασφαλή πρόβλεψη των προθέσεων  των ηγετών και 
κατ επέκταση της συμπεριφοράς ορισμένων κρατών.  Αλλά  κάθε περίπτωση 
είναι ξεχωριστή. Οι μεγάλοι ηγέτες πρέπει να διαθέτουν αυτογνωσία, 
αντικειμενική πληροφόρηση για το εσωτερικό ανταγωνιστικών κρατών, 
υπομονή, σύνεση και λίγο την τύχη με το μέρος τους329.  
 
Oπως διαπιστώσαμε μετά από την ανάλυση όλων των συνιστωσών και των 
επιμέρους θεμάτων, όταν η επιτακτική ασφάλεια του Ιράν και του Ισραήλ 
υπαγόρευε να συνεργαστούν, το έκαναν παρά τις αγεφύρωτες ιδεολογικές 
διαφορές τους. Όταν οι ιδεολογικές παρορμήσεις του Ιράν συγκρούονταν με τα 
στρατηγικά συμφέροντα, επικρατούσαν τα στρατηγικά συμφέροντα. Αυτό 
βρίσκει εφαρμογή  και στο συριακό μέτωπο, στις διακυμάνσεις των σχέσεων 
Ισραήλ - Τουρκίας, στο κουρδικό ζήτημα, στην ανάπτυξη του πυρηνικού 
προγράμματος του Ιράν κλπ. 
 
 Η αλλαγή στάσης προς τον ορθολογισμό και τον πολιτικό ρεαλισμό που δειλά- 
δειλά επιδεικνύει τελευταία το Ιράν, είναι ενθαρρυντικό μήνυμα επειδή σημαίνει 
πως ούτε ο πόλεμος ούτε η εχθρότητα είναι μια προκαθορισμένη κατάληξη. 

327 Κουλουμπής Θεόδωρος, “Τι μας διδάσκει η Ιστορία;”. Πηγή:                                    
http://www.kathimerini.gr/710902/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/ti-mas-didaskei-h-
istoria, 14.09.2008. 
328 Στο ίδιο. 
329 Στο ίδιο. 
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Ποιος θα ρισκάρει την ειρήνη; Μήπως η Τουρκία του ισλαμιστή Ερντογάν που 
επιθυμεί την αναβίωση του οθωμανικού μεγαλείου; Ή μήπως το Ισραήλ 
υποκινούμενο από την υπαρξιακή του αβεβαιότητα; Για εκείνον τον δρώντα που 
εξαλείφει τη διπλωματία με ηγεμονικές συμπεριφορές που εννέχουν μεγάλη 
δόση επαναστατισμού και αναθεωρητισμού, ο πόλεμος φαντάζει  
αναπόφευκτος. 
 
«Σε μια ιδεολογική όμως σύγκρουση δεν μπορεί να υπάρξει ανακωχή, ούτε 
συμβιβασμός, μόνο νίκη ή ήττα» 330. Αλλά αντί να είναι ο πόλεμος 
αναπόφευκτος θα ήταν σκόπιμο να αναζητήσουμε τρόπους για να μπορέσει να 
υπάρξει ειρήνη. Η έχθρα ανάμεσα στο Ιράν και το Ισραήλ είναι ένα καινούργιο 
φαινόμενο που υπάρχει μόνο μερικές δεκαετίες μέσα σε μία ιστορία 2.500 ετών 
και ακριβώς επειδή οι ρίζες της είναι γεωπολιτικές, αυτό σημαίνει πως μπορούν 
να βρεθούν λύσεις και να γίνουν συμβιβασμοί, ανεξάρτητα από το πόσο 
δύσκολο μπορεί να είναι στην παρούσα φάση. Άλλωστε ο ίδιος ο Γιτζάκ Ράμπιν 
είχε πει: «Δεν κάνεις ειρήνη με τους φίλους σου. Κάνεις ειρήνη με τους εχθρούς 
σου331 ». 
 
7.2   Διαπιστώσεις για τα τα εθνικά μας θέματα 
 
Το παράδειγμα του Ισραήλ μπορεί να το ακολουθήσει η χώρα μας όσον αφορά 
την προβολή της σκληρής ισχύος. Αυτό βέβαια προϋποθέτει εκτός από την 
εξωτερική εξισορρόπηση και τη σύναψη στρατηγικών συμμαχιών (οι οποίες δεν 
είναι δεδομένες στο ρευστό και μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό πεδίο που οι 
σημερινοί εχθροί, μεταβάλλονται σε κατά συνθήκη ή σε στρατηγικούς  
συμμάχους), πρωτίστως την εσωτερική μας ενδυνάμωση σε επίπεδο ενόπλων 
δυνάμεων και οικονομίας.  
 
 Ο υπουργός εξωτερικών Νίκος Κοτζιάς, μετά τις τούρκικες προκλήσεις στο 
Αιγαίο  (επακούμβιση τούρκικου περιπολικού σκάφους στην κανονιοφόρο 
«ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ» και διεμβολισμός του λιμενικού σκάφους του λιμενικού 
«ΓΑΥΔΟΣ» από τούρκικη ακταιωρό) είχε δηλώσει με κατηγορηματικό τρόπο το 
Φεβρουάριο του 2018332  ότι «δεν θα υπάρξουν νέα Ίμια». Αμέσως μετά όμως 
έλαβε χώρα  η σύλληψη των δύο στρατιωτικών μας στον Έβρο. Τα ανωτέρω 
περιστατικά, εκτός της αναμφισβήτητης υποβάθμισης του κύρους των ενόπλων 
δυνάμεων, κατέδειξαν την αναξιοπιστία μας σχετικά με την εφαρμογή του 
αποτρεπτικού δόγματος. Επίσης  το  δόγμα του ενιαίου αμυντικού χώρου με την 
Κύπρο θα έπρεπε πριν το εξαγγείλουμε να εξασφαλήσουμε τα μέσα και τις 
δυνατότητες για να το υλοποιήσουμε και στην πράξη. Διαφορετικά εκπέμπουμε 
μηνύματα αδυναμίας προς το διεθνές σύστημα και προς δυνητικούς 
αντιπάλους. 
 

330 Τρίτα Πάρσι, “Ιράν και Ισραήλ: Μπορεί να υπάρξει ειρήνη;” Πηγή: 
https://www.ted.com/talks/trita_parsi_iran_and_israel_peace_is_possible/. 
331 Δρίβας Αλέξανδρος, “ Η εξέλιξη της περιφερειακής πολιτικής του Ισραήλ και η στρατηγική 
εξωτερικής του εξισορρόπησης”. Πηγή: http://ceregreece.blogspot.com/2017/01/.   
332 https://www.news247.gr/politiki/kotzias-se-toyrkia-i-ellada-den-tha-echei-xana-tetoia-eiriniki-
symperifora.6575784.html. 
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Για να φτάσουμε λοιπόν στο σημείο  να δούμε άν θα μιμηθούμε το Ισραλ ή το 
μοντέλο της ‘’συνολικής άμυνας’’ (total defence) της Σιγκαπούρης333  (που έχει 
χαρακτηριστεί ως δηλητηριώδης γαρίδα λόγω του υπέρμετρου κόστους σε 
σχέση με το αναμενόμενο όφελος που θα επιφέρει στον αντίπαλο σε 
ενδεχόμενη προσβολή της) ή την Ελβετία με το καλύτερο σύτημα πολιτικής 
προστασίας παγκοσμίως, χρειάζεται να διανυθεί μεγάλη απόσταση. Απαιτείται 
να ληφθούν από την πολιτική ηγεσία σημαντικές αποφάσεις. Η κρίση των Ιμίων 
έβγαλε στην επιφάνεια όλες τις στρεβλώσεις και αδυναμίες του εθνικού 
συστήματος χειρισμού κρίσεων334, την έλλειψη συντονισμού και της 
απαραίτητης ψυχονοητικής σύνδεσης μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής 
ηγεσίας335  και την έλλειψη πολεμικού ήθους που πρέπει να διακατέχει έναν λαό 
όταν αντιμετωπίζει αντιπάλους με δεδηλωμένες αναθεωρητικές και επεκτατικές 
βλέψεις. 
 
Ένα άλλο πρωταρχικής σημασίας θέμα πιστεύω είναι η μετάβαση του κράτους 
από την περίοδο ειρήνης σε κατάσταση πολέμου. Αυτό, εκτός από την άμεση 
ενεργοποίηση των ενόπλων δυνάμεων, της εφεδρείας και των σωμάτων 
ασφαλείας, συνεπάγεται μια τεράστια κινητοποίηση του συνόλου του κρατικού 
μηχανισμού336 (υπουργεία, υπηρεσίες, μηχανισμός επιτάξεων προς υποστήριξη 
της πολεμικής προσπάθειας). Όλα αυτά για να εφαρμοστούν στον πόλεμο 
πρέπει πρώτα να δοκιμαστούν στην ειρήνη, ώστε να ενισχυθεί το ηθικό και η 
αυτοπεποίθηση στις Ένοπλες Δυνάμεις και στην κοινωνία. 
 
Το ζήτημα της εθνικής ασφάλειας οφείλουμε να το αντιμετωπίσουμε με τη 
δέουσα σοβαρότητα. Τα σύνορα στο άναρχο διεθνές σύστημα  δεν είναι 
δεδομένα. Εάν η εθνική σου κυριαρχία αμφισβητηθεί ή απειληθεί δεν υπάρχει 
παγκόσμια υπέρτατη αρχή ή Σύνταγμα337 για να σε προστατέψει, να 
επαναφέρει στην τάξη και να επιβάλει κυρώσεις στον επίδοξο εισβολέα, όπως 
συμβαίνει στο εσωτερικό των κρατών. Πρέπει να ανπτύξουμε ισχυρές ένοπλες 
δυνάμεις ικανές να επιφέρουν τεράστιο ανταποδοτικό πλήγμα και κόστος σε 
ενδεχόμενη εχθρική ενέργεια. Να  επιδράσουμε κατά τέτοιον τρόπο στον 
ψυχισμό του αντιπάλου, ώστε να μην διαπερνά καν από το μυαλό του να 
προβεί σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια, όπως συμβαίνει με το Ισραήλ, του 
οποίου οι αντίπαλοι γνωρίζουν ότι θα υπάρξει άμεση και συντριπτική απάντηση 
εαν επιχειρήσουν να του επιτεθούν. 
 

333 Michael Raska, “Military Innovation in Small States: Creating a Reverse Asymmetry” σελ. 
112 – 115. 
334 Κουσκουβέλης Ηλίας, “Αρχές διαχείρισης (της επόμενης) κρίσης”. Πηγή: 
https://www.huffingtonpost.gr/entry/arches: Μία κρίση δεν τελειώνει μέχρι να αρχίσει η επόμενη. 
Με αυτό εννοούμε ότι καθώς ετοιμαζόμαστε για την επόμενη κρίση, η προηγούμενη συνεχίζει να 
αποτελεί αντικείμενο μελέτης ώστε να μάθουμε κυρίως από τα λάθη μας, ιδιαίτερα όταν αυτά 
έχουν κοστίσει τόσο πολύ. Από κάθε κρίση – όσο τραγική και αν είναι αυτή – μαθαίνεις. Και 
επιδιώκεις να μην επαναλάβεις τα λάθη του παρελθόντος. Άλλωστε όπως από την αρχαιότητα 
μας το έχει πει ο Θουκυδίδης «κράτιστον  εἶναι  ὅστις  ἐν  τοῖς ἀναγκαιοτάτοις  παιδεύεται» 
(1.84.4), δηλαδή κράτιστος είναι όποιος μαθαίνει από τα πιο δύσκολα ή εκπαιδεύεται σε αυτά. 
335  Λίτσας Σπυρίδων, «ΙΛΙΑΔΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ , μια θεωρητική προσέγγιση», σελ. 
221 – 228. 
336  Κουσκουβέλης Ηλίας, «Εισαγωγή στις Διεθνείς Σχέσεις» ( Στρατιωτική Κινητοποίηση), σελ.  
174 - 177,  Εκδόσεις Ποιότητα. 
337 Johm J. Mearsheimer, «Η τραγωδία της πολιτικής των Μεγάλων Δυνάμεων», σελ. 15 – 18. 

                                                 



-108- 
 

 Δεδομένης της εκπεφρασμένης αμφισβήτησης των κυριαρχικών μας 
δικαιωμάτων από την Τουρκία, των αναθεωρητικών και ηγεμονικών της 
βλέψεων σε Αιγαίο και Κύπρο,  την απροκάλυπτη επιδίωξη αναθεώρησης της 
συνθήκης της Λωζάνης, ίσως θα ήταν χρήσιμο να εντάξουμε στην αποτρεπτική 
στρατηγική μας, το δόγμα του προληπτικού πολέμου, όπως το Ισραήλ. Δηλαδή 
ένα προληπτικό χειρουργικό χτύπημα. Αυτό θα μπορούσε να υλοποιηθεί 
εκμεταλλευόμενοι μια κρίση ή ένταση, αφού όμως προηγουμένως έχει 
επιτευχθεί η απαραίτητη πολεμική προπαρασκευή, υψηλότατο επίπεδο 
εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας, συλλογή πληροφοριών και να έχει 
διασφαλιστεί η εδαφική ακεραιότητα σε όλα τα υπόλοιπα μέτωπα, ώστε να 
αποτραπεί η γενίκευση της κρίσης. Καθότι, εφόσον ένα κράτος προβεί σε 
τέτοιου είδους επιθετική ενέργεια, επιβάλλεται να εξασφαλίσει την επιτυχία της 
επιχείρησης και μάλιστα με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. 
 
Σύμφωνα με τον Μακιαβέλι, έναν από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της 
ρεαλιστικής σχολής, «η ηθική των δημοσίων τεκταινομένων όχι μόνο δεν μπορεί 
αλλά είναι και επιζήμια εαν ταυτίζεται και ακολουθεί τους κανόνες της 
προσωπικής ηθικής, αντιθέτως όλες οι πράξεις της θα πρέπει να έχουν ως 
γνώμονα και να κρίνονται σε σχέση με την επιβίωση και την προστασία της 
κρατικής οντότητας και των πολιτών αυτής». Επομένως, βάσει όσων 
προαναφέρθηκαν προκύπτει το συμπέρασμα ότι η ηθική δικαιολόγηση ενός 
προληπτικού πλήγματος προκύπτει από την ανάγκη αυτοσυντήρησης και 
επιβίωσης ενός κράτους.338 
  
 7.3   Το Ισραήλ και το Ιράν στην “παγίδα’’ του Θουκυδίδη   
 
 Οι σύγχρονες πολεμικές αναμετρήσεις με επίκεντρο τη Μέση Ανατολή, από τον 
πρώτο πόλεμο στο Ιράκ το 1990 έως και τον πόλεμο στη Συρία, έχουν θέσει σε 
εκκίνηση διαδικασίες διαμόρφωσης ενός νέου συστήματος ασφάλειας στο οποίο 
πρωταγωνιστικό ρόλο δύναται να διαδραματίσουν δύο προς το παρόν  
αντίπαλες χώρες, το Ισραήλ και το Ιράν339. 

 
Κατόπιν των παραπάνω, καθίσταται εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η σκιαγράφηση 
των ισορροπιών ισχύος όπως αυτές εξελίσσονται στο μεσανατολικό τοπίο. Το 
Ισραήλ αναμφισβήτητα αποτελεί την ισχυρότερη χώρα στην ευρύτερη Μέση 
Ανατολή, ενώ το Ιράν συνιστά μία ανερχόμενη δύναμη η οποία φιλοδοξεί να 
εδραιωθεί ως πόλος περιφερειακής ασφάλειας. Η  ένταση ανάμεσα στις δύο 
χώρες είτε αυτή εκφράζεται σε λεκτικό είτε σε επιχειρησιακό επίπεδο, 
αποτυπώνει τις προθέσεις αφενός διατήρησης της πρωτοκαθεδρίας εκ μέρους 
του Ισραήλ και αφετέρου απόκτησης κυρίαρχης γεωπολιτικής θέσης εκ μέρους 
του Ιράν. Οι εν λόγω προθέσεις αυξάνουν την πιθανότητα οι δύο χώρες να 
οδηγηθούν στην περίφημη «παγίδα του Θουκυδίδη».  
 
Η «παγίδα του Θουκυδίδη» αποτελεί απλά ένα εννοιολογικό εργαλείο που 
επινόησε ο Γκράχαμ Άλλισον, καθηγητής κυβερνητικής στο πανεπιστήμιο 
Χάρβαρντ και πρώην υφυπουργός άμυνας των ΗΠΑ προκειμένου να 

338 Πλατιάς  Α, “Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγική στον Θουκυδίδη”, σελ. 45,  Αθήνα: 2010.  Εστία. 
339 Δήμου Αντωνία, “Ισραήλ και Ιράν στην Παγίδα του Θουκυδίδη”.Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/217986/apopsi/arthra/israil-kai-iran-stin-pagida-tou-thoukudidi.html, 
31 Αυγούστου 2018, 00:03. 
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περιγράψει την εμπόλεμη κατάσταση στην οποία είναι δυνατό να οδηγήσει μία 
ανερχόμενη δύναμη στην προσπάθειά της να εκθρονίσει μία κυρίαρχη δύναμη 
χρησιμοποιώντας ως μοντέλο τον Πελοποννησιακό Πόλεμο που διεξήχθη την 
περίοδο 431-404 π.χ. Βέβαια, η Σπάρτη την εποχή εκείνη ήταν  μια παγκόσμια 
ηγεμονική δύναμη (όπως οι ΗΠΑ σήμερα), ενώ το Ισραήλ είναι μια ισχυρή αλλά 
περιφεριακή δύναμη. Κάνουμε μια αναγωγή λοιπόν, μια αντιστοιχία στο 
υποσύστημα της Μέσης Ανατολής προκειμένου να έχει εφαρμογή το 
εννοιολογικό εργαλείο της “Θουκυδίδειας παγίδας.”  
  
Με την έννοια ‘’παγίδα’’ ο  Άλλισον πιστεύω ότι απλώς θέλει να προσδώσει 
έμφαση στην αλληλοκαταστροφή και αποδυνάμωση των δύο κρατών που 
επήλθε με το τέλος του πολέμου, καθότι ακριβής αντιστοιχία και αναγωγή της 
διαμάχης Σπάρτης - Αθήνας με αυτές των ΗΠΑ - Ρωσίας, ΗΠΑ - Κίνας ή Ισραήλ 
- Ιράν δεν μπορεί ασφαλώς να υπάρξει, λόγω ριζικής μεταβολής των συνθηκών 
και των καταστάσεων σε σχέση με το μακρινό παρελθόν340. 
 
Συγκεκριμένα, o  Θουκυδίδης  παρουσίασε στο έργο του τη διατάραξη του 
status quo λόγω της ταχείας αύξησης της ισχύος μίας νέας δύναμης της 
Αθήνας, η οποία προκάλεσε φόβο στην υπερδύναμη της εποχής την Σπάρτη 
καθιστώντας την πολεμική αναμέτρηση αναπόφευκτη. Και τούτο διότι ο 
Πελοποννησιακός Πόλεμος ο οποίος θεωρείται ως ο πρώτος αρχαίος 
παγκόσμιος πόλεμος με δεδομένο ότι διαμορφώθηκαν δύο αντίπαλα 
στρατόπεδα στα οποία εντάχθηκαν πόλεις-κράτη, οδήγησε στο τέλος της 
αθηναϊκής κυριαρχίας και στην αποδυνάμωση της σπαρτιατικής ηγεμονίας. Με 
απλά λόγια, ο Πελοποννησιακός Πόλεμος κατέληξε σε μία κατάσταση όπου 
υπήρξαν μόνο χαμένοι (lose-lose situation)341. 
 
 Μεταφέροντας την «παγίδα του Θουκυδίδη» στη Μέση Ανατολή, η ανερχόμενη 
δύναμη, εν προκειμένω το Ιράν, στην προσπάθεια του να ανατρέψει την 
κυρίαρχη χώρα-δύναμη δηλαδή το Ισραήλ, διαταράσσει το υφιστάμενο status-
quo. Μετά τον πρώτο πόλεμο στον Κόλπο το 1990, το Ιράν εδραίωσε μεθοδικά 
την πολιτική και στρατιωτική επιρροή του στο Ιράκ, το Λίβανο και τη Συρία κατ’ 
εφαρμογή μίας στρατηγικής που αποσκοπεί στη δημιουργία μίας «ιρανικής 
εποχής» κατά τα πρότυπα της «αμερικανικής εποχής» την οποία εύγλωττα 
περιέγραψε ο 26ος Αμερικανός Πρόεδρος Θίοντορ Ρούσβελτ342.  
 
Η στρατηγική της Τεχεράνης για τη δημιουργία μίας «ιρανικής εποχής» στη 
Μέση Ανατολή, συνεπάγεται την ανάμιξη στο εσωτερικό των μεσανατολικών 
χωρών κατά τρόπο που να εξυπηρετεί τις  εδαφικές, πολιτικές  και οικονομικές 
σκοπιμότητές της. Έτσι εξηγείται η διατήρηση ιρανικών στρατιωτικών βάσεων 

340 Κουσκουβέλης Ηλίας,  “The US, China and the Real Thucydides Trap”. Πηγή: https://www.e-
ir.info/2017/07/16/the-us-china-and-the-real-thucydides-trap/. 
341 Δήμου Αντωνία, “Ισραήλ και Ιράν στην Παγίδα του Θουκυδίδη”.Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/217986/apopsi/arthra/israil-kai-iran-stin-pagida-tou-thoukudidi.html, 
31 Αυγούστου 2018, 00:03. 
342 Υπενθυμίζεται ότι καθώς οι ΗΠΑ εμφανίσθηκαν ως η κυρίαρχη δύναμη στο δυτικό 
ημισφαίριο περί το 1890, ο Ρούσβελτ λίγα χρόνια πριν τον A' ΠΠ κατάφερε να αναδείξει τις ΗΠΑ 
ως την κυρίαρχη δύναμη που απελευθέρωσε την Κούβα από την ισπανική κυριαρχία, απείλησε 
τη Βρετανία και τη Γερμανία με πόλεμο ώστε να δεχθούν τις αμερικανικές θέσεις σε μια εδαφική 
διαμάχη επί της Βενεζουέλας και υποστήριξε την εξέγερση που χώρισε την Κολομβία για να 
δημιουργηθεί ο Παναμάς, ένα εντελώς νέο κράτος και να κατασκευαστεί το Κανάλι του Παναμά. 
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και η παρουσία των Φρουρών της Επανάστασης στο συριακό έδαφος εκ του 
οποίου έχουν πραγματοποιηθεί επιθέσεις (μικρής κλίμακας) σε βάρος του 
Ισραήλ343. 
 
Η ευθεία ένταση ανάμεσα σε Ιράν και Ισραήλ ξεκίνησε το Φεβρουάριο 2018 
όταν ένα ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος παραβίασε τον ισραηλινό 
εναέριο χώρο και ως απάντηση ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν 
στην ιρανική αεροπορική βάση Τ-4 πλησίον της πόλης Χομς στην κεντρική 
Συρία. H κορύφωση επήλθε τον Μάιο του 2018 με την εκτόξευση ιρανικών 
ρουκετών εναντίον ισραηλινών θέσεων στα Υψίπεδα του Γκολάν, γεγονός το 
οποίο προκάλεσε την ισραηλινή αντεπίθεση δια αέρος εναντίον ιρανικών 
στόχων εντός της Συρίας. H εν λόγω επίθεση, σηματοδότησε την ποιοτική 
αλλαγή στην πολεμική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών που μέχρι 
πρότινος διεξάγονταν μέσω πληρεξουσίων, καθώς για πρώτη φορά 
συντελέστηκε άμεση στοχοποίηση των ισραηλινών αμυντικών δυνάμεων. 
 
Σύμφωνα με την «παγίδα του Θουκυδίδη», η κλιμάκωση της επιθετικότητας του 
Ιράν αυξάνει τις πιθανότητες να πεισθεί το Ισραήλ ότι πρέπει να διεξάγει ευρείας 
έκτασης πόλεμο προκειμένου να αντιμετωπισθεί η ιρανική επεκτατικότητα. Στην 
ουσία το Ιράν ως ανερχόμενη δύναμη αυξάνει το δίλημμα ασφαλείας του Ισραήλ 
ως δεσπόζουσας-κυρίαρχης χώρας στη Μέση Ανατολή344. 
 
Το στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει το Ισραήλ ως κυρίαρχη χώρα, 
σύμφωνα με τον ισχυρισμό του Γκράχαμ Άλλισον, είναι η αποφυγή αισθήματος 
ανασφάλειας το οποίο δύναται να οδηγήσει σε μία γενικευμένη πολεμική 
αναμέτρηση με πιθανά καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για τις δύο χώρες 
όσο και την ευρύτερη περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο χώρες οφείλουν να 
μελετήσουν το παρελθόν προκειμένου να ορίσουν εποικοδομητικά το μέλλον345. 
 
Μελετώντας δεκαέξι ανάλογες περιπτώσεις τα τελευταία 500 χρόνια, το 
‘’project’’ της παγίδας του Θουκυδίδη», που ο συγγραφέας διευθύνει στο 
πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, διαπίστωσε ότι μόνο σε τέσσερις346 από αυτές 
αποφεύχθηκε ο πόλεμος. Η ραγδαία όμως οικονομική ανάπτυξη της Κίνας με 
την παράλληλη αύξηση της στρατιωτικής και πολιτικής της επιρροής που 
απειλεί την πρωτοκαθεδρία των ΗΠΑ, μας οδηγεί στην ασφαλή πρόβλεψη ότι η 
υπόψη διαμάχη θα καταλήξει σε θερμή σύγκρουση.347 
 

343 Δήμου Αντωνία, “Ισραήλ και Ιράν στην Παγίδα του Θουκυδίδη”.Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/217986/apopsi/arthra/israil-kai-iran-stin-pagida-tou-thoukudidi.html, 
31 Αυγούστου 2018, 00:03. 
344 Στο ίδιο. 
345 Στο ίδιο. 
346 Τέσσερις περιπτώσεις στο παρελθόν, αναδυόμενες και κυρίαρχες δυνάμεις της εποχής τους 
διαχειρίσθηκαν τον ανταγωνισμό τους, χωρίς να πέσουν στην « παγίδα του Θουκυδίδη» , 
αποφεύγοντας δηλαδή τον πόλεμο. Ισπανία - Πορτογαλία στο τέλος του 15ου αιώνα, ΗΠΑ- 
Βρετανία στις αρχές του 20ου αιώνα, Σοβιετική Ενωση – ΗΠΑ στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου 
και Γερμανία –Βρετανία / Γαλλία στην Ευρώπη από τη δεκαετία του 1990. 
347 Δήμου Αντωνία, “Ισραήλ και Ιράν στην Παγίδα του Θουκυδίδη”.Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/217986/apopsi/arthra/israil-kai-iran-stin-pagida-tou-thoukudidi.html, 
31 Αυγούστου 2018, 00:03. 
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 Μεταφέροντας την “παγίδα” στο δίπολο Ιράν - Ισραήλ, η άνοδος του Ιράν με 
την αύξηση της αυτοπεποίθησης και του χαμένου γοήτρου του,  θα συνοδευτεί 
από απαιτήσεις για τον σεβασμό του από φίλους και αντιπάλους. Όμως το 
Ισραήλ αναμένεται να αντιδράσει στην απειλή ανατροπής του status quo με 
ανασφάλεια και φόβο. Η διεκδικητική πολιτική του Ιράν θα μετατραπεί σε 
‘’ύβρη’’ και η ανασφάλεια του Ισραήλ θα το οδηγήσει σε παράνοια, με 
αποτέλεσμα μικρές κρίσεις και κακοί υπολογισμοί να οδηγήσουν την πολύπαθη 
Μέση Ανατολή σε έναν ακόμα καταστροφικό πόλεμο. 348 
 
 7.4   Οι σχέσεις μεταξύ Ισραήλ – Ιράν – Ελλάδας – Τουρκίας  
 
Η ευρύτερη περιοχή της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής σήμερα 
θα λέγαμε ότι διαθέτει δύο καθιερωμένες δυνάμεις και δύο αναθεωρητικές,  
γεγονός που αντανακλά  ασύμμετρα γεωπολιτικά συμφέροντα.  Το Ισραήλ και η 
Ελλάδα είναι οι δύο «καθεστωτικές» δυνάμεις, οι οποίες βρίσκονται σε μια 
επικίνδυνη σχέση με τις δύο βασικές αναθεωρητικές δυνάμεις της περιοχής, το 
Ιράν και την Τουρκία.   
 
Το Ισραήλ ανησυχεί από τη δημιουργία ενός ιρανικού σιιτικού τόξου στην 
περιοχή, δεχόμενο στρατηγικές πιέσεις από το συριακό μέτωπο, την Υεμένη, 
τον έλεγχο της αδύναμης κυβέρνησης του Ιράκ από την Τεχεράνη  και από το 
φιλόδοξο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι παράγοντες αυτοί επιτρέπουν στο 
Ιράν να ενισχύσει τις αναθεωρητικές του φιλοδοξίες τοποθετώντας τον 
θρησκευτικό παράγοντα στον πυρήνα της εξωτερικής του πολιτικής. Μετά την 
11η Σεπτεμβρίου, το διεθνές ενδιαφέρον επικεντρώθηκε πρωτίστως στο 
ριζοσπαστικό - ουαχαμπιστικό  Ισλάμ, με αποτέλεσμα η διεθνής κοινότητα  να 
μην αντιληφθεί έγκαιρα ότι το Ιράν δεν είναι απλά ένα ακόμη σιιτικό κράτος αλλά 
ο ηγέτης του διεθνούς σιιτικού κινήματος349. 
 
Το ιρανικό δόγμα το οποίο αποτελείται κυρίως από εθνικιστικό αναθεωρητισμό 
και μεγάλες δόσεις θεοκρατικού αταβισμού, έχει διευρυνθεί τις τελευταίες 
δεκαετίες.  Το κεντρικό σύνθημα του Αγιατολάχ Χομεϊνί,  ο στόχος του οποίου 
ήταν η δημιουργία απολυταρχικής θεοκρατίας, ήταν ότι η θρησκεία πρέπει να 
εξυπηρετεί το καθεστώς και όχι το αντίθετο. Το Ιράν αυξάνει την ισχύ του 
συσπειρώνοντας τις σιιτικές μάζες ανά τον κόσμο, ενώ λειτουργεί ως ηγέτης της 
πίστης - χωρίς να παραμελεί τα εθνικά του συμφέροντα350. 
 
 Την ίδια ώρα εκμεταλλευόμενο την πόλεμο στη Συρία, έχει ενισχύσει τη 
γεωστρατηγική του αξία και έχει ενδυναμώσει τις σχέσεις του με τη Ρωσία. 
Αυτές οι κρίσιμες εξελίξεις στο μηδενικού αθροίσματος περιβάλλον της Μέσης 
Ανατολής και της Ανατολικής Μεσογείου, έχουν οδηγήσει σε έναν αυξημένο  

348 Στο ίδιο. 
349 Λίτσας Σπυρίδων,“Επικίνδυνο τανγκό για τέσσερις στη Μεσόγειο”. 
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/195438/apopsi/arthra/epikinduno-tangko-gia-tesseris-sti-
mesogeio.html, 18 Μαρτίου 2018, 00:02. 
350 Στο ίδιο. 
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ανταγωνισμό μεταξύ της Ιερουσαλήμ και της Τεχεράνης, που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε μια γενικευμένη σύγκρουση351. 
 
Η Ελλάδα αντιμετωπίζει σήμερα μια σύνθετη κατάσταση καθώς η Τουρκία 
υπόκειται σε μία ριζική εγχώρια ιδεολογική μετάβαση. Ο κεμαλισμός, ως 
ιδεολογία έχει σταματήσει να λειτουργεί ως αντιστάθμισμα στην ισλαμική 
ατζέντα του AKP. Η Τουρκία βρίσκεται σε ιστορικό σημείο καμπής όπου το 
κοσμικό κράτος  ηττάται από το πολιτικό ισλάμ και από τις επιταγές της 
μουσουλμανικής αδελφότητας μέλος της οποίας είναι και ο Τούρκος πρόεδρος.  
Η εξέλιξη αυτή παραπέμπει στην αρχή της κατάρρευσης της οθωμανικής 
αυτοκρατορίας και στο δίλημμα μεταξύ του πανισλαμισμού και του 
παντουρκισμού, το οποίο μεγάλωνε καθώς αυξάνονταν ο εθνικισμός και ο 
θρησκευτικός φανατισμός352. 
 
Συνεπώς, η Τουρκία, με στόχο να ελέγξει την εγχώρια κοινή γνώμη και να 
στείλει μήνυμα στο εξωτερικό ότι τα συμφέροντά της συνεχίζουν να αποτελούν 
καθοριστικό παράγοντα στην περιοχή, έχει αποφασίσει να ενισχύσει τις 
εντάσεις στην άλλη πλευρά του χάρτη: στο Αιγαίο και στην ΑΟΖ της Κύπρου. Η 
Τουρκία εφαρμόζει μία ξεκάθαρη προβολή ισχύος στην Ανατολική Μεσόγειο σε 
μια προσπάθεια να στείλει μήνυμα σε ΗΠΑ και Ευρώπη ότι διαθέτει την ισχύ να 
επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τις στρατηγικές εξελίξεις στην περιοχή353. 
 
Αυτή η επιθετική συμπεριφορά από την Τουρκία δημιουργεί μία ακόμη «παγίδα 
του Θουκυδίδη» - που αυτή τη φορά είναι προϊόν ενός διαρκούς κατευνασμού 
της Ελλάδας απέναντι στην Άγκυρα. Η  ελληνική οικονομική κρίση από το 2010, 
η οποία έχει διαβρώσει την κοινωνική συνοχή και την άμυνα της χώρας, έχει 
δημιουργήσει μία ασύμμετρη πραγματικότητα στο Αιγαίο όπου η Τουρκία παίζει 
το ρόλο του ταραχοποιού και η Ελλάδα το ρόλο του ειρηνοποιού. Ο 
κατευνασμός, και η έλλειψη διορατικότητας των Συμμάχων (ιδιαίτερα της 
Αγγλίας) απέναντι στη ναζιστική Γερμανία στη διάρκεια του μεσοπολέμου, δεν 
αποτελεί παράγοντα εγγύησης της ειρήνης αλλά απλώς μεταθέτει για αργότερα 
μια  αναπόφευκτη βίαιη σύγκρουση. Αργά ή γρήγορα, η Αθήνα θα αναγκαστεί 
να απαντήσει στις προκλήσεις της Άγκυρας. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ενός 
ατυχήματος από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές «εμπλοκές» στο Αιγαίο354. 
 
 Διαφένεται μία ισχυρή σύνδεση μεταξύ των περιπτώσεων Ισραήλ- Ιράν και 
Ελλάδας - Τουρκίας  που έχει να κάνει με το γεωστρατηγικό προσανατολισμό 
της Αθήνας και της Ιερουσαλήμ. Τα δύο κράτη μαζί με την Κύπρο, είναι οι 
μοναδικές ξεκάθαρα δυτικές δυνάμεις στην ευρύτερη περιοχή που εισέρχεται σε 
μια νέα εποχή υπό την επιρροή της Μόσχας και του Πεκίνου. Η Κίνα για την 
ώρα επιδιώκει να εδραιώσει μία ισχυρή οικονομική παρουσία στην περιοχή 
μέσω του νέου δρόμου του μεταξιού355, ενώ η Μόσχα εξελίσσεται σε «blue 

351 Λίτσας Σπυρίδων,“Επικίνδυνο τανγκό για τέσσερις στη Μεσόγειο”. 
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/195438/apopsi/arthra/epikinduno-tangko-gia-tesseris-sti-
mesogeio.html, 18 Μαρτίου 2018, 00:02. 
352 Στο ίδιο. 
353 Στο ίδιο. 
354 Στο ίδιο. 
355 Ανακοινώθηκε το 2013 από τον Πρόεδρο Xi Jinping, και ένας νέος διττός εμπορικός 
διάδρομος αναμένεται να ανοίξει ξανά κανάλια μεταξύ της Κίνας και των γειτόνων της στα 
δυτικά – κυρίως στην Κεντρική Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Σύμφωνα με το Σχέδιο 
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water» ναυτική δύναμη. Αυτή η αλλαγή θα επιτρέψει στη Ρωσία να αναβαθμίσει 
το επίπεδο του γεωστρατηγικού ανταγωνισμού με τις ΗΠΑ, επιβάλλοντας 
παράλληλα την ισχύ της σε κράτη που μέχρι πρόσφατα θα ήταν αδύνατο να 
διεισδύσει (π.χ. Τουρκία)356.  
 
 Το ρεαλιστικό δόγμα βάσει  των υφιστάμενων συσχετισμών ισχύος που έχουν 
διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή, επιτάσσει στο Ισραήλ και στην Ελλάδα να 
ενισχύσουν τη συνεργασία τους, αναβαθμίζοντάς την σε στρατιωτική συμμαχία. 
Αυτή η εξέλιξη μπορεί να δημιουργήσει ένα αποτελεσματικό δίκτυο 
διπλωματικής αποτροπής που θα προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα.  Μια 
στρατηγική συνεργασία της Ελλάδας με το Ισραήλ βέβαια με γνώμωνα μια 
πολυεπίπεδη εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η Κύπρος,  δεν απαγορεύει την 
Ελλάδα να διατηρήσει ανοιχτούς τους διαύλους της με τον αραβικό κόσμο αλλά 
και με το Ιράν, τουλάχιστον σε εμπορικό – πολιτιστικό επίπεδο, 
εκμεταλλευόμενη  τη μετριοπαθή ηγεσία του Χασάν Ρουχανί357. 
 
7.5   Το Ισραήλ ως μοντέλο υπέρβασης της ελληνικής κρίσης 
 
Η πολυετής οικομομική ύφεση στην Ελλάδα έχει μεταβάλει ριζικά τα 
κοινονικοπολιτικά δεδομένα. Η Ελλάδα οφείλει να μπει γρήγορα σε συνθήκες 
κανονικότητας. Να δημιουργήσει ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο ως απαραίτητο 
συστατικό εσωτερικής συνοχής, να αναπτύξει ένα νέο παραγωγικό μοντέλο που 
θα είναι προσανατολισμένο στον πρωτογενή πλούτο. Να αναπτύξει μια νέα 
υψηλή στρατηγική που θα της επιτρέπει αφενός να επιβιώνει δημιουργικά σε 
μια εξαιρετικά δύσκολη γειτονιά και αφετέρου να ενισχύει το κύρος και το 
γόητρό της ως εργαλείο βελτίωσης της θέσης της στη συστημική κλίμακα 
ισχύος358.  
 
Το έξυπνο κράτος παρατηρεί τη γειτονιά του και αναγνωρίζει τα επιτυχημένα 
παραδείγματα που μπορεί να υιοθετήσει και το ίδιο, ώστε να εξοικονομήσει 
χρόνο αλλά και πόρους. Στην Ανατολική Μεσόγειο το παράδειγμα που 
αναδεικνύεται ως το πλέον επιτυχημένο είναι αυτό του Ισραήλ. Παράλληλα είναι 
και ένα μοντέλο κρατικής και κοινωνικής συγκρότησης που έχει ρεαλιστικές 
προοπτικές εφαρμογής από την καταρρρακωμένη από την κρίση Ελλάδα. Το 
Ισραήλ έχει την πολιτική κουλτούρα του αστικού φιλελεύθερου δημοκρατικού 
κράτους, επιθυμεί τη διατήρηση του συστημικού status quo και προνοεί το ίδιο 
γι’ αυτό, με προηγμένους μηχανισμούς αυτοβοήθειας. Εχει ακόμα μια 
δραστήρια διασπορά και κυρίως τη ρεαλιστική συναίσθηση ότι στη διεθνή 
πολιτική η επιβίωση επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του δόγματος «συν Αθηνά 
και χείρα κίνει». Είναι λοιπόν απαραίτητο να μελετήσουμε το μοντέλο 

Δράσης για τη Ζώνη και την Οδό που εκδόθηκε το 2015, η πρωτοβουλία θα περιλαμβάνει 
χερσαίες διαδρομές («Belt») και θαλάσσιες διαδρομές («Road»), με στόχο τη βελτίωση των 
εμπορικών σχέσεων, κυρίως μέσω επενδύσεων σε υποδομές στις περιοχές απ’ όπου περνάει. 
Πηγή: https://powerpolitics.eu/. 
356 Λίτσας Σπυρίδων, “Επικίνδυνο τανγκό για τέσσερις στη Μεσόγειο”. 
Πηγή:https://www.liberal.gr/arthro/195438/apopsi/arthra/epikinduno-tangko-gia-tesseris-sti-
mesogeio.html, 18 Μαρτίου 2018, 00:02. 
357 Στο ίδιο. 
358 Λίτσας Σπυρίδων, “Το Ισραήλ ως μοντέλο υπέρβασης της κρίσης”.Πηγή: 
http://www.kathimerini.gr/899023/opinion/epikairothta/politikh/to-israhl-ws-montelo-ypervashs-
ths-krishs, 05.03.2017. 
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συγκρότησης του Ισραήλ και να το εφαρμόσουμε κι εμείς, υιοθετώντας τον 
δυναμισμό, την προσαρμοστικότητά του και την ευέλικτη καινοτομία του359. 
 
Η Τουρκία αντιμετωπίζει πλέον την Ελλάδα ως μια μικρή χώρα που παρακμάζει 
οικονομικά και δημογραφικά, γι' αυτό και θα χρησιμοποιεί εναντίον της ολοένα 
και περισσότερες υβριδικές μεθόδους. Η Ελλάδα πρέπει να βρει ένα νέο 
αφήγημα, το οποίο να ξεκινά από την ενίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων, ώστε 
να επιχειρούν σε ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αποστολές, και να φτάνει έως τη 
σύναψη συμμαχιών με χώρες της Αν. Μεσογείου που μοιράζονται την ίδια 
ανησυχία με εμάς για την αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας360.  
 
7.6   Οι νέοι συσχετισμοί ισχύος και οι προσδοκίες για την Ελλάδα  
 
Oι σχέσεις της Δύσης με την Τουρκία βρίσκονται στην πιο κρίσιμη καμπή τους 
μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου. Η ρωσοτουρκική στρατιωτική συνεργασία, 
η υποστήριξη της Αγκυρας προς τρομοκρατικές οργανώσεις (π.χ. ISIS, Χαμάς) 
και η εγκαθίδρυση ενός απολυταρχικού καθεστώτος με ισλαμιστικά 
χαρακτηριστικά, είναι εξελίξεις που δημιουργούν αβεβαιότητα για τις 
πραγματικές επιδιώξεις της Άγκυρας361. 
 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεωπολιτικής ρευστότητας, η Ελλάδα έχει την 
ευκαιρία να εξελιχθεί σταδιακά σε πάροχο ασφάλειας (security provider) στην 
εγγενώς ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για αυτόν τον σκοπό, η 
στενή συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ θα αναβάθμιζε τη 
γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας. Οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν με τον ίδιο 
σκεπτικισμό, αλλά για διαφορετικούς λόγους, την επιδίωξη της Τουρκίας να 
μεταβληθεί σε κυρίαρχη δύναμη στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ιερουσαλήμ 
ανησυχεί για τους μακροχρόνιους στόχους της  τουρκικής διπλωματίας στη 
Μέση Ανατολή, αφού η Αγκυρα έχει τελευταία προσεγγίσει το Ιράν.Το δε 
στρατιωτικό καθεστώς της Αιγύπτου, μέμφεται τον Ταγίπ Ερντογάν για την 
υποστήριξη που παρέχει στη Μουσουλμανική Αδελφότητα362. 
 
Η ανακάλυψη μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της 
Αιγύπτου και του Ισραήλ, μαζί με τις έρευνες στην κυπριακή ΑΟΖ, έχει επιτείνει 
τον διακρατικό ανταγωνισμό στην Ανατολική Μεσόγειο. Στο μεταψυχροπολεμικό 
διεθνές σύστημα, ο έλεγχος των ενεργειακών πόρων συνιστά έναν από τους 
σημαντικότερους συντελεστές ισχύος ενός κράτους. Ταυτόχρονα όμως, η 
εκμετάλλευση των κοιτασμάτων φυσικού αερίου είναι πιθανόν να διαμορφώσει 

359 Πριν από λίγα χρόνια, ενώ ήδη η Ελλάδα βρισκόταν αντιμέτωπη με το έρεβος των δομικών 
αστοχιών της, ένας από τους πλέον πετυχημένους Ισραηλινούς guru των startups επιχειρήσεων 
σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφερόμενος στις δυσκολίες του ελληνικού ζητήματος εξαιτίας του 
αναχρονιστικού παραγωγικού μοντέλου της χώρας δήλωσε: «Τη δεκαετία του ’90 κι εμείς 
πορτοκάλια εξάγαμε και μέτριο τουριστικό προϊόν». Σήμερα όμως είμαστε πρωταθλητές σε 
ζητήματα νέων τεχνολογιών, πράσινης ανάπτυξης, έρευνας και καινοτομίας. Αν το καταφέραμε 
εμείς, το μπορείτε κι εσείς». 
360 Καραγιάννης Μάνος, “Πρέπει να ξεχάσουμε την Τουρκία που ξέραμε...”. Πηγή: 
https://www.liberal.gr/arthro/204833/apopsi/sunenteuxeis/manos-, 20 Μαΐου 2018, 00:02 
361 Καραγιάννης Μάνος, “Παράθυρο ευκαιρίας στην Ανατολική Μεσόγειο”. Πηγή  
http://www.kathimerini.gr/981733/opinion/epikairothta/politikh/para8yro-eykairias-sthn-anatolikh-
mesogeio, 26.08.2018. 
362 Στο ίδιο. 
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ένα πλέγμα αλληλεξάρτησης μεταξύ παραγωγών, διαμετακομιστών και 
καταναλωτών363.  
 
Εκμεταλλευόμενη τη γεωγραφική θέση της, η Ελλάδα δύναται να λειτουργήσει 
ως κόμβος διοχέτευσης του φυσικού αερίου της Ανατολικής Μεσογείου στις 
αγορές της Ευρώπης. Αυτό προϋποθέτει συνθήκες ασφάλειας και 
σταθερότητας για να  υλοποιηθούν οι απαραίτητες επενδύσεις. Πιθανή 
στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδας με την Αίγυπτο και το Ισραήλ μπορεί να 
ανασχέσει την τουρκική επιθετικότητα αλλά δεν συνεπάγεται απαραίτητα τον 
αποκλεισμό της Τουρκίας από τα περιφερειακά δρώμενα. Η Τουρκία ως 
παράκτια χώρα έχει ζωτικά συμφέροντα στην Ανατολική Μεσόγειο. Η «πολιτική 
των κανονιοφόρων»364 όμως που ακολουθεί, εκτός του ότι  αντιβαίνει στο 
διεθνές δίκαιο, αυξάνει την ανασφάλεια των λοιπών ανταγωνιστικών δυνάμεων. 
Η σύγκλιση των ελληνικών, αιγυπτιακών και ισραηλινών συμφερόντων 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για τη συγκρότηση ενός νέου συστήματος 
ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο, που θα εξυπηρετεί τα νατοϊκά και 
ευρωπαϊκά συμφέροντα365. 
 
Υστερα από δέκα χρόνια πολιτικής και οικονομικής κρίσης, η Ελλάδα είναι 
εφικτό να αποκτήσει ένα νέο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι συσχετισμοί 
ισχύος πλέον επιτρέπουν στην Αθήνα να κάνει πιο αισθητή την παρουσία της 
στην περιοχή, προκειμένου να αποκομίσει σημαντικά γεωπολιτικά οφέλη και να 
μετατραπεί σε  πρωταγωνιστή των περιφερειακών εξελίξεων. 
 
 7.7   Η Ελλάδα ως γέφυρα μεταξύ Ιράν και Ευρώπης   
 
Η χώρα μας έχει στενούς δεσμούς με το Ιράν και η επίσκεψη του Έλληνα 
πρωθυπουργού  στην Τεχεράνη τον Φεβρουάριο του 2016, αποσκοπούσε σε 
μια αναθέρμανση των σχέσεων σε όλα τα επίπεδα και κυρίως στον τομέα του 
εμπορίου, της ενέργειας, της τεχνολογίας και της εκπαίδευσης. Θα ήταν πολύ 

363  Καραγιάννης Μάνος, “Παράθυρο ευκαιρίας στην Ανατολική Μεσόγειο”. Πηγή  
http://www.kathimerini.gr/981733/opinion/epikairothta/politikh/para8yro-eykairias-sthn-anatolikh-
mesogeio, 26.08.2018. 
364 Από τα κλασσικότερα παραδείγματα εφαρμογής αυτής της πολιτικής  αποτελεί η «Υπόθεση 
Πατσίφικο». Πρόκειται για μια διπλωματική και πολιτική κρίση μεταξύ Ελλάδας και Βρετανίας  
που ανέκυψε με αφορμή την επίθεση το 1849 του αθηναϊκού όχλου κατά της περιουσίας του 
βρετανικής υπηκοότητας Εβραίου Δον Πατσίφικο, προξένου της Πορτογαλίας. Η κυβέρνηση είχε 
απαγορεύσει τη χρονιά εκείνη για πρώτη φορά το «κάψιμο του Εβραίου» ή του «Ιούδα», έθιμο 
της Αναστάσεως κατά το οποίο έκαιγαν αχυρένιο ομοίωμα Εβραίου. Με αφορμή την 
απαγόρευση αυτή, όχλος επιτέθηκε στον Εβραίο Δον Πατσίφικο, εισέβαλε στο σπίτι του και 
προξένησε καταστροφές. Ο Πατσίφικο ζήτησε υπέρογκο ποσό ως αποζημίωση από το ελληνικό 
κράτος αλλά δεν ικανοποιήθηκε και τότε στράφηκε στη βρετανική κυβέρνηση. Η υπέρμετρη 
αντίδραση της Βρετανίας, που κορυφώθηκε με το ναυτικό αποκλεισμό της χώρας από το 
Βρετανικό Ναυτικό το 1850 και την κατάσχεση ελληνικών πλοίων στο Αιγαίο, ώστε να 
αναγκαστεί η Ελλάδα να καταβάλει αποζημίωση, αποτελεί πρωτοφανή στην ιστορία των 
διεθνών σχέσεων αναίτια επίδειξη ισχύος και αμφισβήτηση της κυριαρχίας κυρίαρχου κράτους 
και έχει παραμείνει κλασικό παράδειγμα στρατηγικής καταναγκασμού μέσω της «διπλωματίας 
της κανονιοφόρου». Η κρίση έληξε ύστερα από παρέμβαση των άλλων δύο προστάτιδων 
δυνάμεων του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, της Γαλλίας και της Ρωσίας και αφού η Ελλάδα 
δέχτηκε ισχυρό οικονομικό πλήγμα.  
365  Καραγιάννης Μάνος, “Παράθυρο ευκαιρίας στην Ανατολική Μεσόγειο”. Πηγή  
http://www.kathimerini.gr/981733/opinion/epikairothta/politikh/para8yro-eykairias-sthn-anatolikh-
mesogeio, 26.08.2018. 
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καλό για τη χώρα μας να κεφαλαιοποιούσαμε τις καλές σχέσεις μας με το Ιράν 
και για λογαριασμό του ευρωπαϊκού συμφέροντος. Σε μια εποχή που 
βαλλόμαστε από φίλους και εταίρους για οικονομική ασυνέπεια και διαχειριστική 
αδυναμία, θα μπορούσαμε να πετύχουμε πολλά αν τους θυμίζαμε ορισμένους 
από τους γεωστρατηγικούς λόγους για τους οποίους η Ελλάδα είναι απαραίτητη 
στην Ευρώπη366. Ωστόσο το Ιράν αν και απομονωμένο πολιτικά, ασκεί 
σημαντική επίδραση στη Μέση Ανατολή, όπως στο Λίβανο, την Παλαιστίνη, τη 
μεταπολεμική Συρία αλλά και το ασταθές Ιράκ. Είναι προφανές πλέον, ότι δεν 
μπορεί να υπάρξει βιώσιμη λύση στα προβλήματα της περιοχής χωρίς την 
συμμετοχή του Ιράν. 
 
Την τελευταία τριαντακονταετία λοιπόν, τα δύο έθνη έχουν απολαύσει 
εξαιρετικές διπλωματικές σχέσεις στους τομείς της ενέργειας, της ασφάλειας, 
της εκπαίδευσης αλλά και του πολιτισμού. Ιστορικά η Ελλάδα έχει αποτελέσει 
γέφυρα μεταξύ της ΕΕ και του Ιράν, αλλά και μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. 
Το Ιράν από την άλλη πλευρά κατείχε την πρώτη θέση μεταξύ των 
προμηθευτών πετρελαίου στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2006-2011, ενώ της 
παρείχε εξαιρετικά ευνοϊκούς πιστωτικούς όρους της τάξεως του 35%, μια 
μεγάλη οικονομική βοήθεια προς την Ελλάδα. 
 
Αυτή η έμμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνεχίστηκε μέχρι την εκκίνηση των 
κυρώσεων που επιβλήθηκαν από την ΕΕ στο Ιράν, και την απαγόρευση 
εισαγωγής ιρανικού πετρελαίου το 2012. Μια πολιτική απόφαση, με σκοπό να 
ασκηθεί πίεση στο Ιράν όσον αφορά τις υποψίες συγκεκαλυμμένης 
προσπάθειας ανάπτυξης πυρηνικού οπλοστασίου. Οι τρέχουσες θετικές 
εξελίξεις στο μέτωπο αυτό, θα μπορούσαν να παρέχουν στην Ελλάδα και το 
Ιράν μια σπάνια ευκαιρία για την ενίσχυση της διμερούς τους συνεργασίας, η 
οποία θα μπορούσε να διαδραματίσει στρατηγικό ρόλο στην περιοχή της 
ανατολικής Μεσόγειου367.  
 
 Από την άλλη πλευρά, η διαφαινόμενη συνεργασία Άγκυρας και Τεχεράνης με 
τη Ρωσία, είναι ακόμη ένας παράγοντας ανησυχίας για την Ελλάδα και το 
Ισραήλ, αλλά και τη Δύση ευρύτερα. Όσο αιρετικό και εάν ακούγεται, ίσως στην 
παρούσα φάση αποτελεί πλέον απαραίτητη κίνηση για την Αθήνα και το Τέλ 
Αβίβ, που ούτως ή άλλως διανύουν μια περίοδο πολύ καλών σχέσεων, να τις 
προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο, αυτό της στρατηγικής συνεργασίας σε όλα 
τα επίπεδα. Οι αναβαθμισμένες σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ και οι κάλές 
σχέσεις της Τουρκίας με το Ιράν (ιδιαίτερα σε οικονομικό – εμπορικό τομέα), δεν 
αποκλείουν την αναβάθμιση των σχέσεών της Ελλάδας με την Ισλαμική 
Δημοκρατία και τη διατήρηση ανοιχτών διαύλων με το Ιράν, ιδιαίτερα στο πεδίο 
της ήπιας ισχύος όπου οι δύο χώρες κατέχουν εξέχουσα θέση στο διεθνές 
σύστημα. 

366 https://www.mfa.gr/blog/dimereis-sheseis-tis-ellados/iran/. 
367 Ο Ιρανός πρόεδρος Χασάν Ρουχανί επιβεβαίωσε  την άποψη αυτή, δηλώνοντας ότι δε 
βλέπει κανένα εμπόδιο για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων ανάμεσα στην Ελλάδα και το 
Ιράν, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα τις άφθονες δυνατότητες της Ελλάδας σε διάφορους τομείς, 
ζητώντας παράλληλα την προώθηση της οικονομικής συνεργασίας μεταξύ της Τεχεράνης και 
της Αθήνας. Η ελληνική κυβέρνηση μέσω του νεοδιορισθέντα πρέσβη στην Τεχεράνη, Γεώργιου 
Αυφαντή, απάντησε ότι «το Ιράν είναι μια χώρα κλειδί στην περιοχή και η Αθήνα είναι 
αποφασισμένη να είναι φίλος και στρατηγικός εταίρος της Τεχεράνης». 
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7.8  Εμπλοκή Κύπρου και Ελλάδας σε πιθανή ισραηλινή επίθεση εναντίον 
του Ιράν   
 
Τα ισραηλινά μαχητικά αεροσκάφη (Α/Φ) και ιπτάμενα Α/Φ ανεφοδιασμού 
χρησιμοποιούν συχνά το FIR Λευκωσίας για τη διεξαγωγή ασκήσεων μάχης.  
Τα ασκησιακά σενάρια αφορούν εικονικούς βομβαρδισμούς στόχων σε ακτίνα 
περίπου 1.000-1.200 μιλίων από τις ισραηλινές αεροπορικές βάσεις (όσο 
περίπου είναι η απόσταση των στόχων στο Ιράν). Τέτοιες ασκήσεις μεταξύ των 
αεροποριών των δύο χωρών διεξάγονται σε συχνή βάση από το 2010368. 
 
Μια άλλη «εμπλοκή» αφορά το αντιαεροπορικό σύστημα S-300 που αγόρασε η 
Κύπρος από τη Ρωσία και βρίσκεται εγκατεστημένο στην Κρήτη. Το πρακτορείο 
Reuters αποκάλυψε ότι το σύστημα ενεργοποιήθηκε κατά τη διάρκεια κοινών 
ελληνο-ισραηλινών αεροπορικών ασκήσεων το 2015. Η ενεργοποίηση 
επέτρεψε στα ισραηλινά μαχητικά Α/Φ να δοκιμάσουν πώς ακριβώς οι S-300 
«κλειδώνουν» τη θέση των Α/Φ, συλλέγοντας έτσι πληροφορίες για το πώς 
μπορούν να μπλοκάρουν ή να αποπροσανατολίσουν τα ραντάρ του ρωσικού 
πυραυλικού συστήματος. Σύμφωνα πάντα με το Reuters, η Ελλάδα προχώρησε 
στη συγκεκριμένη κίνηση μετά από αίτημα των ΗΠΑ, χωρίς να έχει γίνει γνωστό 
εάν το Ισραήλ μοιράστηκε τα δεδομένα τα οποία συνέλεξε με τους συμμάχους 
του369. 
 
Πληροφορίες αναφέρουν ότι τέτοιου είδους ασκήσεις επαναλήφθηκαν αρκετές 
φορές ακόμη εντός του 2018. Πάντως τα γενικά επιτελεία Ελλάδας και Ισραήλ 
αρνήθηκαν να επιβεβαιώσουν ή να διαψεύσουν τη χρήση των S-300 για την 
εκπαίδευση Ισραηλινών πιλότων. Να σημειωθεί ότι τα 1.400 χιλιόμετρα 
απόστασης μεταξύ Ισραήλ και Κρήτης είναι ίσα με την απόσταση που χωρίζει το 
Ισραήλ από τις εγκαταστάσεις στη Νατάνζ του Ιράν όπου βρίσκεται το κύριο 
εργοστάσιο παραγωγής εμπλουτισμού ουρανίου370. 
 
7.9   Ποια πρέπει να είναι η θέση της Κύπρου και της Ελλάδας στην 
ιρανική “κρίση”;  
  
Η ρεαλιστική σχολή σκέψης επιτάσσει ότι  η Ελλάδα και η Κύπρος δεν πρέπει  
να ενταχθούν στον άξονα του Ισραήλ και των ΗΠΑ. Ασφαλώς όμως είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση η  καταδίκη του αντισημιτισμού και η στήριξη της ειρήνης 
στην ευρύτερη περιοχή371. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Κύπρος και η Ελλάδα 
πρέπει να ταχθούν με ΗΠΑ και Ισραήλ σε κάθε ενέργεια που κάνουν. Δεν είναι 
σώφρον να μπουν στη λογική της  περιθωριοποίησης και να λάβουν μέρος  σε 
μονομερείς δράσεις  όπως για παράδειγμα το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. 
Δεν υπάρχει λόγος να εμπλακούν σε περιφερειακά ζητήματα άλλων χωρών 
κινούμενοι μονοσήμαντα και στρεφόμενοι κατά του Ιράν. Ασφαλώς και με το 

368 “Σενάρια πολέμου: Πώς εμπλέκονται Κύπρος και Ελλάδα”, Πηγή: 
https://neoskosmos.com/el/188720/senaria-polemou-pos-emplekontai-kypros-kai-ellada/,11 
May 2018, 2:53pm. 
369  Στο ίδιο. 
370  Στο ίδιο. 
371 “Ισραήλ - ΗΠΑ: Η νέα συμμαχική δύναμη της Κύπρου και της Ελλάδας;”. Πηγή: 
https://politics.offsite.com.cy/article/israil-ipa-i-nea-symmahiki-dynami-tis-kyproy-kai-tis-elladas, 
10/05/2018. 
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Ισραήλ υπάρχει ενεργειακή συνεργασία, επενδύσεις σε εξέλιξη,  ενώ γίνονται 
και κοινές στρατιωτικές ασκήσεις. Αυτό όμως δεν μας υποχρεώνει να 
ταυτιστούμε μαζί του σε ζητήματα όπως το παλαιστινιακό και το Ιράν, ειδικότερα 
από τη στιγμή που υπάρχουν κοινά συμφέροντα και με τον αραβικό κόσμο372. 
 
Σε ένα μεγάλο βαθμό, το στρατιωτικό σκέλος  της συμμαχίας Ελλάδας - Ισραήλ 
δομήθηκε με άξονα την απειλή της Τουρκίας και τη φιλόδοξη ενεργειακή της 
πολιτική  στην Ανατολική Μεσόγειο.  Δεύτερον, μια στρατιωτική συνεργασία θα 
αναβάθμιζε τη θέση της Ελλάδας καθώς θα  αντικαθιστούσε  την  Τουρκία  
στους  στρατηγικούς  σχεδιασμούς  του  Ισραήλ.  Η Αθήνα  είδε  τη  στρατιωτική  
συμμαχία με το Ισραήλ και κατ’ επέκταση με τις ΗΠΑ ως παράγοντα 
ενδυνάμωσης των ελληνικών θέσεων και επιδιώξεων σε βάρος της Τουρκίας. 
Το Ισραήλ θεωρήθηκε ο παράγοντας εκείνος που θα υποστήριζε διπλωματικά 
και στρατιωτικά τις ελληνικές θέσεις στην πολυετή αντιπαράθεσή της με τη 
γείτονα373. 
 
 Παρόλα αυτά, το Ισραήλ, έχει σημαντική γεωπολιτική εξάρτηση από την 
Τουρκία. Η Τουρκία λόγω γεωγραφικής θέσης, στρατιωτικής ισχύος, 
οικονομικής δυναμικής καθώς και του ρόλου της ως συνδετικός κρίκος μεταξύ 
του μουσουλμανικού κόσμου και της Δύσης, μπορεί να αποβεί εξαιρετικά 
χρήσιμη για το Ισραήλ. Επομένως, παρά την  επιδείνωση των διμερών τους  
σχέσεων, η επικράτηση μιας ρεαλιστικής προσέγγισης στην εξωτερική πολιτική 
του Ισραήλ, θα προέτασσε τη συνεργασία με την Τουρκία374.  
 
Μπορεί η πλήρης εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ και Τουρκίας να μην 
φαίνεται πιθανή στο άμεσο μέλλον, ωστόσο δεν πρέπει να αποκλειστεί το 
ενδεχόμενο συνεργασίας τους σε ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας στο 
μέλλον. Η διατήρηση από την πλευρά της Τουρκίας της ρητορικής 
αντιπαράθεσης με το Ισραήλ με στόχο να διατηρήσει το κύρος της στους 
αραβικούς πληθυσμούς, δεν αναιρεί την προοπτική της συνεργασίας των δύο 
κρατών. Το επιχείρημα ότι το ρήγμα στις σχέσεις τους είναι βαθύ και θα έχει 
διάρκεια εξαιτίας της άκαμπτης «ισλαμιστικής» εξωτερικής πολιτικής της 
Τουρκίας που οδηγεί αυτόματα σε σύγκρουση με το Ισραήλ, δεν λαμβάνει 
υπόψη τον ορθολογικό και πραγματιστικό τρόπο σχεδιασμού της εξωτερικής 
πολιτικής των γειτόνων μας και μπορεί να οδηγήσει σε παρανοήσεις και λάθη 
με σημαντικό κόστος για τα εθνικά μας συμφέροντα. Προσεγγίσεις που 
αντιμετωπίζουν ως στατικές τις  σχέσεις  των κρατών στην περιοχή της Μέσης 
Ανατολής και παραβλέπουν τη δυναμική τους δεν παρέχουν ένα αξιόπιστο 
πλαίσιο κατανόησης  της συμμαχίας Ελλάδας-Ισραήλ375. 
 
Η Ελλάδα, λόγω της γεωγραφικής της εγγύτητας, των δεσμών της με τον 
αραβικό κόσμο, αλλά και της δυνατότητάς της να προσεγγίσει το παλαιστινιακό, 
συριακό, κουρδικό ζήτημα από σχετικά μεγαλύτερη “απόσταση” σε αντίθεση με 

372 Φίλης Κωνσταντίνος, “Είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανοιχτούς διαύλους με την 
Τουρκία”.Πηγή:https://www.news247.gr/politiki/k-filis-eimaste-ypochreomenoi-na-echoyme-
anoichtoys-diayloys-me-tin-toyrkia.6528092.html, 07 Δεκεμβρίου 2017 12:39. 
373 Μυρωδιάς Kωνσταντίνος, «Ομάδες Σκέψης: Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις, H Συμμαχία 
Ελλάδας - Ισραήλ: Προσδοκίες και Κίνδυνοι», σελ. 6. 
374 Στο ίδιο, σελ. 8. 
375 Στο ίδιο, σελ. 8. 
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την Τουρκία, έχει την ευκαιρία να οικοδομήσει σχέσεις συνεργασίας με τα νέα 
καθεστώτα της περιοχής και να διαδραματίσει στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, 
έναν εποικοδομητικό ρόλο στο ασταθές και απρόβλεπτο περιβάλλον της Μέσης 
Ανατολής. Παράλληλα, εκτός από τις πολιτικές ευκαιρίες που παρουσιάζει για 
την ελληνική εξωτερική πολιτική, ο αραβικός κόσμος εμφανίζει και σημαντική 
οικονομική δυναμική, λόγω κυρίως του ορυκτού πλούτου που οι χώρες του 
κατέχουν376. 
 
 Η συμμαχία με το Ισραήλ αν και προς το παρόν φαντάζει μια ρεαλιστική και 
ορθολογική επιλογή, μπορεί να αποτελέσει απειλή για τον αραβικό κόσμο και να 
είναι ανασταλτικός παράγοντας για έναν πιο ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην 
περιοχή. Το νέο πολιτικό τοπίο που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή μετά την 
Αραβική Άνοιξη, σε συνδυασμό με τις δυσκολίες που η Τουρκία αντιμετωπίζει 
στην περιοχή λόγω κυρίως του κουρδικού ζητήματος στη Συρία, δημιουργούν 
σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική εξωτερική πολιτική τόσο στον πολιτικό 
όσο και στον οικονομικό τομέα. Ωστόσο, η διεύρυνση της στρατιωτικής 
συμμαχίας με το Ισραήλ, ενδέχεται να μην επιτρέψει την αξιοποίηση αυτών των 
ευκαιριών και να υποσκάψει έναν εποικοδομητικό ρόλο της Ελλάδας για την 
ειρήνη και την σταθερότητα στη Μέση Ανατολή. Ακόμη, εκτός από τη 
μεγαλύτερη απομόνωση της Ελλάδας, υπάρχει ο κίνδυνος να εμπλακεί η χώρα 
στη μακροχρόνια διαμάχη ανάμεσα στο Ισραήλ και τα αραβικά κράτη με 
απρόβλεπτες συνέπειες377. 
 
 Άλλωστε, σύμφωνα με τον Παναγιώτη Κονδύλη περί «φίλων και εχθρών» και 
εναλλαγών συμμαχιών, «Η έσχατη πραγματικότητα συνίσταται από υπάρξεις, 
άτομα ή ομάδες που αγωνίζονται για την αυτοσυντήρησή τους και μαζί 
αναγκαστικά, για τη διεύρυνση της ισχύος τους. Γι’ αυτό συναντώνται ως φίλοι ή 
ως εχθροί και αλλάζουν φίλους και εχθρούς ανάλογα με τις ανάγκες του αγώνα 
για την αυτοσυντήρησή τους και τη διεύρυνση της ισχύος τους» (Κονδύλης 
Ισχύς και απόφαση1991, σ. 213). Τα  κράτη  μπορεί  να  συνεργάζονται,  αλλά  
παράλληλα  υπολογίζουν  και  την  κατανομή  των  κερδών  (απόλυτων  ή  
σχετικών)  που  ενδέχεται  να  επιφέρει    αυτή  η  συνεργασία.  Τη συνεργασία 
μεταξύ των κρατών δυσχεραίνει το γεγονός ότι τα κράτη δεν αναζητούν σχετικά 
αλλά απόλυτα κέρδη. Επιδιώκουν τη μεγιστοποίηση των δικών τους κερδών 
ασχέτως τι χάνει η κερδίζει η άλλη πλευρά. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της ΕΕ 
που συνορεύει με την Τουρκία και είμαστε υποχρεωμένοι να έχουμε ανοικτούς 
διαύλους επικοινωνίας378, όχι μόνο για το προσφυγικό, αλλά για πολλά άλλα 
ζητήματα, μιας και παρά τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ μας “είμαστε 
γείτονες”.Τα προβλήματα άλλωστε τα δημιουργεί η πλευρά του Ερντογάν. 
 
7.10   Στόχος η επικράτηση σε ενδεχόμενο θερμό επεισόδιο 
 
Η Ελλάδα δεν μπορεί – ενδεχομένως – να κερδίσει έναν πόλεμο με την Τουρκία 
αλλά μπορεί να κερδίσει ένα «θερμό επεισόδιο» ή μπορεί να βρεθεί να κερδίζει 
στο τέλος μιας σειράς δύο-τριών τέτοιων θερμών επεισοδίων. Μιλάμε για 
αεροναυτικά επεισόδια, που δεν έχουν σημαντικές απώλειες, αλλά έχουν 

376 Μυρωδιάς Kωνσταντίνος, «Ομάδες Σκέψης: Ιστορία & Διεθνείς Σχέσεις, H Συμμαχία 
Ελλάδας - Ισραήλ: Προσδοκίες και Κίνδυνοι», σελ. 9-11. 
377 Στο ίδιο, σελ 9-11. 
378 Στο ίδιο, σελ 9-11. 
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βαρύτατο συμβολισμό, ιδιαίτερα αν βρεθείς στο τέλος να κερδίζεις, διότι αυτό θα 
αποτελέσει «κόλαφο» για τη στρατιωτική και την πολιτική ηγεσία της αντίπαλης 
πλευράς.  
 
Η Τουρκία εφαρμόζει τις τελευταίες δεκαετίες τη στρατηγική “win by freight not 
by fight”. Δηλαδή κερδίζει στα σημεία με απειλές και όχι με αληθινές 
εχθροπραξίες. Αμφισβητεί έμπρακτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, κατόπιν 
απαιτεί την αλλαγή του νομικού καθεστώτος για τη νομιμοποίηση των 
τετελεσμένων της και ενίοτε προβαίνει και σε ευθείες απειλές.  Προβληματισμό 
προκαλεί η δική μας κατευναστική στάση όπου πάντα υποχωρούμε αλλά δεν 
ενδίδουμε. Ίσως πρέπει να  αποτελέσει αντικείμενο προβληματισμού η άποψη 
ότι « αποφεύγει τον πόλεμο όποιος ελέγχει τις δυνάμεις του και δεν φοβάται τη 
σύγκρουση.  Αντίθετα φέρνει τον πόλεμο πιο κοντά, όποιος δείχνει ότι θέλει να 
αποφύγει την παραμικρή αναμέτρηση με κάθε τρόπο».  
 
7.11   Διαβάζοντας σωστά τις αλλαγές του διεθνούς συστήματος 
 
Οι αλλαγές στρατηγικών προσανατολισμών δεν είναι πάντα άμεσα ορατές. Σε 
μια ανάλυση του διεθνούς συστήματος, απαιτείται κανείς να συνεκτιμά με 
προσοχή τις  εξελίξεις και κυρίως να μην σπεύδει σε βιαστικά συμπεράσματα 
πριν παγιωθούν κάποιες τάσεις και πριν σταθεροποιηθούν οι ευρύτεροι 
στρατηγικοί προσανατολισμοί, ιδιαίτερα των μεγάλων δυνάμεων αλλά και των 
μικρότερων ή εκκολαπτόμενων περιφερειακών δυνάμεων (βλέπε Ισραήλ, Ιράν, 
Τουρκία). Πρέπει λοιπόν να είμαστε επιφυλακτικοί με την προσέγγιση πχ 
Τουρκίας- Ρωσίας, ή  Ισραήλ – Σαουδικής Αραβίας, ή Ελλάδας – Ισραήλ, μια 
αναμφίβολα σημαντική εξέλιξη. Και να μην εξάγουμε  γρήγορα συμπεράσματα  
εάν δεν είναι ενταγμένα σε μια γνώση  των προσανατολισμών και όχι των 
στιγμιαίων τακτικών ενός ευρύτερου στρατηγικού προσανατολισμού379.  
 
Χωρίς να σημαίνει ότι η στιγμιαία στρατηγική μιας χώρας δεν πρέπει να 
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, είναι χρήσιμο να γίνει κατανοητό ότι γεγονότα όπως 
η προσέγγιση Τουρκίας-Ρωσίας απαιτείται να συνεκτιμώνται υπό το πρίσμα της 
νέας μεταψυχροπολεμικής εποχής και ενός διαγραφόμενου νέου διεθνούς 
συστήματος, ( ΗΠΑ πριν και μετά τον πρόεδρο Τράμπ, Τουρκία, Ιράν, κλπ) και 
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη από τους λήπτες αποφάσεων των 
κρατών380. 
 
Το διεθνές σύστημα που σκιαγραφήσαμε είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ μετά τον 
Ψυχρό Πόλεμο αργά αλλά σταθερά εξελίσσεται σε πολυπολικό. Σταδιακά, τα 
κύρια χαρακτηριστικά του αναδυόμενου πολυπολικού διεθνούς συστήματος 
γίνονται ολοένα και πιο ορατά. Γιατί το κράτος, είναι ο φορέας του 
πολιτικοοικονομικού και στρατηγικού ορθολογισμού και όταν κατεδαφίζεται ή 
όταν η ασφάλειά του παραμελείται, ο ανορθολογισμός κυριαρχεί. Όσο 
προχωρούμε στον 21ο  αιώνα, τόσο η παρατήρηση των εξελίξεων στη διεθνή 
πολιτική όσο και οι αναγκαίες εκτιμήσεις των γεγονότων όπως εκτυλίσσονται, 
απαιτούν ψυχραιμία, περισυλλογή και σωστή κατανόηση των κρατοκεντρικών 

379  Ήφαιστος Π. “ΗΘΙΚΗ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η μη θεσπισμένη ισχύς στη διεθνή πολιτική. 
Πολιτική θεολογία versus πολιτική θεωρία και η σημασία της αξιολογικά ελεύθερης περιγραφής 
και ερμηνείας των διεθνών φαινομένων”. Πηγή:  https://ifestos.edu.gr/2015/10/18/. 
380 Στο ίδιο. 
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λογικών. Απαιτείται πρωτίστως, μιας και για εγγενείς λόγους η ηθική στην 
διεθνή πολιτική είναι μηδενική, οι αποφάσεις μας και οι σκέψεις μας να είναι 
στερημένες κάθε συναισθηματισμού και κάθε ιδεαλισμού381.  
 
Παραμένει γεγονός η κατανόηση κάποιων πραγμάτων: Πρωτίστως του έσχατου 
χαρακτήρα του κράτους / πατρίδα για κάθε κοινωνία και η κατανόηση ότι η 
ασφάλειά του είναι η συλλογική ελευθερία μιας κοινωνίας (όπως κάνει το Ισραήλ 
αλλά και το Ιράν έστω με την ιδιόρυθμη εξωτερική πολιτική του. Απαιτείται 
λοιπόν πρωτίστως να συνεκτιμώνται πλήρως τα πάγια γεωπολιτικά 
χαρακτηριστικά του διεθνούς συστήματος, χωρίς να σπεύδουμε σε εύκολες 
προβλέψεις, να προσπαθούμε να ανιχνεύουμε κάποια τάση αλλαγής των 
στρατηγικών προσανατολισμών των μεγάλων δυνάμεων και των περιφερειακών 
δυνάμεων382.  
 
Η Ελλάδα πρέπει να εισέλθει στη λογική να αποτρέψει τα χειρότερα ή να 
διεκδικήσει το μερίδιο που της αναλογεί, τώρα που είναι σε εξέλιξη αυτές οι 
γεωπολιτικές ανακατατάξεις; Σε βάθος χρόνου, η ελληνική γεωπολιτική 
στρατηγική νομίζω ότι έχει πολλές προοπτικές, γιατί σε αυτό το πολυπολικό 
σύστημα που διαμορφώνεται, χώρες που βρίσκονται σε κρίσιμες περιοχές του 
διεθνούς συστήματος, όπως  η Ελλάδα, (ακριβώς γιατί δεν απειλούν κανέναν 
γιατί ότι και να γίνει δεν πρόκειται να εξελιχθούν ούτε σε περιφερειακές 
δυνάμεις), μπορούν να έχουν ένα πολύ σοβαρό γεωπολιτικό ρόλο και να 
προωθήσουν σε βάθος χρόνου τα συμφέροντά τους. Αυτό προϋποθέτει να 
υπάρχει μια εθνοκεντρική στρατηγική. «Λειτουργώ εθνοκεντρικά, μετατρέπομαι 
σε αυτόνομο και αυτόφωτο γεωπολιτικό παίκτη και κοιτάω να δω πως θα 
“κουμπώσω” ανάμεσα στις συνέργειες των μεγάλων διεθνών παικτών ώστε να 
γίνω κι εγώ ισχυρός παράγοντας του συστήματος»383. 
 
«Τα επιτυχημένα μικρά κράτη στις διεθνείς τους σχέσεις, δρουν, αποκτούν και 
υιοθετούν τη νοοτροπία του επιχειρηματία. Αυτό σημαίνει ότι αντιλαμβάνονται 
πως το μέλλον τους εξαρτάται από τη δική τους δράση και ότι αξιοποιούν ή 
δημιουργούν νέες ευκαιρίες. Επίσης, ότι είναι δημιουργικά, καινοτόμα κράτη, ότι 
κάνουν συνεργασίες και ότι στηρίζονται  στους πόρους άλλων και  γι αυτό 
συμμετέχουν σε οργανισμούς, κάνουν συμμαχίες και επειδή είναι μικρά και 
ευάλωτα, είναι διαρκώς σε μια διαδικασία προσαρμογής»384. 
 
7.12   Ελλάδα και Τουρκία στα πρότυπα της διαμάχης  Ιράν - Ισραήλ 
 
Παρά τις δυσκολίες που συναντά  στο εσωτερικό και στο εξωτερικό η τουρκική 
ισλαμική ελίτ, διαχειρίζεται ικανοποιητικά τις υποθέσεις της. Έχει ανοίξει όλα τα 
μέτωπα και επιχειρεί να διαδραματίσει ένα πολιτικό, πολιτισμικό και οικονομικό 
παιχνίδι σε όλο τον κόσμο. Αυτή η υπερεπέκταση ίσως αποβεί μοιραία. Ωστόσο 
η γειτονική χώρα, με τη διαχείριση των περιφερειακών και –ορισμένες φορές– 

381 Ήφαιστος Π. “ΗΘΙΚΗ και ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑ. Η μη θεσπισμένη ισχύς στη διεθνή πολιτική. 
Πολιτική θεολογία versus πολιτική θεωρία και η σημασία της αξιολογικά ελεύθερης περιγραφής 
και ερμηνείας των διεθνών φαινομένων”. Πηγή:  https://ifestos.edu.gr/2015/10/18/. 
382 Στο ίδιο. 
383 Στο ίδιο. 
384 Παιδή Ρεβέκκα,  Εφημερίδα [“Πολιτικά”- έξυπνα κράτη].  «Ο Ερντογάν θα γίνει ακόμη πιο 
προκλητικός» , 06/12/2016. 
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παγκόσμιων υποθέσεών της, αποδεικνύει ότι είχε και τις δομές που χρειαζόταν 
και τα πρόσωπα που απαιτούνταν για να διεκδικήσει έναν περιφερειακό ρόλο. 
Όλα αυτά είναι γνωστά στον Ερντογάν ο οποίος έχει να αντιμετωπίσει τρία 
μείζονος σημασίας ζητήματα. Μια καλή θέση για τη χώρα του στη γεωπολιτική 
ανακατανομή της περιοχής – κάτι που προς το παρόν δεν φαίνεται να 
πετυχαίνει, εξόντωση των πολιτικών και ιδεολογικών αντιπάλων του στο 
εσωτερικό και ιδεολογική επικυριαρχία στην αντιπαράθεσή του με τον 
κεμαλισμό385. 
 
Ο Ερντογάν έχει σαφές ισλαμικό όραμα. Βλέπει το εθνικό συμφέρον της 
Τουρκίας να περνά από την επιρροή της στις άλλες ισλαμικές-σουνιτικές χώρες 
της περιοχής και την προσωπική του ηγεμόνευση. Γι’ αυτό και η ρήξη του με το 
Ισραήλ, μια ρήξη που δύσκολα αποκαθίσταται όσο ο ίδιος κινεί τα ηνία, αλλά 
που αντιμετωπίζεται θετικά από τις ισλαμικές μεσανατολικές κοινωνίες. Ο ίδιος 
είναι Αδελφός Μουσουλμάνος και χρησιμοποιεί το ισλαμικό αυτό κίνημα για τις 
επιδιώξεις του. Βρίσκεται σε ρήξη με τον πρόεδρο Σίσι της Αιγύπτου και 
προσπαθεί να τον υπονομεύσει με κάθε τρόπο. Προσπαθεί μέσω της Χαμάς να 
ασκήσει επιρροή στη Γάζα και στο Λίβανο. Γνωρίζει πως το ζήτημα των 
ενεργειακών αποθεμάτων της Ανατολικής Μεσογείου δεν μπορεί να λυθεί 
τελεσίδικα χωρίς να ληφθούν υπόψη οι διεκδικήσεις της Άγκυρας σε Αιγαίο, 
Κυπριακή ΑΟΖ και Ανατολική Μεσόγειο. Αναπτύσσει έντονη οικονομική και 
πολιτική δραστηριότητα και στα Βαλκάνια386.  
 
Το ζήτημα ισλαμική ή κεμαλική Τουρκία, ελάχιστα μπορεί να απασχολεί την 
Ελλάδα. Διότι στα θέματα που άπτονται των σχέσεων Αθηνών- Άγκυρας, οι 
κατά καιρούς δηλώσεις των κεμαλιστών είναι ίδιες, αν όχι χειρότερες των 
ισλαμιστών. Το πρόβλημα της Ελλάδας δεν είναι ο Ερντογάν. Το πρόβλημα 
είναι η αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας και πώς θα αντιμετωπιστεί. Το 
επικρατούν δόγμα της εξωτερικής πολιτικής  (κατευνασμός) δεν είναι σίγουρο 
ότι αποτελεί την καλύτερη λύση στο άμεσο μέλλον. Ο Ερντογάν αλλάζει τις 
δομές, τον ιδεολογικο και πολιτισμικό προσανατολισμό της χώρας προς όφελός 
του και στη Δύση ανησυχούν μήπως την μετατρέψει σε ένα δεύτερο Ιράν387.  
 
Τη δεκαετία του ’80, οι αντίπαλοι του Ισραήλ ήταν η Συρία το Ιράκ και το Ιράν. 
Μετά τον πόλεμο  στο Ιράκ το 2003 και τον κατακερματισμό της Συρίας λόγω 
του οκταετούς πολέμου, το Ιράν βρέθηκε σημαντικά ενισχυμένο λόγω των 
ερεισμάτων του (σιιτικό τόξο), τις καλές σχέσεις του με το Αζερμπαϊτζάν 

385  Πρωτόπαπας Γεώργιος, “Η τουρκική στρατηγική της «ήπιας ισχύος» στα Βαλκάνια”. Πηγή: 
https://www.viadiplomacy.gr/tourkiki-stratigiki-tis-ipias-ischios-sta valkania/, 22Φεβρουαρίου, 
2014, 11:31. 
386 Στο ίδιο. 
387 Επιχειρεί έναν αποφασιστικό εξισλαμισμό του εκπαιδευτικού συστήματος αφαιρώντας τη 
διδασκαλία της εξέλιξης από τη διδακτέα ύλη της Μέσης Εκπαίδευσης. Μειώνει τις ώρες για τη 
φιλοσοφία και τις τέχνες και αυξάνει τις ώρες των θρησκευτικών μαθημάτων. Εισάγει την έννοια 
της «τζιχάντ» σε υποχρεωτικά σχολικά προγράμματα σπουδών. Τα τουρκικά εγχειρίδια θα 
διδάσκουν «τζιχάντ» ως «αξία» στα μαθήματα των μέσων σχολών του Ιμάμ Χατίπ (σχολεία που 
προσφέρουν ισλαμικό πρόγραμμα σπουδών στους μαθητές). Από τότε που ο Ερντογάν και το 
κόμμα του ανήλθαν στην εξουσία, ο αριθμός των σχολείων του Ιμάμ Χατίπ έχει διογκωθεί από 
500 σε 3.500, ενώ οι σπουδαστές αυξήθηκαν από 60.000 σε 1.500.000. Μια τέτοιου είδους 
εκπαίδευση διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή και ίσως με 
το χρόνο μετατρέψει την Τουρκία σε ένα δεύτερο Ιράν, φοβούνται στη Δύση. 
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(αζέρικη κοινότητα Ιράν) και το Κατάρ που παρά τη σουνίτικη πλειοψηφία, 
διατηρεί καλές σχέσεις, καθώς μοιράζονται ένα τεράστιο κοίτασμα φυσικού 
αερίου. Το Ιράν, μέχρι το 1979, ήταν ο τέλειος σύμμαχος των ΗΠΑ και το 
προκεχωρημένο φυλάκιο της Δύσης έναντι στην ΕΣΣΔ.  Μετά το 1979, τον ρόλο 
του Ιράν τον πήρε η Τουρκία και η γεωπολιτική της αξία εκτινάχθηκε. Τώρα ο 
Ερντογάν θέλει να μετατρέψει την Τουρκία σε ένα σουνιτικό Ιράν. Ο Ερντογάν 
θέλει να απομακρυνθεί από τη Δύση αλλά τα οικονομικά συμφέροντα τον 
δένουν με τη Δύση, τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ, όμως όπως φαίνεται είναι επίμονος 
στους στόχους του. 
 
Το Ιράν όμως σε αντίθεση με την Τουρκία, στέκεται και μόνο του στη 
γεωπολιτική σκακιέρα. Παρά το γεγονός ότι χρειάζεται τους συμμάχους του 
(Ρωσία), πατάει γερά στα πόδια του. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζί  με τις άλλες δύο  
αυτοκρατορίες την Κίνα και την Ιαπωνία, έχει τα ίδια σύνορα εδώ και χιλιάδες 
χρόνια. Στο Ιράν οι πολίτες έχουν ισχυρή την αίσθηση της  συνέχειας του 
πολιτισμού τους και του ένδοξου αυτοκρατορικού τους παρελθόντος. Αυτό 
συμβαίνει και με την Ελλάδα, παρά το μικρό μας μέγεθος (πχ  όταν Έλληνες 
επισκέπτονται την Ινδία του ενός και πλέον δισεκατομμυρίων ανθρώπων και 
προβαίνουν σε σύγκριση των δύο πολιτισμών παρά τη μεγάλη  διαφορά σε 
πληθυσμό, οικονομία,μέγεθος στρατού κλπ).388 
 
7.13   Γιατί το Ισραήλ φοβάται την επιτυχία της  διπλωματίας 
 
Η προσπάθεια προσέγγισης ΗΠΑ και Ιράν που έλαβε χώρα επί προεδρίας 
Ομπάμα και συνεχίζεται και σήμερα  παρά την αποχώρηση των ΗΠΑ από την 
συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, αναμφίβολα είναι ένα 
σημαντικό γεγονός, αφού αποτελεί μία νέα εισροή στις διεθνείς σχέσεις των 
χωρών της περιοχής αλλά και εξωσυστημικών δρώντων που δρουν εκεί. 
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η εν λόγω προσέγγιση έγινε με πρωτοβουλία 
(τουλάχιστον σε επίπεδο δηλώσεων), από την ιρανική πλευρά και τον πρόεδρο 
Ρουχανί, σε μία προσπάθεια αντιμετώπισης της διεθνούς απομόνωσης στην 
οποία είχε περιέλθει η χώρα389. 
 
Η απάντηση των ΗΠΑ ήταν προσεκτική αλλά έγινε αποδεκτή μάλλον με 
προθυμία. Το γεγονός αυτό οδήγησε στην απευθείας τηλεφωνική επαφή των 
δύο ηγεσιών σε μία προσπάθεια αποκλιμάκωσης της έντασης και αποφόρτισης 
ενός κλίματος πολυμέτωπης  αντιπαράθεσης, η έκβαση του οποίου είναι εκ των 
πραγμάτων απρόβλεπτη. Η απάντηση Ομπάμα κατέδειξε τον εύλογο 
προβληματισμό της Ουάσινγκτον έναντι μίας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το 
Ιράν. Ο  πρώην Αμερικανός πρόεδρος αναδείκνυε με διάφορους τρόπους τον 
προβληματισμό του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και αναζητούσε μία 
διέξοδο στις πιέσεις του Ισραήλ για άμεση στρατιωτική εμπλοκή. Μάλιστα οι 
Ισραηλινοί διακήρυτταν ότι θα το έπρατταν οι ίδιοι ακόμα και χωρίς τη συνδρομή 
των ΗΠΑ. Η επιλογή αυτή έχει αξία σε επίπεδο ρητορικής και άσκησης πιέσεων 

388 Συρίγος Άγγελος, “Πού οδηγεί η νέα ένταση με Ιράν από Ισραήλ και ΗΠΑ”. Πηγή:  
https://slpress.gr/on-air/pou-odigei-i-nea-entash-me-iran-apo-israil-kai-ipa/, 2 Μάϊου 2018. 
389 Βοσκόπουλος Γεώργιος, “Γιατί το Ισραήλ φοβάται την επιτυχία της διπλωματίας”. 
Πηγή:http://www.voria.gr/article/i-amerikano-iraniki-proseggisi-kai-o-paragontas-israil. 

                                                 

https://slpress.gr/on-air/pou-odigei-i-nea-entash-me-iran-apo-israil-kai-ipa/


-124- 
 

στην Ουάσινγκτον, ωστόσο ενέχει μεγάλο στρατηγικό και επιχειρησιακό ρίσκο 
το οποίο και οι ίδιοι οι Ισραηλινοί κατανοούν390. 
 
Οι επιλογές του τέως προέδρου των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα και η μετριοπάθειά 
του στην αντιμετώπιση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν σε  αντίθεση με 
την πιο σκληρή στάση του προέδρου Τράμπ, τον κατέστησαν συχνά στόχο της 
ισραηλινής ηγεσίας, ενίοτε δε αντικείμενο σκωπτικών σχολίων από πλευράς Τελ 
Αβίβ. Πολλοί στο Ισραήλ θεώρησαν ότι οι ΗΠΑ επαναϋοθετούν μία στρατηγική 
απομονωτισμού η οποία δεν εξυπηρετεί τους δικούς τους μακροστρατηγικούς 
στόχους σε ένα ασταθές υποσύστημα ασφαλείας. Οι Ισραηλινοί υποτιμούν 
σαφέστατα το μέγεθος και την ένταση των οικονομικών και δημοσιονομικών 
ζητημάτων που ταλανίζουν τις ΗΠΑ, και στηρίζουν διαχρονικά την αποτροπή 
μίας αμερικανο-ιρανικής προσέγγισης391.   
 
Το ζήτημα για το Ισραήλ είναι ότι τα επιχειρήματά του, τουλάχιστον στο σύνολο 
τους, δεν είναι πλέον αποδεκτά στις ΗΠΑ.  Η πειστικότητά τους αμφισβητείται 
με όρους αξιολόγησης του βαθμού ταύτισης αμερικανικών και ισραηλινών 
συμφερόντων στην περιοχή. Η όποια ταύτισή τους αμφισβητείται σήμερα υπό 
το βάρος μιας πολιτικο-δημοσιονομικής αναγκαιότητας που υπερκαλύπτει άλλες 
προτεραιότητες. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, αφού η άσκηση ορθολογικής 
εξωτερικής πολιτικής απαιτεί ιεράρχηση στόχων και αντικειμενική αξιολόγηση 
των διαθέσιμων μέσων σε συνάρτηση με τους στόχους που τίθενται392. 
 
Η εσωτερική κρίση διακυβέρνησης και η δημοσιονομική κρίση στις ΗΠΑ έχει εκ 
των πραγμάτων επιβάλλει την αξιολόγηση εναλλακτικών προσεγγίσεων έναντι 
του ζητήματος του Ιράν. Είναι μία στάση που υπαγορεύεται από πραγματισμό 
και ορθολογισμό σε πολιτικο-δημοσιονομικές συνθήκες πρωτόγνωρες για τη 
χώρα. Είναι σαφές ότι η προσέγγιση Ουάσινγκτον – Τεχεράνης απειλεί να 
ανατρέψει παραμέτρους της ευρύτερης ισραηλινής στρατηγικής. Σε 
επικοινωνιακό επίπεδο, το Τελ Αβίβ επιδιώκει την υποβάθμιση της ιρανικής 
διαλλακτικότητας, υπογραμμίζοντας προς όλους, ότι η χείρα φιλίας της 
Τεχεράνης αποτελεί απλά έναν τακτικό ελιγμό και όχι ένδειξη ουσιαστικής 
μεταβολής πολιτικής από πλευράς Ιράν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της 
Μοσάντ, Yossi Cohen, «Όσο υπάρχει το ισχύον καθεστώς, με την πυρηνική 
συμφωνία ή χωρίς αυτήν, το Ιράν θα συνεχίσει να είναι η κύρια απειλή για την 
ασφάλεια του Ισραήλ»393.   
 
Το ερώτημα που τίθεται στο ίδιο το Ισραήλ είναι αν η χώρα θα αναγκαστεί εκ 
των πραγμάτων να μεταβάλλει καταστατικές επιλογές της έναντι του Ιράν. Στο 
εσωτερικό της χώρας διατυπώνονται εναλλακτικές, μη συμβατικές προτάσεις 
που εντάσσονται στο πλαίσιο μίας διαμετρικά αντίθετης λογικής στο επίκεντρο 
της οποίας βρίσκεται ακόμα και η πρόβλεψη απόκτησης πυρηνικών όπλων από 
το Ιράν394. 
 

390 Βοσκόπουλος Γεώργιος, “Γιατί το Ισραήλ φοβάται την επιτυχία της διπλωματίας”. 
Πηγή:http://www.voria.gr/article/i-amerikano-iraniki-proseggisi-kai-o-paragontas-israil. 
391 Στο ίδιο. 
392 Στο ίδιο. 
393 Στο ίδιο. 
394 Στο ίδιο 
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Ωστόσο, η προοπτική αυτή είναι περιορισμένης απήχησης στο Ισραήλ, αφού ο  
Νετανιάχου ήταν σαφής κατά την ομιλία του στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. 
Εκεί επεσήμανε τη διαχρονική κατά τον ίδιο έλλειψη αξιοπιστίας από πλευράς 
Τεχεράνης και την παραπλανητική ρητορική του Ιράν. Το μήνυμά του προς 
συμμάχους και αντιπάλους ήταν σαφές: Το Ισραήλ δεν αποδέχεται καμία 
εναλλακτική πολιτική που δεν θεμελιώνεται στην εξουδετέρωση της ιρανικής 
απειλής. Οι προτάσεις Νετανιάχου θέτουν ως αδιαπραγμάτευτο προηγούμενο 
την πλήρη συμμόρφωση του Ιράν με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ και θεμελιώνονται 
στη συνέχιση της επιβολής κυρώσεων κατά της Τεχεράνης. Η επιλογή αυτή 
δημιουργεί δύο θετικά κατά τους Ισραηλινούς παράγωγα. Πρώτον, εξουθενώνει 
οικονομικά το Ιράν και δεύτερον, δημιουργεί συνθήκες δυσφορίας στο 
εσωτερικό της χώρας. 
 
Η έμφαση που όψιμα ή μη αποδίδει η Ουάσινγκτον στη διπλωματία 
προβληματίζει το Τελ Αβιβ, αφού κατά τους Ισραηλινούς η προοπτική εμπλοκής 
σε μία μακροχρόνια διπλωματική διεργασία, ανακυκλώνει τη συστημική 
αστάθεια και ενισχύει το δίλημμα ασφαλείας του Ισραήλ.  Όπως επισημαίνεται, 
στην περίπτωση της αμερικανο-ιρανικής προσέγγισης «ο Μ. Νετανιάχου 
φοβάται την επιτυχία και όχι την αποτυχία της διπλωματίας»395. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

395 http://www.voria.gr/article/i-amerikano-iraniki-proseggisi-kai-o-paragontas-israil. 
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 Αντί επιλόγου 
 
 Κατόπιν της ανάλυσης που προηγήθηκε και προς απάντηση των ερωτημάτων 
που τέθηκαν εισαγωγικά, καταλήγουμε στις εξής διαπιστώσεισεις. 
 
 Οι ρίζες της αντιπαλότητας μεταξύ Ισραήλ και Ιράν εδράζονται πρωτίστως στις 
αλλαγές στο συσχετισμό δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή όπως αυτές 
προέκυψαν μετά την εγκαθίδρυση της ισλαμικής δημοκρατίας στο Ιράν το 1979, 
μετά τον τερματισμό του πολέμου Ιράν – Ιράκ, μετά την εμπλοκή των δύο 
χωρών στο συριακό εμφύλιο ή με τις εξελίξεις στο παλαιστινιακό ζήτημα και 
λιγότερο σε ιδεολογική -θρησκευτική βάση. Καθότι, όταν διακυβεύονται τεράστια 
εθνικά συμφέροντα οι χώρες, ενεργούν όπως επιτάσσει το εθνικό τους 
συμφέρον και οι όποιες ιδεολογικές ή θρησκευτικές διαφορές τίθενται στο 
περιθώριο. 
 
Το Ιράν κατά την άποψή μου δεν αποτελεί υπαρξιακή απειλή για το Ισραήλ. 
Παρά την επαναστατική ρητορική και τους αφορισμούς που εκτοξεύει εναντίον 
του Ισραήλ, κατά βάθος ασκεί την εξωτερική του πολιτική ως ορθολογικός 
δρώντας, ο οποίος δεν διακυνδυνεύει μια πυρηνική ή συμβατική επίθεση 
εναντίον του Ισραήλ γιατί γνωρίζει ότι αυτό θα ισοδυναμεί με τον αφανισμό του. 
Επίσης πιστεύω ότι ακόμα και αν αποκτήσει την πολυπόθητη “βόμβα”, δεν θα 
θέσει σε κίνδυνο τον αναβαθμισμένο γεωπολιτικό ρόλο του στην περιοχή και τη 
μεθοδική προσπάθεια που κάνει να αναδειχθεί σε περιφερειακή δύναμη με τη 
δημιουργία ενός σιιτικού άξονα από το Ιράν μέχρι τη Μεσόγειο.  
 
Παρατηρούμε λοιπόν από τις μέχρι τώρα κινήσεις του Ιράν στο γεωπολιτικό 
χάρτη, ότι το Ιράν δίνει χώρο στη διπλωματία έναντι της σύγκρουσης, οταν 
διακυβεύονται τα στρατηγικά του συμφέροντα. Αυτό καταδεικνύεται και από τις 
διαπραγματεύσεις με τη διεθνή κοινότητα για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Αν 
και το συντηρητικό  Ιερατείο του θεοκρατικού Ιράν ορίζει σε ένα μεγάλο βαθμό 
την εξωτερική πολιτική της Τεχεράνης και παρά το γεγονός ότι το Ιράν έχει 
συχνά προκαλέσει προβλήματα στους γείτονές του και ευρύτερα, δεν θα πρέπει 
να αμφισβητηθεί ο ορθολογισμός της ιρανικής ηγεσίας σε θέματα εξωτερικής 
πολιτικής και ασφάλειας και ούτε η επαρκής κατανόηση της έννοιας της 
αποτροπής από την πλευρά της396. 
 
 Το Ιράν από τις προσπάθειές του να ακολουθήσει έναν πιο κοσμικό 
προσανατολισμό υπό την ηγεσία του προέδρου Ρουχανί, δεν θα διακινδυνεύσει 
να επιστρέψει πίσω στον απομωνοτισμό και στο περιθώριο του διεθνούς 
συστήματος, επιλέγοντας μια γενικευμένη αντιπαράθεση με το Ισραήλ. Ο 
τεράστιος ορυκτός πλούτος του Ιράν, η γεωστρατιγική του θέση ( έλεγχος των 
στενών του Ορμούζ, έλεγχος  διαύλων διακίνησης των υδρογονανθράκων, κλπ)  
σε συνδυασμό με την ολοένα αυξανόμενη οικονομική αλληλεξάρτηση εντός 
ενός πολυπολικού πλέον συστήματος, επιτάσσει το Ιράν να ενταχθεί στο 
παγκόσμιο σύστημα ασφάλειας  με τις όποιες ιδιαιτερότητες και προβλήματα. 
 
Η επιθετικότητα  που επιδεικνύει κατά καιρούς το Ιράν, οφείλονται εν μέρει στο  
αίσθημα περί δικαιοσύνης που διακατέχει την ιρανική κοινωνία και στο αίσθημα 

396 http://www.voria.gr/article/i-amerikano-iraniki-proseggisi-kai-o-paragontas-israil 
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εκδίκησης από τις επεμβάσεις της Μεγ. Βρετανίας και των ΗΠΑ στο εσωτερικό 
του (πόλεμος Ιράν – Ιράκ, ανατροπή του προέδρου Μοσαντέκ,  εγκαθίδρυση 
αμερικανόφιλου καθεστώτος του Σάχη, κλπ). Βέβαια, δεν πρέπει να 
παραβλέψουμε το γεγονός ότι  η δαιμονοποίηση της Δύσης και του Ισραήλ, η 
εργαλειοποίηση του πολιτικού ισλάμ και η υποδαύλιση του πέρσικου 
εθνικισμού, αποτελούν ένα είδος άμυνας στα όποια σχέδια ανατροπής του 
καθεστώτος.  
 
Με την “επαναστατική” ρητορική του Ιράν συντάσσονται οι Φρουροί της 
Επανάστασης και το Ιερατείο, οι oποίοι για να διατηρήσουν τα προνόμια, την 
επιρροή, και τα οικονομικά  τους οφέλη, αντιτίθενται στην όποια προσπάθεια 
εκκοσμίκευσης και εξωστρέφειας που επιχειρούν οι κυβερνήσεις. Εδώ υπάρχει 
μια αντιστοιχία των Φρουρών της Επανάστασης με την παλαιστινιακή Χαμάς η 
οποία επενδύει στην ένταση και στην υποδαύλιση του πολέμου με το Ισραήλ 
για να αποκτήσει πολιτικά και οικονομικά οφέλη εις βάρος του παλαιστινιακού 
λαού, από την εκμεταλλευόμενη την ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται 
στη Λωρίδα της Γάζας δια μέσου των μεθοριακών σημείων ελέγχου με το 
Ισραήλ. 
 
Οι ηγεμονικές τάσεις του Ιράν, η επιδίωξη ανάδειξής του σε περιφερειακή 
δύναμη στη Μέση Ανατολή και η προσπάθεια αύξησης της επιρροής του 
σιιτικού Ισλάμ που έλκει την καταγωγή του από τον πέρσικο πολιτισμό, 
εδράζονται στη συναίσθηση της μακραίωνης πολιτισμικής παράδοσης και του 
ένδοξου αυτοκρατορικού παρελθόντος της χώρας και ίσως σε έναν ιδιότυπο 
εθνικισμό με αρκετή δόση κοσμικότητας. 
 
 Συμμερίζομαι την άποψη του Kenneth Waltz ότι η κυριότερη πηγή ανασφάλειας 
και διεύρυνσης  του διλήμματος ασφαλείας του Ισραήλ, είναι  το ίδιο το Ισραήλ 
με την εξωτερική πολιτική που ασκεί. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υπάρχουν 
πολλές αντίθετες φωνές εντός της χώρας για την ακολουθύμενη πολιτική του 
Νετανιάχου σχετικά με τους παράνομους εποικισμούς του Ισραήλ στη Δυτική 
Όχθη, τους αφορισμούς και τις προκλήσεις εναντίον του Ιράν και των συμμάχων 
του και την αδιαλλαξία απέναντι στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν που 
συνοδεύεται από εκτόξευση απειλών για μονομερή πολεμική ενέργεια εναντίον 
των πυρηνικών του εγκαταστάσεων. Πολιτική, που ενέχει τον κίνδυνο να 
μετατρέψει το Ισραήλ σε ένα μιλιταριστικό κράτος, όπου ο πόλεμος δεν είναι η 
συνέχιση της πολιτικής με άλλα μέσα αλλά αντίθετα μετατρέπεται σε 
αυτοσκοπό, εθίζοντας την ισραηλινή κοινωνία στη βία του πολέμου (εναντίον 
της Χαμάς, του Ιράν και της Χεζμπολάχ)  και αυξάνοντας παράλληλα τον φόβο 
και την ανασφάλειά της397.  

397  «Οι  “νικηφόροι” Εβραίοι θα ζουν περικυκλωμένοι από έναν εχθρικό αραβικό πληθυσμό, 
απομονωμένοι σε απειλητικά σύνορα, απορροφημένοι από ζητήματα που έχουν να κάνουν με 
τη φυσική αυτοάμυνά τους, σε τέτοιο βαθμό που θα τους στερήσει τη δυνατότητα να 
ασχοληθούν με άλλα ενδιαφέροντα και δραστηριότητες. Κάτω από αυτές τις συνθήκες… οι 
Εβραίοι της Παλαιστίνης θα μετατραπούν σε μια νομαδική φυλή με αποκλειστικό της ενδιαφέρον 
τις πολεμικές τέχνες. Μπορούμε να ενημερωθούμε αναφορικά με τις δυνατότητες και την 
ιστορική σημασία μιας τέτοιας φυλής μελετώντας την περίπτωση της αρχαίας Σπάρτης. 
Επιπλέον, σε δυσμένεια θα βρεθούν και οι σχέσεις των Εβραίων της Παλαιστίνης με τον 
υπόλοιπο εβραϊκό κόσμο, καθότι τα αμυντικά συμφέροντα των πρώτων ενδέχεται να 
συγκρουστούν ανά πάσα στιγμή με εκείνα άλλων χωρών όπου ζούσε μεγάλος αριθμός 
Εβραίων. Η Εβραϊκή Παλαιστίνη τελικά θα διαχωριστεί από το μεγαλύτερο σώμα του 
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Η αποδεδειγμένη ικανότητα του Ισραήλ να χτυπήσει πιθανούς πυρηνικούς 
αντιπάλους χωρίς τον φόβο των αντιποίνων, έχει αναπόφευκτα κάνει τους 
εχθρούς του να επιθυμούν να αναπτύξουν τα μέσα για να αποτρέψουν το 
Ισραήλ από το να κάνει πάλι τα ίδια. Με τον τρόπο αυτό, οι σημερινές εντάσεις 
εξηγούνται καλύτερα όχι ως τα πρώτα στάδια μιας σχετικά πρόσφατης ιρανικής 
πυρηνικής κρίσης, αλλά μάλλον ως το τελικό στάδιο μιας δεκαετούς πυρηνικής 
κρίσης στη Μέση Ανατολή που ίσως σταματήσει μόνο όταν αποκατασταθεί η 
ισορροπία της στρατιωτικής ισχύος. 
 
 Μήπως  δηλαδή η πυρηνικοποίηση του Ιράν (που αναπόφευκτα θα το 
οδηγήσει στο δρόμο της κανονικότητας και σε ορθολογικές πολιτικές) θα φέρει 
πιο κοντά την επίλυση  του παλαιστινιακού προβλήματος και θα  συμβάλει στην 
αλλαγή σελίδας  στη Μέση Ανατολή; Διότι το Ισραήλ, λόγω της αναπόδραστης 
αμοιβαίας πυρηνικής αποτροπής που θα επέλθει, θα αναγκαστεί να προβεί σε 
παραχωρήσεις και συμβιβασμούς για τα ακανθώδη ζητήματα του 
παλαιστινιακού (παράνομοι εποικισμοί στη Δυτική Όχθη, επιστροφή 
προσφύγων και κρατουμένων), μεταστρέφοντας την κατά καιρούς 
μιλιταριστική398 – υπεροπτική συμπεριφορά του η οποία εκπορεύεται από τη 
συντριπτική  στρατιωτική του υπεροπλία έναντι των αντιπάλων του. Άλλωστε, 
το Ισραήλ γνωρίζει ότι  ακόμα και ένα σχέδιο μονομερούς επίθεσης  εναντίον 
του Ιράν, θα το απέτρεπε η Ρωσία η οποία θέλει να  καλύψει το γεωστρατηγικό 
κενό που θα αφήσουν οι ΗΠΑ στην περιοχή. 
 
Η ανωτέρω προοπτική ενισχύεται από τη σταδιακή μετατόπιση του 
γεωπολιτικού ενδιαφέροντος των ΗΠΑ από τη  Μέση Ανατολή προς την Ασία 
κυρίως  λόγω των μεγάλων απωλειών σε ανθρώπινο, πολιτικό και οικονομικό 
κεφάλαιο και τον ολοένα αυξανόμενο  σκεπτικισμό που υπάρχει στις ΗΠΑ για το 
εαν υπάρχει αντιστοιχία μεταξύ  στρατηγικών κερδών και πλήρους ταύτισης με 
τα συμφέροντα του Ισραήλ399.  
 
Οι μεγάλες δυνάμεις  ενοχλούνται κάθε φορά που μια άλλη χώρα αρχίζει να 
αναπτύσσει ένα δικό της πυρηνικό όπλο. Ωστόσο, μέχρι τώρα κάθε φορά που 
μια άλλη χώρα εντάσσεται στην πυρηνική “λέσχη”, τα άλλα μέλη πάντα 
αλλάζουν πλεύση και αποφασίζουν να ζήσουν με αυτή τη νέα κατάσταση. Ίσως 
τα νέα πυρηνικά κράτη όπως το Ιράν, μειώνοντας τις ανισορροπίες της  
κατανομής σκληρής (στρατιωτικής ισχύος) στο διεθνές σύστημα, προσφέρουν 
περισσότερη περιφερειακή και διεθνή σταθερότητα, όχι λιγότερη. Η ενδεχόμενη 
πυρηνικοποίηση του Ιράν, πιθανόν να το μετετρέψει σταδιακά σε μια δύναμη 

παγκόσμιου Εβραϊσμού και στην απομόνωσή της θα εξελιχθεί σε έναν εντελώς νέο λαό. Γίνεται 
λοιπόν σαφές ότι αυτή τη στιγμή και υπό τις παρούσες συνθήκες ένα εβραϊκό κράτος μπορεί να 
ανεγερθεί μόνο καταπατώντας την αξιοπρέπεια της εβραϊκής πατρίδας…»  Hannah Arendt, “ O 
εκφυλισμός του Ισραήλ: Μια μιλιταριστική δύναμη όπως η αρχαία Σπάρτη”, Πηγή: 
https://slpress.gr/anadimosieuseis/hannah-arendt-o-ekfylismos-tou-israhl-mia-militaristikh-
dynamh-opws-h-arxaia-sparth/. 
 
398 Hannah Arendt, “Ο εκφυλισμός του Ισραήλ: Μια μιλιταριστική δύναμη όπως η αρχαία 
Σπάρτη”. Πηγή: https://slpress.gr/anadimosieuseis/hannah-arendt-o-ekfylismos-tou-israhl-mia-
militaristikh-dynamh-opws-h-arxaia-sparth/. 
399   Ένας σκεπτικισμός ο οποίος  αποτέλεσε και  προεκλογικό σύνθημα του προέδρου 
Ντόναλντ Τράμπ «Πρώτα η Αμερική». 
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status quo με την ταυτόχρονη άρση των κυρώσεων και την ενεργό συμμετοχή 
του στην παγκόσμια οικονομική αγορά. 
 
 Ένα ακόμη εύλογο ερώτημα είναι, γιατί το Ιράν δεν πρέπει επουδενί να 
αποκτήσει πυρηνικό όπλο, από τη στιγμή που ανάμεσα στις πυρηνικές 
δυνάμεις συγκαταλέγονται χώρες οι οποίες υποθάλπουν την τρομοκρατία και  
υποστηρίζουν τον θρησκευτικό εξτρεμισμό και τη ριζοσπαστικοποίηση του 
πολιτικού ισλάμ, όπως το Πακιστάν, το οποίο συχνά παρέχει καταφύγιο στους 
Αφγανούς Ταλιμπάν. Το Πακιστάν ως σύμμαχος της Ρωσίας και της Κίνας 
απέκτησε πυρηνικά όπλα για την εξισορρόπηση της πυρηνικής Ινδίας, 
συμμάχου των ΗΠΑ.  
 
Στον παραπάνω ισχυρισμό, υπάρχει ο αντίλογος ότι ενδεχόμενη 
πυρηνικοποίηση του Ιράν θα πυροδοτήσει ένα “ντόμινο” και για άλλες 
σουνιτικές χώρες με ηγεμονικές  τάσεις όπως η Αίγυπτος, η Τουρκία και η 
Σαουδική Αραβία που βάσει της θεωρίας της ισορροπίας της ισχύος, θα 
επιδιώξουν την απόκτηση πυρηνικής δυνατότητας για να εξισορροπίσουν ένα 
πυρηνικό Ιράν, καθώς και την συνακόλουθη επέκταση του σιιτικού τόξου εις 
βάρος του σουνιτικού δόγματος.   
 
Αυτό όπως αναλύθηκε δεν είναι βέβαιο ότι θα γίνει, καθότι μετά την 
κεκαλυμμένη απόκτηση πυρηνικής βόμβας από το Ισραήλ τη δεκαετία του ΄60, 
κανένα άλλο  από τα μη φιλικά προς αυτό κράτη δεν απέκτησε ‘’βόμβα’’ μέχρι 
σήμερα. Το Ιράν βέβαια πρέπει να επισημανθεί ότι διαθέτει αυξημένη πυρηνική  
τεχνογνωσία σε σχέση με τα ανωτέρω αραβικά κράτη (και κατά τη δεκαετία του 
΄60 αλλά και τώρα), την οποία απέκτησε κυρίως από την Κίνα,  την Β. Κορέα και 
το Πακιστάν και σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές είναι αρκετά κοντά στην 
κατασκευή πυρηνικού όπλου. Επίσης σήμερα διαγράφεται ένα πολυπολικό 
διεθνές σύστημα στο οποίο οι πολιτικές βλέψεις των κρατών 
(συμπεριλαμβανομένων και της ανάπτυξης πυρηνικών δυνατοτήτων) είναι 
περισσότερο ακηδεμόνευτες και ανεξάρτητες σε σχέση με την περίοδο του 
Ψυχρού Πολέμου. 
 
Το γεγονός ότι η μόνη υπολογίσιμη δύναμη που έχει απομείνει στην ευρύτερη 
περιοχή είναι το Ιράν, αποτελεί πηγή βαθιάς ανησυχίας για το Ισραήλ, δεδομένο 
που σύμφωνα με το Τέλ Αβίβ ανατρέπει όλες τις περιφερειακές ισορροπίες. 
Πράγματι το Ιράν είναι μια χώρα με βαρύνουσα γεωπολιτική σημασία, μεγάλη 
σε έκταση, μεγάλο και νεαρό σε ηλικία πληθυσμό και μια χώρα που είναι από 
τις μεγαλύτερες παραγωγούς πετρελαίου και φυσικού αερίου στον κόσμο. Το 
Ιράν αν και βρίσκεται περισσότερο από τρεις δεκαετίες σε διεθνή οικονομική 
απομόνωση, καταφέρνει να προμηθεύεται ή και να παράγει τεχνολογία ικανή να 
στηρίξει ένα πυρηνικό πρόγραμμα αλλά και ένα πρόγραμμα στρατιωτικών 
εξοπλισμών, όπως μαρτυρούν οι πυραυλικές του δοκιμές.  
 
Κατά συνέπεια, το Ιράν αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για το Ισραήλ, όχι μόνο 
διότι το Ιράν προτίθεται να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αλλά διότι το Ιράν 
παραμένει ένα μεγάλο κράτος, συγκροτημένο και ισχυρό, τουλάχιστον σε 
σύγκριση με τα υπόλοιπα αραβικά γειτονικά κράτη. Ο συντριπτικά νέος στην 
ηλικία πληθυσμός του Ιράν, μπορεί να δείχνει τη δυσαρέσκειά του στο 
θεοκρατικό καθεστώς, όπως φάνηκε από τις αντιδράσεις του στα αποτελέσματα 
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των προεδρικών εκλογών του 2009. Ωστόσο, στηρίζει εθνικά τη χώρα του. 
Εκτιμώ ότι μια επίθεση κατά του Ιράν, θα ενίσχυε υπέρμετρα τα εθνικιστικά 
αντανακλαστικά των Ιρανών. 
 Κάτι που αξίζει να επισημανθεί και εξηγεί ορισμένες φορές την παρορμητική  
συμπεριφορά του Ιράν στην άσκηση της  εξωτερικής του πολιτικής, είναι η 
παράμετρος της ανασφάλειας που διακρίνει τη χώρα, όσον αφορά την επιβίωσή 
της σε ένα μη φιλικό περιβάλλον. Εδώ βλέπουμε ομοιότητες με την  υπαρξιακή 
αβεβαιότητα του Ισραήλ. Οι στενοί δεσμοί μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ και η ενεργή 
στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή μετά τον πόλεμο του 
Ιράκ, (αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική 
Αραβία) και οι πυρηνικές δυνατότητες της Ινδίας και του Πακιστάν, αυξάνουν 
ακόμη περισσότερο την ανασφάλεια του Ιράν.  
 
Η επιδίωξη των ΗΠΑ να παραμείνουν στην παγκόσμια πρωτοκαθεδρία 
στηριζόμενες στην υπεροχή των ενόπλων τους δυνάμεων, δημιουργεί σειρά 
αλυσιδωτών αντιδράσεων σε περιφερειακούς παίκτες με δυσανάλογα 
αποτελέσματα για τη σταθερότητα και την ειρήνη. Εφόσον λοιπόν η εγγύηση 
της ασφάλειας του ενός κράτους (εν προκειμένω του Ισραήλ) από μια 
υπερδύναμη (τις ΗΠΑ) συνεπάγεται την  ανασφάλεια των γειτόνων του (Ιράν), 
τότε αυτόματα διαταράσσονται οι γεωπολιτικές και οι γεωστρατηγικές 
ισορροπίες, αυξάνεται ο φόβος και το δίλημμα ασφάλειας του αντιπάλου και 
“πυροδοτείται το θουκυδίδειο αδιέξοδο”. 
 
 Παρά το θεοκρατικό καθεστώς και την εξουσία  που ασκεί ο ανώτατος 
πνευματικός ηγέτης στο πολίτευμα και στις ένοπλες  δυνάμεις του Ιράν, η 
κοινωνία του παρουσιάζει πιο κοσμικά χαρακτηριστικά από άλλα σουνιτικά 
κράτη, -κατά συνθήκη- συμμάχους των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως για 
παράδειγμα  η Σαουδική Αραβία.  Επίσης διαφαίνονται κάποια σημάδια 
εκδημοκρατισμού όπως η παραχώρηση ελευθεριών στις γυναίκες, η επιλογή 
των πρόεδρων από τον λαό με τη διενέργεια εκλογών, η ύπαρξη Συντάγματος, 
η νομιμοποίηση των διαδηλώσεων - διαμαρτυριών και το γεγονός ότι οι νέοι 
διακρίνονται για την  υψηλή μόρφωση και την εγγενή φιλομάθειά τους.    
 
Η εξωτερική πολιτική του Ιράν θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε με ασφάλεια ότι 
εντάσσεται στον επιθετικό ρεαλισμό όπως αυτός ορίστηκε από τον John I. 
Mearsheimer,  κάνοντας αναγωγή στην περιφέρεια της Μέσης Ανατολής. 
Εκτιμώντας την πολιτική του Ιράν, εύκολα μπορεί να διακρίνει κανείς την 
επιθυμία του να αναδειχθεί ως ηγεμονική περιφερειακή δύναμη, πράγμα που 
αποτελεί μια σταθερή παράμετρο της εξωτερικής πολιτικής της Τεχεράνης. 
Όπως είδαμε στις επιμέρους αναλύσεις των δύο δογμάτων, το Ιράν εκτός της 
εξωτερικής εξισορρόπησης με τη σύναψη συμμαχιών (Ρωσία, Συρία, Λίβανος - 
Χεζμπολάχ, Ιράκ), επιδιώκει και τη μεγιστοποίηση της ισχύος του με την 
προσπάθεια απόκτησης πυρηνικής κεφαλής και με τις ηγεμονικές τάσεις που 
επιδεικνύει ιδιαίτερα μετά τον πόλεμο στη Συρία. 
 
 Μελετώντας την περίπτωση του ιράν και στο πλαίσιο πάντα του επιθετικού 
ρεαλισμού του John I. Mearsheimer, μπορεί να εξεταστεί και η πιθανότητα 
ύπαρξης μη στρατιωτικών εκφάνσεων στην επιθετικογενή τάση των κρατών. Εν 
προκειμένω, το ορθολογικό κριτήριο δύναται να οδηγήσει τα κράτη προς 
εναλλακτικές  επεκτατικές στρατηγικές,  οι οποίες δεν  σχετίζονται απαραίτητα 
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με τον πυρήνα της σκληρής ισχύος, εφόσον το κόστος της στρατιωτικής 
εμπλοκής συχνά υπερβαίνει το όφελος. Αυτό συμβαίνει με την προσπάθεια 
δημιουργίας σιιτικού τόξου από το Ιράν με όχημα πολιτισμικές, γλωσσικές ή 
θρησκευτικές συγγένειες400. 
   
 Ψήγματα της θεωρίας του Samuel Phillips Huntington περί σύγκρουσης των 
πολιτισμών με θρησκευτικό υπόβαθρο, διακρίνουμε στο παλαιστινιακό ζήτημα 
όπου το Ιράν υποστηρίζει τη Χαμάς - αν και σουνιτική οργάνωση - γιατί πιστεύει 
ότι το Ισραήλ κατέχει παράνομα τα ιερά εδάφη του Ισλάμ, καθότι η Ιερουσαλήμ 
είναι η τρίτη ιερότερη πόλη του Ισλάμ μετά τη Μέκκα και τη Μεδίνα.  Ενέργειες 
όπως η μεταφορά της πρωτεύουσας του Ισραήλ από το Τελ Αβίβ στην 
Ιερουσαλήμ και η άρνηση των ισραηλινών αρχών στην τέλεση δημόσιας 
προσευχής από τους μουσουλμάνους στην ‘’πλατεία των τεμενών’’ υποδαυλίζει 
την ανωτέρω διαμάχη.  
 
Η θρησκεία επηρεάζει ως ένα βαθμό εκτός από το Ιράν- λόγω του θεοκρατικού 
καθεστώτος- και  τη  συμπεριφορά του Ισραήλ. Αυτό καταδεικνύεται από την 
υποστήριξη του κόμματος του Νετανιάχου από τους ορθόδοξους Εβραίους,  
από το διεθνές σιωνιστικό κίνημα και από την πολιτική διείσδυση του Ισραήλ 
μέσω του Ιουδαϊσμού στο εσωτερικό των ΗΠΑ, καθώς η εκλογή Τράμπ 
στηρίχθηκε σε έναν σημαντικό βαθμό εκτός από την εβραΙκή διασπορα και στις 
ψήφους των Ευαγγελιστών οι οποίοι δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη Βίβλο και 
αποτελούν ένα αξιόλογο ποσοστό στην αμερικάνικη κοινωνία.  
 
Παρόλα αυτά, οι θεμελιώδεις πυλώνες της εξωτερικής πολιτικής των δύο 
χωρών, καθορίζονται στη βάση του πολιτικού ρεαλισμού και της  εξυπηρέτησης 
των εθνικών τους αντικειμενικών σκοπών ανεξάρτητα από ιδεολογικο-
θρησκευτικούς παράγοντες. Θα έλεγα ότι μεγαλύτερο χάσμα υπάρχει μεταξύ 
σουνιτών – σιιτών/Περσών παρά μεταξύ Εβραίων και Περσών. Άλλωστε, αν 
ανατρέξουμε στο παρελθόν, οι περίοδοι που οι σχέσεις  Ισραήλ - Ιράν  ήταν σε 
κρίση είναι πολύ λιγότεροι από αυτές που οι δύο χώρες είχαν στενές σχέσεις. 
 
 Στο ρευστό πολυπολικό διεθνές σύστημα όπως διαμορφώνεται και δεδομένου 
της σταδιακής  απεμπλοκής των ΗΠΑ από τη Μέση Ανατολή (που σε καμία 
περίπτωση δε σημαίνει παραίτηση από τα  στρατηγικά τους συμφέροντα στο εν 
λόγω υποσύστημα, αλλά σηματοδοτεί μια αλλαγή στις στρατηγικές τους 
προτεραιότητες) , ένα πυρηνικό και ισχυρό Ιράν που συνορεύει με την Κίνα στη 
Μέση Ανατολή, θα μπορούσε μέσω συνεργασιών να παίξει το ρόλο της 
περιφερειακής δύναμης συσπειρώνοντας και άλλα κράτη γύρω του. Το Ιράν ως 
δεύτερη χώρα σε αποθέματα φυσικού αερίου και τέταρτη σε αποθέματα 
πετρελαίου δεν έχει την πολυτέλεια να είναι απομονωμένο από τον υπόλοιπο 
κόσμο. Η ενδυνάμωση του Ιράν μετά τη συριακή κρίση, του δίνει την προοπτική 
να μετατραπεί σε ρυθμιστή των εξελίξεων στην περιοχή. Επιπλέον θα ήταν εις 
θέση να αναλάβει το βάρος για την εξισορρόπηση της ισχύος της Ρωσίας401 

400  Τρούλης Μάρκος και  Μικέλης Κυριάκος, “Τα κράτη, η επιθετικότητά τους και ο J. 
Mearsheimer”.  Πηγή : http://www.academia.edu/ _J._Mearsheimer. 
401 Η Ρωσία βέβαια δεν μπορεί να ανταποκριθεί ακόμα ως ο μοναδικός εγγυητής για την 
ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, ενώ την Κίνα προς το παρόν δεν διαφένεται ότι την 
ενδιαφέρει η δυναμική προβολή της στη Μέση Ανατολή. Αλλά και η ΕΕ δεν φαίνεται να έχει ούτε 
τη δύναμη ούτε τη συνοχή να επηρεάζει τις εξελίξεις όπως οι ΗΠΑ. Όλα τα ανωτέρω ευνούν το 
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στην κεντρική Ασία και να αποτελέσει ανάσχεση στην κινεζική επέκταση και 
πολιτική διείσδυση στην περιοχή, όπως η Τουρκία και το Ισραήλ ήταν στον 
Ψυχρό Πόλεμο οι θεματοφύλακες των αμερικανικών συμφερόντων απέναντι 
στην ΕΣΣΔ.  
 
Ίσως αυτό, σε συνδυασμό με την πυρηνικοποίηση του Ιράν, δημιουργήσει 
συνθήκες για τη σταθερότητα του συστήματος στη Μέση Ανατολή που οι ΗΠΑ 
επιθυμούν διακαώς. Άλλωστε, μια ενδεχόμενη προσέγγιση Ιράν – ΗΠΑ δεν 
φαίνεται να προκαλεί αντιδράσεις ούτε από τη Ρωσία ούτε από την Κίνα. Έτσι η 
όποια προσπάθεια προσέγγισής του από τις ΗΠΑ είναι μια ρεαλιστική πολιτική 
και στρατηγική επιλογή. Βέβαια, θα υπάρξουν αντιδράσεις από το Ισραήλ και τη 
Σαουδική Αραβία. Η επιβαλλόμενη σταθερότητα συντελείται από λεπτές 
ισορροπίες που διαταράσσονται εύκολα, ώστε να επιτρέπουν στις ΗΠΑ να 
επεμβαίνουν κάθε φορά ώς «καλοπροαίρετος ηγεμών» και να ελέγχουν τα 
δρώμενα στην περιοχή. 
 
 Παρατηρώντας κανείς το γεωπολιτικό χάρτη, μπορεί εύκολα να 
συνειδητοποιήσει πως οι παραδοσιακοί “εχθροί” του Ισραήλ είναι 
αποδυναμωμένοι ή σε φάση αναδιοργάνωσης (Αίγυπτος, Ιορδανία) και 
απασχολημένοι προς το παρόν στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών ή 
εγκλωβισμένοι στον φαύλο κύκλο της συριακής κρίσης ( Iράν, Συρία, Ιράκ). Για 
να αντιληφθεί κανείς το εύρος της ανωτέρω στρατηγικής  μεταστροφής, αρκεί να 
λάβει υπόψη του το γεγονός ότι τα αραβικά κράτη με σουνιτικό κατά βάση 
υπόβαθρο, σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια ενιαία στρατιωτική δύναμη402.  
 
Τις δύο προηγούμενες φορές που συνέβη αυτό, το 1948 και το 1967, ο σκοπός 
ήταν να εξαφανίσουν το  κράτος του Ισραήλ από το χάρτη. Σήμερα ωστόσο, 
ένας ενιαίος αραβικός στρατός υπάρχει το ενδεχόμενο να  συμπράξει με το 
Ισραήλ εναντίον ενός κοινού αναδυόμενου εχθρού, του Ιράν. Ίσως λοιπόν τώρα 
να είναι η κατάλληλη στιγμή για το Ισραήλ να εκμεταλλευτεί την ευνοϊκή για αυτό 
συγκυρία, να έρθει σε ειρήνη με όλους τους γείτονές του, να “αναλάβει” την 
πολιτική ηγεμονία της Μέσης Ανατολής και να αναδειχθεί στον αδιαμφισβήτητο 
ηγέτη και παράγοντα σταθερότητας  στην περιοχή. 
 
 Σύμφωνα με το “θουκυδίδειο αδιέξοδο” που περιγράφηκε σε προηγούμενη 
ενότητα, το στοίχημα το οποίο καλείται να κερδίσει το Ισραήλ ως κυρίαρχη 
χώρα  είναι η αποφυγή αισθήματος ανασφάλειας που μπορεί να οδηγήσει σε 

Ιράν για να παίξει το ρόλο ενός εξισορροπιστή ισχύος κυρίως απέναντι στον σουνιτικό 
εξτρεμισμό της Σαουδικής Αραβίας αλλά και της μιλιταριστικής συμπεριφοράς που συχνά 
επιδεικνύει το Ισραήλ. 
402 Το Νοέμβριο του 2018, ένοπλες δυνάμεις από την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, τα 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν και την Ιορδανία έλαβαν μέρος σε μεγάλης 
έκτασης πολεμικές ασκήσεις με την κωδική ονομασία «Arab Shield». Οι ασκήσεις  
πραγματοποιήθηκαν στη δυτική Αίγυπτο με σκοπό την προώθηση δημιουργίας μιας αντι-
Ιρανικής συμμαχίας που θα ενώνει τους εταίρους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με το 
AP. Η προτεινόμενη συμμαχία, που έχει αποκαλεστεί το «Αραβικό ΝΑΤΟ», βασίζεται στις 
προσπάθειες που έγιναν πριν από τρία χρόνια για τη δημιουργία μιας κοινής αραβικής δύναμης, 
η οποία είχε συμφωνηθεί σε μια σύνοδο κορυφής του Αραβικού Συνδέσμου το 2015. Πηγή: 
Arab Shield -1: Ένοπλες Δυνάμεις από Αραβικά κράτη στην πολυεθνική άσκηση προάγγελο του 
"Αραβκού ΝΑΤΟ",https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/enoples-sygkroyseis/724283_arab-
shield-1-enoples-dynameis-apo-aravika-krati-stin. 
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μία γενικευμένη πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ιράν και Ισραήλ με πιθανά 
καταστροφικά αποτελέσματα τόσο για τις δύο  χώρες όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή. Σε κάθε περίπτωση, οι δύο χώρες οφείλουν να μελετήσουν το 
παρελθόν προκειμένου να ορίσουν εποικοδομητικά το μέλλον.  
 
 Το έργο του Martin Wight, δεν συνέβαλε στον βαθμό που θα επιθυμούσαμε 
στο να ερμηνεύσουμε το ψυχογράφημα των ηγετών των δύο χωρών 
(Νετανιάχου – Ρουχανί), αλλά πιστεύω ότι θα συνδράμει περισσότερο στην 
αποφυγή λανθασμένων χειρισμών και σφαλμάτων εκ μέρους των ληπτών 
απόφασης, με οδηγό  τη διερεύνηση ανάλογων καταστάσεων, από τη μελέτη 
της ιστορίας. Έτσι θα είμαστε εις θέση να κάνουμε μια όσο το δυνατόν πιο 
αξιόπιστη εκτίμηση για τις μελλοντικές εξελίξεις  και να διαβλέψουμε καλύτερα 
το ρόλο των δύο χωρών στο νέο πολυπολικό διεθνές σύστημα που σταδιακά 
διαμορφώνεται. Αν επρόκειτο για το δίπολο  Μαχμούντ Αχμαντινεζάντ ή 
Αγιατολάχ Χομεϊνί –  Γκόλντα Μέιρ403 θα ήμασταν εις θέση να βγάλουμε πιο 
ασφαλή συμπεράσματα. 
 
 H πιθανότητα μιας γενικευμένης  ένοπλης σύγκρουσης  μεταξύ Iράν και Ισραήλ 
πιστεύω ότι είναι είναι μικρή, τουλάχιστον υπό τις παρούσες συνθήκες.  
Αντίθετα η συνέχιση του πολέμου δι’ αντιπροσώπων ή ένας πόλεμος χαμηλής 
έντασης στο συριακό μέτωπο, δείχνει να είναι ένα πιο ρεαλιστικό σενάριο. Το 
Ισραήλ έχοντας επίγνωση του μειονεκτήματος που έχει λόγω της ελλείψεως 
στρατηγικού βάθους, έχει κάθε συμφέρον να εμπλακεί με το Ιράν στο έδαφος 
της Συρίας ώστε να μην φθείρει την ενδοχώρα του. Αυτό καθιστά έναν πόλεμο 
χαμηλής εντάσεως με το Ιράν πιθανό, αφού το Ισραήλ δεν θέλει να προσθέσει  
τόσο κοντά στα σύνορά του μια ακόμη εχθρική δύναμη. Ωστόσο,  οποιαδήποτε 
μορφή ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο, εκτός του ότι θα σήμαινε 
αφαίμαξη στρατιωτικών και οικονομικών πόρων, θα αποτελούσε αντικείμενο 
εκμετάλλευσης από άλλους περιφερειακούς ανταγωνιστές. 
 
 Μέσα σε αυτό το περιβάλλον γεωπολιτικής ρευστότητας, η Ελλάδα έχει την 
ευκαιρία να εξελιχθεί σταδιακά σε πάροχο ασφάλειας (security provider) στην 
εγγενώς ασταθή περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Για αυτόν το σκοπό, η 
στενή συνεργασία με το Ισραήλ (και την Αίγυπτο) δείχνει προς το παρόν να 
είναι η πολιτικώς ορθότερη επιλογή η οποία θα αναβάθμιζε σημαντικά τη 
γεωστρατηγική αξία της Ελλάδας.  Η πρόσδεση όμως της χώρας μας σε έναν 
άξονα Ισραήλ - ΗΠΑ - Σαουδικής Αραβίας, με ταυτόχρονη υποβάθμιση των 
σχέσεών της με τον αραβικό κόσμο και τη δυναμική του, συνιστά μία επιλογή 

403   Πρωθυπουργός του Ισραήλ, από το 1969 έως το 1974. Χαρακτηρίστηκε κάποτε από τον 
Νταβίντ Μπεν Γκουριόν ως «ο μόνος άντρας στην κυβέρνηση». Σημαντικά γεγονότα που 
σημάδεψαν την περίοδο της διακυβέρνησής της ήταν η σφαγή του Μονάχου το 1972 και ο 
πόλεμος του Γιομ Κιππούρ το 1973. Παρακάτω παρατίθενται ορισμένα χαρακτηριστικά 
αποφθέγματα της Γκόλντα Μέιρ: 
 

• Μην είσαι ταπεινόφρων. Δεν είσαι τόσο σπουδαίος. 
• Ο Μωυσής μας έσερνε 40 χρόνια μέσα στην έρημο για να μας φέρει στο μοναδικό 

σημείο στη  Μέση Ανατολή που δεν έχει πετρέλαιο. 
• Η ειρήνη στη Μέση Ανατολή θα έρθει όταν οι Άραβες θα αγαπούν τα παιδιά τους 

περισσότερο απ’ ό,τι μισούν εμάς. 
• Ένας ηγέτης που δεν διστάζει πριν στείλει το έθνος του στη μάχη, δεν είναι κατάλληλος 

για ηγέτης. Πηγή: https://www.gnomikologikon.gr/authquotes.php?auth=1946. 
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υψηλού κινδύνου που είναι πιθανό να οδηγήσει σε εξελίξεις με σημαντικό 
κόστος στο μέλλον. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο η Ελλάδα να χάσει τη – 
φαινομενική τουλάχιστον – ουδετερότητά της, στα μάτια του αραβικού κόσμου. 
Τα νέα προσφυγικά ρεύματα που θα διέλθουν από την Ελλάδα αλλά και η 
εξάπλωση τρομοκρατικών πυρήνων στην Ευρώπη, είναι οι προφανείς 
συνέπειες μια ενδεχόμενης ανάφλεξης την οποία η Ελλάδα θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει, αλλά και εμμέσως θα έχει συμβάλλει στη γέννησή της. 
 
Η Ελλάδα όσον αφορά στην προβολή  σκληρής ισχύος, μπορεί να ακολουθήσει 
το παράδειγμα του Ισραήλ. Είναι λοιπόν απαραίτητο να μελετήσουμε το 
μοντέλο συγκρότησης του Ισραήλ και να το εφαρμόσουμε κι εμείς, υιοθετώντας 
το δυναμισμό, την προσαρμοστικότητά του και την ευέλικτη καινοτομία του. Να 
“αποκηρύξουμε” την έως τώρα άκαρπη κατευναστική πολιτική και να 
οικοδομήσουμε με μεθοδικότητα και σύνεση  μια υλοποιήσιμη  αποτρεπτική 
στρατηγική, προς αποφυγή νέας ήττας σε ενδεχόμενη κρίση ή θερμό επεισόδιο. 
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